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29 มีนาคม 2559 
 

เรื่อง  ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 
 

เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน) 
 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 1.    สําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 
2.  รายงานประจําปี 2558 (แผ่น CD-ROM) 
3. ประวัติของบุคคลท่ีได้รับการเสนอชื่อให้ดํารงตําแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
4. นิยามกรรมการอิสระของบริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน) 
5. ข้อบังคับบริษัทในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
6. รายการเอกสารหรือหลักฐานแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม 
7. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 
8. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.  
9. แผนท่ีตั้งสถานท่ีจัดการประชุมผู้ถือหุ้น 

 

ด้วยคณะกรรมการบริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 
ในวันพฤหัสบดี ท่ี 28 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัท ชั้น 3 อาคารพรพรหม เลขท่ี 229 ถนนนครราชสีมา 
แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  
 

ท้ังนี้ เพ่ือเป็นการส่งเสริมในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีด ี
บริษัทได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า โดยได้ประกาศหลักเกณฑ์ผ่านเว็บไซต์ของ
บริษัทตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2558 สําหรับการประชุมครั้งนี้ผู้ถือหุ้นมิได้เสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพ่ิมเติมแต่
อย่างใด คณะกรรมการจึงกําหนดให้มีการพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 
 

วาระที่ 1   พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558  
 

หลักการและเหตุผล  การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 จัดขึ้นเม่ือวันท่ี 23 เมษายน 2558 โดยบริษัทได้จัดทํารายงาน
การประชุมแล้วเสร็จส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาท่ีกฎหมาย
กําหนด พร้อมท้ังได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.ppm.co.th) ตั้งแต่วันท่ี 6 พฤษภาคม 
2558 ไม่ปรากฎว่ามีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไขใดๆ 

 

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่าการบันทึกรายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 มีความถูกต้อง
และมีความชัดเจน จึงเห็นควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว (ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 1)  
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วาระที่ 2  รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัทประจําปี 2558 
 

หลักการและเหตุผล  รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 ปรากฎอยู่ในรายงานประจําปี ซ่ึงได้จัดส่งให้กับผู้ถือ
หุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ โดยบริษัทได้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าก่อนวัน
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน 

 

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ  
(ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 2) 

 

วาระที่ 3   พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558  
 

หลักการและเหตุผล เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และตามข้อบังคับของ
บริษัท ข้อท่ี 34 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทํางบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกําไรขาดทุน ณ วันส้ินสุด
ของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจําปีเพ่ือพิจารณาอนุมัติ โดย
งบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนประจําปี ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 ท่ีแสดงไว้ใน
รายงานประจําปี 2558 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการสอบทานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว  

 

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอท่ีประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไร
ขาดทุนสําหรับปี ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 ซ่ึงได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบริษัท และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว (ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 2) 

 

วาระที่ 4   พิจารณาอนุมัติการจัดสรรผลกําไรและการจ่ายปันผลของบริษัท 
 

หลักการและเหตุผล  ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 38 กําหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสํารองไม่
น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี้จะ
มีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน นอกจากน้ี ข้อบังคับบริษัท ข้อ 37 กําหนดห้ามมิให้
จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินกําไรและห้ามจ่ายเงินปันผลกรณีท่ีบริษัทยังมียอดขาดทุน
สะสมอยู่ โดยการจ่ายเงินปันผลให้แบ่งตามจํานวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน และต้องได้รับการอนุมัติจากท่ี
ประชุมผู้ถือหุ้น ประกอบกับนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัท กําหนดไว้ว่า บริษัทจะจ่ายเงินปันผลใน
อัตราประมาณร้อยละ 30 ของกําไรสุทธิหลังหักเงินสํารองต่างๆ ทุกประเภทท่ีกฎหมายและบริษัทได้
กําหนดไว้ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท 
รวมถึงความจําเป็นและความเหมาะสมอ่ืนๆ ในอนาคต 

 

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการพิจารณางบการเงินของบริษัทแล้ว เห็นว่าในปี 2558 บริษัทมีขาดทุนสุทธิ 27,288,005.65 
บาท คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอไม่ตั้งสํารองตามกฎหมายสําหรับผลการดําเนินงานของบริษัทสําหรับ
ปี 2558 และเสนอให้มีการจ่ายเงินปันผลประจําปี 2559 จากกําไรสะสมท่ียังไม่ได้ จัดสรร 
282,525,731.95 บาท ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท หรือคิดเป็นจํานวนเงินไม่เกิน 4,800,007.50 บาท   
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โดยบริษัทจะกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันท่ี 10 พฤษภาคม 2559 
และกําหนดให้วันท่ี 11 พฤษภาคม 2559 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพ่ือรวบรวมรายชื่อผู้ถือ
หุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.
2551) และกําหนดจ่ายเงินปันผลในวันท่ี 27 พฤษภาคม 2559 โดยให้นําเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติต่อไป ท้ังนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท 

 

วาระที่ 5   พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
 

หลักการและเหตุผล  ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 14 กําหนดว่าในการประชุมสามัญประจําปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตําแหน่ง
จํานวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจํานวนกรรมการท้ังหมด ถ้าจํานวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม
ส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ท่ีสุดกับส่วนหนึ่งในสาม  

 

 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 นี้ มีกรรมการท่ีพ้นตําแหน่งตามวาระจํานวน 3 ท่าน คือ นาย
ปกรณ์ บริมาสพร, นายจงเจตน์ บุญเกิด และนายไทยลักษณ์ ล้ีถาวร เพ่ือเป็นการส่งเสริมในเรื่องสิทธิของ
ผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี บริษัทได้ให้สิทธิผู้
ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยได้ประกาศหลักเกณฑ์ผ่าน
เว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2558 โดยการประชุมครั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใด
เสนอชื่อบุคคลมายังบริษัท  

 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการซ่ึงไม่รวมกรรมการท่ีได้รับการเสนอชื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านคุณสมบัติ ความรู้ 
ความสามารถ และประสบการณ์ของกรรมการท่ีครบวาระแล้ว เห็นว่าเป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
พระราชบัญญัติมหาชนจํากัดและไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง 
รวมท้ังมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ จึงเห็นควรเสนอท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
เลือกตั้งกรรมการท้ัง 3 ท่าน คือ นายปกรณ์ บริมาสพร, นายจงเจตน์ บุญเกิด และนายไทยลักษณ์ ล้ีถาวร 
กรรมการท่ีพ้นตําแหน่งตามวาระกลับเข้าดํารงตําแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง (ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 3) 

 

วาระที่ 6   พิจารณาอนุมัติกําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2559 
 

หลักการและเหตุผล  เพ่ือให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2559 โดยบริษัทมีนโยบายจ่าย 
ค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบของเบ้ียประชุม 

 

ความเห็นคณะกรรมการ  การกําหนดค่าตอบแทนกรรมการไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณากําหนดค่าตอบแทน เนื่องจากปัจจุบัน
ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากําหนดค่าตอบแทนเป็นคณะกรรมการชุดย่อย อย่างไรก็ตาม 
การกําหนดค่าตอบแทนกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท
โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากธุรกิจอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าท่ี
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ความรับผิดชอบของกรรมการ จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ประจําปี 2559 เท่ากับปี 2558 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

ตําแหน่ง ปี 2558 ปี 2559 

คณะกรรมการบริษัท   

ประธานกรรมการ 25,000 บาทต่อครั้ง 25,000 บาทต่อครั้ง 

รองประธานกรรมการ 20,000 บาทต่อครั้ง 20,000 บาทต่อครั้ง 

กรรมการอิสระ 15,000 บาทต่อครั้ง 15,000 บาทต่อครั้ง 

กรรมการท่ีดํารงตําแหน่งเป็นผู้บรหิาร 10,000 บาทต่อครั้ง 10,000 บาทต่อครั้ง 

คณะกรรมการตรวจสอบ   

ประธานกรรมการตรวจสอบ 25,000 บาทต่อครั้ง 25,000 บาทต่อครั้ง 

กรรมการตรวจสอบ 20,000 บาทต่อครั้ง 20,000 บาทต่อครั้ง 
 

วาระที่ 7   พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2559 
 

หลักการและเหตุผล  ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 30 กําหนดให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพึงพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนด
จํานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทขึ้นเป็นประจําทุกปี ท้ังนี้ ท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งท่ี 
1/2559 เม่ือวันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2559 ได้พิจารณาร่วมกับฝ่ายจัดการถึงความน่าเชื่อถือ ความสามารถใน
การให้บริการ การให้คําปรึกษาในมาตรฐานการบัญชีและการรับรองงบการเงินได้ทันเวลา รวมถึงความ
เป็นอิสระของผู้สอบบัญชีและอัตราค่าสอบบัญชี เห็นควรเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณา
นําเสนอท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 เพ่ือแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนประจําปี 
2559 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จํากัด ตามรายนามต่อไปนี้เป็นผู้สอบ
บัญชีของบริษัทประจําปี 2559 

 

รายชื่อผู้สอบบัญช ี เลขที่ใบอนุญาต จํานวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท 

1. นายเมธี รัตนศรีเมธา 3425 4 ปี (พ.ศ.2555-2558) 

2. นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน ์ 2803 2 ปี (พ.ศ.2553-2554) 
 

 โดยกําหนดให้คนหนึ่งคนใดเป็นผู้สอบบัญชีมีอํานาจตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทในปี 
2559 และในกรณีท่ีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอส
โซซิเอท จํากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอ่ืนของบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จํากัด แทนได้ 
รวมท้ังเสนอให้บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จํากัด เป็นสํานักงานสอบบัญชีของบริษัทย่อย
ประจําปี 2559 ด้วย ท้ังนี้ สํานักงานผู้สอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อท่ีเสนอมาข้างต้นไม่มี
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ความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ท่ีเก่ียวข้องกับ
บุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด 

 

2) กําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2559 ภายในวงเงินจํานวนไม่เกิน 2,090,000 บาท ประกอบด้วย 
 

ค่าสอบบัญช ี ปี 2558 ปี 2559 
เพ่ิมขึ้น 

จากปี 2558 

บริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน)  1,200,000 1,370,000 170,000 

บริษัทย่อย 400,000 720,000 320,000 

รวมทั้งส้ิน 1,600,000 2,090,000 490,000 
หมายเหตุ : เนื่องจากบริษัท โซลาร์ พีพีเอ็ม จํากัด อยู่ระหว่างการร่วมทุนและจัดตั้งโรงงานประกอบแผงโซลาร์เซลล์ ค่าสอบบัญชีในปี 2559 อาจมีรายการ
เพิ่มเติมจากจากวงเงินที่ขออนุมัติไว้ข้างต้น  

 

ค่าสอบบัญชีท่ีเพ่ิมขึ้นในปี 2559 จํานวน 490,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.63 เม่ือเทียบกับปี 2558 
เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบเพ่ิมขึ้นจากการเปล่ียนแปลงปริมาณงานท่ีเพ่ิมขึ้นและมีการบังคับใช้
มาตรฐานการบัญชีท่ีออกใหม่ ซ่ึงทําให้ต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบเพ่ิมมากขึ้น อย่างไรก็ตาม เม่ือ
เปรียบเทียบกับค่าเฉล่ียค่าตอบแทนสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในหมวดเดียวกัน พบว่า
ค่าตอบแทนสอบบัญชีของบริษัทยังอยู่ในระดับเดียวกัน ท้ังน้ี ในรอบปีบัญชีท่ีผ่านมา บริษัทและบริษัท
ย่อยไม่มีการใช้บริการอ่ืน (Non Audit Service Fee) จากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จํากัด 
หรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกับผู้สอบบัญชีและบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จํากัด แต่อย่างใด 

 

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งนายเมธี รัตนศรีเมธา 
หรือนายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ แห่งบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จํากัด คนหนึ่งคนใดเป็นผู้สอบ
บัญชีของบริษัทประจําปี 2559 และในกรณีท่ีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้
บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จํากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอ่ืนของบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ 
แอสโซซิเอท จํากัด แทนได้ รวมท้ังเสนอให้บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จํากัด เป็นสํานักงานสอบ
บัญชีของบริษัทย่อยประจําปี 2559 ด้วย โดยกําหนดค่าสอบบัญชีสําหรับปี 2559 ภายในวงเงินจํานวนไม่
เกิน 2,090,000 บาท  

 

วาระที่ 8   พิจารณาอนุมัติการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทและแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ  
ข้อ 4 ในเรื่องทุนจดทะเบียน เพ่ือให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ 

 

หลักการและเหตุผล  การเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นโดยลดมูลค่าหุ้นจะส่งผลให้จํานวนหุ้นสามัญของบริษัทเพ่ิมขึ้น โดยสัดส่วนการ
ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นจะไม่ได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นและทุนจดทะเบียนและทุนชําระ
แล้วของบริษัทจะยังมีจํานวนเท่าเดิม  

 

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเปล่ียนแปลงมูลค่า
หุ้นท่ีตราไว้ของบริษัทจากเดิมมูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) เป็น 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์) ซ่ึงจะส่งผล
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ให้จํานวนหุ้นสามัญของบริษัทเพ่ิมขึ้นจากเดิมจํานวน 240,000,000 หุ้น เป็นจํานวน 480,000,000 หุ้น 
ท้ังนี้ เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการซ้ือขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์  

  

 ก่อนการเปล่ียนแปลง 
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 

ภายหลังการเปล่ียนแปลง 
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 

ทุนจดทะเบียน (บาท) 240,000,000 240,000,000 

มูลค่าท่ีตราไว้ (บาทต่อหุ้น) 1.00 0.50 

จํานวนหุ้นสามัญ (หุ้น) 240,000,000 480,000,000 

ทุนท่ีออกและชําระแล้ว (บาท) 160,000,250 160,000,250 

มูลค่าท่ีตราไว้ (บาทต่อหุ้น) 1.00 0.50 

จํานวนหุ้นสามัญท่ีออกและชําระแล้ว (หุ้น) 160,000,250 320,000,500 
 

นอกจากนี้ เห็นควรเสนอท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของ
บริษัท ข้อ 4 เรื่อง ทุนจดทะเบียน เพ่ือให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไว้ โดยให้ยกเลิก
ข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน 

 

“ข้อ 4  ทุนจดทะเบียน   240,000,000    บาท 
แบ่งออกเป็น   480,000,000   หุ้น 
มูลค่าหุ้นละ    0.50   บาท  
โดยแยกออกเป็น 
หุ้นสามัญ   480,000,000   หุ้น 
หุ้นบุริมสิทธิ    –   หุ้น” 

 

วาระที่ 9   พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
 

วาระนี้กําหนดไว้เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามกรรมการและผู้บริหารในเรื่องการดําเนินงานต่างๆ ของบริษัท 
(ถ้ามี) ดังนั้น จะไม่มีการนําเสนอเรื่องอ่ืนๆ ให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติและไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้ 

 

ท้ังนี้ คณะกรรมการบริษัทมีมติกําหนดให้วันท่ี 14 มีนาคม 2559 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เข้าร่วมการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 โดยจะรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 
(แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันท่ี 15 มีนาคม 2559 หากผู้ถือหุ้นมีคําถามหรือข้อสงสัยเก่ียวกับ
วาระการประชุมท่ีต้องการให้คณะกรรมการและฝ่ายจัดการชี้แจงในวันประชุม ท่านสามารถส่งคําถามล่วงหน้ามายังบริษัทได้ท่ี 
sec_co1@ppm.co.th หรือโทรสารหมายเลข 02-628-6122 
 

ในการนี้ บริษัทจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน ท้ังนี้ ผู้ถือ
หุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพ่ือการตรวจสอบ ณ สถานท่ีจัดประชุมได้ตั้งแต่เวลา 12.00 น. 
ของวันท่ี 28 เมษายน 2559 เป็นต้นไป หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนหรือกรรมการอิสระ
ของบริษัทดังมีรายชื่อปรากฎในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. เพ่ือเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน (ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 7)  
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ในการนี้ เพ่ือให้การลงทะเบียนเพ่ือเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น บริษัทใคร่ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น และ/
หรือท่านผู้รับมอบฉันทะ โปรดนําเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุม (ส่ิงท่ีส่งมา
ด้วย 6) มาแสดงต่อเจ้าหน้าท่ีลงทะเบียนในวันประชุมด้วย 

 
ขอแสดงความนับถือ 

           บริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน) 
 
 
 

        (นายชํานาญ พรพิไลลักษณ์) 
  กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ 

 

หมายเหตุ : 
1) บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมด้วยเอกสารประกอบการประชุมท้ังหมดซ่ึงเป็นฉบับเดียวกันกับท่ีจะส่ง

ให้กับผู้ถือหุ้นไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท www.ppm.co.th ตั้งแต่วันท่ี 29 มีนาคม 2559 
2) ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะขอรับรูปเล่มรายงานประจําปี 2558 กรุณาแจ้งสถานท่ีท่ีต้องการให้จัดส่งมายังบริษัทได้ท่ี 

sec_co1@ppm.co.th หรือโทรสารหมายเลข 02-628-6122 
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(-สําเนา-) 
รายงานการประชุมสามัญผู�ถือหุ�น ประจําป� 2558 

บริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน) 
วันพฤหัสบดี ท่ี 23 เมษายน 2558 

ณ ห�องประชุมของบริษัท ชั้น 3 อาคารพรพรหม  
เลขท่ี 229 ถนนนครราชสมีา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  

 

 

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. 
 

