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   วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2559 

เร่ือง  ขอเชิญประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2559 

เรียน  ท่านผูถื้อหุน้ บริษทั พรพรหมเมท็ทอล จ ากดั (มหาชน) 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1. ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2559 

  2. สารสนเทศเก่ียวกบัการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนต่อบุคคลในวงจ ากดั 

  3. แบบรายงานการเพ่ิมทุน (F53-4) 

  4. ขอ้บงัคบับริษทัในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้ 

  5. รายการเอกสารหรือหลกัฐานแสดงตนในการเขา้ร่วมประชุม 

  6. ขั้นตอนการเขา้ร่วมประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2559 

  7. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. 
  8. แผนท่ีตั้งสถานท่ีจดัการประชุมผูถื้อหุน้ 

 ดว้ยคณะกรรมการบริษทั พรพรหมเมท็ทอล จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”)  ไดมี้มติใหเ้รียกประชุมวิสามญัผู ้

ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2559 ในวนัพุธท่ี 16 พฤศจิกายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษทั ชั้น 3 อาคารพร
พรหม เลขท่ี 229 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปน้ี 

วำระที่ 1 พจิำรณำรับรองรำยงำนประชุมสำมญัผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2559 

หลกัการและเหตุผล การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2559 จดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2559 โดยบริษทัได้

จดัท ารายงานการประชุมแลว้เสร็จส่งให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชยภ์ายในเวลาท่ี

กฎหมายก าหนด พร้อมทั้งไดเ้ผยแพร่ผา่นทางเวบ๊ไซตข์องบริษทั (www.ppm.co.th) ตั้งแต่วนัท่ี 10 พฤษภาคม 2559 
ไม่ปรากฏวา่มีผูใ้ดคดัคา้นหรือขอแกไ้ขใด ๆ 

 ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่าการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุ้น 

ประจ าปี 2559 มีความถูกตอ้ง และมีความชดัเจน จึงเห็นควรรับรองรายงานการประชุมดงักล่าว (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย

ล าดบั 1) 

เง่ือนไขการลงมติ  วาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้

ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วำระที่ 2 พิจำรณำอนุมัตกิำรลดทุนจดทะเบียนของบริษทัและอนุมัติแก้ไขเพิ่มเตมิหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท 

ข้อ 4 เพือ่ให้สอดคล้องกบักำรลดทุนจดทะเบียนของบริษทั  

หลกัการและเหตุผล เน่ืองจากบริษทัไดเ้คยจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั 

คร้ังท่ี 1 (PPM-W1) จ านวน 80,000,000 หน่วย โดยไม่คิดมลูค่าใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม เม่ือวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2557 ทั้งน้ี 
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คงเหลือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจดัสรรไม่หมดจ านวน 28 หน่วย โดยบริษทัไดจ้ดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนไวร้องรับการ

ใช้สิทธิแปลงสภาพดังกล่าวแลว้จ านวน 160,000,000 หุ้น ดงันั้น เพ่ือให้ทุนจดทะเบียนของบริษทัเป็นไปตาม

จุดประสงค์ในการจดทะเบียน บริษทัจึงตอ้งด าเนินการยกเลิกหุ้นสามญัในส่วนท่ีเหลือจากการจดัสรรใบส าคญั

แสดงสิทธิคร้ังท่ี 1 (PPM-W1) จ านวน 56 หุน้  

 และเพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัดงักล่าว จึงเสนอต่อท่ีประชุมพิจารณาแกไ้ข
เพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4 เร่ืองทุนจดทะเบียน ตามรายละเอียดดงัต่อไปน้ี   
  ขอ้ความเดิม 
  “ขอ้ 4 ทุนจดทะเบียน 240,000,000 บาท (สองร้อยส่ีสิบลา้นบาทถว้น) 
   แบ่งออกเป็น 480,000,000 หุน้ (ส่ีร้อยแปดสิบลา้นบาทหุน้) 
   มลูค่าหุน้ละ             0.50 บาท (หา้สิบสตางคถ์ว้น) 
   โดยแยกออกเป็น 
   หุน้สามญั 480,000,000 หุน้ (ส่ีร้อยแปดสิบลา้นหุน้) 
   หุน้บุริมสิทธิ  - หุน้” 
  แกไ้ขเป็น 

“ขอ้ 4     ทุนจดทะเบียน 239,999,972 บาท (สองร้อยสามสิบเกา้ลา้นเกา้แสนเกา้หม่ืน
   เกา้พนัเกา้ร้อยเจด็สิบสองบาทถว้น) 

แบ่งออกเป็น 479,999,944 หุน้ (ส่ีร้อยเจ็ดสิบเกา้ลา้นเกา้แสนเกา้หม่ืนเกา้
      พนัเกา้ร้อยส่ีสิบส่ีหุน้) 

   มลูค่าหุน้ละ             0.50 บาท (หา้สิบสตางคถ์ว้น) 
   โดยแยกออกเป็น 

หุน้สามญั 479,999,944 หุน้ (ส่ีร้อยเจ็ดสิบเกา้ลา้นเกา้แสนเกา้หม่ืนเกา้
      พนัเกา้ร้อยส่ีสิบส่ีหุน้) 

   หุน้บุริมสิทธิ  - หุน้” 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาการลด

ทุนจดทะเบียนของบริษทัจากทุนจดทะเบียนเดิม 240,000,000 บาท เป็น 239,999,972 บาท โดยการตดัจ าหน่ายหุน้

สามญัซ่ึงจดัสรรไวส้ าหรับรองรับการใชสิ้ทธิแปลงสภาพใบส าคญัแสดงสิทธิคร้ังท่ี 1  (PPM-W1) จ านวน 56 หุ้น 

มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท และอนุมติัแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4 เร่ืองทุนจดทะเบียน 
เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั  

เง่ือนไขการลงมติ  วาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วำระที่ 3 พิจำรณำอนุมัติกำรเพิ่มทุนจดทะเบียน และอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เร่ืองทุนจดทะเบียน 

เพือ่ให้สอดคล้องกบักำรเพิม่ทุนจดทะเบียน 

 3.1 พิจำรณำอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยกำรออกหุ้นสำมัญใหม่ เพื่อรองรับกำรปรับสิทธิของใบส ำคัญ

แสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสำมัญของบริษัท คร้ังที่ 1 (PPM-W1) และอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 

เร่ืองทุนจดทะเบียน เพือ่ให้สอดคล้องกบักำรเพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษทั 
 

หลกัการและเหตุผล ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2559 เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2559 ไดมี้มติอนุมติั

จ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกวา่อตัราร้อยละ 80 ประกอบกบัมีมติอนุมติัเปล่ียนแปลงมลูค่าท่ีตราไวข้องหุน้สามญัจาก

เดิม 1 บาท เป็น 0.50 บาท (รายละเอียดตามข่าวท่ีได้แจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบ เม่ือวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2559 และ 2 

มิถุนายน 2559 ตามล าดบั) ซ่ึงมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ดงักล่าวเขา้เง่ือนไขตามขอ้ก าหนดสิทธิของใบส าคญัแสดง

สิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัคร้ังท่ี 1 (PPM-W1) ท่ีก าหนดใหบ้ริษทัตอ้งด าเนินการปรับราคาการใชสิ้ทธิและ

อตัราการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัคร้ังท่ี 1 (PPM-W1) ซ่ึงบริษทัไดด้ าเนินการ

ดงักล่าวแลว้ คงเหลือแต่การเพ่ิมทุนจดทะเบียนและการจดัสรรหุน้สามญัใหม่เพ่ือรองรับการปรับสิทธิดงักล่าว โดย

มีรายละเอียดดงัน้ี    

จ ำนวนใบส ำคัญแสดงสิทธิคร้ังที่ 1 
(PPM-W1) คงเหลอื 

ผลต่ำงของอตัรำกำรใช้สิทธิ     
ที่จะซ้ือหุ้นสำมัญ (หุ้น)               

จ ำนวนหุ้นสำมญัที่ออกใหม่                          
เพือ่รองรับกำรปรับสิทธิ (หน่วย)                             

79,999,7221 
(80,000,000 – 28 – 250) 

0.014                                      
(2.014 - 2.000)2 

1,120,0003                                                    
(ปัดเศษข้ึนจากการค านวณจริง) 

หมายเหตุ 
 1. เดิมบริษทัเพ่ิมทุนจดทะเบียนเพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิจ านวน 80,000,000 หน่วย สามารถจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิได ้79,999,972 
     หน่วย คงเหลือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจดัสรรไม่ได ้ 28 หน่วย ต่อมามีผูใ้ชสิ้ทธิแปลงสภาพจ านวน 250 หน่วย 
 2. อตัราการใชสิ้ทธิใหม่ : ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย  ใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัได ้2.014 หุ้น 
     อตัราส่วนหุ้นสามญัท่ีจดัสรรไวเ้พ่ือรองรับการใชสิ้ทธิ :  ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัได ้2 หน่วย  

 3. จ  านวนหุ้นสามญัท่ีรองรับการใชสิ้ทธิคงเหลือ X ผลต่างของอตัราการใชสิ้ทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั 

     = 79,999,722 X 0.014 = 1,119,996 

 จากตารางขา้งตน้ บริษทัตอ้งเพ่ิมทุนจดทะเบียนเพ่ือรองรับการปรับสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือ

หุน้สามญัของบริษทั คร้ังท่ี 1 (PPM-W1) จ านวน 1,120,000 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 
และเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัดงักล่าว จึงเสนอต่อท่ีประชุมพิจารณาแกไ้ข

เพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4 เร่ืองทุนจดทะเบียน ตามรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
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 ขอ้ความเดิม 
“ขอ้ 4     ทุนจดทะเบียน 239,999,972 บาท (สองร้อยสามสิบเกา้ลา้นเกา้แสนเกา้หม่ืน

   เกา้พนัเกา้ร้อยเจด็สิบสองบาทถว้น) 
แบ่งออกเป็น 479,999,944 หุน้ (ส่ีร้อยเจ็ดสิบเกา้ลา้นเกา้แสนเกา้หม่ืนเกา้

      พนัเกา้ร้อยส่ีสิบส่ีหุน้) 
   มลูค่าหุน้ละ             0.50 บาท (หา้สิบสตางคถ์ว้น) 
   โดยแยกออกเป็น 

หุน้สามญั 479,999,944 หุน้ (ส่ีร้อยเจ็ดสิบเกา้ลา้นเกา้แสนเกา้หม่ืนเกา้
      พนัเกา้ร้อยส่ีสิบส่ีหุน้) 

   หุน้บุริมสิทธิ  - หุน้” 
  แกไ้ขเป็น 

“ขอ้ 4     ทุนจดทะเบียน 240,559,972 บาท (สองร้อยส่ีสิบลา้นหา้แสนหา้หม่ืนเกา้พนั
   เกา้ร้อยเจด็สิบสองบาทถว้น) 

แบ่งออกเป็น 481,119,944 หุน้ (ส่ีร้อยแปดสิบเอ็ดล้านหน่ึงแสนหน่ึง
      หม่ืนเกา้พนัเกา้ร้อยส่ีสิบส่ีหุน้) 

   มลูค่าหุน้ละ             0.50 บาท (หา้สิบสตางคถ์ว้น) 
   โดยแยกออกเป็น 

หุน้สามญั 481,119,944 หุน้ (ส่ีร้อยแปดสิบเอ็ดล้านหน่ึงแสนหน่ึง
      หม่ืนเกา้พนัเกา้ร้อยส่ีสิบส่ีหุน้) 
 หุน้บุริมสิทธิ  - หุน้” 

 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาเพ่ิม
ทุนจดทะเบียน โดยการออกหุน้สามญัใหม่ เพ่ือรองรับการปรับสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของ
บริษทั คร้ังท่ี 1 (PPM-W1) จ านวน 1,120,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท และเห็นควรเสนอต่อท่ีประชุมผู ้
ถือหุน้พิจารณาอนุมติัแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4 เร่ืองทุนจดทะเบียน เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบั
การเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัและพิจารณาอนุมติัการมอบอ านาจท่ีจ าเป็นและเก่ียวขอ้งตามท่ีเสนอ 

เง่ือนไขการลงมติ  วาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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 3.2 พิจำรณำอนุมัติกำรเพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อจดัสรรให้กบันำยศุภจกัร ไตรรัตโนภำส ซ่ึงเป็น
บุคคลในวงจ ำกัด และอนุมตัิแก้ไขเพิม่เติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เร่ืองทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับกำร
เพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษทั 

หลกัการและเหตุผล เพ่ือเป็นการเสริมสภาพคล่องและลดตน้ทุนทางการเงินในการประกอบธุรกิจของบริษทั 
และเป็นการเพ่ิมขีดความสามารถ ขยายก าลงัการผลิต และเสริมสภาพคล่องในบริษทัยอ่ย ซ่ึงไดแ้ก่ บริษทั พรีเม่ียม 
เฟลก็ซิเบ้ิล แพคเกจจ้ิง จ ากดั (“PFP”)  และบริษทั โซลาร์ พีพีเอม็ จ ากดั (“SPPM”) คณะกรรมการบริษทัจึงไดอ้นุมติั
แผนการจดัหาแหล่งเงินทุน โดยการออกหุน้สามญัเพ่ิมทุนจ านวน 80,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 
เพ่ือเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนต่อบุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ซ่ึงไดแ้ก่ นายศุภจกัร ไตรรัตโนภาส ดงั
รายละเอียดปรากฎตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 2 และ 3 

และเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัดงักล่าว จึงเสนอต่อท่ีประชุมพิจารณาแกไ้ข
เพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4 เร่ืองทุนจดทะเบียน ตามรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 ขอ้ความเดิม 
“ขอ้ 4     ทุนจดทะเบียน 240,559,972 บาท (สองร้อยส่ีสิบลา้นหา้แสนหา้หม่ืนเกา้พนั

   เกา้ร้อยเจด็สิบสองบาทถว้น) 
แบ่งออกเป็น 481,119,944 หุน้ (ส่ีร้อยแปดสิบเอ็ดล้านหน่ึงแสนหน่ึง

      หม่ืนเกา้พนัเกา้ร้อยส่ีสิบส่ีหุน้) 
   มลูค่าหุน้ละ             0.50 บาท (หา้สิบสตางคถ์ว้น) 
   โดยแยกออกเป็น 

หุน้สามญั 481,119,944 หุน้ (ส่ีร้อยแปดสิบเอ็ดล้านหน่ึงแสนหน่ึง
      หม่ืนเกา้พนัเกา้ร้อยส่ีสิบส่ีหุน้) 
 หุน้บุริมสิทธิ  - หุน้” 

  แกไ้ขเป็น 
“ขอ้ 4     ทุนจดทะเบียน 280,559,972 บาท (สองร้อยแปดสิบลา้นหา้แสนหา้หม่ืนเกา้

   พนัเกา้ร้อยเจด็สิบสองบาทถว้น) 
แบ่งออกเป็น 561,119,944 หุน้ (ห้าร้อยหกสิบเอ็ดล้านหน่ึงแสนหน่ึง

      หม่ืนเกา้พนัเกา้ร้อยส่ีสิบส่ีหุน้) 
   มลูค่าหุน้ละ             0.50 บาท (หา้สิบสตางคถ์ว้น) 
   โดยแยกออกเป็น 

หุน้สามญั 561,119,944 หุน้ (ห้าร้อยหกสิบเอ็ดล้านหน่ึงแสนหน่ึง
      หม่ืนเกา้พนัเกา้ร้อยส่ีสิบส่ีหุน้) 
 หุน้บุริมสิทธิ  - หุน้” 
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ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาเพ่ิม
ทุนจดทะเบียน โดยการออกหุน้สามญัใหม่จ านวน 80,000,000 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพ่ือเสนอขายหุน้
สามญัเพ่ิมทุนต่อบุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ดงัสาระส าคญัและเง่ือนไขการเขา้ร่วมลงทุนปรากฏตามส่ิง
ท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 2 และ 3 และเห็นควรเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์
สนธิของบริษทั ขอ้ 4 เร่ืองทุนจดทะเบียน เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัและพิจารณา
อนุมติัการมอบอ านาจท่ีจ าเป็นและเก่ียวขอ้ง 

เง่ือนไขการลงมติ  วาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

วำระที่ 4 พจิำรณำอนุมตักิำรจดัสรรหุ้นสำมญัเพิม่ทุนของบริษทั  

 4.1 พิจำรณำอนุมัติกำรจดัสรรหุ้นใหม่เพื่อรองรับกำรปรับสิทธิของใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสำมัญ
ของบริษทั คร้ังที่ 1 (PPM-W1)  

หลกัการและเหตุผล สืบเน่ืองจากการพิจารณาอนุมติัการเพ่ิมทุนในวาระท่ี 3.1 ขา้งตน้จึงตอ้งท าการจดัสรร
หุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัจ านวนไม่เกิน 1,120,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพ่ือรองรับการปรับสิทธิ
ของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั คร้ังท่ี 1 (PPM-W1) 

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติั
การจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุน เพ่ือรองรับการปรับสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั คร้ังท่ี 1 
(PPM-W1) จ านวน 1,120,000 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 

เง่ือนไขการลงมติ  วาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 4.2 พจิำรณำอนุมตัิกำรออกและเสนอจัดสรรหุ้นสำมญัเพิม่ทุนของบริษทั ให้แก่บุคคลในวงจ ำกดั (Private 
Placement) 

หลกัการและเหตุผล สืบเน่ืองจากการพิจารณาอนุมติัการเพ่ิมทุนในวาระท่ี 3.2 ขา้งตน้ จึงตอ้งจดัสรรหุ้น
สามญัเพ่ิมทุนจ านวน 80,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพ่ือเสนอขายต่อบุคคลในวงจ ากดั (Private 
Placement) ซ่ึงไดแ้ก่นายศุภจกัร ไตรรัตโนภาส ในราคาหุ้นละ 2.46 บาท รวมเป็นมูลค่า 196,800,000 บาท ดงั
รายละเอียดตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 2 และ 3 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติั
การจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน 80,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท เพ่ือเสนอขายต่อบุคคลใน
วงจ ากดั (Private Placement) ไดแ้ก่ นายศุภจกัร ไตรรัตโนภาส ในราคาหุน้ละ 2.46 บาท รวม 196,800,000 บาท  
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เง่ือนไขการลงมติ  วาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วำระที่ 5 พจิำรณำเร่ืองอืน่ ๆ (ถ้ำม)ี 

 วาระน้ีก าหนดไวเ้พ่ือให้ผูถื้อหุ้นไดส้อบถามกรรมการและผูบ้ริหารในเร่ืองการด าเนินงานต่าง ๆ ของ
บริษทั (ถา้มี) ดงันั้นจะไม่มีการน าเสนอเร่ืองอ่ืน ๆ ใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัและไม่มีการลงมติใด ๆ ในวาระน้ี 

 ทั้งน้ีคณะกรรมการบริษทัมีมติก าหนดใหว้นัท่ี 13 ตุลาคม 2559 เป็นวนัใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้ (Record Date) เขา้

ร่วมการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2559 โดยจะรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 (แกไ้ขเพ่ิมเติม พ.ศ.2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 14 

ตุลาคม 2559 หากผูถื้อหุน้มีค าถามหรือขอ้สงสยัเก่ียวกบัวาระการประชุมท่ีตอ้งการใหค้ณะกรรมการและฝ่ายจดัการ
ช้ีแจงในวนัประชุม ท่านสามารถส่งค าถามล่วงหนา้มายงับริษทัไดท่ี้ sec_co775@ppm.co.th 

 ในการน้ี บริษทัจึงขอเรียนท่านผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมการประชุมตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักล่าวโดยพร้อม

เพรียงกนั ทั้งน้ีผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลกัฐานเพ่ือการตรวจสอบ ณ 

สถานท่ีจดัประชุมไดต้ั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2559 เป็นตน้ไป หากท่านไม่สามารถเขา้ร่วม

ประชุมได ้ท่านสามารถมอบฉนัทะใหบุ้คคลอ่ืนหรือกรรมการอิสระของบริษทั ดงัมีรายช่ือปรากฏในหนงัสือมอบ
ฉนัทะ แบบ ข. เพ่ือเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี  7) 

 ในการน้ี เพ่ือใหก้ารลงทะเบียนเพ่ือเขา้ประชุมผูถื้อหุน้เป็นไปดว้ยความสะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน บริษทัใคร่

ขอใหท่้านผูถื้อหุน้ และ/หรือท่านผูรั้บมอบฉนัทะ โปรดน าเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุน้หรือผูแ้ทน
ของผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุม (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 5) มาแสดงต่อเจา้หนา้ท่ีลงทะเบียนในวนัประชุมดว้ย 

   ขอแสดงความนบัถือ 
   บริษทั พรพรหมเมท็ทอล จ ากดั (มหาชน) 

 

 

   (นายช านาญ พรพิไลลกัษณ์) 
   กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการ 

หมำยเหตุ 

 บริษทัไดเ้ผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้พร้อมดว้ยเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมด ซ่ึงเป็นฉบบั
เดียวกนักบัท่ีจะส่งใหก้บัผูถื้อหุน้ไวใ้นเวบ๊ไซตข์องบริษทั www.ppm.co.th ตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2559 

mailto:sec_co775@ppm.co.th
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-ส ำเนำ- 
รำยงำนกำรประชุมสำมญัผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2559 

บริษทั พรพรหมเมท็ทอล จ ำกดั (มหำชน) 
วนัพฤหัสบด ีที่ 28 เมษำยน 2559 

ณ ห้องประชุมของบริษทั ช้ัน 3 อำคำรพรพรหม  
เลขที่ 229 ถนนนครรำชสีมำ แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหำนคร  

 

 
เร่ิมประชุมเวลา 14.00 น. 
 

