
 
  

 
 
 
 

 
 

บริษทั พรพรหมเมท็ทอล จ ำกดั (มหำชน) 
 

 

หนังสือเชิญประชุมสำมญัผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2560 
วนัพฤหัสบด ีที ่27 เมษำยน 2560 

เวลำ 14.00 น. 
 

  

ณ ห้องประชุมของบริษัท ช้ัน 3 อำคำรพรพรหม 
เลขที ่229 ถนนนครรำชสีมำ แขวงดสิุต เขตดุสิต กรุงเทพมหำนคร 
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สำรบัญ 
          หน้ำ 

หนังสือเชิญประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2560                 3 - 9
       

ส่ิงที่ส่งมำด้วย 
 

ล ำดบัท่ี 1     ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมวิสำมญัผูถ้ือหุน้ คร้ังท่ี 1/2559            10 - 23
  (เอกสำรประกอบกำรประชุมวำระที่ 1) 

ล ำดบัท่ี 2  รำยงำนประจ ำปี 2560 (แผ่น CD-ROM)           
  (เอกสำรประกอบกำรประชุมวำระที่ 2 และ 3) 

ล ำดบัท่ี 3 ประวติัของบุคคลที่ไดรั้บกำรเสนอช่ือใหด้  ำรงต ำแหน่งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ออกตำมวำระ       24 - 26
  (เอกสำรประกอบกำรประชุมวำระที่ 5) 

ล ำดบัท่ี 4 นิยำมกรรมกำรอิสระของบริษทั พรพรหมเมท็ทอล จ ำกดั (มหำชน)          27 - 28
  (เอกสำรประกอบกำรประชุมวำระที่ 6) 

ล ำดบัท่ี 5 ขอ้บงัคบับริษทัในส่วนที่เกี่ยวขอ้งกบักำรประชุมผูถ้ือหุน้           29 - 31 

ล ำดบัท่ี 6 รำยกำรเอกสำรหรือหลกัฐำนแสดงตนในกำรเขำ้ร่วมประชุม                        32 – 33 

ล ำดบัท่ี 7  หนงัสือมอบฉันทะ แบบ ข.              34 - 37 

ล ำดบัท่ี 8 แผนท่ีตั้งสถำนท่ีจดักำรประชุมผูถ้ือหุน้               38  
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27 มีนำคม 2560 
 

เร่ือง  ขอเชิญประชุมสำมญัผูถ้ือหุน้ประจ ำปี 2560 
 

เรียน  ท่ำนผูถ้ือหุน้ บริษทั พรพรหมเมท็ทอล จ ำกดั (มหำชน) 
 

ส่ิงท่ีส่งมำดว้ย 1.    ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมวิสำมญัผูถ้ือหุน้คร้ังท่ี 1/2559 
2.  รำยงำนประจ ำปี 2560 (แผ่น CD-ROM) 
3. ประวติัของบุคคลที่ไดรั้บกำรเสนอช่ือใหด้  ำรงต ำแหน่งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ออกตำมวำระ 
4. นิยำมกรรมกำรอิสระของบริษทั พรพรหมเมท็ทอล จ ำกดั (มหำชน) 
5. ขอ้บงัคบับริษทัในส่วนที่เกี่ยวขอ้งกบักำรประชุมผูถ้ือหุน้ 
6. รำยกำรเอกสำรหรือหลกัฐำนแสดงตนในกำรเขำ้ร่วมประชุม 
7. หนงัสือมอบฉันทะ แบบ ข.  
8. แผนท่ีตั้งสถำนที่จดักำรประชุมผูถ้ือหุน้ 

 

ดว้ยคณะกรรมกำรบริษทั พรพรหมเม็ททอล จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัท”) ไดมี้มติให้เรียกประชุมสำมญัผูถ้ือหุ้นประจ ำปี 
2560 ในวันพฤหัสบดี ที่  27 เมษำยน 2560 เวลำ 14.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัท ชั้ น 3 อำคำรพรพรหม  เลขที่  229 ถนน
นครรำชสีมำ แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหำนคร  
 

ทั้งน้ี เพื่อเป็นกำรส่งเสริมในเร่ืองสิทธิของผูถ้ือหุน้และกำรปฏิบติัต่อผูถ้ือหุน้อยำ่งเท่ำเทียมกนัตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำร
ที่ดี บริษทัไดใ้ห้สิทธิผูถ้ือหุ้นเสนอเร่ืองเพื่อพิจำรณำบรรจุเป็นวำระกำรประชุมเป็นกำรล่วงหน้ำ โดยไดป้ระกำศหลกัเกณฑ์ผ่ำน
เวบ็ไซตข์องบริษทัตั้งแต่วนัท่ี 3 ตุลำคม – 31 ธนัวำคม 2559 ส ำหรับกำรประชุมคร้ังน้ีผูถ้ือหุ้นมิไดเ้สนอวำระกำรประชุมสำมญัผูถ้ือ
หุน้เพิ่มเติมแต่อยำ่งใด คณะกรรมกำรจึงก  ำหนดใหมี้กำรพิจำรณำเร่ืองต่ำงๆ ตำมระเบียบวำระกำรประชุมดงัต่อไปน้ี 
 

วำระที่ 1   พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นคร้ังที่ 1/2559 เม่ือวันที่ 16 พฤศจิกำยน 2559 
 

หลกักำรและเหตุผล  กำรประชุมวิสำมัญผู ้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2559 จัดข้ึนเม่ือวันที่ 16 พฤศจิกำยน 2559 โดยบริษัทได้จัดท ำ
รำยงำนกำรประชุมแลว้เสร็จส่งใหต้ลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและกระทรวงพำณิชยภ์ำยในเวลำที่
กฎหมำยก ำหนด พร้อมทั้ งได้เผยแพร่ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัท (www.ppm.co.th) ตั้ งแต่วันท่ี 2 
ธนัวำคม 2559 ไม่ปรำกฎว่ำมีผูใ้ดคดัคำ้นหรือขอแกไ้ขใดๆ 

 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร  คณะกรรมกำรพิจำรณำแลว้ เห็นว่ำกำรบนัทึกรำยงำนประชุมวิสำมญัผูถ้ือหุ้นคร้ังท่ี 1/2559 มีควำมถูก
ตอ้งและมีควำมชดัเจน จึงเห็นควรรับรองรำยงำนกำรประชุมดงักล่ำว (ส่ิงท่ีส่งมำดว้ย ล  ำดบัท่ี 1)  

กำรลงมติ วำระน้ีตอ้งผ่ำนมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขำ้งมำกของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ือหุน้ท่ีมำประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 
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วำระที่ 2  รับทรำบรำยงำนคณะกรรมกำรเก่ียวกับผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทประจ ำปี 2559 

หลกักำรและเหตุผล  รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัในรอบปี 2559 ปรำกฎอยูใ่นรำยงำนประจ ำปี ซ่ึงไดจ้ัดส่งให้กบัผู ้
ถือหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมในคร้ังน้ี โดยบริษทัไดเ้ผยแพร่ผ่ำนเวบ็ไซต์ของบริษทัล่วงหนำ้ก่อน
วนัประชุมสำมญัผูถ้ือหุน้เป็นเวลำไม่นอ้ยกว่ำ 30 วนั 

 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร  คณะกรรมกำรพิจำรณำแลว้ เห็นควรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุน้รับทรำบ  
(ส่ิงท่ีส่งมำดว้ย ล  ำดบัท่ี 2) 

กำรลงมติ   วำระน้ีเป็นวำระแจง้เพื่อทรำบ จึงไม่มีกำรลงคะแนนเสียงใด ๆ 
 

วำระที่ 3   พิจำรณำอนุมัติงบกำรเงินของบริษัท ส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชี ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559  
 

หลกักำรและเหตุผล เพื่อใหเ้ป็นไปตำมมำตรำ 112 แห่งพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ.2535 และตำมขอ้บงัคบัของ
บริษทั ขอ้ที่ 34 คณะกรรมกำรตอ้งจัดให้มีกำรท ำงบแสดงฐำนะกำรเงินและบญัชีก  ำไรขำดทุน ณ วนั
ส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทั เสนอต่อท่ีประชุมผูถ้ือหุน้ในกำรประชุมสำมญัประจ ำปีเพื่อพิจำรณำ
อนุมติั โดยงบแสดงฐำนะกำรเงินและงบก ำไรขำดทุนประจ ำปี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2559 ที่
แสดงไวใ้นรำยงำนประจ ำปี 2559 ไดผ้่ำนกำรตรวจสอบจำกผูส้อบบญัชีรับอนุญำตและผ่ำนกำรสอบ
ทำนจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบแลว้  

 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร  คณะกรรมกำรพิจำรณำแลว้ เห็นควรเสนอที่ประชุมผูถ้ือหุ้นอนุมติังบแสดงฐำนะกำรเงินและงบก ำไร
ขำดทุนส ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2559 ซ่ึงไดผ้่ำนกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
และคณะกรรมกำรบริษทั และตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญำตแลว้ (ส่ิงท่ีส่งมำดว้ย ล  ำดบัท่ี 2) 

กำรลงมติ วำระน้ีตอ้งผ่ำนมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขำ้งมำกของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ือหุน้ท่ีมำประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

 

วำระที่ 4    พิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรก ำไรสุทธิเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำยและกำรจ่ำยปันผลของบริษัท 
 

หลกักำรและเหตุผล  - ตำมมำตรำ 115 แห่ง พระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ.2535 และขอ้บงัคบับริษทั ขอ้ที่ 37  
   ก ำหนดหำ้มมิใหบ้ริษทัจ่ำยเงินปันผลจำกเงินประเภทอื่นนอกจำกเงินก ำไรและหำ้มจ่ำยเงินปันผลกรณีที่
   บริษทัยงัมียอดขำดทุนสะสมอยู ่โดยกำรจ่ำยเงินปันผลใหแ้บ่งตำมจ ำนวนหุ้น หุน้ละเท่ำ ๆ กนั และตอ้ง
   ไดรั้บกำรอนุมติัจำกที่ประชุมผูถ้ือหุน้ 

  -  ตำมมำตรำ 116 แห่ง พระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ.2535 และข้อบงัคบับริษัท ขอ้ที่ 38
 ก ำหนดให้บริษทัตอ้งจัดสรรก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ำรองไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของ
 ก ำไรสุทธิประจ ำปี หกัดว้ยยอดเงินขำดทุนสะสมยกมำ (ถำ้มี) จนกว่ำทุนส ำรองน้ีจะมีจ ำนวนไม่นอ้ยกวำ่
 ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษทั 
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 - นโยบำยจ่ำยเงินปันผลของบริษทั ก  ำหนดใหจ่้ำยเงินปันผลอย่ำงนอ้ยปีละ 1 คร้ังในอตัรำประมำณร้อย
 ละ 30 ของก ำไรสุทธิหลงัหักภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลและเงินส ำรองตำมกฎหมำยในแต่ละปี (งบกำรเงิน
 เฉพำะกิจกำร) ทั้งน้ี คณะกรรมกำรของบริษทัมีอ  ำนำจในกำรพิจำรณำยกเวน้ไม่ด ำเนินกำรตำมนโยบำย
 ดงักล่ำวหรือเปลี่ยนแปลงนโยบำยดังกล่ำวได้เป็นคร้ังครำว โดยอยู่ภำยใต้เง่ือนไขท่ีกำรด ำเนินกำร
 ดงักล่ำวจะตอ้งก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผูถ้ือหุ้น เช่น ใชเ้ป็นทุนส ำรองส ำหรับกำรใชค้ืนเงินกู ้ใช้
 เป็นเงินลงทุนเพื่อขยำยธุรกิจของบริษทั หรือกรณีมีกำรเปลี่ยนแปลงสภำวะตลำดซ่ึงอำจมีผลกระทบต่อ
 กระแสเงินสดของบริษทัในอนำคต 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร  คณะกรรมกำรพิจำรณำงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัทแล้ว เห็นว่ำในปี 2559 บริษทัมีก  ำไรสุทธิ 
46,552,573.08 บำท เห็นสมควรจัดสรรก ำไรสุทธิเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำยเพิ่มข้ึนอีกจ ำนวน 
2,330,000 บำท รวมเป็นเงินส ำรองสะสมทั้ งส้ิน 19,297,701.69 บำท หรือร้อยละ 6.88 ของทุนจด
ทะเบียนจ ำนวน 280,559,972 บำท รวมทั้งพิจำรณำจดัสรรก ำไรเป็นเงินปันผลให้แก่ผูถ้ือหุน้ซ่ึงมีจ ำนวน 
400,336,233 หุน้ (จ ำนวนหุ้นสำมญัท่ีจ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั ณ วนัปิดสมุดทะเบียนพกักำร
โอนหุน้เพื่อสิทธิในกำรรับเงินปันผล) ในอตัรำหุน้ละ 0.035 บำท รวมเป็นเงินปันผลจ่ำย 14,011,768.16 
บำท หรือคิดเป็นร้อยละ 30.10 ของก ำไรสุทธิจำกงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ซ่ึงสอดคลอ้งกบันโยบำยกำร
จ่ำยเงินปันผลที่ก  ำหนดไวข้องบริษทั 

 

ข้อมูลเปรียบเทียบกำรจ่ำยเงินปันผล งวดปี 2558 งวดปี 2559 

ก ำไรสุทธิจำกงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร (บำท) (27,288,005.65) 46,552,573.08 
จ ำนวนหุน้ (หุน้) 160,000,250 400,336,233 

อตัรำจ่ำยเงินปันผลต่อหุน้ (บำท) 0.03 0.035 

จ ำนวนเงินปันผลจ่ำย (บำท) 4,800,007.50 14,011,768.16 

อตัรำส่วนกำรจ่ำยเงินปันผลต่อก ำไรสุทธิ (ร้อยละ) N/A* 30.10 
 

หมายเหตุ : ปี 2558 บริษัทจ่ายปันผลจากก าไรสะสม 

ทั้งน้ี กำรจ่ำยเงินปันผลจะจ่ำยให้แก่ผูถ้ือหุ้นท่ีมีรำยช่ือปรำกฎอยูใ่นสมุดทะเบียนผูถ้ือหุ้นของบริษทั ณ 
วนัที่ 9 พฤษภำคม 2560 ซ่ึงเป็นวันก ำหนดรำยช่ือผูถ้ือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิรับเงินปันผลและ
ก ำหนดใหว้นัที่ 11 พฤษภำคม 2560 เป็นวนัปิดสมุดทะเบียนพกักำรโอนหุน้เพื่อรวบรวมรำยช่ือผูถ้ือหุ้น
ตำมมำตรำ 225 แห่งพระรำชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 (แกไ้ขเพิ่มเติม พ.ศ.
2551) และก ำหนดจ่ำยเงินปันผลในวนัที่ 26 พฤษภำคม 2560 โดยใหน้ ำเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ือหุน้เพื่อ
พิจำรณำอนุมติัต่อไป 

กำรลงมติ วำระน้ีตอ้งผ่ำนมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขำ้งมำกของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ือหุน้ท่ีมำประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 
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บริษทั พรพรหมเมท็ทอล จ ำกดั (มหำชน) 

 

วำระที่ 5   พิจำรณำเลือกต้ังกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ออกตำมวำระ 

หลกักำรและเหตุผล  - ตำมมำตรำ 71 แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัทข้อ 14                  
ก  ำหนดให้กำรประชุมสำมญัประจ ำปีทุกคร้ังให้กรรมกำรออกจำกต ำแหน่งจ ำนวน 1 ใน 3 ถำ้จ ำนวน
กรรมกำรที่จะแบ่งออกใหต้รงเป็นสำมส่วนไม่ไดใ้ห้ออกโดยจ ำนวนใกลท้ี่สุดกบัส่วน 1 ใน 3 กรรมกำร
ท่ีออกตำมวำระนั้นอำจถูกเลือกเขำ้มำด ำรงต ำแหน่งใหม่กไ็ด ้

 - ในกำรประชุมสำมญัผูถ้ือหุ้นประจ ำปี 2560 น้ี มีกรรมกำรท่ีพน้ต ำแหน่งตำมวำระจ ำนวน 3 ท่ำน คือ 
นำยช ำนำญ พรพิไลลักษณ์ นำงกนกกร แทนไกรศร และนำงนันธิรำ ฤทธิมนตรี และเพื่อเป็นกำร
ส่งเสริมในเร่ืองสิทธิของผูถ้ือหุ้นและกำรปฏิบติัต่อผูถ้ือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกนัตำมหลกักำรก ำกบัดูแล
กิจกำรท่ีดี บริษทัไดใ้หสิ้ทธิผูถ้ือหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขำ้รับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำรบริษทั 
โดยไดป้ระกำศหลกัเกณฑ์ผ่ำนเว็บไซต์ของบริษทัตั้ งแต่วนัท่ี 3 ตุลำคม – 31 ธันวำคม 2559 โดยกำร
ประชุมคร้ังน้ีไม่มีผูถ้ือหุน้รำยใดเสนอช่ือบุคคลมำยงับริษทั  

 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรซ่ึงไม่รวมกรรมกำรที่ได้รับกำรเสนอช่ือพิจำรณำถึงควำมเหมำะสมในดำ้นคุณสมบัติ 
ควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ของกรรมกำรที่ครบวำระแล้ว เห็นว่ำเป็นผู ้ที่มีคุณสมบัติ
ครบถว้นตำมพระรำชบญัญติัมหำชนจ ำกดัและไม่มีลกัษณะตอ้งหำ้มแต่งตั้งให้เป็นกรรมกำรบริษทัตำม
หลกัเกณฑข์องส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์รวมถึงหน่วยงำนรำชกำร
ที่เกี่ยวขอ้ง รวมทั้งมีควำมสำมำรถในกำรแสดงควำมคิดเห็นอยำ่งเป็นอิสระ จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู ้
ถือหุ้นพิจำรณำเลือกตั้งกรรมกำรทั้ง 3 ท่ำน คือ นำยช ำนำญ พรพิไลลกัษณ์, นำงกนกกร แทนไกรศร 
และนำงนนัธิรำ ฤทธิมนตรี กรรมกำรที่พน้ต ำแหน่งตำมวำระกลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งต่อไปอีกวำระหน่ึง 
(ส่ิงท่ีส่งมำดว้ย ล  ำดบัท่ี 3) 