นายปกรณ! บริมาสพร ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบเป(นประธานในท่ีประชุม 
 

ประธานในท่ีประชุมกล�าวต�อนรับและขอบคุณผู�ถือหุ�นทุกท�านท่ีเข�าร�วมประชุมในครั้งน้ี และแจ�งต�อท่ีประชุมว�า ตาม
ข�อบังคับบริษัท ข�อท่ี 28 การประชุมผู�ถือหุ�นจะครบองค!ประชุมเมื่อมีผู�ถือหุ�นและผู�รับมอบฉันทะมาประชุมไม�น�อยกว�า 25 คน 
และต�องมีหุ�นนับรวมกันได�ไม�น�อยกว�า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ�นท่ีจําหน�ายได�ท้ังหมด  

 

สําหรับการประชุมในวันน้ีมีผู�ถือหุ�นท่ีมาประชุมด�วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะจํานวน 38 ท�าน นับจํานวนหุ�น
ได� 126,787,600 หุ�น คิดเป(นร�อยละ 79.24 ของจํานวนหุ�นท่ีจําหน�ายได�ท้ังหมด ครบเป(นองค!ประชุมตามข�อบังคับบริษัท ข�อท่ี 
28  
 

ประธานฯ กล�าวแนะนํากรรมการบริษัท ผู�สอบบัญชี ประธานตรวจนับคะแนน ท่ีปรึกษาด�านกฎหมาย และ
เลขานุการบริษัทต�อท่ีประชุมก�อนเข�าสู�วาระการประชุม ดังน้ี 

 

กรรมการบริษัทท่ีเข�าร5วมประชุม (จากจํานวนกรรมการท้ังหมด 8 ท�าน) 
 

1) นายปกรณ!  บริมาสพร  ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ 
2) นายจงเจตน!  บุญเกิด   รองประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
3) นายไทยลักษณ!  ลี้ถาวร   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
4) นายวิทูรย!  สุทธิประภา  กรรมการอิสระ 
5) นายนเรศ  วชิรพันธุ!สกุล  กรรมการอิสระ 
6) นายชํานาญ  พรพิไลลักษณ!  กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู�จัดการ 
7) นางกนกกร  แทนไกรศร  กรรมการ, กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู�จัดการ 
8) นางนันธิรา  ฤทธิมนตรี  กรรมการ, กรรมการบริหาร และผู�อํานวยการฝHายบัญชีและการเงิน 

 

กรรมการบริษัทท่ีไม5เข�าร5วมประชุม 
 

- ไม�มี - 
 

ผู�สอบบัญชีท่ีเข�าร5วมประชุม 
 

นายเมธี  รัตนศรีเมธา ผู�สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3425  
จากบริษัท เอ็ม อาร! แอนด! แอสโซซิเอท จํากัด 



ส่ิงท่ีส�งมาด�วย ลําดับท่ี 1 
 

- 11 - 

ประธานตรวจนับคะแนน 
 

นางสาววราภรณ!  วารีเศวตสุวรรณ  ผู�สอบบัญชีจากบริษัท เอ็ม อาร! แอนด! แอสโซซิเอท จํากัด 
 

ท่ีปรึกษาทางด�านกฎหมาย 
 

นายชิตพงศ! พุทธี   ท่ีปรึกษาด�านกฎหมายจากสํานักงานกฎหมายพี แอนด! พี 
 

ผู�บันทึกรายงานการประชุม 
 

นางสาวภาวิณี  ตรีกาญจนานันท!  เลขานุการบริษัท 
 

ก�อนเริ่มการประชุมตามกําหนดวาระ ประธานฯ ได�ช้ีแจงแนวปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท
เก่ียวกับการดูแลสิทธิของผู�ถือหุ�นอย�างเท�าเทียมกัน โดยการจัดประชุมสามัญผู�ถือหุ�นประจําปLในครั้งน้ี บริษัทได�เปMดโอกาสให�ผู�
ถือหุ�นเสนอวาระการประชุมและเสนอรายช่ือบุคคลเพ่ือเข�าดํารงตําแหน�งกรรมการแทนกรรมการท่ีต�องออกจากตําแหน�งตาม
วาระ รวมท้ังเปMดโอกาสให�ผู�ถือหุ�นจัดส�งคําถามล�วงหน�าสําหรับการประชุมสามัญผู�ถือหุ�นประจําปLผ�านทางเว็บไซต!ของบริษัท 
(www.ppm.co.th) ระหว�างวันท่ี 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2557 ปรากฎว�าเมื่อครบกําหนดไม�มีผู�ถือหุ�นรายใดเสนอวาระการ
ประชุมและเสนอรายช่ือบุคคลเข�ามาเพ่ือรับการพิจารณาดํารงตําแหน�งกรรมการ รวมท้ังไม�มีผู�ถือหุ�นรายใดเสนอคําถาม
ล�วงหน�าเข�ามาแต�อย�างใด  

 

หลังจากน้ัน ประธานฯ ได�หารือกับท่ีประชุมผู�ถือหุ�นว�าเห็นด�วยกับวิธีการดําเนินการประชุมท่ีจะกล�าวต�อไปน้ีหรือไม� 
 

1) จะพิจารณาวาระต�างๆ ตามลําดับท่ีได�ระบุไว�ในหนังสือเชิญประชุม 
2) ในแต�ละวาระ ประธานฯ จะเปMดโอกาสให�ผู�ถือหุ�นได�สอบถามหรอืแสดงความคิดเห็นอย�างเต็มท่ีก�อนการลงมติ ผู�ท่ีจะ

สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นขอให�โปรดแสดงตนเพ่ือเป(นข�อมูลให�กับบริษัทจดบันทึกในรายงานการประชุมได�
อย�างถูกต�องต�อไป 

3) ในการลงมติแต�ละวาระ ประธานฯ จะถามท่ีประชุมว�า มีผู�ใดไม�เห็นด�วยกับความเห็นของคณะกรรมการและมีผู�ใด
ประสงค!จะงดออกเสียงหรือไม� 
 

กรณีมีผู�ไม5เห็นด�วยหรือผู�งดออกเสียง ประธานฯ จะให�มีการลงมติด�วยบัตรลงคะแนนโดยผู�ถือหุ�น 1 หุ�น 
มี 1 เสียง ตามข�อบังคับบริษัท ข�อท่ี 13 
 

กรณีไม5มีผู�ไม5เห็นด�วยและไม5มีผู�งดออกเสียง ให�ถือว�าท่ีประชุมมีมติเป(นเอกฉันท!เห็นชอบตามความเห็นของ
คณะกรรมการ 

 

สําหรับการลงมติเลือกตั้งกรรมการเป(นรายบุคคลในวาระท่ี 5 และ 6 น้ันให�ลงมติด�วยบัตรลงคะแนน ถึงแม�ว�าการ
เลือกตั้งกรรมการจะเป(นการลงมตดิ�วยบัตรลงคะแนน ผู�ถือหุ�นอาจต�องการอภิปรายกรรมการบางท�านก�อนการลงมติ
และไม�สะดวกใจท่ีจะอภิปรายต�อหน�ากรรมการท�านน้ัน ฉะน้ัน ประธานฯ จะถามท่ีประชุมว�ามีผู�ใดประสงค!จะ
อภิปรายก�อนการลงมติหรือไม� 

 

ถ�ามี ประธานจะให�กรรมการท�านน้ันออกจากห�องประชุมช่ัวคราวจนกว�าการอภิปรายจะแล�วเสร็จ 
 

ถ�าไม5มี ประธานจะให�กรรมการท�านน้ันร�วมประชุมต�อไปเพ่ือให�การประชุมสามารถดําเนินต�อไปได�อย�างต�อเน่ือง 
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สําหรับการวาระท่ี 9 เป(นการพิจารณาเรื่องอ่ืนๆ น้ันเป(นวาระท่ีเปMดโอกาสให�ผู�ถือหุ�นได�สอบถามผู�บริหารหรือแสดง
ความคิดเห็นในเรื่องท่ีเก่ียวข�องกับการดําเนินงานของบริษัทและจะไม�มีการนําเสนอเรื่องให�ท่ีประชุมพิจารณาเพ่ือ
อนุมัติและไม�มีการลงมติในวาระน้ี 
 

4) บริษัทได�เชิญผู�สอบบัญชีทําหน�าท่ีเป(นประธานในการตรวจนับคะแนน เมื่อได�ผลการลงคะแนนแล�วประธานฯ จะ
ประกาศให�ท่ีประชุมทราบ 

 

ประธานฯ สอบถามท่ีประชุมว�า มผีู�ใดท่ีไม�เห็นด�วยกับวิธีการดําเนินการประชุมท่ีกล�าวมาหรือไม� ถ�าไม�มีประธานจะ
ดําเนินการประชุมตามท่ีได�กล�าวมาน้ี 
 

ท่ีประชุมเห็นชอบกับการดําเนินการประชุมดังกล�าว ประธานจึงได�ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
ดังต�อไปน้ี 
 

วาระท่ี 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู�ถือหุ�นประจําป� 2557 เมื่อวันท่ี 22 เมษายน 2557 
 

ประธานฯ ได�เสนอรายงานการประชุมสามัญผู�ถือหุ�นประจําปL 2557 ซ่ึงจัดประชุมเมื่อวันท่ี 22 เมษายน 2557 โดย
บริษัทได�จัดทํารายงานแล�วเสร็จส�งให�ตลาดหลักทรัพย!แห�งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย!ภายในเวลาท่ีกฎหมายกําหนด 
รวมท้ังได�เผยแพร�บนเว็บไซต!ของบริษัทด�วยแล�ว รายละเอียดปรากฎตามสําเนารายงานการประชุมท่ีได�จัดส�งไปพร�อมกับ
หนังสือเชิญประชุม  

 

ประธานฯ สอบถามท่ีประชุมว�า มีผู�ถือหุ�นท�านใดมีข�อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมหรือไม�  
 

เมื่อไม�มีผู�ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอให�ท่ีประชุมพิจารณาลงมติ 
 

ระหว�างวาระน้ีได�มีผู�ถือหุ�นเข�าประชุมเพ่ิมจํานวน 2 ราย นับจํานวนหุ�นได� 6,043,500 หุ�น รวมผู�ถือหุ�นท่ีเข�าร�วม
ประชุมท้ังสิ้น 40 ราย นับจํานวนหุ�นได� 132,831,100 หุ�น คิดเป(นร�อยละ 83.02 ของจํานวนหุ�นท่ีจําหน�ายได�ท้ังหมด 

 

ท่ีประชุมพิจารณาแล�ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู�ถือหุ�นประจําปL 2557 ด�วยคะแนนเสียงเป(นเอกฉันท!
ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู�ถือหุ�นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 

 

เห็นด�วย  จํานวน  132,831,100 เสียง คิดเป(นร�อยละ 100 
ไม�เห็นด�วย จํานวน   - เสียง คิดเป(นร�อยละ   - 
งดออกเสียง จํานวน   - เสียง คิดเป(นร�อยละ     - 

 

วาระท่ี 2  รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัทประจําป� 2557 
 

ประธานฯ แจ�งให�ท่ีประชุมทราบว�า บริษัทได�จัดทํารายงานผลการดําเนินงานของบริษัทประจําปL 2557 ดังมี
รายละเอียดปรากฎในรายงานประจําปL 2557 ท่ีบริษัทได�จัดส�งให�แก�ผู�ถือหุ�นพร�อมหนังสือเชิญประชุม ท้ังน้ี มอบหมายให�นาย
ชํานาญ พรพิไลลักษณ! กรรมการผู�จัดการ เป(นผู�นําเสนอรายละเอียดต�อท่ีประชุม 

 

นายชํานาญ พรพิไลลักษณ! กรรมการผู�จัดการ ได�ช้ีแจงผลการดําเนินงานของบริษัทประจําปL 2557 โดยสรุป
สาระสําคัญได�ดังน้ี 
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การดําเนินธุรกิจของบริษัทในปL 2557 ยังคงได�รับผลกระทบจากปWญหาทางการเมืองภายในประเทศท่ีต�อเน่ืองมาจาก
ปลายปL 2556 และถึงแม�ว�าในช�วงครึ่งปLหลังสถานการณ!ดังกล�าวจะเริ่มคลี่คลาย แต�ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมภายในประเทศ
ยังคงซบเซา ภาคอุตสาหกรรมต�างๆ ยังคงชะลอการลงทุนเพ่ือรอดูความชัดเจนของนโยบายภาครัฐ ส�งผลให�ผลประกอบการใน
ปL 2557 ของบริษัทน้ันลดลงจากปL 2556 กล�าวคือ บริษัทมีรายได�จากการขายในปL 2557 รวมท้ังสิ้น 1,315 ล�านบาท ลดลง
จากปL 2556 ท่ีมีรายได�จากการขายเท�ากับ 1,566 ล�านบาท หรือลดลงร�อยละ 16.02 ท้ังน้ี แบ�งเป(นรายได�จากการขาย
ผลิตภัณฑ!วัตถุดิบอุตสาหกรรม 933 ล�านบาท รายได�จากการขายผลิตภัณฑ!กลุ�มวัสดุก�อสร�าง 382 ล�านบาท แบ�งเป(นรายได�ท่ี
เกิดข้ึนรายไตรมาสได�ดังน้ี ไตรมาส 1 จํานวน 330 ล�านบาท, ไตรมาส 2 จํานวน 342 ล�านบาท, ไตรมาส 3 จํานวน 334 ล�าน
บาท และไตรมาส 4 จํานวน 309 ล�านบาท   

