
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

หนังสือเชญิประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2562 

บริษัท พีพี ไพร์ม จ ากัด (มหาชน) 

วนัจนัทร์ท่ี 10 มิถนุายน 2562 

เวลา 13.30 น. 

 

ณ ส านกังานของบริษัท พีพี ไพร์ม จ ากดั (มหาชน)  

เลขที่ 62-62/1 หมู่ที่ 2 ถนน รพช. อู่ตะเภา ต าบลหนองชมุพล อ าเภอเขาย้อย จงัหวดัเพชรบรีุ 
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วนัท่ี 24 พฤษภาคม 2562 
 

เร่ือง  ขอเชิญประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2562 
เรียน  ทา่นผู้ ถือหุ้น บริษัท พีพี ไพร์ม จ ากดั (มหาชน) 
 
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 
 2. สรุปสาระส าคญัของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นของบริษัท พีพี ไพร์ม จ ากดั (มหาชน) รุ่นที่ 4 

(PPPM-W4) ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น (Warrant-RO) 
 3. แบบรายงานการเพิ่มทนุ (F53-4) 
 4. สารสนเทศเก่ียวกบัการออก เสนอขาย และจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท พีพี ไพร์ม จ ากดั 

(มหาชน)  
 5. หนงัสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ค าชีแ้จงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียนและ

เอกสารที่ต้องน ามาแสดงในวนัประชมุ การออกเสยีงลงคะแนน และวิธีการนบัคะแนน 
 6. รายช่ือกรรมการอิสระประกอบการรับมอบฉนัทะในการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2562 และ

นิยามกรรมการอิสระ 
 7. ข้อบังคับของบริษัท พีพี ไพร์ม จ ากัด (มหาชน) ที่เก่ียวกับการประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ น ครัง้ที่ 

1/2562 
 8. แผนท่ีของสถานท่ีในการจดัประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที 1/2562 
 
 ด้วยคณะกรรมการบริษัท พีพี ไพร์ม จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เชิญประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น  
ครัง้ที่ 1/2562 ในวนัที่ 10 มิถนุายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมบริษัท พีพี ไพร์ม จ ากดั (มหาชน) เลขที่ 62-62/1 
หมู่ที่ 2 ถนน รพช.อู่ตะเภา ต าบลหนองชุมพล อ าเภอเขาย้อย จงัหวดัเพชรบรีุ เพื่อพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระ
พร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ดงัตอ่ไปนี ้
 
วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2562 

 
วัตถุประสงค์และเหตุผล: บริษัทฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 ซึ่ง
ประชมุเมื่อวนัท่ี 24 เมษายน 2562 และได้สง่ส าเนารายงานการประชมุดงักลา่วให้แก่ตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตามที่
กฎหมายก าหนดแล้ว พร้อมทัง้เผยแพร่ข้อมลูในเว็บไซต์ของบริษัท(www.ppprime.co.th) แล้ว โดยมี
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ที่ได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นทกุทา่นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุฉบบันี ้
 
ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบนัทึกรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือ
หุ้ น ประจ าปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562  ไว้อย่างถูกต้องตามมติของที่ประชุม  
จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 
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การลงมติ: เสยีงข้างมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 
(PPPM-W4) จ านวนไม่เกิน 281,525,344 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น 
(Warrant-RO) 

 
วัตถุประสงค์และเหตุผล: ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่  8/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 
เมษายน 2562 และ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 9/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 8 พฤษภาคม 
2562 ได้มีมติอนุมตัิให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิการออกและจัดสรรใบส าคญัแสดง
สิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท รุ่นที่ 4 (PPPM-W4) ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัสว่น
การถือหุ้น (Warrant-RO) (“ใบส าคัญแสดงสิทธิฯ”) ในจ านวนไมเ่กิน 281,525,344 หนว่ย โดยไมค่ิด
มลูคา่ ในอตัราสว่น 3 หุ้นสามญัเดิม ตอ่ 1 หนว่ยใบส าคญัแสดงสทิธิฯ โดยเศษของใบส าคญัแสดงสทิธิ
ฯ ให้ปัดทิง้ โดยมีก าหนดอาย ุ5 ปีนบัจากวนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสทิธิฯ มีอตัราการใช้สทิธิ 1 หนว่ยตอ่
หุ้นสามญัเพิ่มทนุ 1 หุ้น และมีราคาการใช้สทิธิ 1 บาท ตอ่ 1 หนว่ยใบส าคญัแสดงสทิธิฯ โดยก าหนดให้
วนัท่ี 17 กรกฎาคม 2562 เป็นวนัท่ีใช้ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิในการจองซือ้ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ 
ดงักลา่ว (Record Date) (หมายเหต:ุ การออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ดงักลา่วจะเกิดขึน้
ภายหลงัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้นของบริษัท (จองซือ้เกิน
สิทธิได้) ซึ่งมีก าหนดระยะเวลาจองซือ้และช าระค่าหุ้นในวนัที่ 1 - 5 กรกฎาคม 2562  ดงันัน้ ผู้ ถือหุ้น
เดิมที่จองซือ้และได้รับการจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุ จะได้รับสทิธิในการจองซือ้ใบส าคญัแสดงสทิธิฯ ด้วย) 

ทัง้นี ้รายละเอียดของใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ปรากฏตามสรุปสาระส าคญัของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะ
ซือ้หุ้นของบริษัท พีพี ไพร์ม จ ากดั (มหาชน) รุ่นท่ี 4 (PPPM-W4) ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม
ตามสดัส่วนการถือหุ้น (Warrant-RO) สิ่งที่ ส่งมาด้วย 2 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนงัสือ
เชิญประชมุฉบบันี ้

ในการนี ้เพื่อให้ข้อก าหนดและเง่ือนไขของใบส าคญัแสดงสิทธิฯ มีความเหมาะสมตามสภาวะการณ์
ของตลาดทนุและตลาดเงินโดยค านงึถึงประโยชน์ของบริษัทและผู้ ถือหุ้น ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท
จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิมอบอ านาจให้ประธานกรรมการบริหาร หรือ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร หรือ บุคคลที่ประธานกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย มี
อ านาจในการด าเนินการใด ๆ อนัจ าเป็นและเก่ียวเนื่องกบัการออกและจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิฯ 
เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด ซึง่รวมถึงแตไ่มจ่ ากดัเพียงอ านาจในการ  

(1) ก าหนดและแก้ไขหลกัเกณฑ์ ข้อก าหนด เง่ือนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกบัการ
ออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ซึ่งรวมถึงการก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิ
ได้รับจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิฯ  
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(2) เจรจา ตกลง เข้าท า แก้ไข เพิ่มเติม ลงนามในสญัญา ค าขออนญุาต ค าขอผ่อนผนั หลกัฐาน 
การเปิดเผยข้อมลู รายงานผลการขาย และเอกสารตา่ง ๆ ท่ีจ าเป็นและเก่ียวข้องกบัการออก
และจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ซึ่งรวมถึงการติดต่อ การยื่น การแก้ไข การเพิ่มเติม การลง
นามในค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผนั หลกัฐาน การเปิดเผยข้อมลู รายงานผลการขาย และ
เอกสารต่าง ๆ ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(“ส านักงาน ก.ล.ต.”) ตลาดหลกัทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องกบั
การออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิฯ และการน าใบส าคญัแสดงสทิธิฯ และหุ้นสามญัเพิ่ม
ทุนจากการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิฯ เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์ฯ และ  

(3) ด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นและสมควรท่ีเก่ียวข้องกบัการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิฯ 
เพื่อให้การด าเนินการตามที่ระบุไว้ข้างต้นและการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ใน
ครัง้นีส้ าเร็จลลุว่ง 

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิการออกและ
เสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่ซือ้หุ้ นสามญัของบริษัท รุ่นที่ 4 (PPPM-W4) ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของ
บริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้น (Warrant-RO) ตามรายละเอียดดงักลา่วข้างต้นทกุประการ และเห็นควร
เสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิการมอบอ านาจให้ประธานกรรมการบริหาร หรือประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร ให้มีอ านาจตา่ง ๆ ตามรายละเอียดดงักลา่วข้างต้น ทัง้นี ้รายละเอียดของใบส าคญัแสดงสิทธิฯ 
ปรากฏตามสรุปสาระส าคญัของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นของบริษัท พีพี ไพร์ม จ ากดั (มหาชน) 
รุ่นที่ 4 (PPPM-W4) ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น (Warrant-RO) สิ่งที่
ส่งมาด้วย 2 ทีไ่ด้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นทกุทา่นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุฉบบันี ้

การลงมติ: เสยีงข้างมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 281,525,344 บาท จากทุนจด

ทะเบียนจ านวน 844,576,031 บาท เป็น 563,050,687 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบยีนที่
ยงัไม่ได้จ าหน่ายจ านวน 281,525,344 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

 
วัตถุประสงค์และเหตุผล: เพื่อปฏิบตัิให้เป็นไปตามบทบญัญัติของพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน
จ ากดั พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ที่ก าหนดให้ บริษัทจะเพิ่มทนุจากจ านวนที่จดทะเบียน
ไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหมเ่พิ่มขึน้ ก็ตอ่เมื่อหุ้นทัง้หมดได้ออกจ าหนา่ยและได้รับช าระคา่หุ้นครบถ้วน
แล้ว หรือในกรณีหุ้นยงัจ าหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือ
ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้น ดงันัน้ บริษัทฯ จึงต้องลดทนุจดทะเบียนโดยวิธีตดัหุ้นจดทะเบียนที่ยงั
มิได้ออกจ าหน่ายก่อนที่บริษัทฯ จะเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่จะพิจารณาใน
วาระท่ี 5 ตอ่ไป 
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ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิการลดทนุจด
ทะเบียนของบริษัท จ านวน 281,525,344 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 844,576,031 บาท เป็น
ทนุจดทะเบียนจ านวน 563,050,687 บาท โดยการตดัหุ้นสามญัจดทะเบียนที่ยงัไม่ได้จ าหนา่ยจ านวน 
281,525,344 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
 
การลงมติ: ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงของผู้ ถือหุ้นทัง้หมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

 
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุน

ของบริษัท 
  

วัตถุประสงค์และเหตุผล: เพื่อให้สอดคล้องกับที่คณะกรรมการบริษัทได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น
พิจารณาอนมุตัิการลดทนุของบริษัท ในวาระท่ี 3 ข้างต้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติอนมุตัิให้เสนอ
ต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับ
การลดทนุจดทะเบียนของบริษัท โดยให้ยกเลกิข้อความเดิมและใช้ข้อความตอ่ไปนีแ้ทนดงันี ้ 

“ข้อ 4. ทนุจดทะเบียนของบริษัท  563,050,687 บาท    (ห้าร้อยหกสบิสามล้านห้าหมื่นหกร้อย 
    แปดสบิเจ็ดบาท) 

  แบง่ออกเป็น    563,050,687 หุ้น    (ห้าร้อยหกสบิสามล้านห้าหมื่นหกร้อย 
           แปดสบิเจ็ดหุ้น) 
  มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ                     1 บาท       (หนึง่บาท) 

แบง่ออกเป็น 
 หุ้นสามญั    563,050,687 หุ้น    (ห้าร้อยหกสบิสามล้านห้าหมื่นหกร้อย 
          แปดสบิเจ็ดหุ้น)                                                           

หุ้นบริุมสทิธิ        - หุ้น     (-)” 

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตัิการแก้ไข
เพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนของบริษัท ดงัปรากฎ
รายละเอียดข้างต้น 

การลงมติ: ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงของผู้ ถือหุ้นทัง้หมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจ านวน 563,050,688 บาท จากทุนจดทะเบียน
จ านวน 563,050,687 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 1,126,101,375 บาท โดยการออกหุ้น
สามัญเพิ่มทุนใหม่จ านวน 563,050,688  หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
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 วัตถุประสงค์และเหตุผล: สืบเนื่องจากแผนการด าเนินธุรกิจและเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้แก่บริษัท 
ทัง้ในด้านการด าเนินงานและด้านเงินทุน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 8/2562 ซึ่งประชุมเมื่อ
วันที่ 29 เมษายน 2562 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนอีกจ านวน 563,050,688 บาท โดยมีวตัถปุระสงค์ 2 สว่นด้วยกนั กลา่วคือ (1) เพื่อจดัสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้น (Right Offering: RO) (จองซือ้เกินสิทธิได้) 
จ านวนไมเ่กิน 281,525,344 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และ (2) เพื่อจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของ
บริษัทเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นตามสดัส่วน
การถือหุ้น (Warrant - RO) จ านวนไมเ่กิน 281,525,344 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยบริษัทจะ
เพิ่มทนุจากทนุจดทะเบียนจ านวน 563,050,687 บาท เป็นทนุจดทะเบียนจ านวน 1,126,101,375 บาท 
โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุใหมจ่ านวน 563,050,688  หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยบริษัทจะ
ด าเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนกบักระทรวงพาณิชย์ต่อไป ทัง้นี ้จะไม่กระทบต่อการจดัสรรหุ้นสามญั
เพิ่มทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้น (RO) ดงักล่าว ซึ่งได้รับการอนุมตัิแล้วจากที่ประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 เมื่อวนัที่ 24 เมษายน 2562 และไม่กระทบต่อกระบวนการจดทะเบียน
เพิ่มทนุตอ่หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 

 
ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิการเพิ่มทนุ
จดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดดงักลา่วข้างต้นทกุประการ ทัง้นี ้โปรดพิจารณารายละเอียด
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ ดงัรายละเอียดปรากฏ
ตามแบบรายงานการเพิ่มทนุ (F53-4) (สิ่งที่ ส่งมาด้วย 3) และสารสนเทศเก่ียวกบัการออก เสนอขาย 
และจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท พีพี ไพร์ม จ ากดั (มหาชน) (สิ่งที่ ส่งมาด้วย 4) ที่ได้จดัสง่ให้ 
ผู้ ถือหุ้นทกุทา่นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุฉบบันี ้
 
การลงมติ: ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงของผู้ ถือหุ้นทัง้หมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 
 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน
ของบริษัท  

 
วัตถุประสงค์และเหตุผล: เพื่อให้สอดคล้องกับที่คณะกรรมการบริษัทได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น
พิจารณาอนุมตัิการเพิ่มทุนของบริษัท ในวาระที่ 5 ข้างต้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติอนุมตัิให้
เสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้อง
กบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยให้ยกเลกิข้อความเดิมและใช้ข้อความตอ่ไปนีแ้ทนดงันี ้ 

“ข้อ 4. ทนุจดทะเบียนของบริษัท  1,126,101,375 บาท  (หนึง่พนัหนึง่ร้อยยี่สบิหกล้านหนึง่แสน 
     หนึง่พนัสามร้อยเจ็ดสบิห้าบาท) 

  แบง่ออกเป็น    1,126,101,375 หุ้น    (หนึง่พนัหนึง่ร้อยยี่สบิหกล้านหนึง่แสน 
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           หนึง่พนัสามร้อยเจ็ดสบิห้าหุ้น) 
  มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ                    1 บาท        (หนึง่บาท) 

แบง่ออกเป็น 
  หุ้นสามญั    1,126,101,375 หุ้น    (หนึง่พนัหนึง่ร้อยยี่สบิหกล้านหนึง่แสน 
           หนึง่พนัสามร้อยเจ็ดสบิห้าหุ้น) 

 หุ้นบริุมสทิธิ        - หุ้น     (-)” 
 

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตัิการแก้ไข
เพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทุนของบริษัท ดงัปรากฎ
รายละเอียดข้างต้น 

การลงมติ: ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงของผู้ ถือหุ้นทัง้หมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจ านวนไม่เกิน 281,525,344 หุ้น  
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้น
สามัญของบริษัท รุ่นที่  4 (PPPM-W4) ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการ
ถอืหุ้น (Warrant - RO) 

 
วัตถุประสงค์และเหตุผล: เพื่อให้สอดคล้องกับการพิจารณาอนุมตัิเพิ่มทุนของบริษัท ในวาระที่ 5 
ประกอบกบัที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 8/2562 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 29 เมษายน 2562 ได้มีมติ
อนมุตัิให้เสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทจ านวนไมเ่กิน 
281,525,344 หุ้น มลูค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพตามใบส าคญั
แสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท รุ่นที่ 4 (PPPM-W4) ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตาม
สดัสว่นการถือหุ้น (Warrant - RO) ทัง้นี ้โปรดพิจารณารายละเอียดการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ ตาม
แบบรายงานการเพิ่มทนุ (F53-4) (สิ่งที่ ส่งมาด้วย 3) และสารสนเทศเก่ียวกบัการออก เสนอขาย และ
จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท พีพี ไพร์ม จ ากดั (มหาชน) (สิ่งที่ ส่งมาด้วย 4) ที่ได้จดัสง่ให้ผู้ ถือ
หุ้นทกุทา่นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุฉบบันี ้
 
ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิการจัดสรรหุ้น
สามญัเพิ่มทนุของบริษัท ตามรายละเอียดดงักลา่วข้างต้นทกุประการ ทัง้นี ้โปรดพิจารณารายละเอียด
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกบัจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทตามแบบรายงานการ
เพิ่มทนุ (F53-4) (สิ่งที่ ส่งมาด้วย 3) และสารสนเทศเก่ียวกบัการออก เสนอขาย และจดัสรรหุ้นสามญั
เพิ่มทนุของบริษัท พีพี ไพร์ม จ ากดั (มหาชน) (สิ่งที่ ส่งมาด้วย 4) ที่ได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นทกุท่านพร้อม
หนงัสอืเชิญประชมุฉบบันี ้

การลงมติ: เสยีงข้างมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
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วาระที่ 8 พิจารณายกเลิกการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทและหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. 

