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สารบัญ 
 

          หน!า 
 
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู!ถือหุ!น ประจําป# 2558        3 
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23 มีนาคม 2558 
 

เรื่อง  ขอเชิญประชุมสามัญผู&ถือหุ&นประจําป) 2558  
 

เรียน  ท/านผู&ถือหุ&น บริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน) 
 

สิ่งท่ีส/งมาด&วย 1.    สําเนารายงานการประชุมสามัญผู&ถือหุ&นประจําป) 2557 
2.  รายงานประจําป) 2557 (แผ/น CD-ROM) 
3. ประวัติของบุคคลท่ีได&รับการเสนอช่ือให&ดํารงตําแหน/งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
4. ประวัติของบุคคลท่ีได&รับการเสนอช่ือให&ดํารงตําแหน/งกรรมการใหม/เพ่ิมเติม 
5. นิยามกรรมการอิสระของบริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน) 
6. ข&อบังคับบริษัทในส/วนท่ีเก่ียวข&องกับการประชุมผู&ถือหุ&น 
7. รายละเอียดของกรรมการอิสระผู&รับมอบฉันทะ 
8. รายการเอกสารหรือหลักฐานแสดงตนในการเข&าร/วมประชุม 
9. ข้ันตอนการเข&าร/วมประชุมสามัญผู&ถือหุ&นประจําป) 2558 
10. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.  
11. แผนท่ีตั้งสถานท่ีจัดการประชุมผู&ถือหุ&น 

 

ด&วยคณะกรรมการบริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได&มีมติให&เรียกประชุมสามัญผู&ถือหุ&นประจําป) 2558 
ในวันพฤหัสบดี ท่ี 23 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห&องประชุมของบริษัท ช้ัน 3 อาคารพรพรหม เลขท่ี 229 ถนนนครราชสีมา 
แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  
 

ท้ังน้ี เพ่ือเปGนการส/งเสริมในเรือ่งสิทธิของผู&ถือหุ&นและการปฏิบัตติ/อผู&ถือหุ&นอย/างเท/าเทียมกันตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีด ี
บริษัทได&ให&สิทธิผู&ถือหุ&นเสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาบรรจุเปGนวาระการประชุมเปGนการล/วงหน&า โดยได&ประกาศหลักเกณฑMผ/านเว็บไซตMของ
บริษัทตั้งแต/วันท่ี 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2557 สําหรับการประชุมครั้งน้ีผู&ถือหุ&นมิได&เสนอวาระการประชุมสามัญผู&ถือหุ&นเพ่ิมเติมแต/
อย/างใด คณะกรรมการจึงกําหนดให&มีการพิจารณาเรื่องต/างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต/อไปน้ี 
 

วาระท่ี 1   พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู!ถือหุ!นประจําป# 2557 เมื่อวันท่ี 22 เมษายน 2557  
 

หลักการและเหตุผล  การประชุมสามัญผู&ถือหุ&นประจําป) 2557 จัดข้ึนเมื่อวันท่ี 22 เมษายน 2557 โดยบริษัทได&จัดทํารายงาน
การประชุมแล&วเสร็จส/งให&ตลาดหลักทรัพยMแห/งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชยMภายในเวลาท่ีกฎหมาย
กําหนด พร&อมท้ังได&เผยแพร/ผ/านทางเว็บไซตMของบริษัท (www.ppm.co.th) ตั้งแต/วันท่ี 2 พฤษภาคม 
2557 ไม/ปรากฎว/ามีผู&ใดคัดค&านหรือขอแก&ไขใดๆ 

 

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการพิจารณาแล&ว เห็นว/าการบันทึกรายงานประชุมสามัญผู&ถือหุ&นประจําป) 2557 มีความถูกต&อง
และมีความชัดเจน จึงเห็นควรรับรองรายงานการประชุมดังกล/าว (สิ่งท่ีส/งมาด&วย 1)  
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วาระท่ี 2  รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัทประจําป# 2557 
 

หลักการและเหตุผล  รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป) 2557 ปรากฎอยู/ในรายงานประจําป) ซ่ึงได&จัดส/งให&กับผู&ถือ
หุ&นพร&อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งน้ี โดยบริษัทได&เผยแพร/ผ/านเว็บไซตMของบริษัทล/วงหน&าก/อนวัน
ประชุมสามัญผู&ถือหุ&นเปGนเวลาไม/น&อยกว/า 30 วัน 

 

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการพิจารณาแล&ว เห็นควรรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทให&ท่ีประชุมผู&ถือหุ&นรับทราบ  
(สิ่งท่ีส/งมาด&วย 2) 

 

วาระท่ี 3   พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557  
 

หลักการและเหตุผล เพ่ือให&เปGนไปตามมาตรา 112 แห/งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และตามข&อบังคับของ
บริษัท ข&อท่ี 34 คณะกรรมการต&องจัดให&มีการทํางบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกําไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุด
ของรอบป)บัญชีของบริษัท เสนอต/อท่ีประชุมผู&ถือหุ&นในการประชุมสามัญประจําป)เพ่ือพิจารณาอนุมัติ โดย
งบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนประจําป) สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 ท่ีแสดงไว&ใน
รายงานประจําป) 2557 ได&ผ/านการตรวจสอบจากผู&สอบบัญชีรับอนุญาตและผ/านการสอบทานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแล&ว  

 

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการพิจารณาแล&ว เห็นควรเสนอท่ีประชุมผู&ถือหุ&นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไร
ขาดทุนสําหรับป) สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 ซ่ึงได&ผ/านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษัท และตรวจสอบโดยผู&สอบบัญชีรับอนุญาตแล&ว (สิ่งท่ีส/งมาด&วย 2) 

 

วาระท่ี 4   พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิเป<นทุนสํารองตามกฎหมายและการจ8ายป>นผลของบริษัท 

 

หลักการและเหตุผล  ตามข&อบังคับบริษัท ข&อ 38 กําหนดให&บริษัทต&องจัดสรรกําไรสุทธิประจําป)ส/วนหน่ึงไว&เปGนทุนสํารองไม/
น&อยกว/าร&อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป)หักด&วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ&ามี) จนกว/าทุนสํารองน้ีจะ
มีจํานวนไม/น&อยกว/าร&อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ท้ังน้ี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีทุนสํารองไว&
แล&วรวม 16,000,000 บาท คิดเปGนร&อยละ 6.67 ของทุนจดทะเบียนจํานวน 240,000,000 บาท 

 

 นอกจากน้ี ข&อบังคับบริษัท ข&อ 37 กําหนดห&ามมิให&จ/ายเงินป\นผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินกําไร
และห&ามจ/ายเงินป\นผลกรณีท่ีบริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู/ โดยการจ/ายเงินป\นผลให&แบ/งตามจํานวนหุ&น 
หุ&นละเท/าๆ กัน และต&องได&รับการอนุมัติจากท่ีประชุมผู&ถือหุ&น ประกอบกับนโยบายจ/ายเงินป\นผลของ
บริษัท กําหนดไว&ว/า บริษัทจะจ/ายเงินป\นผลในอัตราประมาณร&อยละ 30 ของกําไรสุทธิหลังหักเงินสํารอง
ต/างๆ ทุกประเภทท่ีกฎหมายและบริษัทได&กําหนดไว& อย/างไรก็ตาม การจ/ายเงินป\นผลดังกล/าวจะต&อง
เปGนไปตามกฎหมายและข&อบังคับของบริษัท รวมถึงความจําเปGนและความเหมาะสมอ่ืนๆ ในอนาคต 

 

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการพิจารณางบการเงินของบริษัทแล&ว เห็นว/าในป) 2557 บริษัทมีกําไรสุทธิ 19,354,033.88 
บาท เห็นสมควรจัดสรรกําไรสุทธิเปGนทุนสํารองตามกฎหมายเพ่ิมข้ึนอีกจํานวน 967,701.69 บาท รวม
เปGนเงินสํารองสะสมท้ังสิ้น 16,967,701.69 บาท หรือร&อยละ 7.07 ของทุนจดทะเบียนจํานวน 



 
 
 
 

- 5 - 
บริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน) 

 

240,000,000 บาท รวมท้ังพิจารณาจัดสรรกําไรเปGนเงินป\นผลให&แก/ผู&ถือหุ&นซ่ึงมีจํานวน 160,000,250 
หุ&น (จํานวนหุ&นสามัญท่ีจําหน/ายได&แล&วท้ังหมดของบริษัท ณ วันป]ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ&นเพ่ือสิทธิ
ในการรับเงินป\นผล) ในอัตราหุ&นละ 0.06 บาท รวมเปGนเงินป\นผลจ/าย 9,600,015 บาท หรือคิดเปGนร&อย
ละ 49.60 ของกําไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ซ่ึงสอดคล&องกับนโยบายการจ/ายเงินป\นผลท่ีกําหนด
ไว&ของบริษัท 

 

ข!อมูลเปรียบเทียบการจ8ายเงินป>นผล งวดป# 2556 งวดป# 2557 

กําไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 48,026,657.69 19,354,033.88 

จํานวนหุ&น (หุ&น) 160,000,000 160,000,250 

อัตราจ/ายเงินป\นผลต/อหุ&น (บาท) 0.10 0.06 

จํานวนเงินป\นผลจ/าย (บาท) 16,000,000 9,600,015 

อัตราส/วนการจ/ายเงินป\นผลต/อกําไรสุทธิ (ร&อยละ) 33.31 49.60 
 

ท้ังน้ี การจ/ายเงินป\นผลจะจ/ายให&แก/ผู&ถือหุ&นท่ีมีรายช่ือปรากฎอยู/ในสมุดทะเบียนผู&ถือหุ&นของบริษัท ณ 
วันท่ี 7 พฤษภาคม 2558 ซ่ึงเปGนวันกําหนดรายช่ือผู&ถือหุ&น (Record Date) เพ่ือสิทธิรับเงินป\นผลและ
กําหนดให&วันท่ี 8 พฤษภาคม 2558 เปGนวันป]ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ&นเพ่ือรวบรวมรายช่ือผู&ถือหุ&นตาม
มาตรา 225 แห/งพระราชบัญญัติหลักทรัพยMและตลาดหลักทรัพยM พ.ศ.2535 (แก&ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2551) 
และกําหนดจ/ายเงินป\นผลในวันท่ี 22 พฤษภาคม 2558 โดยให&นําเสนอต/อท่ีประชุมผู&ถือหุ&นเพ่ือพิจารณา
อนุมัติต/อไป 

 

วาระท่ี 5   พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
 

หลักการและเหตุผล  ตามข&อบังคับบริษัท ข&อ 14 กําหนดว/าในการประชุมสามัญประจําป)ทุกครั้งให&กรรมการออกจากตําแหน/ง
จํานวนหน่ึงในสาม (1/3) ของจํานวนกรรมการท้ังหมด ถ&าจํานวนกรรมการท่ีจะแบ/งออกให&ตรงเปGนสาม
ส/วนไม/ได&ก็ให&ออกโดยจํานวนใกล&ท่ีสุดกับส/วนหน่ึงในสาม  

 

 ในการประชุมสามัญผู&ถือหุ&นประจําป) 2558 น้ี มีกรรมการท่ีพ&นตําแหน/งตามวาระจํานวน 2 ท/าน คือ นาย
วิทูรยM สุทธิประภา และนายนเรศ วชิรพันธุMสกุล และเพ่ือเปGนการส/งเสริมในเรื่องสิทธิของผู&ถือหุ&นและการ
ปฏิบัติต/อผู&ถือหุ&นอย/างเท/าเทียมกันตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี บริษัทได&ให&สิทธิผู&ถือหุ&นเสนอช่ือ
บุคคลเพ่ือเข&ารับการพิจารณาเลือกตั้งเปGนกรรมการบริษัท โดยได&ประกาศหลักเกณฑMผ/านเว็บไซตMของ
บริษัทตั้งแต/วันท่ี 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2557 โดยการประชุมครั้งน้ีไม/มีผู&ถือหุ&นรายใดเสนอช่ือบุคคล
มายังบริษัท  

 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการซ่ึงไม/รวมกรรมการท่ีได&รับการเสนอช่ือพิจารณาถึงความเหมาะสมในด&านคุณสมบัติ ความรู& 
ความสามารถ และประสบการณMของกรรมการท่ีครบวาระแล&ว เห็นว/าเปGนผู&ท่ีมีคุณสมบัติครบถ&วนตาม
พระราชบัญญัติมหาชนจํากัดและไม/มีลักษณะต&องห&ามแต/งตั้งให&เปGนกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑMของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยMและตลาดหลักทรัพยM รวมถึงหน/วยงานราชการท่ีเก่ียวข&อง 
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รวมท้ังมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย/างเปGนอิสระ จึงเห็นควรเสนอท่ีประชุมผู&ถือหุ&นพิจารณา
เลือกตั้งกรรมการท้ัง 2 ท/าน คือ นายวิทูรยM สุทธิประภา และนายนเรศ วชิรพันธุMสกุล กรรมการท่ีพ&น
ตําแหน/งตามวาระกลับเข&าดํารงตําแหน/งต/อไปอีกวาระหน่ึง (สิ่งท่ีส/งมาด&วย 3) 

 

วาระท่ี 6   พิจารณาเลือกต้ังกรรมการใหม8เพ่ิมเติม 
 

หลักการและเหตุผล  เน่ืองจากป\จจุบันบริษัทมีการขยายกิจการใหม/เพ่ิมเติมมากข้ึน ประกอบกับคณะกรรมการบริษัทยังไม/ได&
พิจารณาสรรหาบุคคลใดเข&ามาดํารงตําแหน/งกรรมการอิสระแทนกรรมการท่ีลาออก ทําให&โครงสร&าง
คณะกรรมการบริษัท ณ ป\จุจบันมีตําแหน/งกรรมการอิสระว/างลงอยู/ 1 ตําแหน/ง โดยท่ีวาระของกรรมการ
ท/านเดิมท่ีเหลืออยู/ได&ครบกําหนดแล&ว ฝdายจัดการจึงขอเสนอรายช่ือบุคคลเข&ารับการพิจารณาเลือกตั้งเปGน
กรรมการใหม/เพ่ิมเติม ดังน้ี  

 

