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PPM 016/2560 
 

28 เมษายน 2560 
 

เร่ือง  แจง้มติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2560 
 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 

บริษทั พรพรหมเม็ททอล จ ากดั (มหาชน)(“บริษทั”)ขอแจง้มติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2560 ซ่ึงประชุม
เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2559 ซ่ึงจดัประชุมเม่ือวนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2559 โดยท่ี
ประชุมไดมี้มติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดงัน้ี 
 

เห็นดว้ย   312,116,633 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.00 
ไม่เห็นดว้ย      - เสียง คิดเป็นร้อยละ          - 
งดออกเสียง      - เสียง คิดเป็นร้อยละ          - 
บตัรเสีย       - เสียง คิดเป็นร้อยละ          - 

 

2. รับทราบรายงานคณะกรรมการเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบริษทัประจ าปี 2559 
 

3. มีมติอนุมติังบการเงินประจ าปี 2559 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 โดยท่ีประชุมไดมี้มติอนุมติัดว้ยคะแนน
เสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 
 

เห็นดว้ย   312,116,633 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.00 
ไม่เห็นดว้ย      - เสียง คิดเป็นร้อยละ          - 
งดออกเสียง      - เสียง คิดเป็นร้อยละ          - 
บตัรเสีย       - เสียง คิดเป็นร้อยละ          - 

 

4. มีมติอนุมติัจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2559 เป็นทุนส ารองตามกฎหมายจ านวน 2,330,000 บาท และอนุมติัจ่ายเงิน

ปันผลในอตัราหุ้นละ 0.035 บาท โดยบริษทัไดก้ าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลในวนัท่ี 9 พฤษภาคม 

2560 (Record Date) และใหร้วบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 

(แกไ้ขเพ่ิมเติม พ.ศ.2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2560 และก าหนดวนัจ่ายเงินปันผลใน

วนัท่ี 26 พฤษภาคม 2560 โดยท่ีประชุมไดมี้มติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อ

หุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 
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เห็นดว้ย   312,116,633 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.00 
ไม่เห็นดว้ย      - เสียง คิดเป็นร้อยละ          - 
งดออกเสียง      - เสียง คิดเป็นร้อยละ          - 
บตัรเสีย       - เสียง คิดเป็นร้อยละ          - 

 

5. มีมติอนุมติัแต่งตั้งนายช านาญ พรพิไลลกัษณ์, นางกนกกร แทนไกรศร และนางนนัธิรา ฤทธิมนตรี กลบัเขา้ด ารง
ต าแหน่งต่ออีกวาระหน่ึง โดยท่ีประชุมไดมี้มติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อ
หุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 
 

5.1 นำยช ำนำญ พรพไิลลกัษณ์ 
 

เห็นดว้ย   312,116,633 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.00 
ไม่เห็นดว้ย      - เสียง คิดเป็นร้อยละ          - 
งดออกเสียง      - เสียง คิดเป็นร้อยละ          - 
บตัรเสีย       - เสียง คิดเป็นร้อยละ          - 
 

5.2 นำงกนกกร แทนไกรศร 
 

เห็นดว้ย   312,116,633 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.00 
ไม่เห็นดว้ย      - เสียง คิดเป็นร้อยละ          - 
งดออกเสียง      - เสียง คิดเป็นร้อยละ          - 
บตัรเสีย       - เสียง คิดเป็นร้อยละ          - 

 

5.3 นำงนันธิรำ ฤทธิมนตรี 
 

เห็นดว้ย   312,116,633 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.00 
ไม่เห็นดว้ย      - เสียง คิดเป็นร้อยละ          - 
งดออกเสียง      - เสียง คิดเป็นร้อยละ          - 
บตัรเสีย       - เสียง คิดเป็นร้อยละ          - 

 

6. มีมติอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการตรวจสอบประจ าปี 2560 ในรูปแบบ
ค่าเบ้ียประชุม  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

ต ำแหน่ง ค่ำเบีย้ประชุม ปี 2560 

คณะกรรมกำรบริษัท  

ประธานกรรมการ 30,000 บาทต่อคร้ัง 
รองประธานกรรมการ 25,000 บาทต่อคร้ัง 



 
 
 
 

บริษัท พรพรหมเมท็ทอล จ ำกดั (มหำชน) 
PORN PROM METAL PUBLIC COMPANY LIMITED 

อาคารพรพรหม 229 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต 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 

ต ำแหน่ง ค่ำเบีย้ประชุม ปี 2560 

กรรมการอิสระ 20,000 บาทต่อคร้ัง 

กรรมการ 15,000 บาทต่อคร้ัง 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ  
ประธานกรรมการตรวจสอบ 30,000 บาทต่อคร้ัง 

กรรมการตรวจสอบ 25,000 บาทต่อคร้ัง 
 

โดยท่ีประชุมไดมี้มติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 
 

เห็นดว้ย   312,116,633 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.00 
ไม่เห็นดว้ย      - เสียง คิดเป็นร้อยละ          - 
งดออกเสียง      - เสียง คิดเป็นร้อยละ          - 
บตัรเสีย       - เสียง คิดเป็นร้อยละ          - 

7. มีมติอนุมติัแต่งตั้ งนายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 2803 หรือนายอคัรเดช เปล่ียนสกุล 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5389 หรือนางสาววราภรณ์ วารีเศวตสุวรรณ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5087 แห่ง
บริษทั เอม็ อาร์ แอนด ์แอสโซซิเอท จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัประจ าปี 2560 โดยก าหนดค่าสอบบญัชีของ
บริษทัและบริษทัย่อย จ านวน 2,710,000 บาท โดยท่ีประชุมไดมี้มติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวน
เสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 
 

เห็นดว้ย   312,116,633 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.00 
ไม่เห็นดว้ย      - เสียง คิดเป็นร้อยละ          - 
งดออกเสียง      - เสียง คิดเป็นร้อยละ          - 
บตัรเสีย       - เสียง คิดเป็นร้อยละ          - 

8. มีมติอนุมติัเพ่ิมวาระการประชุม โดยท่ีประชุมไดมี้มติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสามของจ านวน
หุน้ท่ีจ าหน่ายทั้งหมด มีรายละเอียดดงัน้ี 

เห็นดว้ย   312,116,433 เสียง คิดเป็นร้อยละ  77.96 
ไม่เห็นดว้ย                200 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.00 
งดออกเสียง      - เสียง คิดเป็นร้อยละ          - 
บตัรเสีย       - เสียง คิดเป็นร้อยละ          - 
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9. มีมติอนุมติัแกไ้ขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 3 (วตัถุประสงคข์องบริษทั) โดยท่ีประชุมไดมี้มติอนุมติัดว้ย
คะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

เห็นดว้ย    312,116,433 เสียง คิดเป็นร้อยละ  99.99 
ไม่เห็นดว้ย   200 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.00 
งดออกเสียง      - เสียง คิดเป็นร้อยละ         - 
บตัรเสีย       - เสียง คิดเป็นร้อยละ         - 

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
 

  ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

              (นางกนกกร แทนไกรศร) 
รองกรรมการผูจ้ดัการ 

 

 