 

นางนันธิรา ฤทธิมนตรี ผู� อํานวยการฝHายบัญชีและการเงิน ช้ีแจงเพ่ิมเติมว�า สําหรับปL 2557 บริษัทมีอัตรา
ผลตอบแทนจากสินทรัพย! ร�อยละ 1.2 อัตราผลตอบแทนผู�ถือหุ�น ร�อยละ 2.7 อัตราส�วนหน้ีสินต�อส�วนของผู�ถือหุ�นเท�ากับ 1.3 
เท�า และอัตราการจ�ายเงินปWนผล ร�อยละ 49.6 ของกําไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ประธานฯ สอบถามท่ีประชุมว�า มีผู�ถือหุ�นท�านใดมีข�อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมหรือไม�  
 

ตัวแทนอาสาพิทักษ!สิทธิผู�ถือหุ�น สอบถามว�า ภายหลังจากการประชุมผู�ถือหุ�นปLท่ีแล�วท่ีบริษัทมีแนวความคิดจะเข�า
ร�วมโครงการต�อต�านการทุจริตคอร!รัปช่ันร�วมกับสถาบันส�งเสริมกรรมการบริษัทไทย ไม�ทราบว�าปWจจุบันโครงการดังกล�าวมี
ความคืบหน�าอย�างไรบ�าง 

 

นายชํานาญ พรพิไลลักษณ! กรรมการผู�จัดการ แจ�งต�อท่ีประชุมว�า บริษัทตระหนักและให�ความสําคัญกับเรื่อง
ดังกล�าว ฝHายบริหารจึงได�จัดทํานโยบายดังกล�าวข้ึนเป(นลายลักษณ!อักษรและเสนอต�อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
อนุมัติเมื่อเดือนกุมภาพันธ!ท่ีผ�านมา พร�อมท้ังได�ประชาสัมพันธ!ให�บุคลากรในองค!กรรับทราบและยึดถือเป(นแนวทางปฏิบัติ 

 

ตัวแทนอาสาพิทักษ!สิทธิผู�ถือหุ�น สอบถามเพ่ิมเติมว�า บริษัทมีแนวคิดท่ีจะนําวัตถุดิบจากธรรมชาติ เช�น ข�าวโพด มัน
สําปะหลัง อ�อย เข�ามาผลิตเป(นบรรจุภัณฑ!ชนิดอ�อนตัวนอกเหนือจากการใช�พลาสติกเป(นวัตถุดิบหลักหรือไม� 

 

นายชํานาญ พรพิไลลักษณ! กรรมการผู�จัดการ แจ�งต�อท่ีประชุมว�า ธุรกิจบรรจุภัณฑ!ชนิดอ�อนตัวน้ันมีหลากหลาย
ประเภท กลุ�มบรรจุภัณฑ!ท่ีบริษัทผลิตได�ยังต�องใช�พลาสติกเป(นวัตถุดิบหลักในการผลิต ซ่ึงมีคุณสมบัติทนต�อความร�อนและ
สภาวะความเป(นกรดได�เมื่อนําไปใช�งาน ท้ังน้ี ในอนาคตบริษัทอาจจะมีการแตกไลน!การผลิตเพ่ิมเติมในส�วนของบรรจุภัณฑ!ท่ี
สามารถย�อยสลายได�ตามธรรมชาติตามความต�องการของตลาด 

 

ผู�ถือหุ�นสอบถามเก่ียวกับความคืบหน�าโครงการร�วมทุนจัดตั้งโรงงานผลิตแผงโซลาร!ร�วมกับบริษัทจีน 
 

นายชํานาญ พรพิไลลักษณ! กรรมการผู�จัดการ แจ�งต�อท่ีประชุมว�า ณ ปWจจุบันโครงการดังกล�าวอยู�ระหว�างการเจรจา
และศึกษาความเป(นไปได�ของท้ัง 2 ฝHาย โดยบริษัทยังคงมีความพร�อมท่ีจะร�วมลงทุนในโครงการดังกล�าวหากได�รับการตอบรับ
จากบริษัทร�วมทุน  

 

ผู�ถือหุ�น สอบถามเพ่ิมเติมว�า โครงการดังกล�าวจะสามารถเริ่มธุรกิจได�ทันภายในปLน้ีหรือไม� 
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นายชํานาญ พรพิไลลักษณ! กรรมการผู�จัดการ แจ�งต�อท่ีประชุมว�า บริษัทไม�สามารถกําหนดระยะเวลาการลงทุนท่ี
ชัดเจนได� ท้ังน้ี บริษัทไม�สามารถเปMดเผยข�อมูลอ่ืนใดได� หากไม�ได�รับการยินยอมจากบริษัทร�วมทุน เพราะเง่ือนไขดังกล�าวเป(น
ส�วนหน่ึงของข�อตกลงท่ีระบุไว�ในสัญญาท่ีบริษัทได�ลงนามไว�กับบริษัทร�วมทุน (Non - Disclosure Agreement : NDA) 

 

ผู�ถือหุ�น สอบถามเพ่ิมเติมว�า จุดแข็งของบริษัทในการร�วมทุนคืออะไร  

 

นายชํานาญ พรพิไลลักษณ! กรรมการผู�จัดการ แจ�งต�อท่ีประชุมว�า บริษัทได�สั่งซ้ือวัตถุดิบอุตสาหกรรมจาก
บริษัทผู�ผลิตรายใหญ�ในจีน 2 รายเข�ามาจําหน�ายในประเทศอย�างต�อเน่ืองเป(นเวลาหลายปL โดยบริษัทผู�ผลิตท้ัง 2 รายน้ันต�างก็
เป(นบริษัทผู�ผลิตให�กับบริษัทร�วมทุน ทําให�บริษัทร�วมทุนได�เห็นศักยภาพการดําเนินธุรกิจของบริษัทและติดต�อเข�ามายังบริษัท
เพ่ือขอร�วมทุนในโครงการดังกล�าว   

 

เมื่อไม�มีผู�ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอให�ท่ีประชุมพิจารณาลงมติ 
 

ท่ีประชุมพิจารณาแล�ว มีมติอนุมัติและรับรองผลการดําเนินงานของบริษัทด�วยคะแนนเสียงเป(นเอกฉันท!ของจํานวน
เสียงท้ังหมดของผู�ถือหุ�นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 

 

เห็นด�วย  จํานวน  132,831,100 เสียง คิดเป(นร�อยละ 100 
ไม�เห็นด�วย จํานวน   - เสียง คิดเป(นร�อยละ   - 
งดออกเสียง จํานวน   - เสียง คิดเป(นร�อยละ     - 

 

วาระท่ี 3  พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 
 

ประธานฯ แจ�งให�ท่ีประชุมทราบว�า บริษัทได�จัดทํางบการเงินของบริษัท สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 ซ่ึงได�
ผ�านการตรวจสอบจากผู�สอบบัญชีและผ�านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล�วว�า ถูกต�อง ครบถ�วน และเพียงพอ
ตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป ดังมีรายละเอียดปรากฎในรายงานประจําปL 2557 ท่ีบริษัทได�จัดส�งให�แก�ผู�ถือหุ�นพร�อม
หนังสือเชิญประชุม 

 

ประธานฯ สอบถามท่ีประชุมว�า มีผู�ถือหุ�นท�านใดมีข�อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมหรือไม�  
 

เมื่อไม�มีผู�ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอให�ท่ีประชุมพิจารณาลงมติ 
 

ท่ีประชุมพิจารณาแล�ว มีมติอนุมัติและรับรองงบการเงินประจําปL สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 ด�วยคะแนน
เสียงเป(นเอกฉันท!ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู�ถือหุ�นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 

 

เห็นด�วย  จํานวน  132,831,100 เสียง คิดเป(นร�อยละ 100 
ไม�เห็นด�วย จํานวน   - เสียง คิดเป(นร�อยละ   - 
งดออกเสียง จํานวน   - เสียง คิดเป(นร�อยละ     - 

วาระท่ี 4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิเป=นทุนสํารองตามกฎหมายและการจ5ายป>นผลของบริษัท 
 

นายชํานาญ พรพิไลลักษณ! กรรมการผู�จัดการ แจ�งต�อท่ีประชุมให�ทราบว�า ตามข�อบังคับของบริษัท ข�อท่ี 38 บริษัท
ต�องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปLส�วนหน่ึงไว�เป(นทุนสํารองตามกฎหมายไม�น�อยกว�าร�อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปL หักด�วย
ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ�ามี) จนกว�าทุนสํารองฯ น้ีจะมีจํานวนไม�น�อยกว�าร�อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ท้ังน้ี 
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ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีทุนสํารองไว�แล�วรวม 16,000,000 บาท คิดเป(นร�อยละ 6.67 ของทุนจดทะเบียนจํานวน 
240,000,000 บาท โดยในปL 2557 บริษัทมีกําไรสุทธิ เท�ากับ 19,354,033.88 บาท คณะกรรมการพิจารณาแล�วเห็นควรเสนอ
จัดสรรกําไรสุทธิเป(นทุนสํารองตามกฎหมายเพ่ิมข้ึนอีกจํานวน 967,701.69 บาท รวมเป(นเงินสํารองสะสมท้ังสิ้น 
16,967,701.69 บาท คิดเป(นร�อยละ 7.07 ของทุนจดทะเบียนจํานวน 240,000,000 บาท  

 

นอกจากน้ี ได�พิจารณาเห็นควรเสนอจัดสรรเงินกําไรเป(นเงินปWนผลให�แก�ผู�ถือหุ�นในอัตราหุ�นละ 0.06 บาท โดยจะ
จ�ายให�แก�ผู�ถือหุ�นท่ีมีรายช่ือปรากฏอยู�ในสมุดทะเบียนผู�ถือหุ�นของบริษัท ณ วันท่ี 7 พฤษภาคม 2558 ซ่ึงเป(นวันกําหนด
รายช่ือผู�ถือหุ�น (Record Date) เพ่ือสิทธิรับเงินปWนผล และกําหนดให�วันท่ี 8 พฤษภาคม 2558 เป(นวันปMดสมุดทะเบียนผู�ถือ
หุ�นเพ่ือรวบรวมรายช่ือผู�ถือหุ�นตามมาตรา 225 แห�งพระราชบัญญัติหลักทรัพย!และตลาดหลักทรัพย! (แก�ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.
2551) และกําหนดจ�ายเงินปWนผลในวันท่ี 22 พฤษภาคม 2558 ซ่ึงคิดเป(นร�อยละ 49.60 ของกําไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะ
กิจการ ท้ังน้ี อัตราการจ�ายเงินปWนผลดังกล�าวเป(นไปตามนโยบายการจ�ายเงินปWนผลของบริษัทท่ีกําหนดจ�ายในอัตราร�อยละ 30 
ของกําไรสุทธิ 
  

ประธานฯ สอบถามท่ีประชุมว�า มีผู�ถือหุ�นท�านใดมีข�อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมหรือไม�  
 

เมื่อไม�มีผู�ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอให�ท่ีประชุมพิจารณาลงมติ 
 

ท่ีประชุมพิจารณาแล�ว มีมติอนุมัติให�จัดสรรกําไรสุทธิเป(นทุนสํารองตามกฎหมายและอนุมัติการจ�ายเงินปWนผล
สําหรับผลการดําเนินงานประจําปL 2557 ด�วยคะแนนเสียงเป(นเอกฉันท!ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู�ถือหุ�นซ่ึงมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 

 

เห็นด�วย  จํานวน  132,831,100 เสียง คิดเป(นร�อยละ 100 
ไม�เห็นด�วย จํานวน   - เสียง คิดเป(นร�อยละ   - 
งดออกเสียง จํานวน   - เสียง คิดเป(นร�อยละ     - 

 

วาระท่ี 5  พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
 

ประธานฯ แจ�งให�ท่ีประชุมทราบว�า ตามข�อบังคับบริษัท ข�อท่ี 14 กําหนดให�การประชุมสามัญประจําปLทุกครั้งให�
กรรมการออกจากตําแหน�งจํานวนหน่ึงในสามของจํานวนกรรมการท้ังหมด ถ�าจํานวนกรรมการท่ีจะแบ�งออกให�ตรงเป(นสาม
ส�วนไม�ได�ก็ให�ออกโดยจํานวนใกล�ท่ีสุดกับส�วนหน่ึงในสาม สําหรับปL 2558 มีกรรมการท่ีจะต�องออกจากตําแหน�งตามวาระมี
จํานวน 2 ท�าน ได�แก� 

 

1) นายวิทูรย!  สุทธิประภา   
2) นายนเรศ  วชิรพันธุ!สกุล   

 

ท้ังน้ี ปWจจุบันบริษัทยังไม�มีการแต�งตั้งคณะกรรมการสรรหาเพ่ือทําหน�าท่ีคัดเลือกบุคคลท่ีเหมาะสมเข�าดํารงตําแหน�ง
กรรมการต�อคณะกรรมการ รวมท้ังไม�มีผู�ถือหุ�นรายใดเสนอรายช่ือบุคคลเข�ารับการพิจารณาแต�งตั้งเป(นกรรมการมายังบริษัท 
คณะกรรมการซ่ึงไม�รวมกรรมการท่ีได�รับการเสนอช่ือเห็นควรเสนอให�กรรมการท้ัง 2 ท�านท่ีออกตามวาระกลับเข�าดํารง
ตําแหน�งต�ออีกวาระ โดยได�พิจารณาถึงคุณสมบัติท่ีเหมาะสมซ่ึงประกอบด�วยความรู� ความสามารถ และประสบการณ! รวมท้ัง
ผลการปฏิบัติงานเสนอให�ท่ีประชุมผู�ถือหุ�นพิจารณาแต�งตั้งกรรมการท้ัง 2 ท�านท่ีออกตามวาระกลับเข�าดํารงตําแหน�งต�ออีก
วาระ 
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ประธานฯ แจ�งให�ท่ีประชุมว�า สําหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการท่ีออกจากตําแหน�งตามวาระจะเลือกตั้งเป(น
รายบุคคลและลงมติด�วยบัตรลงคะแนน และในการเลือกตั้งกรรมการแต�ละท�าน หากมีผู�ถือหุ�นท�านใดประสงค!จะอภิปราย
แสดงความคิดเห็นก�อนลงมติ ประธานฯ จะขอให�กรรมการท�านน้ันออกจากท่ีประชุมช่ัวคราวจนกว�าการอภิปรายจะแล�วเสร็จ 

 

ประธานฯ ขอให�ท่ีประชุมพิจารณาลงมติเป(นรายบุคคล 
 

5.1 นายวิทูรย@ สุทธิประภา 
 

ประธานฯ สอบถามท่ีประชุมว�า มีผู�ถือหุ�นท�านใดประสงค!จะอภิปรายแสดงความคิดเห็นก�อนลงมติหรือไม�  
 

เมื่อไม�มีผู�ใดจะอภิปรายแสดงคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให�ท่ีประชุมพิจารณาลงมติ 
 

ท่ีประชุมพิจารณาแล�วมีมติอนุมัติให�นายวิทูรย! สุทธิประภา กลับดํารงตําแหน�งกรรมการอีกวาระหน่ึงด�วยคะแนน
เสียงเป(นเอกฉันท!ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู�ถือหุ�นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 