เร่ืองวัตถุประสงค์ของบริษัท 
 
 วัตถุประสงค์และเหตุผล: สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 8 

พฤษภาคม 2562 ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2562 เพื่อพิจารณายกเลิกการ
แก้ไขวตัถุประสงค์ของบริษัทและหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. เร่ืองวตัถุประสงค์ของบริษัท 
ตามมติที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 ของบริษัท เมื่อวนัท่ี 24 เมษายน 2562 กลา่วคือ ยกเลกิ
การเพิ่มเติมวตัถปุระสงค์ ข้อ 62 ของบริษัท เพราะซ า้ซ้อนกบัวตัถปุระสงค์ข้อ 35 ของบริษัทท่ีมีอยูเ่ดิม 
เนื่องจาก หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องแจ้งวา่สามารถน าวตัถปุระสงค์ข้อ 35 มาใช้แทนกนัได้ ทางบริษัทจึงขอ
ยกเลกิวตัถปุระสงค์ข้อนี ้

 “ข้อ 62 ประกอบธุรกิจ บริการรับค ้าประกนัหนีสิ้น ความรับผิด และการปฏิบติัตามสญัญาของบคุคล
อืน่ รวมทัง้รบับริการค ้าประกนับคุคล ซ่ึงเดินทางเข้ามาในประเทศหรือเดินทางออกไปต่างประเทศตาม
กฎหมายว่าดว้ยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าดว้ยภาษีอากร และกฎหมายอืน่” 

ดงันัน้ วตัถปุระสงค์ของบริษัทจะมีจ านวนทัง้สิน้ 61 ข้อ 

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิการยกเลิก
การแก้ไขวตัถปุระสงค์ของบริษัทและหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. เร่ืองวตัถปุระสงค์ของบริษัท 
ตามรายละเอียดข้างต้น 
 
การลงมติ: ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงของผู้ ถือหุ้นทัง้หมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

 
วาระที่ 9  เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
 

ทัง้นี ้บริษัทได้ก าหนดให้วนัที่ 24 พฤษภาคม 252 เป็นวนัที่ใช้ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วม
ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2562 (Record Date) 

  จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้นทกุท่านเข้าร่วมประชุมตามก าหนดวนั เวลา และสถานที่ดงักลา่วข้างต้น 
ท่านผู้ ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าประชุมด้วยตนเองในครัง้นี ้กรุณาน าบตัรประชาชน บตัรประจ าตวัข้าราชการ ใบขบัขี่ หรือ
หนงัสอืเดินทาง (ในกรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) มาเพื่อแสดงสทิธิในการเข้าร่วมประชมุ 

  ในกรณีที่ทา่นไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง โปรดแตง่ตัง้ผู้ รับมอบฉนัทะไปประชมุแทนทา่นโดย
ใช้แบบหนงัสือมอบฉนัทะ ซึ่งมีค าชีแ้จงวิธีการมอบฉนัทะและเอกสารที่ต้องใช้ในการเข้าร่วมประชุม รายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5  
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  นอกจากนี ้เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วม
ประชุมได้ และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทลงมติแทน ผู้ ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉันทะให้แก่
กรรมการของบริษัทดงัมีรายช่ือและข้อมลูของกรรมการผู้ รับมอบฉนัทะตามรายละเอียดในสิง่ที่สง่มาด้วย 6 และสง่หนงัสือ
มอบฉันทะดงักล่าวพร้อมเอกสารประกอบมายงัเลขานุการบริษัท บริษัท พีพี ไพร์ม จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 69/5 หมู่ที่ 5 
ถนนพระราม 2 (กม.71) ต าบลบางขนัแตก อ าเภอเมืองสมทุรสงคราม สมทุรสงคราม ภายในวนัท่ี 7 มิถนุายน 2562 
  

 ขอแสดงความนบัถือ 

 

(พลอากาศเอกพิธพร กลิน่เฟ่ือง) 
ประธานกรรมการ 

บริษัท พีพี ไพร์ม จ ากดั (มหาชน) 
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2562 

บริษัท พีพี ไพร์ม จ ากัด (มหาชน) 
 

วัน เวลา และสถานที่ประชุม 
 การประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 ของบริษัท พีพี ไพร์ม จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จดัประชุมขึน้เมื่อวนัพธุที่ 24 
เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชมุของบริษัท เลขที่ 62-62/1 หมูท่ี่ 2 ถนน รพช. อูต่ะเภา ต าบลหนองชมุพล อ าเภอเขาย้อย 
จงัหวดัเพชรบรีุ 
 
กรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม 
1. พลอากาศเอกพิธพร กลิน่เฟ่ือง ประธานกรรมการ 
2. พลเอกเชาวฤทธ์ิ ประภาจิตร์ รองประธานกรรมการ  ประธานกรรมการบริหาร  ประธานกรรมการการลงทุน ประธาน

กรรมการพฒันาอย่างยัง่ยืน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ร่วม) ผู้อ านวยการสายการตลาด
และการค้า และผู้อ านวยการสายปฏิบตัิการ 

3. พนัต ารวจโทเธียรรัตน์ วิเชียรสวรรค์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
4. นางนที ชวนสนิท กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
5. นายธีรวิทย์ ธนกิจสนุทร กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
6. ดร. เดน่ชยั อคัรเดชเดชาชยั กรรมการและกรรมการบริหาร 
7. นางกนกวลัย์ วรรณบตุร กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน และผู้ อ านวยการส านัก

ยทุธศาสตร์และนโยบาย 
8. นางสาวภทัชรดา จฑุาประทีป กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการพฒันาอยา่งยัง่ยืน และผู้อ านวยการส านกัเลขานกุาร

บริษัท 
9. นายประวีณ ดีขจรเดช กรรมการบริหาร รักษาการผู้อ านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
  
ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น  
1. คณุจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบญัชีของบริษัทจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จ ากดั 
2. คณุสพุจน์ มหนัตชยัสกลุ ผู้สอบบญัชีของบริษัทจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จ ากดั 
3. คณุกานต์นิธิ โชติธรรมพฒัน์ ผู้สอบบญัชีของบริษัทจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จ ากดั 
4. คณุคงกช ยงสวสัดิกลุ ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท กดุัน่ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จ ากดั 
5. คณุสธิุดา ชยัสวุรรณ ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท กดุัน่ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จ ากดั 

  
กรรมการเข้าร่วมประชุมจ านวน 8 ท่านจากจ านวนทัง้สิน้ 8 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น

ประจ าปี 2562 มีวาระการประชมุจ านวน 15 วาระ ตามรายละเอียดในหนงัสือบอกกลา่วเชิญประชุมที่ได้สง่ให้ท่านผู้ ถือหุ้น เพื่อศึกษา
ข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยก่อนเข้าสู่วาระการประชุม พิธีกรด าเนินการประชุมได้ชีแ้จงให้ที่ประชุมทราบถึงข้อก าหนดที่
เก่ียวกบัการประชมุ การลงมติ และ รายละเอียดตา่งๆ มีดงัตอ่ไปนี ้

1. ในการออกเสยีงลงคะแนนผู้ ถือหุ้นทกุคนมีคะแนนเสยีงหนึง่เสยีงตอ่หนึง่หุ้น    
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2. หลงัจากที่ประธานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายได้ชีแ้จงรายละเอียดของแต่ละวาระครบถ้วนแล้ว หากผู้ ถือหุ้นท่านใด   
ประสงค์จะซกัถามหรือต้องการให้กรรมการหรือผู้บริหารชีแ้จงเพิ่มเติมในประเด็นใด  กรุณายกมือขึน้เพื่อรอให้
เจ้าหน้าที่น าไมโครโฟนไปให้และโปรดแจ้งช่ือก่อนตัง้ค าถามเพื่อประโยชน์ในการจดัท ารายงานการประชุม หาก
ทา่นมีเร่ืองสอบถามอื่นๆ ที่ไมเ่ก่ียวข้องกบัวาระการประชมุในครัง้นี ้โปรดสอบถามในวาระท่ี 16 วาระพิจารณาเร่ือง
อื่นๆ 

3. ผู้ ถือหุ้นท่านใดมีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนัน้ ทัง้นี ้บริษัทฯ อาจเชิญให้ผู้ ถือหุ้น
ดงักลา่ว ออกจากที่ประชมุได้เป็นการชัว่คราวในวาระนัน้ๆ 

4. ผู้ ถือหุ้นท่านใดคดัค้านหรือประสงค์จะงดออกเสียง ขอให้ท่านลงคะแนนในบตัรลงคะแนนที่ได้แจกให้ในขณะที่
ลงทะเบียนและขอให้ทา่นชมูือขึน้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทไปเก็บบตัรเพื่อมานบัคะแนน ส าหรับทา่นท่ีไมค่ดัค้าน   
หรือไมง่ดออกเสียง จะถือวา่ทา่นอนมุตัิตามวาระที่เสนอและไม่ต้องลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนน บริษัทจะน า
คะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและ/หรืองดออกเสยีงนัน้ หกัออกจากจ านวนเสยีงทัง้หมดที่เข้าร่วมประชมุหรือออกเสยีง
ลงคะแนน เพื่อสรุปผลการลงคะแนนในแตล่ะวาระ 

5. ผู้ ถือหุ้นท่ีท าหนงัสือมอบฉนัทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชมุและเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ ถือ
หุ้นนัน้ บริษัทได้น าคะแนนของผู้ ถือหุ้นรายนัน้ในแต่ละวาระมารวมนบัตามวิธีข้างต้น เพื่อการลงมติตามวาระแล้ว    
ท่านที่รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชุมไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนอีก สว่นผู้ ถือหุ้นที่มอบฉนัทะแต่ไม่ได้ระบุ  ถึงวิธีการ
ออกเสยีงลงคะแนน ขอให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามวิธีที่ได้แจ้งไปด้วย 

พิธีกรด าเนินการประชุมจะเป็นผู้ เรียนให้ที่ประชุมทราบถึงผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงที่
นบัได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นที่เข้าประชุมทัง้ด้วยตนเองและโดยการมอบฉนัทะ โดยในแต่ละวาระจะใช้
จ านวนหุ้นของผู้ เข้าประชมุลา่สดุในวาระนัน้ๆ 

ทัง้นี ้เพื่อให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 35 การลงคะแนนเสียงส าหรับวาระที่ 2 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 6 
วาระที่ 13 วาระท่ี 14 และวาระที่ 15 จะต้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
กลา่วคือ การนบัคะแนนของผู้ ถือหุ้นในวาระนัน้ๆ จะไมน่บัผู้ที่งดออกเสยีงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

การลงคะแนนเสียงส าหรับวาระที่ 5 ซึ่งจะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน การนบัคะแนนของผู้ ถือหุ้นในวาระท่ี 5 จะนบัคะแนนเสียง “เห็นด้วย” 
“ไมเ่ห็นด้วย” “งดออกเสยีง” รวมถึงบตัรเสยีเป็นฐานในการนบัคะแนนเสยีงด้วย 

สว่นการลงคะแนนเสียงส าหรับวาระที่ 7 วาระที่ 8 วาระที่ 9 วาระที่ 10 วาระที่ 11 และวาระที่ 12 ซึ่งจะต้องผ่านมติ
อนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน การนบั
คะแนนของผู้ ถือหุ้นในวาระที่ 7 วาระที่ 8 วาระที่ 9 วาระที่ 10 วาระที่ 11 และวาระที่ 12 จะนบัคะแนนเสยีง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” 
“งดออกเสยีง” รวมถึงบตัรเสยีเป็นฐานในการนบัคะแนนเสยีงด้วย 
 
เร่ิมการประชุม 

พลอากาศเอกพิธพร กลิ่นเฟ่ือง ประธานกรรมการ ท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) ได้มอบหมายให้ 
นางสาวสิริพร โตพิทกัษ์ (“พิธีกรด าเนินการประชุม”) โดยก่อนเร่ิมประชุม ผู้ด าเนินการประชุมได้เรียนให้ที่ประชุมทราบข้อมูล
ของบริษัทฯ ณ ปัจจุบนั ในเบือ้งต้น ดงันี  ้

บริษัทฯ ม ีท ุนจดทะเบียนจ านวน 843,813,359 บาท ท ุนจดทะเบียนช าระแล้วจ านวน 563,050,687 บาท  
แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 563,050,687 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยพิธีกรด าเนินการประชมุได้แจ้งต่อที่ประชมุผู้
ถือหุ้นวา่ บริษัทฯ ได้ก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นในครัง้นี ้(Record Date) ในวนัที่ 29 มีนาคม 
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2562 และในการเร่ิมประชมุนีม้ีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุโดยเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองและโดยการมอบฉนัทะ ทัง้สิน้เป็นจ านวน 34 ราย 
จ านวนหุ้นท่ีนบัรวมกนัได้ทัง้สิน้ 263,006,634 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 46.71 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมด 563,050,687 หุ้น ซึง่ครบ
องค์ประชมุตามที่ก าหนดไว้ในข้อบงัคบับริษัท โดยที่ประชมุได้มีมติดงัตอ่ไปนี ้
 
วาระที่ 1  พิจารณารับทราบรายงานประจ าปี 2561 และผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา 

พิธีกรด าเนินการประชมุเชิญประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ร่วม) ชีแ้จงผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2561  