นายปกรณ์ บริมาสพร ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบเป็นประธานในท่ีประชุม 
 

ประธานฯ ในท่ีประชุมกล่าวตอ้นรับและขอบคุณผูถื้อหุน้ทุกท่านท่ีเขา้ร่วมประชุมในคร้ังน้ี และแจง้ต่อท่ี
ประชุมวา่ ตามขอ้บงัคบับริษทั ขอ้ท่ี 28 การประชุมผูถื้อหุน้จะครบองคป์ระชุมเม่ือมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะมา
ประชุมไม่นอ้ยกวา่ 25 คน และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด  

 

ส าหรับการประชุมในวนัน้ีมีผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมดว้ยตนเองและโดยการรับมอบฉนัทะจ านวน 30 ท่าน นบั
จ านวนหุน้ได ้130,516,100 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 81.57 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด ครบเป็นองคป์ระชุมตาม
ขอ้บงัคบับริษทั ขอ้ท่ี 28  
 

ประธานฯ กล่าวแนะน ากรรมการบริษทั ผูส้อบบญัชี ประธานตรวจนบัคะแนน ท่ีปรึกษาดา้นกฎหมาย 
และเลขานุการบริษทัต่อท่ีประชุมก่อนเขา้สู่วาระการประชุม ดงัน้ี 

 

กรรมกำรบริษทัที่เข้ำร่วมประชุม (จากจ านวนกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน) 
 

1) นายปกรณ์  บริมาสพร  ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ 
2) นายจงเจตน ์ บุญเกิด   รองประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
3) นายไทยลกัษณ์  ล้ีถาวร   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
4) นายนเรศ วชิรพนัธ์ุสกลุ  กรรมการอิสระ 
5) พล.อ.จกัรกฤษณ์ พงษภ์มร  กรรมการอิสระ 
6) นายช านาญ  พรพิไลลกัษณ์  กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการ 
7) นางกนกกร  แทนไกรศร  กรรมการ, กรรมการบริหาร และรองกรรมการผูจ้ดัการ 
8) นางนนัธิรา  ฤทธิมนตรี  กรรมการ, กรรมการบริหาร และผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
9) ผศ.ดร.เอกพร รักความสุข กรรมการ 

 

กรรมกำรบริษทัที่ไม่เข้ำร่วมประชุม 
 

- ไม่มี – 
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ผู้สอบบัญชีที่เข้ำร่วมประชุม 
 

นายเมธี  รัตนศรีเมธา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3425  
จากบริษทั เอม็ อาร์ แอนด ์แอสโซซิเอท จ ากดั 

 

ประธำนตรวจนับคะแนน 
 

น.ส.วราภรณ์  วารีเศวตสุวรรณ  ผูส้อบบญัชีจากบริษทั เอม็ อาร์ แอนด ์แอสโซซิเอท จ ากดั 
 

ที่ปรึกษำทำงด้ำนกำรเงนิ 
 

น.ส.มณฑนิจ สุทธิศิริ  ท่ีปรึกษาดา้นกฎหมายจากบริษทั เอม็พีพีเอ จ ากดั 
 

ผู้บันทึกรำยงำนกำรประชุม 
 

น.ส.นนัธิรา ฤทธิมนตรี ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
 

ก่อนเร่ิมการประชุมตามก าหนดวาระ ประธานฯ ไดช้ี้แจงแนวปฏิบติัตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี
ของบริษทัเก่ียวกบัการดูแลสิทธิของผูถื้อหุน้อย่างเท่าเทียมกนั โดยการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีในคร้ังน้ี 
บริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอวาระการประชุมและเสนอรายช่ือบุคคลเพ่ือเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการแทน
กรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ รวมทั้งเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้จดัส่งค าถามล่วงหนา้ส าหรับการประชุม
สามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีผ่านทางเวบ็ไซต์ของบริษทั (www.ppm.co.th) ระหว่างวนัท่ี 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2558 
ปรากฎว่าเม่ือครบก าหนดไม่มีผูถื้อหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมและเสนอรายช่ือบุคคลเข้ามาเพ่ือรับการ
พิจารณาด ารงต าแหน่งกรรมการ รวมทั้งไม่มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอค าถามล่วงหนา้เขา้มาแต่อยา่งใด  

 

หลงัจากนั้น ประธานฯ ไดห้ารือกบัท่ีประชุมผูถื้อหุ้นว่าเห็นดว้ยกบัวิธีการด าเนินการประชุมท่ีจะกล่าว
ต่อไปน้ีหรือไม่ 
 

1) จะพิจารณาวาระต่างๆ ตามล าดบัท่ีไดร้ะบุไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม 
2) ในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดส้อบถามหรือแสดงความคิดเห็นอยา่งเต็มท่ีก่อนการ

ลงมติ ผูท่ี้จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นขอใหโ้ปรดแสดงตนเพ่ือเป็นขอ้มูลใหก้บับริษทัจดบนัทึกใน
รายงานการประชุมไดอ้ยา่งถกูตอ้งต่อไป 

3) ในการลงมติแต่ละวาระ ประธานฯ จะถามท่ีประชุมว่า มีผูใ้ดไม่เห็นดว้ยกบัความเห็นของคณะกรรมการ
และมีผูใ้ดประสงคจ์ะงดออกเสียงหรือไม่ 
 

กรณีมผีู้ไม่เห็นด้วยหรือผู้งดออกเสียง ประธานฯ จะใหมี้การลงมติดว้ยบตัรลงคะแนนโดยผูถื้อหุน้ 1 หุน้ 
มี 1 เสียง ตามขอ้บงัคบับริษทั ขอ้ท่ี 13 
 

กรณีไม่มีผู้ไม่เห็นด้วยและไม่มีผู้งดออกเสียง ให้ถือว่าท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทเ์ห็นชอบตามความเห็น
ของคณะกรรมการ 
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ส าหรับการลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลในวาระท่ี 5 นั้นใหล้งมติดว้ยบตัรลงคะแนน ถึงแมว้า่การ
เลือกตั้งกรรมการจะเป็นการลงมติดว้ยบตัรลงคะแนน ผูถื้อหุน้อาจตอ้งการอภิปรายกรรมการบางท่านก่อน
การลงมติและไม่สะดวกใจท่ีจะอภิปรายต่อหนา้กรรมการท่านนั้น ฉะนั้น ประธานฯ จะถามท่ีประชุมว่ามี
ผูใ้ดประสงคจ์ะอภิปรายก่อนการลงมติหรือไม่ 

 

ถ้ำม ีประธานจะใหก้รรมการท่านนั้นออกจากหอ้งประชุมชัว่คราวจนกวา่การอภิปรายจะแลว้เสร็จ 
 

ถ้ำไม่มี ประธานจะใหก้รรมการท่านนั้นร่วมประชุมต่อไปเพ่ือใหก้ารประชุมสามารถด าเนินต่อไปไดอ้ยา่ง
ต่อเน่ือง 
 

เน่ืองจากนายปกรณ์เป็นกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระในคร้ังน้ีดว้ย และไดรั้บการเสนอช่ือให้ผูถื้อหุ้น
พิจารณาเลือกตั้งเขา้มาเป็นกรรมการอีกวาระหน่ึง ฉะนั้นเม่ือถึงวาระน้ีนายปกรณ์ บริมาสพร จะออกจาก
หอ้งประชุมชัว่คราวและมอบหมายใหพ้ลเอกจกัรกฤษณ์ พงษภ์มร กรรมการอิสระ ท าหนา้ท่ีเป็นประธาน
ในท่ีประชุมจนกวา่การพิจารณาวาระน้ีจะแลว้เสร็จ 
 

ส าหรับการวาระท่ี 9 เป็นการพิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ นั้นเป็นวาระท่ีเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดส้อบถามผูบ้ริหาร
หรือแสดงความคิดเห็นในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของบริษทัและจะไม่มีการน าเสนอเร่ืองให้ท่ี
ประชุมพิจารณาเพ่ืออนุมติัและไม่มีการลงมติในวาระน้ี 
 

4) บริษทัไดเ้ชิญผูส้อบบญัชีท าหนา้ท่ีเป็นประธานในการตรวจนบัคะแนน เม่ือไดผ้ลการลงคะแนนแลว้
ประธานฯ จะประกาศใหท่ี้ประชุมทราบ 

 

ประธานฯ สอบถามท่ีประชุมว่า มีผูใ้ดท่ีไม่เห็นดว้ยกบัวิธีการด าเนินการประชุมท่ีกล่าวมาหรือไม่ ถา้ไม่มี
ประธานจะด าเนินการประชุมตามท่ีไดก้ล่าวมาน้ี 
 

ท่ีประชุมเห็นชอบกบัการด าเนินการประชุมดงักล่าว ประธานจึงไดด้ าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
การประชุมดงัต่อไปน้ี 
 

วำระที่ 1  พจิำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2558 เมือ่วนัที่ 23 เมษำยน 2558 
 

ประธานฯ ไดเ้สนอรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2558 ซ่ึงจดัประชุมเม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 
2558 โดยบริษทัไดจ้ดัท ารายงานแลว้เสร็จส่งใหต้ลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชยภ์ายในเวลา
ท่ีกฎหมายก าหนด รวมทั้งไดเ้ผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษทัดว้ยแลว้ รายละเอียดปรากฎตามส าเนารายงานการ
ประชุมท่ีไดจ้ดัส่งไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม  

 

ประธานฯ สอบถามท่ีประชุมวา่ มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมหรือไม่  
 

เม่ือไม่มีผูใ้ดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติ 
 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2558 ดว้ยคะแนนเสียงเป็น
เอกฉนัทข์องจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 
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เห็นดว้ย  จ านวน  130,516,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน   - เสียง คิดเป็นร้อยละ   - 
งดออกเสียง จ านวน   - เสียง คิดเป็นร้อยละ     - 

 

วำระที่ 2  รับทรำบรำยงำนคณะกรรมกำรเกีย่วกบัผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัประจ ำปี 2558 
 

ประธานฯ แจง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่ บริษทัไดจ้ดัท ารายงานผลการด าเนินงานของบริษทัประจ าปี 2558 ดงั
มีรายละเอียดปรากฎในรายงานประจ าปี 2558 ท่ีบริษทัไดจ้ดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม ทั้ งน้ี 
มอบหมายใหน้ายช านาญ พรพิไลลกัษณ์ กรรมการผูจ้ดัการ เป็นผูน้ าเสนอรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

 

นายช านาญ พรพิไลลกัษณ์ กรรมการผูจ้ดัการ ไดช้ี้แจงผลการด าเนินงานของบริษทัประจ าปี 2558 โดย
สรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี 

 

บริษทัมีรายไดจ้ากการขายในปี 2558 รวมทั้งส้ิน 1,292 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2557 ท่ีมีรายไดจ้ากการขาย
เท่ากบั 1,315 ลา้นบาท ทั้งน้ี แบ่งเป็นรายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑว์ตัถุดิบอุตสาหกรรม 911 ลา้นบาท รายไดจ้าก
การขายผลิตภณัฑก์ลุ่มวสัดุก่อสร้าง 381 ลา้นบาท แบ่งเป็นรายไดท่ี้เกิดข้ึนรายไตรมาสไดด้งัน้ี ไตรมาส 1 จ านวน 
343 ลา้นบาท, ไตรมาส 2 จ านวน 310 ลา้นบาท, ไตรมาส 3 จ านวน 305 ลา้นบาท และไตรมาส 4 จ านวน 334 ลา้น
บาท โดยสรุปแลว้ในปี 2558 บริษทัขาดทุนจากการด าเนินงานรวมทั้งส้ิน 16.46 ลา้นบาท รายไดจ้ากการขายลดลง
ร้อยละ 1.71 ผลประกอบการโดยรวมลดลงจากปี 2557 ประมาณ 211.95%  

 

นางนนัธิรา ฤทธิมนตรี ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน รายงานต่อท่ีประชุมว่า ส าหรับปี 2558 บริษทัมี
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ร้อยละ -1.2 อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ ร้อยละ -3.0 อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู ้
ถือหุน้เท่ากบั 1.5 เท่า ส าหรับอตัราการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2558 ไม่สามารถค านวณได ้เน่ืองจากจ่ายเงินปันผล
จากก าไรสะสมของบริษทั 

 

ประธานฯ สอบถามท่ีประชุมว่า วาระน้ีเป็นวาระแจง้เพ่ือทราบ ดงันั้น จะไม่มีการออกเสียงลงคะแนนเพ่ือ
ขอมติจากท่ีประชุม พร้อมกบัสอบถามต่อท่ีประชุมว่า มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม
หรือไม่  

 

เม่ือไม่มีผูใ้ดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงสรุปว่า ท่ีประชุมรับทราบผลการ
ด าเนินงานประจ าปี 2558 

 

วำระที่ 3  พิจำรณำอนุมัติงบกำรเงินของบริษัท ส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชี ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 
2558 
 

ประธานฯ แจง้ใหท่ี้ประชุมทราบว่า บริษทัไดจ้ดัท างบการเงินของบริษทั ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
ซ่ึงได้ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบัญชีและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ว่า ถูกต้อง 
ครบถว้น และเพียงพอตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ดงัมีรายละเอียดปรากฎในรายงานประจ าปี 2558 ท่ีบริษทั
ไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุม 
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ประธานฯ สอบถามท่ีประชุมวา่ มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมหรือไม่  
 

ตวัแทนจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย สอบถามต่อท่ีประชุมว่า เน่ืองดว้ยราคาแร่ในตลาดโดยรวมลดลง
และผลประกอบการรายไดปี้ 2558 ลดลงจากปี 2557 ประมาณ 1-2% ไม่ทราบว่า ปริมาณการขายลดลงตามดว้ย
หรือไม่ หรือถา้จ านวนไม่ลด ท าไมก าไรถึงลดลง 

 

นายช านาญ พรพิไลลักษณ์ กรรมการผูจ้ ัดการ  ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า รายได้จากการขายของบริษัท
ประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ รายไดจ้ากกลุ่มวสัดุก่อสร้างและรายไดจ้ากกลุ่มวตัถุดิบอุตสาหกรรม เน่ืองดว้ยสภาวะ
ราคาแร่มีความผนัผวนมาก ยอดขายในแต่ละกลุ่มลูกค้ามีทั้ งปรับเพ่ิมข้ึนและลดลง สาเหตุหลักท่ีท าให้ผล
ประกอบการของบริษทัขาดทุนในปี 2558 คือ อตัราแลกเปล่ียนทางการเงินท่ีมีความผนัผวนค่อนขา้งสูง ในช่วงปี 
2557-2558 ระบบป้องกนัความเส่ียงไม่เอ้ือต่อการจดัการมากนกั แมฝ่้ายบริหารไดจ้ดัท าระบบป้องกนัความเส่ียงใน
ดา้นต่างๆ แต่ไม่เพียงพอ อย่างไรก็ดีในปี 2559 น้ีฝ่ายบริหารมีความพร้อมและสามารถด าเนินการจดัหาระบบ
ป้องกนัความเส่ียงดงักล่าวเพ่ือใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน  

 

เม่ือไม่มีผูใ้ดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติ 
 

ระหว่างการประชุมในวาระน้ีมีผูถื้อหุ้นเขา้ประชุมเพ่ิมจ านวน 1 ราย นบัจ านวนหุน้ได ้12,000 หุน้ รวมผู ้
ถือหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 31 ราย นบัจ านวนหุ้นได ้130,528,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.58 ของจ านวนหุ้นท่ี
จ าหน่ายไดท้ั้งหมด  

 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัและรับรองงบการเงินประจ าปี  ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 ดว้ย
คะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทข์องจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

 

เห็นดว้ย  จ านวน  130,528,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน   - เสียง คิดเป็นร้อยละ   - 
งดออกเสียง จ านวน   - เสียง คิดเป็นร้อยละ     - 

 

วำระที่ 4  พจิำรณำอนุมตักิำรจดัสรรก ำไรสุทธิเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำยและกำรจ่ำยปันผลของบริษทั 
 

ประธานฯ แจง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่ ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ท่ี 38 บริษทัตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี
ส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองตามกฎหมายไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี หกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสม
ยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนส ารองฯ น้ีจะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษทั นอกจากน้ี 
ขอ้บงัคบับริษทั 37 ก าหนดหา้มมิใหจ่้ายเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินก าไรและหา้มจ่ายเงินปันผลกรณี
ท่ีบริษทัยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู ่โดยการจ่ายเงินปันผลใหแ้บ่งตามจ านวนหุน้ หุน้ละเท่าๆ กนั  

 

ประธานฯ มอบหมายใหน้างกนกกร แทนไกรศร รองกรรมการผูจ้ดัการ เป็นผูน้ าเสนอรายละเอียดในวาระ
น้ีต่อท่ีประชุม 

 

นางกนกกร แทนไกรศร รองกรรมการผูจ้ดัการ แจง้ว่าผลประกอบการในปี 2558 บริษทัขาดทุนจากการ
ด าเนินงาน จึงไม่มีการจดัสรรเงินไวเ้ป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และขอท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาจ่ายเป็นเงินปัน
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ผลจากก าไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.03 บาท คิดเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 4,800,007.50 
บาท โดยจะจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีมีรายช่ือปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ของบริษทั ณ วนัท่ี 10 พฤษภาคม 2559 
ซ่ึงเป็นวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้น (Record Date) เพ่ือสิทธิรับเงินปันผล และก าหนดให้วนัท่ี 11 พฤษภาคม 2559 
เป็นวนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นเพ่ือรวบรวมรายช่ือผูถื้อหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์(แกไ้ขเพ่ิมเติม พ.ศ.2551) และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2559  

 

 ประธานฯ สอบถามท่ีประชุมวา่ มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมหรือไม่  
 

เม่ือไม่มีผูใ้ดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติ 
 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัไม่จดัสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย เน่ืองจากในปี 2558 บริษทัมี
ผลการด าเนินงานขาดทุน และอนุมติัการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2559 ดว้ยคะแนนเสียง
เป็นเอกฉนัทข์องจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

 

เห็นดว้ย  จ านวน  130,528,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน   - เสียง คิดเป็นร้อยละ   - 
งดออกเสียง จ านวน   - เสียง คิดเป็นร้อยละ     - 

 

วำระที่ 5  พจิำรณำเลอืกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ออกตำมวำระ 
 

ประธานฯ แจง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่ ตามขอ้บงัคบับริษทั ขอ้ท่ี 14 ก าหนดใหก้ารประชุมสามญัประจ าปีทุก
คร้ังให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหน่ึงในสามของจ านวนกรรมการทั้งหมด ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่ง
ออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ไดก้็ให้ออกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม ส าหรับปี 2559 มีกรรมการท่ี
จะตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระมีจ านวน 3 ท่าน ไดแ้ก่ 