  

เห็นด�วย  จํานวน  132,831,100 เสียง คิดเป(นร�อยละ 100 
ไม�เห็นด�วย จํานวน   - เสียง คิดเป(นร�อยละ   - 
งดออกเสียง จํานวน   - เสียง คิดเป(นร�อยละ     - 

 

5.2 นายนเรศ วชิรพันธุ@สกุล 
 

ประธานฯ สอบถามท่ีประชุมว�า มีผู�ถือหุ�นท�านใดประสงค!จะอภิปรายแสดงความคิดเห็นก�อนลงมติหรือไม�  
 

เมื่อไม�มีผู�ใดจะอภิปรายแสดงคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให�ท่ีประชุมพิจารณาลงมติ 
 

ท่ีประชุมพิจารณาแล�วมีมติอนุมัติให�นายนเรศ วชิรพันธุ!สกุล กลับดํารงตําแหน�งกรรมการอีกวาระหน่ึงด�วยคะแนน
เสียงเป(นเอกฉันท!ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู�ถือหุ�นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 

  

ท้ังน้ี มอบหมายให�นายชํานาญ พรพิไลลักษณ! กรรมการผู�จัดการ เป(นผู�นําเสนอรายละเอียดต�อท่ีประชุม 
 

เห็นด�วย  จํานวน  132,831,100 เสียง คิดเป(นร�อยละ 100 
ไม�เห็นด�วย จํานวน   - เสียง คิดเป(นร�อยละ   - 
งดออกเสียง จํานวน   - เสียง คิดเป(นร�อยละ     - 

 

วาระท่ี 6  พิจารณาเลือกต้ังกรรมการใหม5เพ่ิมเติม 
 

 ประธานฯ แจ�งให�ท่ีประชุมทราบว�า เน่ืองจากปWจจุบันบริษัทมีการขยายกิจการใหม�เพ่ิมเติมมากข้ึน ประกอบกับ
คณะกรรมการบริษัทยังไม�ได�พิจารณาสรรหาบุคคลใดเข�ามาดํารงตําแหน�งกรรมการอิสระแทนกรรมการท่ีลาออก ทําให�
โครงสร�างคณะกรรมการบริษัท ณ ปWจจุบันมีตําแหน�งกรรมการอิสระว�างลงอยู� 1 ตําแหน�ง โดยท่ีวาระของกรรมการท�านเดิมท่ี
เหลืออยู�ได�ครบกําหนดแล�ว คณะกรรมการได�พิจารณาความเหมาะสมในด�านคุณสมบัติ ความรู� ความสามารถ และ
ประสบการณ!ของ พล.อ.จักรกฤษณ! พงษ!ภมร และผู�ช�วยศาสตราจารย! ดร.เอกพร รักความสุข แล�วเห็นว�าเป(นผู�ท่ีมีคุณสมบัติ
ครบถ�วนตามพระราชบัญญัติมหาชนจํากัดและไม�มีลักษณะต�องห�ามแต�งตั้งเป(นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ!ของสํานักงาน 
ก.ล.ต. รวมถึงหน�วยงานราชการท่ีเก่ียวข�อง จึงเห็นควรเสนอต�อท่ีประชุมผู�ถือหุ�นพิจารณาแต�งตั้งเป(นกรรมการใหม�เพ่ิมเติม  
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ประธานฯ ขอให�ท่ีประชุมพิจารณาลงมติเป(นรายบุคคล 
 

6.1 พล.อ.จักรกฤษณ@ พงษ@ภมร  

 

ประธานฯ สอบถามท่ีประชุมว�า มีผู�ถือหุ�นท�านใดประสงค!จะอภิปรายแสดงความคิดเห็นก�อนลงมติหรือไม�  
 

เมื่อไม�มีผู�ใดจะอภิปรายแสดงคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให�ท่ีประชุมพิจารณาลงมติ 
 

ท่ีประชุมพิจารณาแล�วมีมติอนุมัติให� พล.อ.จักรกฤษณ! พงษ!ภมร ดํารงตําแหน�งเป(นกรรมการอิสระด�วยคะแนนเสียง
เป(นเอกฉันท!ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู�ถือหุ�นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 

  

เห็นด�วย  จํานวน  132,831,100 เสียง คิดเป(นร�อยละ 100 
ไม�เห็นด�วย จํานวน   - เสียง คิดเป(นร�อยละ   - 
งดออกเสียง จํานวน   - เสียง คิดเป(นร�อยละ     - 

 

6.2 ผู�ช5วยศาสตราจารย@ ดร.เอกพร รักความสุข  
 

ประธานฯ สอบถามท่ีประชุมว�า มีผู�ถือหุ�นท�านใดประสงค!จะอภิปรายแสดงความคิดเห็นก�อนลงมติหรือไม�  
 

เมื่อไม�มีผู�ใดจะอภิปรายแสดงคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให�ท่ีประชุมพิจารณาลงมติ 
 

ท่ีประชุมพิจารณาแล�วมีมติอนุมัติให�ผู�ช�วยศาสตราจารย! ดร.เอกพร รักความสุข ดํารงตําแหน�งเป(นกรรมการบริษัท
ด�วยคะแนนเสียงเป(นเอกฉันท!ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู�ถือหุ�นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 

  

เห็นด�วย  จํานวน  132,831,100 เสียง คิดเป(นร�อยละ 100 
ไม�เห็นด�วย จํานวน   - เสียง คิดเป(นร�อยละ   - 
งดออกเสียง จํานวน   - เสียง คิดเป(นร�อยละ     - 

 

วาระท่ี 7  พิจารณากําหนดค5าตอบแทนกรรมการประจําป� 2558 
 

ประธานฯ แจ�งให�ท่ีประชุมทราบว�า ปWจจุบันบริษัทยังไม�มีคณะกรรมการพิจารณากําหนดค�าตอบแทน การกําหนด
ค�าตอบแทนของคณะกรรมการได�ผ�านการพิจารณาอย�างรอบคอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการโดยเปรียบเทียบอ�างอิงจาก
ธุรกิจอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากผลการดําเนินงานของบริษัท โดยคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต�อท่ีประชุม
พิจารณาอนุมัติค�าตอบแทนกรรมการประจําปL 2558 ในรูปแบบของเบ้ียประชุมตามรายละเอียด ดังน้ี 
 

ตําแหน5ง ค5าเบ้ียประชุม ป� 2558 

คณะกรรมการบริษัท  

ประธานกรรมการ 25,000 บาทต�อครั้ง 

รองประธานกรรมการ 20,000 บาทต�อครั้ง 

กรรมการอิสระ 15,000 บาทต�อครั้ง 

กรรมการท่ีดํารงตําแหน�งเป(นผู�บริหาร 10,000 บาทต�อครั้ง 
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ตําแหน5ง ค5าเบ้ียประชุม ป� 2558 

คณะกรรมการตรวจสอบ  

ประธานกรรมการตรวจสอบ 25,000 บาทต�อครั้ง 

กรรมการตรวจสอบ 20,000 บาทต�อครั้ง 
 

ประธานฯ สอบถามท่ีประชุมว�า มีผู�ถือหุ�นท�านใดมีข�อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมหรือไม�  
 

เมื่อไม�มีผู�ใดซักถาม แสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอให�ท่ีประชุมพิจารณาลงมติ 
 

ท่ีประชุมพิจารณาแล�ว มีมติอนุมัติกําหนดค�าตอบแทนกรรมการประจําปL 2558 ตามท่ีกล�าวข�างต�นด�วยคะแนนเสียง
ข�างมากซ่ึงไม�น�อยกว�าสองในสามของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู�ถือหุ�นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 

 

เห็นด�วย  จํานวน  132,831,100 เสียง คิดเป(นร�อยละ 100 
ไม�เห็นด�วย จํานวน   - เสียง คิดเป(นร�อยละ   - 
งดออกเสียง จํานวน   - เสียง คิดเป(นร�อยละ     - 

 

วาระท่ี 8  พิจารณาแต5งต้ังผู�สอบบัญชีและกําหนดค5าสอบบัญชีประจําป� 2558 
 

 ประธานฯ แจ�งต�อท่ีประชุมว�า คณะกรรมการโดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควร
เสนอต�อท่ีประชุมผู�ถือหุ�นพิจารณาแต�งตั้งนายเมธี รัตนศรีเมธา ผู�สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3425 หรือนายพิศิษฐ! ชีวะเรือง
โรจน! ผู�สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 2803 แห�งบริษัท เอ็ม อาร! แอนด! แอสโซซิเอท จํากัด เป(นผู�สอบบัญชีของบริษัท โดยให�
ผู�สอบบัญชีคนใดคนหน่ึงมีอํานาจตรวจสอบ ทํา และลงนามในรายงานการสอบบัญชี  
 

นางกนกกร แทนไกรศร รองกรรมการผู�จัดการ ช้ีแจงต�อท่ีประชุมเพ่ิมเติมว�า สําหรับค�าตอบแทนของผู�สอบบัญชี 
คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอท่ีประชุมผู�ถือหุ�นพิจารณาอนุมัติค�าตอบแทน
ผู�สอบบัญชีประจําปL 2558 ของบริษัทและบริษัทย�อยภายในวงเงินไม�เกิน 1,600,000 บาท ซ่ึงมากกว�าปLท่ีผ�านมาจํานวน 
270,000 บาท ท้ังน้ี เน่ืองจากผู�สอบบัญชีมีภาระในการตรวจสอบธุรกรรมท่ีเพ่ิมข้ึนจากการขยายธุรกิจ โดยค�าสอบบัญชีรวมใน
อัตราดังกล�าวแบ�งเป(นค�าสอบบัญชีของบริษัท จํานวน 1,200,000 บาท และค�าสอบบัญชีของบริษัทย�อย จํานวน 400,000 
บาท 

 

ประธานฯ สอบถามท่ีประชุมว�า มีผู�ถือหุ�นท�านใดมีข�อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมหรือไม�  
 

เมื่อไม�มีผู�ใดซักถาม แสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอให�ท่ีประชุมพิจารณาลงมติ 
 

ท่ีประชุมพิจารณาแล�ว มีมติอนุมัติแต�งตั้งผู�สอบบัญชีและกําหนดค�าตอบแทนผู�สอบบัญชีประจําปL 2558 ตามท่ีเสนอ
ข�างต�นด�วยคะแนนเสียงเป(นเอกฉันท!ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู�ถือหุ�นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 
 

เห็นด�วย  จํานวน  132,831,100 เสียง คิดเป(นร�อยละ 100 
ไม�เห็นด�วย จํานวน   - เสียง คิดเป(นร�อยละ   - 
งดออกเสียง จํานวน   - เสียง คิดเป(นร�อยละ     - 
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วาระท่ี 9  พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ�ามี) 
 

ประธานฯ แจ�งต�อท่ีประชุมว�า วาระน้ีเปMดโอกาสให�ผู�ถือหุ�นได�แสดงความคิดเห็นและสอบถามเรื่องต�างๆ ท่ีเก่ียวกับ
การดําเนินธุรกิจของบริษัท รวมท้ังเปMดโอกาสให�ฝHายบริหารได�นําเสนอแผนงานต�างๆ ให�ผู�ถือหุ�นได�รับทราบ ซ่ึงจะไม�มีการออก
เสียงลงคะแนนเพ่ือลงมติใดๆ ในวาระน้ี 

 

นายชํานาญ พรพิไลลักษณ! กรรมการผู�จัดการ มีผู�ถือหุ�นท�านใดมีข�อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมหรือไม� 
 

ผู�ถือหุ�นสอบถามเก่ียวกับความคืบหน�าของโครงการต�างๆ เช�น โครงการท่ีจอดรถอัจฉริยะ 
 

นายชํานาญ พรพิไลลักษณ! กรรมการผู�จัดการ แจ�งต�อท่ีประชุมว�า เน่ืองด�วยบริษัทประกอบธุรกิจในลักษณะซ้ือมา
ขายไปทําให�เห็นโอกาสทางธุรกิจท่ีหลากหลาย ท้ังน้ี โครงการต�างๆ อยู�ระหว�างการศึกษาความเป(นไปได� หากผลการศึกษา
พบว�าเป(นไปในทิศทางท่ีดี บริษัทก็พร�อมจะลงทุนในโครงการน้ันๆ เพ่ือเพ่ิมสัดส�วนรายได�ของบริษัทให�เพ่ิมมากข้ึน 

 

ผู�ถือหุ�น สอบถามเพ่ิมเติมว�า ในปWจจุบันพบว�าตลาดหลังคาเหล็กมีการแข�งขันกันมากข้ึน บริษัทมีกลยุทธ!ในการ
แข�งขันอย�างไรบ�าง 

 

นายชํานาญ พรพิไลลักษณ! กรรมการผู� จัดการ แจ�งต�อท่ีประชุมว�า ปWจจุบันบริษัทจัดจําหน�ายสินค�าหลังคา
อะลูมิเนียมเพียงอย�างเดียว ด�วยคุณสมบัติเฉพาะตัว ของสินค�าในด�านต�างๆ ส�งผลให�สินค�าดังกล�าวเป(นสินค�าทางเลือกให�กับ
ผู�บริโภคนอกเหนือจากหลังคาท่ีทําด�วยเหล็ก ซ่ึงเมื่อเปรียบเทียบกันในเรื่องของราคาก็สามารถแข�งขันกันได� 

 

ประธานฯ กล�าวเชิญฝHายบริหารนําเสนอข�อมูลความคืบหน�าในการดําเนินธุรกิจท่ีดําเนินการโดยบริษัทย�อย 
 

นายชํานาญ พรพิไลลักษณ! กรรมการผู�จัดการ แจ�งต�อท่ีประชุมว�า บริษัทได�ซ้ือกิจการธุรกิจผลิตและจําหน�ายบรรจุ
ภัณฑ!ชนิดอ�อนตัวจากเจ�าของเดิมและเข�าดําเนินการเมื่อปL 2556 ภายใต�ช่ือบริษัท “พรีเมี่ยม เฟล็กซิเบ้ิล แพคเกจจ้ิง จํากัด” 
ปWจจุบันผลิตสินค�าให�กับลูกค�าในอุตสาหกรรมอาหาร เวชภัณฑ! และเครื่องสําอาง และด�วยความต�องการของตลาดท่ีเพ่ิมสูงข้ึน 
บริษัทจึงได�ลงทุนซ้ือเครื่องจักรเข�ามาเพ่ิมเติมเพ่ือเพ่ิมกําลังการผลิตให�สูงมากข้ึน 

 

นางกนกกร แทนไกรศร รองกรรมการผู�จัดการ แจ�งต�อท่ีประชุมว�า สําหรับความคืบหน�าและทิศทางโอกาสทางธุรกิจ
ของโครงการเดอะ ศาลายา มอลล! มีดังน้ี 

 

ความคืบหน�าของโครงการ : 
 

ปWจจุบันมีจํานวนผู�เช�า คิดเป(นร�อยละ 75.33 จํานวนร�านท่ีเปMดบริการ คิดเป(นร�อยละ 55.70 ท้ังน้ี ภายในเดือน
มิถุนายน 2558 บริษัทตั้งเปlาหมายไว�ว�าจะมีจํานวนผู�เช�าครบ ร�อยละ 90 มีจํานวนร�านค�าท่ีเปMดให�บริการ ร�อยละ 75 