1) พล.อ.จักรกฤษณM พงษMภมร   ดํารงตําแหน/ง “กรรมการอิสระ” 
2) ผช.ศ.ดร.เอกพร รักความสุข ดํารงตําแหน/ง “กรรมการ” 

 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาถึงความเหมาะสมในด&านคุณสมบัติ ความรู& ความสามารถ และประสบการณMของ
บุคคลท้ัง 2 ท/านแล&ว เห็นว/าเปGนผู& ท่ีมีคุณสมบัติครบถ&วนตามพระราชบัญญัติมหาชนจํากัดและไม/มี
ลักษณะต&องห&ามแต/งตั้งให&เปGนกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑMของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยMและตลาดหลักทรัพยM รวมถึงหน/วยงานราชการท่ีเก่ียวข&อง จึงเห็นควรเสนอท่ีประชุมผู&ถือหุ&น
พิจารณาเลือกตั้งบุคคลท้ัง 2 ท/าน คือ พล.อ.จักรกฤษณM พงษMภมร และ ผช.ศ.ดร.เอกพร รักความสุข เข&า
รับตําแหน/งกรรมการอิสระและกรรมการบริหารตามลําดับ (สิ่งท่ีส/งมาด&วย 4) 

 

วาระท่ี 7   พิจารณาอนุมัติกําหนดค8าตอบแทนกรรมการประจําป# 2558 
 

หลักการและเหตุผล  เพ่ือให&ท่ีประชุมผู&ถือหุ&นพิจารณากําหนดค/าตอบแทนกรรมการประจําป) 2558 โดยบริษัทมีนโยบายจ/าย 
ค/าตอบแทนกรรมการในรูปแบบของเบ้ียประชุม 

 

ความเห็นคณะกรรมการ  การกําหนดค/าตอบแทนกรรมการไม/ได&ผ/านคณะกรรมการพิจารณากําหนดค/าตอบแทน เน่ืองจากป\จจุบัน
ยังไม/มีการแต/งตั้งคณะกรรมการพิจารณากําหนดค/าตอบแทนเปGนคณะกรรมการชุดย/อย อย/างไรก็ตาม 
การกําหนดค/าตอบแทนกรรมการได&ผ/านการพิจารณาอย/างรอบคอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท
โดยเปรียบเทียบอ&างอิงจากธุรกิจอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับขอบเขตหน&าท่ี
ความรับผิดชอบของกรรมการ จึงเห็นควรเสนอให&ท่ีประชุมผู&ถือหุ&นพิจารณากําหนดค/าตอบแทนกรรมการ
ประจําป) 2558 เท/ากับป) 2557 ตามรายละเอียดดังต/อไปน้ี 

 

ตําแหน8ง ป# 2557 ป# 2558 

คณะกรรมการบริษัท   

ประธานกรรมการ 25,000 บาทต/อครั้ง 25,000 บาทต/อครั้ง 

รองประธานกรรมการ 20,000 บาทต/อครั้ง 20,000 บาทต/อครั้ง 



 
 
 
 

- 7 - 
บริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน) 

 

ตําแหน8ง ป# 2557 ป# 2558 

กรรมการอิสระ 15,000 บาทต/อครั้ง 15,000 บาทต/อครั้ง 

กรรมการท่ีดํารงตําแหน/งเปGนผู&บรหิาร 10,000 บาทต/อครั้ง 10,000 บาทต/อครั้ง 

คณะกรรมการตรวจสอบ   

ประธานกรรมการตรวจสอบ 25,000 บาทต/อครั้ง 25,000 บาทต/อครั้ง 

กรรมการตรวจสอบ 20,000 บาทต/อครั้ง 20,000 บาทต/อครั้ง 
 

วาระท่ี 8   พิจารณาอนุมัติแต8งต้ังผู!สอบบัญชีและกําหนดค8าสอบบัญชีประจําป# 2558 
 

หลักการและเหตุผล  ตามข&อบังคับบริษัท ข&อ 30 กําหนดให&ท่ีประชุมสามัญผู&ถือหุ&นพึงพิจารณาแต/งตั้งผู&สอบบัญชีและกําหนด
จํานวนเงินค/าสอบบัญชีของบริษัทข้ึนเปGนประจําทุกป) ท้ังน้ี ท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งท่ี 
1/2558 เมื่อวันท่ี 24 กุมภาพันธM 2558 ได&พิจารณาร/วมกับฝdายจัดการถึงความน/าเช่ือถือ ความสามารถใน
การให&บริการ การให&คําปรึกษาในมาตรฐานการบัญชีและการรับรองงบการเงินได&ทันเวลา รวมถึงความ
เปGนอิสระของผู&สอบบัญชีและอัตราค/าสอบบัญชี เห็นควรเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณา
นําเสนอท่ีประชุมสามัญผู&ถือหุ&นประจําป) 2558 เพ่ือแต/งตั้งผู&สอบบัญชีและกําหนดค/าตอบแทนประจําป) 
2558 ตามรายละเอียดดังต/อไปน้ี 

 

1) แต/งตั้งผู&สอบบัญชีแห/งบริษัท เอ็ม อารM แอนดM แอสโซซิเอท จํากัด ตามรายนามต/อไปน้ีเปGนผู&สอบ
บัญชีของบริษัทประจําป) 2558 

 

รายชื่อผู!สอบบัญช ี เลขท่ีใบอนุญาต จํานวนป#ท่ีสอบบัญชีให!บริษัท 

1. นายเมธี รัตนศรีเมธา 3425 3 ป) (พ.ศ.2555-2557) 

2. นายพิศิษฐM ชีวะเรืองโรจนM 2803 2 ป) (พ.ศ.2553-2554) 
 

 โดยกําหนดให&คนหน่ึงคนใดเปGนผู&สอบบัญชีมีอํานาจตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทในป) 
2558 และในกรณีท่ีผู&สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล/าวไม/สามารถปฏิบัติงานได&ให&บริษัท เอ็ม อารM แอนดM แอส
โซซิเอท จํากัด จัดหาผู&สอบบัญชีรับอนุญาตอ่ืนของบริษัท เอ็ม อารM แอนดM แอสโซซิเอท จํากัด แทนได& 
รวมท้ังเสนอให&บริษัท เอ็ม อารM แอนดM แอสโซซิเอท จํากัด เปGนสํานักงานสอบบัญชีของบริษัทย/อย
ประจําป) 2558 ด&วย ท้ังน้ี สํานักงานผู&สอบบัญชีและผู&สอบบัญชีตามรายช่ือท่ีเสนอมาข&างต&นไม/มี
ความสัมพันธMและไม/มีส/วนได&เสียกับบริษัท หรือบริษัทย/อย ผู&บริหาร ผู&ถือหุ&นรายใหญ/ หรือผู&ท่ีเก่ียวข&องกับ
บุคคลดังกล/าวแต/อย/างใด 

 

2) กําหนดค/าสอบบัญชีประจําป) 2558 ภายในวงเงินจํานวนไม/เกิน 1,600,000 บาท ประกอบด&วย 
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หน�วย : บาท 

ค8าสอบบัญช ี
ป# 2557 ป# 2558 เพ่ิมขึ้น 

จากป# 2557 วงเงินท่ีขออนุมัติ คชจ.ท่ีเกิดขึน้จริง วงเงินท่ีขออนุมัติ 

บริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน)  1,095,000 1,095,000 1,200,000 105,000 

บริษัท พรีเมี่ยม เฟล็กซิเบ้ิล แพคเกจจ้ิง จํากัด 220,000 220,000 300,000 80,000 

บริษัท โซลารM พีพีเอ็ม จํากัด - ไม/มี - 15,000 100,000 85,000 

รวมท้ังสิ้น 1,315,000 1,330,000 1,600,000 270,000 
 

ค/าสอบบัญชีท่ีเพ่ิมข้ึนในป) 2558 จํานวน 270,000 บาท คิดเปGนร&อยละ 20.30 เมื่อเทียบกับป) 2557 
เน่ืองจากค/าใช&จ/ายในการตรวจสอบเพ่ิมข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงปริมาณงานท่ีเพ่ิมข้ึนและมีการบังคับใช&
มาตรฐานการบัญชีท่ีออกใหม/ ซ่ึงทําให&ต&องใช&ระยะเวลาในการตรวจสอบเพ่ิมมากข้ึน อย/างไรก็ตาม เมื่อ
เปรียบเทียบกับค/าเฉลี่ยค/าตอบแทนสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในหมวดเดียวกัน พบว/า
ค/าตอบแทนสอบบัญชีของบริษัทยังอยู/ในระดับเดียวกัน  
 

สําหรับค/าสอบบัญชีท่ีเกิดข้ึนจริงในป) 2557 เพ่ิมข้ึนจากวงเงินท่ีขออนุมัติจากท่ีประชุมสามัญผู&ถือหุ&น
ประจําป) 2557 จํานวน 15,000 บาท ท้ังน้ี เน่ืองจากในเดือนธันวาคม 2557 บริษัทได&จัดตั้งบริษัทย/อย
เพ่ิมข้ึนอีก 1 แห/ง คือ บริษัท โซลารM พีพีเอ็ม จํากัด ทําให&ผู&สอบบัญชีมีภาระในการปฏิบัติงานเพ่ิมข้ึน ท้ังน้ี 
ในรอบป)บัญชีท่ีผ/านมา บริษัทและบริษัทย/อยไม/มีการใช&บริการอ่ืน (Non Audit Service Fee) จากบริษัท 
เอ็ม อารM แอนดM แอสโซซิเอท จํากัด หรือกิจการท่ีเก่ียวข&องกับผู&สอบบัญชีและบริษัท เอ็ม อารM แอนดM แอส
โซซิเอท จํากัด แต/อย/างใด 

 

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการพิจารณาแล&ว เห็นควรเสนอท่ีประชุมสามัญผู&ถือหุ&นพิจารณาแต/งตั้งนายเมธี รัตนศรีเมธา 
หรือนายพิศิษฐM ชีวะเรืองโรจนM แห/งบริษัท เอ็ม อารM แอนดM แอสโซซิเอท จํากัด คนหน่ึงคนใดเปGนผู&สอบ
บัญชีของบริษัทประจําป) 2558 และในกรณีท่ีผู&สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล/าวไม/สามารถปฏิบัติงานได&ให&
บริษัท เอ็ม อารM แอนดM แอสโซซิเอท จํากัด จัดหาผู&สอบบัญชีรับอนุญาตอ่ืนของบริษัท เอ็ม อารM แอนดM 
แอสโซซิเอท จํากัด แทนได& รวมท้ังเสนอให&บริษัท เอ็ม อารM แอนดM แอสโซซิเอท จํากัด เปGนสํานักงานสอบ
บัญชีของบริษัทย/อยประจําป) 2558 ด&วย โดยกําหนดค/าสอบบัญชีสําหรับป) 2558 ภายในวงเงินจํานวนไม/
เกิน 1,600,000 บาท  

 

วาระท่ี 9   พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ!ามี) 
 

วาระน้ีกําหนดไว&เพ่ือให&ผู&ถือหุ&นได&สอบถามกรรมการและผู&บริหารในเรื่องการดําเนินงานต/างๆ ของบริษัท 
(ถ&ามี) ดังน้ัน จะไม/มีการนําเสนอเรื่องอ่ืนๆ ให&ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติและไม/มีการลงมติใดๆ ในวาระน้ี 
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บริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน) 

 

ท้ังน้ี คณะกรรมการบริษัทมีมติกําหนดให&วันท่ี 12 มีนาคม 2558 เปGนวันให&สิทธิผู&ถือหุ&น (Record Date) เข&าร/วมการประชุม
สามัญผู&ถือหุ&นประจําป) 2558 โดยจะรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 แห/งพระราชบัญญัติหลักทรัพยMและตลาดหลักทรัพยM พ.ศ.2535 
(แก&ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2551) โดยวิธีป]ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ&นในวันท่ี 13 มีนาคม 2558 หากผู&ถือหุ&นมีคําถามหรือข&อสงสัยเก่ียวกับ
วาระการประชุมท่ีต&องการให&คณะกรรมการและฝdายจัดการช้ีแจงในวันประชุม ท/านสามารถส/งคําถามล/วงหน&ามายังบริษัทได&ท่ี 
sec_co776@ppm.co.th หรือโทรสารหมายเลข 02-628-6122 
 

ในการน้ี บริษัทจึงขอเรียนเชิญท/านผู&ถือหุ&นเข&าร/วมการประชุมตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกล/าวโดยพร&อมเพรียงกัน ท้ังน้ี ผู&ถือ
หุ&นหรือผู&รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพ่ือการตรวจสอบ ณ สถานท่ีจัดประชุมได&ตั้งแต/เวลา 12.00 น. 
ของวันท่ี 23 เมษายน 2558 เปGนต&นไป หากท/านไม/สามารถเข&าร/วมประชุมได& ท/านสามารถมอบฉันทะให&บุคคลอ่ืนหรือกรรมการอิสระ
ของบริษัทดังมีรายช่ือและรายละเอียดตามสิ่งท่ีส/งมาด&วย 7 เพ่ือเข&าร/วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท/าน โดยบริษัทได&จัดเตรียม
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ซ่ึงเปGนแบบท่ีกําหนดรายการต/างๆ ท่ีจะมอบฉันทะท่ีละเอียดชัดเจนตายตัวมายังท/านด&วยแล&ว (สิ่งท่ีส/งมา
ด&วย 10) ขอได&โปรดกรอกรายละเอียดลงในช/องว/างของผู&ท่ีท/านประสงคMจะมอบฉันทะให&เข&าร/วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
และลงนามผู&มอบฉันทะ  

 

นอกจากน้ี ยังมีหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ซ่ึงเปGนแบบท่ัวไป ใช&งานง/าย ไม/ซับซ&อน และหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ซ่ึงเปGน
แบบท่ีใช&เฉพาะกรณีผู&ถือหุ&นเปGนผู&ลงทุนต/างประเทศและแต/งตั้งให&คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปGนผู&รับฝากและดูแลหุ&น ซ่ึง
ท/านสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. ได&จากเว็บไซตMของบริษัท www.ppm.co.th โดย
ขอให&เลือกใช&แบบใดแบบหน่ึงตามท่ีระบุไว&เท/าน้ัน 
 

ในการน้ี เพ่ือให&การลงทะเบียนเพ่ือเข&าประชุมผู&ถือหุ&นเปGนไปด&วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน บริษัทใคร/ขอให&ท/านผู&ถือหุ&น และ/
หรือท/านผู&รับมอบฉันทะ โปรดนําเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเปGนผู&ถือหุ&นหรือผู&แทนของผู&ถือหุ&นท่ีมีสิทธิเข&าร/วมประชุม (สิ่งท่ีส/งมา
ด&วย 8) มาแสดงต/อเจ&าหน&าท่ีลงทะเบียนในวันประชุมด&วย 

 
ขอแสดงความนับถือ 

           บริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน) 
 
 
 

        (นายชํานาญ พรพิไลลักษณM) 
  กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู&จัดการ 

 

หมายเหตุ : 
1) บริษัทได&เผยแพร/หนังสือเชิญประชุมผู&ถือหุ&นพร&อมด&วยเอกสารประกอบการประชุมท้ังหมดซ่ึงเปGนฉบับเดียวกันกับท่ีจะส/ง

ให&กับผู&ถือหุ&นไว&ในเว็บไซตMของบริษัท www.ppm.co.th ตั้งแต/วันท่ี 23 มีนาคม 2558 
2) ผู&ถือหุ&นท/านใดประสงคMจะขอรับรูปเล/มรายงานประจําป) 2557 กรุณาแจ&งสถานท่ีท่ีต&องการให&จัดส/งมายังบริษัทได&ท่ี 

sec_co776@ppm.co.th หรือโทรสารหมายเลข 02-628-6122 
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บริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน) 

(-สําเนา-) 
รายงานการประชุมสามัญผู�ถือหุ�น ประจําป� 2557 

บริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน) 
วันอังคาร ท่ี 22 เมษายน 2557 

ณ ห�องประชุมของบริษัท ช้ัน 3 อาคารพรพรหม  
เลขท่ี 229 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  

 

 
เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. 
 