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ร่วม) : รายได้จากธุรกิจอาหารสตัว์น า้และอาหารสตัว์เลีย้งเท่ากบั 1,984.35 ล้านบาท 
เพิ่มขึน้ ร้อยละ 10.83 เมื่อเทียบกบัปีก่อน  

สถานการณ์อตุสาหกรรมกุ้ ง ในปี 2561 พืน้ที่การเลีย้งกุ้งกลุาด าเพิ่มขึน้ 30% เนื่องจากราคาตลาดที่สงูกว่ากุ้ งขาว จึง
ท าให้รายได้จากการขายอาหารกุ้ง เพิ่มขึน้ร้อยละ 42.80 เมื่อเปรียบเทียบกบัปีก่อน 

สถานการณ์อตุสาหกรรมปลา ได้รับผลกระทบจากเร่ืองของคณุภาพน า้ และฝนตกหนกั ท าให้น า้ในแหลง่เลีย้งไหลแรง 
มีปลาตายเกิดและโรคจากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงจึงท าให้รายได้จากการขายอาหารปลา ลดลงร้อยละ 5.05  เมื่อเปรียบเทียบ
กบัปีก่อน 

สถานการณ์การผลติอาหารสตัว์เลีย้ง ส าหรับการรับจ้างผลติอาหารสตัว์เลีย้ง มีผลกระทบจากประเทศอินโดนีเซียที่ลด
การน าเข้าจากประเทศไทย แต่เนื่องจากตลาดอาหารสตัว์เลีย้งมีแนวโน้มลดลง จึงท าให้รายได้จากการรับจ้างผลิตอาหารสตัว์เลีย้ง
ลดลงร้อยละ 12.04 เมื่อเปรียบเทียบกบัปีก่อน 

ยอดขายอาหารสตัว์น า้และอาหารสตัว์เลีย้ง ปี 2561 อาหารกุ้ง ปี 2561 มียอดขายจ านวน 25,416 ตนั และปี 2560 มี
ยอดขายจ านวน 17,834 ตนั ซึ่งเพิ่มขึน้ 7,582 ตนั คิดเป็น 42.51%, อาหารปลา OBM ปี 2561 มียอดขายจ านวน 39,187 ตนั และปี 
2560 มียอดขายจ านวน 41,417 ตนั ซึ่งลดลง 2,230 ตนั คิดเป็น 5.4%, อาหารปลา OEM ปี 2561 มียอดขายจ านวน 2,560 ตนั และ
ปี 2560 มียอดขายจ านวน 3,008 ตนั ซึ่งลดลง 448 ตนั คิดเป็น 14.9%, อาหารสตัว์เลีย้ง ปี 2561 มียอดขายจ านวน 8,105 ตนั และปี 
2560 มียอดขายจ านวน 9,734 ตัน ซึ่งลดลง 1,629 ตัน คิดเป็น 16.7% รวมยอดขายอาหารสตัว์น า้และอาหารสัตว์เลีย้งปี 2561 
ทัง้หมดจ านวน 75,269 ตนั รวมยอดขายอาหารสตัว์น า้และอาหารสตัว์เลีย้งปี 2560 ทัง้หมดจ านวน 71,993 ตนั ซึง่เพิ่มขึน้ 3,275 ตนั 
คิดเป็น 4.5%  

สถานการณ์ธุรกิจพลงังานไฟฟา้ การด าเนินธุรกิจผลติและจ าหนา่ยกระแสไฟฟา้ พลงังานความร้อนใต้พิภพในประเทศ
ญ่ีปุ่ น โดยมีรายได้จากการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากบริษัทย่อยในปี 2561 มียอดจ าหน่ายเท่ากับ 76.63 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
3.72 ของยอดขายรวมของทัง้บริษัทฯ ซึง่ปัจจบุนับริษัทฯ มีโรงไฟฟา้  และจ่ายไฟฟา้เข้าระบบเชิงพาณิชย์ได้แล้วจ านวน 15 แหง่ 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ : ชีแ้จงโครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต
คอรัปชัน่ (CAC) เมื่อวนัที่ 12 กุมภาพนัธ์ 2561 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย ได้มีมติให้การรับรอง บริษัทฯ เป็นสมาชิก
ของแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านทจุริต โดยใบรับรองดงักลา่วจะมีอาย ุ3 ปีนบัจากวนัท่ีมีมติให้การรับรองในการนี ้
ปัจจบุนัทางบริษัทฯ ได้ปฏิบตัิตามนโยบายตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชัน่ที่ประกาศไว้อยา่งตอ่เนื่อง อาทิ การสือ่สาร การประชาสมัพนัธ์ การ
อบรม เป็นต้น 

พิธีกรด าเนินการประชมุชีแ้จงตอ่ที่ประชุมวา่ บริษัทได้จดัท ารายงานประจ าปี 2561 และผลการด าเนินงานของบริษัทฯ 
ในรอบปีที่ผา่นมา ซึง่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นวา่มีความถกูต้อง จึงเสนอตอ่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 ดงั
ปรากฏในรายงานประจ าปี 2561 และผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผา่นมา ในรูปแบบรหสัคิวอาร์ (QR Code)  

คณะกรรมการ เห็นควรพิจารณารับทราบรายงานประจ าปี 2560 และผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผา่นมา 
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เนื่องจากวาระนีเ้ป็นวาระรับทราบ จึงไมม่ีการลงคะแนนเสยีง 

พิธีกรด าเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นที่ต้องการซกัถามได้ซักถามเก่ียวกับวาระนี  ้เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นต้องการ
สอบถามเพิ่มเติม 

มติที่ประชุม วาระนีเ้ป็นวาระรับทราบ จึงไมม่ีการลงคะแนนเสยีง 
   
วาระที่ 2  พิจารณาอนุมัติงบการเงนิประจ าปี 2561 สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และรายงานของผู้สอบบัญชี 

พิธีกรด าเนินการประชมุชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ งบการเงินประจ าปี 2561 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และรายงาน
ของผู้สอบบญัชี ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้ว เห็นว่าถกูต้องครบถ้วนตามหลกัการบญัชีที่รับรองทัว่ไป จึง
ขอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 อนมุตัิงบการเงินประจ าปี 2561 สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 ดงัปรากฏในรายงาน
งบการเงินประจ าปี 2561 ซึง่บริษัทฯ ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุในครัง้นี ้ในรูปแบบรหสัคิวอาร์ (QR Code) 

คณะกรรมการเห็นสมควรพิจารณาอนมุตัิงบการเงินประจ าปี 2561 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และรายงานของ
ผู้สอบบญัชี ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทและผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาตวา่ถกูต้อง
แล้ว 

โดยมติในวาระนี ้ต้องได้รับคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

พิธีกรด าเนินการประชมุเชิญรักษาการผู้อ านวยการสายบญัชีและการเงิน น าเสนอข้อมลูของผลการด าเนินงานโดยสรุป 

รักษาการผู้อ านวยการสายบัญชีและการเงิน : ผลการด าเนินงานงบการเงิน ปี 2561 รายได้จากการขาย จ านวน 
2,061 ล้านบาท, ต้นทนุขาย จ านวน 1,794 ล้านบาท, ก าไรขัน้ต้น จ านวน 267 ล้านบาท, คา่ใช้จ่ายการขายและบริหาร จ านวน 305 
ล้านบาท, รายได้อื่นๆ จ านวน 46 ล้านบาท, ก าไรจากผลการด าเนินงาน จ านวน 8 ล้านบาท, ดอกเบีย้จ่ายสทุธิ จ านวน 117 ล้านบาท, 
รายการพิเศษ จ านวน 5 ล้านบาท, ภาษีเงินได้ จ านวน 7 ล้านบาท และขาดทนุส าหรับงวด จ านวน 111 ล้านบาท  

ผลการด าเนินงานงบเฉพาะกิจการ ปี 2561 รายได้จากการขาย จ านวน 1,984 ล้านบาท, ต้นทุนขาย จ านวน 1,722 
ล้านบาท, ก าไรขัน้ต้น จ านวน 262 ล้านบาท, ค่าใช้จ่ายการขายและบริหาร จ านวน 277 ล้านบาท, รายได้อื่นๆ จ านวน 29 ล้านบาท, 
ก าไรจากผลการด าเนินงาน จ านวน 14 ล้านบาท, ดอกเบีย้จ่ายสทุธิ จ านวน 105 ล้านบาท, รายการพิเศษ จ านวน 350 ล้านบาท, 
ภาษีเงินได้ 4 ล้านบาท และก าไรส าหรับงวด จ านวน 255 ล้านบาท 

ผลการด าเนินงานธุรกิจอาหารกุ้ ง ปี 2561 รายได้จากการขาย จ านวน 893 ล้านบาท, ต้นทุนขาย จ านวน 734 ล้าน
บาท, ก าไรขัน้ต้น จ านวน 159 ล้านบาท,คา่ใช้จ่ายในการขาย จ านวน 64 ล้านบาท และก าไรจากการด าเนินงาน จ านวน 95 ล้านบาท 

ผลการด าเนินงานธุรกิจอาหารปลา ปี 2561 รายได้จากการขาย จ านวน 903 ล้านบาท, ต้นทนุขาย จ านวน 818 ล้าน
บาท, ก าไรขัน้ต้น จ านวน 85 ล้านบาท,คา่ใช้จ่ายในการขาย จ านวน 32 ล้านบาท และก าไรจากการด าเนินงาน จ านวน 53 ล้านบาท 

ผลการด าเนินงานธุรกิจอาหารสตัว์เลีย้ง ปี 2561 รายได้จากการขาย จ านวน 188 ล้านบาท, ต้นทุนขาย จ านวน 170 
ล้านบาท, ก าไรขัน้ต้น จ านวน 18 ล้านบาท และก าไรจากการด าเนินงาน จ านวน 18 ล้านบาท 

ผลการด าเนินงานธุรกิจโรงไฟฟ้า ปี 2561 รายได้จากการขาย จ านวน 77 ล้านบาท, ต้นทนุขาย จ านวน 55 ล้านบาท 
และก าไรขัน้ต้น จ านวน 22 ล้านบาท 

โครงสร้างรายได้ ปี 2561 รวมทัง้หมด 2,061 ล้านบาท แบ่งเป็น อาหารปลา จ านวน 903 ล้านบาท คิดเป็น 44% ของ
รายได้ทัง้หมด, อาหารกุ้ง จ านวน 873 ล้านบาท คิดเป็น 43% ของรายได้ทัง้หมด, อาหารสตัว์เลีย้ง จ านวน 188 ล้านบาท คิดเป็น 9% 
ของรายได้ทัง้หมด และการจ าหนา่ยไฟฟา้ จ านวน 77 ล้านบาท คิดเป็น 4% ของรายได้ทัง้หมด 
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อตัราการเจริญเติบโต เปรียบระหว่างปี 2560 และ ปี 2561 รายได้จากการขายรวมมีอตัราการเจริญเติบโตเพิ่มขึน้ 
13%, อาหารกุ้ งมีอตัราการเจริญเติบโตเพิ่มขึน้ 43%, อาหารปลามีอตัราการเจริญเติบโตลดลง 5%, อาหารสตัว์เลีย้งมีอัตราการ
เจริญเติบโตลดลง 11% และการจ าหนา่ยไฟฟา้มีอตัราการเจริญเติบโตเพิ่มขึน้ 140%  

แสดงฐานะทางการเงิน ปี 2561 รวมทัง้หมด 3,339.88 ล้านบาท แบ่งเป็น สินทรัพย์อื่น จ านวน 795.79 ล้านบาท, 
ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น จ านวน 322.81 ล้านบาท, สินทรัพย์จดัประเภทเพื่อขาย จ านวน 1,222.34 ล้านบาท, เงินลงทนุ จ านวน 
323.64 ล้านบาท, ที่ดินอาคารและอปุกรณ์ จ านวน 675.30 ล้านบาท, สว่นของผู้ ถือหุ้น จ านวน 813.01 ล้านบาท, หนีส้ินอื่น จ านวน 
326.25 ล้านบาท, หนีส้ินท่ีรวมในกลุม่สินทรัพย์เพื่อขาย จ านวน 128.83 ล้านบาท, เงินกู้ยืมระยะยาว จ านวน 201.35 ล้านบาท, สว่น
ของหนีส้นิระยะยาวที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึง่ปี จ านวน 1,320.49 ล้านบาท และเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนั
การเงิน จ านวน 549.95 ล้านบาท 

พิธีกรด าเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นที่ต้องการซกัถามได้ซักถามเก่ียวกับวาระนี  ้เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นต้องการ
สอบถามเพิ่มเติม ผู้ ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง หรือไม่ หากมีให้ท าการลงคะแนนในบตัรลงคะแนน แล้วให้ชูมือขึน้
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเก็บบตัรเพื่อท าการนบัคะแนนตอ่ไป พิธีกรด าเนินการประชมุจึงเสนอท่ีประชมุพิจารณาลงมติ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนมุตัิงบการเงินประจ าปี 2561 สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 และรายงานของผู้สอบบญัชี ด้วย
คะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัท์ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงัมีรายละเอียด
ดงัตอ่ไปนี ้

 ผู้ถอืหุ้น จ านวน (หุ้น) คิดเป็นร้อยละ 

(1) เห็นด้วย 263,313,734 100.00 
(2) ไมเ่ห็นด้วย 0 0.00 
(3) งดออกเสยีง 0 - 
(4) บตัรเสยี 0 - 
 รวมจ านวนเสียง 263,313,734 100.00 

 
หมายเหตุ: ในวาระที่ 2 มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม จ านวน 1 ราย นับเป็นจ านวนหุ้นได้ 307,100 หุ้ น รวมมีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วม

ประชมุทัง้ด้วยตนเองและโดยการมอบฉนัทะ จ านวน 35 ราย ถือหุ้นรวมกนัได้ 263,313,734 หุ้น 
 
วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงนิปันผล ส าหรับงวดผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 

พิธีกรด าเนินการประชุมชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายพิจารณาอนุมัติจัดสรรการจ่ายเงินปันผลจากงวด
ด าเนินงานนบัตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม และสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคมของทกุรอบปี โดยพิจารณาจ่ายเงินปันผลไม่ต ่ากว่าร้อยละ 60 ของ
ผลก าไรสุทธิ (หลังหักเงินส ารองตามกฎหมาย) ให้แก่ผู้ ถือหุ้นตามอัตราส่วนการถือครองหุ้นของแต่ละบุคคล การจ่ายเงินปันผล
ดงักลา่วอาจมีการเปลีย่นแปลงได้ขึน้อยูก่บัผลการด าเนินงาน  ฐานะการเงิน และโครงการในอนาคตของบริษัท รวมทัง้ภาวะเศรษฐกิจ
โดยรวม  ประกอบกบัข้อบงัคบับริษัทฯ ข้อ 40 ก าหนดวา่ “ห้ามมิให้แบง่เงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากก าไร ในกรณีที่บริษัทยงั
มียอดขาดทนุสะสมอยู ่ห้ามมิให้แบง่เงินปันผล”  เนื่องจากผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2561 ขาดทนุ นอกจากนี ้ตามมาตรา 
116 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ก าหนดให้บริษัทต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึ่งไว้เป็นทนุส ารองไม่
น้อยกวา่ร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปี หกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกวา่ทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 
10 ของทนุจดทะเบียน เนื่องจากผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2561 ขาดทุน จึงขอที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นอนมุตัิงดจ่ายเงิน
ปันผลและงดจดัสรรเงินทนุส ารองตามกฎหมาย ส าหรับงวดผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 
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คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอตอ่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิงดจ่ายเงินปันผลและงดจดัสรรเงินทนุส ารอง
ตามกฎหมาย ส าหรับงวดผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 