 

1) นายปกรณ์  บริมาสพร 
2) นายจงเจตน ์  บุญเกิด   
3) นายไทยลกัษณ์ ล้ีถาวร   

 

เน่ืองจากประธานฯ เป็นกรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งวาระ ถือวา่เป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียในวาระน้ี เพ่ือเป็น
การปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ประธานฯ จึงขอออกจากท่ีประชุมในวาระน้ีและมอบหมายให ้พล.อ.
จักรกฤษณ์ พงษ์ภมร กรรมการอิสระ ท าหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชุมแทนจนกว่าท่ีประชุมจะออกเสียง
ลงคะแนนเพ่ือลงมติในวาระน้ีจนแลว้เสร็จ 

 

พล.อ.จกัรกฤษณ์ พงษภ์มร ประธานในท่ีประชุม ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า เพ่ือเป็นการส่งเสริมในเร่ืองสิทธิ
ของผูถื้อหุน้และการปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี บริษทัไดใ้หสิ้ทธิผูถื้อหุน้
เสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั โดยไดป้ระกาศหลกัเกณฑผ์่านเว็บไซต์ของ
บริษทัตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม – 31 ธนัวาคม 2558 โดยการประชุมคร้ังน้ีไม่มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอช่ือบุคคลมายงับริษทั 
ประกอบกบัปัจจุบนับริษทัยงัไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาเพ่ือท าหนา้ท่ีคดัเลือกบุคคลท่ีเหมาะสมเขา้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการต่อคณะกรรมการ คณะกรรมการซ่ึงไม่รวมกรรมการท่ีได้รับการเสนอช่ือได้พิจารณาถึง
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คุณสมบติัท่ีเหมาะสมซ่ึงประกอบดว้ยความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ รวมทั้งผลการปฏิบติังาน เห็นควร
เสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านท่ีออกตามวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งต่ออีกวาระหน่ึง 

 

ประธานฯ ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติเป็นรายบุคคล 
 

5.1 นำยปกรณ์ บริมำสพร 
 

ประธานฯ สอบถามท่ีประชุมว่า มีผูถื้อหุ้นท่านใดประสงค์จะอภิปรายแสดงความคิดเห็นก่อนลงมติ
หรือไม่  

 

เม่ือไม่มีผูใ้ดจะอภิปรายแสดงคิดเห็น ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติ 
 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัใหน้ายปกรณ์ บริมาสพร กลบัด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึงดว้ย
คะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทข์องจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

  
เห็นดว้ย  จ านวน  130,244,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.7828 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน   100 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0001  
งดออกเสียง จ านวน        283,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.2171 

 

5.2 นำยจงเจตน์ บุญเกดิ 
 

ประธานฯ สอบถามท่ีประชุมว่า มีผูถื้อหุ้นท่านใดประสงค์จะอภิปรายแสดงความคิดเห็นก่อนลงมติ
หรือไม่  

 

เม่ือไม่มีผูใ้ดจะอภิปรายแสดงคิดเห็น ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติ 
 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัใหน้ายจงเจตน์ บุญเกิด กลบัด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึงดว้ย
คะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทข์องจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

  

เห็นดว้ย  จ านวน  130,244,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.7828 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน   100 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0001  
งดออกเสียง จ านวน        283,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.2171 

 

5.3 นำยไทยลกัษณ์ ลีถ้ำวร 
 

ประธานฯ สอบถามท่ีประชุมว่า มีผูถื้อหุ้นท่านใดประสงค์จะอภิปรายแสดงความคิดเห็นก่อนลงมติ
หรือไม่  

 

เม่ือไม่มีผูใ้ดจะอภิปรายแสดงคิดเห็น ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติ 
 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัใหน้ายไทยลกัษณ์ ล้ีถาวร กลบัด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึงดว้ย
คะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทข์องจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 
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เห็นดว้ย  จ านวน  130,244,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.7829 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน   - เสียง คิดเป็นร้อยละ           - 
งดออกเสียง จ านวน        283,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.2171 

 

 เม่ือท่ีประชุมออกเสียงลงคะแนนเพ่ือลงมติในวาระน้ีจนแลว้ พล.อ.จกัรกฤษณ์ พงษภ์มร จึงเรียนเชิญนาย
ปกรณ์ บริมาสพร พร้อมดว้ยกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งและไดรั้บการเสนอช่ือใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระ
หน่ึงกลบัเขา้สู่ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
 

วำระที่ 6  พจิำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2559 
 

ประธานฯ มอบหมายใหน้างกนกกร แทนไกรศร รองกรรมการผูจ้ดัการ เป็นผูเ้สนอรายละเอียดวาระน้ีต่อ
ท่ีประชุม 

 

นางกนกกร แทนไกรศร รองกรรมการผูจ้ดัการ เสนอต่อท่ีประชุมว่า ปัจจุบนับริษทัยงัไม่มีคณะกรรมการ
พิจารณาก าหนดค่าตอบแทน การก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการไดผ้่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากท่ี
ประชุมคณะกรรมการโดยเปรียบเทียบอา้งอิงจากธุรกิจอุตสาหกรรมเดียวกนั รวมถึงพิจารณาจากผลประกอบการ
ของบริษทัปี 2558 บริษทัขาดทุนจากการด าเนินงาน โดยคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมพิจารณา
อนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2559 ซ่ึงเท่ากบัปีท่ีผา่นมาในรูปแบบของเบ้ียประชุมตามรายละเอียดดงัน้ี 
 

ต ำแหน่ง ค่ำเบีย้ประชุม ปี 2559 

คณะกรรมกำรบริษทั  
ประธานกรรมการ 25,000 บาทต่อคร้ัง 
รองประธานกรรมการ 20,000 บาทต่อคร้ัง 
กรรมการอิสระ 15,000 บาทต่อคร้ัง 
กรรมการท่ีด ารงต าแหน่งเป็นผูบ้ริหาร 10,000 บาทต่อคร้ัง 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ  
ประธานกรรมการตรวจสอบ 25,000 บาทต่อคร้ัง 
กรรมการตรวจสอบ 20,000 บาทต่อคร้ัง 

 

ประธานฯ สอบถามท่ีประชุมวา่ มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมหรือไม่  
 

เม่ือไม่มีผูใ้ดซกัถาม แสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติ 
 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2558 ตามท่ีกล่าวขา้งตน้ดว้ย
คะแนนเสียงขา้งมากซ่ึงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

 

เห็นดว้ย  จ านวน  130,528,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน   - เสียง คิดเป็นร้อยละ   - 



ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ล าดบัท่ี 1 
 

- 16 - 

งดออกเสียง จ านวน   - เสียง คิดเป็นร้อยละ     - 
 

วำระที่ 7  พจิำรณำแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก ำหนดค่ำสอบบัญชีประจ ำปี 2559 
 

 ประธานฯ แจง้ต่อท่ีประชุมวา่ คณะกรรมการโดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นควรเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตั้งนายเมธี รัตนศรีเมธา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3425 หรือนาย
พิศิษฐ ์ชีวะเรืองโรจน ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 2803 แห่งบริษทั เอม็ อาร์ แอนด ์แอสโซซิเอท จ ากดั เป็นผูส้อบ
บญัชีของบริษทัและบริษทัย่อยประจ าปี 2559 โดยใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงมีอ านาจตรวจสอบ ท า และลงนาม
ในรายงานการสอบบญัชี ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีประจ าปี 2559 ของบริษทัและบริษทัยอ่ยภายในวงเงินไม่เกิน 
2,090,000 บาท ซ่ึงมากกว่าปีท่ีผ่านมาจ านวน 490,000 บาท ทั้งน้ี เน่ืองจากผูส้อบบญัชีมีภาระในการตรวจสอบ
ธุรกรรมท่ีเพ่ิมข้ึนจากการขยายตวัทางธุรกิจ  

 

ประธานฯ สอบถามท่ีประชุมวา่ มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมหรือไม่  
 

ผูถื้อหุน้ สอบถามท่ีประชุมวา่ ท าไมถึงมีการปรับเพ่ิมค่าสอบบญัชีข้ึนทั้งๆ ท่ีสภาวะเศรษฐกิจกไ็ม่ไดดี้นกั 
 

นายเมธี รัตนศรีเมธา ผูส้อบบญัชีจากบริษทั เอ็ม.อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จ ากดั ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า 
สาเหตุท่ีท าใหต้อ้งมีการปรับเพ่ิมค่าสอบบญัชีเน่ืองจากบริษทัมีการขยายตวัทางธุรกิจ ท าใหผู้ส้อบบญัชีมีภาระใน
การตรวจสอบธุรกรรมท่ีเพ่ิมมากข้ึน ประกอบกับกฎเกณฑ์ของส านักงาน ก.ล.ต.ก าหนดให้ผูส้อบบัญชีจะ
ด าเนินการตรวจสอบบญัชีในธุรกิจเดิมติดต่อกนัไดเ้พียง 5 ปีเท่านั้น หลงัจากนั้น ตอ้งเวน้วรรคไป 2 ปีจึงจะสามารถ
กลบัมาสอบบญัชีในธุรกิจเดิมได ้ดว้ยกฎเกณฑข์อ้บงัคบัท่ีเขม้งวดดงักล่าว ส่งผลให้ผูส้อบบญัชีหลายรายขอถอน
ตวัจากการเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาตจากส านกังาน ก.ล.ต. ผู ้สอบบญัชีรายใหม่ๆ ก็ไม่อยากจดทะเบียนเป็นผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาต ส่งผลใหจ้ านวนผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บอนุญาตในปัจจุบนัมีจ านวนไม่เพียงพอกบัความตอ้งการของ
บริษทัจดทะเบียน ผูส้อบบญัชีจึงตอ้งจ่ายเงินใหก้บับุคลากรดว้ยค่าตอบแทนท่ีสูงข้ึนมาก จากปัญหาดงักล่าว ส านกั
งานฯ มีความจ าเป็นท่ีตอ้งปรับเพ่ิมค่าสอบบญัชี 

  

นางกนกกร แทนไกรศร รองกรรมการผูจ้ดัการ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมเพ่ิมเติมว่า ค่าสอบบญัชีดงักล่าว ฝ่าย
บริหารไดพิ้จารณาถึงความเหมาะสมในแง่ของปริมาณงานตรวจสอบท่ีเพ่ิมมากข้ึน ประกอบกบัท่ีผา่นมาฝ่ายบริหาร
ไดส้อบถามอตัราค่าบริการไปยงัส านักงานผูส้อบบญัชีรายอ่ืนๆ เพ่ือน าขอ้มูลมาพิจารณาเปรียบเทียบกนัแลว้ 
นอกจากน้ี ด้วยสถานการณ์ปัจจุบนัท่ีบริษทัก าลงัขยายตัวทางธุรกิจ บริษทัมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งอาศัยความ
คล่องตวัของผูส้อบบัญชีท่ีมีความเขา้ใจในธุรกิจและการท างานร่วมกนั รวมทั้งการส่ือสารระหว่างกนัภายใน
ระยะเวลาท่ีจ ากดั ซ่ึงฝ่ายบริหารไดพิ้จารณาจากปัจจยัในดา้นต่างๆ แลว้ เห็นควรเสนอช่ือผูส้อบบญัชีจากบริษทั เอม็ 
อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัและบริษทัย่อยประจ าปี 2559 ในอตัราค่าตอบแทน
ดงักล่าวต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัและท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติั 

 

เม่ือไม่มีผูใ้ดซกัถาม แสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติ 
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ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีประจ าปี 2559 
ตามท่ีเสนอขา้งตน้ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทข์องจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน ดงัน้ี 
 

เห็นดว้ย  จ านวน  130,528,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน   - เสียง คิดเป็นร้อยละ   - 
งดออกเสียง จ านวน   - เสียง คิดเป็นร้อยละ     - 

 

วำระที่ 8  พิจำรณำอนุมัติกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้ของบริษัทและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์
สนธิ ข้อ 4 ในเร่ืองทุนจดทะเบียนของบริษทั เพือ่ให้สอดคล้องกบักำรเปลีย่นแปลงมูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้ 
 

ประธานฯ มอบหมายใหน้ายช านาญ พรพิไลลกัษณ์ กรรมการผูจ้ดัการ เป็นผูน้ าเสนอรายละเอียดในวาระน้ี
ต่อท่ีประชุม 

 

นายช านาญ พรพิไลลกัษณ์ กรรมการผูจ้ดัการ เสนอต่อท่ีประชุมว่า เน่ืองดว้ยบริษทัจะมีการขยายธุรกิจ
เพ่ิมเติม ซ่ึงฝ่ายบริหารไดค้าดการณ์ว่า ในอนาคตบริษทัอาจจะตอ้งมีการระดมทุนเพ่ิมเติมในตลาดหลกัทรัพยฯ์ จึง
ตอ้งการใหมี้จ านวนหุน้เคล่ือนไหวเพ่ิมข้ึนดว้ย เพ่ือท าใหมี้ผูส้นใจในการลงทุนในหุน้ของบริษทัเพ่ิมมากข้ึนเช่นกนั 
ฝ่ายบริหารได้พิจารณาแลว้เห็นว่า ในแง่ของผูถื้อหุ้นและบริษทัไม่มีผูใ้ดเสียประโยชน์ในแนวคิดดังกล่าว จึง
น าเสนอเร่ืองต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั 

 

ประธานฯ แจง้ต่อท่ีประชุมเพ่ิมเติมว่า คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้เห็นควรเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อ
หุน้พิจารณาอนุมติัเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ท่ีตราไวข้องบริษทัจากเดิมมูลค่าหุน้ละ 1 บาท (หน่ึงบาท) เป็น 0.50 บาท 
(ห้าสิบสตางค์) ซ่ึงจะส่งผลให้จ านวนหุ้นสามญัของบริษทัเพ่ิมข้ึนจากเดิมจ านวน 240,000,000 หุ้น เป็นจ านวน 
480,000,000 หุน้ ทั้งน้ี เพ่ือใหเ้กิดความคล่องตวัในการซ้ือขายหุน้ในตลาดหลกัทรัพยฯ์ พร้อมทั้งเห็นควรเสนอใหท่ี้
ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4 ในเร่ืองทุนจดทะเบียนของบริษทั เพ่ือให้
สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงมลูค่าหุน้ท่ีตราไว ้โดยใหย้กเลิกขอ้ความเดิมและใหใ้ชข้อ้ความดงัต่อไปน้ีแทน 

 

“ขอ้ 4  ทุนจดทะเบียน   240,000,000    บาท 
แบ่งออกเป็น   480,000,000   หุน้ 
มลูค่าหุน้ละ    0.50   บาท  
โดยแยกออกเป็น 
หุน้สามญั   480,000,000   หุน้ 
หุน้บุริมสิทธิ    –   หุน้” 

 

ประธานฯ สอบถามท่ีประชุมวา่ มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมหรือไม่  
 

เม่ือไม่มีผูใ้ดซกัถาม แสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติ 
 



ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ล าดบัท่ี 1 
 

- 18 - 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ท่ีตราไวข้องบริษทัและแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือ
บริคณห์สนธิ ขอ้ 4 ในเร่ืองทุนจดทะเบียนของบริษทั เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงมลูค่าหุน้ท่ีตราไวต้ามท่ี
เสนอขา้งตน้ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท์ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ดงัน้ี 
 

เห็นดว้ย  จ านวน  130,528,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน   - เสียง คิดเป็นร้อยละ   - 
งดออกเสียง จ านวน   - เสียง คิดเป็นร้อยละ     - 

 

วำระที่ 9  พจิำรณำเร่ืองอืน่ๆ (ถ้ำม)ี 
 

ประธานฯ แจง้ต่อท่ีประชุมว่า วาระน้ีเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดแ้สดงความคิดเห็นและสอบถามเร่ืองต่างๆ 
ท่ีเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทั รวมทั้งเปิดโอกาสให้ฝ่ายบริหารไดน้ าเสนอแผนงานต่างๆ ให้ผูถื้อหุ้นได้
รับทราบ ซ่ึงจะไม่มีการออกเสียงลงคะแนนเพ่ือลงมติใดๆ ในวาระน้ี 

 

ตวัแทนจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย สอบถามต่อท่ีประชุมวา่ วีดีโอท่ีบนัทึกการประชุมในคร้ังน้ี บริษทั
จดัให้มีการเผยแพร่เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นหรือผูท่ี้สนใจไดรั้บทราบผ่านช่องทางใดบา้ง รวมทั้งสอบถามความคืบหน้า
เก่ียวกบัการเขา้ร่วมโครงการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ท่ีเพ่ิมเติมจากปีท่ีผ่านมา หลงัจากท่ีบริษทัไดก้ าหนดเป็น
นโยบายและเผยแพร่ใหพ้นกังานบริษทัไดรั้บทราบ 

 

นายช านาญ พรพิไลลกัษณ์ กรรมการผูจ้ดัการ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่ ส าหรับวีดีโอบนัทึกการประชุมในคร้ัง
น้ี บริษทัจะเผยแพร่ขอ้มูลดงักล่าวใหส้าธารณชนไดรั้บทราบผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทั ส่วนความคืบหนา้ในการ
เขา้ร่วมโครงการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่นั้น บริษทัไดด้ าเนินการไปบา้งแลว้ในระดบัหน่ึงแต่ยงัไม่เขม้งวดมาก
นกั ทั้งน้ี บริษทัไดต้ระหนกัและให้ความส าคญัต่อโครงการดงักล่าว โดยในปีน้ีฝ่ายบริหารจะพิจารณาปรับการ
ด าเนินการใหมี้ความเขม้งวดมากข้ึนเพ่ือใหเ้กิดความโปร่งใสและเป็นไปตามจรรยาบรรณของธุรกิจ 

 

ผูถื้อหุน้ สอบถามวา่ บริษทัมีแผนการด าเนินธุรกิจในปีน้ีอยา่งไร  
 

นายช านาญ พรพิไลลกัษณ์ กรรมการผูจ้ดัการ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า เน่ืองดว้ยสภาวะตลาดของวตัถุดิบ
อุตสาหกรรมและวสัดุก่อสร้างเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ท าให้คาดการณ์การเติบโตของธุรกิจเป็นไปไดย้าก 
ส่งผลให้บริษทัตอ้งพิจารณาการลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ เพ่ือขยายฐานรายไดใ้ห้กบับริษทั โดยในปี 2559 บริษทั
คาดการณ์ว่านอกเหนือจากธุรกิจเดิมของบริษทัจะตอ้งเห็นการเติบโตในธุรกิจของบริษทัทุกส่วนงานในทิศทางท่ี
สอดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจและความตอ้งการของตลาด โดยในเบ้ืองตน้บริษทั โซลาร์ พีพีเอ็ม จ ากดั ซ่ึงเป็น
บริษทัย่อยของบริษทัไดมี้การปรับโครงสร้างการถือหุน้ ทั้งน้ี เน่ืองจากในปีท่ีผา่นมามีอุปสรรคในการด าเนินธุรกิจ
เป็นอยา่งมาก โดยเฉพาะจากหน่วยงานรัฐ ท าใหบ้ริษทัตอ้งปรับแนวทางการด าเนินธุรกิจโดยการเชิญผูเ้ช่ียวชาญใน
ธุรกิจน้ีเข้ามาร่วมลงทุน โดยแนวทางการด าเนินธุรกิจบริษทัจะผนัตวัจากการเป็นผูน้ าเข้าอุปกรณ์โซลาร์เพ่ือ
จ าหน่าย และติดตั้งภายในประเทศ มาเป็นผูผ้ลิตและส่งออกอุปกรณ์โซลาร์แทน ทั้งน้ี คาดการณ์วา่ผลประกอบการ
ในปี 2559 จะเปล่ียนแปลงไปในทิศทางท่ีดีข้ึน 
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ผูถื้อหุน้ สอบถามวา่ แผนการด าเนินธุรกิจท่ีจะเติบโตข้ึนในปี 2559 มาจากบริษทัยอ่ยท่ีเพชรบุรีหรือบริษทั 