นายปกรณ) บริมาสพร ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบเป-นประธานในท่ีประชุม 
 

ประธานในท่ีประชุมกล�าวต�อนรับและขอบคุณผู�ถือหุ�นทุกท�านท่ีเข�าร�วมประชุมในครั้งน้ี และแจ�งต�อท่ีประชุมว�า ตามข�อบังคับ
บริษัท ข�อท่ี 28 การประชุมผู�ถือหุ�นจะครบองค)ประชุมเมื่อมีผู�ถือหุ�นและผู�รับมอบฉันทะมาประชุมไม�น�อยกว�า 25 คน และต�องมีหุ�นนับ
รวมกันได�ไม�น�อยกว�า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ�นท่ีจําหน�ายได�ท้ังหมด  

 

สําหรับการประชุมในวันน้ีมีผู�ถือหุ�นท่ีมาประชุมด�วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะจํานวน 40 ท�าน นับจํานวนหุ�นได� 
139,446,601 หุ�น คิดเป-นร�อยละ 87.15 ของจํานวนหุ�นท่ีจําหน�ายได�ท้ังหมด ครบเป-นองค)ประชุมตามข�อบังคับบริษัท ข�อท่ี 28  
 

ประธานฯ กล�าวแนะนํากรรมการบริษัท ผู�สอบบัญชี ประธานตรวจนับคะแนน ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ และเลขานุการ
บริษัทต�อท่ีประชุมก�อนเข�าสู�วาระการประชุม ดังน้ี 

 

กรรมการบริษัทท่ีเข�าร4วมประชุม (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 

 

กรรมการบริษัทท่ีไม4เข�าร4วมประชุม 
 

- ไม�มี - 
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บริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน) 

ผู�สอบบัญชีท่ีเข�าร4วมประชุม 
 

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

ประธานตรวจนับคะแนน 
 

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

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ 
 

1) นางสาวมณฑนิจ สุทธิศิริ  ห�างหุ�นส�วนสามัญ ดิ แอดไวซ) 
2) นางสาวศศิชนม) ศรีเกษมวงศ) ห�างหุ�นส�วนสามัญ ดิ แอดไวซ) 

 

ผู�บันทึกรายงานการประชุม 
 

นางสาวภาวิณี  ตรีกาญจนานันท)  เลขานุการบริษัท 
 

ก�อนเริ่มการประชุมตามกําหนดวาระ ประธานฯ ได�ช้ีแจงแนวปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทเก่ียวกับ
การดูแลสิทธิของผู�ถือหุ�นอย�างเท�าเทียมกัน โดยการจัดประชุมสามัญผู�ถือหุ�นประจําปLในครั้งน้ี บริษัทได�เปMดโอกาสให�ผู�ถือหุ�นเสนอวาระ
การประชุมและเสนอรายช่ือบุคคลเพ่ือเข�าดํารงตําแหน�งกรรมการแทนกรรมการท่ีต�องออกจากตําแหน�งตามวาระ รวมท้ังเปMดโอกาสให�ผู�
ถือหุ�นจัดส�งคําถามล�วงหน�าสําหรับการประชุมสามัญผู�ถือหุ�นประจําปLผ�านทางเว็บไซต)ของบริษัท (www.ppm.co.th) ระหว�างวันท่ี 1 
ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2556 ปรากฎว�าเมื่อครบกําหนดไม�มีผู�ถือหุ�นรายใดเสนอวาระการประชุมและเสนอรายช่ือบุคคลเข�ามาเพ่ือรับ
การพิจารณาดํารงตําแหน�งกรรมการ รวมท้ังไม�มีผู�ถือหุ�นรายใดเสนอคําถามล�วงหน�าเข�ามาแต�อย�างใด  

 

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

1) พิจารณาวาระต�างๆ ตามลําดับท่ีได�ระบุไว�ในหนังสือเชิญประชุม 
2) ในแต�ละวาระ ประธานฯ จะเปMดโอกาสให�ผู�ถือหุ�นได�สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นอย�างเต็มท่ีก�อนการลงมติ ผู�ท่ีจะสอบถาม

หรือแสดงความคิดเห็นขอให�โปรดแสดงตนเพ่ือเป-นข�อมูลให�กับบริษัทจดบันทึกในรายงานการประชุมได�อย�างถูกต�องต�อไป 
3) ในการลงมติแต�ละวาระ ประธานฯ จะถามท่ีประชุมว�า มีผู�ใดไม�เห็นด�วยกับความเห็นของคณะกรรมการและมีผู�ใดประสงค)จะ

งดออกเสียงหรือไม� 
 

กรณีมีผู�ไม4เห็นด�วยหรือผู�งดออกเสียง ประธานฯ จะให�มีการลงมติด�วยบัตรลงคะแนนโดยผู�ถือหุ�น 1 หุ�น มี 1 เสียง  
ตามข�อบังคับบริษัท ข�อท่ี 13 
 

กรณีไม4มีผู�ไม4เห็นด�วยและไม4มีผู�งดออกเสียง ให�ถือว�าท่ีประชุมมีมติเป-นเอกฉันท)เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการ 
 

สําหรับการลงมติเลอืกตั้งกรรมการเป-นรายบุคคลในวาระท่ี 5 น้ันให�ลงมติด�วยบัตรลงคะแนน ถึงแม�ว�าการเลือกตั้งกรรมการจะ
เป-นการลงมติด�วยบัตรลงคะแนน ผู�ถือหุ�นอาจต�องการอภิปรายกรรมการบางท�านก�อนการลงมติและไม�สะดวกใจท่ีจะอภิปราย
ต�อหน�ากรรมการท�านน้ัน ฉะน้ัน ประธานฯ จะถามท่ีประชุมว�ามีผู�ใดประสงค)จะอภิปรายก�อนการลงมติหรือไม� 

 

ถ�ามี ประธานจะให�กรรมการท�านน้ันออกจากห�องประชุมช่ัวคราวจนกว�าการอภิปรายจะแล�วเสร็จ 
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ถ�าไม4มี ประธานจะให�กรรมการท�านน้ันร�วมประชุมต�อไปเพ่ือให�การประชุมสามารถดําเนินต�อไปได�อย�างต�อเน่ือง 
 

สําหรับการประชุมวาระท่ี 12 เป-นการพิจารณาเรื่องอ่ืนๆ น้ันเป-นวาระท่ีเปMดโอกาสให�ผู�ถือหุ�นได�สอบถามผู�บริหารหรือแสดง
ความคิดเห็นในเรื่องท่ีเก่ียวข�องกับการดําเนินงานของบริษัทและจะไม�มีการนําเสนอเรื่องให�ท่ีประชุมพิจารณาเพ่ืออนุมัติและไม�
มีการลงมติในวาระน้ี 
 

4) บริษัทได�เชิญผู�สอบบัญชีทําหน�าท่ีเป-นประธานในการตรวจนับคะแนน เมื่อได�ผลการลงคะแนนแล�วประธานฯ จะประกาศให�ท่ี
ประชุมทราบ 

 

ประธานฯ สอบถามท่ีประชุมว�า มผีู�ใดท่ีไม�เห็นด�วยกับวิธีการดําเนินการประชุมท่ีกล�าวมาหรือไม� ถ�าไม�มีประธานจะดาํเนินการ
ประชุมตามท่ีได�กล�าวมาน้ี 
 

ท่ีประชุมเห็นชอบกับการดําเนินการประชุมดังกล�าว ประธานจึงได�ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต�อไปน้ี 
 

วาระท่ี 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู�ถือหุ�น ประจําป� 2556 ซ่ึงจัดประชุมเมื่อวันท่ี 26 เมษายน 2556 
 

ประธานฯ ได�เสนอรายงานการประชุมสามัญผู�ถือหุ�น ประจําปL 2556 ซ่ึงจัดประชุมเมื่อวันท่ี 26 เมษายน 2556 ท้ังน้ี บริษัทได�
จัดทํารายงานส�งให�ตลาดหลักทรัพย)แห�งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย)ภายในเวลาท่ีกฎหมายกําหนด รวมท้ังได�เผยแพร�บนเว็บไซต)
ของบริษัทด�วยแล�ว รายละเอียดปรากฎตามสําเนารายงานการประชุมท่ีได�จัดส�งไปพร�อมกับหนังสือเชิญประชุม  

 

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

ผู�ถือหุ�น สอบถามว�า สําเนารายงานการประชุมสามัญผู�ถือหุ�น ประจําปL 2556 ท่ีแนบมาพร�อมกับหนังสือเชิญประชุม (สิ่งท่ีส�ง
มาด�วย ลําดับท่ี 1) ควรมีลายเซ็นรับรองความถูกต�องของข�อมูลจากประธานกรรมการหรือไม� 

 

ประธานฯ ช้ีแจงต�อท่ีประชุมว�า คณะกรรมการขออภัยสําหรับข�อผิดพลาดท่ีเกิดข้ึน ท้ังน้ี ตรวจสอบแล�วพบว�าข�อผิดพลาด
ดังกล�าวเกิดจากเจ�าหน�าท่ีท่ีเก่ียวข�องได�นําไฟล)ฉบับท่ีไม�มีลายเซ็นของประธานกรรมการไปจัดพิมพ)  

 

เมื่อไม�มีผู�ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอให�ท่ีประชุมพิจารณาลงมติ 
 

ระหว�างวาระน้ีได�มีผู�ถือหุ�นเข�าประชุมเพ่ิมจํานวน 2 ราย นับจํานวนหุ�นได� 2,758,200 หุ�น รวมผู�ถือหุ�นท่ีเข�าร�วมประชุมท้ังสิ้น 
42 ราย นับจํานวนหุ�นได� 142,204,801 หุ�น คิดเป-นร�อยละ 88.88 ของจํานวนหุ�นท่ีจําหน�ายได�ท้ังหมด 

 

ท่ีประชุมพิจารณาแล�ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู�ถือหุ�น ประจําปL 2556 ด�วยคะแนนเสียงเป-นเอกฉันท)ของ
จํานวนเสียงท้ังหมดของผู�ถือหุ�นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 

 

เห็นด�วย  จํานวน  142,204,801 เสียง คิดเป-นร�อยละ 100 
ไม�เห็นด�วย จํานวน   - เสียง คิดเป-นร�อยละ   - 
งดออกเสียง จํานวน   - เสียง คิดเป-นร�อยละ     - 
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วาระท่ี 2  พิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําป� 2556 
 

ประธานฯ แจ�งให�ท่ีประชุมทราบว�า บริษัทได�จัดทํารายงานผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําปL 2556 ดังมีรายละเอียด
ปรากฎในรายงานประจําปL 2556 ท่ีบริษัทได�จัดส�งให�แก�ผู�ถือหุ�นพร�อมหนังสือเชิญประชุม ท้ังน้ี มอบหมายให�นายชํานาญ พรพิไลลักษณ) 
กรรมการผู�จัดการ เป-นผู�นําเสนอรายละเอียดต�อท่ีประชุม 

 

นายชํานาญ พรพิไลลักษณ) กรรมการผู�จัดการ ได�ช้ีแจงผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําปL 2556 โดยสรุปสาระสําคัญได�
ดังน้ี 

 

สําหรับปL 2556 บริษัทมีรายได�จากการขาย 1,566 ล�านบาท เพ่ิมข้ึนจากปLก�อนหน�าร�อยละ 7.83 แบ�งเป-นรายได�จากการขาย
ผลิตภัณฑ)วัตถุดิบอุตสาหกรรม 1,089.5 ล�านบาท รายได�จากการขายผลิตภัณฑ)กลุ�มวัสดุก�อสร�าง 476.2 ล�านบาท โดยมีอัตรา
ผลตอบแทนจากสินทรัพย)เท�ากับร�อยละ 3.4 อัตราผลตอบแทนผู�ถือหุ�นเท�ากับร�อยละ 7.2 และอัตราส�วนหน้ีสินต�อส�วนของผู�ถือหุ�น
เท�ากับ 1.2 เท�า 

 

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

ผู�ถือหุ�น สอบถามว�า เพ่ือสะดวกต�อการศึกษาข�อมูลในรายงานประจําปL บริษัทมีนโยบายท่ีจะจัดพิมพ)และจัดส�งรูปเล�มรายงาน
ประจําปLให�แก�ผู�ถือหุ�นนอกเหนือจากแผ�นซีดีหรือไม� 

 