โดยมติในวาระนีต้้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

พิธีกรด าเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นที่ต้องการซกัถามได้ซักถามเก่ียวกับวาระนี  ้เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นต้องการ
สอบถามเพิ่มเติม ผู้ ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง หรือไม่ หากมีให้ท าการลงคะแนนในบตัรลงคะแนน แล้วให้ชูมือขึน้
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเก็บบตัรเพื่อท าการนบัคะแนนตอ่ไป พิธีกรด าเนินการประชมุจึงเสนอท่ีประชมุพิจารณาลงมติ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนมุตัิงดจ่ายเงินปันผลส าหรับงวดผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 ด้วยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัท์ของ
จ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงัมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 ผู้ถอืหุ้น จ านวน (หุ้น) คิดเป็นร้อยละ 

(1) เห็นด้วย 263,313,734 100.00 
(2) ไมเ่ห็นด้วย 0 0.00 
(3) งดออกเสยีง 0 - 
(4) บตัรเสยี 0 - 
 รวมจ านวนเสียง 263,313,734 100.00 

 
วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้กรรมการที่ต้องออกตามวาระประจ าปี 2562 

พลอากาศเอกพิธพร กลิ่นเฟ่ือง ประธานกรรมการซึง่รับหน้าที่เป็นประธานท่ีประชุมกลา่วชีแ้จงดงันี ้เพื่อให้เป็นไปตาม
หลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี ในวาระนีผ้มขอเชิญกรรมการที่ครบวาระ ซึ่งถือว่าเป็นผู้มีสว่นได้เสียออกจากห้องประชุม จนกว่าการ
พิจารณาวาระนีจ้ะแล้วเสร็จ และ ในฐานะท่ีเป็นหนึ่งในกรรมการท่ีครบวาระขอมอบหมายให้ พลเอกเชาวฤทธ์ิ ประภาจิตร์ รอง
ประธานกรรมการท าหน้าที่ประธานที่ประชมุในวาระนี ้

พลเอกเชาวฤทธ์ิ ประภาจิตร์ รองประธานกรรมการซึ่งรับหน้าที่ประธานที่ประชุมในวาระนี ้มอบหมายให้พิธีกร
ด าเนินการประชมุในวาระนีต้อ่ไป 

พิธีกรด าเนินการประชมุชีแ้จงตอ่ที่ประชุมว่า ตามข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 17 ก าหนดว่า “ในการประชุมสามญัประจ าปี
ทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามสว่นไม่ได้ ก็ให้ออกโดย
จ านวนใกล้ที่สดุกบัส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จับ
สลากกนัว่าผู้ ใดจะออก  สว่นปี หลงัๆตอ่ไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดนัน้เป็นผู้ออกจากต าแหน่ง กรรมการที่ออกไปมี
สิทธิที่จะได้รับเลือกตัง้เข้ามาใหม่ได้”  ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 นี ้กรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระมี
จ านวน 3 ทา่นคือ  

1. พลอากาศเอกพิธพร กลิน่เฟ่ือง   
2. พนัต ารวจโทเธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์  
3. นายธีรวิทย์ ธนกิจสนุทร    

ซึ่งบริษัทได้แจ้งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยให้สิทธิแก่ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม
และรายช่ือบคุคลที่เห็นวา่ มีคณุสมบตัิที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการคดัเลอืกเป็นกรรมการของบริษัทลว่งหน้า ระหวา่งวนัที่ 30 พฤศจิกายน 
2561 จนถึง 31 ธันวาคม 2561 ผลปรากฎว่า ไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอรายช่ือบคุคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการตามหลกัเกณฑ์
ของบริษัท 
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คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเหมาะสมในการด ารงต าแหน่งโดยค านึงถึงคุณสมบัติครบถ้วนตาม
พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์อย่างครบถ้วน เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือ
หุ้นพิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้กรรมการทัง้สามทา่น ดงันี ้

รายชื่อกรรมการ ประเภท หมายเหตุ 

1. พลอากาศเอกพิธพร กลิน่เฟ่ือง กรรมการ เสนอกลบัเข้าด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการอีกวาระหนึง่ 

2. พนัต ารวจโทเธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์ กรรมการ เสนอกลบัเข้าด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการอีกวาระหนึง่ 

3. นายธีรวิทย์ ธนกิจสนุทร กรรมการ เสนอกลบัเข้าด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการอีกวาระหนึง่ 

 
โดยมติในวาระนีต้้องได้รับอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนและใน

วาระนีจ้ะด าเนินการนบัคะแนนโดยแยกเป็นรายบคุคล 

พิธีกรด าเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นที่ต้องการซกัถามได้ซักถามเก่ียวกับวาระนี  ้เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นต้องการ
สอบถามเพิ่มเติม ผู้ ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง หรือไม่ หากมีให้ท าการลงคะแนนในบตัรลงคะแนน แล้วให้ชูมือขึน้
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเก็บบตัรเพื่อท าการนบัคะแนนตอ่ไป พิธีกรด าเนินการประชมุจึงเสนอท่ีประชมุพิจารณาลงมติ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้มีมติอนมุตัิให้แตง่ตัง้กรรมการทัง้สิน้ 3 ทา่น ได้แก่ (1) พลอากาศเอกพิธพร กลิน่เฟ่ือง (2) พนัต ารวจโทเธียร
รัตน์ วิเชียรสรรค์ และ (3) นายธีรวิทย์ ธนกิจสนุทร กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง
เป็นเอกฉนัท์ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงัมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

1. พลอากาศเอกพิธพร กลิ่นเฟ่ือง 
 ผู้ถอืหุ้น จ านวน (หุ้น) คิดเป็นร้อยละ 

(1) เห็นด้วย 263,313,734 100.00 
(2) ไมเ่ห็นด้วย 0 0.00 
(3) งดออกเสยีง 0 - 
(4) บตัรเสยี 0 - 
 รวมจ านวนเสียง 263,313,734 100.00 

    

2. พันต ารวจโทเธียรรัตน์ วิเชยีรสรรค์ 
 ผู้ถอืหุ้น จ านวน (หุ้น) คิดเป็นร้อยละ 

(1) เห็นด้วย 263,313,734 100.00 
(2) ไมเ่ห็นด้วย 0 0.00 
(3) งดออกเสยีง 0 - 
(4) บตัรเสยี 0 - 
 รวมจ านวนเสียง 263,313,734 100.00 

    

3. นายธีรวทิย์ ธนกิจสุนทร 
 ผู้ถอืหุ้น จ านวน (หุ้น) คิดเป็นร้อยละ 

(1) เห็นด้วย 263,313,734 100.00 
(2) ไมเ่ห็นด้วย 0 0.00 
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(3) งดออกเสยีง 0 - 
(4) บตัรเสยี 0 - 
 รวมจ านวนเสียง 263,313,734 100.00 

 
พลเอกเชาวฤทธ์ิ ประภาจิตร์ รองประธานกรรมการซึ่งรับหน้าที่ประธานที่ประชุมในวาระนี ้เมื่อที่ประชุมได้มีการออก

เสยีงลงมติในวาระนีเ้ป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงเรียนเชิญกรรมการกลบัเข้าสูห้่องประชมุอีกครัง้ พร้อมทัง้คืนต าแหนง่ประธานในที่ประชุม
ให้กบั พลอากาศเอกพิธพร กลิน่เฟ่ือง ประธานกรรมการตอ่ไป 

พลอากาศเอกพิธพร กลิน่เฟ่ือง ประธานกรรมการ กลา่วขอบคณุรองประธานกรรมการท่ีท าหน้าที่ประธานที่ประชุมใน
วาระนีแ้ละมอบหมายให้พิธีกร ด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระตอ่ไป 
 

วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2562 
พิธีกรด าเนินการประชมุชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ ตามข้อบงัคบั ข้อ 30 ก าหนดว่า “กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจาก

บริษัทในรูปของเงินรางวลั  เบีย้ประชุม บ าเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่นตามข้ อบงัคบัหรือตามมติที่
ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา” กรรมการได้พิจารณากลัน่กรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทน โดยเปรียบเทียบ
อ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตวัทางธุรกิจและสภาวะการเติบโตของบริษัท ประกอบ
กับความทุ่มเทของกรรมการตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา  จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาก าหนดวิธีการจ่ายค่าตอบแทน
กรรมการประจ าปี 2561 และขอก าหนดวงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาท) โดยมีรายละเอียดดงันี  ้
1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจ าปี 2562 (ก าหนดอตัราเดียวกับอตัราค่าตอบแทนประจ าปี 2561) 
 1) คา่ตอบแทนรายเดือน (ก าหนดอตัราเดียวกับอตัราค่าตอบแทนประจ าปี 2561) 
 • ประธานกรรมการ 30,000 บาทต่อเดือน (สามหมื่นบาทตอ่เดือน) 
 • รองประธานกรรมการ 25,000 บาทต่อเดือน (สองหมื่นห้าพนับาทตอ่เดือน) 
 • ประธานกรรมการตรวจสอบ 25,000 บาทต่อเดือน (สองหมื่นห้าพนับาทตอ่เดือน) 
 • กรรมการ 20,000 บาทต่อเดือน (สองหมื่นบาทตอ่เดือน) 
 2) ค่าเบีย้ประชุมรายไตรมาส (ก าหนดอตัราเดียวกับอตัราค่าเบีย้ประชุมประจ าปี 2561) 
 • ประธานกรรมการ 17,500 บาทต่อครัง้ (หนึง่หมื่นเจ็ดพนัห้าร้อยบาทตอ่ครัง้) 
 • ประธานกรรมการตรวจสอบ 15,000 บาทต่อครัง้ (หนึง่หมื่นห้าพนับาทตอ่ครัง้) 
 • กรรมการ 12,000 บาทต่อครัง้ (หนึง่หมื่นสองพนับาทตอ่ครัง้) 

2. ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2562 (ก าหนดอตัราเดียวกับอตัราค่าเบีย้ประชุมประจ าปี 2561) 
 1) ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการบริหาร 5,000 บาทต่อครัง้ต่อคน (ห้าพนับาทตอ่ครัง้ตอ่คน) 
 2) ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5,000 บาทต่อครัง้ต่อคน (ห้าพนับาทตอ่ครัง้ตอ่คน) 
 3) ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการการลงทุน 5,000 บาทต่อครัง้ต่อคน (ห้าพนับาทตอ่ครัง้ตอ่คน) 
 4) ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการการพฒันาอย่างยัง่ยืน (SD) 5,000 บาทต่อครัง้ต่อคน (ห้าพนับาทตอ่ครัง้ตอ่คน) 

นอกเหนือจากการจ่ายเงินตามข้อก าหนดข้างต้น บริษัทพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัททัง้คณะ
ในรูปแบบเงินรางวลั บ าเหน็จพิเศษ โบนสั หรือ ค่าตอบแทนในรูปแบบอื่นโดยมีจ านวนเงินที่จ่ายทกุข้อแล้วต้องไม่เกิน 10,000,000 
บาท (สิบล้านบาท) 
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ทัง้นีใ้นปี 2561 ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยเป็นจ านวนเงินรวม 3,810,134 
บาท (สามล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยสามสิบสี่บาท) โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนปรากฏในรายงานประจ าปี 2561 หวัข้อ
โครงสร้างการจดัการ 

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิก าหนดวิธีการจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทและ
กรรมการชดุย่อยปี 2562 ภายในวงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาท) ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ และคณะกรรมการ
บริษัทเห็นชอบแล้ว 

โดยมติในวาระนีต้้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

พิธีกรด าเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นที่ต้องการซกัถามได้ซักถามเก่ียวกับวาระนี  ้เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นต้องการ
สอบถามเพิ่มเติม ผู้ ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง หรือไม่ หากมีให้ท าการลงคะแนนในบตัรลงคะแนน แล้วให้ชูมือขึน้
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเก็บบตัรเพื่อท าการนบัคะแนนตอ่ไป พิธีกรด าเนินการประชมุจึงเสนอท่ีประชมุพิจารณาลงมติ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2562 ตามที่เสนอภายในวงเงินรวมไม่
เกิน 10,000,000 บาท ด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ ดงัมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 ผู้ถอืหุ้น จ านวน (หุ้น) คิดเป็นร้อยละ 

(1) เห็นด้วย 263,313,734 100.00 
(2) ไมเ่ห็นด้วย 0 0.00 
(3) งดออกเสยีง 0 - 
(4) บตัรเสยี 0 - 
 รวมจ านวนเสียง 263,313,734 100.00 

 
วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2562 

พิธีกรด าเนินการประชุมชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 
120 บญัญัติว่า “ให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษัททุกปี ในการ
แต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจะแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีคนเดิมอีกก็ได้” และมาตรา 121 บญัญัติว่า “ผู้สอบบญัชี ต้องไม่เป็น กรรมการ พนกังาน 
ลกูจ้าง หรือผู้ด ารงต าแหนง่หน้าที่ใด ๆ ของบริษัท”  

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาเสนอแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี โดยพิจารณาจากประสบการณ์ มาตรฐานเป็นท่ียอมรับ
และเช่ือถือในประสทิธิภาพการท างาน ความเช่ียวชาญในการสอบบญัชี เห็นสมควรเสนอบริษัท กรินทร์ ออดิท จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชี
ประจ าปี 2561 โดยมีรายช่ือผู้สอบบญัชีอนญุาตดงันี ้ 

1. นายเจษฎา หงัสพฤกษ์  ผู้สอบบญัชีอนญุาตเลขที่ 3759 และ/หรือ 
2. นายจิโรจ  ศิริโรโรจน์  ผู้สอบบญัชีอนญุาตเลขที่ 5113  และ/หรือ 
3. นางสาวกรรณิการ์  วิภาณรัุตน์ ผู้สอบบญัชีอนญุาตเลขที่ 7305  
ก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีเป็นเงินจ านวน 1,380,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) (ลดลงจากปี 

2561) ทัง้นีค้า่สอบบญัชีดงักลา่ว ยงัไมร่วมคา่ใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเทา่ที่จ าเป็นตามที่จ่ายจริง เช่น คา่ใช้จ่ายในเดินทาง ฯลฯ  
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  หนว่ย : บาท 
รายการ ปี 2561 

(กรินทร์ ออดิท) 
ปี 2562 (ปีที่เสนอ) 
(กรินทร์ ออดิท) 

คา่ตรวจสอบงบการเงิน ประจ าปี 1,100,000 900,000 

คา่สอบทานงบการเงิน ประจ าไตรมาส  570,000 480,000 

รวม 1,670,000 1,380,000 

ค่าสอบบญัชีข้างต้น ไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ซึ่งจ่ายเป็นค่าตรวจสอบการใช้สิทธิประโยชน์บตัรสง่เสริม
การลงทนุ 

ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีรายช่ือข้างต้น ไม่มีความสมัพนัธ์และ/หรือไม่มีสว่นได้เสียกบับริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร /ผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว ท าให้ผู้ ถือหุ้นมีข้อมลูประกอบการพิจารณาตดัสนิใจว่าผู้สอบบญัชีที่ได้รับการเสนอช่ือนัน้มี
ความเป็นอิสระอยา่งเพียงพอตอ่การท าหน้าที่ โดยคณะกรรมการจะดแูลให้สามารถจดัท างบการเงินได้ทนัตามก าหนดระยะเวลา 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้งานสอบบัญชีของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาผู้สอบบญัชีประจ าปี 2562 โดยบริษัท กรินทร์ ออดิท จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีที่มีคณุสมบตัิผา่นเกณฑ์
ดงักลา่วครบถ้วน ทัง้เกณฑ์ประเมินทางด้านเทคนิคและเสนอราคาค่าสอบบญัชีในราคาที่เหมาะสม เพื่อเสนอตอ่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือ
หุ้นพิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และอนมุตัิจ านวนเงินคา่สอบบญัชีตามที่ได้น าเสนอข้างต้น 

คณะกรรมการเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ และเห็นสมควรเสนอตอ่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณา
อนมุตัิแต่งตัง้นายเจษฎา หงัสพฤกษ์ ผู้สอบบญัชีอนญุาตเลขที่  3759 และ/หรือนายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบญัชีอนญุาตเลขที่ 5113 
และ/หรือนางสาวกรรณิการ์ วิภาณรัุตน์ ผู้สอบบญัชีอนญุาตเลขที่ 7305 ผู้สอบบญัชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชี
ของบริษัทฯ ประจ าปี 2561 และอนมุตัิค่าสอบบญัชีประจ าปี 2562 จ านวน 1,380,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) 
ทัง้นี ้คา่สอบบญัชีดงักลา่ว ยงัไมร่วมคา่ใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเทา่ที่จ าเป็นตามที่จ่ายจริง เช่น คา่ใช้จ่ายในการเดินทาง ฯลฯ  

โดยมติในวาระนีต้้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

พิธีกรด าเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นที่ต้องการซกัถามได้ซักถามเก่ียวกับวาระนี  ้เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นต้องการ
สอบถามเพิ่มเติม ผู้ ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง หรือไม่ หากมีให้ท าการลงคะแนนในบตัรลงคะแนน แล้วให้ชูมือขึน้
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเก็บบตัรเพื่อท าการนบัคะแนนตอ่ไป พิธีกรด าเนินการประชมุจึงเสนอท่ีประชมุพิจารณาลงมติ 

มติที่ประชุม ที่ ป ระชุม ได้ มี ม ติ อนุมัติ แต่ งตั ง้  น าย เจษฎา  หั งสพฤก ษ์  ผู้ ส อบบัญ ชี อนุญ าต เลขที่  3759 และ /ห รือ  
นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบญัชีอนุญาตเลขที่ 5113 และ/หรือ นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์ ผู้สอบบัญชีอนุญาต
เลขที่ 7305 ผู้ตรวจสอบบญัชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชี ประจ าปี 2562 จ านวน 1,380,000 บาท 
(หนึง่ล้านสามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ทัง้นี ้ค่าสอบบญัชีดงักลา่ว ยงัไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเทา่ที่จ าเป็นตามที่
จ่ายจริง เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ฯลฯ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมา
ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงัมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 ผู้ถอืหุ้น จ านวน (หุ้น) คิดเป็นร้อยละ 

(1) เห็นด้วย 263,313,734 100.00 
(2) ไมเ่ห็นด้วย 0 0.00 
(3) งดออกเสยีง 0 - 
(4) บตัรเสยี 0 - 
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 รวมจ านวนเสียง 263,313,734 100.00 
   
วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ  
  พิธีกรด าเนินการประชมุชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ สบืเนื่องจากที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 4/2562 ซึง่ประชมุเมื่อ
วนัที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีอนุมตัิให้นาเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมตัิ การแก้ไขเพิ่มเติมวตัถุประสงค์ ของ
บริษัทฯ จากเดิม 61 ข้อ เป็น 62 ข้อ โดยให้เพิ่มข้อความดงันี ้

“(62) ประกอบธุรกิจ บริการรับค ้าประกนัหนี้ส้ิน ความรับผิด และการปฏิบติัตามสญัญาของบุคคลอื่น รวมทัง้รับ
บริการค ้าประกนับคุคล ซ่ึงเดินทางเข้ามาในประเทศหรือเดินทางออกไปต่างประเทศตามกฎหมายว่าดว้ยคนเข้าเมืองกฎหมายว่าดว้ย
ภาษีอากรและกฎหมายอืน่” 

คณะกรรมการเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ตามรายละเอียด
ดงักลา่วข้างต้นทกุประการ 

โดยมติในวาระนีต้้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่เข้า
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

พิธีกรด าเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นที่ต้องการซกัถามได้ซักถามเก่ียวกับวาระนี  ้เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นต้องการ
สอบถามเพิ่มเติม ผู้ ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง หรือไม่ หากมีให้ท าการลงคะแนนในบตัรลงคะแนน แล้วให้ชูมือขึน้
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเก็บบตัรเพื่อท าการนบัคะแนนตอ่ไป พิธีกรด าเนินการประชมุจึงเสนอท่ีประชมุพิจารณาลงมติ 

มติที่ประชุม ที่ประชมุมีมติอนมุตัิแก้ไขวตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่เสนอมาทกุประการ ด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่
สามในสี ่(3/4) ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ดงัมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี  ้

 ผู้ถอืหุ้น จ านวน (หุ้น) คิดเป็นร้อยละ 

(1) เห็นด้วย 263,313,734 100.00 
(2) ไมเ่ห็นด้วย 0 0.00 
(3) งดออกเสยีง 0 - 
(4) บตัรเสยี 0 - 
 รวมจ านวนเสียง 263,313,734 100.00 

 
วาระที่ 8  พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. เร่ืองวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เพื่ อให้

สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ดังนี ้
  พิธีกรด าเนินการประชมุชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ สบืเนื่องจากที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 4/2562 ซึง่ประชมุเมื่อ
วนัที่ 26 กุมภาพนัธ์ 2562 ได้มีอนมุตัิให้น าเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ 
ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มวตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ ดงันี ้

เดิม   ข้อ 3. วตัถปุระสงค์ของบริษัท มจี านวน 61 ข้อ 
แก้ไขเป็น  ข้อ 3. วตัถปุระสงค์ของบริษัท มจี านวน 62 ข้อ 

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตัิการแก้ไข
หนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. เร่ืองวตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกบัการแก้ไขเพิ่มเติมวตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ 
ตามรายละเอียดดงักลา่วข้างต้นทกุประการ 
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โดยมติในวาระนีต้้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ นที่เข้า
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

พิธีกรด าเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นที่ต้องการซกัถามได้ซกัถามเก่ียวกบัวาระนี  ้เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นต้องการ
สอบถามเพิ่มเติม ผู้ ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง หรือไม่ หากมีให้ท าการลงคะแนนในบตัรลงคะแนน แล้วให้ชูมือขึน้
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเก็บบตัรเพื่อท าการนบัคะแนนตอ่ไป พิธีกรด าเนินการประชมุจึงเสนอท่ีประชมุพิจารณาลงมติ 

มติที่ประชุม ที่ประชมุมีมติอนมุตัิพิจารณาอนมุตัิการแก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. ตามรายละเอียดที่เสนอมาทกุ
ประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สามในสี ่(3/4) ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัมี
รายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
 ผู้ถอืหุ้น จ านวน (หุ้น) คิดเป็นร้อยละ 

(1) เห็นด้วย 263,313,734 100.00 
(2) ไมเ่ห็นด้วย 0 0.00 
(3) งดออกเสยีง 0 - 
(4) บตัรเสยี 0 - 
 รวมจ านวนเสียง 263,313,734 100.00 

 
พิธีกรด าเนินการประชุมชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า  วาระที่  9 – 15 จะเป็นเร่ืองเก่ียวกับการเพิ่มทุนของบริษัท ซึ่งใน

รายละเอียด ขอเชิญคณุคงกช ยงสวสัดิกลุ ที่ปรึกษากฎหมายบริษัท กดุัน่ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จ ากดั เป็นผู้ ชีแ้จง 
คุณคงกช ยงสวัสดิกุล ที่ปรึกษากฎหมาย ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า ในส่วนของการเพิ่มทุนของบริษัทในครัง้นี ้บริษัท

จ าเป็นต้องเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาลดทนุและแก้ไขหนงัสือบริคณฑ์สนธิ เพื่อตดัหุ้นสามญัจดทะเบียนที่ยงัมิได้ออกจ าหนา่ย
ตามที่กฎหมายก าหนด โดยจะพิจารณาในวาระที่ 9 และ 10 หลงัจากนัน้ บริษัทจะเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษัท เพื่อวตัถปุระสงค์ 3 ประการด้วยกนั  

1. เพื่อจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น (RO) จ านวนไมเ่กิน 281,525,344 หุ้น  
2. เพื่อจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทให้บคุคลในวงจ ากดัแบบก าหนดวตัถปุระสงค์ในการใช้เงินทนุ (PP) จ านวน

ไมเ่กิน 50,000,000 หุ้น 
3. เพื่อจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทให้บคุคลในวงจ ากดัแบบมอบอ านาจทัว่ไป (PP-General Mandate) จ านวน

ไมเ่กิน 50,000,000 หุ้น 
ในสว่นของการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่บคุคลในวงจ ากดั ทัง้แบบก าหนดวตัถุประสงค์การใช้เงินและแบบมอบ

อ านาจทัว่ไป จะอยู่ภายใต้การก ากบัดูแลของหน่วยงานที่เก่ียวข้องและจะต้องพิจารณาให้ความเห็นต่อข้อมลูสารสนเทศที่เก่ียวข้อง 
โดยในวนัท่ีสง่หนงัสือนดัประชุมผู้ ถือหุ้นให้แก่ทา่นผู้ ถือหุ้นนัน้ หน่วยงานที่เก่ียวข้องยงัพิจารณาและให้ความเห็นต่อข้อมลูสารสนเทศ
ไมแ่ล้วเสร็จ ท าให้ข้อมลูสารสนเทศที่สง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นนัน้ยงัไมส่มบรูณ์  

ในการนี ้บริษัทได้หารือร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องมีความเห็นว่าเพื่อให้เป็นไปตามหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเลือ่นการพิจารณาจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่บคุคลในวงจ ากดั ทัง้แบบก าหนดวตัถปุระสงค์การ
ใช้เงินและแบบมอบอ านาจทัว่ไป ในวาระท่ี 14 และ 15 ออกไปก่อน 

ดงันัน้ จึงขอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นในครัง้นีพ้ิจารณาอนมุตัิในเร่ืองของการลดทนุ เพิ่มทนุ และการจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุให้แก่
ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้น (RO) เท่านัน้ ในส่วนของการพิจารณาจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด ทัง้แบบ
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ก าหนดวตัถปุระสงค์การใช้เงินและแบบมอบอ านาจทัว่ไปนัน้ ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาในรายละเอียดและเสนอให้ที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาตอ่ไป 
 
วาระที่ 9  พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

พิธีกรด าเนินการประชุมชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ สบืเนื่องการจากประชมุผู้หุ้น เมื่อวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2561 ที่ประชมุมีมติ
เพิ่มทุนจ านวน 280,762,672 บาท โดยการออกหุ้นสามญัจ านวน 280,762,672 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ประกอบด้วยหุ้น
สามญัจ านวน 140,762,672 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท ครัง้ที่ 3 (TLUXE-
W3) ก าหนดอาย ุ3 ปี นบัแต่วนัออกใบส าคญัแสดงสิทธิ และหุ้นสามญัจ านวน 140,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ
ของหุ้ นกู้ แปลงสภาพซึ่งจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (PP) ประธานฯ ชีแ้จงเพิ่มเติมว่าหุ้ นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว จ านวน 
280,762,672 หุ้น ยงัไม่ครบอายกุารใช้สทิธิ แตเ่นื่องจากบริษัทยงัมิได้มีการออกใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทครัง้ที่ 
3 (TLUXE-W3) และหุ้นกู้แปลงสภาพซึ่งจดัสรรให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (PP) โดยบริษัทเห็นควรให้ยกเลิกการจดัสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อ
รองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท ครัง้ที่ 3 (TLUXE-W3) และหุ้นกู้แปลงสภาพซึ่งจดัสรร
ให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (PP) โดยตดัหุ้นสามญัจ านวน 280,762,672 หุ้น 

จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลดทุนจดทะเบียนจ านวน 280,762,672 ส่งผลให้ทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิม 
843,813,359 บาท เป็น 563,050,687 บาท  

คณะกรรมการเห็นสมควรให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดดงักลา่วข้างต้น
ทกุประการ 

โดยมติในวาระนีต้้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าประชมุ
และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

พิธีกรด าเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นที่ต้องการซกัถามได้ซักถามเก่ียวกับวาระนี ้เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นต้องการ
สอบถามเพิ่มเติม ผู้ ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง หรือไม่ หากมีให้ท าการลงคะแนนในบตัรลงคะแนน แล้วให้ชูมือขึน้
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเก็บบตัรเพื่อท าการนบัคะแนนตอ่ไป พิธีกรด าเนินการประชมุจึงเสนอท่ีประชมุพิจารณาลงมติ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 280,762,672 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 
843,813,359 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 563,050,687 บาท โดยการตัดหุ้ นสามัญจดทะเบียนที่ยังมิได้
ออกจ าหน่ายจ านวน 280,762,672 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอมาทุกประการ ด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัมีรายละเอียด
ดงัตอ่ไปนี ้

 ผู้ถอืหุ้น จ านวน (หุ้น) คิดเป็นร้อยละ 

(1) เห็นด้วย 263,313,734 100.00 
(2) ไมเ่ห็นด้วย 0 0.00 
(3) งดออกเสยีง 0 - 
(4) บตัรเสยี 0 - 
 รวมจ านวนเสียง 263,313,734 100.00 

 
วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อสอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ของบริษัทฯ 
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พิธีกรด าเนินการประชมุชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ สบืเนื่องจากที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 4/2562 ซึง่ประชมุเมื่อ
วนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2562 ได้มีอนมุตัิให้น าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตักิารแก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 
4 เพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบยีนของบริษัทฯ ดงันี ้

“ข้อ 4. ทนุจดทะเบียนของบริษัท 563,050,687  บาท (ห้าร้อยหกสบิสามล้านห้าหมื่นหกร้อยแปดสบิเจ็ดบาท) 
แบง่ออกเป็น 563,050,687  หุ้น (ห้าร้อยหกสบิสามล้านห้าหมื่นหกร้อยแปดสบิเจ็ดหุ้น) 
มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1  บาท (หนึง่บาท) 
แบง่ออกเป็น    
หุ้นสามญั 563,050,687  หุ้น (ห้าร้อยหกสบิสามล้านห้าหมื่นหกร้อยแปดสบิเจ็ดหุ้น) 
หุ้นบริุมสทิธิ -  หุ้น (-)” 

 คณะกรรมการเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอนมุตัิการแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้อง
กบัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดดงักลา่วข้างต้นทกุประการ 

โดยมติในวาระนีต้้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าประชมุ
และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

พิธีกรด าเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นที่ต้องการซกัถามได้ซักถามเก่ียวกับวาระนี  ้เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นต้องการ
สอบถามเพิ่มเติม ผู้ ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง หรือไม่ หากมีให้ท าการลงคะแนนในบตัรลงคะแนน แล้วให้ชูมือขึน้
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเก็บบตัรเพื่อท าการนบัคะแนนตอ่ไป พิธีกรด าเนินการประชมุจึงเสนอท่ีประชมุพิจารณาลงมติ 

มติที่ประชุม ที่ประชมุมีมติอนมุตัิพิจารณาอนมุตัิการแก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทนุ
จดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่เสนอมาทกุประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้
ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ดงัมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 ผู้ถอืหุ้น จ านวน (หุ้น) คิดเป็นร้อยละ 

(1) เห็นด้วย 263,313,734 100.00 
(2) ไมเ่ห็นด้วย 0 0.00 
(3) งดออกเสยีง 0 - 
(4) บตัรเสยี 0 - 
 รวมจ านวนเสียง 263,313,734 100.00 