 

กิจกรรมการตลาดท่ีผ5านมาในเดือนมกราคม – เมษายน 2558 : 
- การจัดกิจกรรมมินิคอนเสิร!ตศิลปMน ดารา 
- การจัดกิจกรรมส�งเสริมทักษะการใช�ภาษาอังกฤษ “English For Fun Sha La la la” ให�แก�เยาวชนภายใน

ชุมชน   
- การจัดกิจกรรมส�งเสริมประเพณีสงกรานต! 
- การจัดกิจกรรมท�องเท่ียวภายในชุมชนบริเวณ “ศาลายา – คลองมหาสวัสดิ์” 
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กิจกรรมการตลาดในป>จจุบัน : 
- กิจกรรมตลาดนัดคนวัยมันส! “Hipster Station at the Salaya”  
- กิจกรรมร�วมกับชุมชน เช�น กิจกรรมปล�อยปลาลงในคลองมหาสวัสดิ์ กิจกรรมเต�นแอโรบิค กิจกรรมแข�งขันชก

มวย 
 

กิจกรรมการตลาดในอนาคต : 
- กิจกรรม “Mini Circuit for kids” 
- กิจกรรม “Kid’s Club & Sunday Beach” 
- กิจกรรมประกวดร�องเพลง 
- กิจกรรมเดินแฟช่ันโชว!เด็ก 
- กิจกรรมการประกวดภาพถ�าย “มุมท่ีชอบ...ภาพท่ีใช� ในศูนย!การค�าเดอะ ศาลายา มอลล!” 
- กิจกรรมสัตว!เลี้ยงเพ่ือการกุศล 
- กิจกรรมแข�งขันเพลงอะคูสติก 
- กิจกรรมปW}นจักรยาน 
- กิจกรรมวอล!ค แรลลี่ 
- กิจกรรมล�องเรือเลียบคลองมหาสวัสดิ์ 
- กิจกรรมงานกีฬาพ้ืนบ�าน 
- กิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรม เช�น โขน ละครเวที ลําตัด หุ�นกระบอก 
- กิจกรรมงานเสน�ห!ปลายจวักในวัง 
- กิจกรรมสํารวจแหล�งท�องเท่ียวร�วมกับชุมชนเพ่ือเปMดศูนย!การท�องเท่ียววิถีไทยแห�งใหม�อําเภอพุทธมณฑล 

(ตําบลศาลายา – มหาสวัสดิ์ – คลองโยง) 
 

ช5องทางการประชาสัมพันธ@ : 
- ติดตั้งปlายโฆษณาตามสถานท่ีต�างๆ 
- แจกใบปลิวตามสถานท่ีต�างๆ 
- ประชาสัมพันธ!ผ�านสื่อออนไลน! 
 

นายชํานาญ พรพิไลลักษณ! กรรมการผู�จัดการ ช้ีแจงต�อท่ีประชุมว�า สําหรับการดําเนินธุรกิจพลังงานทดแทนภายใต�
ช่ือบริษัท “โซลาร! พีพีเอ็ม จํากัด” ในเบ้ืองต�นบริษัทเริ่มดําเนินธุรกิจเก่ียวกับการจําหน�ายแผงโซลาร!เซลล!และอินเวอร!เตอร! 
พร�อมกับรับติดตั้งแผงโซลาร!เซลล! โดยบริษัท โซลาร! พีพีเอ็ม จํากัด ก�อตั้งบริษัทเมื่อปลายปL 2557 หากมีความคืบหน�าในธุรกิจ
จะแจ�งให�ผู�ถือหุ�นทราบเป(นระยะ 

 

ผู�ถือหุ�น สอบถามว�า บริษัทมีความสนใจในการทําธุรกิจโซลาร!ฟาร!มของตัวเองใช�หรือไม� 
 

นายชํานาญ พรพิไลลักษณ! กรรมการผู�จัดการ ช้ีแจงต�อท่ีประชุมว�า การลงทุนในธุรกิจโซลาร!ฟาร!มถือเป(นอีกหน่ึง
ธุรกิจท่ีมีความน�าสนใจ การลงทุนในธุรกิจดังกล�าวต�องได�รับใบอนุญาตจากภาครัฐ ท้ังน้ี บริษัทต�องทําการศึกษาความเป(นไปได�
ของธุรกิจดังกล�าว หากมีความคืบหน�าจะแจ�งให�ทราบ 

 

ผู�ถือหุ�นสอบถามเก่ียวกับสัดส�วนการถือหุ�นและการรับรู�รายได�ของบริษัทในบริษัท พรีเมี่ยม เฟล็กซิเบ้ิล แพคเกจจ้ิง 
จํากัด  
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นายชํานาญ พรพิไลลักษณ! กรรมการผู�จัดการ ช้ีแจงต�อท่ีประชุมว�า บริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน) ถือ
หุ�นในบริษัท พรีเมี่ยม เฟล็กซิเบ้ิล แพคเกจจ้ิง จํากัด ในสัดส�วนร�อยละ 99 ในช�วงแรกของดําเนินธุรกิจ บริษัทยังประสบภาวะ
ขาดทุนจากการดําเนินงาน เน่ืองจากเป(นธุรกิจท่ีบริษัทซ้ือมาจากเจ�าของเดิม ปWจจุบันได�เร�งฟ��นฟูธุรกิจทําให�มีผลการดําเนินงาน
ท่ีดีข้ึนเรื่อยๆ คาดว�าบริษัทจะสามารถรับรู�รายได�ในไตรมาส 1/2558  

 

ผู�ถือหุ�นสอบถามเก่ียวกับสัดส�วนการถือหุ�นและการรับรู�รายได�ของบริษัทในโครงการเดอะ ศาลายา มอลล! 
 

นางกนกกร แทนไกรศร รองกรรมการผู�จัดการ ช้ีแจงต�อท่ีประชุมว�า โครงการเดอะ ศาลายา มอลล! ดําเนินการ
ภายใต�บริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน) ไม�ใช�บริษัทย�อยท่ีตั้งข้ึนใหม� ท้ังน้ี คาดว�าจะรับรู�รายได�ภายในไตรมาส 3 ปL 
2558 

 

ผู�ถือหุ�น สอบถามเพ่ิมเติมว�า บริษัทตั้งเปlาว�าจะมีผู�เยี่ยมชมโครงการต�อวันประมาณก่ีคน 
 

นางกนกกร แทนไกรศร รองกรรมการผู�จัดการ ช้ีแจงต�อท่ีประชุมว�า บริษัทตั้งเปlาหมายไว�ท่ี 10,000 คนต�อวัน 
 

ผู�ถือหุ�น สอบถามเพ่ิมเติมว�า บริษัทคิดอัตราค�าเช�าเฉลี่ยต�อตารางเมตรเท�าไหร� 
 

นางกนกกร แทนไกรศร รองกรรมการผู�จัดการ ช้ีแจงต�อท่ีประชุมว�า อัตราค�าเช�าเฉลี่ยอยู�ท่ี 600 บาทต�อตารางเมตร 
 

ผู�ถือหุ�น สอบถามเพ่ิมเติมว�า ประมาณการรายได�ท่ีบริษัทคาดว�าจะได�รับจากบริษัท พรีเมี่ยม เฟล็กซิเบ้ิล แพคเกจจ้ิง 
จํากัด  

 

นายชํานาญ พรพิไลลักษณ! กรรมการผู�จัดการ ช้ีแจงต�อท่ีประชุมว�า ปLน้ีบริษัทคาดว�าจะมีรายได�จากบริษัท พรีเมี่ยม 
เฟล็กซิเบ้ิล แพคเกจจ้ิง จํากัด ประมาณ 120 ล�านบาท 

 

เมื่อไม�มีผู�ถือหุ�นแสดงความคิดเห็นและสอบถามเรื่องต�างๆ ประธานฯ กล�าวขอบคุณท�านผู�ถือหุ�นท่ีได�กรุณาสละเวลา
มาร�วมประชุมและกล�าวปMดประชุม 

 

ปMดประชุมเวลา 15.30 น.  
 
 

             
     (นายปกรณ! บริมาสพร) 
         ประธานในท่ีประชุม 

 
รับรองความถูกต�อง 
 
 
        

    (นางกนกกร แทนไกรศร)             (นางสาวภาวิณี ตรีกาญจนานันท!) 
กรรมการ, กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู�จัดการ       ผู�บันทึกรายงานการประชุม 
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รายนามและประวัติของกรรมการท่ีเสนอชื่อให�ได�รับการเลือกต้ังแทนกรรมการท่ีต�องออกตามวาระ 
 

 

1. นายปกรณ$ บริมาสพร 
 

ตําแหน'งในป(จจุบันของบริษัท :    
ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) 
 

ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต'งต้ัง :  
กรรมการและกรรมการอิสระ 
 

หลักเกณฑ$และวิธีการสรรหา  : 
เป#นกรรมการรายเดิมของบริษัท ซ่ึงคณะกรรมการบริษัทได�พิจารณาถึงความเหมาะสมในด�านคุณสมบัติ ความรู� ความสามารถ 
และประสบการณ1ของกรรมการท่ีครบวาระแล�ว เห็นว�าเป#นผู�ท่ีมีคุณสมบัติครบถ�วนตามพระราชบัญญัติมหาชนจํากัด และไม�มี
ลักษณะต�องห�ามแต�งตั้งให�เป#นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ1ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย1และตลาด
หลักทรัพย1และหน�วยงานราชการท่ีเก่ียวข�อง 
 

ป0ท่ีเร่ิมรับตําแหน'งกรรมการ   : พ.ศ.2547 
 

จํานวนป0ท่ีดํารงตําแหน'ง  : 12 ป> 
 

อายุ    : 68 ป> 
 

ท่ีอยู'    : 7/195 หมู�ท่ี 6 ซอยแจ�งวัฒนะ – ปากเกร็ด 43  ซอยแจ�งวัฒนะ  
ตําบลบ�านใหม� อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 

 

คุณวุฒิทางการศึกษา  : ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร1 จุฬาลงกรณ1มหาวิทยาลัย 
ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร1 จุฬาลงกรณ1มหาวิทยาลัย 

 

การอบรมหลักสูตรกรรมการท่ีจัดโดยสมาคมส'งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย :  

• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ�นท่ี 17  
 

ประวัติการทํางาน : 

• พ.ศ.2553 – ปWจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร  
บริษัท แอล แอนด1 อี โซลิตสเตท จํากัด 

• พ.ศ.2547 – ปWจจุบัน ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) 
บริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน) 

• พ.ศ.2542 – ปWจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร  
บริษัท แอล แอนด1 อี แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด 

• พ.ศ.2540 – ปWจจุบัน ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ 
บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุYป จํากัด (มหาชน) 
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รายนามและประวัติของกรรมการท่ีเสนอชื่อให�ได�รับการเลือกต้ังแทนกรรมการท่ีต�องออกตามวาระ 
 

 

1. นายปกรณ$ บริมาสพร (ต'อ) 
 

• พ.ศ.2536 – ปWจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร  
บริษัท ไลท1ติ้ง แอนด1 อีควิปเม�นท1 จํากัด (มหาชน) 

 

การดํารงตําแหน'งกรรมการในบริษัทอ่ืนท่ีเป:นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย$ : 

• พ.ศ.2540 – ปWจจุบัน ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ 
บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุYป จํากัด (มหาชน) 

• พ.ศ.2536 – ปWจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร  
บริษัท ไลท1ติ้ง แอนด1 อีควิปเม�นท1 จํากัด (มหาชน) 

 

การดํารงตําแหน'งกรรมการในกิจการอ่ืนท่ีมิใช'บริษัทจดทะเบียน : 

• พ.ศ.2553 – ปWจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร  
บริษัท แอล แอนด1 อี โซลิตสเตท จํากัด 

• พ.ศ.2542 – ปWจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร  
บริษัท แอล แอนด1 อี แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด 

 

การดํารงตําแหน'งกรรมการในกิจการท่ีแข'งขันกับกิจการของบริษัทหรือกิจการท่ีเกี่ยวเนื่องกัน : 
 - ไม�มี - 
 

การถือหุ�นในบริษัท :   
233,400 หุ�น คิดเป#นร�อยละ 0.146 ของทุนจดทะเบียนท่ีเรียกชําระแล�ว ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558  
(นับรวมหุ�นของคู�สมรสและบุตรท่ียังไม�บรรลุนิติภาวะ) 
 

การเข�าร'วมประชุมในรอบป0 2558 : 

• เข�าร�วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง 

• เข�าร�วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง 

• เข�าร�วมประชุมผู�ถือหุ�น 1/1 ครั้ง 
 

ข�อมูลประกอบการพิจารณาเลือกต้ังกรรมการอิสระ : 
1) ความสัมพันธ1ทางครอบครัวกับผู�บริหารหรือผู�ถือหุ�นรายใหญ�ของบริษัทฯ หรือบริษัทย�อย : ไม�มี  
2) ความสัมพันธ1กับบริษัท/บริษัทย�อย/บริษัทร�วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย�งในปWจจุบันหรือช�วง 2 ป>ท่ีผ�านมา : ไม�มี  
3) กรรมการท่ีมีส�วนร�วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ�าง หรือท่ีปรึกษาท่ีได�รับเงินเดือนประจํา : ไม�เป#น  
4) ผู�ให�บริการทางวิชาชีพ เช�น ผู�สอบบัญชีหรือท่ีปรึกษากฎหมาย : ไม�เป#น  
5) ความสัมพันธ1ทางธุรกิจท่ีมีนัยสําคัญอันอาจมีผลทําให�ไม�สามารถทําหน�าท่ีได�อย�างเป#นอิสระ/ระบุขนาดของรายการ (ถ�ามี) :  

ไม�มี  
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รายนามและประวัติของกรรมการท่ีเสนอชื่อให�ได�รับการเลือกต้ังแทนกรรมการท่ีต�องออกตามวาระ 
 

 

2. นายจงเจตน$ บุญเกิด 
  

ตําแหน'งในป(จจุบันของบริษัท :    
รองประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) 
 

ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต'งต้ัง :  
กรรมการและกรรมการอิสระ 
 

หลักเกณฑ$และวิธีการสรรหา : 
เป#นกรรมการรายเดิมของบริษัท ซ่ึงคณะกรรมการบริษัทได�พิจารณาถึงความเหมาะสมใน
ด�านคุณสมบัติ ความรู� ความสามารถ และประสบการณ1ของกรรมการท่ีครบวาระแล�ว เห็นว�าเป#นผู�ท่ีมีคุณสมบัติครบถ�วนตาม
พระราชบัญญัติมหาชนจํากัด และไม�มีลักษณะต�องห�ามแต�งตั้งให�เป#นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ1ของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย1และตลาดหลักทรัพย1และหน�วยงานราชการท่ีเก่ียวข�อง 
 

ป0ท่ีเร่ิมรับตําแหน'งกรรมการ   : พ.ศ.2547 
 

จํานวนป0ท่ีดํารงตําแหน'ง   : 12 ป> 
 

อายุ    : 65 ป> 
 

ท่ีอยู'    : 85/7 หมู�ท่ี 9 หมู�บ�าน ส.ภาณุรังสี ซอยภาณุ 19  
ตําบลบางกรวย อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 

 

คุณวุฒิทางการศึกษา :  