นายชํานาญ พรพิไลลักษณ) กรรมการผู�จัดการ ช้ีแจงต�อท่ีประชุมว�า บริษัทได�จัดทําและจัดส�งรายงานประจําปLให�แก�ผู�ถือหุ�นใน
รูปแบบแผ�นซีดี ท้ังน้ี ผู�ถือหุ�นท�านใดประสงค)จะขอรับรูปเล�มรายงานประจําปLสามารถแจ�งความประสงค)โดยระบุช่ือ – ท่ีอยู� ในการจัดส�ง
เอกส าร ให� เจ� าห น� า ท่ี ฝH าย นั กล งทุ น สั ม พั น ธ) ท ราบ ผ� าน ท างโท ร ศัพ ท) ห ม าย เล ข  02-628-6100 ต� อ  775 ห รื อ  e-mail : 
sec_co776@ppm.co.th 

 

ประธานฯ แจ�งต�อท่ีประชุมเพ่ิมเติมว�า เดิมบริษัทมีนโยบายในการจัดพิมพ)และจัดส�งรูปเล�มรายงานประจําปLให�แก�ผู�ถือหุ�น แต�
ด�วยตระหนักถึงปaญหาการใช�ทรัพยากรธรรมชาติท่ีเพ่ิมสูงข้ึน ภายหลังบริษัทจึงมีนโยบายจัดทํารายงานประจําปLในรูปแบบแผ�นซีดีเพ่ือ
เป-นการลดการใช�ทรัพยากรธรรมชาติให�น�อยลง อย�างไรก็ตาม ผู�ถือหุ�นท�านใดประสงค)ท่ีจะขอรับรูปเล�มรายงานประจําปLสามารถแจ�ง
ความประสงค)มายังบริษัทตามท่ีกรรมการผู�จัดการได�กล�าวแนะนําไปแล�วข�างต�น 

 

เมื่อไม�มีผู�ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอให�ท่ีประชุมพิจารณาลงมติ 
 

ท่ีประชุมพิจารณาแล�ว มีมติอนุมัติและรับรองผลการดําเนินงานของบริษัทด�วยคะแนนเสียงเป-นเอกฉันท)ของจํานวนเสียง
ท้ังหมดของผู�ถือหุ�นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 

 

เห็นด�วย  จํานวน  142,204,801 เสียง คิดเป-นร�อยละ 100 
ไม�เห็นด�วย จํานวน   - เสียง คิดเป-นร�อยละ   - 
งดออกเสียง จํานวน   - เสียง คิดเป-นร�อยละ     - 

 

วาระท่ี 3  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุน ซ่ึงผ4านการตรวจสอบจากผู�สอบบัญชีของบริษัท 
ประจําป� 2556 สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 
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ประธานฯ แจ�งให�ท่ีประชุมทราบว�า บริษัทได�จัดทํางบการเงินของบริษัท สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 ซ่ึงได�ผ�านการ
ตรวจสอบจากผู�สอบบัญชีและผ�านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล�วว�า ถูกต�อง ครบถ�วน และเพียงพอตามหลักการบัญชีท่ี
รับรองท่ัวไป ดังมีรายละเอียดปรากฎในรายงานประจําปL 2556 ท่ีบริษัทได�จัดส�งให�แก�ผู�ถือหุ�นพร�อมหนังสือเชิญประชุม 

 

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

เมื่อไม�มีผู�ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอให�ท่ีประชุมพิจารณาลงมติ 
 

ท่ีประชุมพิจารณาแล�ว มีมติอนุมัติและรับรองงบการเงินประจําปL สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 ด�วยคะแนนเสียงเป-นเอก
ฉันท)ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู�ถือหุ�นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 

 

เห็นด�วย  จํานวน  142,204,801 เสียง คิดเป-นร�อยละ 100 
ไม�เห็นด�วย จํานวน   - เสียง คิดเป-นร�อยละ   - 
งดออกเสียง จํานวน   - เสียง คิดเป-นร�อยละ     - 

 

วาระท่ี 4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินทุนสํารองตามกฎหมายและการจ4ายเงินป>นผลประจําป�  
สําหรับผลการดําเนินงานต้ังแต4วันท่ี 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2556 

 

ประธานฯ แจ�งต�อท่ีประชุมให�ทราบว�า ตามข�อบังคับของบริษัท ข�อท่ี 38 บริษัทต�องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปLส�วนหน่ึงไว�เป-น
ทุนสํารองตามกฎหมายไม�น�อยกว�าร�อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปL หักด�วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ�ามี) จนกว�าทุนสํารองฯ น้ีจะมี
จํานวนไม�น�อยกว�าร�อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ซ่ึงในปL 2550 บริษัทมีเงินทุนสํารองฯ เท�ากับ 10% ของทุนจดทะเบียนแล�ว 
ดังน้ัน ในปL 2556 บริษัทไม�ต�องจัดสรรเงินกําไรเป-นทุนสํารองฯ อีก 

 

สําหรับการจ�ายเงินปaนผล บริษัทมีนโยบายจ�ายเงินปaนผลอย�างน�อยปLละ 1 ครั้ง ในอัตราประมาณร�อยละ 30 ของกําไรสุทธิหลัง
หักภาษีเงินได�นิติบุคคล จากการประชุมคณะกรรมการเสนอจ�ายเงินปaนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปL 2556 ในอัตราหุ�นละ 0.10 
บาท (สิบสตางค)) การจ�ายเงินปaนผลจะจ�ายให�แก�ผู�ถือหุ�นท่ีมีรายช่ือปรากฏอยู�ในสมุดทะเบียนผู�ถือหุ�นของบริษัท ณ วันท่ี 6 พฤษภาคม 
2557 ซ่ึงเป-นวันกําหนดรายช่ือผู�ถือหุ�น (Record Date) เพ่ือสิทธิรับเงินปaนผล และกําหนดให�วันท่ี 7 พฤษภาคม 2557 เป-นวันปMดสมุด
ทะเบียนผู�ถือหุ�นเพ่ือรวบรวมรายช่ือผู�ถือหุ�นตามมาตรา 225 แห�งพระราชบัญญัติหลักทรัพย)และตลาดหลักทรัพย) (แก�ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.
2551) และกําหนดจ�ายเงินปaนผลในวันท่ี 20 พฤษภาคม 2557 ซ่ึงคิดเป-นร�อยละ 33 ของกําไรสุทธิ ท้ังน้ี อัตราการจ�ายเงินปaนผล
ดังกล�าวเป-นไปตามนโยบายการจ�ายเงินปaนผล 
  

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

เมื่อไม�มีผู�ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอให�ท่ีประชุมพิจารณาลงมติ 
 

ท่ีประชุมพิจารณาแล�ว มีมติอนุมัติจ�ายเงินปaนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปL 2556 ด�วยคะแนนเสียงเป-นเอกฉันท)ของ
จํานวนเสียงท้ังหมดของผู�ถือหุ�นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 

 

เห็นด�วย  จํานวน  142,204,801 เสียง คิดเป-นร�อยละ 100 
ไม�เห็นด�วย จํานวน   - เสียง คิดเป-นร�อยละ   - 
งดออกเสียง จํานวน   - เสียง คิดเป-นร�อยละ     - 
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วาระท่ี 5  พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากตําแหน4งตามวาระ 
 

ประธานฯ แจ�งต�อท่ีประชุมทราบว�า ตามข�อบังคับบริษัท ข�อท่ี 14 กําหนดให�การประชุมสามัญประจําปLทุกครั้งให�กรรมการ
ออกจากตําแหน�งจํานวนหน่ึงในสามของจํานวนกรรมการท้ังหมด ถ�าจํานวนกรรมการท่ีจะแบ�งออกให�ตรงเป-นสามส�วนไม�ได�ก็ให�ออกโดย
จํานวนใกล�ท่ีสุดกับส�วนหน่ึงในสาม สําหรับปL 2557 มีกรรมการท่ีจะต�องออกจากตําแหน�งตามวาระมีจํานวน 3 ท�าน ได�แก� 

 

1) นายชํานาญ   พรพิไลลักษณ)    
2) นางกนกกร   แทนไกรศร   
3) นางนันธิรา   ฤทธิมนตรี   

 

ท้ังน้ี ปaจจุบันบริษัทยังไม�มีการแต�งตั้งคณะกรรมการสรรหาเพ่ือทําหน�าท่ีคัดเลือกบุคคลท่ีเหมาะสมเข�าดํารงตําแหน�งกรรมการ
ต�อคณะกรรมการบริษัท รวมท้ังไม�มีผู�ถือหุ�นรายใดเสนอรายช่ือบุคคลเข�ารับการพิจารณาแต�งตั้งเป-นกรรมการบริษัทมายังบริษัท 
คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให�กรรมการท้ัง 3 ท�านท่ีครบวาระกลับเข�าดํารงตําแหน�งต�ออีกวาระหน่ึงโดยพิจารณาถึงคุณสมบัติท่ี
เหมาะสมซ่ึงประกอบด�วยประสบการณ) ความรู� ความเช่ียวชาญ รวมท้ังได�ปฏิบัติหน�าท่ีตามขอบเขตอํานาจหน�าท่ีความรับผิดชอบและ
เป-นไปตามกรอบการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ดังน้ัน คณะกรรมการเห็นควรเสนอให�ท่ีประชุมผู�ถือหุ�นพิจารณาแต�งตั้งกรรมการท่ีออกจาก
ตําแหน�งตามวาระกลับเข�าดํารงตําแหน�งอีกวาระหน่ึง 

 

ประธานฯ แจ�งต�อท่ีประชุมว�า สําหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการท่ีออกจากตําแหน�งตามวาระจะเลือกตั้งเป-นรายบุคคลและลง
มติด�วยบัตรลงคะแนน และในการเลือกตั้งกรรมการแต�ละท�าน หากมีผู�ถือหุ�นท�านใดประสงค)จะอภิปรายแสดงความคิดเห็นก�อนลงมติ 
ประธานฯ จะขอให�กรรมการท�านน้ันออกจากท่ีประชุมช่ัวคราวจนกว�าการอภิปรายจะแล�วเสร็จ 

 

ผู�ถือหุ�น เสนอความคิดเห็นว�า ในการลงมติในบัตรลงคะแนนควรใช�ปากกาในการลงมติแทนการใช�ดินสอ ท้ังน้ี เพ่ือปgองกันการ
แก�ไข ลบ ขีดฆ�า ในภายหลัง  

 

ประธานฯ แจ�งต�อท่ีประชุมว�า คณะกรรมการพิจารณาแล�วเห็นชอบกับความคิดเห็นดังกล�าว ดังน้ัน เพ่ือให�เกิดความโปร�งใสใน
การลงมติ จึงขอให�ผู�ถือหุ�นทุกท�านลงมติในบัตรลงคะแนนด�วยปากกา 

 

ประธานฯ ขอให�ท่ีประชุมพิจารณาลงมติเป-นรายบุคคล 
 

5.1 นายชํานาญ  พรพิไลลักษณA 
 

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

เมื่อไม�มีผู�ใดจะอภิปรายแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให�ท่ีประชุมพิจารณาลงมติ 
 

ท่ีประชุมพิจารณาแล�วมีมติอนุมัติให�นายชํานาญ พรพิไลลักษณ) กลับเข�าดํารงตําแหน�งกรรมการอีกวาระหน่ึงด�วยคะแนนเสียง
เป-นเอกฉันท)ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู�ถือหุ�นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 

 

 เห็นด�วย  จํานวน  142,204,801 เสียง คิดเป-นร�อยละ 100 
ไม�เห็นด�วย จํานวน   - เสียง คิดเป-นร�อยละ   - 
งดออกเสียง จํานวน   - เสียง คิดเป-นร�อยละ     - 
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5.2 นางกนกกร แทนไกรศร 
 

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

เมื่อไม�มีผู�ใดจะอภิปรายแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให�ท่ีประชุมพิจารณาลงมติ 
 

ท่ีประชุมพิจารณาแล�วมีมตอินุมัติให�นางกนกกร แทนไกรศร กลับเข�าดํารงตําแหน�งกรรมการอีกวาระหน่ึงด�วยคะแนนเสียงเป-น
เอกฉันท)ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู�ถือหุ�นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 

  

เห็นด�วย  จํานวน  142,204,801 เสียง คิดเป-นร�อยละ 100 
ไม�เห็นด�วย จํานวน   - เสียง คิดเป-นร�อยละ   - 
งดออกเสียง จํานวน   - เสียง คิดเป-นร�อยละ     - 

 

5.3 นางนันธิรา ฤทธิมนตรี  
 

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

เมื่อไม�มีผู�ใดจะอภิปรายแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให�ท่ีประชุมพิจารณาลงมติ 
 

ท่ีประชุมพิจารณาแล�วมีมติอนุมัติให�นางนันธิรา ฤทธิมนตรี กลับเข�าดํารงตําแหน�งกรรมการอีกวาระหน่ึงด�วยคะแนนเสียงเป-น
เอกฉันท)ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู�ถือหุ�นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 

  

เห็นด�วย  จํานวน  142,204,801 เสียง คิดเป-นร�อยละ 100 
ไม�เห็นด�วย จํานวน   - เสียง คิดเป-นร�อยละ   - 
งดออกเสียง จํานวน   - เสียง คิดเป-นร�อยละ     - 

 

วาระท่ี 6  พิจารณากําหนดค4าตอบแทนกรรมการประจําป� 2557 
 

ประธานฯ แจ�งต�อท่ีประชุมว�า ปaจจุบันบริษัทยังไม�มีคณะกรรมการพิจารณากําหนดค�าตอบแทน การกําหนดค�าตอบแทนของ
คณะกรรมการได�ผ�านการพิจารณาอย�างรอบคอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการโดยเปรียบเทียบอ�างอิงจากธุรกิจอุตสาหกรรมเดียวกัน 
รวมถึงพิจารณาจากผลการดําเนินงานของบริษัท โดยคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต�อท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติค�าตอบแทนกรรมการ
ประจําปL 2557 ในรูปแบบของเบ้ียประชุมกรรมการภายในวงเงินค�าตอบแทนไม�เกิน 1 ล�านบาท (เท�ากับปLท่ีผ�านมา) ดังน้ี 
 

ตําแหน4ง ค4าเบ้ียประชุม ป� 2557 

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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ตําแหน4ง ค4าเบ้ียประชุม ป� 2557 