โซลาร์ พีพีเอม็ จ ากดั 
 

นายช านาญ พรพิไลลกัษณ์ กรรมการผูจ้ดัการ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่ แผนการด าเนินธุรกิจท่ีจะเติบโตข้ึนใน
ปี 2559 มาจากการด าเนินธุรกิจของบริษทัย่อยทั้ง 2 บริษทั โดยบริษทัจะรักษาฐานรายไดข้องธุรกิจเดิมของ PPM 
ไม่ใหต้กลงไปดว้ยเช่นกนั 

 

ผูถื้อหุน้ สอบถามวา่ อตัราส่วนการเติบโตจากทั้ง 2 บริษทัคิดเป็นก่ีเปอร์เซนต ์
 

นายช านาญ พรพิไลลกัษณ์ กรรมการผูจ้ดัการ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า การค านวนอตัราส่วนการเติบโตจาก
ทั้ง 2 บริษทัอาจท าไดย้าก ทั้งน้ี ฝ่ายบริหารพิจารณาแลว้จะด าเนินการรักษาฐานรายไดข้องธุรกิจเดิมใหไ้ดอ้ยา่งนอ้ย
เท่าเดิม ส่วนรายไดจ้ากธุรกิจใหม่จะเป็นส่วนเพ่ิมเติมใหร้ายไดร้วมของบริษทัดีข้ึน  

 

ผูถื้อหุน้ สอบถามวา่ บริษทัไดต้ั้งเป้าหมายการเติบโตของธุรกิจเดิมหรือไม่ 
 

นายช านาญ พรพิไลลกัษณ์ กรรมการผูจ้ดัการ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า ในช่วงหลายปีท่ีผ่านมาบริษทัได้
ตั้งเป้าหมายการเติบโตของธุรกิจดงักล่าว แต่ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้เน่ืองจากมีความ
ผนัผวนมากจากปัจจยัต่างๆ ปัจจุบนับริษทัจึงเนน้การรักษายอดขายและการท าผลงานใหอ้อกมาดีท่ีสุด 

 

ส าหรับพนัธมิตรท่ีจะเขา้มาร่วมลงทุนในธุรกิจโซลาร์นั้น พนัธมิตรดงักล่าวเป็นผูส้ร้างโรงงานผลิตโซลาร์
เซลลใ์ห้กบับริษทัรายใหญ่ในประเทศจีน หลงัจากนั้น ก็ผนัตวัเองมาผลิตแผงโซลาร์เซลลอ์ยู่ท่ีประเทศเวียดนาม 
เร่ิมตน้ผลิตเม่ือปี 2557 ก าลงัการผลิตเร่ิมตน้อยูท่ี่ 200 เมกะวตัต ์ปัจจุบนัเพ่ิมข้ึนเป็น 3,200 เมกะวตัต ์ 

 

ผูถื้อหุ้น สอบถามว่า ถา้ในปี 2559 ผลประกอบการของบริษทัยงัขาดทุนอยู่ บริษทัจะพิจารณาจ่ายปันผล
จากก าไรสะสมอยูอี่กหรือไม่ 

 

นายช านาญ พรพิไลลกัษณ์ กรรมการผูจ้ดัการ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า บริษทัขอพิจารณาจากปัจจยัทัว่ๆ ไป
ก่อน ทั้งน้ี บริษทัอาจจะน าก าไรสะสมท่ีมีอยู่ไปลงทุนในธุรกิจอ่ืนท่ีเห็นว่าให้ผลตอบแทนแก่ผูถื้อหุ้นในอตัราท่ี
ดีกวา่การจ่ายเงินปันผลกไ็ด ้

  

ผูถื้อหุน้ สอบถามวา่ บริษทัมีความพร้อมในการร่วมลงทุนในธุรกิจโซลาร์กบับริษทัพนัธมิตรอยา่งไรบา้ง 
 

นายช านาญ พรพิไลลกัษณ์ กรรมการผูจ้ดัการ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า ปัจจุบนับริษทัมีความพร้อมในการ
ด าเนินธุรกิจแลว้ทั้งในแง่ของสถานท่ีและอาคาร โดยบริษทัคาดการณ์จะเห็นรายไดเ้กิดข้ึนในปีน้ี ทั้งน้ี บริษทัจะ
เป็นผูรั้บจา้งผลิต วตัถุดิบทุกอย่าง ผูว้่าจา้งจะเป็นผูจ้ดัหา บริษทัไม่ตอ้งสัง่ซ้ือวตัถุดิบ โดยสินคา้ดงักล่าวจะเนน้การ
ส่งออกไปขายยงัต่างประเทศเป็นหลกั 

 

ก่อนประธานฯกล่าวปิดการประชุม  
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นางกนกกร แทนไกรศร ถือหุ้นจ านวน 56,200,000 หุ้น และนายช านาญ พรพิไลลกัษณ์ ถือหุ้น จ านวน 
51,200,000 หุน้ รวมจ านวนหุน้ทั้งส้ิน 107,400,000 หุน้ ไดแ้จง้ต่อประธานฯ คณะกรรมการ และผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วม
ประชุมทราบว่า ตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นไดมี้มติเป็นเอกฉันทอ์นุมติัการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ท่ีตราไวข้องบริษทั
จากเดิม มลูค่าหุน้ละ 1 บาท (หน่ึงบาท) เป็น 0.50 บาท (หา้สิบสตางค)์ และแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4 
ในเร่ืองทุนจดทะเบียนเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ท่ีตราไวน้ั้น เน่ืองจากตามขอ้บงัคบัของบริษทั
ในขอ้ท่ี 4. ระบุไวว้่า “หุน้ของบริษทัเป็นหุน้สามญัมีมูลค่าหุ้นละ 1 บาท และเป็นหุ้นชนิดระบุช่ือผูถื้อหุน้” ซ่ึงมติ
ของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ใหแ้ปลงมูลค่าหุน้ท่ีตราไวแ้ละให้แกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 การเปล่ียนแปลง
มลูค่าหุน้จึงมีความแตกต่างกบัขอ้บงัคบัของบริษทัตามท่ีไดจ้ดทะเบียนไว ้ซ่ึงจะท าใหมี้ผลกระทบต่อขอ้บงัคบัของ
บริษทั เพ่ือใหข้อ้บงัคบัของบริษทัขอ้ท่ี 4 สอดคลอ้งไม่ขดัแยง้กบัมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้  

นางกนกกร แทนไกรศร ถือหุ้นจ านวน 56,200,000 หุ้น และนายช านาญ พรพิไลลกัษณ์ ถือหุ้นจ านวน 
51,200,000 หุ้น รวมจ านวนหุ้น 107,400,000 หุน้ ซ่ึงมีหุน้รวมกนัไม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายได้
ทั้งหมดของบริษทั ขอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาลงมติแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 4 จากเดิม “หุน้ของ
บริษทัเป็นหุน้สามญัมีมูลค่าหุน้ละ 1 บาท และเป็นหุน้ชนิดระบุช่ือผูถื้อหุน้” แกไ้ขใหม่เป็น “หุน้ของบริษทัแต่ละ
หุ้นตอ้งมีมูลค่าเท่ากนั และเป็นหุ้นชนิดระบุช่ือผูถื้อหุ้น” ขอให้ท่ีประชุมพิจารณา ซ่ึงนอกเหนือท่ีก าหนดไวใ้น
หนงัสือนดัประชุม  

ประธานฯแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบว่าตรวจสอบแลว้นางกนกกร แทนไกรศร ถือหุน้จ านวน 56,200,000 หุน้ 
และนายช านาญ พรพิไลลกัษณ์ ถือหุน้จ านวน 51,200,000 หุน้ รวมจ านวนหุน้ 107,400,000 หุน้ ซ่ึงมีหุน้รวมกนัไม่
น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้ งหมดจริง จึงเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นลงมติให้แกไ้ขเพ่ิมเติม
ขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 4 ดงัน้ี  

จากเดิม          “หุน้ของบริษทัเป็นหุน้สามญัมีมลูค่าหุน้ละ 1 บาท และเป็นหุน้ชนิดระบุช่ือผูถื้อหุน้”  
แกไ้ขใหม่เป็น   “หุน้ของบริษทัแต่ละหุน้ตอ้งมีมลูค่าเท่ากนั และเป็นหุน้ชนิดระบุช่ือผูถื้อหุน้”   
 

ประธานฯ สอบถามท่ีประชุมวา่ มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมหรือไม่  
 

เม่ือไม่มีผูใ้ดซกัถาม แสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติ 
 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 4 จากเดิม “หุน้ของบริษทัเป็นหุน้
สามญัมีมูลค่าหุน้ละ 1 บาท และเป็นหุน้ชนิดระบุช่ือผูถื้อหุน้” แกไ้ขใหม่เป็น “หุน้ของบริษทัแต่ละหุน้ตอ้งมีมูลค่า
เท่ากนั และเป็นหุน้ชนิดระบุช่ือผูถื้อหุน้” ตามท่ีผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 เสนอขา้งตน้ ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอก
ฉนัทข์องจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 
 

เห็นดว้ย  จ านวน  130,528,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน   - เสียง คิดเป็นร้อยละ   - 
งดออกเสียง จ านวน   - เสียง คิดเป็นร้อยละ     - 
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เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นแสดงความคิดเห็นและสอบถามเร่ืองต่างๆ ประธานฯ กล่าวขอบคุณท่านผูถื้อหุ้นท่ีได้
กรุณาสละเวลามาร่วมประชุมและกล่าวปิดประชุม 

 
ปิดประชุมเวลา 15.30 น.  

             
     (นายปกรณ์ บริมาสพร) 
         ประธานในท่ีประชุม 

รับรองความถกูตอ้ง 
 
 
             

    (นางกนกกร แทนไกรศร)                      (นางนนัธิรา ฤทธิมนตรี) 
กรรมการ, กรรมการบริหาร และรองกรรมการผูจ้ดัการ    ผูบ้นัทึกรายงานการประชุม
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สำรสนเทศเกีย่วกบักำรจดัสรรหุ้นสำมญัเพิม่ทุนให้แก่บุคคลในวงจ ำกดั (Private Placement) 

เพือ่ขออนุมตักิำรออกเสนอขำยหลกัทรัพย์ ของบริษทั พรพรหมเมท็ทอล จ ำกดั (มหำชน) 

 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั พรพรหมเมท็ทอล จ ากดั (มหาชน) (บริษทั) คร้ังท่ี 5/2559 เม่ือวนัท่ี 

28 กนัยายน 2559 ไดมี้มติใหบ้ริษทัเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนจ านวน 80,000,000 หุน้ ในราคาหุน้ละ 2.46 บาท ต่อ

บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement หรือ PP) โดยจะมีการน าเสนอต่อท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2559 ใน

วนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2559 เพ่ือพิจารณาอนุมติัต่อไปนั้น 

 ขอ้มูลรายละเอียดการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนต่อบุคคลในวงจ ากดั อนัเป็นสาระส าคญัต่อการ
ตดัสินใจของผูถื้อหุน้ มีดงัน้ี 

1. รำยละเอยีดของกำรเสนอขำย 

1) รายละเอียดของหุน้ท่ีเสนอขาย  

เสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั จ านวน 80,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท 

โดยเสนอขายมูลค่าหุน้ละ 2.46 บาท รวมเป็นมูลค่า 196,800,000 บาท เป็นราคาท่ีมีส่วนลดร้อยละ 9.23 

จากราคาตลาด ซ่ึงไดแ้ก่ราคาถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของหุ้นสามญัของบริษทัตั้งแต่วนัท่ี 7 – 27 กนัยายน 

2559 รวมยอ้นหลงั 15 วนัท าการ ก่อนวนัท่ีคณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ซ่ึง

เท่ากบัหุน้ละ 2.71 บาท โดยการเสนอขายหุน้สามญัในคร้ังน้ี คิดเป็นร้อยละ 20.00 ของหุน้สามญัท่ีช าระ

แลว้ของบริษทัภายหลงัการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุน และคิดเป็นร้อยละ 20.00 ของจ านวนสิทธิ

ออกเสียงทั้งหมดของบริษทัภายหลงัการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุน บริษทัคาดวา่จะเสนอขายหุน้

เพ่ิมทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดัภายในหกเดือน หลงัจากท่ีการด าเนินการตามเง่ือนไขบงัคบัก่อนดงัต่อไปน้ี

เป็นผลส าเร็จ ทั้ งน้ีนายศุภจักร ไตรรัตโนภาส (บุคคลในวงจ ากัด) ไม่มีหน้าท่ีในการท าค าเสนอซ้ือ

หลกัทรัพยข์องบริษทัภายใตป้ระกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ีทจ.12/2554 เร่ืองหลกัเกณฑเ์ง่ือนไข

และวิธีการในการเขา้ถือหลกัทรัพย ์เพ่ือครอบง ากิจการ 

1.1)  บริษทัไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ใหเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนและเสนอขายหุน้ สามญั

เพ่ิมทุนต่อบุคคลในวงจ ากดัดว้ยคะแนนเสียงไม่ต ่ากวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู ้

ถือหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1.2) บริษทัไดรั้บอนุญาตจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ให้

ออกและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนต่อบุคคลในวงจ ากดั 

2) ประเภทผูล้งทุนท่ีจะไดรั้บการเสนอขาย 

  นกัลงทุน ประเภทบุคคลธรรมดา ท่ีไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร ซ่ึงไม่จดัเป็นผูล้งทุนสถาบนัและ

ไม่เป็นบริษทัย่อยหรือบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทั ทั้งน้ีนายศุภจกัร ไตรรัตโนภาส จะไม่เขา้รับต าแหน่ง

ใดๆ ในบริษทัและไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งในการบริหารงานของบริษทั 
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3) วิธีการเสนอขายและการจดัสรร 

บริษทัจะเสนอขายหุน้เพ่ิมทุนต่อบุคคลในวงจ ากดัซ่ึงมีขอ้มลูและรายละเอียดตามขอ้ 2 ไดต่้อเม่ือ

3.1) บริษทัไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ใหเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนและเสนอขายหุน้สามญั               

        เพ่ิมทุนต่อบุคคลในวงจ ากดัดว้ยคะแนนเสียงไม่ต ่ากวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของ               

        ผูถื้อหุน้ท่ีมา ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

3.2) บริษทัไดรั้บอนุญาตจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ให ้  

        ออกและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนต่อบุคคลในวงจ ากดั 

4) วิธีการก าหนดราคาเสนอขายและราคาตลาด 

ใชวิ้ธีก าหนดราคาเสนอขายหุ้นแบบท่ีผูถื้อหุ้นมีมติก าหนดราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนไว้

ชัดเจน ซ่ึงตอ้งยื่นขออนุญาตต่อส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ ตาม

ประกาศคณะกรรมการตลาดทุนท่ี ทจ.72/2558 เร่ืองการอนุญาตให้บริษทัจดทะเบียนเสนอขายหุน้ท่ีออก

ใหม่ต่อบุคคลจ ากดัต่อไป 

 ราคาเสนอขายหุน้ละ 2.46 บาท เป็นราคาท่ีมีส่วนลดร้อยละ 9.23 จากราคาตลาด ซ่ึงไดแ้ก่ราคาถวั

เฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของหุ้นสามญัของบริษทัตั้งแต่วนัท่ี 7 – 27 กนัยายน 2559 รวมยอ้นหลงั 15 วนัท าการ 

ก่อนวนัท่ีคณะกรรมการมีมติใหเ้สนอวาระต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เพ่ือขออนุมติัใหบ้ริษทัเสนอขายหุน้สามญั

เพ่ิมทุน โดยราคาตลาดของหุ้นสามญัดงักล่าวมีราคาหุ้นละ 2.71 บาท ทั้งน้ีการก าหนดส่วนลดจากราคา

ตลาดนั้น มาจากการเจรจาต่อรอง ซ่ึงคณะกรรมการไดพิ้จารณาถึงผลประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของบริษทัแลว้ 

และเห็นวา่การก าหนดส่วนลดจากราคาตลาดในอตัราดงักล่าวมีความเหมาะสม 
 

 ทั้งน้ี ตามประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย บจ/ร 01-09 เร่ืองหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการ

พิจารณาค าขอใหรั้บหุน้สามญัหรือหุน้บุริมสิทธ์ิในส่วนเพ่ิมทุนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน พ.ศ. 2558 ขอ้ 8 ระบุไว้

วา่ “หากหุน้ท่ียื่นค าขอใหรั้บเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนตามประกาศน้ีเป็นหุน้ท่ีมาจากการเสนอขายหุน้ต่อบุคคลใน

วงจ ากดัในราคาเสนอขายหุน้ท่ีต ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด (ราคาถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้ท่ีมีการซ้ือขายใน

ตลาดหลกัทรัพยย์อ้นหลงัไม่นอ้ยกว่า 7 วนัท าการติดต่อกนั แต่ไม่เกิน 15 วนัท าการติดต่อกนัก่อนวนัแรกท่ีมีการ

เสนอขายหุน้) ก่อนท่ีตลาดจะสัง่รับหุน้ในส่วนเพ่ิมทุนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน ใหบ้ริษทัจดทะเบียนหา้มบุคคลท่ี

ไดรั้บหุน้จากการเสนอขายหุน้ต่อบุคคลในวงจ ากดัดงักล่าว น าหุน้ท่ีไดรั้บจากการเสนอขายทั้งหมดออกขายภายใน

ก าหนดระยะเวลา 1 ปี นบัแต่วนัท่ีหุน้เร่ิมท าการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์โดยภายหลงัจากวนัท่ีหุน้ในส่วนเพ่ิมทุน

ดงักล่าวท าการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยค์รบก าหนดระยะเวลา 6 เดือน ใหบุ้คคลท่ีถูกสั่งหา้มขายสามารถทยอย

ขายหุน้ท่ีถกูสัง่หา้มขายไดใ้นจ านวนร้อยละ 25 ของจ านวนหุน้ทั้งหมดท่ีถกูสัง่ขาย”  

 อย่างไรก็ตาม ในการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจ ากดัคร้ังน้ี บริษทัไดท้ าขอ้ตกลงกบับุคคลในวงจ ากดั 

โดยก าหนดระยะเวลาการหา้มขายหุน้ของบุคคลในวงจ ากดัเป็นระยะเวลา 1 ปี หลงัจากไดรั้บหลกัทรัพย ์ซ่ึงเป็นไป

ตามมติคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 5/2559 เม่ือวนัท่ี 28 กนัยายน 2559 
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2. ข้อมูลและรำยละเอยีดของบุคคลในวงจ ำกดั 

บุคคลท่ีจะไดรั้บการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ นายศุภจกัร ไตรรัตโนภาส (“บุคคล

ในวงจ ากดั”) ซ่ึงเป็นผูมี้ความสนใจลงทุนในหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทั  

 ทั้งน้ีบุคคลท่ีจะไดรั้บการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัดงักล่าวมีรายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

 ช่ือบุคคล  นายศุภจกัร ไตรรัตโนภาส 

 สัญชำต ิ   ไทย 

 ที่อยู่   17/282 หมู่ท่ี 14 ต าบลบางพลีใหญ่ อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ 

 อำชีพ   นกัธุรกิจ 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำนในปัจจุบัน 

     - ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร, บริษทั คิวทีซี โกลบอล พาวเวอร์ จ ากดั (ธุรกิจพลงังานทางเลือก) 

       สดัส่วนการถือหุน้ - ไม่มี - 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำนในอดีต 

     - กรรมการผูจ้ดัการ, บริษทั ไพร์มสตรีท แอดไวเซอร่ี (ประเทศไทย) จ ากดั (ธุรกิจท่ีปรึกษาทางการเงิน) 

       สดัส่วนการถือหุน้ - ไม่มี - 

     - กรรมการผูจ้ดัการ, บริษทั แคมบริดจ ์แคปปิตอล จ ากดั (ธุรกิจท่ีปรึกษาทางการเงิน) 

       สดัส่วนการถือหุน้ - ไม่มี - 

     - กรรมการผูจ้ดัการ, Siam Alpha Equity PTE Singapore (ธุรกิจท่ีปรึกษาและบริหารการลงทุน) 

       สดัส่วนการถือหุน้ - ไม่มี - 

 ควำมสัมพนัธ์กบับริษทั ไม่เป็นบุคคลเก่ียวโยงและไม่มีความสมัพนัธ์อ่ืนใดกบับริษทั 

ค ำรับรองของคณะกรรมกำรบริษัทเกีย่วกบักำรพจิำรณำและตรวจสอบข้อมูลของผู้ลงทุน 

 คณะกรรมการรับรองว่า ในการพิจารณาและตรวจสอบข้อมูลของนายศุภจักร ไตรรัตโนภาส 

คณะกรรมการไดด้ าเนินการดว้ยความระมดัระวงั และเห็นวา่บุคคลดงักล่าวเป็นผูมี้ความพร้อมดา้นเงินลงทุนในการ
ซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทั 