• ปริญญาโท สาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร1 

• ปริญญาตรี วิทยาศาสตร1บัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร1 

• ปริญญาบัตร วิทยาลัยป̀องกันราชอาณาจักร พ.ศ.2547 (วปม. รุ�นท่ี 2) 
 

การอบรมหลักสูตรกรรมการท่ีจัดโดยสมาคมส'งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย :  

• หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ�นท่ี 28  

• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ�นท่ี 79  

• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ�นท่ี 15   
 

ประวัติการทํางาน : 

• พ.ศ.2551 – ปWจจุบัน ท่ีปรึกษาประธานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน  
สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน 
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รายนามและประวัติของกรรมการท่ีเสนอชื่อให�ได�รับการเลือกต้ังแทนกรรมการท่ีต�องออกตามวาระ 
 

 

2. นายจงเจตน$ บุญเกิด (ต'อ) 
 

• พ.ศ.2547 – ปWจจุบัน รองประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) 
บริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน) 

• พ.ศ.2545 – 2551  รองกรรมการผู�จัดการและประธานเจ�าหน�าท่ีการเงิน  
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อมแห�งประเทศไทย 

 

การดํารงตําแหน'งกรรมการในบริษัทอ่ืนท่ีเป:นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย$ : 
- ไม�มี - 
 

การดํารงตําแหน'งกรรมการในกิจการอ่ืนท่ีมิใช'บริษัทจดทะเบียน :  
- ไม�มี - 

 

การดํารงตําแหน'งกรรมการในกิจการท่ีแข'งขันกับกิจการของบริษัทหรือกิจการท่ีเกี่ยวเนื่องกัน :  
- ไม�มี -   

 

การถือหุ�นในบริษัท :    
50,000 หุ�น คิดเป#นร�อยละ 0.031 ของทุนจดทะเบียนท่ีเรียกชําระแล�ว ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558  
(นับรวมหุ�นของคู�สมรสและบุตรท่ียังไม�บรรลุนิติภาวะ) 
 

การเข�าร'วมประชุมในรอบป0 2558 : 

• เข�าร�วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง 

• เข�าร�วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง 

• เข�าร�วมประชุมผู�ถือหุ�น 1/1 ครั้ง 
 

ข�อมูลประกอบการพิจารณาเลือกต้ังกรรมการอิสระ : 
1) ความสัมพันธ1ทางครอบครัวกับผู�บริหารหรือผู�ถือหุ�นรายใหญ�ของบริษัทฯ หรือบริษัทย�อย : ไม�มี 
2) ความสัมพันธ1กับบริษัท/บริษัทย�อย/บริษัทร�วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย�งในปWจจุบันหรือช�วง 2 ป>ท่ีผ�านมา : ไม�มี 
3) กรรมการท่ีมีส�วนร�วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ�าง หรือท่ีปรึกษาท่ีได�รับเงินเดือนประจํา : ไม�เป#น 
4) ผู�ให�บริการทางวิชาชีพ เช�น ผู�สอบบัญชีหรือท่ีปรึกษากฎหมาย : ไม�เป#น 
5) ความสัมพันธ1ทางธุรกิจท่ีมีนัยสําคัญอันอาจมีผลทําให�ไม�สามารถทําหน�าท่ีได�อย�างเป#นอิสระ/ระบุขนาดของรายการ (ถ�ามี) :  

ไม�มี 
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รายนามและประวัติของกรรมการท่ีเสนอชื่อให�ได�รับการเลือกต้ังแทนกรรมการท่ีต�องออกตามวาระ 

 

 

3. นายไทยลักษณ$ ลี้ถาวร 
  

ตําแหน'งในป(จจุบันของบริษัท :   
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
 

ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต'งต้ัง :  
กรรมการอิสระ 
 

หลักเกณฑ$และวิธีการสรรหา  : 
เป#นกรรมการรายเดิมของบริษัท ซ่ึงคณะกรรมการบริษัทได�พิจารณาถึงความเหมาะสมในด�านคุณสมบัติ ความรู� ความสามารถ 
และประสบการณ1ของกรรมการท่ีครบวาระแล�ว เห็นว�าเป#นผู�ท่ีมีคุณสมบัติครบถ�วนตามพระราชบัญญัติมหาชนจํากัด และไม�มี
ลักษณะต�องห�ามแต�งตั้งให�เป#นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ1ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย1และตลาด
หลักทรัพย1และหน�วยงานราชการท่ีเก่ียวข�อง 
 

ป0ท่ีเร่ิมรับตําแหน'งกรรมการ   : พ.ศ.2555 
 

จํานวนวาระการดํารงตําแหน'ง  : 4 ป> 
 

อายุ    : 67 ป>  
 

ท่ีอยู'    : 35/1 ซอยสุขุมวิท 46 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย  
กรุงเทพมหานคร 10110 

 

คุณวุฒิทางการศึกษา :  

• ปริญญาโท MS – Economics มหาวิทยาลัย Sul Ross State University, สหรัฐอเมริกา 
 

การอบรมหลักสูตรกรรมการท่ีจัดโดยสมาคมส'งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย :  

• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ป> 2548 

•  หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ป> 2548 
 

ประวัติการทํางาน : 

• พ.ศ.2555 – ปWจจุบัน กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  
บริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน) 

• พ.ศ.2552 – ปWจจุบัน  กรรมการ  

บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) 
 

การดํารงตําแหน'งกรรมการในบริษัทอ่ืนท่ีเป:นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย$ : 

• พ.ศ.2552 – ปWจจุบัน  กรรมการ  

บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) 
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รายนามและประวัติของกรรมการท่ีเสนอชื่อให�ได�รับการเลือกต้ังแทนกรรมการท่ีต�องออกตามวาระ 

 

 

3. นายไทยลักษณ$ ลี้ถาวร (ต'อ) 
 
การดํารงตําแหน'งกรรมการในกิจการอ่ืนท่ีมิใช'บริษัทจดทะเบียน :  
- ไม�มี - 

 

การดํารงตําแหน'งกรรมการในกิจการท่ีแข'งขันกับกิจการของบริษัทหรือกิจการท่ีเกี่ยวเนื่องกัน :  
- ไม�มี -  

 

การถือหุ�นในบริษัท : - ไม�มี - 
 

การเข�าร'วมประชุมในรอบป0 2558 : 
- เข�าร�วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง 
- เข�าร�วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง 
- เข�าร�วมประชุมผู�ถือหุ�น 1/1 ครั้ง 

 

ข�อมูลประกอบการพิจารณาเลือกต้ังกรรมการอิสระ : 
1) ความสัมพันธ1ทางครอบครัวกับผู�บริหารหรือผู�ถือหุ�นรายใหญ�ของบริษัทฯ หรือบริษัทย�อย : ไม�มี 
2) ความสัมพันธ1กับบริษัท/บริษัทย�อย/บริษัทร�วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย�งในปWจจุบันหรือช�วง 2 ป>ท่ีผ�านมา : ไม�มี 
3) กรรมการท่ีมีส�วนร�วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ�าง หรือท่ีปรึกษาท่ีได�รับเงินเดือนประจํา : ไม�เป#น 
4) ผู�ให�บริการทางวิชาชีพ เช�น ผู�สอบบัญชีหรือท่ีปรึกษากฎหมาย : ไม�เป#น 
5) ความสัมพันธ1ทางธุรกิจท่ีมีนัยสําคัญอันอาจมีผลทําให�ไม�สามารถทําหน�าท่ีได�อย�างเป#นอิสระ/ระบุขนาดของรายการ (ถ�ามี) :  

ไม�มี 
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นิยามกรรมการอิสระของบริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน) 
 

 

คณะกรรมการบริษัทได�พิจารณากําหนดคํานิยาม “กรรมการอิสระ” ซ่ึงเท�ากับกรอบข้ันต่ําของนิยามกรรมการอิสระท่ีประกาศ
โดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย.และตลาดหลักทรัพย. ดังต�อไปน้ี 
 

1) ถือหุ�นไม�เกินร�อยละ 1 ของจํานวนหุ�นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดในบริษัท รวมถึงบริษัทใหญ� บริษัทย�อย บริษัทร�วม ผู�ถือหุ�นราย
ใหญ� หรือผู�มีอํานาจควบคุมของบริษัท ท้ังน้ี ให�นับรวมการถือหุ�นของผู�ท่ีเก่ียวข�องกับกรรมการอิสระรายน้ันๆ ด�วย 

2) ไม�เป;นหรือเคยเป;นกรรมการท่ีมีส�วนร�วมบริหารงาน ลูกจ�าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีได�รับเงินเดือนประจํา หรือผู�มีอํานาจควบคุม
ของบริษัท รวมถึงบริษัทใหญ� บริษัทย�อย บริษัทร�วม ผู�ถือหุ�นรายใหญ� หรือผู�มีอํานาจควบคุมของบริษัท เว�นแต�จะได�พ�นจาก
ลักษณะดังกล�าวแล�วไม�น�อยกว�า 2 ป<ก�อนหน�า ท้ังน้ี ลักษณะต�องห�ามดังกล�าวไม�รวมถึงกรณีท่ีเคยเป;นข�าราชการหรือท่ีปรึกษา
ของส�วนข�าราชการ ซ่ึงเป;นผู�ถือหุ�นรายใหญ�หรือผู�มีอํานาจควบคุมของบริษัท 

3) ไม�เป;นบุคคลท่ีมีความสัมพันธ.ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะท่ีเป;นบิดา มารดา คู�สมรส พ่ีน�อง 
และบุตร รวมท้ังคู�สมรสของบุตร กรรมการรายอ่ืน ผู�บริหาร ผู�ถือหุ�นรายใหญ� ผู�มีอํานาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะได�รับการ
เสนอให�เป;นกรรมการ ผู�บริหาร หรือผู�มีอํานาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย�อย 

4) ไม�มีหรือเคยมีความสัมพันธ.ทางธุรกิจกับบริษัท รวมถึงบริษัทใหญ� บริษัทย�อย บริษัทร�วม ผู�ถือหุ�นรายใหญ� หรือผู�มีอํานาจ
ควบคุมของบริษัท ในลักษณะท่ีอาจเป;นการขัดขวางการใช�วิจารณญาณอย�างอิสระของตน รวมท้ังไม�เป;นหรือเคยเป;นผู�ถือหุ�นท่ี
มีนัยหรือผู�มีอํานาจควบคุมของผู�ท่ีมีความสัมพันธ.ทางธุรกิจกับบริษัท รวมถึงบริษัทใหญ� บริษัทย�อย บริษัทร�วม ผู�ถือหุ�นราย
ใหญ� หรือผู�มีอํานาจควบคุมของบริษัท เว�นแต�จะได�พ�นจากลักษณะดังกล�าวไม�น�อยกว�า 2 ป<ก�อนหน�า 
 

ความสัมพันธ.ทางธุรกิจตามวรรคหน่ึง รวมถึงการทํารายการทางการค�าท่ีกระทําเป;นปกติเพ่ือประกอบกิจการ การเช�าหรือให�
เช�าอสังหาริมทรัพย. รายการเก่ียวกับสินทรัพย.หรอืบริการ รายการให�หรือรับความช�วยเหลือทางการเงินด�วยการรบัหรอืให�กู�ยืม
คํ้าประกัน การให�สินทรัพย.เป;นหลักประกันหน้ีสิน รวมถึงพฤติการณ.อ่ืนทํานองเดียวกัน ซ่ึงเป;นผลให�บริษัทหรือคู�สัญญามี
ภาระหน้ีท่ีต�องชําระต�ออีกฝCายหน่ึงตั้งแต�ร�อยละ 3 ของสินทรัพย.ท่ีมีตัวตนสุทธิของผู�ขออนุญาตหรือตั้งแต� 20 ล�านบาทข้ึนไป 
แล�วแต�จํานวนใดจะต่ํากว�า ท้ังน้ี การคํานวณภาระหน้ีดังกล�าวให�เป;นไปตามวิธีการคํานวณมูลค�าของรายการท่ีเก่ียวโยงกันตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว�าด�วยหลักเกณฑ.ในการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน แต�ในการพิจารณาภาระหน้ีดังกล�าว
ให�นับรวมภาระหน้ีท่ีเกิดข้ึนในระหว�าง 1 ป<ก�อนวันท่ีมีความสัมพันธ.ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 
 

5) ไม�เป;นหรือเคยเป;นผู�สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงบริษัทใหญ� บริษัทย�อย บริษัทร�วม ผู�ถือหุ�นรายใหญ� หรือผู�มีอํานาจควบคุม
ของบริษัท และไม�เป;นผู�ถือหุ�นท่ีมีนัย ผู�มีอํานาจควบคุม หรือหุ�นส�วนของสํานักงานสอบบัญชี ซ่ึงมีผู�สอบบัญชีของบริษัท 
รวมถึงบริษัทใหญ� บริษัทย�อย บริษัทร�วม ผู�ถือหุ�นรายใหญ� หรือผู�มีอํานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู� เว�นแต�จะได�พ�นจากการ
มีลักษณะดังกล�าวมาแล�วไม�น�อยกว�า 2 ป<ก�อนหน�า 

6) ไม�เป;นหรือเคยเป;นผู�ให�บริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการให�บริการเป;นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงินซ่ึงได�รับ
ค�าบริการเกินกว�า 2 ล�านบาทต�อป<จากบริษัท รวมถึงบริษัทใหญ� บริษัทย�อย บริษัทร�วม ผู�ถือหุ�นรายใหญ� หรือผู�มีอํานาจ
ควบคุม หรือหุ�นส�วนของผู�ให�บริการทางวิชาชีพน้ันด�วย เว�นแต�จะได�พ�นจากการมีลักษณะมาแล�วไม�น�อยกว�า 2 ป<ก�อนหน�า 

7) ไม�เป;นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู�ถือหุ�นรายใหญ� หรือผู�ถือหุ�นซ่ึงเป;นผู�ท่ีเก่ียวข�องกับผู�ถือหุ�นรายใหญ�ของบริษัท 
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นิยามกรรมการอิสระของบริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน)  
 

 
8) ไม�ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย�างเดียวกันและเป;นการแข�งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย�อย หรือไม�เป;นหุ�นส�วนท่ี

มีนัยในห�างหุ�นส�วน หรือเป;นกรรมการท่ีมีส�วนร�วมบริหารงาน ลูกจ�าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจํา หรือถือหุ�นเกิน
ร�อยละ 1 ของจํานวนหุ�นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย�างเดียวกันและเป;นการแข�งขัน
ท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย�อย 

9) ไม�มีลักษณะอ่ืนใดท่ีทําให�ไม�สามารถให�ความเห็นอย�างเป;นอิสระเก่ียวกับการดําเนินงานของผู�ขออนุญาต 
 

ภายหลังได�รับการแต�งตั้งให�เป;นกรรมการอิสระท่ีมีลักษณะเป;นไปตาม (1) ถึง (9) แล�ว กรรมการอิสระอาจได�รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการให�ตัดสินใจในการดําเนินกิจการของผู�ขออนุญาต บริษัทใหญ� บริษัทย�อย บริษัทร�วม บริษัทย�อยลําดับเดียวกันกับผู�ถือ
หุ�นรายใหญ� หรือผู�มีอํานาจควบคุมของผู�ขออนุญาต โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค.คณะ (collective decision) ได� 
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ข�อบังคับบริษัทในส�วนท่ีเกี่ยวข�องกับการประชุมผู�ถือหุ�น 
 