กำรลงมติ วำระน้ีตอ้งผ่ำนมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขำ้งมำกของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ือหุน้ท่ีมำประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

วำระที่ 6   พิจำรณำอนุมัติก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2560 
 

หลกักำรและเหตุผล  เพื่อใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุน้พิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2560 โดยบริษทัมีนโยบำยจ่ำย 
ค่ำตอบแทนกรรมกำรในรูปแบบของเบ้ียประชุม 

 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร  กำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรไม่ได้ผ่ำนคณะกรรมกำรพิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทน เน่ืองจำก
ปัจจุบนัยงัไม่มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนเป็นคณะกรรมกำรชุดยอ่ย อยำ่งไร
กต็ำม กำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรไดผ้่ำนกำรพิจำรณำอยำ่งรอบคอบจำกที่ประชุมคณะกรรมกำร
บริษทัโดยเปรียบเทียบอำ้งอิงจำกธุรกิจอุตสำหกรรมประเภทเดียวกนั รวมถึงควำมเหมำะสมกบัขอบเขต
หนำ้ที่ควำมรับผิดชอบของกรรมกำร จึงเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุน้พิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทน
กรรมกำรในรูปแบบค่ำเบ้ียประชุม ประจ ำปี 2560 ตำมรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 
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บริษทั พรพรหมเมท็ทอล จ ำกดั (มหำชน) 

 

ต ำแหน่ง ปี 2559 ปี 2560 

คณะกรรมกำรบริษัท   

ประธำนกรรมกำร 25,000 บำทต่อคร้ัง 30,000 บำทต่อคร้ัง 
รองประธำนกรรมกำร 20,000 บำทต่อคร้ัง 25,000 บำทต่อคร้ัง 

กรรมกำรอิสระ 15,000 บำทต่อคร้ัง 20,000 บำทต่อคร้ัง 

กรรมกำรที่ด  ำรงต ำแหน่งเป็นผูบ้ริหำร 10,000 บำทต่อคร้ัง 15,000 บำทต่อคร้ัง 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ   

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 25,000 บำทต่อคร้ัง 30,000 บำทต่อคร้ัง 
กรรมกำรตรวจสอบ 20,000 บำทต่อคร้ัง 25,000 บำทต่อคร้ัง 

 

   ส ำหรับปี 2560 บริษทัไดป้รับค่ำเบ้ียประชุมเพิ่มข้ึน เน่ืองจำกคณะกรรมกำรตอ้งรับผิดชอบดูแลลกัษณะ
   กำรด ำเนินงำนของบริษทั และบริษทัยอ่ย รวม 3 บริษทั ซ่ึงตอ้งด ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมกฎเกณฑ์ ข อ ง
   ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ให้ถูกต้องตำมกฎหมำย อีกทั้ งอตัรำ
   ค่ำเบ้ียประชุมไม่มีกำรปรับมำเป็นระยะเวลำนำน รวม 5 ปี แลว้ ทั้งน้ี บริษทัไม่มี กำรจ่ำยค่ำตอบแทน 
   และ/หรือ กำรใหสิ้ทธิประโยชน์อื่น ๆ แก่คณะกรรมกำร 

กำรลงมติ   วำระน้ีตอ้งผ่ำนมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 2 ใน 3 ของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ือหุ้นท่ีมำ
   ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วำระที่ 7   พิจำรณำอนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก ำหนดค่ำสอบบัญชีประจ ำปี 2560 
 

หลกักำรและเหตุผล  ตำมข้อบังคับบริษัท ข้อ 30 ก ำหนดให้ที่ประชุมสำมัญผู ้ถือหุ้นพึงพิจำรณำแต่งตั้ งผู ้สอบบัญชีและ
ก ำหนดจ ำนวนเงินค่ำสอบบญัชีของบริษทัข้ึนเป็นประจ ำทุกปี ทั้งน้ี ท่ีประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
คร้ังท่ี  2/2560 เม่ือวันที่  28 กุมภำพันธ์ 2560 ได้พิจำรณำร่วมกับฝ่ำยจัดกำรถึงควำมน่ำเช่ือถือ 
ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร กำรให้ค  ำปรึกษำในมำตรฐำนกำรบัญชีและกำรรับรองงบกำรเงินได้
ทันเวลำ รวมถึงควำมเป็นอิสระของผู ้สอบบัญชีและอัตรำค่ำสอบบัญชี  เห็นควรเสนอที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริษทัเพื่อพิจำรณำน ำเสนอที่ประชุมสำมญัผูถ้ือหุน้ประจ ำปี 2560 เพื่อแต่งตั้งผูส้อบบญัชี
และก ำหนดค่ำตอบแทนประจ ำปี 2560 ตำมรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 

1) แต่งตั้งผูส้อบบญัชีแห่งบริษทั เอม็ อำร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จ ำกดั ตำมรำยนำมต่อไปน้ีเป็นผูส้อบ
บญัชีของบริษทัประจ ำปี 2560 

 

รำยช่ือผู้สอบบัญชี เลขที่ใบอนุญำต จ ำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท 

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

2. นำยอคัรเดช เปลี่ยนสกุล 5389 - 
3. นำงสำววรำภรณ์ วำรีเศวตสุวรรณ 5087 - 
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 โดยก ำหนดใหค้นหน่ึงคนใดเป็นผูส้อบบญัชีมีอ  ำนำจตรวจสอบและลงนำมรับรองงบกำรเงินของบริษทั
ในปี 2560 และในกรณีที่ผู ้สอบบญัชีรับอนุญำตดังกล่ำวไม่สำมำรถปฏิบติังำนไดใ้ห้บริษัท เอ็ม อำร์ 
แอนด์ แอสโซซิเอท จ ำกดั จัดหำผูส้อบบญัชีรับอนุญำตอื่นของบริษทั เอ็ม อำร์ แอนด์ แอสโซซิเอท 
จ ำกดั แทนได ้รวมทั้งเสนอใหบ้ริษทั เอ็ม อำร์ แอนด ์แอสโซซิเอท จ ำกดั เป็นส ำนักงำนสอบบญัชีของ
บริษทัยอ่ยประจ ำปี 2560 ดว้ย ทั้งน้ี ส ำนกังำนผูส้อบบญัชีและผูส้อบบญัชีตำมรำยช่ือที่เสนอมำขำ้งตน้
ไม่มีควำมสัมพนัธ์และ/หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทั หรือบริษทัย่อย หรือผูบ้ริหำร หรือผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ 
หรือผูท้ี่เกี่ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่ำวแต่อยำ่งใด 

2) ก ำหนดค่ำสอบบญัชีประจ ำปี 2560 ภำยในวงเงินจ ำนวนไม่เกิน 2,710,000 บำท ประกอบดว้ย 

ค่ำสอบบัญชี 
ปี 2559 ปี 2560 เพิ่มขึ้นจำกปี 

2559 วงเงินที่ขออนุมัติ วงเงินที่ขออนุมัติ 

บริษทั พรพรหมเมท็ทอล จ ำกดั (มหำชน) - PPM 1,370,000 1,370,000 - 

บริษทั พรีเม่ียม เฟลก็ซิเบ้ิล แพคเกจจ้ิง จ ำกดั – PFP 620,000 620,000 - 

บริษทั โซลำร์ พีพีเอม็ จ ำกดั - SPPM 100,000 720,000 620,000 
*ค่ำใชจ่้ำยอื่น ๆ คิดตำมจริง คิดตำมจริง - 

รวมทั้งส้ิน 2,090,000 2,710,000 620,000 
 

หมายเหตุ *ค่ำบริกำรอ่ืน ๆ ทำงบริษทั เอ็มอำร์แอนดแ์อสโซซิเอท จ ำกดั จะเรียกเกบ็ตำมค่ำใชจ่้ำยท่ีเกดิข้ึนจริง เช่น ค่ำ
เดินทำง ค่ำอุปกรณ์ส ำนกังำน เป็นตน้ 

ค่ำสอบบัญชีท่ีเพิ่มข้ึนในปี 2560 จ ำนวน 620,000 บำท คิดเป็นร้อยละ 29.66 เม่ือเทียบกับปี 2559 
เน่ืองจำกปริมำณรำยกำรและประเภทกำรด ำเนินธุรกิจของ SPPM เพิ่มข้ึน ซ่ึงไดแ้ก่กำรประกอบแผง
โซลำร์เซลล์เพื่อส่งออก โดย SPPM จัดตั้ งโรงงำนเพื่อประกอบแผงโซลำร์เซลล์แลว้เสร็จในเดือน
พฤศจิกำยน 2559 และเร่ิมประกอบแผงโซลำร์เซลลใ์นเดือนธันวำคม 2559 นอกจำกน้ี ผูส้อบบญัชีตอ้ง
จัดท ำรำยงำนตำมที่ก  ำหนดไวใ้นบตัรส่งเสริมกำรลงทุนตำมพระรำชบญัญติัส่งเสริมกำรลงทุน พ .ศ. 
2520 เพื่อกิจกำรผลิตช้ินส่วน และ/หรืออุปกรณ์ส ำหรับระบบที่ใชป้ระโยชน์จำกพลงังำนแสงอำทิตย ์
โดยตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขและขอ้ก ำหนดต่ำงๆ ที่ก  ำหนดไวใ้นบตัรส่งเสริมกำรลงทุน อยำ่งไรก็ตำม 
เม่ือเปรียบเทียบกบัค่ำเฉลี่ยค่ำตอบแทนสอบบญัชีของบริษทัจดทะเบียนอื่นในหมวดเดียวกัน พบว่ำ
ค่ำตอบแทนสอบบญัชีของบริษทัยงัอยูใ่นระดบัเดียวกนั  
 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร  คณะกรรมกำรพิจำรณำแลว้ เห็นควรเสนอที่ประชุมสำมญัผูถ้ือหุ้นพิจำรณำแต่งตั้งนำยพิศิษฐ์ ชีวะเรือง-
โรจน์ หรือนำยอคัรเดช เปลี่ยนสกุล หรือนำงสำววรำภรณ์ วำรีเศวตสุวรรณ แห่งบริษทั เอม็ อำร์ แอนด ์
แอสโซซิเอท จ ำกดั คนหน่ึงคนใดเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัประจ ำปี 2560 และในกรณีที่ผูส้อบบญัชี
รับอนุญำตดงักล่ำวไม่สำมำรถปฏิบติังำนไดใ้ห้บริษทั เอม็ อำร์ แอนด ์แอสโซซิเอท จ ำกดั จดัหำผูส้อบ
บญัชีรับอนุญำตอื่นของบริษทั เอม็ อำร์ แอนด ์แอสโซซิเอท จ ำกดั แทนได้ รวมทั้งเสนอให้บริษทั เอ็ม 
อำร์ แอนด์ แอสโซซิเอท  จ ำกัด  เป็นส ำนักงำนสอบบัญชีของบริษัทย่อยประจ ำปี  2560 ด้วย โดย
ก ำหนดค่ำสอบบญัชีส ำหรับปี 2560 ภำยในวงเงินจ ำนวนไม่เกิน 2,710,000 บำท  
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กำรลงมติ วำระน้ีตอ้งผ่ำนมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขำ้งมำกของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ือหุน้ท่ีมำประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

วำระที่ 8   พิจำรณำเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ำมี) 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรเห็นสมควรบรรจุวำระน้ีเพื่อเปิดโอกำสให้ผูถ้ือหุน้ ซ่ึงประสงคใ์หมี้กำรพิจำรณำเร่ืองอื่น 
   นอกเหนือจำกที่คณะกรรมกำรก ำหนดให้ (ถำ้มี) และก ำหนดไวเ้พื่อให้ผูถ้ือหุ้นไดส้อบถำมกรรมกำร
   และผูบ้ริหำรในเร่ืองกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ ของบริษทั (ถำ้มี) 

 

ทั้งน้ี คณะกรรมกำรบริษทัมีมติก  ำหนดใหว้นัที่ 14 มีนำคม 2560 เป็นวนัให้สิทธิผูถ้ือหุน้ (Record Date) เขำ้ร่วมกำรประชุม
สำมญัผูถ้ือหุ้นประจ ำปี 2560 โดยจะรวบรวมรำยช่ือตำมมำตรำ 225 แห่งพระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 
(แกไ้ขเพิ่มเติม พ.ศ.2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพกักำรโอนหุน้ในวนัที่ 15 มีนำคม 2560 หำกผูถ้ือหุน้มีค  ำถำมหรือขอ้สงสัยเกี่ยวกบั
วำระกำรประชุมที่ตอ้งกำรให้คณะกรรมกำรและฝ่ำยจัดกำรช้ีแจงในวันประชุม ท่ำนสำมำรถส่งค ำถำมล่วงหน้ำมำยงับริษัทได้ท่ี 
sec_co775@ppm.co.th หรือโทรสำรหมำยเลข 02-628-6122 
 

ในกำรน้ี บริษทัจึงขอเรียนเชิญท่ำนผูถ้ือหุน้เขำ้ร่วมกำรประชุมตำมวนั เวลำ และสถำนท่ีดงักล่ำวโดยพร้อมเพรียงกนั ทั้งน้ี ผู ้
ถือหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะสำมำรถลงทะเบียนและยื่นเอกสำรหรือหลกัฐำนเพื่อกำรตรวจสอบ ณ สถำนท่ีจัดประชุมไดต้ั้งแต่เวลำ 
12.00 น. ของวนัที่ 27 เมษำยน 2560 เป็นตน้ไป หำกท่ำนไม่สำมำรถเขำ้ร่วมประชุมได ้ท่ำนสำมำรถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือ
กรรมกำรอิสระของบริษทัดงัมีรำยช่ือปรำกฎในหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. เพื่อเขำ้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่ำน (ส่ิง
ที่ส่งมำดว้ย ล  ำดบัท่ี 7) 

ในกำรน้ี เพื่อใหก้ำรลงทะเบียนเพื่อเขำ้ประชุมผูถ้ือหุน้เป็นไปดว้ยควำมสะดวกรวดเร็วยิง่ข้ึน บริษทัใคร่ขอใหท่้ำนผูถ้ือหุ้น 
และ/หรือท่ำนผูรั้บมอบฉันทะ โปรดน ำเอกสำรหรือหลกัฐำนแสดงควำมเป็นผูถ้ือหุ้นหรือผูแ้ทนของผูถ้ือหุ้นที่มีสิทธิเขำ้ร่วมประชุม 
(ส่ิงท่ีส่งมำดว้ย ล  ำดบัท่ี 6) มำแสดงต่อเจำ้หนำ้ที่ลงทะเบียนในวนัประชุมดว้ย 

ขอแสดงควำมนบัถือ 
           บริษทั พรพรหมเมท็ทอล จ ำกดั (มหำชน) 

 
 

        (นำยช ำนำญ พรพิไลลกัษณ์) 
  กรรมกำร, ประธำนกรรมกำรบริหำร และกรรมกำรผูจ้ดักำร 

 

หมำยเหตุ : 
1) บริษทัไดเ้ผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผูถ้ือหุน้พร้อมดว้ยเอกสำรประกอบกำรประชุมทั้งหมดซ่ึงเป็นฉบบัเดียวกนักบัท่ีจะส่ง

ใหก้บัผูถ้ือหุน้ไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั www.ppm.co.th ตั้งแต่วนัท่ี 22 มีนำคม 2560 
2) ผูถ้ือหุ้นท่ำนใดประสงค์จะขอรับรูปเล่มรำยงำนประจ ำปี 2560 กรุณำแจ้งสถำนที่ที่ต้องกำรให้จัดส่งมำยงับริษัทได้ที่ 

sec_co775@ppm.co.th หรือโทรสำรหมำยเลข 02-628-6122       
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(-ส ำเนำ-) 
รำยงำนกำรประชุมวสิำมัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2559 

บริษัท พรพรหมเม็ททอล จ ำกัด (มหำชน) 
วันพุธ ที่ 16 พฤศจิกำยน 2559 

ณ ห้องประชุมของบริษัท ช้ัน 3 อำคำรพรพรหม  
เลขที่ 229 ถนนนครรำชสีมำ แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหำนคร  

 

 

เร่ิมประชุมเวลำ 14.00 น. 