3. ควำมสัมพนัธ์กบับุคคลในวงจ ำกดั 

บริษทัไม่มีความสมัพนัธ์ใด ๆ กบับุคคลในวงจ ากดั 
 

4. วตัถุประสงค์ของกำรออกหุ้นสำมญัเพิม่ทุนและแผนกำรใช้เงนิ 

4.1 เพ่ือเสริมสภาพคล่องและลดตน้ทุนทางการเงิน ในการประกอบธุรกิจของบริษทั พรพรหมเมท็ทอล 

จ ากดั (มหาชน) โดยปัจจุบนับริษทัประกอบธุรกิจจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑโ์ลหะเพ่ือใชใ้นอุตสาหกรรมการ

ผลิต เช่น ทองแดง – ทองเหลือง ชนิดแผ่นและมว้น ลวดเหล็กและลวดสแตนเลส เป็นตน้ รวมทั้งจัด
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จ าหน่ายวสัดุเพ่ือใชใ้นงานก่อสร้าง เช่น ท่อทองแดง อุปกรณ์ขอ้ต่อต่าง ๆ เป็นตน้ โดยบริษทัคาดวา่จะน า

เงินเพ่ิมทุนดงักล่าวมาช าระภาระหน้ีเงินกูร้ะยะสั้นในวงเงิน 20 – 50 ลา้นบาท ทนัทีหลงัจากไดรั้บเงินเพ่ิม

ทุน โดยคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 21 ของเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน ตามงบแสดงฐานะ

การเงินของบริษทั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 ซ่ึงมีจ านวน 237.12 ลา้นบาท  
 

4.2 เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ ขยายก าลงัการผลิต และเสริมสภาพคล่องในบริษทัยอ่ย ซ่ึงไดแ้ก่   

(1) บริษทั พรีเม่ียม เฟล็กซิเบ้ิล แพคเกจจ้ิง จ ากดั  (PFP) บริษทัถือหุ้นอยู่ประมาณร้อยละ 99 

ประกอบธุรกิจผลิตและจดัจ าหน่ายบรรจุภณัฑช์นิดอ่อนตวั (Flexible Packaging) ให้กบักลุ่มผูผ้ลิต

อาหาร ผูผ้ลิตเคร่ืองส าอาง ผูผ้ลิตยา และผูผ้ลิตของใชป้ระจ าวนั เช่น อาหารสด อาหารแหง้ เป็นตน้ 
ซ่ึงผลิตภณัฑด์งักล่าวก าลงัเป็นท่ีตอ้งการของตลาดและมีการแข่งขนัในอุตสาหกรรมสูง  

PFP จึงมีแผนการน าเขา้เคร่ืองจกัรใหม่มูลค่าประมาณ 7.75 ลา้นบาท ช าระหน้ีค่าวตัถุดิบในการ

ผลิตมีมลูค่าประมาณ 31 ลา้นบาท และส่วนท่ีเหลือจะน ามาเสริมสภาพคล่องทางการเงิน รวมเงินทุนท่ี

จะตอ้งใชใ้นการขยายก าลงัการผลิต และเสริมสภาพคล่องประมาณ 50 ลา้นบาท  ทั้งน้ีจากงบการเงิน

ของ PFP ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัมีอตัราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว (Quick Ratio) เพียง 0.39 เท่า  

 ทั้งน้ี บริษทัคาดวา่จะเร่ิมใชเ้งินลงทุนในช่วงไตรมาส 4 ปี 2559 

(2) บริษทั โซลาร์ พีพีเอม็ จ ากดั (SPPM) บริษทัถือหุน้อยู่ประมาณร้อยละ 60 ประกอบธุรกิจดา้น

การผลิตโซลาร์เซลลแ์ละประกอบแผงโซลาร์เซลล ์ซ่ึงเป็นพลังงานทางเลือกหน่ึงท่ีไดรั้บความสนใจ

จากภาคเอกชน เม่ือพลงังานโซลาร์เซลล์มีแนวโน้มการเติบโต ท าให้ธุรกิจมีทิศทางการแข่งขนัท่ี
สูงข้ึน  

ในปัจจุบนัโครงการผลิตในระยะแรก (Phase 1) ไดด้ าเนินการติดตั้งเคร่ืองจกัรเสร็จเรียบร้อยแลว้ 

และจะเร่ิมด าเนินการผลิตตามค าสั่งซ้ือของลูกคา้ภายในเดือนตุลาคม 2559 SPPM มีแผนจะลงทุนต่อ

ในระยะท่ี 2 (Phase 2) โดยศึกษาขอ้มูลจากประสบการณ์ในการผลิตในระยะแรก (Phase 1) ท่ีผ่านมา

เป็นแนวทางในการลงทุน ซ่ึงในปัจจุบนัการศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการมีความคืบหนา้เป็นท่ี

พอใจ และเน่ืองจากทางภาครัฐไดพ้ยายามส่งเสริมใหภ้าคเอกชนสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์

ดว้ยการสนบัสนุนทางดา้นต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็นมาตรการดา้นภาษีและการใหสิ้ทธิประโยชนต่์าง ๆ เพ่ือ

สร้างแรงจูงใจในการลงทุนต่อลูกคา้ เช่น การยกเวน้ภาษีน าเขา้วตัถุดิบผลิตแผงโซลาร์เซลล ์เป็นตน้ 

ส่งผลให้กลุ่มลูกคา้ต่างชาติ มีความสนใจในการผลิตโซลาร์เซลล ์และประกอบแผงโซลาร์เซลลท่ี์มี

ฐานการผลิตอยู่ในประเทศไทย จึงมีความเป็นไปได้สูงท่ี SPPM จะลงทุนเพ่ิม โดยคาดว่าอัตรา
ผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return : IRR) ท่ีไดรั้บจากโครงการดงักล่าวจะไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 10   
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ส าหรับแผนการใชเ้งินท่ีไดจ้ากการระดมทุนในคร้ังน้ี จากการศึกษาการผลิตในระยะแรกนั้น 

(Phase 1) SPPM คาดวา่จะตอ้งใชเ้งินทุนเพ่ือลงทุนในการผลิตในระยะท่ีสอง (Phase 2) ประมาณ 120 

ลา้นบาท แบ่งเป็นค่าเคร่ืองจกัรท่ีตอ้งน าเขา้จากต่างประเทศประมาณ 115 ลา้นบาท และค่าปรับปรุง

อาคารโรงงาน เพ่ือรองรับเคร่ืองจกัรใหม่ประมาณ 5 ลา้นบาท โดยคาดวา่ช่วงเวลาท่ีจะใชเ้งินท่ีไดจ้าก

การระดมทุนนั้นอยู่ในช่วงไตรมาส 3 ปี 2560 เป็นอย่างชา้ ซ่ึงผูบ้ริหารไดไ้ตร่ตรองแลว้เห็นว่าเป็น

ช่วงเวลาท่ีเหมาะสม เน่ืองจากการผลิตในระยะแรก (Phase 1) นั้น SPPM ไดรั้บค าสั่งซ้ือของลูกคา้

อยา่งต่อเน่ือง และเตม็ก าลงัการผลิตของเคร่ืองจกัรแลว้ และเพ่ือใหด้ าเนินการผลิตทนัต่อค าสัง่ซ้ือของ

ลูกคา้ จึงตอ้งลงทุนเพ่ิมในการผลิตระยะท่ีสอง (Phase 2) อีกทั้งยงัตอ้งใหเ้วลาผูป้ฏิบติังานฝึกฝนการ

ใชง้านเคร่ืองจกัรไดอ้ย่างเช่ียวชาญ เพ่ือใหมี้ความช านาญในการผลิต และก่อใหเ้กิดของเสียนอ้ยท่ีสุด

ดว้ย ทั้งน้ี หากไดรั้บเงินจากการระดมทุนก่อนไตรมาส 3 ปี 2560 จะน าเงินทุนดงักล่าว เป็นกระแส
เงินสดของ SPPM เพ่ือรอด าเนินการตามแผนการลงทุนในระยะท่ีสอง (Phase 2) ต่อไป   

รายละเอียดจากการศึกษาเบ้ืองตน้ของการลงทุนผลิตในระยะท่ี 2 สามารถสรุปสาระส าคญัได้
ดงัน้ี 

ลกัษณะของโครงกำร : โครงการผลิตโซลาร์เซลล์และประกอบแผงโซลาร์เซลล์

     ขนาด 600 เมกะวตัต ์

งบประมำณที่คำดว่ำจะต้องใช้ : ประมาณ 120 ลา้นบาท 

สถำนะและควำมคืบหน้ำของโครงกำร : อยูร่ะหวา่งการศึกษาโครงการ 

ควำมเส่ียงจำกกำรด ำเนินโครงกำร :  

 - ความเส่ียงจากเทคโนโลยีในการผลิตท่ีมีการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง  

 แนวทางแกไ้ข ติดตามเทคโนโลยีในการผลิตอยา่งต่อเน่ือง โดยการศึกษางานจาก 

  ต่างประเทศอย่างสม ่าเสมอ หากมีเทคโนโลยีชนิดใด ท่ีตรงกบัสายการผลิต SPPM จะ
  พฒันาผลิตภณัฑใ์หท้นัต่อเทคโนโลยีและความตอ้งการของตลาด 

 - ความเส่ียงจากการแข่งขนัของโรงไฟฟ้าพลงังานนิวเคลียร์ เน่ืองจากราคาไม่แพง 

 แนวทางแกไ้ข SPPM ช้ีแจงใหลู้กคา้ทราบถึงผลเสียของการใชพ้ลงังานนิวเคลียร์ ซ่ึงเป็น

  อนัตรายต่อธรรมชาติ โดยกลุ่มลูกคา้ส่วนใหญ่เขา้ใจ และค านึงถึงความปลอดภยั และ

  คุณภาพของสินคา้มากกวา่ 
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  - ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีผนัผวน  

 แนวทางแกไ้ข ท าสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้กบัสถาบนัการเงิน เพ่ือลด
  ความเส่ียงดงักล่าว 

 นอกจากแผนการใชเ้งินจากการเพ่ิมทุนดงักล่าว หากเงินท่ีไดรั้บจากการเพ่ิมทุนคงเหลือ บริษทัจะ

น าเงินส่วนท่ีเหลือดงักล่าวศึกษาในโครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ติดตั้งบนหลงัคา (Solar 

Rooftop) ซ่ึงเป็นลกัษณะโครงการ EPC + F (Engineering Procurement Construction+Finance ) โดย

บริษทัจะเป็นผูล้งทุน และไดรั้บผลตอบแทนตามปริมาณไฟฟ้าท่ีผลิตได ้โดยจ าหน่ายให้แก่เจา้ของ

โรงงานนั้น ๆ เบ้ืองตน้จะเป็นลกัษณะการกูจ้ากสถาบนัการเงินเป็นหลกั มีโครงสร้างโดยประมาณ 

Equity : Loan, 20 : 80 ทั้งน้ีในส่วนของ Equity จะตอ้งใชเ้งินประมาณ 40 – 100 ลา้นบาท 
 

ทั้งน้ีบริษทัจะรายงานความคืบหนา้ของการเขา้ด าเนินการในอนาคตต่อไป โดยหากบริษทัจะตดัสินใจ

ด าเนินการ หรือลงนามในขอ้ตกลงสัญญาใด ๆ และ/หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีนยัส าคญั บริษทัจะแจง้ให้

ผูถื้อหุ้นทราบ ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 20/2551 เร่ืองหลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีมี

นยัส าคญัท่ีเขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึง

สินทรัพย ์พ.ศ. 2547 ต่อไป 

5. ข้อมูลเกีย่วกบัผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นที่เกดิจำกกำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมญัเพิม่ทุนต่อบุคคลในวงจ ำกดั 

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น วธีิกำรค ำนวณ 
1. การลดลงของสดัส่วนการ
ถือหุน้ (Control Dilution) 

=  (จ านวนหุน้ท่ีเสนอขายคร้ังน้ี) / (จ านวนหุน้ช าระแลว้ + จ านวนหุน้ท่ีเสนอขายคร้ังน้ี) 
= 80,000,000 / (320,000,500 + 80,000,000) 
= 80,000,000 / 400,000,500 
= 20.00 % 

2. การลดลงของราคา (Price 
Dilution) 

= (ราคาตลาดก่อนเสนอขาย – ราคาตลาดหลงัเสนอขาย1) / ราคาตลาดก่อนเสนอขาย 
= (2.71-2.66) / 2.71 
= 1.85% 

3. การลดลงของก าไรต่อหุน้ 
(Earning per share dilution) 

= (Earning per share ก่อนเสนอขาย2 – Earning per share หลงัเสนอขาย3) / Earning per 
share ก่อนเสนอขาย 
= (0.027 – 0.021) / 0.027 
= 22.22% 
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หมายเหตุ   

1. ราคาตลาดหลงัเสนอขาย =  (ราคาตลาดก่อนเสนอขาย X จ านวนหุ้น paid up) + ( ราคาเสนอขาย X จ านวนหุ้นท่ีเสนอขายคร้ัง) 

     จ  านวนหุ้น paid up + จ านวนหุ้นท่ีเสนอขายคร้ังน้ี 
   = (2.71 X 320,000,500)+(2.46 X 80,000,000 ) 

     400,000,500 

   = 2.66 

3. Earning per share ก่อนเสนอขาย  = ก าไรสุทธิ / จ  านวนหุ้น paid up 
4. Earning per share หลงัเสนอขาย =  ก าไรสุทธิ / (จ  านวนหุ้น paid up + จ านวนหุ้นท่ีเสนอขายคร้ังน้ี) 

 การเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนต่อบุคคลในวงจ ากดัคร้ังน้ี ส่งผลให้เกิดการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น 

(Control Dilution) ต่อผูถื้อหุน้เดิมร้อยละ 20.00 และการลดลงของราคา (Price Dilution) ร้อยละ 1.85 นอกจากนั้น

การเพ่ิมทุนมีผลกระทบให้เกิดการลดลงของก าไรต่อหุ้น (Earning per share dilution) ร้อยละ 22.22 ในการน้ี การ

เพ่ิมทุนในคร้ังน้ีสามารถช่วยใหบ้ริษทัประหยดัตน้ทุนทางการเงินมากข้ึน โดยในงบการเงิน ไตรมาส 2/2559 บริษทั

ช าระดอกเบ้ียเงินกูย้ืม 3.60 ลา้นบาท และในปี 2558 PFP มีตน้ทุนทางการเงิน 3.13 ลา้นบาท ซ่ึงหากการเพ่ิมทุน

น ามาใชต้ามวตัถุประสงคท่ี์กล่าวไปแลว้นั้น บริษทัจะช าระดอกเบ้ียเงินกูย้ืมลดลงประมาณร้อยละ 10 และ PFP จะมี
ตน้ทุนทางการเงินลดลงประมาณร้อยละ 15 

 อย่างไรก็ตามบริษทัคาดว่าการเพ่ิมทุนเพ่ือลงทุนการขยายกิจการในอนาคตมีโอกาสสร้างผลตอบแทนท่ี

คุม้ค่าใหแ้ก่บริษทั และสามารถท าให้ผลก าไรต่อหุ้นของบริษทักลบัมาอยู่ในระดบัเดิมและเติบโตอย่างต่อเน่ืองได้

ในระยะยาว  

6. เงือ่นไขหรือข้อตกลงอืน่ใดที่ส ำคัญที่ท ำกบับุคคลในวงจ ำกดั 

ก าหนดระยะเวลาการหา้มขายหุน้ของบุคคลในวงจ ากดัเป็นระยะเวลา 1 ปี หลงัจากไดรั้บหลกัทรัพย ์ซ่ึงเป็นไป

ตามมติคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 5/2559 เม่ือวนัท่ี 28 กนัยายน 2559 

7. โครงสร้ำงกำรถือหุ้นของบริษทั 

รายช่ือผูถื้อหุน้รายใหญ่ ณ วนัปิดสมุดทะเบียน วนัท่ี 22 กนัยายน 2559 

ล ำดบั รำยช่ือผู้ถือหุ้น 
จ ำนวนหุ้น

ก่อนกำรเสนอ
ขำยหุ้นเพิม่ทุน 

ร้อยละ รำยช่ือผู้ถือหุ้น 
จ ำนวนหุ้น

หลงักำรเสนอ
ขำยหุ้นเพิม่ทุน 

ร้อยละ 

1 กลุ่มแทนไกรศร 115,829,600 36.20 กลุ่มแทนไกรศร 115,829,600 28.96 
      นางกนกกร  แทนไกรศร 112,400,000 35.12      นางกนกกร  แทนไกรศร 112,400,000 28.10 
      นายทวเีกียรติ แทนไกรศร 1,000,000 0.31      นายทวเีกียรติ แทนไกรศร 1,000,000 0.25 
      นางวรกานต ์แทนไกรศร 1,200,000 0.37      นางวรกานต ์แทนไกรศร 1,200,000 0.30 
      นางสาวอภนัตรี แทนไกรศร 1,229,600 0.38      นางสาวอภนัตรี แทนไกรศร 1,229,600 0.31 
2 กลุ่มพรพไิลลกัษณ์ 105,025,500 32.82 กลุ่มพรพไิลลกัษณ์ 105,025,500 26.26 
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ล ำดบั รำยช่ือผู้ถือหุ้น 
จ ำนวนหุ้น

ก่อนกำรเสนอ
ขำยหุ้นเพิม่ทุน 

ร้อยละ รำยช่ือผู้ถือหุ้น 
จ ำนวนหุ้น

หลงักำรเสนอ
ขำยหุ้นเพิม่ทุน 

ร้อยละ 

      นายช านาญ พรพิไลลกัษณ์ 102,325,500 31.98      นายช านาญ พรพิไลลกัษณ์ 102,325,500 25.58 
      นางเตือนใจ พรพิไลลกัษณ์ 1,500,000 0.47      นางเตือนใจ พรพิไลลกัษณ์ 1,500,000 0.37 
      นายกฤษณ์ พรพิไลลกัษณ์ 1,200,000 0.37      นายกฤษณ์ พรพิไลลกัษณ์ 1,200,000 0.30 
3 นายศุภจกัร ไตรรัตโนภาส - - นายศุภจกัร ไตรรัตโนภาส 80,000,000 20.00 
4 นายชยัวฒัน์ เครือชะเอม 8,617,800 2.69 นายชยัวฒัน์ เครือชะเอม 8,617,800 2.15 
5 นายประพล อศัวธีระธรรม 7,617,400 2.38 นายประพล อศัวธีระธรรม 7,617,400 1.90 
6 นายพิเชฐ  โฆษิตวงศส์กลุ 5,546,200 1.73 นายพิเชฐ  โฆษิตวงศส์กลุ 5,546,200 1.39 
7 นายสมชาย  อภิชาตสถาพร 4,487,400 1.40 นายสมชาย  อภิชาตสถาพร 4,487,400 1.12 
8 บริษทั ไทยเอน็วดีิอาร์ จ ากดั  4,463,700 1.39 บริษทั ไทยเอน็วดีิอาร์ จ ากดั  4,463,700 1.12 
9 บริษทั นิปปอน แพค็ (ประเทศ

ไทย) จ ากดั (มหาชน) 
3,627,100 1.13 บริษัท นิปปอน แพ็ค (ประเทศ

ไทย) จ ากดั (มหาชน) 
3,627,100 0.91 

10 นางสาวศุภวรรณ ธีระทองค า 2,451,000 0.77 นางสาวศุภวรรณ ธีระทองค า 2,451,000 0.61 
11 นายพิสิษฐ ์ อ าไพพิพฒัน์กลุ 2,415,300 0.75 นายพิสิษฐ ์ อ าไพพิพฒัน์กลุ 2,415,300 0.60 
12 ผูถื้อหุน้อ่ืน ๆ 59,919,900 18.72 ผูถื้อหุน้อ่ืน ๆ 59,919,900 14.98 