 
1. การป$ดสมุดทะเบียน 
 

ข�อ 10 บริษัทอาจป�ดงดรับลงทะเบียนการโอนหุ�นในระหว�าง 21 วันก�อนวันประชุมผู�ถือหุ�นแต�ละครั้งก็ได� โดยประกาศให�ผู�ถือ
หุ�นทราบล�วงหน�า ณ สํานักงานใหญ�และสํานักงานสาขาของบริษัททุกแห�งไม�น�อยกว�า 14 วันก�อนวันป�ดงดรับลงทะเบียนการโอนหุ�น 
 

2. การเลือกต้ังกรรมการ 
 

ข�อ 13 ท่ีประชุมผู�ถือหุ�นเป7นผู�แต�งตั้งกรรมการโดยใช�เสียงข�างมากตามหลักเกณฑ9และวิธีการดังต�อไปน้ี 
 

1) ผู�ถือหุ�นคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท�ากับหน่ึงหุ�นต�อหน่ึงเสียง 
2) ให�ผู�ถือหุ�นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป7นรายบุคคลไป 
3) บุคคลซ่ึงได�รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป7นผู�ได�รับการเลือกตั้งเป7นกรรมการเท�ากับจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมี

หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งน้ัน ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงได�รับการเลือกตัง้ในลําดับถัดลงมามคีะแนนเสียงเท�ากันเกินจํานวนท่ีจะพึง
มีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งน้ันให�ผู�เป7นประธานเป7นผู�ออกเสียงช้ีขาด 

 

ข�อ 14 ในการประชุมสามัญประจําป?ทุกครั้ง ให�กรรมการออกจากตําแหน�ง 1 ใน 3 ถ�าจํานวนกรรมการท่ีจะแบ�งออกให�ตรง
เป7นสามส�วนไม�ได�ก็ให�ออกโดยจํานวนใกล�ท่ีสุดกับส�วน 1 ใน 3 
 

กรรมการท่ีจะต�องออกจากตําแหน�งในป?แรกและป?ท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทน้ันให�ใช�วิธีจับสลากกันว�าผู�ใดจะออก ส�วน
ป?หลังๆ ต�อไปให�กรรมการคนท่ีอยู�ในตําแหน�งนานท่ีสุดน้ันเป7นผู�ออกจากตําแหน�ง กรรมการท่ีออกตามวาระน้ันอาจถูกเลือกเข�ามาดํารง
ตําแหน�งใหม�ก็ได� 

 

3. การเรียกประชุมผู�ถือหุ�น 
 

ข�อ 25 คณะกรรมการต�องจัดให�มีการประชุมผู�ถือหุ�นเป7นการประชุมสามัญประจําป?ภายใน 4 เดือนนับแต�วันสิ้นสุดของรอบป?
บัญชีของบริษัท 
 

การเรียกประชุมผู�ถือหุ�นคราวอ่ืนนอกจากท่ีกล�าวแล�วให�เรียกว�าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู�ถือหุ�นเป7น
การประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได�สุดแต�จะเห็นสมควร หรือผู�ถือหุ�นรวมกันนับจํานวนหุ�นได�ไม�น�อยกว�า 1 ใน 5 ของจํานวนหุ�นท่ีจําหน�ายได�
ท้ังหมด หรือผู�ถือหุ�นไม�น�อยกว�า 25 คน ซ่ึงมีหุ�นนับรวมกันได�ไม�น�อยกว�า 1 ใน 10 ของจํานวนหุ�นท่ีจําหน�ายได�ท้ังหมดจะเข�าช่ือกันทํา
หนังสือขอให�คณะกรรมการเรียกประชุมผู�ถือหุ�นเป7นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได� แต�ต�องระบุเหตุผลในการท่ีขอให�เรียกประชุมไว�ให�
ชัดเจนในหนังสือดังกล�าวด�วย ในกรณีน้ีให�คณะกรรมการจัดประชุมผู�ถือหุ�นภายใน 1 เดือนนับแต�วันท่ีได�รับหนังสือจากผู�ถือหุ�น 
 

ข�อ 26 ในการเรียกประชุมผู�ถือหุ�นให�คณะกรรมการจัดทําเป7นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานท่ี วัน เวลา ระเบียบวาระการ
ประชุม และเรื่องท่ีจะเสนอต�อท่ีประชุม พร�อมด�วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว�าเป7นเรื่องท่ีจะเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมัติ หรือเพ่ือ
พิจารณา รวมท้ังความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล�าวและจัดส�งให�ผู�ถือหุ�นและนายทะเบียนทราบไม�น�อยกว�า 7 วันก�อนวัน
ประชุม และโฆษณาคําบอกกล�าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ9ติดต�อกัน 3 วันก�อนวันประชุมไม�น�อยกว�า 3 วัน 
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ข�อบังคับบริษัทในส�วนท่ีเกี่ยวข�องกับการประชุมผู�ถือหุ�น 
 

 
4. องค/ประชุม 
 

ข�อ 28 ในการประชุมผู�ถือหุ�นต�องมีผู�ถือหุ�นและผู�รับมอบฉันทะจากผู�ถือหุ�น (ถ�ามี) มาประชุมไม�น�อยกว�า 25 คนและต�องมีหุ�น
นับรวมกันได�ไม�น�อยกว�า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ�นท่ีจําหน�ายได�ท้ังหมด หรือมีผู�ถือหุ�นและผู�รับมอบฉันทะจากผู�ถือหุ�นมาประชุมไม�น�อยกว�า
ก่ึงหน่ึงของจํานวนผู�ถือหุ�นท้ังหมดและต�องมีหุ�นนับรวมกันได�ไม�น�อยกว�า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ�นท่ีจําหน�ายได�ท้ังหมดจึงจะเป7นองค9
ประชุม 
 

ในกรณีท่ีปรากฏว�าการประชุมผู�ถือหุ�นครั้งใด เมื่อล�วงเวลานัดไปแล�วถึง 1 ช่ัวโมง จํานวนผู�ถือหุ�นซ่ึงมาเข�าร�วมประชุมไม�ครบ
องค9ประชุมตามท่ีกําหนดไว� หากว�าการประชุมผู�ถือหุ�นได�เรียกนัดเพราะผู�ถือหุ�นร�องขอ การประชุมเป7นอันระงับไป ถ�าการประชุมผู�ถือ
หุ�นน้ันมิใช�เป7นการเรียกประชุมเพราะผู�ถือหุ�นร�องขอ ให�นัดประชุมใหม�และให�ส�งหนังสือนัดประชุมไปยังผู�ถือหุ�นไม�น�อยกว�า 7 วันก�อนวัน
ประชุม ในการประชุมครั้งหลังน้ีไม�บังคับว�าจะต�องครบองค9ประชุม 
 

ในการประชุมผู�ถือหุ�นให�ประธานกรรมการน่ังเป7นประธานท่ีประชุม ถ�าไม�มีประธานกรรมการหรือประธานกรรมการมิได�มาเข�า
ประชุม ถ�ามีรองประธานกรรมการให�รองประธานกรรมการเป7นประธาน ถ�ารองประธานกรรมการไม�มีหรือมีแต�ไม�อาจปฏิบัติหน�าท่ีได�ก็
ให�ท่ีประชุมเลือกตั้งผู�ถือหุ�นคนหน่ึงซ่ึงได�เข�าร�วมประชุมเป7นประธาน 
 

5. การลงคะแนนเสียง 
 

ข�อ 29 ในการออกเสียงลงคะแนนให�หุ�นหน่ึงหุ�นมีเสียงหน่ึงเสียงและมติของท่ีประชุมผู�ถือหุ�นน้ันให�ประกอบด�วยคะแนนเสียง
ดังต�อไปน้ี 

 

ในกรณีปกติ ให�ถือคะแนนเสียงข�างมากของผู�ถือหุ�นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ�ามีคะแนนเสียงเท�ากัน ให�ประธาน
ในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป7นเสียงช้ีขาด 
 

ในกรณีดังต�อไปน้ี ให�ถือคะแนนเสียงไม�น�อยกว�า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู�ถือหุ�นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 
 

1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางส�วนท่ีสําคัญให�แก�บุคคลอ่ืน 
2) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเป7นของบริษัท 
3) การทํา แก�ไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการให�เช�ากิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางส�วนท่ีสาํคัญ การมอบหมายให�บุคคลอ่ืน

เข�าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอ่ืนโดยมีวัตถุประสงค9จะแบ�งกําไรขาดทุนกัน 
4) การแก�ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห9สนธิหรือข�อบังคับ 
5) การเพ่ิมหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ�นกู� 
6) การควบหรือเลิกบริษัท 
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ข�อบังคับบริษัทในส�วนท่ีเกี่ยวข�องกับการประชุมผู�ถือหุ�น 
 

 
6. ระเบียบวาระการประชุม 
 

ข�อ 30 กิจการอันท่ีประชุมสามัญประจําป?พึงกระทํามีดังน้ี 
 

1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอต�อท่ีประชุมแสดงถึงผลการดําเนินการของบริษัทในรอบป?ท่ีผ�านมา 
2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนของรอบป?บัญชีท่ีผ�านมา 
3) พิจารณาจัดสรรเงินกําไรและจัดสรรเงินไว�เป7นทุนสํารอง 
4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระและกําหนดค�าตอบแทน 
5) พิจารณาแต�งตั้งผู�สอบบัญชีและกําหนดค�าตอบแทน 
6) กิจการอ่ืนๆ 

 

7. เงินป4นผล 
 

ข�อ 37 ห�ามมิให�แบ�งเงินปHนผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินกําไร ในกรณีท่ีบริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู� ห�ามมิให�แบ�ง
เงินปHนผล เว�นแต�เป7นกรณีของหุ�นบุริมสิทธิท่ีข�อบังคับระบุไว�เป7นการอ่ืน  

 

เงินปHนผลให�แบ�งตามจํานวนหุ�น หุ�นละเท�าๆ กัน โดยการจ�ายเงินปHนผลต�องได�รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู�ถือหุ�น 
 

คณะกรรมการอาจจ�ายเงินปHนผลระหว�างกาลให�แก�ผู�ถือหุ�นได�เป7นครั้งคราวในเมื่อเห็นว�าบริษัทมีผลกําไรสมควรพอท่ีจะทํา
เช�นน้ันและรายงานให�ท่ีประชุมผู�ถือหุ�นทราบในการประชุมคราวต�อไป 
 

การจ�ายเงินปHนผลให�กระทําภายใน 1 เดือนนับแต�วันท่ีท่ีประชุมผู�ถือหุ�นหรือคณะกรรมการลงมติแล�วแต�กรณี ท้ังน้ี ให�แจ�งเป7น
หนังสือไปยังผู�ถือหุ�นและให�โฆษณาคําบอกกล�าวการจ�ายเงินปHนผลน้ันในหนังสือพิมพ9ด�วย มิให�คิดดอกเบ้ียแก�บริษัทหากการจ�ายเงินปHน
ผลน้ันได�กระทําภายใต�ระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด 

 

ข�อ 38 บริษัทต�องจัดสรรกําไรสุทธิประจําป?ส�วนหน่ึงไว�เป7นทุนสํารองไม�น�อยกว�าร�อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป? หักด�วย
ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ�ามี) จนกว�าทุนสํารองน้ีจะมีจํานวนไม�น�อยกว�าร�อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท 
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รายการเอกสารหรือหลักฐานแสดงตนในการเข�าร�วมประชุม  
 

 
 เพ่ือเป�นการสร�างความเช่ือมั่นให�เกิดข้ึนแก�ผู�ถือหุ�น ผู�ลงทุน และผู�ท่ีเก่ียวข�องทุกฝ-าย และเพ่ือให�การประชุมผู�ถือหุ�นของบริษัท
เป�นไปด�วยความโปร�งใส ชอบธรรม และเป�นประโยชน2ต�อผู�ถือหุ�น บริษัทจึงเห็นควรกําหนดให�มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดง
ความเป�นผู�ถือหุ�นหรือผู�แทนของผู�ถือหุ�นท่ีมีสิทธิเข�าร�วมประชุมเพ่ือให�ผู�ถือหุ�นหรือผู�แทนของผู�ถือหุ�นยึดถือปฏิบัติ ท้ังน้ี บริษัทขอสงวน
สิทธิท่ีจะผ�อนผันการยื่นแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป�นผู�ถือหุ�นหรือผู�แทนของผู�ถือหุ�นท่ีมีสิทธิเข�าร�วมประชุมแต�ละรายตามท่ี
บริษัทจะพิจารณาเห็นเหมาะสม 
 

 กรณีท่ีมีผู�ถือหุ�นท่ีมีสิทธิเข�าร�วมประชุมลงทะเบียนเข�าร�วมประชุมภายหลังจากท่ีมีการเป:ดประชุมไปแล�วตามเวลาท่ีกําหนดใน
หนังสือเชิญประชุม บริษัทขอสงวนสิทธิท่ีจะงดเว�นการลงคะแนนเสยีงสําหรับวาระท่ีได�มีการพิจารณาและประกาศผลการลงคะแนนเสียง
เสร็จสิ้นไปแล�ว โดยผู�ถือหุ�นจะสามารถลงคะแนนเสียงได�เฉพาะวาระท่ียังคงเหลืออยู�เท�าน้ัน 
 

เอกสารและหลักฐานท่ีผู�เข�าร�วมประชุมจะต�องแสดงก�อนเข�าร�วมประชุม 
 

1. ผู�ถือหุ�นท่ีเป&นบุคคลธรรมดา 
 

1) กรณีมาประชุมด�วยตนเอง 

• ผู�ถือหุ�นแสดงบัตรประจําตัวประชาชนฉบับจริง หรือบัตรประจําตัวข�าราชการฉบับจริง หรือใบอนุญาตขับข่ีฉบับจริง หรือ
หนังสือเดินทางฉบับจริง (กรณีเป�นชาวต�างประเทศ) เพ่ือลงทะเบียน 

2) กรณีมอบฉันทะ 

• ผู�รับมอบฉันทะนําส�งหนังสือมอบฉันทะโดยกรอกข�อความให�ชัดเจนและลงช่ือในหนังสือมอบฉันทะ พร�อมป:ดอากร
แสตมปB 20 บาท 

• สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวข�าราชการ หรือสําเนาใบอนุญาตขับข่ี หรือสําเนาหนังสือ
เดินทาง (กรณีเป�นชาวต�างประเทศ) ของผู�มอบฉันทะและผู�รับมอบฉันทะ 

 

2. ผู�ถือหุ�นท่ีเป&นนิติบุคคล 

• ผู�รับมอบฉันทะนําส�งหนังสือมอบฉันทะ โดยกรอกข�อความให�ชัดเจนและลงช่ือในหนังสือมอบฉันทะ พร�อมป:ดอากร
แสตมปB 20 บาท 

• สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลออกให�ไม�เกิน 60 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค�า กระทรวงพาณิชย2 หรือสําเนาหนังสือ
รับรองนิติบุคคล (กรณีเป�นนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในต�างประเทศ) 

• สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวข�าราชการ หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป�นชาว
ต�างประเทศ) ของผู�มีอํานาจท่ีได�ลงนามแทนนิติบุคคลและผู�รับมอบฉันทะ 

 