เน่ืองจำกประธำนกรรมกำรยงัอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำสรรหำ ท ำให้ไม่มีประธำนกรรมกำรปฏิบติัหน้ำที่ประธำนในที่
ประชุม ซ่ึงตำมพระรำชบญัญติัมหำชน มำตรำ 104 ไดร้ะบุไวว้่ำ “ในกรณีที่ประธำนกรรมกำรไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สำมำรถ
ปฏิบัติหน้ำที่ได ้ถำ้มีรองประธำนกรรมกำรให้รองประธำนกรรมกำรเป็นประธำนในที่ประชุม” ทั้งน้ี นำยจงเจตน์ บุญเกิด รอง
ประธำนกรรมกำร จึงปฏิบติัหนำ้ที่ประธำนในที่ประชุม ตำมพระรำชบญัญติัมหำชนดงักล่ำว 

ก่อนเร่ิมพิจำรณำวำระกำรประชุม นำยจงเจตน์ บุญเกิด ประธำนในที่ประชุม ไดม้อบหมำยให ้นำงสำวนยัน์เนตร พิมพพ์ทั
เลิศ เลขำนุกำรบริษทั กล่ำวแนะน ำกรรมกำร ผูบ้ริหำร ผูเ้ขำ้ร่วมประชุมอื่น ๆ และช้ีแจงเกี่ยวกบัวิธีกำรด ำเนินกำรประชุม และขั้นตอน
กำรลงคะแนนเสียงของผูถ้ือหุน้ในแต่ละวำระ ดงัน้ี 

กรรมกำรบริษัทที่เข้ำร่วมประชุม  
1) นำยจงเจตน์  บุญเกิด   รักษำกำรประธำนกรรมกำร, รองประธำนกรรมกำร  

    และกรรมกำรตรวจสอบ 
2) นำยไทยลกัษณ์  ลี้ถำวร   กรรมกำรอิสระและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
3) นำยนเรศ  วชิรพนัธ์ุสกุล  กรรมกำรอิสระ 
4) พล.อ.จกัรกฤษณ์ พงษภ์มร   กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ 
5) นำยช ำนำญ  พรพิไลลกัษณ์  กรรมกำร, ประธำนกรรมกำรบริหำร และกรรมกำรผูจ้ดักำร 
6) นำงกนกกร  แทนไกรศร  กรรมกำร, กรรมกำรบริหำร และรองกรรมกำรผูจ้ดักำร 
7) นำงนนัธิรำ  ฤทธิมนตรี  กรรมกำร, กรรมกำรบริหำร และผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน 

กรรมกำรที่ลำประชุม เน่ืองจำกติดภำรกิจ   
        ร.ศ.ดร.เอกพร รักควำมสุข กรรมกำร 

ที่ปรึกษำทำงกฎหมำย 
 นำยชิตพงศ ์ พุทธี  แห่งส ำนกังำนกฎหมำยพี แอนด ์พี 

ที่ปรึกษำทำงกำรเงิน 
 นำยณัฐภทัร ศุภนนัตฤกษ ์ แห่งบริษทั ไพร์มสตรีท แอดไวเซอร่ี (ประเทศไทย) จ ำกดั 
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กำรช้ีแจงต่อผู้ถือหุ้นก่อนเร่ิมกำรประชุม 
ตำมขอ้บงัคบับริษทั ขอ้ที่ 28 ระบุไวว้่ำ กำรประชุมผูถ้ือหุ้นจะครบองคป์ระชุมเม่ือมีผูถ้ือหุน้และผูรั้บมอบฉันทะมำประชุม

ไม่น้อยกว่ำ 25 คน และตอ้งมีหุ้นนับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่ำ 1 ใน 3 ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยทั้ งหมด หรือมีผูถ้ือหุ้นและผูรั้บมอบ
ฉันทะจำกผู ้ถือหุ้นมำประชุมไม่น้อยกว่ำกึ่งหน่ึงของจ ำนวนผูถ้ือหุ้นทั้ งหมด และตอ้งมีหุ้นนับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่ำ 1 ใน 3 ของ
จ ำนวนหุน้ท่ีจ ำหน่ำยไดท้ั้งหมด จึงจะครบองคป์ระชุม 

ส ำหรับกำรประชุมในวนัน้ีมีผูถ้ือหุน้ท่ีมำประชุมดว้ยตนเอง 22 รำย นบัจ ำนวนหุน้ได ้222,967,969 หุน้ และโดยกำรรับมอบ
ฉันทะจ ำนวน 24 รำย นับจ ำนวนหุน้ได ้39,052,672 หุ้น รวมจ ำนวนผูถ้ือหุ้นที่มำประชุมดว้ยตนเองและผูรั้บมอบฉันทะรวม 46 รำย 
นับจ ำนวนหุ้นได ้262,020,641 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.88 ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตำมข้อบงัคับ
บริษทั ขอ้ที่ 28  

จำกนั้นเลขำนุกำรบริษทัไดช้ี้แจงระเบียบกำรประชุม หลกัเกณฑก์ำรออกเสียง ดงัน้ี 

1) ในกำรลงคะแนนเสียงแต่ละวำระ ผูถ้ือหุน้ และผูรั้บมอบฉันทะ สำมำรถออกเสียงลงคะแนนไดต้ำมจ ำนวนหุน้ที่มี หรือตำม
จ ำนวนหุน้ที่ไดรั้บมอบฉันทะ โดยถือว่ำ 1 หุน้ เท่ำกบั 1 คะแนนเสียง โดยในกำรลงคะแนนเสียง จะไม่สำมำรถแบ่งคะแนน
ในกำรโหวตได ้ส ำหรับผูท้ี่ไดรั้บมอบฉันทะ ซ่ึงผูม้อบฉันทะไดท้  ำกำรระบุกำรลงคะแนนมำแลว้ ผูรั้บมอบฉันทะจะตอ้ง
ลงคะแนนตำมที่ผูม้อบฉันทะระบุไว ้โดยในกำรลงคะแนนเสียง สำมำรถเลือกลงคะแนนเห็นดว้ย หรือ ไม่เห็นดว้ย หรือ งด
ออกเสียง 

2) ก่อนท ำกำรเรียกเก็บบตัรลงคะแนน เพื่อท ำกำรอนุมติัในแต่ละวำระ ผูเ้ขำ้ร่วมประชุมสำมำรถสอบถำมค ำถำม   ต่ำง ๆ ที่
เกี่ยวขอ้งกบัวำระนั้น ๆ ได ้กรณีท่ีผูเ้ขำ้ร่วมประชุมตอ้งกำรสอบถำม กรุณำยกมือ และแจ้งช่ือ – นำมสกุล พร้อมทั้งระบุดว้ย
ว่ำเป็นผูถ้ือหุน้ที่มำประชุมดว้ยตนเอง หรือ เป็นผูรั้บมอบฉันทะ 

3) ในกำรนับคะแนนเสียง บริษัทจะนับคะแนนโดยกำรเทคะแนนไปทำงเห็นด้วย และจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนน กรณีที่
ผูเ้ขำ้ร่วมประชุมตอ้งกำรลงคะแนนไม่เห็นดว้ย และ งดออกเสียงเท่ำนั้น 

4) หำกผูเ้ขำ้ร่วมประชุม ประสงคอ์อกจำกที่ประชุมก่อนปิดกำรประชุม หำกประสงคจ์ะลงคะแนนเสียงในวำระที่เหลือ ใหส่้ง
บตัรลงคะแนนพร้อมลงลำยมือช่ือใหก้บัเจำ้หนำ้ที่ ก่อนออกจำกหอ้งประชุม ทำงบริษทัจะท ำกำรบนัทึกผลคะแนนไว ้

5) ผลกำรนบัคะแนนจะถูกประกำศหลงัจำกเสร็จส้ินในแต่ละวำระ โดยเป็นผลกำรนบัคะแนนรวมจำกผูถ้ือหุน้ท่ีมำประชุมดว้ย
ตนเอง ผูรั้บมอบฉันทะที่ไดรั้บสิทธ์ิลงคะแนนแทน และรวมถึงกรณีที่ผูม้อบฉันทะระบุคะแนนไวล้่วงหน้ำ ผ่ำนทำงผูรั้บ
มอบฉันทะแลว้ 

ส ำหรับเงื่อนไขในกำรอนุมัติแต่ละวำระมีดังน้ี 

 วำระท่ี 1 ตอ้งไดรั้บกำรอนุมติัเสียงขำ้งมำกของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ือหุ้นท่ีมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
ซ่ึงไม่นบัผูถ้ือหุน้ที่ลงคะแนนเป็นงดออกเสียง 

 วำระที่ 2, 3 และ 4 ตอ้งไดรั้บกำรอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ สำมในส่ี ของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ือหุ้นท่ีมำ
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซ่ึงไม่นบัผูถ้ือหุน้ที่ลงคะแนนเป็นงดออกเสียง 
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 วำระที่ 5 เป็นกำรพิจำรณำเร่ืองอื่น ๆ เป็นวำระที่เปิดโอกำสใหผู้ถ้ือหุน้ไดส้อบถำมผูบ้ริหำร หรือแสดงควำมคิดเห็นในเร่ือง
ที่เกี่ยวขอ้งกบักำรด ำเนินงำนของบริษทั และจะไม่มีกำรน ำเสนอเร่ืองใหท่ี้ประชุมพิจำรณำเพื่ออนุมติั และไม่มีกำรลงมติในวำระน้ี 

 และเพื่อให้กำรประชุมผูถ้ือหุ้นเป็นไปอย่ำงโปร่งใส เลขำนุกำรบริษทัไดเ้ชิญอำสำสมคัรที่เป็นผูถ้ือหุ้นเขำ้ร่วมประชุม 1 
ท่ำน ไดแ้ก่ นำงศุภวรรณ รุ่งเรือง เขำ้ร่วมเป็นผูต้รวจสอบกำรลงคะแนนเสียงและกำรนบัคะแนนเสียงร่วมกบัตวัแทนของบริษทัดว้ย  

หลงัจำกนั้น ประธำนฯ ไดห้ำรือกบัท่ีประชุมผูถ้ือหุน้ว่ำเห็นดว้ยกบัวิธีกำรด ำเนินกำรประชุมท่ีไดช้ี้แจง้ไปแลว้หรือไม่  

ที่ประชุมเห็นชอบกบักำรด ำเนินกำรประชุมดงักล่ำว ประธำน ฯ จึงกล่ำวเปิดกำรประชุม และด ำเนินกำรประชุมตำมระเบียบ
วำระกำรประชุมดงัต่อไปน้ี 
 

วำระที่ 1  พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2559 

ประธำนฯ ไดเ้สนอรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถ้ือหุ้นประจ ำปี 2559 ซ่ึงจดัประชุมเม่ือวนัที่ 28 เมษำยน 2559 โดยบริษทัได้
จดัท ำรำยงำนแลว้เสร็จส่งใหต้ลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและกระทรวงพำณิชยภ์ำยในเวลำท่ีกฎหมำยก ำหนด รวมทั้งไดเ้ผยแพร่
บนเว็บไซต์ของบริษทัแลว้ตั้งแต่วนัท่ี 10 พฤษภำคม 2559 รำยละเอียดปรำกฎตำมส ำเนำรำยงำนกำรประชุมที่ไดจ้ัดส่งไปพร้อมกบั
หนงัสือเชิญประชุม  

ทั้งน้ี ในวำระน้ีจะตอ้งผ่ำนมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขำ้งมำกของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ือหุ้นท่ีมำประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

 

ประธำนฯ ไดเ้ปิดโอกำสให้ผูถ้ือหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะสอบถำม และแสดงควำมคิดเห็นในวำระน้ีหรือไม่ ซ่ึงมีผูถ้ือหุ้น
และผูรั้บมอบฉันทะสอบถำมและแสดงควำมคิดเห็น โดยสรุปใจควำมส ำคญัไดด้งัน้ี 

นำยฮ้ังใช้ อัคควัสกลุ ผู้รับมอบฉันทะ ไดแ้สดงควำมคิดเห็น ดงัน้ี 
 1.  สถำนที่จดัประชุมหำยำก และที่จอดรถไม่เพียงพอต่อกำรรองรับกำรประชุม 
 2. ในรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถ้ือหุน้ ประจ ำปี 2559 ควรระบุช่ือผูถ้ือหุน้หรือผูรั้บมอบฉันทะที่ สอบถำม หรือ

เสนอแนะใหค้วำมคิดเห็น 
 3. กำรลงทะเบียน ด ำเนินกำรเป็นไปอยำ่งล่ำชำ้ 

ประธำน ฯ ไดช้ี้แจงว่ำ เน่ืองจำกบริษทัมีนโยบำยประหยดัค่ำใชจ่้ำย จึงจดัสถำนท่ีประชุมอนัเป็นท่ีตั้งของบริษทั หำกมีควำม
ไม่สะดวก ตอ้งขออภยั และจะน ำเร่ืองท่ีท่ำนผูถ้ือหุน้เสนอแนะพิจำรณำปรับปรุงในกำรประชุมคร้ังต่อไป 

นำยอนุ ว่องสำรกิจ ผู้ถือหุ้น ไดส้อบถำมว่ำ ท  ำไมในวำระที่ 5 พิจำรณำเร่ืองอื่น ๆ บริษทัไดก้  ำหนดไวว้่ำจะไม่มีกำรน ำเสนอ
เร่ืองใหท่ี้ประชุมพิจำรณำเพื่ออนุมติั และไม่มีกำรลงมติในวำระนั้น ซ่ึงตำมกฎหมำยไดร้ะบุไวว้่ำหำกมีผูถ้ือหุน้จ ำนวน 1 ใน 3 ขอให้ที่
ประชุมพิจำรณำเร่ืองอื่นนอกจำกที่ก  ำหนดไวใ้นหนังสือเชิญประชุม ถึงแมจ้ะเป็นเร่ืองที่ไม่สมควรท ำแต่กส็ำมำรถท ำได ้กำรที่บริษทั
ระบุแบบน้ีเปรียบเสมือนปิดกั้นไม่ใหผู้ถ้ือหุน้เสนอวำระอื่น ๆ  
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ประธำน ฯ ไดช้ี้แจงว่ำวำระอื่น ๆ จะตอ้งเป็นเร่ืองด่วนและส ำคญั ซ่ึงบริษทัไม่ไดมี้เร่ืองดงักล่ำวเพื่อใหผู้ถ้ือหุน้ท ำกำรอนุมติั 
หรือลงมติอย่ำงกะทนัหนั ทั้งน้ีบริษทัไดเ้ปิดโอกำสให้ผูถ้ือหุ้นสอบถำมผูบ้ริหำรหรือแสดงควำมคิดเห็นในเร่ืองท่ีเกี่ยวขอ้งกบักำร
ด ำเนินงำนของบริษทั แต่หำกผูถ้ือหุน้จ ำนวน 1 ใน 3 ประสงคจ์ะใหพ้ิจำรณำกส็ำมำรถท ำได ้ทำงบริษทัไม่ไดมี้เจตนำปิดกั้นแต่อยำ่งใด 

นำยศักดิ์ชัย สกลุศรีมนตรี ผู้รับมอบฉันทะ ไดส้อบถำมว่ำ บริษทั เอม็ อำร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จ ำกดั เป็นผูส้อบบญัชีให้
บริษทัมำแลว้กี่ปี 

นำงกนกกร แทนไกรศร กรรมกำร, กรรมกำรบริหำร และกรรมกำรผู้จัดกำร ไดแ้จง้ว่ำ บริษทั เอม็ อำร์ แอนด ์ แอสโซซิเอท 
จ ำกดั ไดท้  ำหน้ำที่ตรวจสอบบญัชีใหก้บับริษทั เป็นระยะเวลำประมำณ 10 ปี โดยปรับเปลี่ยนใชผู้ส้อบบญัชีตำมเกณฑ์ของส ำนักงำน 
ก.ล.ต. ท่ีก  ำหนดไวว้่ำ ผูส้อบบญัชีจะด ำเนินกำรตรวจสอบบญัชีในธุรกิจเดิมติดต่อกนัไดเ้พียง 5 ปี เท่ำนั้น หลงัจำกนั้นตอ้งเวน้วรรค
ไป 2 ปี จึงจะสำมำรถกลบัมำสอบบญัชีในธุรกิจเดิมได ้

นำยศักดิ์ชัย สกลุศรีมนตรี ผู้รับมอบฉันทะ ไดเ้สนอแนะ ดงัน้ี 
 1) ขอ้ควำมที่ระบุว่ำ “ผูส้อบบญัชีจะด ำเนินกำรตรวจสอบบญัชีในธุรกิจเดิมติดต่อกนัไดเ้พียง 5 ปี เท่ำนั้น หลงัจำกนั้นตอ้ง

เวน้วรรคไป 2 ปี จึงจะสำมำรถกลบัมำสอบบญัชีในธุรกิจเดิมได้” เน่ืองจำกอ่ำนแลว้เขำ้ใจว่ำเป็นบริษทัผูส้อบบญัชี ที่สำมำรถสอบ
บญัชีไดเ้พียง 5 ปี ดงันั้นขอให้บริษทัปรับแกใ้ห้เขำ้ใจว่ำ เป็นผูส้อบบญัชีที่เป็นบุคคลสำมำรถตรวจสอบบญัชีในธุรกิจเดิมได ้5 ปี 
จำกนั้นตอ้งเวน้วรรคไป 2 ปี 

2) ขอใหร้ะบุว่ำเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัยอ่ยทั้งหมดกี่แห่ง 
3) ขอใหท้  ำตำรำงเปรียบเทียบค่ำสอบบญัชีของปีที่ผ่ำนมำ และปีปัจจุบนั แทนกำรเขียนอธิบำย 

นำงกนกกร แทนไกรศร กรรมกำร, กรรมกำรบริหำร และกรรมกำรผู้จัดกำร ไดก้ล่ำวขอบคุณ และขอน ำขอ้เสนอแนะไป
พิจำรณำปรับปรุงในคร้ังต่อไป 

ประธำน ฯ ไดย้นืยนัว่ำ บริษทัไดใ้ชบ้ริกำรตรวจสอบบญัชีของ บริษทั เอ็ม อำร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จ ำกดั เป็นระยะเวลำ
ประมำณ 10 ปี และไดมี้กำรปรับเปลี่ยนผูส้อบบญัชีรับอนุญำต ตำมกฎของส ำนกังำนก.ล.ต. อย่ำงครบถว้น ทั้งน้ีจะน ำขอ้เสนอแนะ
ของท่ำนไปปรับปรุงในคร้ังต่อไป 

เม่ือไม่มีผูใ้ดซักถำมหรือแสดงควำมคิดเห็นเพิ่มเติม ประธำนฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจำรณำลงมติ 
 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจำรณำแลว้ มีมติรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถ้ือหุ้นประจ ำปี 2559 ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอก
ฉันทข์องจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ือหุน้ซ่ึงมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

 

เห็นดว้ย  จ ำนวน  262,020,641 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9900 
ไม่เห็นดว้ย จ ำนวน                270 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0100 
งดออกเสียง จ ำนวน   - เสียง คิดเป็นร้อยละ     - 

(หมายเหต ุในวาระนี้ มีผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพ่ิมขึน้ 2 ราย จ านวน นับจ านวนหุ้นได้ 270 หุ้น รวมจ านวนผู้ ถือหุ้น
ท่ีมาประชุมด้วยตนเองและผู้ รับมอบฉันทะรวม 48 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 262,020,911 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.88)  
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วำระที่ 2  พิจำรณำอนุมัติกำรลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้
สอดคล้องกับกำรลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 
 

ประธำนฯ มอบหมำยใหน้ำงนนัธิรำ ฤทธิมนตรี กรรมกำร, กรรมกำรบริหำร และผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน เป็นผูน้  ำ
เสนอรำยละเอียดในวำระน้ีต่อท่ีประชุม 
 นำงนันธิรำ ฤทธิมนตรี กรรมกำร, กรรมกำรบริหำร และผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน ไดช้ี้แจงต่อที่ประชุมว่ำ ตำมที่

ประชุมสำมญัผูถ้ือหุ้น ประจ ำปี 2557 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 22 เมษำยน 2557 มีมติอนุมัติกำรจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนและแกไ้ขหนังสือ

บริคณห์สนธิ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักำรเพิ่มทุนจดทะเบียน จ ำนวน 80,000,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ละ 1 บำท เพื่อรองรับกำรใชสิ้ทธิท่ีจะซ้ือ

