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PPM 003/2561 

   วนัที่ 2 มีนาคม 2561 

เร่ือง แจง้มติคณะกรรมการบริษทั การจ่ายเงินปันผล และก าหนดวนัประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2561  

เรียน กรรมการผูจ้ดัการ 

 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 บริษทั พรพรหมเมท็ทอล จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ขอแจง้มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2561 เม่ือ

วนัที่ 28 กุมภาพนัธ์ 2561 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 1. มีมติเห็นชอบใหเ้สนอที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ ประจ าปี 2561 พิจารณาอนุมติังบการเงินประจ าปี 2560 ส้ินสุด 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 

 2. มีมติเห็นชอบใหเ้สนอที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ ประจ าปี 2561 พิจารณาอนุมติัจดัสรรเงินก าไร การส ารองตาม

กฎหมาย และจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2560 ตามรายละเอียดดงัน้ี 

  2.1 พิจารณาจดัสรรการส ารองตามกฎหมาย ตามเกณฑข์ั้นต ่าท่ีกฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้ง และตามขอ้บงัคบั

 ของบริษทั โดยจดัสรรส ารองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก 2,300,000 บาท 

  2.2 พิจารณาจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานของปี 2560 จ านวนเงิน 14,770,003.50 บาท หรือคิด

 เป็น 0.035 บาทต่อหุน้ โดยเป็นการจ่ายเงินปันผลจากการด าเนินงานในปี 2560 ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2560 – 31 

 ธนัวาคม 2560 

    โดยก าหนดรายช่ือผูมี้สิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวนัที่ 7 พฤษภาคม 2561 และก าหนดจ่ายเงิน

ปันผลดงักล่าวในวนัที่ 25 พฤษภาคม 2561 

 3. มีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู ้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 

280,559,972 บาท เป็น 211,000,050 บาท โดยวิธีตดัหุ้นสามญัท่ีเหลือจากการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้

สามญัของบริษทั คร้ังท่ี 1 (PPM-W1) จ านวน 139,119,844 หุน้ ซ่ึงมีมูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท คิดเป็น 69,559,922 บาท  

 4. มีมติเห็นชอบให้เสนอท่ีประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ประจ าปี 2561 พิจารณาอนุมติัแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์

สนธิของบริษทัขอ้ 4 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียน มีรายละเอียดดงัน้ี 

  ขอ้ 4 ทุนจดทะเบียน 211,000,050 บาท (สองร้อยสิบเอด็ลา้นหา้สิบบาทถว้น) 

                  แบ่งออกเป็น  422,000,100 หุน้ (ส่ีร้อยยีสิ่บสองลา้นหน่ึงร้อยหุน้) 

                มูลค่าหุน้ละ              0.50 บาท (หา้สิบสตางค)์ 
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        โดยแยกออกเป็น 

               หุน้สามญั  422,000,100 หุน้  (ส่ีร้อยยีสิ่บสองลา้นหน่ึงร้อยหุน้) 

                หุน้บุริมสิทธ์ิ   - หุน้ 

 5. มีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ประจ าปี 2561 พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่าน คือ   

พลเอกจักรกฤษณ์ พงษ์ภมร และนายนเรศ วชิรพนัธ์ุสกุล กรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง

กรรมการอีกวาระหน่ึง 

 6. มีมติเห็นชอบใหเ้สนอที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ ประจ าปี 2561 พิจารณาอนุมติัก  าหนดจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ 

ประจ าปี 2561 ในรูปแบบค่าเบ้ียประชุม (เท่ากบัปี 2560) ในอตัราดงัต่อไปน้ี 

ต ำแหน่ง ปี 2561 

คณะกรรมกำรบริษัท  
ประธานกรรมการ 30,000 บาท / คร้ัง 
รองประธานกรรมการ 25,000 บาท / คร้ัง 
กรรมการอิสระ 20,000 บาท / คร้ัง 
กรรมการที่ด  ารงต าแหน่งเป็นผูบ้ริหาร 15,000 บาท / คร้ัง 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ  
ประธานกรรมการตรวจสอบ 30,000 บาท / คร้ัง 
กรรมการตรวจสอบ 25,000 บาท / คร้ัง 

 7. มีมติเห็นชอบให้เสนอท่ีประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ประจ าปี 2561 พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนด

ค่าตอบแทนประจ าปี 2561 โดยก าหนดให้นางสาวสุลลิต อาดสว่าง ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที่ 7517 หรือ นายพีระเดช 

พงษ์เสถียรศกัด์ิ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 จากบริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัและ

บริษทัยอ่ย ประจ าปี 2561 และก าหนดค่าสอบบญัชีภายในวงเงินไม่เกิน 2,500,000 บาท ทั้งน้ี ไม่รวมถึงค่าใชจ่้ายท่ีจะเกิดข้ึน

จริงระหว่างการใหบ้ริการ เช่น ค่าเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าถ่ายเอกสาร เป็นตน้ 

 8. มีมติเห็นชอบใหเ้สนอท่ีประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2561 พิจารณาอนุมติัแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัของบริษทั 

เพื่อใหมี้ความสอดคลอ้งกบับทบญัญติัของกฎหมาย รวมถึงแนวปฏิบติัในปัจจุบนัของหน่วยงานก ากบัดูแลและเป็นไปตาม

มาตรฐานของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ โดยยงัคงมุ่งเนน้การปฏิบติัตามแนวทางการก ากบัดูแลกิจการที่ดี และ

ไม่กระทบสิทธิของผูถ้ือหุน้ ทั้งน้ี เสนอแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบั ในขอ้ 10, 21, 22 และ 25 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
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เดิมข้อ 10 

 บริษทัอาจปิดงดรับลงทะเบียนการโอนหุน้ระหว่าง 21 วนัก่อนวนัประชุมผูถ้ือหุน้แต่ละคร้ังกไ็ด ้โดยประกาศใหผู้ ้

ถือหุน้ทราบล่วงหนา้ ณ ส านกังานใหญ่และส านกังานสาขาของบริษทัทุกแห่งไม่นอ้ยกว่า 14 วนั ก่อนปิดงดรับลงทะเบียน

การโอนหุน้ 

เปลี่ยนตำมพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 มำตรำ 89/26  

 ในการประชุมผู้ ถือหุ้น บุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนต้องเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วันท่ี
คณะกรรมการก าหนด และจ านวนหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นแต่ละรายจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนให้เป็นไปตามท่ีปรากฏในทะเบียนผู้
ถือหุ้น ณ วันท่ีเดียวกันนั้น ทั้งนี้ สิทธิของบคุคลดังกล่าวย่อมไม่ได้รับผลกระทบ แม้ว่าทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วันประชุมผู้ ถือ

หุ้นจะมีข้อมลูท่ีเปล่ียนแปลงไปแล้ว 

 วันท่ีก าหนดโดยคณะกรรมการตามวรรคหน่ึง ต้องเป็นวันท่ีล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ ถือหุ้นไม่เกินสองเดือน แต่

ต้องไม่ก่อนวันท่ีคณะกรรมการอนุมัติให้มีการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้น โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
สิบส่ีวันหรือระยะเวลาอ่ืนซ่ึงจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และเม่ือคณะกรรมการ

ก าหนดวันเพ่ือก าหนดผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าประชุมแล้วจะเปล่ียนแปลงมิได้ 

เดิม ข้อ 21 

 ในการประชุมคณะกรรมการ ตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็น

องคป์ระชุม และใหป้ระธานกรรมการท าหนา้ที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่

ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ที่ได ้ ถา้มีรองประธานกรรมการใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่มีรอง

ประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบติัหน้าที่ได ้ให้กรรมการซ่ึงมาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานที่

ประชุม 

 การวินิจฉัยช้ีขาดของท่ีประชุมใหถ้ือเสียงขา้งมาก 

 คณะกรรมการคนหน่ึงมีเสียงหน่ึงเสียงในการลงคะแนน เวน้แต่กรรมการซ่ึงมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใดไม่มีสิทธิออก

เสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

เปล่ียนตำมประกำศคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติที่ 74/2557 และค ำช้ีแจงกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ ลงวันที่ 23 กันยำยน 2559 

 ในการประชุมคณะกรรมการ ตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็น

องคป์ระชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยูใ่นที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ที่ได ้ ถา้มีรองประธานกรรมการ ให้

รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ที่ได ้ให้กรรมการซ่ึงมา

ประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานในที่ประชุม 
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 ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละคร้ัง ประธานในท่ีประชุมจะก าหนดให้กรรมการของบริษัทเข้าร่วมประชุมและ
ด าเนินการใด ๆ ในการประชุมดงักล่าวผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส์กไ็ด้ โดยท่ีกรรมการอย่างร้อยหน่ึงในสามขององค์ประชุมต้อง
อยู่ในท่ีประชุมแห่งเดียวกัน และกรรมการทั้งหมดท่ีเข้าร่วมประชุมต้องอยู่ในประเทศไทยขณะท่ีมีการประชุม 

 การประชุมผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ตามวรรคสองต้องมีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ 
โดยให้มีการบันทึกเสียง หรือทั้งเสียงและภาพแล้วแต่กรณีของกรรมการทุกรายท่ีประชุมตลอดระยะเวลาท่ีมีการประชุม 