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 2557 ตามท่ีกล�าวข�างต�นด�วยคะแนนเสียงข�างมากซ่ึง
ไม�น�อยกว�าสองในสามของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู�ถือหุ�นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 

 

เห็นด�วย  จํานวน  142,204,801 เสียง คิดเป-นร�อยละ 100 
ไม�เห็นด�วย จํานวน   - เสียง คิดเป-นร�อยละ   - 
งดออกเสียง จํานวน   - เสียง คิดเป-นร�อยละ     - 

 

วาระท่ี 7  พิจารณาแต4งต้ังผู�สอบบัญชีและกําหนดค4าสอบบัญชีประจําป� 2557 
 

 ประธานฯ แจ�งต�อท่ีประชุมว�า คณะกรรมการโดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอต�อท่ี
ประชุมผู�ถือหุ�นพิจารณาแต�งตั้งนายเมธี รัตนศรีเมธา ผู�สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3425 หรือนายพิศิษฐ) ชีวะเรืองโรจน) ผู�สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขท่ี 2803 แห�งบริษัท เอ็ม อาร) แอนด) แอสโซซิเอท จํากัด เป-นผู�สอบบัญชีของบริษัท โดยให�ผู�สอบบัญชีคนใดคนหน่ึงมีอํานาจ
ตรวจสอบ ทํา และลงนามในรายงานการสอบบัญชี  
 

สําหรับค�าตอบแทนของผู�สอบบัญชี คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอท่ี
ประชุมผู�ถือหุ�นพิจารณาอนุมัติค�าตอบแทนผู�สอบบัญชีประจําปL 2557 ของบริษัทและบริษัทย�อยเป-นเงิน 1,315,000 บาท ซ่ึงมากกว�าปLท่ี
ผ�านมา เน่ืองจากผู�สอบบัญชีมีภาระการปฏิบัติงานเพ่ิมข้ึนในการตรวจสอบเพ่ือรองรับธุรกรรมท่ีเพ่ิมข้ึนจากการขยายธุรกิจและการจัดตั้ง
บริษัทย�อย 1 แห�ง โดยค�าสอบบัญชีรวมในอัตราดังกล�าวแบ�งเป-นค�าสอบบัญชีของบริษัทจํานวน 1,095,000 บาท และค�าสอบบัญชีของ
บริษัทย�อยจํานวน 220,000 บาท 

 

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

เมื่อไม�มีผู�ใดซักถาม แสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอให�ท่ีประชุมพิจารณาลงมติ 
 

ท่ีประชุมพิจารณาแล�ว มีมติอนุมัติแต�งตั้งผู�สอบบัญชีและกําหนดค�าตอบแทนผู�สอบบัญชี ประจําปL 2557 ตามท่ีเสนอข�างต�น
ด�วยคะแนนเสียงเป-นเอกฉันท)ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู�ถือหุ�นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 
 

เห็นด�วย  จํานวน  142,204,801 เสียง คิดเป-นร�อยละ 100 
ไม�เห็นด�วย จํานวน   - เสียง คิดเป-นร�อยละ   - 
งดออกเสียง จํานวน   - เสียง คิดเป-นร�อยละ     - 

 



สิ่งท่ีส�งมาด�วย ลําดับท่ี 1 
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วาระท่ี 8  พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ�นสามัญของบริษัท คร้ังท่ี 1  
ให�แก4ผู�ถือหุ�นเดิม 

  

ประธานฯ แจ�งต�อท่ีประชุมว�า เพ่ือเป-นการระดมทุนสําหรับการรองรับการขยายตัวของธุรกิจและเพ่ือเป-นเงินทุนหมุนเวียนใน
การประกอบกิจการของบริษัท คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให�ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ี
จะซ้ือหุ�นสามัญของบริษัท ครั้งท่ี 1 (“ใบสําคัญแสดงสิทธิ PPM-W1”) จํานวนไม�เกิน 80,000,000 หน�วย ให�แก�ผู�ถือหุ�นเดิมตามสัดส�วน
การถือหุ�นในอัตราส�วน 2 หุ�นสามัญเดิมต�อ 1 หน�วยใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยไม�คิดมูลค�า และมีราคาใช�สิทธิซื้อหุ�นตามใบสําคัญแสดงสิทธิ 
PPM-W1 ในอัตรา 7 บาทต�อหุ�น กําหนดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ 3 ปL ดังรายละเอียดท่ีบริษัทได�จัดส�งให�แก�ผู�ถือหุ�นพร�อมหนังสือ
เชิญประชุม 

 

และเพ่ือให�การดําเนินการในรายละเอียดท่ีเก่ียวข�องสามารถดําเนินการได�โดยสะดวกและบรรลุผลสําเร็จ คณะกรรมการบริษัท
จึงเห็นสมควรเสนอให�ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให�คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู�จัดการหรือผู�ท่ีได�รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจในการพิจารณากําหนดเง่ือนไขและรายละเอียดต�างๆ ท่ีเก่ียวข�องกับการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ รวมถึง
ข้ันตอนการขออนุญาตต�างๆ จากหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องและการกระทําใดๆ ท่ีจําเป-นสําหรับการออกใบสําคัญแสดงสิทธิตามท่ีเห็นสมควร
ภายใต�กฎ ระเบียบ และประกาศข�อบังคับท่ีเก่ียวข�อง ซ่ึงรวมถึงแต�ไม�จํากัดเพียงการดําเนินการขออนุญาตต�อหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องและ
การนําใบสําคัญแสดงสิทธิ PPM-W1 และหุ�นสามัญท่ีออกเน่ืองจากการใช�สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ PPM-W1 เข�าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย)แห�งประเทศไทย 
 

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

ผู�ถือหุ�น สอบถามในเรื่องต�างๆ ดังน้ี 
 

1) ราคาหุ�นของบริษัทก�อนหน�าท่ีจะมีการประชุมเพ่ือพิจารณาอนุมัติในวาระน้ี 
2) ผลกระทบจากการใช�สิทธิหรือไม�ใช�สิทธิแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิต�อราคาปMดต�อกําไรสุทธิ (P/E) และราคาปMดต�อมูลค�า

ทางบัญชี (P/BV) 
 

นางสาวศศิชนม) ศรีเกษมวงศ) ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ แจ�งต�อท่ีประชุมว�า ราคาตลาดอ�างอิงก�อนท่ีคณะกรรมการจะมีมติ
เสนอให�ท่ีประชุมผู�ถือหุ�นพิจารณามคี�าเท�ากับ 6.30 บาท ท้ังน้ี ราคาตลาดอ�างอิงหมายถึงราคาเฉลี่ยของหุ�นสามัญของบริษัทย�อนหลัง 15 
วันทําการ โดยราคาตลาดอ�างอิงดังกล�าวคํานวณจากราคาปMดของหุ�นสามัญของบริษัทท่ีทําการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย)แห�งประเทศ
ไทยระหว�างวันท่ี 3-24 กุมภาพันธ) 2557  

 

ท้ังน้ี การใช�สิทธิหรือไม�ใช�สิทธิแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิจะส�งผลกระทบต�อราคาปMดต�อกําไรสุทธิ (P/E) และราคาปMดต�อ
มูลค�าทางบัญชี (P/BV) หรือไม�น้ัน ไม�สามารถระบุได� เพราะโดยปกติแล�วอัตราดังกล�าวอาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามผลประกอบการของ
บริษัทในแต�ละงวด รวมท้ังทิศทางการเติบโตของบริษัท  

 

เมื่อไม�มีผู�ใดซักถาม แสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอให�ท่ีประชุมพิจารณาลงมติ 
 

ท่ีประชุมพิจารณาแล�ว มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ�นสามัญของบริษัท ครั้งท่ี 1 ให�แก�ผู�ถือ
หุ�นเดิมของบริษัท ด�วยคะแนนเสียงข�างมากซ่ึงไม�น�อยกว�าสามในสี่ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู�ถือหุ�นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ดังน้ี 
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เห็นด�วย  จํานวน  142,204,801 เสียง คิดเป-นร�อยละ 100 
ไม�เห็นด�วย จํานวน   - เสียง คิดเป-นร�อยละ   - 
งดออกเสียง จํานวน   - เสียง คิดเป-นร�อยละ     - 

 

วาระท่ี 9  พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ�นสามัญจํานวน 80,000,000 หุ�น 
  เพ่ือรองรับการใช�สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีออกให�แก4ผู�ถือหุ�นเดิม 
 

ประธานฯ แจ�งต�อท่ีประชุมว�า เพ่ือเป-นการรองรับการออกและเสนอขายและการใช�สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ PPM-W1 ใน
วาระท่ี 8 ข�างต�น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให�ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจํานวน 80,000,000 
บาท (แปดสิบล�านบาท) จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 160,000,000 บาท (หน่ึงร�อยหกสิบล�านบาท) เป-นทุนจดทะเบียนใหม�จํานวน 
240,000,000 บาท (สองร�อยสี่สิบล�านบาท) โดยการออกหุ�นสามัญใหม�จํานวนไม�เกิน 80,000,000 หุ�น (แปดสิบล�านหุ�น) มูลค�าหุ�นละ 1 
บาท (หน่ึงบาท)  

 

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

ผู�ถือหุ�น สอบถามว�า เงินท่ีได�จากการเพ่ิมทุนจะนําไปใช�ทําอะไร 
 

นายชํานาญ พรพิไลลักษณ) กรรมการผู�จัดการ แจ�งต�อท่ีประชุมว�า เงินท่ีได�จากการเพ่ิมทุน บริษัทจะนําไปลงทุนในธุรกิจท่ีมี
ศักยภาพและมีผลตอบแทนท่ีดี เช�น โครงการท่ีจอดรถ ธุรกิจท่ีเก่ียวข�องกับพลังงาน ท้ังน้ี อยู�ระหว�างการศึกษาความเป-นไปได�ในการทํา
ธุรกิจของท้ัง 2 โครงการ 

 

ผู�ถือหุ�น สอบถามว�า ในอีก 3 ปLข�างหน�า ราคาใช�สิทธิยังคงราคาอยู�ท่ี 7 บาท ใช�หรือไม� 
 

นายชํานาญ พรพิไลลักษณ) กรรมการผู�จัดการ แจ�งต�อท่ีประชุมว�า ราคาการใช�สิทธิยังคงราคาอยู�ท่ี 7 บาท ตลอดจนอายุ
ใบสําคัญแสดงสิทธิจะสิ้นสุดลง 

 

ผู�ถือหุ�น สอบถามว�า ในกรณีไม�มีผู�มาใช�สิทธิแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิ บริษัทมีแผนรองรับการระดมทุนจากช�องทางอ่ืน
หรือไม� 

 

นายชํานาญ พรพิไลลักษณ) กรรมการผู�จัดการ แจ�งต�อท่ีประชุมว�า ในกรณีดังกล�าว บริษัทอาจจะระดมทุนจากธนาคาร 
เน่ืองจากอัตราส�วนหน้ีสินต�อทุนของบริษัทยังอยู�ในเกณฑ)ท่ีดี 

 

ตัวแทนอาสาพิทักษ)สิทธิผู�ถือหุ�น สอบถามว�า บริษัทมีแนวความคิดในการเลือกพิจารณาลงทุนในธุรกิจอ่ืนอย�างไร และจะส�งผล
กระทบต�อธุรกิจหลักท่ีบริษัทดําเนินการอยู�หรือไม� 

 

นายชํานาญ พรพิไลลักษณ) กรรมการผู�จัดการ แจ�งต�อท่ีประชุมว�า บริษัทจะเลือกลงทุนในธุรกิจท่ีพิจารณาแล�วว�า บริษัทมี
ความรู� ความสามารถในธุรกิจน้ันๆ มากเพียงพอ ยกตัวอย�างเช�น บริษัทเลือกท่ีจะลงทุนในธุรกิจคอมมูนิตี้มอลล) (โครงการเดอะ ศาลายา 
มอลล)) เน่ืองจากบริษัทมีท่ีดินอยู�แล�ว ทีมงานมีความรู� ความสามารถเรื่องงานก�อสร�าง ท่ีตั้งโครงการอยู�ใกล�แหล�งชุมชนและสถานศึกษา 
เป-นต�น 
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ประธานฯ แจ�งต�อท่ีประชุมเพ่ิมเติมว�า คณะกรรมการจะร�วมกันวิเคราะห)ความเป-นไปได�ในการดําเนินธุรกิจ รวมท้ังประเมิน
ความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดข้ึนไว�อย�างรอบคอบ ท้ังน้ี เพ่ือให�การลงทุนในโครงการน้ันๆ เกิดประโยชน)สูงสุดต�อบริษัทและผู�ท่ีเก่ียวข�องทุกฝHาย  

 

ผู�ถือหุ�น สอบถามว�า บริษัทเป-นผู�บริหารจัดการโครงการเดอะ ศาลายา มอลล) เองใช�หรือไม� และปaจจุบันโครงการมีความ
คืบหน�าอย�างไร 

 

นายชํานาญ พรพิไลลักษณ) กรรมการผู�จัดการ แจ�งต�อท่ีประชุมว�า บริษัทเป-นผู�บริหารจัดการโครงการเดอะ ศาลายา มอลล) 
เอง ไม�ได�ว�าจ�างบริษัทอ่ืนให�ทําการบริหารแทน ท่ีดินบริเวณดังกล�าว บริษัทได�ทําสัญญาเช�ากับสํานักงานทรัพย)สินส�วนพระมหากษัตริย) 
ระยะเวลาการเช�ารวมท้ังสิ้นประมาณ 50 ปL ความคืบหน�าของโครงการปaจจุบัน ก�อสร�างแล�วเสร็จ 100% คงเหลืองานระบบท่ีต�องแก�ไข
เล็กน�อย จํานวนผู�เช�าพ้ืนท่ีประมาณ 70% มูลค�าโครงการรวมท้ังสิ้นประมาณ 200 ล�านบาท 

 

ผู�ถือหุ�น สอบถามว�า โครงการเดอะ ศาลายา มอลล) จะได�รับผลกระทบจากเหตุการณ)นํ้าท�วมเหมือนปL 2554 หรือไม� 
 