หุน้สำมญัของบริษทั คร้ังท่ี 1 (PPM-W1) โดยออกใหแ้ก่ผูถ้ือหุ้นเดิมตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นในอตัรำส่วน 2 หุน้สำมญัเดิมต่อ 1 หน่วย

ใบส ำคญัแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่ำ และมีรำคำใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ PPM-W1ในอตัรำ 7 บำท ต่อหุ้น ก  ำหนดอำยุ

ของใบส ำคญัแสดงสิทธิ 3 ปี โดยมีเง่ือนไขกำรใชสิ้ทธิทั้งส้ินจ ำนวน 7 คร้ัง ซ่ึงสำมำรถจัดสรรไดจ้ริงจ ำนวน 79,999,972 หน่วย เหลือ

ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจัดสรรไม่หมดจ ำนวน 28 หน่วย ต่อมำไดมี้ผูถ้ือใบส ำคญัแสดงสิทธิมำใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสำมญั PPM-W1ไวแ้ลว้

จ ำนวน 250 หุน้ คงเหลือหุน้สำมญัจ ำนวน 79,999,750 หุน้ 

ต่อมำที่ประชุมสำมญัผูถ้ือหุ้น ประจ ำปี 2559 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัที่ 28 เมษำยน 2559 ไดมี้มติอนุมติัเปลี่ยนแปลงมูลค่ำหุ้นที่

ตรำไวข้องบริษทัจำกเดิมมูลค่ำหุ้นละ 1 บำท เป็น 0.50 บำท จึงส่งผลให้จ ำนวนหุ้นเพิ่มทุนท่ีบริษทัได้เพิ่มทุนจดทะเบียนไว ้เพื่อ

รองรับกำรใชสิ้ทธิท่ีจะซ้ือหุน้สำมญัของบริษทัคร้ังท่ี 1 (PPM-W1) มีกำรเปลี่ยนแปลงไป โดยสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 

 มูลค่ำที่ตรำไว้หน่วยละ 1 บำท มูลค่ำที่ตรำไว้หน่วยละ 0.50 บำท 

หุน้สำมญัเพื่อรองรับกำรจดัสรรจ ำนวน 79,999,750 หุน้ 159,999,500 หุน้ 

หุน้ที่จดัสรรไดจ้ริง 79,999,722 หุน้ 159,999,444 หุน้ 

หุน้ที่ไม่ไดจ้ดัสรร 28 หุน้ 56 หุน้ 

รวมมูลค่ำ 28 บำท 28 บำท 

  ในกำรน้ี บริษทัตอ้งท ำกำรลดทุนจดทะเบียนท่ีไม่ไดจ้ดัสรรจ ำนวน 56 หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวห้น่วยละ 0.50 บำท รวมเป็นมูลค่ำ 

28 บำท และเพื่อให้สอดคล้องกับกำรลดทุนจดทะเบียนของบริษัทดงักล่ำว จึงเสนอต่อท่ีประชุมพิจำรณำแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ

บริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4 เร่ืองทุนจดทะเบียน โดยยกเลิกขอ้ควำมเดิมและใชข้อ้ควำมต่อไปน้ีแทน 

  ขอ้ควำมเดิม 

  “ขอ้ 4 ทุนจดทะเบียน 240,000,000 บำท (สองร้อยส่ีสิบลำ้นบำทถว้น) 
   แบ่งออกเป็น 480,000,000 หุน้ (ส่ีร้อยแปดสิบลำ้นหุน้) 
   มูลค่ำหุน้ละ             0.50 บำท (หำ้สิบสตำงคถ์ว้น) 
   โดยแยกออกเป็น 
   หุน้สำมญั 480,000,000 หุน้ (ส่ีร้อยแปดสิบลำ้นหุน้) 
   หุน้บุริมสิทธิ  - หุน้” 
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  แกไ้ขเป็น 
“ขอ้ 4     ทุนจดทะเบียน 239,999,972 บำท (สองร้อยสำมสิบเกำ้ลำ้นเกำ้แสนเกำ้หม่ืน 

   เกำ้พนัเกำ้ร้อยเจ็ดสิบสองบำทถว้น) 
แบ่งออกเป็น 479,999,944 หุน้ (ส่ีร้อยเจ็ดสิบเกำ้ลำ้นเกำ้แสนเกำ้หม่ืนเกำ้ 

      พนัเกำ้ร้อยส่ีสิบส่ีหุน้) 
   มูลค่ำหุน้ละ             0.50 บำท (หำ้สิบสตำงคถ์ว้น) 
   โดยแยกออกเป็น 

หุน้สำมญั 479,999,944 หุน้ (ส่ีร้อยเจ็ดสิบเกำ้ลำ้นเกำ้แสนเกำ้หม่ืนเกำ้ 
      พนัเกำ้ร้อยส่ีสิบส่ีหุน้) 

   หุน้บุริมสิทธิ  - หุน้” 

 โดยเสนอมอบหมำยให้คณะกรรมกำรบริหำร และ/หรือ บุคคลที่ไดรั้บมอบอ ำนำจ ด ำเนินกำรจดทะเบียน แกไ้ขหนังสือ
บริคณห์สนธิต่อกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชย ์มีอ  ำนำจแกไ้ข หรือเพิ่มเติมถอ้ยค ำตำมค ำสั่งของนำยทะเบียน 

ทั้งน้ีในวำระน้ีจะตอ้งผ่ำนมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ำสำมในส่ีของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ือหุน้ท่ีมำประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

 

จำกนั้น ประธำนฯ สอบถำมท่ีประชุมว่ำ มีผูถ้ือหุน้ท่ำนใดมีขอ้ซักถำมหรือแสดงควำมคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่  
 

เม่ือไม่มีผูใ้ดซักถำมหรือแสดงควำมคิดเห็นเพิ่มเติม ประธำนฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจำรณำลงมติ 
 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจำรณำแลว้มีมติอนุมติักำรลดทุนจดทะเบียนของบริษทั และอนุมติัแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์
สนธิของบริษทั ขอ้ 4 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักำรลดทุนจดทะเบียนของบริษทัตำมที่เสนอทุกประกำร โดยมอบหมำยให้คณะกรรมกำร
บริหำร และ/หรือ บุคคลที่ไดรั้บมอบอ ำนำจด ำเนินกำรจดทะเบียนแกไ้ข หนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ กระทรวง
พำณิชย ์และมีอ  ำนำจแกไ้ข หรือเพิ่มเติมถอ้ยค ำตำมค ำสั่งของนำยทะเบียน ดว้ยคะแนนเสียงเกินกว่ำสำมในส่ีของผูถ้ือหุน้ที่มำประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

 

เห็นดว้ย  จ ำนวน  262,021,361 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย จ ำนวน   - เสียง คิดเป็นร้อยละ   - 
งดออกเสียง จ ำนวน   - เสียง คิดเป็นร้อยละ     - 

(หมายเหต ุในวาระนี้ มีผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพ่ิมขึน้ 1 ราย จ านวน นับจ านวนหุ้นได้ 450 หุ้น รวมจ านวนผู้ ถือหุ้น
ท่ีมาประชุมด้วยตนเองและผู้ รับมอบฉันทะจ านวน 49 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 262,021,361 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.88) 
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วำระที่ 3  พิจำรณำอนุมัติกำรเพิ่มทุนจดทะเบียน และอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เร่ืองทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับ
กำรเพิ่มทุนจดทะเบียน 

 3.1 พิจำรณำอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยกำรออกหุ้นสำมัญใหม่ เพื่อรองรับกำรปรับสิทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซ้ือ
หุ้นสำมัญของบริษัท คร้ังที่ 1 (PPM-W1) และอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เร่ืองทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้อง
กับกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 

ประธำนฯ มอบหมำยใหน้ำงนนัธิรำ ฤทธิมนตรี กรรมกำร, กรรมกำรบริหำร และผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน เป็นผูน้  ำ
เสนอรำยละเอียดในวำระน้ีต่อท่ีประชุม 

 นำงนันธิรำ ฤทธิมนตรี กรรมกำร, กรรมกำรบริหำร และผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน เสนอต่อที่ประชุมว่ำ ตำมมติที่
ประชุมสำมญัผูถ้ือหุ้นประจ ำปี 2557 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัที่ 22 เมษำยน 2557 ได้มีมติอนุมติักำรออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิที่
จะซ้ือหุน้สำมญัของบริษทั คร้ังท่ี 1 (PPM-W1) ให้แก่ผูถ้ือหุ้นเดิม จ ำนวน 80,000,000 หุ้น โดยก ำหนดอตัรำหุ้นสำมญัเดิม 2 หุ้น จะ
ไดรั้บใบส ำคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยสำมำรถจัดสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิไดจ้  ำนวน 79,999,972 หุ้น และมีผูใ้ชสิ้ทธิแปลงสภำพ
จ ำนวน 250 หุน้ 

 ต่อมำตำมมติที่ประชุมสำมญัผูถ้ือหุ้นประจ ำปี 2559 เม่ือวนัที่ 28 เมษำยน 2559 ไดมี้มติอนุมติัจ่ำยเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่ำ
อตัรำร้อยละ 100 ของก ำไรสุทธิหลงัหักภำษีเงินได้ ประกอบกบัมีมติอนุมติัเปลี่ยนแปลงมูลค่ำที่ตรำไว้ของหุ้นสำมญัจำกเดิม 1 บำท 
เป็น 0.50 บำท ซ่ึงมติที่ประชุมสำมญัผูถ้ือหุ้นดงักล่ำวเขำ้เง่ือนไขตำมขอ้ก  ำหนดสิทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิ ท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญัของ
บริษทัคร้ังท่ี 1 (PPM-W1) ที่ก  ำหนดให้บริษทัต้องด ำเนินกำรปรับอตัรำกำรใชสิ้ทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิ ท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญัของ
บริษทัคร้ังท่ี 1 (PPM-W1) ซ่ึงบริษทัไดด้  ำเนินกำรดงักล่ำวแลว้ โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 

 

เดิม 

มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท 

ใหม่ 

มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.50 บำท 

อตัรำกำรใชสิ้ทธิ 1 หน่วยใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สำมญัได ้1 หุน้ 1 หน่วยใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สำมญัได ้2.014 หุน้ 

รำคำกำรใชสิ้ทธิ 7 บำท ต่อ หุน้ 3.477 บำท ต่อ หุน้ 
 

โดยบริษทัตอ้งเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับกำรปรับสิทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญัของบริษทั คร้ังท่ี 1 
(PPM-W1) จ ำนวน 1,120,000 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท รวมมูลค่ำ 560,000 บำท 

ทั้งน้ีในวำระน้ีจะตอ้งผ่ำนมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ำสำมในส่ีของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ือหุน้ท่ีมำประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

จำกนั้น ประธำนฯ  สอบถำมท่ีประชุมว่ำ มีผูถ้ือหุน้ท่ำนใดมีขอ้ซักถำมหรือแสดงควำมคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่  

นำยกิตติยศ อำภำกิตติวงศ์ ผู้ถือหุ้น ไดส้อบถำมว่ำ ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญัของบริษทัคร้ังท่ี 1 (PPM-W1) 
ก ำหนดรำคำใชสิ้ทธิเท่ำไหร่ และมีอำยเุท่ำไหร่ 
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นำยช ำนำญ พรพิไลลักษณ์ กรรมกำร, ประธำนกรรมกำรบริหำร และกรรมกำรผู้จัดกำร ไดช้ี้แจงว่ำ ปัจจุบนับริษทัก  ำหนด
รำคำใชสิ้ทธิ 3.477 บำท โดยใบส ำคญัแสดงสิทธิน้ีมีอำย ุ3 ปี และจะหมดอำยใุนเดือนพฤษภำคม 2560  

นำยศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้รับมอบฉันทะ ไดส้อบถำมว่ำเน่ืองจำกบริษทัไดจ่้ำยเงินปันผลเกินกว่ำอตัรำร้อยละ 100 และมี
กำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำที่ตรำไวข้องหุน้สำมญั ท ำไมถึงไม่ด ำเนินกำรปรับสิทธิทนัที เม่ือมีกำรท ำรำยกำรดงักล่ำว 

นำงสำวนัยน์เนตร พิมพ์พัทเลิศ เลขำนุกำรบริษัท ไดช้ี้แจงว่ำ หำกมีกำรขอพิจำรณำอนุมติัลดทุนจดทะเบียนทนัที บริษทั
จะตอ้งเสียค่ำใชจ่้ำยในกำรจดัประชุมผูถ้ือหุ้น เพื่อขออนุมติัเพียงแค่วำระเดียว จึงไดช้ี้แจงกบัทำงตลำดหลกัทรัพยแ์ลว้ว่ำจะขออนุมติั
ปรับสิทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สำมญัของบริษทั ในกำรประชุมคร้ังต่อไป  

นำยศักดิ์ ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้รับมอบฉันทะ ไดส้อบถำมเพิ่มเติมว่ำ หำกบริษัทมีหุ้นไม่เพียงพอต่อกำรใชสิ้ทธิของผูถ้ือ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิจะท ำอยำ่งไร 

 นำยณัฐภัทร ศุภนันตฤกษ์ ที่ปรึกษำทำงกำรเงิน ไดช้ี้แจงว่ำ เม่ือมีกำรปรับสิทธิเกิดข้ึน ตอ้งมีกำรเพิ่มทุนจดทะเบียน เพื่อ
รองรับกำรใชสิ้ทธิ อีกทั้งหำกมีกรณีท่ีจ ำนวนหุ้นไม่เพียงพอต่อกำรใชสิ้ทธิ ในหนงัสือช้ีชวนไดก้ล่ำวถึงกำรชดใชค่้ำเสียหำยกรณีท่ี
บริษทัไม่สำมำรถจดัสรรหุน้สำมญัเพื่อรองรับกำรใชสิ้ทธิไวแ้ลว้  

เม่ือไม่มีผูใ้ดซักถำมหรือแสดงควำมคิดเห็นเพิ่มเติม ประธำนฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจำรณำลงมติ 
 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจำรณำแลว้มีมติอนุมติัเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยกำรออกหุ้นสำมญัใหม่ เพื่อรองรับกำรปรับสิทธิ
ของใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญัของบริษทั คร้ังท่ี 1 (PPM-W1) จ ำนวน 1,120,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไวหุ้้นละ 0.50 บำท 
ตำมที่เสนอทุกประกำร ดว้ยคะแนนเสียงเกินกว่ำสำมในส่ีของผูถ้ือหุน้ทีม่ำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

 

เห็นดว้ย  จ ำนวน  262,021,361 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย จ ำนวน   - เสียง คิดเป็นร้อยละ   - 
งดออกเสียง จ ำนวน   - เสียง คิดเป็นร้อยละ     - 

 

 3.2 พิจำรณำอนุมัติกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อจัดสรรให้กับนำยศุภจักร ไตรรัตโนภำส ซ่ึงเป็นบุคคลในวงจ ำกัด 
และอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เร่ืองทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 

ประธำนฯ มอบหมำยใหน้ำยช ำนำญ พรพิไลลกัษณ์ กรรมกำรผูจ้ดักำร เป็นผูน้  ำเสนอรำยละเอียดในวำระน้ีต่อท่ีประชุม 

 นำยช ำนำญ พรพิไลลกัษณ์ กรรมกำรผูจ้ดักำร เสนอต่อที่ประชุมว่ำ เพื่อเป็นกำรเสริมสภำพคล่องและลดตน้ทุนทำงกำรเงิน
ในกำรประกอบธุรกิจของบริษทั และเป็นกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถ ขยำยก ำลงักำรผลิต และเสริมสภำพคล่องในบริษทัย่อย ซ่ึงไดแ้ก่ 
บริษทั พรีเม่ียม เฟลก็ซิเบ้ิล แพคเกจจ้ิง จ ำกดั (“PFP”)  และบริษทั โซลำร์ พีพีเอม็ จ ำกดั (“SPPM”) คณะกรรมกำรบริษทัจึงไดอ้นุมติั
แผนกำรจัดหำแหล่งเงินทุน โดยกำรออกหุ้นสำมญัเพิ่มทุนจ ำนวน 80,000,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 0.50 บำท รวมมูลค่ำ 
40,000,000 บำท เพื่อเสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจ ำกดั (Private Placement) ซ่ึงไดแ้ก่ นำยศุภจกัร ไตรรัตโนภำส ดงั
รำยละเอียดปรำกฎตำมส่ิงท่ีส่งมำดว้ยในหนงัสือเชิญประชุมล ำดบัท่ี 2 และ 3 
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ทั้งน้ีเพื่อให้สอดคลอ้งกบักำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทดงักล่ำว จึงเสนอต่อท่ีประชุมพิจำรณำแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4 เร่ืองทุนจดทะเบียน ประกอบกบัพิจำรณำกำรแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เร่ืองทุนจด
ทะเบียน ในวำระที่ 3.1 ซ่ึงจะน ำมำพิจำรณำรวมในครำวเดียวกนั โดยยกเลิกขอ้ควำมเดิมและใชข้อ้ควำมต่อไปน้ีแทน 

 ขอ้ควำมเดิม 
“ขอ้ 4     ทุนจดทะเบียน 239,999,972 บำท (สองร้อยสำมสิบเกำ้ลำ้นเกำ้แสนเกำ้หม่ืน 

   เกำ้พนัเกำ้ร้อยเจ็ดสิบสองบำทถว้น) 
แบ่งออกเป็น 479,999,944 หุน้ (ส่ีร้อยเจ็ดสิบเกำ้ลำ้นเกำ้แสนเกำ้หม่ืนเกำ้ 

      พนัเกำ้ร้อยส่ีสิบส่ีหุน้) 
   มูลค่ำหุน้ละ             0.50 บำท (หำ้สิบสตำงคถ์ว้น) 
   โดยแยกออกเป็น 

หุน้สำมญั 479,999,944 หุน้ (ส่ีร้อยเจ็ดสิบเกำ้ลำ้นเกำ้แสนเกำ้หม่ืนเกำ้ 
      พนัเกำ้ร้อยส่ีสิบส่ีหุน้) 

   หุน้บุริมสิทธิ  - หุน้” 