 
วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

พิธีกรด าเนินการประชมุชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ เนือ่งด้วยที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 6/2562 ซึง่ประชุมเมื่อวนัที่ 
14 มีนาคม 2562 ได้มีมติอนมุตัิให้เสนอตอ่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 381,525,344 
บาท จากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 563,050,687 บาท เป็นทนุจดทะเบียนจ านวน 944,576,031 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุ
จ านวน 381,525,344 หุ้น มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อวตัถปุระสงค์ 3 ประการด้วยกนั  

1.  เพื่อจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น (RO) จ านวนไมเ่กิน 281,525,344 หุ้น และ 
2.  เพือ่จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทให้บคุคลในวงจ ากดัแบบก าหนดวตัถปุระสงค์ในการใช้เงินทนุ (PP) จ านวน

ไมเ่กิน 50,000,000 หุ้น และ 
3. เพื่อจัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้บุคคลในวงจ ากัดแบบมอบอ านาจทั่วไป (PP-General Mandate) 

จ านวนไมเ่กิน 50,000,000 หุ้น 
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อย่างไรก็ดี เนื่องด้วยเหตขุดัข้องในด้านความครบถ้วนสมบรูณ์ของสารสนเทศที่เก่ียวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่ม
ทนุของบริษัทให้บคุคลในวงจ ากดัแบบก าหนดวตัถปุระสงค์ในการใช้เงินทนุ (PP) จ านวนไมเ่กิน 50,000,000 หุ้น และการจดัสรรหุ้น
สามญัเพิ่มทนุของบริษัทให้บคุคลในวงจ ากดัแบบมอบอ านาจทัว่ไป (PP-General Mandate) จ านวนไมเ่กิน 50,000,000 หุ้น ที่ประชมุ
จึงได้พิจารณาและมีมติอนมุตัิเร่ืองเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ ซึง่มีสาระแตกตา่งจากที่ระบใุนหนงัสอืนดัประชมุ เนื่องด้วยการเพิ่ม
ทนุเพื่อจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ให้แก่บคุคลในวงจ ากดันัน้ นอกเหนือจากการได้รับอนมุตัิให้ด าเนินการจากที่ประชมุผู้ ถือ
หุ้นแล้ว จะต้องได้รับอนญุาตจากหนว่ยงานท่ีก ากบัดแูลโดยเฉพาะด้วย ทัง้นี ้ได้เกิดความผิดพลาดในขัน้ตอนการประสานงานและการ
ยื่นเอกสารให้แก่หน่วยงานที่ก ากับดูแลเพื่อพิจารณาอนุมัติในเบือ้งต้นตามกระบวนการ ประกอบกับเป็นช่วงของวนัหยุดยาวตาม
เทศกาลสงกรานต์ จึงเกิดความลา่ช้าสง่ผลให้บริษัทไมส่ามารถน าสง่ข้อมลูสารสนเทศเพื่อประกอบการพิจารณาอนมุตัิการเพิ่มทนุเพื่อ
จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ให้แก่บคุคลในวงจ ากดั ให้แก่ผู้ ถือหุ้นลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 14 วนัได้  

ในการนี ้คณะกรรมการได้พิจารณาอยา่งระวดัระวงัและรอบคอบ โดยค านึงถึงหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และสิทธิ
ของผู้ ถือหุ้นท่ีจะได้รับข้อมลูสารสนเทศอยา่งถกูต้อง ครบถ้วน ตรงเวลา ด้วยเหตดุงักลา่ว จึงเสนอตอ่ที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนมุตัิการ
เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เฉพาะสว่นที่จะจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น (RO) เท่านัน้ โดยไม่
พิจารณาจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้บคุคลในวงจ ากดัแบบก าหนดวตัถปุระสงค์การใช้เงิน (PP) และไมพ่ิจารณาจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่ม
ทนุให้แก่บุคคลในวงจ ากดัแบบมอบอ านาจทัว่ไป (PP - General Mandate) ดงันัน้ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนมุตัิการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนจ านวน 281,525,344 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 281,525,344 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และจดัสรรให้แก่
ผู้ ถือหุ้ นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้ น (RO) ท าให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 563,050,687 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 
844,576,031 บาท 

โดยมติในวาระนีต้้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าประชมุ
และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

พิธีกรด าเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นที่ต้องการซกัถามได้ซักถามเก่ียวกับวาระนี  ้เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นต้องการ
สอบถามเพิ่มเติม ผู้ ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง หรือไม่ หากมีให้ท าการลงคะแนนในบตัรลงคะแนน แล้วให้ชูมือขึน้
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเก็บบตัรเพื่อท าการนบัคะแนนตอ่ไป พิธีกรด าเนินการประชมุจึงเสนอท่ีประชมุพิจารณาลงมติ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติพิจารณาการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่เสนอมาทุกประการ ด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัมีรายละเอียด
ดงัตอ่ไปนี ้
 ผู้ถอืหุ้น จ านวน (หุ้น) คิดเป็นร้อยละ 

(1) เห็นด้วย 263,313,734 100.00 
(2) ไมเ่ห็นด้วย 0 0.00 
(3) งดออกเสยีง 0 - 
(4) บตัรเสยี 0 - 
 รวมจ านวนเสียง 263,313,734 100.00 

 
วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจด

ทะเบียนของบริษัทฯ 
พิธีกรด าเนินการประชมุชีแ้จงตอ่ที่ประชมุเก่ียวเนื่องจากวาระท่ี 11 ข้างต้น เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียน

ของบริษัทฯ ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะต้องพิจารณาอนมุตัิการแก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
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“ข้อ 4. ทนุจดทะเบียนของบริษัท 844,576,031  บาท (แปดร้อยสีส่บิสีล้่านห้าแสนเจ็ดหมื่นหกพนัสามสบิเอ็ดบาท) 
แบง่ออกเป็น 844,576,031  หุ้น (แปดร้อยสีส่บิสีล้่านห้าแสนเจ็ดหมื่นหกพนัสามสบิเอ็ดบาท) 
มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1  บาท (หนึง่บาท) 
แบง่ออกเป็น    
หุ้นสามญั 844,576,031  หุ้น (แปดร้อยสีส่บิสีล้่านห้าแสนเจ็ดหมื่นหกพนัสามสบิเอ็ดบาท) 
หุ้นบริุมสทิธิ -  หุ้น (-)” 

คณะกรรมการเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอนมุตัิการแก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้อง
กบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดดงักลา่วข้างต้นทกุประการ 

โดยมติในวาระนีต้้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าประชมุ
และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

พิธีกรด าเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นที่ต้องการซกัถามได้ซักถามเก่ียวกับวาระนี  ้เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นต้องการ
สอบถามเพิ่มเติม ผู้ ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง หรือไม่ หากมีให้ท าการลงคะแนนในบตัรลงคะแนน แล้วให้ชูมือขึน้
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเก็บบตัรเพื่อท าการนบัคะแนนตอ่ไป พิธีกรด าเนินการประชมุจึงเสนอท่ีประชมุพิจารณาลงมติ 

มติที่ประชุม ประชุมได้มีมติอนมุตัิการแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียน
ของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ด้วย
คะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้

 ผู้ถอืหุ้น จ านวน (หุ้น) คิดเป็นร้อยละ 

(1) เห็นด้วย 263,313,734 100.00 
(2) ไมเ่ห็นด้วย 0 0.00 
(3) งดออกเสยีง 0 - 
(4) บตัรเสยี 0 - 
 รวมจ านวนเสียง 263,313,734 100.00 

 
วาระที่ 13 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือ

หุ้น (RO) 
พิธีกรด าเนินการประชุมชีแ้จงต่อที่ประชุมเก่ียวกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ ถือหุ้น

เดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น (RO) โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

เนื่องด้วยทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 6/2562 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 14 มีนาคม 2562 ได้มีมติอนมุตัิให้เสนอตอ่ที่
ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวนไม่เกิน 281,525,344 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ ผู้ ถือ
หุ้นเดิมตามสดัสว่น (RO) โดยมีรายละเอียดดงันี ้

(ก) จดัสรรในอตัรา 2 หุ้นสามญัเดิม ตอ่ 1 หุ้นสามญัที่ออกใหม ่โดยเสนอขายในราคาหุ้นละ 2 บาท โดยปัดเศษของหุ้นทิง้ 
(ข) ในกรณีที่มีหุ้นสามญัเพิ่มทนุเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้นในรอบแรกแล้ว บริษัทฯ จะ

ด าเนินการจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุท่ีเหลอือยูด่งักลา่วให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมที่แสดงความจ านงในการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุเกิน
สทิธิ (เกินสดัสว่นการถือหุ้น) ของตนตามสดัสว่นการถือหุ้น จนกวา่จะไม่มีหุ้นสามญัเพิ่มทนุเหลือเพียงพอที่จะจดัสรร
ให้ผู้ ถือหุ้นได้อีกตอ่ไป 
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(ค) ในกรณีที่มีหุ้นเหลอืจากการใช้สทิธิจองซือ้หุ้นเพิ่มทนุของผู้ ถือหุ้นเดมิของบริษัทฯ ตามสดัสว่นการถือหุ้นในครัง้นี ้บริษัท
ฯ จะขออนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทในการประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ถดัไป 

(ง) ก าหนดให้วนัที่ 14 มิถนุายน 2562 เป็นวนัท่ีใช้ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว 
(Record Date)  

 (จ) อนึง่ สทิธิในการจองซือ้และได้รับการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่วยงัมีความไมแ่นน่อนจนกวา่จะได้รับอนมุตัจิากที่
ประชมุผู้ ถือหุ้น 

นอกจากนี ้ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นเพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร มีอ านาจด าเนินการตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้องกบัการเสนอขายและจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท ดงัตอ่ไปนี  ้

(ก)  ก าหนดหรือแก้ไขรายละเอียดและเงื่อนไขที่จ าเป็นเก่ียวกบัการเสนอขาย และ/หรือ การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ รวมถึง
ก าหนดผู้ลงทนุ หลกัเกณฑ์ในการจดัสรรหุ้นในคราวเดียวหรือหลายคราว ระยะเวลา ราคาเสนอขาย และวิธีการจองซือ้
และช าระเงิน (แล้วแตก่รณี) 

(ข)  แก้ไขเพิ่มเติมวิธีการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุน และเข้าท ารายการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการจดัสรรหุ้น สามญัเพิ่มทุน 
ทัง้นี ้ขึน้อยูก่บัขอบเขตที่ได้รับการอนมุตัิจากที่ประชมุคณะกรรมการและที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

(ค)  ด าเนินการใด ๆ อนัจ าเป็นสมควรและเก่ียวข้องกบัหรือมีความจ าเป็นตอ่การเสนอขาย และ/หรือ จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่ม
ทุนซึ่งรวมถึงการเจรจา เข้าท า ลงนาม และ/หรือ แก้ไขเพิ่มเติมแบบค าขอ และ/ หรือ เอกสารใด ๆ ที่จ าเป็นต่อหรือ
เก่ียวข้องกบัการออก เสนอขาย หรือจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ และการยื่นแบบค าขอที่เก่ียวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญั
เพิ่มทนุตอ่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัท่ีเก่ียวข้อง การจดทะเบียนเพิ่มทนุและแก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิตอ่กระทรวง
พาณิชย์ และ/หรือ การน าหุ้นสามญัเพิ่มทนุเข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ และการ
แตง่ตัง้ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษา หรือผู้ให้บริการอื่นๆ และ/หรือ ผู้จดัจ าหนา่ยหลกัทรัพย์ (หาก
มีหรือถ้าจ าเป็น) 

(ง)  ติดต่อ เจรจา แก้ไขเพิ่มเติม ตกลงเข้าลงนาม หรือน าส่งเอกสารที่เก่ียวข้อง ตราสาร และ/หรือ สญัญาที่เก่ียวข้องกับ
การเสนอขายและจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทรวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติม สารสนเทศที่เก่ียวข้อง การเปิดเผยข้อมลู
ที่เก่ียวข้อง และการให้ค าแถลงการณ์และแจ้งรายงานต่าง ๆ กบัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และก าหนดเง่ือนไขรายละเอียด
ที่เก่ียวข้องกบัการเสนอขายและจดัสรร 

(จ)  ประสานงานกบัหนว่ยงานราชการและหน่วยงานก ากบัดแูลที่เก่ียวข้อง เช่น ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ กระทรวงพาณิชย์ และตลาดหลักทรัพย์ฯ และบุคคลหรือหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องกับการเสนอ
ขาย และจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท 

(ฉ)  กระท าการอื่นใดที่จ าเป็นตอ่หรือเก่ียวข้องกบัการด าเนินการเสนอขายและจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท 

จึงเห็นสมควรให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือ
หุ้น (RO) ตามรายละเอียดดงักลา่วข้างต้น 

โดยมติในวาระนีต้้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

พิธีกรด าเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นที่ต้องการซกัถามได้ซักถามเก่ียวกับวาระนี  ้เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นต้องการ
สอบถามเพิ่มเติม ผู้ ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง หรือไม่ หากมีให้ท าการลงคะแนนในบตัรลงคะแนน แล้วให้ชูมือขึน้
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเก็บบตัรเพื่อท าการนบัคะแนนตอ่ไป พิธีกรด าเนินการประชมุจึงเสนอที่ประชมุพิจารณาลงมติ 
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มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้น (RO) ตามที่
เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 ผู้ถอืหุ้น จ านวน (หุ้น) คิดเป็นร้อยละ 

(1) เห็นด้วย 263,313,734 100.00 
(2) ไมเ่ห็นด้วย 0 0.00 
(3) งดออกเสยีง 0 - 
(4) บตัรเสยี 0 - 
 รวมจ านวนเสียง 263,313,734 100.00 

 
วาระที่ 14 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้บุคคลในวงจ ากัดแบบก าหนดวัตถุประสงค์การ

ใช้เงนิทุน (PP) 
  สบืเนื่องจากวาระที่ 11 ที่ประชุมไม่ได้พิจารณาการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุเพื่อจดัสรรให้บคุคลในวงจ ากดัแบบก าหนด

วตัถปุระสงค์ในการใช้เงินทนุ (PP) จึงไมต้่องพิจารณาวาระนี ้
 
วาระที่ 15 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้บุคคลในวงจ ากัดแบบมอบอ านาจทั่วไป (PP - 

General Mandate) 
  สืบเนื่องจากวาระที่ 11 ที่ประชุมไม่ได้พิจารณาการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนเพื่อจัดสรรให้บุคคลในวงจ ากัดแบบมอบ

อ านาจทัว่ไป (PP - General Mandate) จึงไมต้่องพิจารณาวาระนี ้
 
วาระที่ 16 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ 
   

 
พิธีกรด าเนินการประชุมเรียนให้ทราบว่าขณะนีว้าระต่างๆ ได้ท าการพิจารณาตามล าดบัวาระที่ระบไุว้ในหนงัสือเชิญ

ประชมุครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว พิธีกรด าเนินการประชมุจึงเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถาม หรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี ้

คณุชาญ บรูณ์ประเสริฐ อาสาสมคัรพิทกัษ์สทิธิผู้ ถือหุ้น สมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย (“สมาคมฯ”) ได้สอบถามดงันี ้
คุณชาญฯ : เพราะเหตใุดบริษัทถึงจ าหนา่ยธุรกิจโรงไฟฟา้ เนื่องจากธุรกิจโรงไฟฟา้เร่ิมมีการรับรู้รายได้แล้ว 
รักษาการผู้อ านวยการสายบัญชีและการเงิน : แม้ว่าธุรกิจโรงไฟฟ้าจะเร่ิมมีการรับรู้รายได้แล้ว แต่ Cost of Fund ค่อนข้างสงู ซึ่ง
บริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นวา่ควรจ าหนา่ยโรงไฟฟา้บางสว่น เพื่อลด Cost of Fund บางสว่น 