นายชํานาญ พรพิไลลักษณ) กรรมการผู�จัดการ แจ�งต�อท่ีประชุมว�า บริษัทมั่นใจว�า โครงการเดอะ ศาลายา มอลล) จะไม�ได�รับ
ผลกระทบจากสถานการณ)นํ้าท�วมอีก เน่ืองจากได�ปรับระดับพ้ืนท่ีให�สูงกว�าระดับนํ้าท�วมเมื่อปL 2554  

 

เมื่อไม�มีผู�ใดซักถาม แสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอให�ท่ีประชุมพิจารณาลงมติ 
 

ท่ีประชุมพิจารณาแล�ว มีมติอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ�นสามัญจํานวนไม�เกิน 80,000,000 หุ�น ด�วยคะแนน
เสียงข�างมากซ่ึงไม�น�อยกว�าสามในสี่ของผู�ถือหุ�นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 

 

เห็นด�วย  จํานวน  142,204,801 เสียง คิดเป-นร�อยละ 100 
ไม�เห็นด�วย จํานวน   - เสียง คิดเป-นร�อยละ   - 
งดออกเสียง จํานวน   - เสียง คิดเป-นร�อยละ     - 

 

วาระท่ี 10  พิจารณาอนุมัติการแก�ไขหนังสือบริคณหAสนธิในเร่ืองการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียน 
 

ประธานฯ แจ�งต�อท่ีประชุมว�า เพ่ือให�สอดคล�องกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทในวาระท่ี 9 ข�างต�น คณะกรรมการจึง
เห็นสมควรเสนอให�ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการแก�ไขข�อความในหนังสือบริคณห)สนธิของบริษัท ข�อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน โดยให�ยกเลิก
ข�อความเดิมและใช�ข�อความดังต�อไปน้ีแทนดังน้ี 

 

ข�อ 4 ทุนจดทะเบียน จํานวน  240,000,000 บาท  (สองร�อยสี่สิบล�านบาท) 
แบ�งออกเป-น   240,000,000 หุ�น (สองร�อยสี่สิบล�านหุ�น) 
มูลค�าหุ�นละ       1 บาท (หน่ึงบาท) 
โดยแบ�งออกเป-น 
หุ�นสามัญ    240,000,000 หุ�น (สองร�อยสี่สิบล�านหุ�น) 
หุ�นบุริมสิทธิ       - หุ�น (-) 

 

ประธานฯ ได�สอบถามท่ีประชุมว�า มีผู�ถือหุ�นท�านใดมีข�อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมหรือไม� เมื่อไม�มีผู�ใดซักถาม 
แสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอให�ท่ีประชุมพิจารณาลงมติ 
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บริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน) 

ท่ีประชุมพิจารณาแล�ว มีมติอนุมัติแก�ไขหนังสือบริคณห)สนธิเรื่องการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนด�วยคะแนนเสียงข�างมากซ่ึง
ไม�น�อยกว�าสามในสี่ของผู�ถือหุ�นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 

 

เห็นด�วย  จํานวน  142,204,801 เสียง คิดเป-นร�อยละ 100 
ไม�เห็นด�วย จํานวน   - เสียง คิดเป-นร�อยละ   - 
งดออกเสียง จํานวน   - เสียง คิดเป-นร�อยละ     - 

 

วาระท่ี 11  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ�นเพ่ิมทุนจํานวน 80,000,000 หุ�น เพ่ือรองรับการใช�สิทธิท่ีจะซ้ือ 
หุ�นสามัญของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีออกให�แก4ผู�ถือหุ�นเดิม (PPM-W1) 

 

ประธานฯ แจ�งต�อท่ีประชุมว�า สืบเน่ืองจากการเสนอให�ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทในวาระท่ี 9 
ข�างต�น คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให�ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ�นเพ่ิมทุนของบริษัทจํานวนไม�เกิน 80,000,000 หุ�น เพ่ือ
รองรับการใช�สิทธิของผู�ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ PPM-W1 ท่ีเสนอขายให�แก�ผู�ถือหุ�นเดิมของบริษัทตามสัดส�วนการถือหุ�น  

 

ประธานฯ สอบถามท่ีประชุมว�า มีผู�ถือหุ�นท�านใดมีข�อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมหรือไม� เมื่อไม�มีผู�ใดซักถาม แสดง
ความคิดเห็นเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอให�ท่ีประชุมพิจารณาลงมติ 

 

ท่ีประชุมพิจารณาแล�ว มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ�นเพ่ิมทุนจํานวนไม�เกิน 80,000,000 หุ�น ด�วยคะแนนเสียงข�างมากซ่ึงไม�น�อย
กว�าสามในสี่ของผู�ถือหุ�นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 

 

เห็นด�วย  จํานวน  142,204,801 เสียง คิดเป-นร�อยละ 100 
ไม�เห็นด�วย จํานวน   - เสียง คิดเป-นร�อยละ   - 
งดออกเสียง จํานวน   - เสียง คิดเป-นร�อยละ     - 

 

วาระท่ี 12  พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ�ามี) 
 

ประธานฯ แจ�งต�อท่ีประชุมว�า วาระน้ีเปMดโอกาสให�ผู�ถือหุ�นได�แสดงความคิดเห็นและสอบถามเรื่องต�างๆ ท่ีเก่ียวกับการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัท รวมท้ังเปMดโอกาสให�ฝHายบริหารได�นําเสนอแผนงานต�างๆ ให�ผู�ถือหุ�นได�รับทราบ ซ่ึงจะไม�มีการออกเสียงลงคะแนนเพ่ือ
ลงมติใดๆ ในวาระน้ี 

 

ตัวแทนอาสาพิทักษ)สิทธิผู�ถือหุ�น สอบถามว�า บริษัทมีความคิดเห็นอย�างไรกับโครงการต�อต�านการทุจริตคอร)รัปช่ันของสถาบัน
ส�งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)  

 

 ประธานฯ แจ�งต�อท่ีประชุมว�า การรณรงค)ต�อต�านทุจริตคอร)รัปช่ันถือเป-นเรื่องสําคัญท่ีควรได�รับการสนับสนุนและเร�ง
ดําเนินการ ถึงแม�ว�าปaจจุบันบริษัทจะยังไม�ได�เข�าร�วมเป-นแนวร�วมปฏิบัติร�วมกับสถาบันส�งเสริมกรรมการบริษัทไทย แต�บริษัทก็เห็นด�วย
กับโครงการดังกล�าวและคาดว�าในอนาคตบริษัทอาจจะกําหนดเป-นนโยบายและ/หรือแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจนต�อไป 

 

เมื่อไม�มีผู�ถือหุ�นแสดงความคิดเห็นและสอบถามเรื่องต�างๆ ประธานฯ กล�าวขอบคุณท�านผู�ถือหุ�นท่ีได�กรุณาสละเวลามาร�วม
ประชุมและกล�าวปMดประชุม 
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บริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน) 

ปMดประชุมเวลา 15.30 น.  
 
 
 

             
     (นายปกรณ) บริมาสพร) 
         ประธานในท่ีประชุม 

รับรองความถูกต�อง 
 
 
        

    (นางกนกกร แทนไกรศร)                      (นางสาวภาวิณี ตรีกาญจนานันท)) 
กรรมการ, กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู�จัดการ    ผู�บันทึกรายงานการประชุม 
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บริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน) 

ประวัติของบุคคลท่ีได�รับการเสนอช่ือให�ดํารงตําแหน งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
 

 
1. นายวิทูรย' สุทธิประภา 
 

อายุ : 78 ป*  สัญชาติ  : ไทย   
 

ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต งต้ัง : กรรมการอิสระ 
 

จํานวนป-ท่ีเป.นกรรมการ  : 7 ป* 
 

หลักเกณฑ'และวิธีการสรรหา :  
เป,นกรรมการรายเดิมของบริษัท ซ่ึงคณะกรรมการบริษัทได�พิจารณาถึงความเหมาะสมในด�าน
คุณสมบัติ ความรู� ความสามารถ และประสบการณ7ท่ีเป,นประโยชน7ต�อการดําเนินธุรกิจ รวมท้ังเห็นว�าเป,นผู�ท่ีมีคุณสมบัติครบถ�วนตาม
พระราชบัญญัติมหาชนจํากัดและไม�มีลักษณะต�องห�ามแต�งตั้งให�เป,นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ7ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย7และตลาดหลักทรัพย7และหน�วยงานราชการท่ีเก่ียวข�อง 
 

วุฒิการศึกษาขั้นสูงสุด : เนติบัณฑิตไทย สํานักอบรมศึกษากฎหมายแห�งเนติบัณฑิตสภา สมัยท่ี 17 พ.ศ.2507 
 

การอบรมหลักสูตรกรรมการท่ีจัดโดยสมาคมส งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย :  

• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ�นท่ี 73   
 

ประสบการณ'การทํางาน : 
พ.ศ.2551 – ปSจจุบัน กรรมการอิสระ  บริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน) 
พ.ศ.2547 – ปSจจุบัน กรรมการผู�จดัการ  บริษัท วีเอสพีเอ็น จํากัด 
 

การดํารงตําแหน งกรรมการ/ผู�บริหารในกิจการอ่ืน (ณ ป:จจุบัน)  

• กิจการท่ีเป,นบริษัทจดทะเบียน     :  - ไม�มี - 

• กิจการท่ีไม�ใช�บริษัทจดทะเบียน    :  กรรมการผู�จัดการ บริษัท วีเอสพีเอ็น จํากัด 

• กิจการอ่ืนท่ีอาจทําให�เกิดความขัดแย�งทางผลประโยชน7ต�อบริษัท :  - ไม�มี - 
 

การถือหุ�นในบริษัท (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557)    :  - ไม�มี - 
 

การเข�าร วมประชุมในรอบป- 2557  : มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง เข�าประชุม 4 ครั้ง 
มีการประชุมผู�ถือหุ�น 1 ครั้ง เข�าประชุม 1 ครั้ง 

 

ข�อมูลประกอบการพิจารณาเลือกต้ังกรรมการอิสระ : 
ความสัมพันธ7ทางครอบครัวกับผู�บริหารหรือผู�ถือหุ�นรายใหญ�ของบริษัทหรือบริษัทย�อย     : - ไม�มี - 
ความสัมพันธ7กับบริษัท/บริษัทย�อย/บริษัทร�วมหรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย�งในปSจจุบันหรือในช�วง 2 ป*ท่ีผ�านมา  : - ไม�มี - 
ความสัมพันธ7ทางธุรกิจท่ีมีนัยสําคัญอันอาจมีผลทําให�ไม�สามารถทําหน�าท่ีได�อย�างเป,นอิสระ    : - ไม�มี – 
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บริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน) 

ประวัติของบุคคลท่ีได�รับการเสนอช่ือให�ดํารงตําแหน งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
 

 
2. นายนเรศ วชิรพันธุ'สกุล 
 

อายุ  : 34 ป*  สัญชาติ  : ไทย 
 

ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต งต้ัง : กรรมการอิสระ 
 

จํานวนป-ท่ีเป.นกรรมการ  : 2 ป* 
 

หลักเกณฑ'และวิธีการสรรหา  : 
เป,นกรรมการรายเดิมของบริษัท ซ่ึงคณะกรรมการบริษัทได�พิจารณาถึงความเหมาะสมในด�านคุณสมบัติ 
ความรู� ความสามารถ และประสบการณ7 ท่ีเป,นประโยชน7ต�อการดําเนินธุรกิจ รวมท้ังเห็นว�าเป,นผู� ท่ีมีคุณสมบัติครบถ�วนตาม
พระราชบัญญัติมหาชนจํากัดและไม�มีลักษณะต�องห�ามแต�งตั้งให�เป,นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ7ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย7และตลาดหลักทรัพย7และหน�วยงานราชการท่ีเก่ียวข�อง 
 

วุฒิการศึกษาขั้นสูงสุด   : ปริญญาโท International Architecture Regeneration and Development,  
Oxford Brook University, UK 

 

การอบรมหลักสูตรกรรมการท่ีจัดโดยสมาคมส งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย :  

• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ�นท่ี 109  
 

ประสบการณ'การทํางาน  : 
พ.ศ.2557 – ปSจจุบัน ผู�จัดการอาวุโส ส�วนงานพัฒนาธุรกิจ โครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย7 
   บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวลลอปเม�นท7 คอร7ปอเรช่ัน จํากัด 
พ.ศ.2556 – ปSจจุบัน กรรมการอิสระ   

บริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน) 
พ.ศ.2554 – 2557  ท่ีปรึกษาส�วนงานพัฒนาธุรกิจโครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย7 
   บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวลลอปเม�นท7 คอร7ปอเรช่ัน จํากัด  
พ.ศ.2554 – ปSจจุบัน Ph.D Candidate in Built Environment Study 
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร7 
พ.ศ.2554 – ปSจจุบัน ผู�ประเมินคุณสมบัติอาคารเขียว 
   สถาบันอาคารเขียวไทย 
 

การดํารงตําแหน งกรรมการ/ผู�บริหารในกิจการอ่ืน (ณ ป:จจุบัน) 

• กิจการท่ีเป,นบริษัทจดทะเบียน      :  - ไม�มี - 

• กิจการท่ีไม�ใช�บริษัทจดทะเบียน     :  - ไม�มี - 

• กิจการอ่ืนท่ีอาจทําให�เกิดความขัดแย�งทางผลประโยชน7ต�อบริษัท  :  - ไม�มี - 
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บริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน) 

ประวัติของบุคคลท่ีได�รับการเสนอช่ือให�ดํารงตําแหน งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
 

 
2. นายนเรศ วชิรพันธุ'สกุล (- ต�อ -) 
 

การถือหุ�นในบริษัท (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557) :  
580,000 หุ�น คิดเป,นร�อยละ 0.3625 ของทุนจดทะเบียนท่ีเรียกชําระแล�ว (นับรวมหุ�นของคู�สมรสและบุตรท่ียังไม�บรรลุนิติภาวะ) 
 

การเข�าร วมประชุมในรอบป- 2557 : 

• มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง เข�าประชุม 4 ครั้ง 

• มีการประชุมผู�ถือหุ�น 1 ครั้ง เข�าประชุม 1 ครั้ง 
 

ข�อมูลประกอบการพิจารณาเลือกต้ังกรรมการอิสระ : 
ความสัมพันธ7ทางครอบครัวกับผู�บริหารหรือผู�ถือหุ�นรายใหญ�ของบริษัทหรือบริษัทย�อย     : - ไม�มี - 
ความสัมพันธ7กับบริษัท/บริษัทย�อย/บริษัทร�วมหรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย�งในปSจจุบันหรือในช�วง 2 ป*ท่ีผ�านมา  : - ไม�มี - 
ความสัมพันธ7ทางธุรกิจท่ีมีนัยสําคัญอันอาจมีผลทําให�ไม�สามารถทําหน�าท่ีได�อย�างเป,นอิสระ    : - ไม�มี - 
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- 26 - 
บริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน) 

ประวัติของบุคคลท่ีได�รับการเสนอช่ือให�ดํารงตําแหน งกรรมการใหม เพ่ิมเติม 
 

 
1. พล.อ.จักรกฤษณ* พงษ*ภมร 
 

อายุ : 64 ป(  สัญชาติ  : ไทย   
 

ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต งต้ัง : กรรมการอิสระ 
 

หลักเกณฑ*และวิธีการสรรหา :  
คณะกรรมการบริษัทได�พิจารณาถึงความเหมาะสมในด�านคุณสมบัติ ความรู� ความสามารถ และ
ประสบการณ2ท่ีเป3นประโยชน2ต�อการดําเนินธุรกิจ รวมท้ังเห็นว�าเป3นผู� ท่ีมีคุณสมบัติครบถ�วนตาม
พระราชบัญญัติมหาชนจํากัดและไม�มีลกัษณะต�องห�ามแต�งตั้งให�เป3นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ2ของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย2และตลาดหลักทรัพย2และหน�วยงานราชการท่ีเก่ียวข�อง 
 

วุฒิการศึกษาขั้นสูงสุด : ศิลปศาสตร2มหาบัณฑิต รุ�นท่ี 10 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก 
 

ประสบการณ*การทํางาน : 
พ.ศ.2555 – ปAจจุบัน กรรมการ   สภาทหารผ�านศึก 
พ.ศ.2555 – 2557  ท่ีปรึกษา   องค2การสงเคราะห2ทหารผ�านศึกในพระบรมราชูปถัมปD 
พ.ศ.2553 – ปAจจุบัน  เลขานุการ  สมาคมนักว่ิงเพ่ือสุขภาพแห�งประเทศไทย 
พ.ศ.2553 – ปAจจุบัน  ผู�ช�วยเลขานุการ  คณะทํางานโครงการก�อสร�างศิลปาชีพเกาะเกิด 

ในสมเด็จพระนางเจ�าฯ พระบรมราชินีนาถ 
พ.ศ.2553 – 2554  ตุลาการ   ศาลทหารสูงสุด 
พ.ศ.2552 – 2556  กรรมการสถานศึกษา โรงเรียนสตรีวิทยา 2 
พ.ศ.2550 – ปAจจุบัน  อุปนายก   สมาคมกรีฑาแห�งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมปD 
 

การดํารงตําแหน งกรรมการ/ผู�บริหารในกิจการอ่ืน (ณ ป8จจุบัน)  

• กิจการท่ีเป3นบริษัทจดทะเบียน     :  - ไม�มี - 

• กิจการท่ีไม�ใช�บริษัทจดทะเบียน    :  - ไม�มี - 

• กิจการอ่ืนท่ีอาจทําให�เกิดความขัดแย�งทางผลประโยชน2ต�อบริษัท :  - ไม�มี - 
 

การถือหุ�นในบริษัท (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557)    :  - ไม�มี - 
 

ข�อมูลประกอบการพิจารณาเลือกต้ังกรรมการอิสระ : 
ความสัมพันธ2ทางครอบครัวกับผู�บริหารหรือผู�ถือหุ�นรายใหญ�ของบริษัทหรือบริษัทย�อย     : - ไม�มี - 
ความสัมพันธ2กับบริษัท/บริษัทย�อย/บริษัทร�วมหรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย�งในปAจจุบันหรือในช�วง 2 ป(ท่ีผ�านมา  : - ไม�มี - 
ความสัมพันธ2ทางธุรกิจท่ีมีนัยสําคัญอันอาจมีผลทําให�ไม�สามารถทําหน�าท่ีได�อย�างเป3นอิสระ    : - ไม�มี - 
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บริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน) 

ประวัติของบุคคลท่ีได�รับการเสนอช่ือให�ดํารงตําแหน งกรรมการใหม เพ่ิมเติม 
 

 
2. ผู�ช วยศาสตราจารย* ดร.เอกพร รักความสุข 
 

อายุ  : 54 ป(  สัญชาติ  : ไทย 
 

ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต งต้ัง : กรรมการบริหาร 
 

หลักเกณฑ*และวิธีการสรรหา  : 
คณะกรรมการบริษัทได�พิจารณาถึงความเหมาะสมในด�านคุณสมบัติ ความรู� ความสามารถ และ
ประสบการณ2ท่ีเป3นประโยชน2ต�อการดําเนินธุรกิจ รวมท้ังเห็นว�าเป3นผู�ท่ีมีคุณสมบัติครบถ�วนตาม
พระราชบัญญัติมหาชนจํากัดและไม�มีลักษณะต�องห�ามแต�งตั้งให�เป3นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ2
ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย2และตลาดหลักทรัพย2และหน�วยงานราชการท่ีเก่ียวข�อง 
 

วุฒิการศึกษาขั้นสูงสุด : ปริญญาเอก สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร2 มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 

การอบรมหลักสูตรกรรมการท่ีจัดโดยสมาคมส งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย :  

• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ�นท่ี 77/2552 
 

ประสบการณ*การทํางาน  : 
พ.ศ.2557 – ปAจจุบัน กรรมการผู�จัดการ  บริษัท โซลาร2 พีพีเอ็ม จํากัด 
พ.ศ.2557 – ปAจจุบัน กรรมการสภา  มหาวิทยาลัยราชภัฎจอมบึง 
พ.ศ.2554 – ปAจจุบัน ผู�ช�วยศาสตราจารย2ประจําหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร2 
   มหาวิทยาลัยเวสเทิร2น 
พ.ศ.2554 – ปAจจุบัน ประธานกรรมการ  มูลนิธิวิทยาลัยชาวบ�าน 
พ.ศ.2544 – ปAจจุบัน กรรมการสภา  มหาวิทยาลัยเวสเทิร2น 
 

การดํารงตําแหน งกรรมการ/ผู�บริหารในกิจการอ่ืน (ณ ป8จจุบัน) 

• กิจการท่ีเป3นบริษัทจดทะเบียน     :  - ไม�มี - 

• กิจการท่ีไม�ใช�บริษัทจดทะเบียน    :  - ไม�มี - 

• กิจการอ่ืนท่ีอาจทําให�เกิดความขัดแย�งทางผลประโยชน2ต�อบริษัท :  - ไม�มี - 
 

การถือหุ�นในบริษัท (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557)    :  - ไม�มี - 
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บริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน) 

นิยามกรรมการอิสระของบริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน) 
 

 

คณะกรรมการบริษัทได�พิจารณากําหนดคํานิยาม “กรรมการอิสระ” ซ่ึงเท�ากับกรอบข้ันต่ําของนิยามกรรมการอิสระท่ีประกาศ
โดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย5และตลาดหลักทรัพย5 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?นบุคคลท่ีมีความสัมพันธ5ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะท่ีเป?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�มีหรือเคยมีความสัมพันธ5ทางธุรกิจกับบริษัท รวมถึงบริษัทใหญ� บริษัทย�อย บริษัทร�วม ผู�ถือหุ�นรายใหญ� หรือผู�มีอํานาจ
ควบคุมของบริษัท ในลักษณะท่ีอาจเป?นการขัดขวางการใช�วิจารณญาณอย�างอิสระของตน รวมท้ังไม�เป?นหรือเคยเป?นผู�ถือหุ�นท่ี
มีนัยหรือผู�มีอํานาจควบคุมของผู�ท่ีมีความสัมพันธ5ทางธุรกิจกับบริษัท 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 
 

ความสัมพันธ5ทางธุรกิจตามวรรคหน่ึง รวมถึงการทํารายการทางการค�าท่ีกระทําเป?นปกติเพ่ือประกอบกิจการ การเช�าหรือให�
เช�าอสังหาริมทรัพย5 รายการเก่ียวกับสินทรัพย5หรอืบริการ รายการให�หรือรับความช�วยเหลือทางการเงินด�วยการรบัหรอืให�กู�ยืม
คํ้าประกัน การให�สินทรัพย5เป?นหลักประกันหน้ีสิน รวมถึงพฤติการณ5อ่ืนทํานองเดียวกัน ซ่ึงเป?นผลให�บริษัทหรือคู�สัญญามี
ภาระหน้ีท่ีต�องชําระต�ออีกฝGายหน่ึงตั้งแต�ร�อยละ 3 ของสินทรัพย5ท่ีมีตัวตนสุทธิของผู�ขออนุญาตหรือตั้งแต� 20 ล�านบาทข้ึนไป 
แล�วแต�จํานวนใดจะต่ํากว�า ท้ังน้ี การคํานวณภาระหน้ีดังกล�าวให�เป?นไปตามวิธีการคํานวณมูลค�าของรายการท่ีเก่ียวโยงกันตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว�าด�วยหลักเกณฑ5ในการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน แต�ในการพิจารณาภาระหน้ีดังกล�าว
ให�นับรวมภาระหน้ีท่ีเกิดข้ึนในระหว�าง 1 ป@ก�อนวันท่ีมีความสัมพันธ5ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 
 

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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บริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน) 

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�อยลําดับ
เดียวกันกับผู�ถือหุ�นรายใหญ� หรือผู�มีอํานาจควบคุมของผู�ขออนุญาต โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค5คณะ (collective 
decision) ได� 
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บริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน) 

ข�อบังคับบริษัทในส�วนท่ีเก่ียวข�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�นเป:นผู�แต�งตั้งกรรมการโดยใช�เสียงข�างมากตามหลักเกณฑ<และวิธีการดังต�อไปน้ี 
 

1) ผู�ถือหุ�นคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท�ากับหน่ึงหุ�นต�อหน่ึงเสียง 
2) ให�ผู�ถือหุ�นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป:นรายบุคคลไป 
3) บุคคลซ่ึงได�รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป:นผู�ได�รับการเลือกตั้งเป:นกรรมการเท�ากับจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมี

หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งน้ัน ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงได�รับการเลือกตัง้ในลําดับถัดลงมามคีะแนนเสียงเท�ากันเกินจํานวนท่ีจะพึง
มีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งน้ันให�ผู�เป:นประธานเป:นผู�ออกเสียงช้ีขาด 

 

ข�อ 14 ในการประชุมสามัญประจําป@ทุกครั้ง ให�กรรมการออกจากตําแหน�ง 1 ใน 3 ถ�าจํานวนกรรมการท่ีจะแบ�งออกให�ตรง
เป:นสามส�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�งนานท่ีสุดน้ันเป:นผู�ออกจากตําแหน�ง กรรมการท่ีออกตามวาระน้ันอาจถูกเลือกเข�ามาดํารง
ตําแหน�งใหม�ก็ได� 

 

3. การเรียกประชุมผู�ถือหุ�น 
 

ข�อ 25 คณะกรรมการต�องจัดให�มีการประชุมผู�ถือหุ�นเป:นการประชุมสามัญประจําป@ภายใน 4 เดือนนับแต�วันสิ้นสุดของรอบป@
บัญชีของบริษัท 
 

การเรียกประชุมผู�ถือหุ�นคราวอ่ืนนอกจากท่ีกล�าวแล�วให�เรียกว�าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู�ถือหุ�นเป:น
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�นเป:นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได� แต�ต�องระบุเหตุผลในการท่ีขอให�เรียกประชุมไว�ให�
ชัดเจนในหนังสือดังกล�าวด�วย ในกรณีน้ีให�คณะกรรมการจัดประชุมผู�ถือหุ�นภายใน 1 เดือนนับแต�วันท่ีได�รับหนังสือจากผู�ถือหุ�น 
 

ข�อ 26 ในการเรียกประชุมผู�ถือหุ�นให�คณะกรรมการจัดทําเป:นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานท่ี วัน เวลา ระเบียบวาระการ
ประชุม และเรื่องท่ีจะเสนอต�อท่ีประชุม พร�อมด�วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว�าเป:นเรื่องท่ีจะเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมัติ หรือเพ่ือ
พิจารณา รวมท้ังความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล�าวและจัดส�งให�ผู�ถือหุ�นและนายทะเบียนทราบไม�น�อยกว�า 7 วันก�อนวัน
ประชุม และโฆษณาคําบอกกล�าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ<ติดต�อกัน 3 วันก�อนวันประชุมไม�น�อยกว�า 3 วัน 
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บริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน) 

ข�อบังคับบริษัทในส�วนท่ีเก่ียวข�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�ท้ังหมดจึงจะเป:นองค<
ประชุม 
 

ในกรณีท่ีปรากฏว�าการประชุมผู�ถือหุ�นครั้งใด เมื่อล�วงเวลานัดไปแล�วถึง 1 ช่ัวโมง จํานวนผู�ถือหุ�นซ่ึงมาเข�าร�วมประชุมไม�ครบ
องค<ประชุมตามท่ีกําหนดไว� หากว�าการประชุมผู�ถือหุ�นได�เรียกนัดเพราะผู�ถือหุ�นร�องขอ การประชุมเป:นอันระงับไป ถ�าการประชุมผู�ถือ
หุ�นน้ันมิใช�เป:นการเรียกประชุมเพราะผู�ถือหุ�นร�องขอ ให�นัดประชุมใหม�และให�ส�งหนังสือนัดประชุมไปยังผู�ถือหุ�นไม�น�อยกว�า 7 วันก�อนวัน
ประชุม ในการประชุมครั้งหลังน้ีไม�บังคับว�าจะต�องครบองค<ประชุม 
 

ในการประชุมผู�ถือหุ�นให�ประธานกรรมการน่ังเป:นประธานท่ีประชุม ถ�าไม�มีประธานกรรมการหรือประธานกรรมการมิได�มาเข�า
ประชุม ถ�ามีรองประธานกรรมการให�รองประธานกรรมการเป:นประธาน ถ�ารองประธานกรรมการไม�มีหรือมีแต�ไม�อาจปฏิบัติหน�าท่ีได�ก็
ให�ท่ีประชุมเลือกตั้งผู�ถือหุ�นคนหน่ึงซ่ึงได�เข�าร�วมประชุมเป:นประธาน 
 