  แกไ้ขเป็น 
“ขอ้ 4     ทุนจดทะเบียน 280,559,972 บำท (สองร้อยแปดสิบลำ้นหำ้แสนหำ้หม่ืนเกำ้ 

   พนัเกำ้ร้อยเจ็ดสิบสองบำทถว้น) 
แบ่งออกเป็น 561,119,944 หุน้ (หำ้ร้อยหกสิบเอด็ลำ้นหน่ึงแสนหน่ึง  

      หม่ืนเกำ้พนัเกำ้ร้อยส่ีสิบส่ีหุน้) 
   มูลค่ำหุน้ละ             0.50 บำท (หำ้สิบสตำงคถ์ว้น) 
   โดยแยกออกเป็น 

หุน้สำมญั 561,119,944 หุน้ (หำ้ร้อยหกสิบเอด็ลำ้นหน่ึงแสนหน่ึง  
      หม่ืนเกำ้พนัเกำ้ร้อยส่ีสิบส่ีหุน้)   

หุน้บุริมสิทธิ  - หุน้” 

 โดยเสนอมอบหมำยให้นำยช ำนำญ พรพิไลลกัษณ์ หรือ บุคคลที่นำยช ำนำญ พรพิไลลกัษณ์ มอบหมำย มีอ  ำนำจในกำร
ด ำเนินกำรดงัต่อไปน้ี 

 1. พิจำรณำก ำหนดเง่ือนไข และรำยละเอียดท่ีเกี่ยวขอ้งกบักำรจดัหำแหล่งเงินทุน โดยกำรเพิ่มทุนเพื่อเสนอขำยหุ้นสำมญั
เพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจ ำกดั รวมทั้งมีอ  ำนำจในกำร (1) ก  ำหนดกำรเจรจำ ท ำควำมตกลง และลงนำมในเอกสำรและสัญญำต่ำง ๆ ที่
เกี่ยวขอ้งกบักำรออกหุน้สำมญัเพิ่มทุน และเสนอขำยหุน้สำมญัเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจ ำกดั (2) ลงนำมในเอกสำรค ำขออนุญำตต่ำง ๆ 
และหลกัฐำนท่ีจ ำเป็นเกี่ยวกบักำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจ ำกดั ซ่ึงรวมถึงกำรติดต่อและกำรยื่นค ำขอ
อนุญำตใด ๆ ค ำขอผ่อนผนัต่ำง ๆ เอกสำรและหลกัฐำนดงักล่ำวต่อหน่วยงำนรำชกำรหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวขอ้ง (3) ด  ำเนินกำรอื่นใด 
ซ่ึงอยู่ในกรอบท่ีคณะกรรมกำรบริษัทเห็นชอบ อันจ ำเป็นและเกี่ยวขอ้งกบักำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนต่อบุคคลใน
วงจ ำกดั และ (4) ด  ำเนินกำรอื่นใดอนัจ ำเป็นและเกี่ยวขอ้งกบักำรออกและเสนอขำยหุน้สำมญัเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจ ำกดั 

 2. ด ำเนินกำรจดทะเบียนแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิตำมมติกบัหน่วยงำนท่ีเกี่ยวขอ้ง โดยให้มีอ  ำนำจลงนำม รับรอง 

แกไ้ข และ/หรือ เปลี่ยนแปลงขอ้ควำมหรือถอ้ยค ำในกำรจดทะเบียนตำมค ำสั่ง ควำมเห็น หรือค ำแนะน ำของนำยทะเบียนกรมพฒันำ
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ธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชย ์และ / หรือ เจำ้หนำ้ที่ของหน่วยงำนอื่นใด ตลอดจนด ำเนินกำรอื่นใดที่จ  ำเป็นเพื่อใหก้ำรด ำเนินกำรใน

วำระน้ีส ำเร็จลุล่วงไปดว้ยดี 

ทั้งน้ีในวำระน้ีจะตอ้งผ่ำนมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ำสำมในส่ีของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ือหุน้ท่ีมำประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

จำกนั้น ประธำนฯ สอบถำมท่ีประชุมว่ำ มีผูถ้ือหุน้ท่ำนใดมีขอ้ซักถำมหรือแสดงควำมคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่  

นำยฮ้ังใช้ อัคควัสกุล ผู้รับมอบฉันทะ ไดส้อบถำมว่ำ กำรเสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจ ำกัดคร้ังน้ี มีกำร
ก ำหนดระยะเวลำกำรหำ้มขำยหุน้ (Silent Period) หรือไม่ และบุคคลในวงจ ำกดันั้นคือใคร 

นำยช ำนำญ พรพิไลลักษณ์ กรรมกำร, ประธำนกรรมกำรบริหำร และกรรมกำรผู้จัดกำร ไดช้ี้แจงว่ำ รำยละเอียดสำรสนเทศ
เกี่ยวกบักำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ำกดั ซ่ึงได้เผยแพร่ให้กบัผูถ้ือหุ้นแลว้นั้ น ไดร้ะบุไวว้่ำบริษทัไดก้  ำหนด
ระยะเวลำกำรหำ้มขำยหุน้จ ำนวน 1 ปี หลงัจำกไดรั้บหลกัทรัพย ์และบุคคลในวงจ ำกดั คือ นำยศุภจกัร  ไตรรัตโนภำส 

นำยอนุ ว่องสำรกิจ ผู้ถือหุ้น ไดส้อบถำมรำยละเอียดของวตัถุประสงคก์ำรเพิ่มทุนคร้ังน้ี และนำยศุภจกัร ไตรรัต-โนภำส จะ
ท ำให้บริษทัไดรั้บโอกำสทำงธุรกิจเพิ่มมำกข้ึนหรือไม่ เน่ืองจำกกำรเพิ่มทุนดงักล่ำว มีรำคำเสนอขำยค่อนขำ้งต ่ำ เม่ือเทียบกบัรำคำ
ตลำด ณ ปัจจุบนั อีกทั้งอำจส่งผลกระทบต่อผูถ้ือหุน้เดิม 

ประธำน ฯ ไดช้ี้แจงว่ำ เน่ืองจำกธุรกิจตอ้งมีกำรขยำยตวั หำกใชเ้งินกูย้ืมจำกทำงธนำคำรเพียงอย่ำงเดียว จะก่อใหเ้กิดตน้ทุน
ทำงกำรเงินท่ีสูงมำกข้ึน ทั้งน้ี บุคคลในวงจ ำกดัอำจจะมีแผนธุรกิจท่ีจะน ำเสนอให้ทำงบริษทัพิจำรณำ ซ่ึงเป็นกำรเสริมศกัยภำพให้
บริษทัแขง็แกร่งมำกข้ึน และกำรเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจ ำกดัคร้ังน้ี ตอ้งมีผลกระทบต่อรำคำหุน้ และก ำไรต่อหุ้นอยำ่งแน่นอน แต่หำก
มองในระยะยำว เม่ือบริษทัและบริษทัยอ่ยมีโอกำสทำงธุรกิจเพิ่มมำกข้ึนยอ่มเป็นผลดีต่อบริษทัและผูถ้ือหุน้เดิมอยำ่งแน่นอน 

นำยณัฐภัทร ศุภนันตฤกษ์ ที่ปรึกษำทำงกำรเงิน ไดช้ี้แจงเพิ่มเติมว่ำ เงินทุนท่ีบริษทัจะไดรั้บคร้ังน้ีประมำณ 200 ลำ้นบำท 
บริษทัวำงแผนน ำไป 1) ลดหน้ีประมำณ 20 – 50 ลำ้นบำท 2) น ำไปซ้ือเคร่ืองจักรและปรับปรุงอำคำร สถำนท่ี ของบริษทั พรีเม่ียม 
เฟลก็ซิเบ้ิล แพคเกจจ้ิง จ ำกดั ประมำณ 50 ลำ้นบำท และ 3) น ำไปพฒันำธุรกิจของบริษทั โซลำร์ พีพีเอ็ม จ ำกดั ประมำณ 120 ลำ้น
บำท ซ่ึงคำดว่ำจะไดรั้บผลตอบแทน IRR ไม่ต ่ำกว่ำร้อยละ 10 และกำรก ำหนดรำคำเสนอขำยบริษทั ใชร้ำคำถวัเฉลี่ยถ่วงน ้ ำหนกัอยำ่ง
นอ้ย 7 วนั แต่ไม่เกิน 15 วนั และมีรำคำส่วนลดไม่เกินร้อยละ 10 ซ่ึงเป็นไปตำมเกณฑท์ี่ส ำนกังำน ก.ล.ต. ก  ำหนด 

นำยช ำนำญ พรพิไลลักษณ์ กรรมกำร, ประธำนกรรมกำรบริหำร และกรรมกำรผู้จัดกำร ช้ีแจงเพิ่มเติมว่ำ ตำมท่ีสำรสนเทศ
เกี่ยวกับกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ำกัด ได้เปิดเผยว่ำบุคคลในวงจ ำกัด มีควำมเช่ียวชำญทำงด้ำนกำรเงิน 
นอกจำกน้ีบุคคลในวงจ ำกดัดงักล่ำว ยงัมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และควำมเช่ียวชำญทำงดำ้นพลงังำนทำงเลือก ซ่ึงคำดว่ำอำจจะมีกำร
น ำธุรกิจพลงังำนทำงเลือกเขำ้มำท ำประโยชน์ใหก้บับริษทั โซลำร์ พีพีเอม็ จ ำกดั 

นำยนรำ ศรีเพชร ผู้ถือหุ้น สอบถำมว่ำ ในอนำคตบริษทัและบริษทัยอ่ยจะมีสัดส่วนรำยไดเ้ป็นอยำ่งไร 
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นำยช ำนำญ พรพิไลลักษณ์ กรรมกำร, ประธำนกรรมกำรบริหำร และกรรมกำรผู้จัดกำร ช้ีแจงว่ำ ตำมผลประกอบกำรของ
ไตรมำส 3/2559 มีสัดส่วนรำยไดท่ี้เพิ่มข้ึนจำกปีก่อน ส่วนในบริษทั โซลำร์ พีพีเอ็ม จ ำกดั บริษทัยอ่ย ซ่ึงบริษทัถือหุ้นอยู่ร้อยละ 60 
ปัจจุบนัไดเ้ร่ิมด ำเนินกำรผลิตตำมค ำสั่งซ้ือของลูกคำ้  

 

เม่ือไม่มีผูใ้ดซักถำมหรือแสดงควำมคิดเห็นเพิ่มเติม ประธำนฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจำรณำลงมติ 
 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจำรณำแลว้มีมติอนุมติักำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัเพื่อจัดสรรให้กบันำยศุภจักร ไตรรัตโน
ภำส ซ่ึงเป็นบุคคลในวงจ ำกดั โดยมอบหมำยให้นำยช ำนำญ พรพิไลลกัษณ์ หรือ บุคคลที่นำยช ำนำญ                 พรพิไลลกัษณ์ มี
อ  ำนำจด ำเนินกำรตำมที่เสนอ และอนุมติัแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4 เร่ืองทุนจดทะเบียน เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักำรเพิ่ม
ทุนจดทะเบียนของบริษทั โดยมอบหมำยใหน้ำยช ำนำญ พรพิไลลกัษณ์ หรือ บุคคลที่นำยช ำนำญ    พรพิไลลกัษณ์ มีอ  ำนำจด ำเนินกำร
ตำมที่เสนอ ดว้ยคะแนนเสียงเกินกว่ำสำมในส่ีของผูถ้ือหุน้ทีม่ำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

 

เห็นดว้ย  จ ำนวน  262,020,891 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9998 
ไม่เห็นดว้ย จ ำนวน                470 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0002 
งดออกเสียง จ ำนวน   - เสียง คิดเป็นร้อยละ     - 

 
วำระที่ 4 พิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัท  

 4.1 พิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรหุ้นใหม่เพื่อรองรับกำรปรับสิทธิของใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสำมัญของบริษัท คร้ังที่ 1 
(PPM-W1)  

ประธำนฯ มอบหมำยใหน้ำงนนัธิรำ ฤทธิมนตรี กรรมกำร, กรรมกำรบริหำร และผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน เป็นผูน้  ำ
เสนอรำยละเอียดในวำระน้ีต่อท่ีประชุม 

 นำงนันธิรำ ฤทธิมนตรี กรรมกำร, กรรมกำรบริหำร และผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน  เสนอต่อที่ประชุมว่ำ สืบเน่ือง
จำกกำรพิจำรณำอนุมติักำรเพิ่มทุนในวำระท่ี 3.1 ขำ้งตน้จึงตอ้งท ำกำรจัดสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทุนของบริษทัให้กบัผูท้ี่ตอ้งกำรใชสิ้ทธิ
แปลงใบส ำคญัแสดงสิทธิเป็นหุน้สำมญัของบริษทั จ ำนวนไม่เกิน 1,120,000 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท เพื่อรองรับกำรปรับ
สิทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สำมญัของบริษทั คร้ังท่ี 1 (PPM-W1)  

ทั้งน้ีในวำระน้ีจะตอ้งผ่ำนมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ำสำมในส่ีของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ือหุน้ท่ีมำประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

จำกนั้น ประธำนฯ สอบถำมที่ประชุมว่ำ มีผูถ้ือหุน้ท่ำนใดมีขอ้ซักถำมหรือแสดงควำมคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่  
 

เม่ือไม่มีผูใ้ดซักถำมหรือแสดงควำมคิดเห็นเพิ่มเติม ประธำนฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจำรณำลงมติ 
 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจำรณำแลว้มีมติอนุมติักำรจัดสรรหุ้นใหม่เพื่อรองรับกำรปรับสิทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะ
ซ้ือหุ้นสำมัญของบริษัท คร้ังท่ี 1 (PPM-W1) ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่ำสำมในส่ีของผู ้ถือหุ้นที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ดงัน้ี 
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เห็นดว้ย  จ ำนวน  262,021,361 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย จ ำนวน   - เสียง คิดเป็นร้อยละ   - 
งดออกเสียง จ ำนวน   - เสียง คิดเป็นร้อยละ     - 

 4.2 พิจำรณำอนุมัติกำรออกและเสนอจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่บุคคลในวงจ ำกัด (Private Placement) 

ประธำนฯ มอบหมำยใหน้ำยช ำนำญ พรพิไลลกัษณ์ กรรมกำรผูจ้ดักำร เป็นผูน้  ำเสนอรำยละเอียดในวำระน้ีต่อท่ีประชุม 
 นำยช ำนำญ พรพิไลลกัษณ์ กรรมกำรผูจ้ัดกำร เสนอต่อที่ประชุมว่ำ สืบเน่ืองจำกกำรพิจำรณำอนุมติักำรเพิ่มทุนในวำระท่ี 
3.2 ขำ้งตน้ จึงตอ้งจัดสรรหุน้สำมญัเพิ่มทุนจ ำนวน 80,000,000 หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท เพื่อเสนอขำยต่อบุคคลในวงจ ำกดั 
(Private Placement) ซ่ึงไดแ้ก่นำยศุภจักร ไตรรัตโนภำส ในรำคำหุ้นละ 2.46 บำท รวมเป็นมูลค่ำ 196,800,000 บำท ดงัรำยละเอียด
ตำมส่ิงท่ีส่งมำดว้ยในหนงัสือเชิญประชุมล ำดบัท่ี 2 และ 3 

 โดยเสนอมอบหมำยให้นำยช ำนำญ พรพิไลลักษณ์ หรือบุคคลที่นำยช ำนำญ พรพิไลลกัษณ์ มอบหมำยมีอ  ำนำจในกำร
พิจำรณำก ำหนด แกไ้ขเพิ่มเติม และ / หรือ เปลี่ยนแปลงเง่ือนไข และรำยละเอียดต่ำง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบักำรจัดสรรและเสนอขำยหุ้น
สำมญัเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจ ำกดัดงักล่ำวขำ้งตน้ และลงนำมในสัญญำจองซ้ือหุ้น และเอกสำรต่ำง ๆ ท่ีเกี่ยวกบักำรจดัสรรและเสนอ
ขำยหุน้สำมญัเพิ่มทุนดงักล่ำว รวมทั้งมีอ  ำนำจลงนำมในเอกสำรค ำขออนุญำตและหลกัฐำนที่จ  ำเป็นและเกี่ยวขอ้งกบักำรจดทะเบียน
เพิ่มทุนและจัดสรรหุน้สำมญัเพิ่มทุนดงักล่ำว  ซ่ึงรวมถึงกำรด ำเนินกำรติดต่อ และกำรยืน่ค  ำขออนุญำต รวมทั้งเอกสำรหลกัฐำนใด ๆ 
ต่อหน่วยงำนรำชกำรหรือหน่วยงำนอื่นท่ีเกี่ยวขอ้ง และกำรน ำหุน้สำมญัเพิ่มทุนของบริษทั เขำ้จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ 
ไอ และด ำเนินกำรอื่นใดอนัจ ำเป็นหรือสมควรส ำหรับกำรออกและเสนอขำย รวมทั้งกำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิ่มทุนในคร้ังน้ี 

ทั้งน้ีในวำระน้ีจะตอ้งผ่ำนมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ำสำมในส่ีของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ือหุน้ท่ีมำประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

จำกนั้น ประธำนฯ สอบถำมท่ีประชุมว่ำ มีผูถ้ือหุน้ท่ำนใดมีขอ้ซักถำมหรือแสดงควำมคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่  

นำยอนุ ว่องสำรกิจ ผู้ถือหุ้น ไดส้อบถำมว่ำ บุคคลในวงจ ำกดั มีหลกัทรัพยอ์ยูใ่นบริษทับำ้งหรือไม่ 

นำยช ำนำญ พรพิไลลักษณ์ กรรมกำร, ประธำนกรรมกำรบริหำร และกรรมกำรผู้จัดกำร ช้ีแจงว่ำ บุคคลในวงจ ำกดัดงักล่ำว
ไม่ไดถ้ือหลกัทรัพยข์องบริษทั 

 

เม่ือไม่มีผูใ้ดซักถำมหรือแสดงควำมคิดเห็นเพิ่มเติม ประธำนฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจำรณำลงมติ 
 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจำรณำแล้วมีมติอนุมติักำรออกและเสนอจัดสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่บุคคลใน
วงจ ำกดั (Private Placement)  โดยมอบหมำยให้นำยช ำนำญ พรพิไลลกัษณ์ หรือ บุคคลที่นำยช ำนำญ พรพิไล-ลกัษณ์ มอบหมำย มี
อ  ำนำจตำมที่เสนอ ดว้ยคะแนนเสียงเกินกว่ำสำมในส่ี ของผูถ้ือหุน้ทีม่ำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