รวมทั้งข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ท่ีเกิดจากบันทึกดังกล่าว และมีระบบควบคุมการประชุมเป็นไปตามกฎหมายท่ี
เก่ียวข้อง 

 กรรมการบริษัทซ่ึงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ด้วยวิธีการและเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีกล่าว
มาข้างต้นถือว่าเป็นการเข้าร่วมประชุมอันสามารถนับเป็นองค์ประชุมได้ และถือว่าการประชุมคณะกรรมการผ่านส่ือ
อิเลก็ทรอนิกส์ดงักล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุมตามวิธีการท่ีบญัญติัไว้ในกฎหมายและข้อบงัคับฉบบันี้  

 การวินิจฉัยช้ีขาดของท่ีประชมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก โดยกรรมการคนหน่ึงมีเสียงหน่ึงในการ

ลงคะแนน กรรมการซ่ึงมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธาน

ในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

เดิม ข้อ 22 

 คณะกรรมการบริษทั ตอ้งประชุมอยา่งนอ้ย 3 เดือนต่อคร้ัง 

 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผูซ่ึ้งไดรั้บมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยงั

กรรมการไม่นอ้ยกว่า 7 วนั ก่อนวนัประชุม เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรืประโยชน์ของบริษทั จะแจง้การ

นดัประชุมโดยวิธีอื่นและก าหนดวนัประชุมใหเ้ร็วกว่านั้นกไ็ด ้

 คณะกรรมการบริษทัสามารถจัดประชุมได ้ณ ทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งส านักงานใหญ่ของบริษทัหรือสถานท่ีอื่นใด

ตามที่เห็นสมควร 

 คณะกรรมการตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป อาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได ้ ในกรณีท่ีมี

กรรมการตั้งแต่ 2 คนข้ึนไปร้องขอ ใหป้ระธานกรรมการหรือกรรมการท่ีไดรั้บการมอบหมายจากประธานกรรมการก าหนด

วนัประชุมภายใน 14 วนันบัแต่วนัที่ไดรั้บการร้องขอ 

เปล่ียนตำมประกำศคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติที่ 74/2557 เร่ืองกำรประชุมผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ และค ำช้ีแจงกรมพัฒนำ

ธุรกิจกำรค้ำ ลงวันที่ 23 กันยำยน 2559 

 คณะกรรมการบริษทั ตอ้งประชุมอยา่งนอ้ย 3 เดือนต่อคร้ัง 



 
 
 
 

บริษัท พรพรหมเม็ททอล จ ำกัด (มหำชน) 
PORN PROM METAL PUBLIC COMPANY LIMITED 

อาคารพรพรหม 229 ถนนนครราชสีมา แขวงดสิุต เขตดสิุต กรุงเทพฯ 10300                                  Sales: Tel : 66 (0) 2628-6100 (AUTO) Fax. 66 (0) 2280-6289, 66 (0) 2281-0735 

Porn Porm 229 Nakornratchasima Road, Dusit, Bangkok 10300, Thailand      www.ppm.co.th   Admin: Tel : 66 (0) 2628-7535 (AUTO) Fax. 66 (0) 2628-8591, 66 (0) 2628-6006 

  

 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผูซ่ึ้งไดรั้บมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยงั

กรรมการไม่นอ้ยกว่า 7 วนั ก่อนวนัประชุม เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรืประโยชน์ของบริษทั จะแจง้การ

นดัประชุมโดยวิธีอื่นและก าหนดวนัประชุมใหเ้ร็วกว่านั้นกไ็ด ้

 ในการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ บริษัท

อาจจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมดงักล่าวทางจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์แทนกไ็ด้ 

 คณะกรรมการบริษทัสามารถจัดประชุมได ้ณ ทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งส านักงานใหญ่ของบริษทัหรือสถานท่ีอื่นใด

ตามที่เห็นสมควร 

 คณะกรรมการตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป อาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได ้ ในกรณีท่ีมี

กรรมการตั้งแต่ 2 คนข้ึนไปร้องขอ ใหป้ระธานกรรมการหรือกรรมการท่ีไดรั้บการมอบหมายจากประธานกรรมการก าหนด

วนัประชุมภายใน 14 วนันบัแต่วนัที่ไดรั้บการร้องขอ 

เดิม ข้อ 25 

 คณะกรรมการตอ้งจัดให้มีการประชุมผูถ้ือหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายใน 4 เดือนนบัแต่วนัส้ินสุดของ

รอบปีบญัชีของบริษทั 

 การประชุมผูถ้ือหุน้คราวอื่นนอกจากที่กล่าวแลว้ ใหเ้รียกว่าการประชุมวิสามญั คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถ้ือ

หุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ ถือหุ้นรวมกันนับจ านวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของ

จ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซ่ึงมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจ านวนหุ้น

ท่ีจ าหน่ายได้ทั้งหมด จะเขา้ช่ือกนัท าหนงัสือขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมผูถ้ือหุน้เป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดกไ็ด ้แต่

ตอ้งระบุเหตุผลในการที่ขอใหเ้รียกประชุมไวใ้ห้ชดัเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีนี้ให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ ถือ

หุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันท่ีได้รับหนังสือจากผู้ ถือหุ้น 

เปลี่ยนตำมประกำศคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติที่ 21/2560 เร่ือง กำรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมำยเพื่ออ ำนวยควำมสะดวกในกำร

ประกอบธุรกิจ 

 คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถ้ือหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปี ภายใน 4 เดือนนบัแต่วนัส้ินสุดของ

รอบปีบญัชีของบริษทั 

 การประชุมผูถ้ือหุน้คราวอื่นนอกจากที่กล่าวแลว้ ใหเ้รียกว่าการประชุมวิสามญั คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถ้ือ

หุน้เป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดกไ็ดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร 
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 ผู้ ถือหุ้นคนหน่ึงหรือหลายคนซ่ึงมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทั้งหมด  จะ

เขา้ช่ือกนัท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถ้ือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ได ้ แต่ตอ้งระบุเร่ืองและ

เหตุผลในการที่ขอใหเ้รียกประชุมไวใ้ห้ชดัเจนในหนังสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุม

ผู้ ถือหุ้นภายใน 45 วันนับแต่วันท่ีได้รับหนังสือจากผู้ ถือหุ้น  

 ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ ถือหุ้นทั้งหลายซ่ึงเข้าช่ือ
กันหรือผู้ ถือหุ้นคนอ่ืน ๆ รวมกันได้จ านวนหุ้นตาม่ีบงัคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองกไ็ด้ภายใน 45 วันนับแต่วันครบก าหนด
ระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ ถือหุ้นท่ีคณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้อง

รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจ าเป็นท่ีเกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอ านวยความสะดวกตามสมควร  

 ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นตามวรรคส่ีคร้ังใดจ านวนผู้ ถือหุ้นซ่ึง

มาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามท่ีก าหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทข้อ 28 ผู้ ถือหุ้นตามวรรคส่ีต้องร่วมกัน
รับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการจัดให้มีการประชุมในคร้ังนั้นให้แก่บริษัท 

 9. มีมติอนุมติัใหก้  าหนดวนัประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ ประจ าปี 2561 ในวนัที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ หอ้ง

ประชุมใหญ่ของบริษทั ชั้น 3 อาคารพรพรหม เลขท่ี 229  ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เพื่อ

พิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 

 วาระที่ 1  พิจารณาอนุมติัรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ ประจ าปี 2560 เม่ือวนัที่ 27 เมษายน 

   2560 

 วาระที่ 2  รับทราบผลการด าเนินงานของบริษทั ประจ าปี 2560 

 วาระที่ 3  พิจารณาอนุมติังบการเงินของบริษทั ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม         

   2560 

 วาระที่ 4  พิจารณาอนุมติัการจัดสรรก าไรสุทธิเป็นเงินทุนส ารองตามกฎหมายและการจ่ายปันผลของ

   บริษทั ประจ าปี 2560 

 วาระที่ 5  พิจารณาอนุมติัลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 280,559,972 บาท เป็น 211,000,050 บาท โดยวิธีตดั

   หุน้สามญัที่เหลือจากการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแส ดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั คร้ังท่ี 1 

   (PPM-W1) จ านวน 139,119,844 หุน้ ซ่ึงมีมูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท คิดเป็น 69,559,922 

   บาท 

 วาระที่ 6  พิจารณาอนุมติัแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจด

   ทะเบียน 

 วาระที่ 7  พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

 วาระที่ 8  พิจารณาอนุมติัก  าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2561 
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วาระที่ 9  พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทน ประจ าปี 2561 
วาระที่ 10 พิจารณาอนุมติัแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัของบริษทั 

 วาระที่ 11 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถา้มี) 

 10. มีมติอนุมติัก  าหนดใหว้นัที่ 16 มีนาคม 2561 เป็นวนัใหสิ้ทธิผูถ้ือหุน้ (Record Date) เขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้ือ

หุน้ประจ าปี 2561  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

   ขอแสดงความนบัถือ 

 

   (นางกนกกร แทนไกรศร) 

   รองกรรมการผูจ้ดัการ 