 รวม 320,000,500 100.00 รวม 400,000,500 100.00 
หมายเหตุ จ  านวนหุ้นหลงัการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเป็นจ านวนหุ้นท่ีจดัท าโดยมีสมมติฐานว่าผูถื้อหุ้นรายอ่ืน ไม่ไดมี้การเปล่ียนแปลงการ

ถือหุ้นจากขอ้มูล ณ วนัปิดสมุดทะเบียนคร้ังล่าสุด เม่ือวนัท่ี 22 กนัยายน 2559 ปรับปรุงดว้ยจ านวนหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีจะเสนอขายต่อบุคคลใน

วงจ ากดัคร้ังน้ี 

8. กรรมกำร และ/หรือ ผู้ถือหุ้นที่มส่ีวนได้เสีย 

- ไม่มี – 

9. เงือ่นไขกำรเข้ำท ำรำยกำร 

9.1 บริษทัตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นให้ออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนต่อบุคคลใน

วงจ ากดัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนน 

9.2 บริษทัตอ้งไดรั้บอนุญาตจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย ์ใหอ้อกและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิม
ทุนต่อบุคคลในวงจ ากดั 
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10. ควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษทั 

10.1 เหตุผลและควำมจ ำเป็นของกำรเพิม่ทุน 

 เน่ืองจากปัจจุบนัมีการแข่งขนัทางการคา้สูง บริษทัมีความจ าเป็นจะตอ้งน าเงินลงทุนจ านวนหน่ึง มาเป็น

เงินทุนหมุนเวียน และขยายก าลงัการผลิต ให้มีขีดความสามารถท่ีสูงข้ึน เพ่ือให้ทันต่อสถานการณ์และ

แนวโนม้ของตลาดในปัจจุบนั โดยบริษทัมีแผนน าเงินมาลงทุนในส่วนต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 

 เป็นเงินทุนหมุนเวียน และช าระเงินกูย้ืมระยะสั้นในบริษทั พรพรหมเมท็ทอล จ ากดั (มหาชน)  

 ขยายการผลิตและเสริมสภาพคล่องในบริษทัย่อย ไดแ้ก่ บริษทั พรีเม่ียม เฟลก็ซิเบ้ิล แพคเกจจ้ิง 

จ ากดั และบริษทั โซลาร์ พีพีเอม็ จ ากดั  

 ทั้งน้ีหากเงินท่ีไดรั้บจากการเพ่ิมทุนคงเหลือ บริษทัจะน าเงินส่วนท่ีเหลือดงักล่าวศึกษาในโครงการผลิต
ไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ติดตั้งบนหลงัคา (Solar Rooftop)  

10.2 เหตุผลและควำมจ ำเป็นในกำรเสนอขำยหุ้นเพิม่ทุนต่อบุคคลในวงจ ำกดั 

คณะกรรมการบริษทัมีความเห็นว่า การท่ีบริษทัพิจารณาเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนต่อบุคคลในวงจ ากดั

โดยไม่เสนอขายหุน้เพ่ิมทุนโดยใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้เดิม หรือเสนอขายต่อประชาชนทัว่ไปนั้น เน่ืองจากการระดม

ทุนโดยการเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่นกัลงทุนท่ีมีศกัยภาพดา้นเงินทุนท่ีมีความสนใจท่ีจะซ้ือหุน้สามญั

เพ่ิมทุนของบริษทัโดยตรงนั้น ท าใหมี้ความแน่นอนว่าบริษทัสามารถไดรั้บเงินทุนตามจ านวนท่ีตอ้งการและ

สามารถระดมทุนไดใ้นระยะเวลาอนัสั้น ภายใตข้อ้จ ากดัดา้นสภาวะเศรษฐกิจของประเทศในปัจจุบนั และ

สถานการณ์ทางดา้นตลาดทุนท่ีมีความผนัผวนสูงในช่วงเวลาท่ีผ่านมา ซ่ึงท าใหก้ารระดมทุนจากการเสนอขาย

หุน้ใหก้บัผูถื้อหุน้เดิม หรือนกัลงทุนภายนอกใหป้ระสบความส าเร็จเป็นไปไดย้าก การเสนอขายหุน้เพ่ิมทุนต่อ

บุคคลในวงจ ากดัดงักล่าวจึงเป็นโอกาสท่ีดีท่ีบริษทัระดมทุนเพ่ือเตรียมความพร้อมใหก้บัการขยายธุรกิจของ

บริษทั รวมทั้งบุคคลในวงจ ากดัท่ีเขา้เสนอซ้ือหุน้เพ่ิมทุนคร้ังน้ี เป็นผูมี้ความพร้อมทางดา้นแหล่งเงินทุน และ

แมว้่าบุคคลในวงจ ากดัจะไม่มีขอ้ตกลงหรือสัญญาใด ๆ กบับริษทัและบริษทัย่อยในการใหค้วามช่วยเหลือหรือ

เขา้มามีส่วนร่วมในการบริหาร บริษทัคาดว่ามีโอกาสท่ีจะไดรั้บค าแนะน าเพ่ิมเติมจากบุคคลในวงจ ากดัซ่ึงเป็น

ผูมี้ความรู้และประสบการณ์ดา้นท่ีปรึกษาทางการเงิน เพ่ือช่วยวางโมเดลทางธุรกิจ ในฐานะผูถื้อหุน้ในสดัส่วน

ตามท่ีไดรั้บการเสนอขาย และมีความเป็นไปไดท่ี้นกัลงทุนดงักล่าวอาจแนะน าลูกคา้ หรือโครงการลงทุนท่ี

น่าสนใจใหก้บับริษทัและบริษทัย่อย ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทัและบริษทัย่อยต่อไป
ในอนาคต   

10.3 ควำมเป็นไปได้ของแผนกำรใช้เงนิที่ได้จำกกำรเสนอขำยหุ้น 

 บริษทั พรพรหมเม็ททอล จ ากดั (มหาชน) ไดจ้ดทะเบียนก่อตั้งบริษทัเม่ือวนัท่ี 21 กนัยายน 2535 โดย

บริษทัไดด้ าเนินธุรกิจมาแลว้เป็นระยะเวลา 24 ปี อีกทั้งมีบริษทัย่อยท่ีสร้างรายไดใ้ห้กบับริษทัอย่างต่อเน่ือง 

จากการประกอบธุรกิจท่ียาวนาน บริษทัมีฐานลูกคา้ท่ีมีความเช่ือถือในสินคา้และผลิตภณัฑข์องบริษทั ดงันั้น

หากมีการเพ่ิมทุนจดทะเบียน บริษทัจะน าเงินเพ่ิมทุนดงักล่าวมารองรับการเสริมสภาพคล่อง และการขยาย
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ก าลงัการผลิต และหากมีเงินทุนคงเหลือ บริษทัจะน ามาศึกษาการลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าพลงังาน

แสงอาทิตยท่ี์ติดตั้งบนหลงัคา (Rooftop Solar Cell) เพ่ิมเติมต่อไป 
 

10.4 ควำมสมเหตุสมผลของกำรเพิ่มทุน แผนกำรใช้เงินและโครงกำรที่จะด ำเนินกำร และควำมเพียงพอของ

แหล่งเงนิทุน 

ในปัจจุบนับริษทัมีภาระหน้ีสินจากการกูย้ืมเงินระยะสั้นจากธนาคาร จึงจะน าเงินท่ีไดรั้บจากการเพ่ิมทุน

ดงักล่าวมาช าระหน้ีเงินกูร้ะยะสั้นทนัทีหลงัจากไดรั้บเงินลงทุน เพ่ือสามารถมีวงเงินรองรับส าหรับการขยาย

ก าลงัการผลิตของบริษทัยอ่ยทั้ง 2 แห่งในอนาคต 

จากขอ้มูลการด าเนินธุรกิจ บริษทั พรีเม่ียม เฟล็กซิเบ้ิล แพคเกจจ้ิง จ ากดั มีอตัราการเติบโต ทั้งจ านวน

ลูกคา้และจ านวนค าสั่งซ้ือ เพ่ือให้บริษทัสามารถให้บริการลูกคา้อย่างมีประสิทธิภาพและครบวงจร บริษทั

จ าเป็นตอ้งเพ่ิมเคร่ืองจกัรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถและส ารองวตัถุดิบให้เพียงพอแก่ความตอ้งการ ทั้งน้ีจาก

แผนการใชเ้งินท่ีระบุไวใ้นวตัถุประสงค์ของการเพ่ิมทุนและใชเ้งินส่วนท่ีเพ่ิมนั้น บริษทัเห็นว่าจ านวนเงินท่ี

ประเมินไวมี้ความเหมาะสมดีแลว้ เน่ืองจากบริษทัไดท้ าการศึกษาขอ้มูลและก าหนดระยะเวลาในการใชเ้งิน

ดงักล่าวแลว้ 

ส าหรับบริษทั โซลาร์ พีพีเอม็ จ ากดั ขณะน้ีเคร่ืองจกัรโครงการการผลิตในระยะแรก (Phase 1) ไดติ้ดตั้ง

เสร็จเรียบร้อยแลว้ โดยบริษทัจะเร่ิมท าการผลิตในเดือนตุลาคม ปี 2559 น้ี ส าหรับการผลิตในระยะท่ี 2 (Phase 

2) บริษทัมีแผนขยายภายในไตรมาส 3 ปี 2560 เพ่ือให้สอดคลอ้งกบันโยบายภาครัฐของประเทศผูซ้ื้อ และ

แผนการตลาดของบริษทั อีกทั้งยงัสามารถรอบรับค าสั่งซ้ือท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตอีกดว้ย ทั้งน้ีจากแผนการใช้

เงินท่ีระบุไวใ้นวตัถุประสงค์ของการเพ่ิมทุนและใช้เงินส่วนท่ีเพ่ิมนั้น บริษทัเห็นว่ามีความเหมาะสมดีแลว้ 

เน่ืองจากบริษทัมีประสบการณ์จากการด าเนินการในการผลิตระยะแรกแลว้ 
บริษทัไดศึ้กษาขอ้มลูเป็นอยา่งดีแลว้ จึงมีความมัน่ใจวา่เงินทุนท่ีไดรั้บมานั้นมีความเพียงพออยา่งแน่นอน 

10.5 ผลกระทบที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นต่อกำรประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐำนะกำรเงินและผลกำร

ด ำเนินงำนของบริษทัจำกกำรเพิม่ทุนและกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรใช้เงนิหรือโครงกำร 

การเพ่ิมทุนเพ่ือขยายกิจการจะส่งผลใหผ้ลประกอบการของบริษทัมีแนวโนม้การเติบโตในอนาคต เงินท่ี

ได้รับจากการเพ่ิมทุนจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางด้านการเงินของบริษทั อนัจะส่งผลให้บริษทั

สามารถขยายการลงทุนเพ่ิมเติมตามแผนท่ีวางไว ้อย่างไรกต็ามก่อนการขยายธุรกิจ หรือการเขา้ลงทุนในแต่ละ

โครงการ คณะกรรมการบริษทัมีความเห็นว่าบริษทัควรจะด าเนินการศึกษาความเป็นไปไดเ้พ่ือเปรียบเทียบทั้ง

ดา้นผลตอบแทน และความเส่ียงอย่างถ่ีถว้นก่อนการตดัสินใจลงทุน เพ่ือใหเ้ป็นประโยชนสู์งสุดแก่บริษทัและ
ผูถื้อหุน้ของบริษทั  

นอกจากน้ีการระดมทุนโดยการเพ่ิมทุนจะท าให้สัดส่วนหน้ีสินต่อทุนของบริษทัลดลง โดยจากงบแสดง

ฐานะการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 นั้น มีสดัส่วนหน้ีสินต่อทุนของบริษทัเท่ากบั 
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1.55 เท่า ซ่ึงเม่ือรวมเงินเพ่ิมทุนจากการเสนอขายหุ้นแลว้ สัดส่วนหน้ีสินต่อทุนของบริษทัจะลดลงเหลือ 1.15 

เท่า ซ่ึงการลดลงดงักล่าวจะช่วยท าใหค้วามสามารถในการกูเ้งิน ของบริษทัส าหรับการลงทุนในอนาคตเพ่ิมข้ึน 

10.6 ที่มำของกำรก ำหนดรำคำเสนอขำยและควำมเหมำะสมของรำคำเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนต่อบุคคลใน

วงจ ำกดั 

คณะกรรมการมีความเห็นว่า ราคาเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุนท่ี 2.46 บาทต่อหุ้น เป็นราคาท่ีมีส่วนลดร้อยละ 

9.23 จากราคาตลาด ซ่ึงไดแ้ก่ ราคาถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของหุ้นสามญัของบริษทัตั้งแต่วนัท่ี 7 – 27 กนัยายน 

2559 รวมยอ้นหลงั 15 วนัท าการ (ราคาเฉล่ียต ่าสุด – สูงสุด อยู่ในช่วงราคา 2.17 – 2.94 บาท) ก่อนวนัท่ี

คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือขออนุมติัให้บริษทัเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุน ซ่ึง

เท่ากบัหุ้นละ 2.71 บาท นั้นมีความเหมาะสม โดยการก าหนดส่วนลดจากราคาตลาดนั้น มาจากการเจรจา

ต่อรองและสะท้อนความผนัผวนของราคาหุ้นบริษัทในช่วงท่ีผ่านมา ซ่ึงคณะกรรมการได้พิจารณาถึง

ผลประโยชนท่ี์ดีท่ีสุดของบริษทัแลว้ และเห็นวา่การก าหนดส่วนลดจากราคาตลาดในอตัราดงักล่าวนั้น มีความ

เหมาะสม เพราะเป็นอตัราส่วนลดท่ีต ่ากว่าร้อยละ 10 เม่ือเทียบกบัราคาตลาด  โดยทั้งน้ีคะแนนเสียงท่ีจะตอ้ง

ไดรั้บจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เพ่ือมีมติในเร่ืองการจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุนต่อบุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) 
จะตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

11. ค ำรับรองของคณะกรรมกำรบริษทัเกีย่วกบักำรเพิม่ทุน 

 ในกรณีท่ีกรรมการของบริษทัไม่ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริตและระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์

ของบริษทัในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการเพ่ิมทุน หากการไม่ปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าวก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่บริษทั ผู ้

ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ตามมาตรา 85 แห่ง

พระราชบญัญติัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 และหากการไม่ปฏิบติัหนา้ท่ีนั้นเป็นเหตุใหก้รรมการหรือบุคคลท่ีมี

ความเก่ียวขอ้งไดป้ระโยชน์โดยมิชอบ ผูถื้อหุน้สามารถใชสิ้ทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทน

บริษทัได ้ตามาตรา 89/18 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 

12. ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ และ/หรือกรรมกำรบริษัท ที่แตกต่ำงจำกควำมเห็นของคณะกรรมกำร

บริษทั 

- ไม่มี – 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
ขอแสดงความนบัถือ 

 

                                          

(นางกนกกร แทนไกรศร) 

รองกรรมการผูจ้ดัการ
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(F53-4) 

แบบรำยงำนกำรเพิม่ทุน 

บริษทั พรพรหมเมท็ทอล จ ำกดั (มหำชน) 

วนัที่ 28 กนัยำยน 2559 

 บริษทั พรพรหมเมท็ทอล จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 5/2559 ซ่ึง

ประชุมเม่ือวนัท่ี 28 กนัยายน 2559 เก่ียวกบัการเพ่ิมทุนและจดัสรรหุน้เพ่ิมทุนดงัต่อไปน้ี 

1. กำรเพิม่ทุน 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ได้มีมติให้เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั จาก 239,999,972 บาท เป็น 

280,559,972 บาท โดยการออกหุน้สามญัจ านวน 81,120,000 หุน้ มลูค่าตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท รวมเป็น 40,560,000 

บาท โดยเป็นการเพ่ิมทุนในลกัษณะดงัน้ี 

กำรเพิม่ทุน ประเภทหุ้น จ ำนวนหุ้น 
มูลค่ำที่ตรำไว้ 

(บำทต่อหุ้น) 
รวม (บำท) 

☒  แบบก าหนดวัตถุประสงค์ใน
การใชเ้งินทุน 

หุน้สามญั 81,120,000 0.50 40,560,000 

☐ แบบมอบอ านาจทัว่ไป (General 
Mandate) 

    

2. กำรจดัสรรหุ้นเพิม่ทุน 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัไดมี้มติใหจ้ดัสรรหุน้สามญัจ านวน 81 ,120,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 

0.50 บาท รวม 40,560,000 บาท โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

2.1 แบบก ำหนดวตัถุประสงค์ในกำรใช้เงนิทุน 

จดัสรรให้แก่ จ ำนวนหุ้น 
อตัรำส่วน (เดมิ 

: ใหม่) 

รำคำขำย (บำท

ต่อหุ้น) 

วนั เวลำ ของซ้ือ

และช ำระเงนิค่ำหุ้น 
หมำยเหตุ 

1. บุคคลในวงจ ากดั 

(Private Placement) 

คือนายศุภจกัร ไตร-
รัตโนภาส 

80,000,000 N/A 2.46 บาท ดูหมายเหตุขอ้ 3 - 
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จดัสรรให้แก่ จ ำนวนหุ้น 
อตัรำส่วน (เดมิ 

: ใหม่) 

รำคำขำย (บำท

ต่อหุ้น) 

วนั เวลำ ของซ้ือ

และช ำระเงนิค่ำหุ้น 
หมำยเหตุ 

2. เพ่ือรองรับการ

ปรับสิทธิของ

ใบส าคญัแสดงสิทธิ

ท่ีจะซ้ือหุน้สามญั

ของบริษทั รุ่นท่ี 1 
(PPM-W1) 

1,120,000 N/A N/A - - 

หมายเหตุ 

1. รายละเอียดของบุคคลในวงจ ากดั สรุปไดด้งัน้ี 

1) ช่ือบุคคล  นายศุภจกัร ไตรรัตโนภาส 

สัญชำต ิ   ไทย 

ที่อยู่ 17 /282  หมู่ ท่ี  14  ต าบลบางพลีใหญ่ อ า เภอบางพลี  จังหวัด

สมุทรปราการ 

อำชีพ   นกัธุรกิจ 

              ประสบกำรณ์กำรท ำงำนในปัจจุบัน 

                    - ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร, บริษทั คิวทีซี โกลบอล พาวเวอร์ จ ากดั  

                      (ธุรกิจพลงังานทางเลือก) 

                      สดัส่วนการถือหุน้ - ไม่มี - 

             ประสบกำรณ์กำรท ำงำนในอดตี 

                    - กรรมการผูจ้ดัการ, บริษทั ไพร์มสตรีท แอดไวเซอร่ี (ประเทศไทย) จ ากดั  

                       (ธุรกิจท่ีปรึกษาทางการเงิน) 

                      สดัส่วนการถือหุน้ - ไม่มี - 

                    - กรรมการผูจ้ดัการ, บริษทั แคมบริดจ ์แคปปิตอล จ ากดั  

                       (ธุรกิจท่ีปรึกษาทางการเงิน) 

                      สดัส่วนการถือหุน้ - ไม่มี – 

                    - กรรมการผูจ้ดัการ, Siam Alpha Equity PTE Singapore  

                       (ธุรกิจท่ีปรึกษาและบริหารการลงทุน) 

                       สดัส่วนการถือหุน้ - ไม่มี - 
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ควำมสัมพันธ์กบับริษทั ไม่เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัและไม่มีความสัมพนัธ์อ่ืนใดกบับริษทั 

2.  การก าหนดราคาขายใชวิ้ธีก าหนดราคาเสนอขายหุ้นแบบท่ีผูถื้อหุ้นมีมติก าหนดราคาเสนอขายหุ้น

สามญัเพ่ิมทุนไวช้ดัเจน ซ่ึงไม่ต ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตามประกาศคณะกรรมการก ากบั

ตลาดทุน ท่ีทจ.72/2558 เร่ืองการอนุญาตให้บริษทัจดทะเบียนเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ต่อบุคคลใน

วงจ ากดั ทั้งน้ี หากราคาเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนดงักล่าวต ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดยอ้นหลงั 

7 – 15 วนัท าการ ก่อนวนัแรกท่ีเสนอขายบุคคลในวงจ ากดัดงักล่าวจะไม่น าหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีไดรั้บ

ทั้งหมดออกขายภายในก าหนดระยะเวลา 1 ปี นบัแต่วนัท่ีหุ้นของบริษทัเร่ิมท าการซ้ือขายในตลาด