เห็นดว้ย  จ ำนวน  262,020,891 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9998 
ไม่เห็นดว้ย จ ำนวน               470 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0002 
งดออกเสียง จ ำนวน   - เสียง คิดเป็นร้อยละ     - 
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วำระที่ 5  พิจำรณำเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ำมี) 
 

ประธำนฯ แจ้งต่อท่ีประชุมว่ำ วำระน้ีเปิดโอกำสให้ผูถ้ือหุ้นไดแ้สดงควำมคิดเห็นและสอบถำมเร่ืองต่ำงๆ ที่เกี่ยวกบักำร
ด ำเนินธุรกิจของบริษทั รวมทั้งเปิดโอกำสให้ฝ่ำยบริหำรไดน้ ำเสนอแผนงำนต่ำงๆ ใหผู้ถ้ือหุ้นไดรั้บทรำบ ซ่ึงจะไม่มีกำรออกเสียง
ลงคะแนนเพื่อลงมติใดๆ ในวำระน้ี 

นำยอนุ ว่องสำรกิจ ผู้ถือหุ้น ไดส้อบถำมว่ำแนวโนม้ธุรกิจในอนำคตจะเป็นอยำ่งไร  

นำยช ำนำญ พรพิไลลักษณ์ กรรมกำร, ประธำนกรรมกำรบริหำร และกรรมกำรผูจ้ัดกำร ไดช้ี้แจงว่ำ ตลอดระยะเวลำ 12 ปี ท่ี
เขำ้จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย บริษทัยดึมัน่กำรบริหำรงำนใหมี้ธรรมำภิบำลท่ีดี อีกทั้งยงัปฏิบติัตำมนโยบำยกำร
จ่ำยเงินปันผลท่ีก  ำหนดไวม้ำโดยตลอด กล่ำวคือ จ่ำยปันผลไม่นอ้ยกว่ำร้อยละ 30 ของก ำไรสุทธิในแต่ละปี บริษทัไดเ้ติบโตข้ึนอยำ่ง
ต่อเน่ือง โดยกำรขยำยธุรกิจมีบริษทัย่อยเพิ่มข้ึน 2 แห่ง คือ บริษทั พรีเม่ียม เฟลก็ซิเบ้ิล แพคเกจจ้ิง จ ำกดั ประกอบธุรกิจบรรจุภณัฑ ์
และบริษทั โซลำร์ พีพีเอม็ จ ำกดั ประกอบธุรกิจผลิตแผงโซลำร์เซลล ์ซ่ึงในขณะน้ีอยู่ระหว่ำงกำรเติบโต แต่กมี็ควำมเส่ียงสูงเช่นกนั 
ซ่ึงทำงฝ่ำยบริหำรจะพิจำรณำกำรประกอบธุรกิจอยำ่งรอบคอบ เพื่อน ำประโยชน์สูงสุดใหแ้ก่บริษทั และผูถ้ือหุน้  

นำยฮ้ังใช้ อัคควัสกุล ผู้รับมอบฉันทะ ไดแ้สดงควำมคิดเห็นว่ำในกำรประชุมคร้ังต่อไป ขอให้บริษทัใชร้ะบบคอมพิวเตอร์
ในกำรลงทะเบียน เน่ืองจำกท ำใหก้ำรลงทะเบียนสะดวก รวดเร็ว และลดควำมผิดพลำดท่ีอำจเกิดข้ึนได ้อีกทั้งไดก้ล่ำวสนบัสนุนใน
กำรเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจ ำกดั แต่ขอใหบ้ริษทัพิจำรณำอยำ่งรอบคอบ และค ำนึงถึงผลประโยชน์ของผูถ้ือหุน้รำยยอ่ยดว้ย 

ประธำน ฯ กล่ำวขอบคุณส ำหรับขอเสนอแนะ และจะน ำไปพิจำรณำปรับปรุงในคร้ังต่อไป 

นำยศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้รับมอบฉันทะ ไดส้อบถำมว่ำ ในปี 2558 บริษัทมีผลประกอบกำรขำดทุน อยำกทรำบว่ำมี
มำตรกำรรองรับควำมเส่ียงอยำ่งไร 

นำงกนกกร แทนไกรศร กรรมกำร , กรรมกำรบริหำร และรองกรรมกำรผู้จัดกำร ช้ีแจงว่ำ  ในปี 2558 บริษัทมีผล
ประกอบกำรขำดทุน เน่ืองจำกขำดทุนจำกอตัรำแลกเปลี่ยน  ทั้งน้ี บริษทัไดใ้ชเ้คร่ืองมือป้องกนัควำมเส่ียงกบับำงธนำคำรท่ีสำมำรถ
ด ำเนินกำรได ้เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัธุรกรรมของบริษทั โดยกำรท ำสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ 

นำยศักดิ์ชัย สกลุศรีมนตรี ผู้รับมอบฉันทะ ไดเ้สนอแนะว่ำ ในกำรจดัส่งรำยงำนประจ ำปี ขอใหบ้ริษทัจดัส่งในรูปแบบอื่น 
แทนซีดีที่จดัส่งมำให ้เน่ืองจำกคอมพิวเตอร์บำงรุ่นไม่มีเคร่ืองอ่ำนซีดีแลว้ 

ประธำน ฯ กล่ำวขอบคุณส ำหรับขอเสนอแนะ และจะน ำไปพิจำรณำเพื่อควำมเหมำะสมต่อไป 

นำยนรำ ศรีเพชร ผู้ถือหุ้น ไดส้อบถำมว่ำ ในอนำคตบริษทัและบริษทัยอ่ย จะมีกำรรับจำ้งผลิตสินคำ้ใหก้บั        แบรนดต่์ำง 
ๆ ตำมที่ลูกคำ้ก  ำหนด (Original Equipment Manufacturer : OEM) 

นำยช ำนำญ พรพิไลลักษณ์ กรรมกำร, ประธำนกรรมกำรบริหำร และกรรมกำรผู้จัดกำร ไดช้ี้แจงว่ำ ปัจจุบนับริษทัยงัไม่มี
แผนกำรท ำธุรกิจดงักล่ำว 
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บริษทั พรพรหมเมท็ทอล จ ำกดั (มหำชน) 

 

เม่ือไม่มีผูถ้ือหุน้แสดงควำมคิดเห็นและสอบถำมเร่ืองต่ำงๆ ประธำนฯ กล่ำวขอบคุณท่ำนผูถ้ือหุน้ที่ไดก้รุณำสละเวลำมำร่วม
ประชุมและกล่ำวปิดประชุม 

 

ปิดประชุมเวลำ 16.00 น.  
 
 

             
       (นำยจงเจตน์ บุญเกิด) 
         ประธำนในที่ประชุม 

รับรองควำมถูกตอ้ง 
 

 
             

    (นำงกนกกร แทนไกรศร)                                (นำงสำวนยัน์เนตร พิมพพ์ทัเลิศ) 
กรรมกำร, กรรมกำรบริหำร และรองกรรมกำรผูจ้ดักำร    ผูบ้นัทึกรำยงำนกำรประชุม 
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บริษทั พรพรหมเมท็ทอล จ ำกดั (มหำชน) 

 

รำยช่ือและประวตัขิองกรรมกำรที่ได้รับกำรเสนอช่ือให้ด ำรงต ำแหน่งใหม่ 
 

 
1. นำยช ำนำญ พรพิไลลักษณ์ (กรรมกำร, ประธำนกรรมกำรบริหำร และกรรมกำรผู้จัดกำร) 
 

ประเภทกรรมกำรที่จะเสนอแต่งต้ัง :  กรรมกำรบริหำร 
 

หลักเกณฑ์และวิธีกำรสรรหำ :  
เป็นกรรมกำรรำยเดิมของบริษัท ซ่ึงคณะกรรมกำรบริษัทไดพ้ิจำรณำถึงควำมเหมำะสมในดำ้น
คุณสมบติั ควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ของกรรมกำรที่ครบวำระแลว้ เห็นว่ำเป็นผูท้ี่มี
คุณสมบัติครบถว้นตำมพระรำชบัญญัติมหำชนจ ำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ำมแต่งตั้งให้เป็น
กรรมกำรบริษทัตำมหลกัเกณฑข์องส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์
และหน่วยงำนรำชกำรที่เกี่ยวขอ้ง 
 

วันที่ด ำรงต ำแหน่ง  : 21 เมษำยน 2547 

จ ำนวนปีที่เป็นกรรมกำร : 13 ปี (นบัถึงวนัที่ 26 เมษำยน 2560) อำย ุ : 53 ปี 
 

วุฒิกำรศึกษำ : ปริญญำตรี คณะบริหำรธุรกิจ สำขำกำรตลำด มหำวิทยำลยัอสัสัมชญั 
 

กำรอบรมหลักสูตรกรรมกำรที่จัดโดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย :  
หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 20  
 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน  :  
พ.ศ.2547 – ปัจจุบนั กรรมกำร, ประธำนกรรมกำรบริหำร และกรรมกำรผูจ้ดักำร  

บริษทั พรพรหมเมท็ทอล จ ำกดั (มหำชน) 
 

กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในกิจกำรอ่ืน (ณ ปัจจุบัน) 

 กิจกำรที่เป็นบริษทัจดทะเบียน   :  ไม่มี 
 กิจกำรที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน  :  จ ำนวน 2 บริษทั ไดแ้ก่ 

      กรรมกำร, บริษทั โซลำร์ พีพีเอม็ จ ำกดั 
      กรรมกำร, บริษทั พรีเม่ียม เฟลก็ซิเบ้ิล แพคเกจจ้ิง จ ำกดั 

 กิจกำรอื่นที่อำจท ำใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ต่อบริษทั :  ไม่มี 
 

กำรถือหุ้นในบริษัท (ณ วนัที่ 30 ธนัวำคม 2559) :  
102,435,500 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 25.61 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกช ำระแลว้  
 

กำรเข้ำร่วมประชุมในรอบปี 2559 : 
 มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั 7 คร้ัง เขำ้ประชุม 7 คร้ัง 
 มีกำรประชุมผูถ้ือหุน้ 2 คร้ัง เขำ้ประชุม 2 คร้ัง 
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บริษทั พรพรหมเมท็ทอล จ ำกดั (มหำชน) 

 

รำยช่ือและประวตัขิองกรรมกำรที่ได้รับกำรเสนอช่ือให้ด ำรงต ำแหน่งใหม่ 
 

 
2. นำงกนกกร แทนไกรศร  (กรรมกำร, กรรมกำรบริหำร และรองกรรมกำรผู้จัดกำร) 
 

ประเภทกรรมกำรที่จะเสนอแต่งต้ัง : กรรมกำรบริหำร 
 

หลักเกณฑ์และวิธีกำรสรรหำ : 
เป็นกรรมกำรรำยเดิมของบริษทั ซ่ึงคณะกรรมกำรบริษทัไดพ้ิจำรณำถึงควำมเหมำะสมในดำ้น
คุณสมบติั ควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ของกรรมกำรที่ครบวำระแลว้ เห็นว่ำเป็นผู ้
ที่มีคุณสมบติัครบถว้นตำมพระรำชบญัญติัมหำชนจ ำกดั และไม่มีลกัษณะตอ้งห้ำมแต่งตั้งให้
เป็นกรรมกำรบริษัทตำมหลักเกณฑ์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลกัทรัพยแ์ละหน่วยงำนรำชกำรที่เกี่ยวขอ้ง 

วันที่ด ำรงต ำแหน่ง  : 21 เมษำยน 2547 
 

จ ำนวนปีที่เป็นกรรมกำร  : 13 ปี (นบัถึงวนัที่ 26 เมษำยน 2560) อำย ุ : 53 ปี 
 

วุฒิกำรศึกษำ : ปริญญำตรี คณะบริหำรธุรกิจ สำขำกำรตลำด มหำวิทยำลยัอสัสัมชญั 
 

กำรอบรมหลักสูตรกรรมกำรที่จัดโดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย :  
หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 20   

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน : 
พ.ศ.2547 – ปัจจุบนั กรรมกำร, กรรมกำรบริหำร และรองกรรมกำรผูจ้ดักำร 

บริษทั พรพรหมเมท็ทอล จ ำกดั (มหำชน) 

กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในกิจกำรอ่ืน (ณ ปัจจุบัน) 

 กิจกำรที่เป็นบริษทัจดทะเบียน   :  ไม่มี 
 กิจกำรที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน  :  จ ำนวน 2 บริษทั ไดแ้ก่ 

      กรรมกำร, บริษทั โซลำร์ พีพีเอม็ จ ำกดั 
      กรรมกำร, บริษทั พรีเม่ียม เฟลก็ซิเบ้ิล แพคเกจจ้ิง จ ำกดั 

 กิจกำรอื่นที่อำจท ำใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ต่อบริษทั :  ไม่มี 

กำรถือหุ้นในบริษัท (ณ วนัที่ 30 ธนัวำคม 2559) :  
112,400,000 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 28.10 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกช ำระแลว้   

กำรเข้ำร่วมประชุมในรอบปี 2559 : 
 มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั 7 คร้ัง เขำ้ประชุม 7 คร้ัง 
 มีกำรประชุมผูถ้ือหุน้ 2 คร้ัง เขำ้ประชุม 2 คร้ัง 
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บริษทั พรพรหมเมท็ทอล จ ำกดั (มหำชน) 

 

รำยช่ือและประวตัขิองกรรมกำรที่ได้รับกำรเสนอช่ือให้ด ำรงต ำแหน่งใหม่ 
 

 
3. นำงนันธิรำ ฤทธิมนตรี 
(กรรมกำร, กรรมกำรบริหำร และผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน) 
 

ประเภทกรรมกำรที่จะเสนอแต่งต้ัง : กรรมกำรบริหำร 
 

หลักเกณฑ์และวิธีกำรสรรหำ  : 
เป็นกรรมกำรรำยเดิมของบริษทั ซ่ึงคณะกรรมกำรบริษทัไดพ้ิจำรณำถึงควำมเหมำะสมในดำ้น
คุณสมบติั ควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ของกรรมกำรที่ครบวำระแลว้ เห็นว่ำเป็นผูท้ี่มี
คุณสมบติัครบถว้นตำมพระรำชบญัญัติมหำชนจ ำกัด และไม่มีลกัษณะตอ้งห้ำมแต่งตั้ งให้เป็น
กรรมกำรบริษทัตำมหลกัเกณฑข์องส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยแ์ละหน่วยงำนรำชกำรที่เกี่ยวขอ้ง 
 

วันที่ด ำรงต ำแหน่ง  : 21 เมษำยน 2547 

จ ำนวนปีที่เป็นกรรมกำร  : 13 ปี (นบัถึงวนัที่ 26 เมษำยน 2560) อำย ุ : 45 ปี  
 

วุฒิกำรศึกษำ   : ปริญญำตรี คณะบริหำรธุรกิจ สำขำกำรบญัชี มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 
 

กำรอบรมหลักสูตรกรรมกำรที่จัดโดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย :  
หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 20  
 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน  : 
พ.ศ.2547 – ปัจจุบนั กรรมกำร, กรรมกำรบริหำร และผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน  

บริษทั พรพรหมเมท็ทอล จ ำกดั (มหำชน) 
 

กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในกิจกำรอ่ืน (ณ ปัจจุบัน) 

 กิจกำรที่เป็นบริษทัจดทะเบียน   :  ไม่มี 
 กิจกำรที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน  :  จ ำนวน 2 บริษทั ไดแ้ก่ 

      กรรมกำร, บริษทั โซลำร์ พีพีเอม็ จ ำกดั 
      กรรมกำร, บริษทั พรีเม่ียม เฟลก็ซิเบ้ิล แพคเกจจ้ิง จ ำกดั 

 กิจกำรอื่นที่อำจท ำใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ต่อบริษทั :  ไม่มี 
 

กำรถือหุ้นในบริษัท (ณ วนัที่ 30 ธนัวำคม 2559) :  
80,000 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 0.02 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกช ำระแลว้  
 

กำรเข้ำร่วมประชุมในรอบปี 2559 : 
 มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั 7 คร้ัง เขำ้ประชุม 7 คร้ัง 
 มีกำรประชุมผูถ้ือหุน้ 2 คร้ัง เขำ้ประชุม 2 คร้ัง
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คณะกรรมกำรบริษทัไดพ้ิจำรณำก ำหนดค ำนิยำม “กรรมกำรอิสระ” ซ่ึงเท่ำกับกรอบขั้นต ่ำของนิยำมกรรมกำรอิสระท่ี
ประกำศโดยส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ดงัต่อไปน้ี 
 

1) ถือหุน้ไม่เกินร้อยละ 1 ของจ ำนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษทั รวมถึงบริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถ้ือหุ้น
รำยใหญ่ หรือผูมี้อ  ำนำจควบคุมของบริษทั ทั้งน้ี ใหน้บัรวมกำรถือหุน้ของผูท่ี้เกี่ยวขอ้งกบักรรมกำรอิสระรำยนั้นๆ ดว้ย 

2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ที่ปรึกษำที่ไดรั้บเงินเดือนประจ ำ  หรือผูมี้อ  ำนำจ
ควบคุมของบริษทั รวมถึงบริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถ้ือหุน้รำยใหญ่ หรือผูมี้อ  ำนำจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะ
ไดพ้น้จำกลกัษณะดงักล่ำวแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 2 ปีก่อนหน้ำ ทั้งน้ี ลกัษณะตอ้งหำ้มดงักล่ำวไม่รวมถึงกรณีท่ีเคยเป็นขำ้รำชกำร
หรือที่ปรึกษำของส่วนขำ้รำชกำร ซ่ึงเป็นผูถ้ือหุน้รำยใหญ่หรือผูมี้อ  ำนำจควบคุมของบริษทั 

3) ไม่เป็นบุคคลที่มีควำมสัมพนัธ์ทำงสำยโลหิตหรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำยในลกัษณะที่เป็นบิดำ มำรดำ คู่สมรส พี่
นอ้ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กรรมกำรรำยอื่น ผูบ้ริหำร ผูถ้ือหุน้รำยใหญ่ ผูมี้อ  ำนำจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรั้บ
กำรเสนอใหเ้ป็นกรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือผูมี้อ  ำนำจควบคุมของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