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
ในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป:นเสียงช้ีขาด 
 

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

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

เข�าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอ่ืนโดยมีวัตถุประสงค<จะแบ�งกําไรขาดทุนกัน 
4) การแก�ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห<สนธิหรือข�อบังคับ 
5) การเพ่ิมหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ�นกู� 
6) การควบหรือเลิกบริษัท 

 

 
 



สิ่งท่ีส�งมาด�วย ลําดับท่ี 6 
 

 

- 32 - 
บริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน) 

ข�อบังคับบริษัทในส�วนท่ีเก่ียวข�องกับการประชุมผู�ถือหุ�น 
 

 
6. ระเบียบวาระการประชุม 
 

ข�อ 30 กิจการอันท่ีประชุมสามัญประจําป@พึงกระทํามีดังน้ี 
 

1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอต�อท่ีประชุมแสดงถึงผลการดําเนินการของบริษัทในรอบป@ท่ีผ�านมา 
2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนของรอบป@บัญชีท่ีผ�านมา 
3) พิจารณาจัดสรรเงินกําไรและจัดสรรเงินไว�เป:นทุนสํารอง 
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�เป:นกรณีของหุ�นบุริมสิทธิท่ีข�อบังคับระบุไว�เป:นการอ่ืน  

 

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

คณะกรรมการอาจจ�ายเงินปHนผลระหว�างกาลให�แก�ผู�ถือหุ�นได�เป:นครั้งคราวในเมื่อเห็นว�าบริษัทมีผลกําไรสมควรพอท่ีจะทํา
เช�นน้ันและรายงานให�ท่ีประชุมผู�ถือหุ�นทราบในการประชุมคราวต�อไป 
 

การจ�ายเงินปHนผลให�กระทําภายใน 1 เดือนนับแต�วันท่ีท่ีประชุมผู�ถือหุ�นหรือคณะกรรมการลงมติแล�วแต�กรณี ท้ังน้ี ให�แจ�งเป:น
หนังสือไปยังผู�ถือหุ�นและให�โฆษณาคําบอกกล�าวการจ�ายเงินปHนผลน้ันในหนังสือพิมพ<ด�วย มิให�คิดดอกเบ้ียแก�บริษัทหากการจ�ายเงินปHน
ผลน้ันได�กระทําภายใต�ระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด 

 

ข�อ 38 บริษัทต�องจัดสรรกําไรสุทธิประจําป@ส�วนหน่ึงไว�เป:นทุนสํารองไม�น�อยกว�าร�อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป@ หักด�วย
ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ�ามี) จนกว�าทุนสํารองน้ีจะมีจํานวนไม�น�อยกว�าร�อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท 
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บริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน) 

รายละเอียดของกรรมการอิสระผู�รับมอบฉันทะ 
 

 

1. นายไทยลักษณ� ลี้ถาวร 
 

ตําแหน&ง    กรรมการอิสระ 

อายุ    66 ป&    

สัญชาติ    ไทย 

ท่ีอยู&    35/1 ซอยสุขุมวิท 46 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

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

ประวัติการทํางาน  
พ.ศ.2555 – ปNจจุบัน กรรมการอิสระ   บริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน) 

พ.ศ.2552 – ปNจจุบัน กรรมการ   บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุ   มีส�วนได�เสียในระเบียบวาระท่ี 7 เรื่อง “พิจารณาอนุมตัิกําหนดค�าตอบแทนกรรมการ ประจําป& 2558” 
 

 
2. นายจงเจตน� บุญเกิด 

ตําแหน&ง   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

อายุ   63 ป& 

สัญชาติ    ไทย 

ท่ีอยู&   85/7 หมู�ท่ี 9 ตําบลบางกรวย อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130  

วุฒิการศึกษา  ปริญญาโท สาขาการจัดการภาครฐัและเอกชนมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร[ 

ประวัติการทํางาน   

พ.ศ.2558 – ปNจจุบัน คณะกรรมการกํากับดูแลโครงการเอกชนร�วมลงทุนปรับปรุงขยายการประปาปทุมธานี – รังสิต 

   การประปาส�วนภมูิภาค 

พ.ศ.2554 – 2557  กรรมการบริหาร  

องค[การสุรา กรมสรรพสามติ 

พ.ศ.2551 – 2554  กรรมการกํากับกิจการพลังงาน  

สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน 

พ.ศ.2549 – ปNจจุบัน รองประธานกรรมการ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

   บริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุ   มีส�วนได�เสียในระเบียบวาระท่ี 7 เรื่อง “พิจารณาอนุมตัิกําหนดค�าตอบแทนกรรมการ ประจําป& 2558” 
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บริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน) 

รายการเอกสารหรือหลักฐานแสดงตนในการเข�าร�วมประชุม  
 

 
 เพ่ือเป&นการสร�างความเช่ือมั่นให�เกิดข้ึนแก�ผู�ถือหุ�น ผู�ลงทุน และผู�ท่ีเก่ียวข�องทุกฝ3าย และเพ่ือให�การประชุมผู�ถือหุ�นของบริษัท
เป&นไปด�วยความโปร�งใส ชอบธรรม และเป&นประโยชน7ต�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
แสตมปC 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
แสตมปC 20 บาท 

• สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลออกให�ไม�เกิน 60 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค�า กระทรวงพาณิชย7 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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บริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน) 

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 23 เมษายน 2558 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 กระทรวงพาณิชย7 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�ลงคะแนนตามความประสงค7ของผู�มอบฉันทะก็ได� แต�หากผู�มอบฉันทะหรือผู�รับมอบฉันทะเป&นนิติบุคคลหรอืเป&นนิติบุคคล
ท้ังคู�จะต�องมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค7ของผู�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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บริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน) 

ข้ันตอนการเข�ารวมประชุมสามัญผู�ถือหุ�นประจําป� 2558 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ผู�ถือหุ�น บริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน) 

มาด�วยตนเอง ผู�รับมอบฉันทะ 

โต-ะลงทะเบียน มาด�วยตนเอง 
 

โต-ะลงทะเบียน ผู�รับมอบฉันทะ 
 

แสดงบัตรประจําตัว แสดงหนังสือมอบฉันทะ 
พร�อมบัตรประจําตัวผู�มอบฉันทะและผู�รับมอบ

ฉนัทะ 

ลงนามในใบลงทะเบียน 

รับบัตรลงทะเบียน 

เข�าห�องประชุม 

ประธานเป3ดประชุมเวลา 14.00 น. 
 

ประธานเสนอวาระการประชุมตามลําดับ 
 

กรณีท่ีมผีู�ต�องการคัดค�านหรืองดออกเสียงในวาระใดๆ ให�ยกมือและ 
กรอกบัตรลงคะแนน (สําหรับผู�คัดค�านหรืองดออกเสยีง) 

เจ�าหน�าท่ีเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผู�คัดค�านหรืองดออกเสียงและสรปุผลลงคะแนน 
(ยกเว�นวาระท่ี 5 และ 6 เจ�าหน�าท่ีจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู�ถือหุ�นทุกราย) 

ประธานกล�าวสรุปผลคะแนนต�อท่ีประชุม 

ตรวจหนังสือมอบฉันทะ 

*กรุณาส�งบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนต�อเจ�าหน�าท่ีบริษัทเม่ือเสร็จส้ินการประชุม 
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บริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน) 

แบบหนังสือมอบฉันทะ  แบบ ข.  

 

เขียนท่ี       

วันท่ี       เดือน   พ.ศ.   

 

(1)   ข�าพเจ�า       สัญชาติ      

อยู�บ�านเลขท่ี   ถนน    ตําบล/แขวง    

อําเภอ/เขต    จังหวัด    รหัสไปรษณีย3    
 

(2)   เป5นผู�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       นายไทยลักษณ3  ลี้ถาวร  อายุ          66      ป?, ตําแหน�ง       กรรมการอิสระ   

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

อําเภอ/เขต    คลองเตย  จังหวัด      กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย3     10110  

หรือ      � ช่ือ       นายจงเจตน3  บุญเกิด  อายุ          63      ป?, ตําแหน�ง       กรรมการอิสระ   

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

อําเภอ/เขต         บางกรวย  จังหวัด      นนทบุรี  รหัสไปรษณีย3     11130  

หรือ      � ช่ือ           อายุ             ป?, ตําแหน�ง           

อยู�บ�านเลขท่ี            ถนน          ตําบล/แขวง    

อําเภอ/เขต       จังหวัด         รหัสไปรษณีย3       
 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป5นผู�แทนของข�าพเจ�าเพ่ือเข�าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข�าพเจ�าในการประชุมผู�ถือหุ�น

สามัญประจําป? 2558 วันพฤหัสบดี ท่ี 23 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห�องประชุมของบริษัท ช้ัน 3 อาคารพรพรหม เลขท่ี 229 

ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอ่ืนด�วย 
 

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

 

 

 

 
ปGดอากรแสตมปH 

20 บาท 
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บริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน) 

วาระท่ี   1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู.ถือหุ.นประจําป0 2557 เมื่อวันท่ี 22 เมษายน 2557  
� (ก)  ให�ผู�รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข�าพเจ�าได�ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

� (ข)  ให�ผู�รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค3ของข�าพเจ�า ดังน้ี 

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

วาระท่ี 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัทประจําป0 2557 
� (ก)  ให�ผู�รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข�าพเจ�าได�ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

� (ข)  ให�ผู�รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค3ของข�าพเจ�า ดังน้ี 

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

วาระท่ี 3  พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 
� (ก)  ให�ผู�รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข�าพเจ�าได�ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

� (ข)  ให�ผู�รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค3ของข�าพเจ�า ดังน้ี 

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

วาระท่ี 4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิเป;นทุนสํารองตามกฎหมายและการจ=ายป>นผลของบริษัท 
�  (ก)  ให�ผู�รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข�าพเจ�าได�ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

� (ข)  ให�ผู�รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค3ของข�าพเจ�า ดังน้ี 

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

วาระท่ี 5  พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

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

�  (ข)  ให�ผู�รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค3ของข�าพเจ�า ดังน้ี 

� การแต�งตั้งกรรมการท้ังชุด 

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

� การแต�งตั้งกรรมการเป5นรายบุคคล 

1) นายวิทูรย? สุทธิประภา 

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

2) นายนเรศ วชิรพันธุ?สกุล 

�    เห็นด�วย �  ไม�เห็นด�วย    �  งดออกเสียง 
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บริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน) 

วาระท่ี 6  พิจารณาเลือกต้ังกรรมการใหม=เพ่ิมเติม 

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

�  (ข)  ให�ผู�รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค3ของข�าพเจ�า ดังน้ี 
 

� การแต�งตั้งกรรมการท้ังชุด 

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

� การแต�งตั้งกรรมการเป5นรายบุคคล 

1) พล.อ.จักรกฤษณ? พงษ?ภมร 

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

2) ผู.ช=วยศาสตราจารย? ดร.เอกพร รักความสุข 

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

วาระท่ี 7  พิจารณาอนุมัติกําหนดค=าตอบแทนกรรมการประจําป0 2558 

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

� (ข)  ให�ผู�รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค3ของข�าพเจ�า ดังน้ี 

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

วาระท่ี 8  พิจารณาอนุมัติแต=งต้ังผู.สอบบัญชีและกําหนดค=าสอบบัญชีประจําป0 2558 
� (ก)  ให�ผู�รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข�าพเจ�าได�ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

� (ข)  ให�ผู�รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค3ของข�าพเจ�า ดังน้ี 

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

วาระท่ี 9  พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ.ามี) 

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

� (ข)  ให�ผู�รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค3ของข�าพเจ�า ดังน้ี 

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

(5)   การลงคะแนนเสียงของผู�รับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม�เป5นไปตามท่ีระบุไว�ในหนังสือมอบฉันทะน้ี ให�ถือว�าการลงคะแนนเสียง

น้ันไม�ถูกต�องและไม�ใช�เป5นการลงคะแนนเสียงของข�าพเจ�าในฐานะผู�ถือหุ�น 

(6)  ในกรณีท่ีข�าพเจ�าไม�ได�ระบุความประสงค3ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว� หรือระบุไว�ไม�ชัดเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมี

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

ข�อเท็จจริงประการใดให�ผู�รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข�าพเจ�าได�ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร  
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บริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน) 

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

มอบฉันทะให�ถือเสมือนว�าข�าพเจ�าได�กระทําเองทุกประการ  

 

    ลงช่ือ     ผู�มอบฉันทะ 

                                                 (     ) 

 

    ลงช่ือ     ผู�รับมอบฉันทะ 

                                                  (     ) 

 

หมายเหตุ 

1. ผู�ถือหุ�นท่ีมอบฉันทะจะต�องมอบฉันทะให�ผู�รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป5นผู�เข�าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม�สามารถ

แบ�งแยกจํานวนหุ�นให�ผู�รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได�  

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการท้ังชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป5นรายบุคคล 

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

ต�อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ตามแนบ 
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บริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน) 

ใบประจําต=อแบบหนังสือมอบฉันทะ ข. 
 

 การมอบฉันทะในฐานะเป5นผู�ถือหุ�นของ บริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน)  
 

ในการประชุมผู�ถือหุ�นสามัญประจําป? 2558 วันพฤหัสบดี ท่ี 23 เมษายน 2558 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�รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค3ของข�าพเจ�า ดังน้ี 

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

วาระท่ี       เรื่อง              

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

�  (ข)  ให�ผู�รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค3ของข�าพเจ�า ดังน้ี 

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

วาระท่ี       เรื่อง              

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

�  (ข)  ให�ผู�รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค3ของข�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  
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บริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน) 

แผนท่ีตั้งสถานท่ีจัดการประชุมผู�ถือหุ�น 
 

 

ห�องประชุมของบริษัท ชั้น 3 อาคารพรพรหม 

เลขท่ี 229 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 
โทรศัพท2 02-628-6100 โทรสาร 02-628-6122 
 

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

 

 

 