ในกรณีของสําเนาเอกสารจะต�องมีการรับรองสําเนาถูกต�องและหากเป�นเอกสารท่ีจัดทําข้ึนในต�างประเทศจะต�องได�รับการ
รับรองการลงลายมือช่ือจากสถานทูต หรือสถานกงสุลไทยในประเทศน้ัน หรือโนตารีพับบลิค หรือบุคคลอ่ืนท่ีมีอํานาจตามกฎหมาย
ท�องถ่ินรับรองการลงลายมือช่ือ 
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รายการเอกสารหรือหลักฐานแสดงตนในการเข�าร�วมประชุม  
 

 
เอกสารท่ีมิได�มีต�นฉบับเป�นภาษาอังกฤษจะต�องจัดทําคําแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร�อมด�วยและให�ผู�มีอํานาจลงนามของนิติ

บุคคลน้ันรับรองความถูกต�องของคําแปล 
 

ผู�ถือหุ�นหรือผู�รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพ่ือการตรวจสอบ ณ สถานท่ีประชุมได�ตั้งแต�เวลา 
12.00 น. ของวันพฤหัสบดี ท่ี 28 เมษายน 2559 เป�นต�นไป กรณีการมอบฉันทะโดยเฉพาะจากผู�ถือหุ�นชาวต�างประเทศหรือนิติบุคคลท่ี
จดทะเบียนจัดตั้งในต�างประเทศ ผู�รับมอบฉันทะควรจะมาลงทะเบียนเมื่อเริ่มเป:ดให�ลงทะเบียนเพ่ือให�ผู�ตรวจเอกสารได�มีเวลาเพียงพอ
ในการตรวจสอบ 
 

 กรณีผู�เข�าร�วมประชุมมีการแก�ไขคํานําหน�าช่ือสกุล แก�ไขช่ือ – ช่ือสกุล โปรดแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล�าวใน
การลงทะเบียนด�วย 
 

เง่ือนไขในการมอบฉันทะและออกเสียงลงคะแนน 
 

ตามคําช้ีแจงของกรมพัฒนาธุรกิจการค�า กระทรวงพาณิชย2 เรื่องการมอบฉันทะให�บุคคลอ่ืนเข�าประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนในการประชุมผู�ถือหุ�นระบุว�า การมอบฉันทะน้ัน ผู�มอบฉันทะจะมอบฉันทะให�ผู�รับมอบฉันทะเข�าร�วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนเท�ากับจํานวนหุ�นท่ีถืออยู�ท้ังหมดหรือเป�นบางส�วน จํานวนก่ีหุ�นเป�นจํานวนก่ีเสียงก็ได� กล�าวคือ การมอบฉันทะสามารถมอบ
เพียงบางส�วนได�และในการมอบฉันทะจะมอบฉันทะให�ผู�รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาลงมติแทนผู�ถือหุ�นตามท่ีผู�รับมอบฉันทะเห็นสมควร
หรือกําหนดให�ลงคะแนนตามความประสงค2ของผู�มอบฉันทะก็ได� แต�หากผู�มอบฉันทะหรือผู�รับมอบฉันทะเป�นนิติบุคคลหรอืเป�นนิติบุคคล
ท้ังคู�จะต�องมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค2ของผู�มอบฉันทะเท�าน้ัน 

 

ท้ังน้ี ผู�ถือหุ�นหน่ึงรายจะมอบฉันทะให�ผู�รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป�นผู�เข�าประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม�สามารถ
แบ�งแยกจํานวนหุ�นให�ผู�รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได�) โดยในการออกเสียงให�นับหุ�นหน่ึงเป�นหน่ึงเสียงและใช�วิธี
ออกเสียงลงในบัตรลงคะแนนเสียงท่ีบริษัทแจกให� ณ จุดลงทะเบียน และจะมีการประกาศผลการลงคะแนนอย�างเป:ดเผยในแต�ละวาระ
เพ่ือให�มีความชัดเจน โปร�งใส และสามารถตรวจสอบได� โดยบริษัทได�จัดให�มีคนกลางท่ีเป�นอิสระในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียงใน
ท่ีประชุมด�วย 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ  แบบ ข.  

 

เขียนท่ี       

วันท่ี       เดือน   พ.ศ.   

 

(1)   ข�าพเจ�า       สัญชาติ      

อยู�บ�านเลขท่ี   ถนน    ตําบล/แขวง    

อําเภอ/เขต    จังหวัด    รหัสไปรษณีย1    
 

(2)   เป3นผู�ถือหุ�นของ  บริษัท  พรพรหมเม็ททอล  จํากัด  (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 

โดยถือหุ�นจํานวนท้ังสิ้นรวม    หุ�น และออกเสียงลงคะแนนได�เท�ากับ    เสียง 

� หุ�นสามัญ    หุ�น และออกเสียงลงคะแนนได�เท�ากับ    เสียง 
 

(3)   ขอมอบฉันทะให�  

� ช่ือ       นายไทยลักษณ1  ลี้ถาวร  อายุ          67      ป>, ตําแหน�ง       กรรมการอิสระ   

อยู�บ�านเลขท่ี         35/1  ถนน        -  ตําบล/แขวง พระโขนง   

อําเภอ/เขต    คลองเตย  จังหวัด      กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย1     10110 หรือ 

หรือ      � ช่ือ       นายจงเจตน1  บุญเกิด  อายุ          65      ป>, ตําแหน�ง       กรรมการอิสระ   

อยู�บ�านเลขท่ี      85/7  หมู�       9       ถนน    -  ตําบล/แขวง บางกรวย   

อําเภอ/เขต         บางกรวย  จังหวัด      นนทบุรี  รหัสไปรษณีย1     11130 หรือ 

หรือ      � ช่ือ           อายุ             ป>, ตําแหน�ง           

อยู�บ�านเลขท่ี            ถนน          ตําบล/แขวง    

อําเภอ/เขต       จังหวัด         รหัสไปรษณีย1       
 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป3นผู�แทนของข�าพเจ�าเพ่ือเข�าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข�าพเจ�าในการประชุมผู�ถือหุ�น

สามัญประจําป> 2559 วันพฤหัสบดี ท่ี 28 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห�องประชุมของบริษัท ช้ัน 3 อาคารพรพรหม เลขท่ี 229 

ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอ่ืนด�วย 
 

(หมายเหตุ : กรรมการอิสระท้ัง 2 ท�านท่ีบริษัทเสนอช่ือให�เป�นผู�รับมอบฉันทะจากผู�ถือหุ�นมีส�วนได�เสียในระเบียบวาระการ

ประชุมท่ี 5 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ และวาระท่ี 6 เรื่อง พิจารณาอนุมัติกําหนดค�าตอบแทน

กรรมการประจําป1 2559 ท่ีเสนอในการประชุมสามัญผู�ถือหุ�นครั้งน้ี เน่ืองจากเป�นกรรมการท่ีครบวาระในป1น้ีและได�รับการพิจารราเสนอ

ช่ือให�ได�รับการเลือกตั้งเป�นกรรมการอีกวาระหน่ึง) 
 

(4)   ข�าพเจ�าขอมอบฉันทะให�ผู�รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข�าพเจ�าในการประชุมครั้งน้ี ดังน้ี 

 
ปFดอากรแสตมปG 

20 บาท 
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วาระท่ี   1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู.ถือหุ.นประจําป0 2558 เมื่อวันท่ี 23 เมษายน 2558  
� (ก)  ให�ผู�รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข�าพเจ�าได�ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

� (ข)  ให�ผู�รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค1ของข�าพเจ�า ดังน้ี 

   �    เห็นด�วย  �  ไม�เห็นด�วย    �  งดออกเสียง 
 

วาระท่ี 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัทประจําป0 2558 
� (ก)  ให�ผู�รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข�าพเจ�าได�ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

� (ข)  ให�ผู�รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค1ของข�าพเจ�า ดังน้ี 

   �    เห็นด�วย  �  ไม�เห็นด�วย    �  งดออกเสียง 
 

วาระท่ี 3  พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 
� (ก)  ให�ผู�รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข�าพเจ�าได�ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

� (ข)  ให�ผู�รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค1ของข�าพเจ�า ดังน้ี 

   �    เห็นด�วย  �  ไม�เห็นด�วย    �  งดออกเสียง 
 

วาระท่ี 4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรผลกําไรและการจ;ายป<นผลของบริษัท 
�  (ก)  ให�ผู�รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข�าพเจ�าได�ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

� (ข)  ให�ผู�รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค1ของข�าพเจ�า ดังน้ี 

   �    เห็นด�วย  �  ไม�เห็นด�วย    �  งดออกเสียง 
 

วาระท่ี 5  พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

�  (ก)  ให�ผู�รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข�าพเจ�าได�ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

�  (ข)  ให�ผู�รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค1ของข�าพเจ�า ดังน้ี 

� การแต�งตั้งกรรมการท้ังชุด 

�    เห็นด�วย �  ไม�เห็นด�วย    �  งดออกเสียง 

� การแต�งตั้งกรรมการเป3นรายบุคคล 

1) นายปกรณ= บริมาสพร 

�    เห็นด�วย �  ไม�เห็นด�วย    �  งดออกเสียง 

2) นายจงเจตน= บุญเกิด 

�    เห็นด�วย �  ไม�เห็นด�วย    �  งดออกเสียง 

3) นายไทยลักษณ= ลี้ถาวร 

�    เห็นด�วย �  ไม�เห็นด�วย    �  งดออกเสียง 
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วาระท่ี 6  พิจารณาอนุมัติกําหนดค;าตอบแทนกรรมการประจําป0 2559 

� (ก)  ให�ผู�รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข�าพเจ�าได�ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

� (ข)  ให�ผู�รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค1ของข�าพเจ�า ดังน้ี 

�    เห็นด�วย  �  ไม�เห็นด�วย   �  งดออกเสียง 
 

วาระท่ี 7  พิจารณาอนุมัติแต;งต้ังผู.สอบบัญชีและกําหนดค;าสอบบัญชีประจําป0 2559 
� (ก)  ให�ผู�รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข�าพเจ�าได�ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

� (ข)  ให�ผู�รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค1ของข�าพเจ�า ดังน้ี 

�    เห็นด�วย  �  ไม�เห็นด�วย   �  งดออกเสียง 
 

วาระท่ี 8  พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค;าหุ.นท่ีตราไว.ของบริษัทและแก.ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห=สนธิ ข.อ 4  

ในเร่ืองทุนจดทะเบียนของบริษัท เพ่ือให.สอดคล.องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค;าท่ีตราไว. 

� (ก)  ให�ผู�รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข�าพเจ�าได�ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

� (ข)  ให�ผู�รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค1ของข�าพเจ�า ดังน้ี 

�    เห็นด�วย  �  ไม�เห็นด�วย   �  งดออกเสียง 
 

วาระท่ี 9  พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ.ามี) 

� (ก)  ให�ผู�รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข�าพเจ�าได�ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

� (ข)  ให�ผู�รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค1ของข�าพเจ�า ดังน้ี 

�    เห็นด�วย  �  ไม�เห็นด�วย   �  งดออกเสียง 
 

(5)   การลงคะแนนเสียงของผู�รับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม�เป3นไปตามท่ีระบุไว�ในหนังสือมอบฉันทะน้ี ให�ถือว�าการลงคะแนนเสียง

น้ันไม�ถูกต�องและไม�ใช�เป3นการลงคะแนนเสียงของข�าพเจ�าในฐานะผู�ถือหุ�น 

(6)  ในกรณีท่ีข�าพเจ�าไม�ได�ระบุความประสงค1ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว� หรือระบุไว�ไม�ชัดเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมี

การพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องท่ีระบุไว�ข�างต�น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก�ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพ่ิมเติม

ข�อเท็จจริงประการใดให�ผู�รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข�าพเจ�าได�ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร  
  

 กิจการใดท่ีผู�รับมอบฉันทะได�กระทําไปในการประชุม เว�นแต�กรณีท่ีผู�รับมอบฉันทะไม�ออกเสียงตามท่ีข�าพเจ�าระบุในหนังสือ

มอบฉันทะให�ถือเสมือนว�าข�าพเจ�าได�กระทําเองทุกประการ  

 

    ลงช่ือ     ผู�มอบฉันทะ 

                                                 (     ) 
 

    ลงช่ือ     ผู�รับมอบฉันทะ 

                                                  (     ) 



ส่ิงท่ีส�งมาด�วย ลําดับท่ี 7 

 

- 38 - 

หมายเหตุ 

1. ผู�ถือหุ�นท่ีมอบฉันทะจะต�องมอบฉันทะให�ผู�รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป3นผู�เข�าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม�สามารถ

แบ�งแยกจํานวนหุ�นให�ผู�รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได�  

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการท้ังชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป3นรายบุคคล 

3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะต�องพิจารณาในการประชุมมากกว�าวาระท่ีระบุไว�ข�างต�น ผู�มอบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมได�ในใบประจํา

ต�อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ตามแนบ 
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ใบประจําต;อแบบหนังสือมอบฉันทะ ข. 
 

 การมอบฉันทะในฐานะเป3นผู�ถือหุ�นของ บริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน)  
 

ในการประชุมผู�ถือหุ�นสามัญประจําป> 2559 วันพฤหัสบดี ท่ี 28 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห�องประชุมของบริษัท ช้ัน 

3 อาคารพรพรหม เลขท่ี 229 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอ่ืน

ด�วย  
 

วาระท่ี       เรื่อง              

�  (ก)  ให�ผู�รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข�าพเจ�าได�ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

�  (ข)  ให�ผู�รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค1ของข�าพเจ�า ดังน้ี 

�    เห็นด�วย  �  ไม�เห็นด�วย   �  งดออกเสียง  
 

วาระท่ี       เรื่อง              

�  (ก)  ให�ผู�รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข�าพเจ�าได�ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

�  (ข)  ให�ผู�รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค1ของข�าพเจ�า ดังน้ี 

�    เห็นด�วย  �  ไม�เห็นด�วย   �  งดออกเสียง  
 

วาระท่ี       เรื่อง              

�  (ก)  ให�ผู�รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข�าพเจ�าได�ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

�  (ข)  ให�ผู�รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค1ของข�าพเจ�า ดังน้ี 

�    เห็นด�วย  �  ไม�เห็นด�วย   �  งดออกเสียง  
 

วาระท่ี    เรื่อง  เลือกตั้งกรรมการ (ต�อ) 
 

  ช่ือกรรมการ          

�    เห็นด�วย  �  ไม�เห็นด�วย   �  งดออกเสียง  

  ช่ือกรรมการ          

�    เห็นด�วย  �  ไม�เห็นด�วย   �  งดออกเสียง  

  ช่ือกรรมการ          

�    เห็นด�วย  �  ไม�เห็นด�วย   �  งดออกเสียง  



ส่ิงท่ีส�งมาด�วย ลําดับท่ี 8 

- 40 - 

แผนท่ีตั้งสถานท่ีจัดการประชุมผู�ถือหุ�น 
 

 

ห�องประชุมของบริษัท ชั้น 3 อาคารพรพรหม 

เลขท่ี 229 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 
โทรศัพท/ 02-628-6100 โทรสาร 02-628-6122 
 

รถโดยสารประจําทางท่ีผ�าน : สาย 12, 43, 56, 99, 110, ปอ.16, ปอ.213, ปอ.516 

 

 

 