4) ไม่มีหรือเคยมีควำมสัมพนัธ์ทำงธุรกิจกบับริษทั รวมถึงบริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถ้ือหุน้รำยใหญ่ หรือผูมี้อ  ำนำจ
ควบคุมของบริษทั ในลกัษณะที่อำจเป็นกำรขดัขวำงกำรใชว้ิจำรณญำณอยำ่งอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถ้ือ
หุน้ที่มีนยัหรือผูมี้อ  ำนำจควบคุมของผูท้ี่มีควำมสัมพนัธ์ทำงธุรกิจกบับริษทั รวมถึงบริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถ้ือ
หุน้รำยใหญ่ หรือผูมี้อ  ำนำจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จำกลกัษณะดงักล่ำวไม่นอ้ยกว่ำ 2 ปีก่อนหนำ้ 
 

ควำมสัมพนัธ์ทำงธุรกิจตำมวรรคหน่ึง รวมถึงกำรท ำรำยกำรทำงกำรคำ้ที่กระท ำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจกำร กำรเช่ำหรือ
ใหเ้ช่ำอสังหำริมทรัพย ์รำยกำรเกี่ยวกบัสินทรัพยห์รือบริกำร รำยกำรให้หรือรับควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินดว้ยกำรรับหรือ
ให้กูย้ืมค  ้ำประกนั กำรให้สินทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัหน้ีสิน รวมถึงพฤติกำรณ์อื่นท ำนองเดียวกนั ซ่ึงเป็นผลให้บริษทัหรือ
คู่สัญญำมีภำระหน้ีท่ีตอ้งช ำระต่ออีกฝ่ำยหน่ึงตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของผูข้ออนุญำตหรือตั้งแต่ 20 ลำ้น
บำทข้ึนไป แลว้แต่จ ำนวนใดจะต ่ำกว่ำ ทั้งน้ี กำรค ำนวณภำระหน้ีดงักล่ำวให้เป็นไปตำมวิธีกำรค ำนวณมูลค่ำของรำยกำรท่ี
เกี่ยวโยงกนัตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนว่ำดว้ยหลกัเกณฑ์ในกำรท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกนั แต่ในกำรพิจำรณำ
ภำระหน้ีดงักล่ำวใหน้บัรวมภำระหน้ีท่ีเกิดข้ึนในระหว่ำง 1 ปีก่อนวนัที่มีควำมสัมพนัธ์ทำงธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั 
 

5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู ้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงบริษัทใหญ่ บริษทัย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ หรือผูมี้อ  ำนำจ
ควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถ้ือหุน้ที่มีนยั ผูมี้อ  ำนำจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส ำนกังำนสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของ
บริษทั รวมถึงบริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ หรือผูมี้อ  ำนำจควบคุมของบริษทัสังกดัอยู่ เวน้แต่จะได้
พน้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 2 ปีก่อนหนำ้ 

6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริกำรทำงวิชำชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงกำรให้บริกำรเป็นที่ปรึกษำกฎหมำยหรือที่ปรึกษำทำงกำรเงินซ่ึง
ไดรั้บค่ำบริกำรเกินกว่ำ 2 ลำ้นบำทต่อปีจำกบริษัท รวมถึงบริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผู ้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู ้มี
อ  ำนำจควบคุม หรือหุน้ส่วนของผูใ้ห้บริกำรทำงวิชำชีพนั้นดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะมำแลว้ไม่น้อยกว่ำ 2 ปี
ก่อนหนำ้ 
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7) ไม่เป็นตวัแทนของกรรมกำรของบริษทั ผูถ้ือหุน้รำยใหญ่ หรือผูถ้ือหุน้ซ่ึงเป็นผูท้ี่เกี่ยวขอ้งกบัผูถ้ือหุน้รำยใหญ่ของบริษทั  

8) ไม่ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันที่มีนัยกบักิ จกำรของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็น
หุน้ส่วนที่มีนัยในห้ำงหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนกังำน ที่ปรึกษำที่รับเงินเดือนประจ ำ 
หรือถือหุน้เกินร้อยละ 1 ของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอื่น ซ่ึงประกอบกิจกำรท่ีมีสภำพอยำ่งเดียวกนั
และเป็นกำรแข่งขนัที่มีนยักบักิจกำรของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

9) ไม่มีลกัษณะอื่นใดที่ท  ำใหไ้ม่สำมำรถใหค้วำมเห็นอยำ่งเป็นอิสระเกี่ยวกบักำรด ำเนินงำนของผูข้ออนุญำต  
 

ภำยหลงัไดรั้บกำรแต่งตั้งใหเ้ป็นกรรมกำรอิสระท่ีมีลกัษณะเป็นไปตำม (1) ถึง (9) แลว้ กรรมกำรอิสระอำจไดรั้บมอบหมำย
จำกคณะกรรมกำรใหต้ดัสินใจในกำรด ำเนินกิจกำรของผูข้ออนุญำต บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล ำดบัเดียวกนักบัผู ้
ถือหุน้รำยใหญ่ หรือผูมี้อ  ำนำจควบคุมของผูข้ออนุญำต โดยมีกำรตดัสินใจในรูปแบบขององคค์ณะ (collective decision) ได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่ิงท่ีส่งมำดว้ย ล  ำดบัท่ี 5 

- 29 – 
บริษทั พรพรหมเมท็ทอล จ ำกดั (มหำชน) 

ข้อบงัคบับริษัทในส่วนที่เกีย่วข้องกบักำรประชุมผู้ถอืหุ้น 
 

 
1. กำรปิดสมุดทะเบียน 
 

ข้อ 10 บริษทัอำจปิดงดรับลงทะเบียนกำรโอนหุน้ในระหว่ำง 21 วนัก่อนวนัประชุมผูถ้ือหุน้แต่ละคร้ังก็ได ้โดยประกำศให้ผู ้
ถือหุน้ทรำบล่วงหนำ้ ณ ส ำนกังำนใหญ่และส ำนกังำนสำขำของบริษทัทุกแห่งไม่นอ้ยกว่ำ 14 วนัก่อนวนัปิดงดรับลงทะเบียนกำรโอนหุน้ 
 

2. กำรเลือกต้ังกรรมกำร 

ข้อ 13 ท่ีประชุมผูถ้ือหุน้เป็นผูแ้ต่งตั้งกรรมกำรโดยใชเ้สียงขำ้งมำกตำมหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรดงัต่อไปน้ี 
1) ผูถ้ือหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ำกบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 
2) ใหผู้ถ้ือหุน้ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคลไป 
3) บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตำมล ำดบัลงมำเป็นผูไ้ดรั้บกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำรเท่ำกบัจ ำนวนกรรมกำรท่ีจะพึง

มีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บกำรเลือกตั้งในล ำดบัถดัลงมำมีคะแนนเสียงเท่ำกนัเกินจ ำนวน
ท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้นใหผู้เ้ป็นประธำนเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขำด 

ข้อ 14 ในกำรประชุมสำมญัประจ ำปีทุกคร้ัง ให้กรรมกำรออกจำกต ำแหน่ง 1 ใน 3 ถำ้จ ำนวนกรรมกำรที่จะแบ่งออกใหต้รง
เป็นสำมส่วนไม่ไดก้ใ็หอ้อกโดยจ ำนวนใกลท้ี่สุดกบัส่วน 1 ใน 3 

กรรมกำรที่จะตอ้งออกจำกต ำแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภำยหลงัจดทะเบียนบริษทันั้นใหใ้ชว้ิธีจบัสลำกกนัว่ำผูใ้ดจะออก 
ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปใหก้รรมกำรคนท่ีอยู่ในต ำแหน่งนำนท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจำกต ำแหน่ง กรรมกำรท่ีออกตำมวำระนั้นอำจถูกเลือกเขำ้
มำด ำรงต ำแหน่งใหม่กไ็ด ้

3. กำรเรียกประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อ 25 คณะกรรมกำรตอ้งจดัใหมี้กำรประชุมผูถ้ือหุน้เป็นกำรประชุมสำมญัประจ ำปีภำยใน 4 เดือนนบัแต่วนัส้ินสุดของรอบ
ปีบญัชีของบริษทั 

กำรเรียกประชุมผูถ้ือหุน้ครำวอื่นนอกจำกที่กล่ำวแลว้ให้เรียกว่ำกำรประชุมวิสำมญั คณะกรรมกำรจะเรียกประชุมผูถ้ือหุ้น
เป็นกำรประชุมวิสำมญัเม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร หรือผูถ้ือหุ้นรวมกนันับจ ำนวนหุ้นไดไ้ม่น้อยกว่ำ 1 ใน 5 ของจ ำนวนหุ้นที่
จ  ำหน่ำยไดท้ั้งหมด หรือผูถ้ือหุน้ไม่นอ้ยกว่ำ 25 คน ซ่ึงมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่ำ 1 ใน 10 ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยไดท้ั้งหมดจะ
เขำ้ช่ือกนัท ำหนังสือขอให้คณะกรรมกำรเรียกประชุมผูถ้ือหุน้เป็นกำรประชุมวิสำมญัเม่ือใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเหตุผลในกำรที่ขอให้
เรียกประชุมไวใ้ห้ชดัเจนในหนังสือดงักล่ำวดว้ย ในกรณีน้ีให้คณะกรรมกำรจัดประชุมผูถ้ือหุ้นภำยใน 1 เดือนนับแต่วนัที่ไดรั้บ
หนงัสือจำกผูถ้ือหุน้ 
 

ข้อ 26 ในกำรเรียกประชุมผูถ้ือหุ้นให้คณะกรรมกำรจัดท ำเป็นหนงัสือนัดประชุม ระบุสถำนที่ วนั เวลำ ระเบียบวำระกำร
ประชุม และเร่ืองที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมดว้ยรำยละเอียดตำมสมควร โดยระบุว่ำเป็นเร่ืองที่จะเสนอเพื่อทรำบ เพื่ออนุมติั หรือ
เพื่อพิจำรณำ รวมทั้งควำมเห็นของคณะกรรมกำรในเร่ืองดงักล่ำวและจดัส่งใหผู้ถ้ือหุน้และนำยทะเบียนทรำบไม่นอ้ยกว่ำ 7 วนัก่อน
วนัประชุม และโฆษณำค ำบอกกล่ำวนดัประชุมในหนงัสือพิมพติ์ดต่อกนั 3 วนัก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกว่ำ 3 วนั 
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บริษทั พรพรหมเมท็ทอล จ ำกดั (มหำชน) 

ข้อบงัคบับริษัทในส่วนที่เกีย่วข้องกบักำรประชุมผู้ถอืหุ้น 
 

 
4. องค์ประชุม 

ข้อ 28 ในกำรประชุมผูถ้ือหุน้ตอ้งมีผูถ้ือหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะจำกผูถ้ือหุน้ (ถำ้มี) มำประชุมไม่นอ้ยกว่ำ 25 คนและตอ้งมี
หุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่ำ 1 ใน 3 ของจ ำนวนหุน้ท่ีจ ำหน่ำยไดท้ั้งหมด หรือมีผูถ้ือหุน้และผูรั้บมอบฉันทะจำกผูถ้ือหุน้มำประชุมไม่
นอ้ยกว่ำกึ่งหน่ึงของจ ำนวนผู ้ถือหุ้นทั้งหมดและตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่ำ 1 ใน 3 ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยไดท้ั้งหมดจึงจะ
เป็นองคป์ระชุม 

ในกรณีท่ีปรำกฏว่ำกำรประชุมผูถ้ือหุน้คร้ังใด เม่ือล่วงเวลำนดัไปแลว้ถึง 1 ชัว่โมง จ ำนวนผูถ้ือหุน้ซ่ึงมำเขำ้ร่วมประชุมไม่
ครบองค์ประชุมตำมที่ก  ำหนดไว้ หำกว่ำกำรประชุมผูถ้ือหุ้นไดเ้รียกนัดเพรำะผูถ้ือหุ้นร้องขอ กำรประชุมเป็นอนัระงบัไป ถำ้กำร
ประชุมผูถ้ือหุ้นนั้นมิใช่เป็นกำรเรียกประชุมเพรำะผูถ้ือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และใหส่้งหนงัสือนัดประชุมไปยงัผูถ้ือหุ้นไม่
นอ้ยกว่ำ 7 วนัก่อนวนัประชุม ในกำรประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่บงัคบัว่ำจะตอ้งครบองคป์ระชุม 

ในกำรประชุมผูถ้ือหุ้นใหป้ระธำนกรรมกำรนั่งเป็นประธำนท่ีประชุม ถำ้ไม่มีประธำนกรรมกำรหรือประธำนกรรมกำรมิ
ไดม้ำเขำ้ประชุม ถำ้มีรองประธำนกรรมกำรให้รองประธำนกรรมกำรเป็นประธำน ถำ้รองประธำนกรรมกำรไม่มีหรือมีแต่ไม่อำจ
ปฏิบติัหนำ้ท่ีไดก้ใ็หท่ี้ประชุมเลือกตั้งผูถ้ือหุน้คนหน่ึงซ่ึงไดเ้ขำ้ร่วมประชุมเป็นประธำน 

5. กำรลงคะแนนเสียง 

ข้อ 29 ในกำรออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหน่ึงหุน้มีเสียงหน่ึงเสียงและมติของท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นนั้นให้ประกอบดว้ยคะแนน
เสียงดงัต่อไปน้ี 

ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงขำ้งมำกของผูถ้ือหุ้นซ่ึงมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถำ้มีคะแนนเสียงเท่ำกนั ให้
ประธำนในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขำด 

ในกรณีดงัต่อไปน้ี ใหถ้ือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ือหุ้นซ่ึงมำประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน 

1) กำรขำยหรือโอนกิจกำรของบริษทัทั้งหมดหรือบำงส่วนท่ีส ำคญัใหแ้ก่บุคคลอื่น 
2) กำรซ้ือหรือรับโอนกิจกำรของบริษทัอื่นหรือบริษทัเอกชนมำเป็นของบริษทั 
3) กำรท ำ แกไ้ข หรือเลิกสัญญำเกี่ยวกบักำรใหเ้ช่ำกิจกำรของบริษทัทั้งหมดหรือบำงส่วนท่ีส ำคญั กำรมอบหมำยใหบุ้คคล

อื่นเขำ้จดักำรธุรกิจของบริษทัหรือกำรรวมกิจกำรกบับุคคลอื่นโดยมีวตัถุประสงคจ์ะแบ่งก  ำไรขำดทุนกนั 
4) กำรแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือขอ้บงัคบั 
5) กำรเพิ่มหรือลดทุนของบริษทัหรือกำรออกหุน้กู ้
6) กำรควบหรือเลิกบริษทั 
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บริษทั พรพรหมเมท็ทอล จ ำกดั (มหำชน) 

ข้อบงัคบับริษัทในส่วนที่เกีย่วข้องกบักำรประชุมผู้ถอืหุ้น 
 

 
6. ระเบียบวำระกำรประชุม 

ข้อ 30 กิจกำรอนัท่ีประชุมสำมญัประจ ำปีพึงกระท ำมีดงัน้ี 
1) พิจำรณำรำยงำนของคณะกรรมกำรที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลกำรด ำเนินกำรของบริษทัในรอบปีที่ผ่ำนมำ 
2) พิจำรณำและอนุมติังบดุลและบญัชีก  ำไรขำดทุนของรอบปีบญัชีที่ผ่ำนมำ 
3) พิจำรณำจดัสรรเงินก ำไรและจดัสรรเงินไวเ้ป็นทุนส ำรอง 
4) พิจำรณำเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีออกตำมวำระและก ำหนดค่ำตอบแทน 
5) พิจำรณำแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก ำหนดค่ำตอบแทน 
6) กิจกำรอื่นๆ 

 

7. งบกำรเงิน 

 ข้อ 34 คณะกรรมกำรตอ้งจัดให้มีกำรท ำงบดุลและบญัชีก  ำไรขำดทุน ณ วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษัท เสนอต่อที่
ประชุมผูถ้ือหุน้ ในกำรประชุมสำมญัประจ ำปี เพื่อพิจำรณำอนุมติังบดุล และบญัชีก  ำไรขำดทุน คณะกรรมกำรตอ้งจัดให้ผูส้อบบญัชี
ตรวจสอบใหเ้สร็จก่อนน ำเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ือหุน้ 

8. เงินปันผล 
 

ข้อ 37 หำ้มมิใหแ้บ่งเงินปันผลจำกเงินประเภทอื่นนอกจำกเงินก ำไร ในกรณีที่บริษทัยงัมียอดขำดทุนสะสมอยู ่หำ้มมิใหแ้บ่ง
เงินปันผล เวน้แต่เป็นกรณีของหุน้บุริมสิทธิที่ขอ้บงัคบัระบุไวเ้ป็นกำรอื่น  

 

เงินปันผลใหแ้บ่งตำมจ ำนวนหุน้ หุน้ละเท่ำๆ กนั โดยกำรจ่ำยเงินปันผลตอ้งไดรั้บอนุมติัจำกที่ประชุมผูถ้ือหุน้  
 

คณะกรรมกำรอำจจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ไดเ้ป็นคร้ังครำวในเม่ือเห็นว่ำบริษทัมีผลก ำไรสมควรพอท่ีจะท ำ
เช่นนั้นและรำยงำนใหท่ี้ประชุมผูถ้ือหุน้ทรำบในกำรประชุมครำวต่อไป 
 

กำรจ่ำยเงินปันผลให้กระท ำภำยใน 1 เดือนนับแต่วนัท่ีท่ีประชุมผูถ้ือหุน้หรือคณะกรรมกำรลงมติแลว้แต่กรณี ทั้งน้ี ให้แจ้ง
เป็นหนังสือไปยงัผูถ้ือหุ้นและให้โฆษณำค ำบอกกล่ำวกำรจ่ำยเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพด์ว้ย มิใหคิ้ดดอกเบ้ียแก่บริษทัหำกกำร
จ่ำยเงินปันผลนั้นไดก้ระท ำภำยใตร้ะยะเวลำท่ีกฎหมำยก ำหนด 