หลกัทรัพย ์(Silent Period) โดยภายหลงัวนัท่ีเพ่ิมทุนดงักล่าวท าการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยค์รบ

ก าหนดระยะเวลา 6 เดือน บุคคลในวงจ ากดัดงักล่าวจะสามารถทยอยขายหุ้นท่ีถูกสั่งหา้มขายไดใ้น

จ านวนร้อยละ 25 ของจ านวนหุน้ทั้งหมดท่ีถูกสั่งขาย อย่างไรกต็าม ในการเสนอขายหุน้ต่อบุคคลใน

วงจ ากดัคร้ังน้ี บริษทัไดท้ าขอ้ตกลงกบับุคคลในวงจ ากดั โดยก าหนดระยะเวลาการหา้มขายหุน้ของ

บุคคลในวงจ ากดัเป็นระยะเวลา 1 ปี หลงัจากไดรั้บหลกัทรัพย ์ซ่ึงเป็นไปตามมติคณะกรรมการบริษทั 

คร้ังท่ี 5/2559 เม่ือวนัท่ี 28 กนัยายน 2559 

3. วนั เวลา จองซ้ือ และช าระเงินค่าหุ้น จะก าหนดต่อไปในภายหลงั โดยคณะกรรมการบริษทัได้

มอบหมายให้นายช านาญ พรพิไลลกัษณ์ กรรมการผูจ้ดัการ เป็นผูมี้อ  านาจด าเนินการดงัต่อไปน้ี (1) 

ก าหนดการเจรจา ท าความตกลงและลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกหุ้น

สามญัเพ่ิมทุนและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนต่อบุคคลในวงจ ากดั (2) ลงนามในเอกสารค าขออนุญาต

ต่าง ๆ และหลกัฐานท่ีจ าเป็นเก่ียวกบัการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนต่อบุคคลในวงจ ากดั ซ่ึง

รวมถึงการติดต่อและการยื่นค าขออนุญาตใด ๆ ค าขอผ่อนผนัต่าง ๆ เอกสารและหลกัฐานดงักล่าวต่อ

หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และ (3) ด าเนินการอ่ืนใด ซ่ึงอยูใ่นกรอบท่ีคณะกรรมการ

บริษทัเห็นชอบ อนัจ าเป็นและเก่ียวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนต่อบุคคลใน

วงจ ากดั และ (4) ด าเนินการอ่ืนใดอนัจ าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุน

ต่อบุคคลในวงจ ากดั 

3. ก ำหนดวนัประชุมวสิำมญัผู้ถือหุ้นเพือ่ขออนุมตักิำรเพิม่ทุนและจดัสรรหุ้นเพิม่ทุน 

ก าหนดวนัประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2559 ของบริษทั ในวนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2559 เวลา 

14.00 น. ณ บริษัท พรพรหมเม็ททอล จ ากัด (มหาชน) 229 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต 

กรุงเทพมหานคร โดย 

☐ ก าหนดวนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้เพ่ือสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ตั้งแต่วนัท่ี – จนกว่า

การประชุมผูถื้อหุน้ดงักล่าวจะแลว้เสร็จ 
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☒   ก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น ในวนัท่ี 13 ตุลาคม 2559 และให้

รวบรวมรายช่ือตาม ม.225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการ

แกไ้ขเพ่ิมเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวนัท่ี 14 ตุลาคม 2559  

4. กำรขออนุญำตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงำนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขกำรขออนุญำต 

(ถ้ำม)ี 

4.1 บริษทัตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นใหอ้อกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนต่อบุคคลใน

วงจ ากดัดว้ยคะแนนเสียงไม่ต ่ากว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมี

สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

4.2 บริษทัตอ้งไดรั้บอนุญาตจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยใ์หอ้อก

และเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนต่อบุคคลในวงจ ากดั 

4.3 บริษทัจะด าเนินการยื่นขอจดทะเบียนการเพ่ิมทุนจดทะเบียนและทุนช าระแลว้ของบริษทั ตลอดจน

การแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์

4.4 บริษทัจะขออนุญาตต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพ่ือใหรั้บหุน้สามญัเพ่ิมทุนเป็นหลกัทรัพย์

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ 

5. วตัถุประสงค์ของกำรเพิม่ทุน และกำรใช้เงนิในส่วนที่เพิม่ 

5.1 เพ่ือเสริมสภาพคล่องและลดตน้ทุนทางการเงิน ในการประกอบธุรกิจของบริษทั พรพรหมเม็ท

ทอล จ ากัด (มหาชน) โดยปัจจุบันบริษัทประกอบธุรกิจจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์โลหะเพ่ือใช้ใน

อุตสาหกรรมการผลิต เช่น ทองแดง – ทองเหลือง ชนิดแผ่นและมว้น ลวดเหล็กและลวดสแตนเลส 

เป็นตน้ รวมทั้งจดัจ าหน่ายวสัดุเพ่ือใชใ้นงานก่อสร้าง เช่น ท่อทองแดง อุปกรณ์ขอ้ต่อต่าง ๆ เป็นตน้ 

โดยบริษทัคาดวา่จะน าเงินเพ่ิม ทุนดงักล่าวมาช าระภาระหน้ีเงินกูร้ะยะสั้นในวงเงิน 20 – 50 ลา้นบาท 

ทนัทีหลงัจากไดรั้บเงินเพ่ิมทุน โดยคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 21 ของเงินกูย้ืมระยะสั้นจาก

สถาบนัการเงิน ตามงบแสดงฐานะการเงินของบริษทั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 ซ่ึงมีจ านวน 237.12 

ลา้นบาท  

5.2 เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ ขยายก าลงัการผลิต และเสริมสภาพคล่องในบริษทัยอ่ย ซ่ึงไดแ้ก่   

  (1) บริษทั พรีเม่ียม เฟลก็ซิเบ้ิล แพคเกจจ้ิง จ ากดั  (PFP) บริษทัถือหุน้อยู่ประมาณร้อย

ละ 99 ประกอบธุรกิจผลิตและจดัจ าหน่ายบรรจุภณัฑช์นิดอ่อนตวั (Flexible Packaging) ให้กบักลุ่ม

ผูผ้ลิตอาหาร ผูผ้ลิตเคร่ืองส าอาง ผูผ้ลิตยา และผูผ้ลิตของใชป้ระจ าวนั เช่น อาหารสด อาหารแหง้ เป็น
ตน้ ซ่ึงผลิตภณัฑด์งักล่าวก าลงัเป็นท่ีตอ้งการของตลาดและมีการแข่งขนัในอุตสาหกรรมสูง  

  PFP จึงมีแผนการน าเข้าเคร่ืองจักรใหม่มูลค่าประมาณ 7.75 ล้านบาท ช าระหน้ีค่า

วตัถุดิบในการผลิตมีมูลค่าประมาณ 31 ลา้นบาท และส่วนท่ีเหลือจะน ามาเสริมสภาพคล่องทาง
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การเงิน รวมเงินทุนท่ีจะตอ้งใชใ้นการขยายก าลงัการผลิต และเสริมสภาพคล่องประมาณ 50 ลา้นบาท  

ทั้งน้ีจากงบการเงินของ PFP ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษทัมีอตัราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว (Quick 
Ratio) เพียง 0.39 เท่า  

   ทั้งน้ี บริษทัคาดวา่จะเร่ิมใชเ้งินลงทุนในช่วงไตรมาส 4 ปี 2559 

  (2) บริษทั โซลาร์ พีพีเอม็ จ ากดั (SPPM) บริษทัถือหุน้อยู่ประมาณร้อยละ 60 ประกอบ

ธุรกิจดา้นการผลิตโซลาร์เซลลแ์ละประกอบแผงโซลาร์เซลล ์ซ่ึงเป็นพลงังานทางเลือกหน่ึงท่ีไดรั้บ

ความสนใจจากภาคเอกชน เม่ือพลงังานโซลาร์เซลลมี์แนวโนม้การเติบโต ท าใหธุ้รกิจมีทิศทางการ
แข่งขนัท่ีสูงข้ึน  

  ในปัจจุบนัโครงการผลิตในระยะแรก (Phase 1) ไดด้ าเนินการติดตั้งเคร่ืองจกัรเสร็จ

เรียบร้อยแลว้ และจะเร่ิมด าเนินการผลิตตามค าสั่งซ้ือของลูกคา้ภายในเดือนตุลาคม 2559 SPPM มี

แผนจะลงทุนต่อในระยะท่ี 2 (Phase 2) โดยศึกษาขอ้มูลจากประสบการณ์ในการผลิตในระยะแรก 

(Phase 1) ท่ีผ่านมาเป็นแนวทางในการลงทุน ซ่ึงในปัจจุบนัการศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการมี

ความคืบหนา้เป็นท่ีพอใจ และเน่ืองจากทางภาครัฐไดพ้ยายามส่งเสริมให้ภาคเอกชนสร้างโรงไฟฟ้า

พลงังานแสงอาทิตย ์ ดว้ยการสนบัสนุนทางดา้นต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นมาตรการดา้นภาษีและการให้

สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เพ่ือสร้างแรงจูงใจในการลงทุนต่อลูกคา้ เช่น การยกเวน้ภาษีน าเขา้วตัถุดิบผลิต

แผงโซลาร์เซลล์ เป็นตน้ ส่งผลให้กลุ่มลูกคา้ต่างชาติ มีความสนใจในการผลิตโซลาร์เซลล์ และ

ประกอบแผงโซลาร์เซลล์ท่ีมีฐานการผลิตอยู่ในประเทศไทย จึงมีความเป็นไปไดสู้งท่ี SPPM จะ

ลงทุนเพ่ิม โดยคาดว่าอตัราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return : IRR) ท่ีไดรั้บจากโครงการ
ดงักล่าวจะไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 10   

  ส าหรับแผนการใช้เงินท่ีได้จากการระดมทุนในค ร้ังน้ี จากการศึกษาการผลิตใน

ระยะแรกนั้น (Phase 1) SPPM คาดว่าจะตอ้งใชเ้งินทุนเพ่ือลงทุนในการผลิตในระยะท่ีสอง (Phase 2) 

ประมาณ 120 ลา้นบาท แบ่งเป็นค่าเคร่ืองจกัรท่ีตอ้งน าเขา้จากต่างประเทศประมาณ 115 ลา้นบาท และ

ค่าปรับปรุง อาคารโรงงาน เพ่ือรองรับเคร่ืองจกัรใหม่ประมาณ 5 ลา้นบาท โดยคาดว่าช่วงเวลาท่ีจะ

ใชเ้งินท่ีไดจ้ากการระดมทุนนั้นอยู่ในช่วงไตรมาส 3 ปี 2560 เป็นอย่างชา้ ซ่ึงผูบ้ริหารไดไ้ตร่ตรอง

แลว้เห็นว่าเป็นช่วงเวลาท่ีเหมาะสม เน่ืองจากการผลิตในระยะแรก (Phase 1) นั้น SPPM ไดรั้บค าสั่ง

ซ้ือของลูกคา้อย่างต่อเน่ือง และเต็มก าลงัการผลิตของเคร่ืองจกัรแลว้ และเพ่ือใหด้ าเนินการผลิตทนั

ต่อค าสั่งซ้ือของลูกค้า จึงต้องลงทุนเพ่ิมในการผลิตระยะท่ีสอง (Phase 2) อีกทั้ งยงัต้องให้เวลา

ผูป้ฏิบติังานฝึกฝนการใช้งานเคร่ืองจกัรไดอ้ย่างเช่ียวชาญ เพ่ือให้มีความช านาญในการผลิต และ

ก่อให้เกิดของเสียนอ้ยท่ีสุดดว้ย ทั้งน้ี หากไดรั้บเงินจากการระดมทุนก่อนไตรมาส 3 ปี 2560 จะน า
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เงินทุนดงักล่าว เป็นกระแสเงินสดของ SPPM เพ่ือรอด าเนินการตามแผนการลงทุนในระยะท่ีสอง 
(Phase 2) ต่อไป   

  รายละเอียดจากการศึกษาเบ้ืองต้นของการลงทุนผลิตในระยะท่ี 2 สามารถสรุป
สาระส าคญัไดด้งัน้ี 

 ลกัษณะของโครงกำร : โครงการผลิตโซลาร์เซลล์และประกอบแผงโซลาร์เซลล์

     ขนาด 600 เมกะวตัต ์

 งบประมำณที่คำดว่ำจะต้องใช้ : ประมาณ 120 ลา้นบาท 

 สถำนะและควำมคืบหน้ำของโครงกำร : อยูร่ะหวา่งการศึกษาโครงการ 

 ควำมเส่ียงจำกกำรด ำเนินโครงกำร :  

  - ความเส่ียงจากเทคโนโลยีในการผลิตท่ีมีการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง  

     แนวทางแกไ้ข ติดตามเทคโนโลยีในการผลิตอยา่งต่อเน่ือง โดยการศึกษางานจาก 

                             ต่างประเทศอยา่งสม ่าเสมอ หากมีเทคโนโลยีชนิดใด ท่ีตรงกบั 

               สายการผลิต SPPM จะพฒันาผลิตภณัฑใ์หท้นัต่อเทคโนโลยีและ                                
                                                  ความตอ้งการของตลาด 

  - ความเส่ียงจากการแข่งขนัของโรงไฟฟ้าพลงังานนิวเคลียร์ เน่ืองจากราคาไม่แพง 

    แนวทางแกไ้ข SPPM ช้ีแจงใหล้กูคา้ทราบถึงผลเสียของการใชพ้ลงังานนิวเคลียร์  

                            ซ่ึงเป็นอนัตรายต่อธรรมชาติ โดยกลุ่มลกูคา้ส่วนใหญ่เขา้ใจ และ 
                            ค านึงถึงความปลอดภยั และคุณภาพของสินคา้มากกวา่ 

   - ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีผนัผวน  

     แนวทางแกไ้ข ท าสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้กบัสถาบนัการเงิน  
                            เพ่ือลดความเส่ียงดงักล่าว 

  นอกจากแผนการใช้เงินจากการเพ่ิมทุนดังกล่าว หากเงินท่ีได้รับจากการเพ่ิมทุน

 คงเหลือ บริษทัจะน าเงินส่วนท่ีเหลือดงักล่าวศึกษาในโครงการผลิตไฟฟ้า พลงังาน แสงอาทิตย์ท่ี

 ติดตั้งบนหลงัคา (Solar Rooftop) ซ่ึงเป็นลกัษณะโครงการ EPC  + F( Engineering Procurement 

 Construction +  Finance )  โดยบริษัทจะเป็นผู ้ลงทุน และได้รับผลตอบแทนตามปริมาณ

 ไฟฟ้าท่ีผลิตได ้โดยจ าหน่ายใหแ้ก่เจา้ของโรงงานนั้น ๆ เบ้ืองตน้จะเป็นลกัษณะการกูจ้ากสถาบนั

 การเงินเป็นหลัก มีโครงสร้างโดยประมาณ Equity : Loan, 20 : 80 ทั้งน้ีในส่วนของ Equity 

 จะตอ้งใชเ้งินประมาณ 40 – 100 ลา้นบาท 
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  ทั้งน้ีบริษทัจะรายงานความคืบหน้าของการเขา้ด าเนินการในอนาคตต่อไป โดยหาก

 บริษทัจะตดัสินใจด าเนินการ หรือลงนามในขอ้ตกลงสัญญาใด ๆ และ/หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ี

 เก่ียวข้องท่ีมีนัยส าคัญ บริษัทจะแจ้งให้ผู ้ถือหุ้นทราบ ตามประกาศคณะกรรมการก ากับ

 ตลาดทุนท่ี ทจ. 20/2551 เร่ืองหลักเกณฑ์ในการท ารายการท่ีมีนัยส าคัญท่ีเข้าข่ายเป็นการ

 ได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ง

 ประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มลู และการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในการไดม้าหรือ

 จ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์พ.ศ. 2547 ต่อไป 

6. ประโยชน์ที่บริษทัจะพงึได้รับจำกกำรเพิม่ทุนและจดัสรรหุ้นเพิม่ทุน 

การเพ่ิมทุนดงักล่าว เป็นการเตรียมความพร้อมทางการเงินตามวตัถุประสงคท่ี์กล่าวในขอ้ 5 และ

ท าใหบ้ริษทัมีโครงสร้างทางการเงินท่ีเขม้แขง็ข้ึน 

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นพงึได้รับจำกกำรเพิม่ทุนและจดัสรรหุ้นเพิม่ทุน 

การเพ่ิมทุนคร้ังน้ีช่วยให้บริษัทมีความเข้มแข็งทางการเงิน และจะส่งผลให้บริษัทมีขีด

ความสามารถในการสร้างรายไดแ้ละผลก าไรเพ่ิมสูงข้ึน 

ทั้งน้ีบริษทัมีนโยบาย การจ่ายเงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ในอตัราไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 30 ของก าไรสุทธิ

ในแต่ละปี ข้ึนอยูก่บัผลการด าเนินงานและแผนการลงทุนของบริษทัขณะนั้น ๆ ดว้ย 

8. รำยละเอยีดอืน่ใดที่จ ำเป็นส ำหรับผู้ถือหุ้นเพือ่ให้ประกอบกำรตัดสินใจในกำรอนุมตักิำรเพิม่ทุนและจดัสรร

หุ้นเพิม่ทุน 

พิจารณารายละเอียดในสารสนเทศเก่ียวกบัการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนต่อบุคคลใน
วงจ ากดัเพ่ือใชป้ระกอบการตดัสินใจในการอนุมติัการเพ่ิมทุนและจดัสรรหุน้เพ่ิมทุน 

9.  ตำรำงระยะเวลำกำรด ำเนินกำรในกรณีที่คณะกรรมกำรบริษทั มมีตใิห้เพิม่ทุนและจดัสรรหุ้นเพิม่ทุน 

ล ำดบั ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร วนั เดอืน ปี 

1. การประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 5/2559 อนุมติัการออกและเสนอ

ขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนต่อบุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) การเพ่ิม
ทุนจดทะเบียน การแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ และการจดัสรรหุน้ 

28 กนัยายน 2559 

2. วันก าหนดรายช่ือผู ้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้า ร่วมประชุมวิสามัญผู ้ถือหุ้น 
(Record Date) 

13 ตุลาคม 2559 

3. วนัปิดสมุดทะเบียนเพ่ือรวบรวมรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิในการเขา้ร่วม

ประชุมผูถื้อหุน้  

14 ตุลาคม 2559 

4. วนัประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2559 16 พฤศจิกายน 2559 
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ล ำดบั ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร วนั เดอืน ปี 

5. วนัน ามติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นไปจดทะเบียนเพ่ิมทุนต่อกรมพฒันา
ธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์

ภายใน 14 วนันบัตั้งแต่วนัท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ 

 

6. เสนอขายหุน้เพ่ิมทุนต่อบุคคลในวงจ ากดั 

 

 

 

หลัง จ า ก ได้ รั บ อ นุญ า ต จ า ก

ส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

 ทั้งน้ี บริษทัขอรับรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานน้ีถกูตอ้งและครบถว้นทุกประการ 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

                 ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

                           (นางกนกกร แทนไกรศร) 

                                                                                                              รองกรรมการผูจ้ดัการ 
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ข้อบังคับบริษทัในส่วนที่เกีย่วข้องกบักำรประชุมผู้ถือหุ้น 
บริษทั พรพรหมเมท็ทอล จ ำกดั (มหำชน) 

 
กำรปิดสมุดทะเบียน 

ข้อ 10 บริษทัอาจปิดงดรับลงทะเบียนการโอนหุน้ในระหวา่ง 21 วนัก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้แต่ละคร้ังก็ได ้
โดยประกาศใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้ ณ ส านกังานใหญ่และส านกังานสาขาของบริษทัทุกแห่งไม่นอ้ยกว่า 14 วนั
ก่อนวนัปิดงดรับลงทะเบียนการโอนหุน้ 

กำรเรียกประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อ 25 คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายใน 4  เดือนนบัแต่
วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทั 