คุณชาญฯ : ความคืบหน้าในธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ที่ประเทศเวียดนามเป็นอยา่งไรบ้าง 
ผู้อ านวยการส านักยุทธศาสตร์และนโยบาย : อยูใ่นขัน้ตอนการขอใบอนญุาตตา่งๆ ซึง่คาดวา่จะแล้วเสร็จภายในกลางปี 2562 

คุณชาญฯ : ในอนาคตบริษัทจะมีก าไรและสามารถจ่ายเงินปันผลได้หรือไม ่
รักษาการผู้อ านวยการสายบัญชีและการเงนิ : หากบริษัทมีก าไรท่ีมัน่คง บริษัทจะพิจารณาเร่ืองการจ่ายเงินปันผลอยา่งแนน่อน แต่
ขณะนีบ้ริษัทอยู่ระหว่างปรับโครงสร้างทางการเงิน ซึ่งหากการปรับโครงสร้างทางการเงินแล้วเสร็จ บริษัทคาดว่าจะเกิดก าไรขึน้ ได้ใน
อนาคต 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ร่วม) : การด าเนินการปรับโครงสร้างทางการเงิน บริษัทมีความตัง้ใจเป็นอยา่งยิ่ง เพื่อให้เกิดผลก าไรและ
เพื่อให้สามารถจ่ายเงินปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้นได้ 



สิง่ที่สง่มาด้วย 1 

หน้า 19 จาก 19 

พิธีกรด าเนินการประชุมสอบถามว่ามีผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่   เมื่อไม่ปรากฏว่ามีผู้ ถือหุ้น
ต้องการซกัถามเพิ่มเติม พิธีกรด าเนินการประชมุจึงเรียนวา่การประชมุในครัง้นีไ้ด้มีการบนัทกึภาพและเสยีงในรูปแบบวีดีโอไว้ โดยหาก
ผู้ ถือหุ้นทา่นใดประสงค์จะขอรับวีดีโอดงักลา่ว สามารถติดตอ่ขอรับได้ที่ส านกังานเลขานกุารบริษัท หรืออีเมลล์ ท่ี ir@ppprime.com.th 

 ประธานท่ีประชมุจึงกลา่วปิดการประชมุ โดยขอขอบคณุผู้ ถือหุ้นท่ีสละเวลามาร่วมการประชมุในวนันี  ้

ปิดประชมุเวลา 15.30 น. 
      

 

 

        (พลอากาศเอกพิธพร กลิน่เฟ่ือง) 
ประธานกรรมการ (ประธานท่ีประชมุ) 
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หน้า 1 จาก 7 

สรุปสาระส าคัญของใบส าคัญแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน  

ของ  

บริษัท พีพี ไพร์ม จ ากัด (มหาชน) รุ่นที่ 4 (PPPM-W4) 

ชื่อ ใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท พีพี ไพร์ม จ ากดั (มหาชน) รุ่นท่ี 4 
(PPPM-W4) (“ใบส าคัญแสดงสิทธิฯ”) 

ชนิด ชนิดระบช่ืุอผู้ ถือ และสามารถเปลีย่นมือได้ 

จ านวนที่ออก ไมเ่กิน 281,525,344 หนว่ย 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย 0.00 บาท ตอ่หนว่ย (ไมค่ิดมลูคา่) 

อาย ุ 5 ปีนบัจากวนัที่ออกใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ทัง้นี ้ภายหลงัการออกใบส าคญัแสดงสิทธิฯ บริษัท
จะไมข่ยายอายใุบส าคญัแสดงสทิธิฯ 

จ านวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับ
การใช้สิทธิ 

ไม่เกิน 281,525,344 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของจ านวนหุ้นทัง้หมดจ านวน (844,576,031 
หุ้น) (โปรดดรูายละเอียดการค านวณในหวัข้อรายละเอียดการค านวณสดัสว่นจ านวนหุ้นรองรับ)  

วิธีการเสนอขายและอัตรา
การจัดสรร 

บริษัทจะออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือ
หุ้น (Right Offering) ในอตัราสว่น 3 หุ้นสามญัเดิม ต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิฯ (กรณีมี
เศษจากการค านวณตามอตัราสว่นการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิฯ ดงักลา่วให้ปัดเศษดงักลา่ว
ทิง้ และกรณีที่มีใบส าคญัแสดงสิทธิฯ คงเหลือภายหลงัการจดัสรร บริษัทจะด าเนินการยกเลกิ
ใบส าคญัแสดงสทิธิฯ ในสว่นท่ีเหลอืดงักลา่วตอ่ไป)  

โดยก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิฯ (Record Date) ในวนัที่ 
17 กรกฎาคม 2562 ซึง่จะเป็นวนัท่ีภายหลงัจากที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2562 ในวนัท่ี 
10 มิถนุายน 2562 ได้อนมุตัิให้บริษัทออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิฯ  

อัตราการใช้สทิธิ ใบส าคญัแสดงสทิธิฯ 1 หนว่ย ตอ่หุ้นสามญัเพิ่มทนุ 1 หุ้น (เว้นแตจ่ะมีการปรับอตัราการใช้สทิธิ
ตามเง่ือนไขการปรับสทิธิ) 

ราคาการใช้สิทธิ 1 บาทตอ่หุ้น (เว้นแตจ่ะมีการปรับราคาใช้สทิธิตามเง่ือนไขการปรับสทิธิ) 

วันที่ออกและเสนอขาย ประธานกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบคุคลที่ประธานกรรมการบริหาร 
หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย เป็นผู้มีอ านาจในการก าหนดวนัออกและเสนอขาย
ใบส าคญัแสดงสทิธิฯ ในครัง้นี ้ 
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หน้า 2 จาก 7 

ระยะเวลาการใช้สิทธิ ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิฯ สามารถใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัได้ทกุปี ปีละ 1 ครัง้ ในวนัท าการสดุท้าย
ของเดือนตลุาคมของทุกปี ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น. ตลอดอายขุองใบส าคญัแสดง
สิทธิฯ โดยก าหนดวนัใช้สิทธิวนัแรกคือ วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562 และวันใช้สิทธิครัง้
สดุท้ายตรงกบัวนัที่ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ มีอายคุรบ 5 ปี นบัแต่วนัที่ออกใบส าคญัแสดงสิทธิฯ 
(“วันก าหนดใช้สิทธิ”) 

ในกรณีที่วนัก าหนดใช้สิทธิไม่ตรงกบัวนัท าการของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้เลื่อน
วนัก าหนดใช้สทิธิในแตล่ะครัง้เป็นวนัท าการก่อนหน้าวนัก าหนดใช้สทิธิดงักลา่ว 

ระยะเวลาการแจ้ง 
ความจ านงในการใช้สทิธิ 

ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิฯ ที่ประสงค์จะใช้สทิธิในการซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทจะต้องแจ้ง
ความจ านงในการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัเพิม่ทนุของบริษัท 5 วนัท าการลว่งหน้าก่อนวนั
ก าหนดการใช้สทิธิ ยกเว้นการแจ้งแสดงความจ านงในการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย ให้แสดงความ
จ านงในการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทไมน้่อยกวา่ 15 วนัก่อนวนัก าหนดการใช้สทิธิ
ครัง้สดุท้าย  

การไม่สามารถยกเลิกการ
แจ้งความจ านงในการใช้
สิทธิ 

เมื่อผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ได้แจ้งความจ านงในการใช้สิทธิซือ้หุ้นตามใบส าคญัแสดงสทิธิฯ
แล้ว ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิฯ จะไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิดงักลา่ว
ได้อีกตอ่ไป 

เหตุในการต้องออกหุ้นใหม่
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
การใช้สิทธิ 

เมื่อมีการปรับราคาการใช้สิทธิและ/หรืออตัราส่วนการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ตาม
เง่ือนไขของการปรับสิทธิซึ่งเป็นเหตกุารณ์ตามที่ระบใุนประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ 
ที่ ทจ. 34/2551 เร่ือง การขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้
หุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือประกาศอื่นใดที่เก่ียวข้อง
ก าหนด ลงวนัที่ 15 ธนัวาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิม่เติม) 

ตลาดรองของใบส าคัญ
แสดงสทิธิฯ 

บริษัทจะน าใบส าคัญแสดงสิทธิฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) 

ตลาดรองของหุ้นสามัญ 
เพิ่มทุนที่รองรับใบส าคัญ
แสดงสทิธิฯ 

บริษัทจะน าหุ้นสามญัเพิ่มทนุที่รองรับใบส าคญัแสดงสิทธิฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์ใน
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

นายทะเบียนใบส าคัญแสดง
สิทธิฯ 

บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

สิทธิผลประโยชน์อื่น หุ้นสามญัเพิ่มทนุที่ออกตามการใช้สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ครัง้นี ้จะมีสิทธิและสภาพหุ้น
เทา่เทียมกบัหุ้นสามญัของบริษัทท่ีออกไปก่อนหน้านีท้กุประการ 
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เงื่อนไขการปรับสิทธิ บริษัทจะด าเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิในการซื อ้หุ้ นสามัญ  
เพิ่มทุนของบริษัท ตลอดอายุของใบส าคญัแสดงสิทธิฯ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง
ดงัต่อไปนี ้โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิฯ 
ไมใ่ห้น้อยไปกวา่เดิม 

(1) บริ ษัทมีการเปลี่ ยนแปลงมูลค่าที่ตราไ ว้ของหุ้ นของบ ริษัท  อัน เ ป็นผลมาจาก 
การรวมหุ้นหรือแบง่แยกหุ้น 

(2) บริษัทมีการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาที่ต ่ากว่าราคาหุ้นที่ค านวณได้ตามวิธีการที่ใช้
ราคาตลาดในขณะเสนอขายหุ้นนัน้หรือราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายหุ้นนัน้ และ
เป็นวิธีการค านวณตามที่ได้ระบไุว้ในข้อก าหนดสทิธิ 

(3) บริษัท มีการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ที่ออกใหม่โดยก าหนด
ราคาหรือค านวณราคาของหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับหุ้นกู้ แปลงสภาพหรือใบส าคญัแสดง
สิทธิฯ ดงักลา่ว ต ่ากว่าราคาหุ้นที่ค านวณตามวิธีที่ใช้ราคาตลาดในระหวา่งเสนอขายหุ้นกู้
แปลงสภาพหรือใบส าคญัแสดงสิทธิฯ หรือราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายหุ้นกู้แปลง
สภาพหรือใบส าคญัแสดงสิทธิฯ นัน้ และเป็นวิธีการค านวณตามที่ได้ระบุไว้ในข้อก าหนด
สทิธิ 

(4) บริษัทจ่ายเงินปันผลทัง้หมดหรือบางสว่นเป็นหุ้นท่ีออกใหมใ่ห้แก่ผู้ ถือหุ้น 
(5) บริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดซึง่เกินกวา่อตัราที่ระบไุว้ในข้อก าหนดสทิธิ 
(6) เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ (1) ถึง (5) ที่ท าให้ผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ  

ที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิฯ จะได้รับเมื่อมีการใช้สทิธิด้อยไปกวา่เดิม 

ผลกระทบของผู้ถือหุ้นของ
บริษัท หากมีการใช้สิทธิ
ตามใบส าคัญแสดงสิทธิฯ 
(Dilution Effect) 

1. หุ้นสามญัที่ออกตามการใช้สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ในครัง้นี ้จะมีสิทธิและสภาพเท่า
เทียมกบัหุ้นสามญัของบริษัททที่ออกไปก่อนหน้านีท้กุประการ 

2. นอกจากหุ้นสามญัจ านวน 281,525,344 หุ้น ที่ได้จดัสรรไว้รองรับการใช้สิทธิของใบส าคญั
แสดงสิทธิฯ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม บริษัทอาจจะต้องเพิ่มทนุขึน้อีกเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงใน
การใช้สทิธิเมื่อเกิดเหตกุารณ์ตามเง่ือนไขการปรับสิทธิใบส าคญัแสดงสทิธิฯ ตามที่ก าหนดไว้
ในข้อก าหนดสทิธิ 

3. เนื่องจากบริษัทมีแผนที่จะออกและเสนอขายหุ้นสามญัจ านวน 281,525,344 หุ้น ให้แก่ผู้ ถือ
หุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น (จองเกินสทิธิได้) ก่อนการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดง
สทิธิฯ โดยที่บริษัทจะจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิฯ ในครัง้นีใ้ห้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีได้ใช้สทิธิจองซือ้หุ้น
สามญัดงักลา่วด้วย ดงันัน้ ผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้นจึงสามารถแบง่ออกได้เป็นกรณีตา่งๆ 
ดงัตอ่ไปนี ้ 

กรณีที่ 1  ผู้ ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สิทธิจองซือ้สามญัเพิ่มทนุตามสดัสว่นการถือหุ้นและใช้สทิธิแปลง
สภาพใบส าคญัแสดงสทิธิฯ ทัง้หมด 

กรณีที่ 2  บุคคลอื่นที่มิใช่เป็นผู้ ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ ใช้สิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัททัง้จ านวน  
(ผู้ ถือหุ้นเดิมขายใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ทัง้จ านวน) ภายใต้
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สมมตุิฐานวา่การเพิ่มทนุโดยการเสนอขายให้แก้ผู้ ถือหุ้นเดิมตามมติที่ประชุมสามญั
ผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 มีการเสนอขายเต็มจ านวนส่งผลให้หุ้นที่ช าระแล้วก่อนการ
เสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิฯ ในครัง้นีเ้ทา่กบั 844,576,031 หุ้น 

กรณีที่ 3  บุคคลอื่นที่มิใช่เป็นผู้ ถือหุ้ นเดิมเป็นผู้ ใช้สิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัททัง้จ านวน  
(ผู้ ถือหุ้นเดิมขายใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ทัง้จ านวน) ภายใต้
สมมตุิฐานวา่การเพิ่มทนุโดยการเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามมติที่ประชุมสามญั
ผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 ไมม่ีการเสนอขายเต็มจ านวนสง่ผลให้หุ้นที่ช าระแล้วก่อนการ
เสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิฯ ในครัง้นีเ้ทา่กบั 563,050,687 หุ้น 

(1) ผลกระทบตอ่สทิธิออกเสยีงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution)  

=             จ านวนหุ้นรองรับท่ีเสนอขายครัง้นี ้ 
        จ านวนหุ้นท่ีช าระแล้ว + จ านวนหุ้นเพิ่มทนุท่ีเสนอขายผู้ ถือหุ้นเดิม + จ านวนหุ้นท่ี

รองรับครัง้นี ้ 
กรณีที่ 1 เทา่กบัศนูย์ เนื่องจากเป็นการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุและใบส าคญัแสดง
สิทธิฯ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ดงันัน้ หากผู้ ถือหุ้นเดิมเป็น 
ผู้จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุตามสดัสว่นการถือหุ้นและเป็นผู้ใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิฯ ทัง้
จ านวน จะไมม่ีผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้นเดิม 

กรณีที่ 2  =  281,525,344 / (563,050,687 + 281,525,344 + 281,525,344) = ร้อยละ 25.00 

กรณีที่ 3  = 187,683,562 / (563,050,687 + 187,683,562) = ร้อยละ 25.00 

(2) ผลกระทบตอ่ราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)  