 

ข้อ 38 บริษทัตอ้งจดัสรรก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ำรองไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปี หกัดว้ย
ยอดเงินขำดทุนสะสมยกมำ (ถำ้มี) จนกว่ำทุนส ำรองน้ีจะมีจ ำนวนไม่นอ้ยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษทั 
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บริษทั พรพรหมเมท็ทอล จ ำกดั (มหำชน) 

รำยกำรเอกสำรหรือหลกัฐำนแสดงตนในกำรเข้ำร่วมประชุม  
 

 
 เพื่อเป็นกำรสร้ำงควำมเช่ือมัน่ให้เกิดข้ึนแก่ผูถ้ือหุ้น ผูล้งทุน และผูท้ี่เกี่ยวขอ้งทุกฝ่ำย และเพื่อให้กำรประชุมผูถ้ือหุ้นของ
บริษทัเป็นไปดว้ยควำมโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผูถ้ือหุน้ บริษทัจึงเห็นควรก ำหนดให้มีกำรตรวจสอบเอกสำรหรือ
หลกัฐำนแสดงควำมเป็นผูถ้ือหุ้นหรือผูแ้ทนของผูถ้ือหุ้นที่มีสิทธิเขำ้ร่วมประชุมเพื่อให้ผูถ้ือหุ้นหรือผูแ้ทนของผูถ้ือหุน้ยึดถือปฏิบติั 
ทั้งน้ี บริษทัขอสงวนสิทธิท่ีจะผ่อนผนักำรยืน่แสดงเอกสำรหรือหลกัฐำนแสดงควำมเป็นผูถ้ือหุ้นหรือผูแ้ทนของผูถ้ือหุน้ท่ีมีสิทธิเขำ้
ร่วมประชุมแต่ละรำยตำมที่บริษทัจะพิจำรณำเห็นเหมำะสม 
 

 กรณีที่มีผูถ้ือหุ้นที่มีสิทธิเขำ้ร่วมประชุมลงทะเบียนเขำ้ร่วมประชุมภำยหลงัจำกที่มีกำรเปิดประชุมไปแลว้ตำมเวลำที่ก  ำหนด
ในหนังสือเชิญประชุม บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะงดเวน้กำรลงคะแนนเสียงส ำหรับวำระที่ไดมี้กำรพิจำรณำและประกำศผลกำร
ลงคะแนนเสียงเสร็จส้ินไปแลว้ โดยผูถ้ือหุน้จะสำมำรถลงคะแนนเสียงไดเ้ฉพำะวำระท่ียงัคงเหลืออยูเ่ท่ำนั้น 
 

เอกสำรและหลักฐำนที่ผู้เข้ำร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้ำร่วมประชุม 
 

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดำ 
 

1) กรณีมำประชุมดว้ยตนเอง 
 ผูถ้ือหุน้แสดงบตัรประจ ำตวัประชำชนฉบบัจริง หรือบตัรประจ ำตวัขำ้รำชกำรฉบบัจริง  หรือใบอนุญำตขบัขี่ฉบบัจริง 

หรือหนงัสือเดินทำงฉบบัจริง (กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ) เพื่อลงทะเบียน 
2) กรณีมอบฉันทะ 

 ผูรั้บมอบฉันทะน ำส่งหนังสือมอบฉันทะโดยกรอกขอ้ควำมใหช้ดัเจนและลงช่ือในหนงัสือมอบฉันทะ พร้อมปิดอำกร
แสตมป์ 20 บำท 

 ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน หรือส ำเนำบตัรประจ ำตวัขำ้รำชกำร หรือส ำเนำใบอนุญำตขบัขี่ หรือส ำเนำหนังสือ
เดินทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ) ของผูม้อบฉันทะและผูรั้บมอบฉันทะ 

 

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล 

 ผูรั้บมอบฉันทะน ำส่งหนังสือมอบฉันทะ โดยกรอกขอ้ควำมใหช้ดัเจนและลงช่ือในหนงัสือมอบฉันทะ พร้อมปิดอำกร
แสตมป์ 20 บำท 

 ส ำเนำหนงัสือรับรองนิติบุคคลออกให้ไม่เกิน 60 วนั โดยกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชย ์หรือส ำเนำหนงัสือ
รับรองนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่ำงประเทศ) 

 ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือส ำเนำบัตรประจ ำตวัข้ำรำชกำร หรือส ำเนำหนังสือเดินทำง (กรณีเป็นชำว
ต่ำงประเทศ) ของผูมี้อ  ำนำจที่ไดล้งนำมแทนนิติบุคคลและผูรั้บมอบฉันทะ 

 

ในกรณีของส ำเนำเอกสำรจะตอ้งมีกำรรับรองส ำเนำถูกตอ้งและหำกเป็นเอกสำรท่ีจดัท ำข้ึนในต่ำงประเทศจะตอ้งไดรั้บกำร
รับรองกำรลงลำยมือช่ือจำกสถำนทูต หรือสถำนกงสุลไทยในประเทศนั้น หรือโนตำรีพบับลิค หรือบุคคลอื่นท่ีมีอ  ำนำจตำมกฎหมำย
ทอ้งถิ่นรับรองกำรลงลำยมือช่ือ 
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รำยกำรเอกสำรหรือหลกัฐำนแสดงตนในกำรเข้ำร่วมประชุม  
 

 
เอกสำรที่มิไดมี้ตน้ฉบบัเป็นภำษำองักฤษจะตอ้งจดัท ำค  ำแปลภำษำองักฤษแนบมำพร้อมดว้ยและให้ผูมี้อ  ำนำจลงนำมของ

นิติบุคคลนั้นรับรองควำมถูกตอ้งของค ำแปล 
 

ผูถ้ือหุน้หรือผูรั้บมอบฉันทะสำมำรถลงทะเบียนและยืน่เอกสำรหรือหลกัฐำนเพื่อกำรตรวจสอบ ณ สถำนท่ีประชุมไดต้ั้งแต่
เวลำ 12.00 น. ของวนัพฤหัสบดี ที่ 27 เมษำยน 2560 เป็นตน้ไป กรณีกำรมอบฉันทะโดยเฉพำะจำกผูถ้ือหุ้นชำวต่ำงประเทศหรือนิติ
บุคคลท่ีจดทะเบียนจดัตั้งในต่ำงประเทศ ผูรั้บมอบฉันทะควรจะมำลงทะเบียนเม่ือเร่ิมเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อให้ผูต้รวจเอกสำรไดมี้
เวลำเพียงพอในกำรตรวจสอบ 
 

 กรณีผูเ้ขำ้ร่วมประชุมมีกำรแก้ไขค ำน ำหน้ำช่ือสกุล แก้ไขช่ือ – ช่ือสกุล โปรดแสดงหลักฐำนรับรองกำรเปลี่ยนแปลง
ดงักล่ำวในกำรลงทะเบียนดว้ย 
 

เงื่อนไขในกำรมอบฉันทะและออกเสียงลงคะแนน 
 

ตำมค ำช้ีแจงของกรมพัฒนำธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชย์ เร่ืองกำรมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเขำ้ประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนในกำรประชุมผูถ้ือหุน้ระบุว่ำ กำรมอบฉันทะนั้น ผูม้อบฉันทะจะมอบฉันทะใหผู้รั้บมอบฉันทะเขำ้ร่วมประชุมและออก
เสียงลงคะแนนเท่ำกบัจ ำนวนหุ้นท่ีถืออยู่ทั้ งหมดหรือเป็นบำงส่วน จ ำนวนกี่หุ้นเป็นจ ำนวนกี่เสียงก็ได ้กล่ำวคือ กำรมอบฉันทะ
สำมำรถมอบเพียงบำงส่วนไดแ้ละในกำรมอบฉันทะจะมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำลงมติแทนผูถ้ือหุ้นตำมที่ผูรั้บ
มอบฉันทะเห็นสมควรหรือก ำหนดให้ลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องผูม้อบฉันทะก็ได ้แต่หำกผู ้มอบฉันทะหรือผูรั้บมอบฉันทะ
เป็นนิติบุคคลหรือเป็นนิติบุคคลทั้งคู่จะตอ้งมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องผูม้อบฉันทะเท่ำนั้น 

 

ทั้งน้ี ผูถ้ือหุน้หน่ึงรำยจะมอบฉันทะใหผู้รั้บมอบฉันทะเพียงรำยเดียวเป็นผูเ้ขำ้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่สำมำรถ
แบ่งแยกจ ำนวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉันทะหลำยคนเพื่อแยกกำรลงคะแนนเสียงได)้ โดยในกำรออกเสียงใหน้บัหุน้หน่ึงเป็นหน่ึงเสียงและ
ใชว้ิธีออกเสียงลงในบตัรลงคะแนนเสียงที่บริษทัแจกให้ ณ จุดลงทะเบียน และจะมีกำรประกำศผลกำรลงคะแนนอยำ่งเปิดเผยในแต่
ละวำระเพื่อใหมี้ควำมชดัเจน โปร่งใส และสำมำรถตรวจสอบได ้โดยบริษทัไดจ้ดัใหมี้คนกลำงที่เป็นอิสระในกำรตรวจสอบกำรนับ
คะแนนเสียงในที่ประชุมดว้ย 
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หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
 

      เขียนที่.............................................................................................  

     วนัที่ .................เดือน .....................................................พ.ศ. .......................  

(1) ขำ้พเจำ้ ................................................................................ ...................................สญัชำติ ................................ ....................อยู่
บำ้นเลขที่ ......................................ถนน ............................................ ..........ต  ำบล/แขวง.....................................................
อ  ำเภอ/เขต ..............................จงัหวดั ............... ..................................รหสัไปรษณีย ์............................................................... 
 

(2) เป็นผูถ้ือหุน้ของบริษทั พรพรหมเมท็ทอล  จ ำกดั (มหำชน) (.บริษทั”) 
 โดยถือหุน้จ ำนวนทั้งส้ินรวม ..............................หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ำกบั .............................................เสียง ดงัน้ี 

☐   หุน้สำมญั .....................................หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ำกบั ............................................................. เสียง  
(3) ขอมอบฉันทะให ้

 ☐      ช่ือ .....................นำยไทยลกัษณ์ ลี้ถำวร .........................อำย ุ......68.......ปี ต  ำแหน่ง ..........กรรมกำรอิสระ............  
              อยูบ่ำ้นเลขที่ ..........35/1..............หมู่ .....-..... ถนน..............-...................ต ำบล/แขวง ...........พระโขนง..................    
              อ  ำเภอ/เขต ...............คลองเตย..................จงัหวดั ............กรุงเทพมหำนคร..............รหสัไปรษณีย ์......10110...... 

หรือ  ☐      ช่ือ .....................นำยจงเจตน์  บุญเกิด ....................... ....อำย ุ......65.......ปี ต  ำแหน่ง ..........กรรมกำรอิสระ............  
              อยูบ่ำ้นเลขที่ ..........85/7..............หมู่ ....9.... ถนน...............-....................ต ำบล/แขวง ...........บำงกรวย..................    
              อ  ำเภอ/เขต ...............บำงกรวย..................จงัหวดั ....................นนทบุรี...................รหสัไปรษณีย ์......11130........ 

หรือ  ☐      ช่ือ ...................................................................................อำย ุ..................ปี ต  ำแหน่ง .............................................. 
              อยูบ่ำ้นเลขที่ ................................หมู่ …...... ถนน....................................ต ำบล/แขวง ............................................    
              อ  ำเภอ/เขต ................................................จงัหวดั ....................................................รหสัไปรษณีย ์........................ 

 
 คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขำ้พเจำ้เพื่อเขำ้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขำ้พเจำ้ในกำรประชุมสำมญัผู ้
ถือหุน้ประจ ำปี 2560 วนัพฤหสับดีท่ี 27 เมษำยน 2560 เวลำ 14.00 น. ณ หอ้งประชุมของบริษทั ชั้น 3 อำคำรพรพรหม เลขท่ี 229 ถนน
นครรำชสีมำ แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหำนคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลำ และสถำนที่อื่นดว้ย  

 หมายเหต ุ: กรรมการอิสระทั้ง 2 ท่านท่ีบริษัทเสนอช่ือให้เป็นผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น มีส่วนได้เสียในระเบียบวาระการ
ประชุมท่ี 6 เร่ือง พิจารณาอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2560 ท่ีเสนอในการประชุมผู้ ถือหุ้นคร้ังนี้  

(4) ขำ้พเจำ้ขอมอบฉันทะใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขำ้พเจำ้ในกำรประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 

ปิดอากร

แสตมป์     

20 บาท 
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วำระที่ 1 พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นคร้ังที่ 1/2559 

(ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมที่เห็นสมควร 
(ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

    เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

วำระที่ 2 รับทรำบรำยงำนคณะกรรมกำรเก่ียวกับผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท ประจ ำปี 2559 

(ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมที่เห็นสมควร 
(ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

     เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

วำระที่ 3 พิจำรณำอนุมัติงบกำรเงินของบริษัท ส ำหรับรองระยะเวลำบัญชี ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 

(ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมที่เห็นสมควร 
(ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

วำระที่ 4 พิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรก ำไรสุทธิเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย และกำรจ่ำยปันผลของบริษัท 

(ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมที่เห็นสมควร 
(ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

วำระที่ 5 พิจำรณำเลือกต้ังกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ออกตำมวำระ 

(ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมที่เห็นสมควร 
(ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของขำ้พเจ้ำ ดงัน้ี 

         กำรแต่งตั้งกรรมกำรทั้งชุด 
   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

         กำรแต่งตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคล 
1)    นำยช ำนำญ พรพิไลลกัษณ์ 
2)    เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

2)    นำงกนกกร แทนไกรศร 
3)    เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

3)    นำงนนัธิรำ ฤทธิมนตรี 
4)    เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
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วำระที่ 6 พิจำรณำอนุมัติก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2560 
(ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมที่เห็นสมควร 
(ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

วำระที่ 7 พิจำรณำอนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก ำหนดค่ำสอบบัญชี ประจ ำปี 2560 
(ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมที่เห็นสมควร 
(ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

วำระที่ 8 พิจำรณำเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ำมี) 
(ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมที่เห็นสมควร 
(ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 

(5) กำรลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะในวำระใดท่ีไม่เป็นไปตำมท่ีระบุในหนังสือมอบฉันทะน้ี ให้ถือว่ำกำรลงคะแนนไม่
ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นกำรลงคะแนนเสียงของขำ้พเจำ้ในฐำนะผูถ้ือหุน้ 
 

(6) ในกรณีที่ข้ำพเจ้ำไม่ไดร้ะบุควำมประสงค์ในกำรออกเสียงลงคะแนนในวำระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีที่ที่
ประชุมมีกำรพิจำรณำหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจำกเร่ืองที่ระบุไวข้ำ้งตน้ รวมถึงกรณีที่มีกำรแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรือ
เพิ่มเติมขอ้เทจ็จริงประกำรใด  ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
 

 กิจกำรใดที่ผูรั้บมอบฉันทะไดก้ระท ำไปในกำรประชุม  เวน้แต่กรณีที่ผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสียงตำมที่ขำ้พเจ้ำระบุใน
หนงัสือมอบฉันทะใหถ้ือเสมือนว่ำขำ้พเจำ้ไดก้ระท ำเองทุกประกำร 
 
       ลงช่ือ.................................................................ผูม้อบฉันทะ  
              (.................................................................)  
 

 
       ลงช่ือ.................................................................ผูรั้บมอบฉันทะ  
              (.................................................................)  
หมายเหตุ : 

1. ผูถ้ือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู ้รับมอบฉันทะเพียงรำยเดียวเป็นผูเ้ขำ้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่
สำมำรถแบ่งแยกจ ำนวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉันทะหลำยคนเพื่อแยกกำรลงคะแนนเสียงได ้ 

2. วำระเลือกตั้งกรรมกำรสำมำรถเลือกตั้งกรรมกำรทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมกำรรำยบุคคล 
3. ในกรณีท่ีมีวำระท่ีพิจำรณำในกำรประชุมมำกกว่ำวำระท่ีระบุไวข้ำ้งตน้ ผูม้อบฉันทะสำมำรถระบุเพิ่มเติมไดใ้นใบประจ ำต่อ

แบบหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. ตำมแนบ        
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บริษทั พรพรหมเมท็ทอล จ ำกดั (มหำชน) 

ใบประจ ำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
กำรมอบฉันทะในฐำนะเป็นผูถ้ือหุน้ของบริษทั พรพรหมเมท็ทอล จ ำกดั (มหำชน) 

ในกำรประชุมสำมญัผูถ้ือหุน้ประจ ำปี 2560 ในวนัพฤหสับดีที่ 27 เมษำยน 2559 เวลำ 14.00 น. 
ณ หอ้งประชุมของบริษทั ชั้น 3 อำคำรพรพรหม   

เลขที่ 229 ถนนนครรำชสีมำ แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหำนคร  
หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลำ และสถำนที่อื่นดว้ย 

 
วำระที่ ........ เร่ือง ........................................................................................................ .................................................. 

(ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมที่เห็นสมควร 
(ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 

วำระที่ ......... เร่ือง .................................................................................................... ...................................................... 
(ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมที่เห็นสมควร 
(ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 

วำระที่ ......... เร่ือง .............................................................................................................................................. ............ 
(ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมที่เห็นสมควร 
(ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 

วำระที่ ......... เร่ือง .................................................................................................... ...................................................... 
(ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมที่เห็นสมควร 
(ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 

วำระที่ ......... เร่ือง ....................................................... ...................................................................................................  
(ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมที่เห็นสมควร 
(ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 

วำระที่ ......... เร่ือง .................................................................................................... ...................................................... 
(ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมที่เห็นสมควร 
(ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง
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บริษทั พรพรหมเมท็ทอล จ ำกดั (มหำชน) 

แผนที่ตั้งสถำนที่จดักำรประชุมผู้ถอืหุ้น 
 

 

หอ้งประชุมของบริษทั ชั้น 3 อำคำรพรพรหม 
เลขท่ี 229 ถนนนครรำชสีมำ แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหำนคร 10300 
โทรศพัท ์02-628-6100 โทรสำร 02-628-6122 
 

รถโดยสำรประจ ำทำงท่ีผำ่น : สำย 12, 43, 56, 99, 110, ปอ.16, ปอ.213, ปอ.516 
 

 

 
 