การเรียกประชุมผูถื้อหุน้คราวอ่ืนนอกจากท่ีกล่าวแลว้ใหเ้รียกว่าการประชุมวิสามญั คณะกรรมการจะเรียก
ประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร หรือผูถื้อหุน้รวมกนันบัจ านวนหุ้นไดไ้ม่
นอ้ยกวา่ 1 ใน 5 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด หรือผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่ 25 คน ซ่ึงมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ย
กว่า 1 ใน 10 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมดจะเขา้ช่ือกนัท าหนงัสือขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุน้
เป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเหตุผลในการท่ีขอใหเ้รียกประชุมไวใ้ห้ชดัเจนในหนงัสือดงักล่าว
ดว้ย ในกรณีน้ีใหค้ณะกรรมการจดัประชุมผูถื้อหุน้ภายใน 1 เดือนนบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

ข้อ 26 ในการเรียกประชุมผูถื้อหุ้นให้คณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือนดัประชุม ระบุสถานท่ี วนั เวลา 
ระเบียบวาระการประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุม พร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเร่ืองท่ี
จะเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมติั หรือเพ่ือพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าวและจดัส่งใหผู้ ้
ถือหุน้และนายทะเบียนทราบไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชุม และโฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพ์
ติดต่อกนั 3 วนัก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกวา่ 3 วนั 

ในการประชุมผูถื้อหุน้สามารถจดัประชุมได ้ณ ทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งส านกังานใหญ่ของบริษทัหรือจงัหวดั
อ่ืนทัว่ราชอาณาจกัร 

กำรมอบฉันทะเข้ำร่วมประชุม 

ข้อ 27 ในการประชุมผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้อาจมอบฉนัทะใหบุ้คคลอ่ืนเขา้ประชุมและออกเสียงแทนตนในการ
ประชุมกไ็ด ้หนงัสือมอบฉนัทะจะตอ้งลงวนัท่ีและลายมือช่ือของผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะและจะตอ้งเป็นไปตามแบบ
ท่ีนายทะเบียนก าหนด 
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หนงัสือมอบฉันทะน้ีจะตอ้งมอบใหแ้ก่ประธานกรรมการหรือผูท่ี้ประธานก าหนด ณ ท่ีประชุมก่อนผูรั้บ
มอบฉนัทะเขา้ประชุม 

องค์ประชุม 
ข้อ 28 ในการประชุมผูถื้อหุน้ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ยกว่า 

25 คนและตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด หรือมีผูถื้อหุน้และผูรั้บ
มอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้มาประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุน้ทั้งหมดและตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ย
กวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมดจึงจะเป็นองคป์ระชุม 

ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุน้คร้ังใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแลว้ถึง 1 ชัว่โมง จ านวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมา
เขา้ร่วมประชุมไม่ครบองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไว ้หากว่าการประชุมผูถื้อหุน้ไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหุน้ร้องขอการ
ประชุมเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อหุน้นั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้ร้องขอ ใหน้ดัประชุมใหม่
และใหส่้งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่บงัคบัว่า
จะตอ้งครบองคป์ระชุม 

ในการประชุมผูถื้อหุ้นให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานท่ีประชุม ถา้ไม่มีประธานกรรมการหรือ
ประธานกรรมการมิไดม้าเขา้ประชุม ถา้มีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้รอง
ประธานกรรมการไม่มีหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบติัหนา้ท่ีไดก้็ใหท่ี้ประชุมเลือกตั้งผูถื้อหุน้คนหน่ึงซ่ึงไดเ้ขา้ร่วมประชุม
เป็นประธาน 

กำรลงคะแนนเสียง 
ข้อ 29 ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหน่ึงหุ้นมีเสียงหน่ึงเสียงและมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้นนั้นให้

ประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 

ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนน
เสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

ในกรณีดังต่อไปน้ี ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1) การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บุคคลอ่ืน 
2) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัอ่ืนหรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทั 
3) การท า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคัญ การ

มอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั หรือการรวมกิจการกบับุคคลอ่ืนโดยมีวตัถุประสงคจ์ะ
แบ่งก าไรขาดทุนกนั 

4) การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือขอ้บงัคบั 
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5) การเพ่ิมหรือลดทุนของบริษทัหรือการออกหุน้กู ้
6) การควบหรือเลิกบริษทั 

ระเบียบวำระกำรประชุม 
ข้อ 30 กิจการอนัท่ีประชุมสามญัประจ าปีพึงกระท ามีดงัน้ี 

1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอต่อท่ีประชุมแสดงถึงผลการด าเนินการของบริษทัในรอบปีท่ี
ผา่นมา 

2) พิจารณาและอนุมติังบดุลและบญัชีก าไรขาดทุนของรอบปีบญัชีท่ีผา่นมา 
3) พิจารณาจดัสรรเงินก าไรและจดัสรรเงินไวเ้ป็นทุนส ารอง 
4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระและก าหนดค่าตอบแทน 
5) พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทน 
6) กิจการอ่ืนๆ 

ข้อ 31 ในกรณีท่ีบริษทัหรือบริษทัย่อยตกลงเขา้ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการเก่ียวกบัการไดม้าหรือ
จ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัหรือบริษทัย่อยตามความหมายและหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดตามประกาศตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ีใช้บงัคบัการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัจดทะเบียนหรือการไดม้าหรือ
จ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ของบริษทัจดทะเบียนแลว้แต่กรณี ให้บริษทัปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์และวิธีการตามท่ี
ประกาศดงักล่าวก าหนดไวใ้นเร่ืองนั้นๆ ดว้ย 
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รำยกำรเอกสำรหรือหลกัฐำนแสดงตนในกำรเข้ำร่วมประชุม 

 เพ่ือเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ใหเ้กิดข้ึนแก่ผูถื้อหุน้ และผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย และเพ่ือให้การประชุมผูถื้อ

หุน้ของบริษทัเป็นไปดว้ยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหุ้น บริษทัจึงเห็นควรก าหนดให้มี

การตรวจสอบเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุน้หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมเพ่ือใหผู้ ้

ถือหุน้หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ยึดถือปฏิบติั ทั้งน้ีบริษทัขอสงวนสิทธิท่ีจะผอ่นผนัการยื่นแสดงเอกสารหรือหลกัฐาน

แสดงความเป็นผูถื้อหุ้นหรือผูแ้ทนของผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมแต่ละรายตามท่ีบริษทัจะพิจารณาเห็น
เหมาะสม 

 กรณีท่ีมีผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมภายหลงัจากท่ีมีการเปิดประชุมไปแลว้

ตามเวลาท่ีก าหนดในหนงัสือเชิญประชุม บริษทัขอสงวนสิทธิท่ีจะงดเวน้การลงคะแนนเสียงส าหรับวาระท่ีไดมี้การ

พิจารณาและประกาศผลการลงคะแนนเสียงเสร็จส้ินไปแลว้ โดยผูถื้อหุน้จะสามารถลงคะแนนเสียงไดเ้ฉพาะวาระท่ี
ยงัคงเหลืออยูเ่ท่านั้น 

เอกสำรและหลกัฐำนที่ผู้เข้ำร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้ำร่วมประชุม 

1. ผูถื้อหุน้ท่ีเป็นบุคคลธรรมดา 

 1) กรณีมาประชุมดว้ยตนเอง 

 ผูถื้อหุน้แสดงบตัรประจ าตวัประชาชนฉบบัจริง หรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการฉบบัจริง หรือ

ใบอนุญาตขบัข่ีฉบบัจริง หรือหนงัสือเดินทางฉบบัจริง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) เพ่ือ

ลงทะเบียน 

 2) กรณีมอบฉนัทะ 

 ผูรั้บมอบฉันทะน าส่งหนงัสือมอบฉันทะโดยกรอกขอ้ความให้ชดัเจนและลงช่ือในหนังสือ

มอบฉนัทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 

 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือส าเนาใบอนุญาตขบัข่ี 

หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูม้อบฉนัทะและผูรั้บมอบฉนัทะ 

2. ผูถื้อหุน้ท่ีเป็นนิติบุคคล 

 ผูรั้บมอบฉันทะน าส่งหนงัสือมอบฉันทะ โดยกรอกขอ้ความให้ชดัเจนและลงช่ือในหนงัสือ

มอบฉนัทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 

 ส าเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคลออกให้ไม่เกิน 60 วนั โดยกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวง

พาณิชย ์หรือส าเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในต่างประเทศ) 
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 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือส าเนาหนังสือ

เดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูมี้อ  านาจท่ีไดล้งนามแทนนิติบุคคลและผูรั้บมอบ

ฉนัทะ 

 ในกรณีของส าเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองส า เนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารท่ีจัดท าข้ึนใน

ต่างประเทศจะตอ้งไดรั้บการรับรองการลงลายมือช่ือจากสถานทูต หรือสถานกงสุลในประเทศนั้น หรือโนตารี

พบัเบิล หรือบุคคลอ่ืนท่ีมีอ านาจตามกฎหมายทอ้งถ่ินรับรองการลงลายมือช่ือ 

 เอกสารท่ีมิไดมี้ตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะตอ้งจดัท าค าแปลภาษาองักฤษแนบมาพร้อมดว้ยและใหผู้มี้

อ  านาจลงนามของนิติบุคคลนั้นรับรองความถกูตอ้งของค าแปล 

 ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลกัฐานเพ่ือการตรวจสอบ ณ 

สถานท่ีประชุมไดต้ั้งแต่เวลา 12.00 ของวนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2559 เป็นตน้ไป กรณีการมอบฉนัทะโดยเฉพาะจากผู ้

ถือหุน้ชาวต่างประเทศหรือนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนจดัตั้งในต่างประเทศ ผูรั้บมอบฉนัทะควรจะมาลงทะเบียนเม่ือ

เร่ิมเปิดใหล้งทะเบียนเพ่ือใหผู้ต้รวจเอกสารไดมี้เวลาเพียงพอในการตรวจสอบ 

 กรณีผูเ้ขา้ร่วมประชุมมีการแกไ้ขค าน าหนา้ช่ือสกลุ แกไ้ขช่ือ – ช่ือสกลุ โปรกแสดงหลกัฐานรับรองการ

เปล่ียนแปลงดงักล่าวในการลงทะเบียนดว้ย 

เงือ่นไขในกำรมอบฉันทะและออกเสียงลงคะแนน 

 ตามค าช้ีแจงของกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์เร่ืองการมอบฉนัทะใหบุ้คคลอ่ืนเขา้ประชุม

และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถื้อหุน้ระบุว่า การมอบฉนัทะนั้น ผูม้อบฉนัทะจะมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบ

ฉนัทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเท่ากบัจ านวนหุน้ท่ีถืออยู่ทั้งหมดหรือเป็นบางส่วน จ านวนก่ีหุน้เป็น

จ านวนก่ีเสียงก็ได ้กล่าวคือ การมอบฉันทะสามารถมอบเพียงบางส่วนไดแ้ละในการมอบฉันทะจะมอบฉนัทะให้

ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาลงมติแทนผูถื้อหุน้ตามท่ีผูรั้บมอบฉนัทะเห็นสมควรหรือก าหนดใหล้งคะแนนตาม

ความประสงคข์องผูม้อบฉนัทะก็ได ้แต่หากผูม้อบฉนัทะหรือผูรั้บมอบฉนัทะเป็นนิติบุคคลหรือเป็นนิติบุคคลทั้งคู่

จะตอ้งมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องผูรั้บมอบฉนัทะเท่านั้น 

 ทั้งน้ี ผูถื้อหุน้หน่ึงรายจะมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน (ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได)้ โดยในการ

ออกเสียงให้นับหุ้นหน่ึงเป็นหน่ึงเสียงและใช้วิธีออกเสียงลงในบัตรลงคะแนนเสียง ท่ีบริษัทแจกให้ ณ จุด

ลงทะเบียน และจะมีการประกาศผลการลงคะแนนอย่างเปิดเผยในแต่ละวาระเพ่ือให้มีความชดัเจน โปร่งใส และ

สามารถตรวจสอบได ้โดยบริษทัไดจ้ดัใหมี้คนกลางท่ีเป็นอิสระในการตรวจสอบการนบัคะแนนเสียงในท่ีประชุม

ดว้ย 
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ขัน้ตอนการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2559 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ ถือหุ้นบริษัท พรพรหมเม็ททอล จ ากดั (มหาชน) 

มาด้วยตนเอง ผู้ รับมอบฉนัทะ 

โต๊ะลงทะเบียนมาด้วยตนเอง โต๊ะลงทะเบียนผู้ รับมอบฉนัทะ 

ตรวจสอบข้อมลูหนงัสอืมอบฉนัทะ 

แสดงหนงัสอืมอบฉนัทะพร้อมบตัร
ประจ าตวัผู้มอบและผู้ รับมอบ 

ลงนามในใบลงทะเบียน 

แสดงบตัรประจ าตวัประชาชน 

พร้อมแบบฟอร์มลงทะเบยีน 

รับบตัรลงคะแนน 

เข้าห้องประชมุ 

เปิดประชมุเวลา 14.00 น. 

ด าเนินการประชมุตามล าดบัวาระการประชมุ 

กรณีที่มีผู้ ต้องการออกเสยีงไมเ่หน็ด้วยหรืองดออกเสยีงในวาระใดๆ  
กรุณากรอกใบลงคะแนนและยกมือเพื่อสง่ใบลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ 

ประธานกลา่วสรุปผลคะแนนตอ่ที่ประชมุ 

เร่ิมเวลา 12.00 น. 

เจ้าหน้าที่เก็บใบลงคะแนนเฉพาะผู้ที่ออกเสยีง 

ไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสยีง และสรุปผลคะแนน 
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หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
 

      เขียนท่ี............................................................................................. 

     วนัท่ี .................เดือน .....................................................พ.ศ. ....................... 

(1) ขา้พเจา้ ................................................................................ ...................................สญัชาติ ..................................... ...............

อยูบ่า้นเลขท่ี ......................................ถนน ......................................................ต าบล/แขวง.....................................................

อ าเภอ/เขต ..............................จงัหวดั .................................................รหสัไปรษณีย ์............................................................... 
 

(2) เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั พรพรหมเมท็ทอล  จ ากดั (มหาชน) (.บริษทั”) 

 โดยถือหุน้จ านวนทั้งส้ินรวม ..............................หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั .............................................เสียง ดงัน้ี 

☐   หุน้สามญั .....................................หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ............................................................. เสียง 

(3) ขอมอบฉนัทะให ้

 ☐      ช่ือ .....................นายไทยลกัษณ์ ล้ีถาวร .........................อาย ุ......68.......ปี ต าแหน่ง ..........กรรมการอิสระ............ 
              อยูบ่า้นเลขท่ี ..........35/1..............หมู่ .....-..... ถนน..............-...................ต าบล/แขวง ...........พระโขนง..................    
              อ าเภอ/เขต ...............คลองเตย..................จงัหวดั ............กรุงเทพมหานคร..............รหสัไปรษณีย ์......10110...... 

หรือ  ☐      ช่ือ .....................นายจงเจตน์  บุญเกิด ...........................อาย ุ......65.......ปี ต าแหน่ง ..........กรรมการอิสระ............ 
              อยูบ่า้นเลขท่ี ..........85/7..............หมู่ ....9.... ถนน...............-....................ต าบล/แขวง ...........บางกรวย..................    
              อ าเภอ/เขต ...............บางกรวย..................จงัหวดั ....................นนทบุรี...................รหสัไปรษณีย ์......11130........ 

หรือ  ☐      ช่ือ ...................................................................................อาย ุ..................ปี ต าแหน่ง .............................................. 
              อยูบ่า้นเลขท่ี ................................หมู่ …...... ถนน....................................ต าบล/แขวง ............................................    
              อ าเภอ/เขต ................................................จงัหวดั ....................................................รหสัไปรษณีย ์........................ 

 
 คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจ้าเพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจ้าในการประชุม
วสิามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2559 วนัพุธท่ี 16 พฤศจิกายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษทั ชั้น 3 อาคารพรพรหม เลขท่ี 
229 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

 หมายเหตุ : กรรมการอิสระทั้ง 2 ท่านท่ีบริษทัเสนอช่ือใหเ้ป็นผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ ไม่มีส่วนไดเ้สียในระเบียบวาระ
การประชุม) 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 

 
 
 
 
 
 

ปิดอากร
แสตมป์     
20 บาท 
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วำระที ่1 พจิำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2559 

(ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

วำระที ่2 พจิำรณำอนุมตักิำรลดทุนจดทะเบียนของบริษัทและอนุมตัแิก้ไขเพิม่เตมิหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 
เพือ่ให้สอดคล้องกบักำรลดทุนจดทะเบียน 

(ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

วำระที ่3 พจิำรณำอนุมตักิำรเพิม่ทุนจดทะเบียนบริษัท และอนุมตัแิก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เร่ืองทุนจดทะเบียน 
เพือ่ให้สอดคล้องกบักำรเพิม่ทุนจดทะเบียน 

3.1 พจิำรณำอนุมตัเิพิม่ทุนจดทะเบียนโดยกำรออกหุ้นสำมญัใหม่ เพือ่รองรับกำรปรับสิทธิของใบส ำคญัแสดง
สิทธิทีจ่ะซื้อหุ้นสำมญัของบริษัท คร้ังที ่1 (PPM-W1) และอนุมตัแิก้ไขเพิม่เตมิหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เร่ือง
ทุนจดทะเบียน เพือ่ให้สอดคล้องกบักำรเพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษัท 

(ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

3.2 พจิำรณำอนุมตักิำรเพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษัทเพือ่จดัสรรให้กบั นำยศุภจกัร ไตรรัตโนภำส ซ่ึงเป็นบุคคล  
ในวงจ ำกดั และอนุมตัแิก้ไขเพิม่เตมิหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เร่ืองทุนจดทะเบียน เพือ่ให้สอดคล้องกบักำรเพิม่
ทุนจดทะเบียนของบริษัท 

(ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

วำระที ่4 พจิำรณำอนุมตักิำรจดัสรรหุ้นสำมญัเพิม่ทุนของบริษัท 
4.1 พจิำรณำอนุมตักิำรจดัสรรหุ้นใหม่เพือ่รองรับกำรปรับสิทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซื้องหุ้นสำมญัของ
บริษัท คร้ังที ่1 (PPM-W1) 

(ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
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 4.2 พจิำรณำอนุมตักิำรออกและเสนอจดัสรรหุ้นสำมญัเพิม่ทุนของบริษัท ให้แก่บุคคลในวงจ ำกดั (Private  
  Placement) 

(ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

วำระที ่5 พจิำรณำเร่ืองอืน่ ๆ (ถ้ำม)ี 

(ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุในหนงัสือมอบฉันทะน้ี ให้ถือวา่การลงคะแนนไม่

ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ี

ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือ

เพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประการใด  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชุม  เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุใน
หนงัสือมอบฉนัทะใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
 
 
 
       ลงช่ือ.................................................................ผูม้อบฉนัทะ 
              (.................................................................) 
 
 
       ลงช่ือ.................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
              (.................................................................) 
 
 
       ลงช่ือ.................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
              (.................................................................) 
 
 
       ลงช่ือ.................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
              (.................................................................) 
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หมายเหต ุ: 

1. ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่
สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้ 

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการรายบุคคล 
3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ า

ต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ        
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ใบประจ ำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั พรพรหมเมท็ทอล จ ากดั (มหาชน) 
ในการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2559 ในวนัพธุท่ี 16 พฤศจิกายน 2559 เวลา 14.00 น. 

ณ หอ้งประชุมของบริษทั ชั้น 3 อาคารพรพรหม   
เลขท่ี 229 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  

หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
 

วำระที ่........ เร่ือง .......................................................................................................................................................... 
(ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 

วำระที ่......... เร่ือง .......................................................................................................................................................... 
(ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 

วำระที ่......... เร่ือง .......................................................................................................................................................... 
(ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 

วำระที ่......... เร่ือง .......................................................................................................................................................... 
(ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 

วำระที ่......... เร่ือง .......................................................................................................................................................... 
(ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 

วำระที ่......... เร่ือง .......................................................................................................................................................... 
(ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง
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แผนที่ตั้งสถำนที่จดักำรประชุมผู้ถือหุ้น 

หอ้งประชุมของบริษทั ชั้น 3 อาคารพรพรหม 

เลขท่ี 229 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 

โทรศพัท ์02-628-6100 โทรสาร 02-628-6122 

รถโดยสารประจ าทางท่ีผา่น : สาย 12, 43, 56, 99, ปอ.16, ปอ.213 และ ปอ.516 

 

 

 