 = (ราคาตลาดก่อนเสนอขาย – ราคาตลาดหลงัเสนอขาย) / ราคาตลาดก่อนเสนอขาย 
กรณีที่ 1 เทา่กบัศนูย์ เนื่องจากเป็นการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุและใบส าคญัแสดง
สิทธิฯ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น (Right Offering) ดงันัน้ หากผู้ ถือหุ้นเดิมเป็นผู้
จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนตามสดัส่วนการถือหุ้นและเป็นผู้ ใช้สิทธิแปลงสภาพใบส าคญัแสดง
สทิธิฯ ทัง้จ านวน จะไมม่ีผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้นเดิม 
กรณีที่ 2  = (2.19 - 1.845) / 2.19  = ร้อยละ 15.80 
โดยที่ราคาตลาดก่อนเสนอขายค านวณจากราคาถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของหุ้นย้อนหลงั 15 วนัท า
การติดต่อกันก่อนวนัที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 
1/2562 เพื่อพิจารณาอนุมตัิการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดง
สทิธิฯ คือ ระหวา่งวนัที่ 3 เมษายน 2562 ถึงวนัที่ 26 เมษายน 2562 ซึง่เทา่กบั 2.19 บาทตอ่หุ้น 
ราคาตลาดหลงัเสนอขายค านวณจาก 
 = ((ราคาตลาดก่อนเสนอขาย x จ านวนหุ้นที่ช าระแล้ว) + (ราคาขาย RO x จ านวนเพ่ิมทนุที่เสนอขายผู้ ถือ

หุ้น) + (ราคาใช้สิทธิ x จ านวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครัง้นี)้) 
                      (จ านวนหุ้นที่ช าระแล้ว + จ านวนหุ้นที่รองรับครัง้นี)้ 
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 = (2.19  x  563,050,687) + (2.00 x +281,525,344) + (1 x 281,525,344) 
(563,050,687 + 281,525,344) +281,525,344 

=  1.845 บาทตอ่หุ้น  
ดังนัน้ ในกรณีที่บุคคลอื่นที่มิใช่เป็นผู้ ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ ใช้สิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัททัง้
จ านวน (ผู้ ถือหุ้ นเดิมขายใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทัง้จ านวน) ภายใต้  
สมมติฐานท่ีมีการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้นทัง้จ านวน 
จะมีผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้นเดิมเทา่กบัร้อยละ 15.80 
กรณีที่ 3  = (2.19 – 1.89) / 2.19  = ร้อยละ 13.64 
โดยทีร่าคาตลาดก่อนเสนอขายค านวณจากราคาถวัเฉลีย่ถ่วงน า้หนกัของหุ้นย้อนหลงั 15 วนัท า
การติดตอ่กนัก่อนวนัที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอวาระตอ่ที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 
1/2562 เพื่อพิจารณาอนมุตัิการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุเพื่อรองรับการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดง
สทิธิ คือ ระหวา่งวนัที่ 3 เมษายน 2562 ถึงวนัที่ 26 เมษายน 2562 ซึง่เทา่กบั 2.19 บาทตอ่หุ้น 
ราคาตลาดหลงัเสนอขายค านวณจาก 
 = ((ราคาตลาดก่อนเสนอขาย x จ านวนหุ้นที่ช าระแล้ว) + (ราคาใช้สิทธิ x จ านวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครัง้นี)้) 

                      (จ านวนหุ้นที่ช าระแล้ว + จ านวนหุ้นที่รองรับครัง้นี)้ 
 = (2.19  x  563,050,687) + (1 x 187,683,562) 

563,050,687+187,683,562 
=  1.89 บาทตอ่หุ้น  

ดังนัน้ ในกรณีที่บุคคลอื่นที่มิใช่เป็นผู้ ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ ใช้สิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัททัง้
จ านวน (ผู้ ถือหุ้ นเดิมขายใบส าคัญแสดงสิทธิในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทัง้จ านวน)  ภายใต้
สมมติฐานที่ไม่มีการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น จะมี
ผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้นเดิมเทา่กบัร้อยละ 13.64 
(3) ผลกระทบตอ่สว่นแบง่ก าไรของผู้ถือหุ้นเดิม (Earning Per Share Dilution)  

เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทนุจากการด าเนินงาน จึงไม่สามารถค านวณผลกระทบต่อสว่นแบ่ง
ก าไรของผู้ ถือหุ้นเดิมได้  

วัตถุประสงค์ของการออก
ใบส าคัญแสดงสทิธิฯ และ
ประโยชน์ที่บริษัทจะพึง
ได้รับจากการจัดสรรหุ้น
เพิ่มทุนในครัง้นี ้

บริษัทจะน าเงินทนุที่ได้จากการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุและใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ในครัง้นี ้
ไปใช้ในการ (1) ช าระคืนหนีส้ินต่างๆ ของบริษัท เช่น หุ้นกู้  เป็นต้น (2) ใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน
ในกิจการ และ (3) ใช้ในการขยายธุรกิจผลิตอาหารสตัว์ไปยงัตลาดต่างประเทศ ซึ่งจะสง่ผลให้
บริษัทมีสภาพคลอ่งและผลการด าเนินงานท่ีดีขึน้ 

ทัง้นี ้ในการออกใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ในครัง้นี ้หากผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ทุกรายใช้สิทธิ
ตามใบสคญัแสดงสิทธิฯ ซือ้หุ้นสามญัทัง้หมด บริษัทจะได้รับเงินทัง้หมดเป็นจ านวนประมาณ 
281.53 ล้านบาท 
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ประโยชน์ที่ ผู้ถอืหุ้นจะพงึ
ได้รับจากการเพิ่มทุน 

ในกรณีที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิฯ ได้ใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัตามใบส าคญัแสดงสทิธิฯ ในอนาคต 
ผู้ ถือหุ้นจะได้รับผลประโยชน์เก่ียวเนื่องจากการที่บริษัทน าเงินทนุท่ีได้รับไปขยายธุรกิจ และลด
ภาระหนีเ้งินกู้  เพื่อเพิ่มศกัยภาพและเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการด าเนินธุรกิจให้แก่บริษัท 
รวมทัง้ลดภาระดอกเบีย้จ่าย ซึ่งจะช่วยสร้างผลตอบแทนที่ดีและส่งผลดีกับการเติบโตของ
บริษัทในระยะยาว 

อื่น ๆ เพื่อให้ข้อก าหนดและเง่ือนไขของใบส าคญัแสดงสิทธิฯ มีความเหมาะสมตามสภาวการณ์ของ
ตลาดทุนและตลาด เ งินโดยค านึงถึงประโยชน์ของบริษัทและผู้ ถือหุ้ น  ใ ห้ประธาน
กรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ บุคคลที่ประธานกรรมการบริหาร หรือ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย มีอ านาจในการด าเนินการใด ๆ อนัจ าเป็นและเก่ียวเนื่อง
กบัการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิฯ เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด ซึง่รวมถึงแต่
ไม่จ ากัดเพียงอ านาจในการ (1) ก าหนดและแก้ไขหลักเกณฑ์ ข้อก าหนด เง่ือนไข และ
รายละเอียดอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกบัการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ซึง่รวมถึงการก าหนด
วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิฯ (2) เจรจา ตกลง เข้าท า 
แก้ไข เพิ่มเติม ลงนามในสญัญา ค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผัน หลกัฐาน การเปิดเผยข้อมูล 
รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ที่จ าเป็นและเก่ียวข้องกบัการออกและจดัสรรใบส าคญั
แสดงสิทธิฯ ซึ่งรวมถึงการติดต่อ การยื่น การแก้ไข การเพิ่มเติม การลงนามในค าขออนญุาต  
ค าขอผอ่นผนั หลกัฐาน การเปิดเผยข้อมลู รายงานผลการขาย และเอกสารตา่ง ๆ ตอ่ส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์ฯ หนว่ยงานราชการ หรือ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ ฯ และการน าใบส าคัญ 
แสดงสิทธิ และหุ้นสามญัเพิ่มทนุจากการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ เข้าเป็นหลกัทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ และ (3) ด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นและสมควรที่เก่ียวข้องกบั
การออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิฯ เพื่อให้การด าเนินการตามที่ระบุไว้ข้างต้นและ 
การออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิฯ ในครัง้นีส้ าเร็จลลุว่ง 

รายละเอียดการค านวณ
สัดส่วนจ านวนหุ้นรองรับ 

สดัส่วนจ านวนหุ้นรองรับ = ((จ านวนหุ้นรองรับใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ที่เสนอขายในครัง้นี)้  + 
(จ านวนหุ้นรองรับใบส าคญัแสดงสทิธิฯ ที่เสนอขายในครัง้อื่น ซึง่ไมร่วมหุ้นท่ีจดัไว้รองรับ ESOP 
warrant)) / (จ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัท) 

ทัง้นี ้เนื่องจากบริษัทมีแผนที่จะออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นก่อนการออก
และเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิฯ โดยที่ผู้ ถือหุ้นเดิมที่ใช้สทิธิจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว
จะได้รับสทิธิจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ด้วย ดงันัน้ จึงขอแสดงการค านวณสดัสว่นจ านวนหุ้น
รองรับ แบง่ออกเป็น 2 กรณี ดงันี ้

กรณีที่ 1 กรณีที่มีการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือ
หุ้น และมีการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่วทัง้จ านวน 
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  =      281,525,344 

      (563,050,687 + 281,525,344) 

 = ร้อยละ 33.33 

กรณีที่ 2 กรณีที่ไมม่ีการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้น หรือกรณีที่มีการออก
และเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น แต่ไม่มีผู้ ถือหุ้นจองซือ้
หุ้นสามญัดงักลา่วเลย 

 =      187,683,562 

          563,050,687 

 =  ร้อยละ 33.33    

ดงันัน้ จ านวนหุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีออกในครัง้นีจ้ะไมเ่กินสดัสว่นร้อยละ 50 
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 (F 53-4)  

แบบรายงานการเพิ่มทุน 
บริษัท พีพี ไพร์ม จ ากัด (มหาชน) 

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 

ข้าพเจ้า บริษัท พีพี ไพร์ม จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 

ของบริษัท เมื่อวนัที่ 24 เมษายน 2562 และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 8/2562 และครัง้ที่ 9/2562 เมื่อวนัที่ 

29 เมษายน 2562 และ 8 พฤษภาคม 2562 ตามล าดบั เก่ียวกบัการเพิ่มทนุและจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุดงัตอ่ไปนี ้

1. การลดทุนและการเพิ่มทุน 

 ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้น าเสนอให้ที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2562 พิจารณา ดงันี ้

1.1 พิจารณาอนุมตัิลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 281,525,344 บาท จากทุนจดทะเบียนจ านวน 

844,576,031 บาท เป็น 563,050,687 บาท โดยการตดัหุ้นสามญัจดทะเบียนท่ียงัไม่ได้จ าหนา่ยจ านวน 281,525,344 หุ้น 

มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

1.2 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจ านวน 563,050,688 บาท จากทุนจดทะเบียนจ านวน 

563,050,687 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 1,126,101,375 บาท โดยการออกหุ้ นสามัญเพิ่มทุนใหม่จ านวน 

563,050,688 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยเป็นการเพิ่มทนุในลกัษณะดงันี ้

การเพิ่มทุน ประเภทหุ้น 
จ านวนหุ้น 

(หุ้น) 

มูลค่าที่ตราไว้ 

(บาทต่อหุ้น) 

รวม 
(บาท) 

 แบบก าหนดวตัถปุระสงค์ใน หุ้นสามญั ไม่เกิน 563,050,688 หุ้น 1.00 563,050,688 บาท 

การใช้เงินทนุ หุ้นบริุมสทิธิ - - - 

 แบบมอบอ านาจทัว่ไป หุ้นสามญั - - - 

(General Mandate) หุ้นบริุมสทิธิ - - - 

 กรณีการเพิ่มทนุแบบก าหนดวตัถปุระสงค์ในการใช้เงินทนุ ให้กรอกข้อมลูในล าดบัถดัไปทกุข้อ ยกเว้นข้อ 2.2 

 กรณีการเพิ่มทนุแบบ General Mandate ให้กรอกข้อมลูในล าดบัถดัไปเฉพาะข้อ 2.2 ข้อ 3 และข้อ 4 
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2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

2.1 แบบก าหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงนิทุน 

จัดสรรให้แก่ 
จ านวนหุ้น 

(หุ้น) 

อัตราส่วน 

(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 

(บาทต่อหุ้น) 

วัน เวลา จองซือ้ 

และช าระเงนิค่า

หุ้น 
หมายเหตุ 

1. ผู้ ถือหุ้นเดิม ไมเ่กิน 

 281,525,344 หุ้น 

2 หุ้นสามญั

เดิม: 1 หุ้น

สามญัใหม ่

2.00 บาทตอ่หุ้น 

คิดเป็นมลูคา่ 

563,050,688 

บาท 

วนัท่ี 1 - 5 

กรกฎาคม 2562  

(รวม 5 วนัท าการ) 

โปรดพิจารณา
หมายเหต ุ1-2
ด้านลา่ง 

2. ผู้ ถือหุ้ นเดิม เพื่อรองรับ
การใช้สิทธิตามใบส าคญั
แสดงสิ ท ธิ ที่ จะซื ้อหุ้ น
สามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 
(PPPM-W4) (“ใบส ำคัญ
แสดงสิทธิฯ”) 

ไมเ่กิน 
281,525,344 หุ้น   

3 หุ้นสามญั
เดิม: 1 หนว่ย
ใบส าคญั
แสดงสทิธิฯ 

-  จดัสรรให้แก ่
ผู้ ถือหุ้นเดิม
โดยไมค่ิด
มลูคา่ 

-  ราคาการใช้
สทิธิ 1.00 
บาทตอ่หุ้น 
(อตัราการใช้
สทิธิ เทา่กบั
ใบส าคญั
แสดงสทิธิฯ 1 
หนว่ย : หุ้น
สามญั 1 หุ้น) 

ผู้ ถือหุ้นจะได้รับ

ใบส าคญัแสดง

สทิธิฯ โดยไมค่ิด

มลูคา่ ตาม

ข้อก าหนดและ

เง่ือนไขของ

บริษัท 

โปรดพิจารณา
หมายเหต ุ3-4
ด้านลา่ง 

รวม ไม่เกิน 
563,050,688 หุ้น 

 

หมายเหต ุ 1. ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 ของบริษัท พีพี ไพร์ม จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เม่ือวนัที่ 24 เมษายน 2562 ได้มีมติ
อนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวนไม่เกิน 281,525,344 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่น (RO) (จองซือ้
เกินสิทธิได้) โดยมีรายละเอียดดงันี ้
  (ก) จดัสรรในอตัรา 2 หุ้นสามญัเดิม ตอ่ 1 หุ้นสามญัที่ออกใหม ่โดยเสนอขายในราคาหุ้นละ 2 บาท โดยปัดเศษของหุ้นทิง้ 
  (ข) ในกรณีที่มีหุ้นสามญัเพ่ิมทนุเหลือจากการจดัสรรให้แกผู่้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้นในรอบแรกแล้ว บริษัทฯ จะ
ด าเนินการจดัสรรหุ้นเพ่ิมทนุที่เหลืออยูด่งักลา่วให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมที่แสดงความจ านงในการจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุเกินสิทธิ (เกินสดัสว่นการ
ถือหุ้น) ของตนตามสดัสว่นการถือหุ้น จนกวา่จะไมมี่หุ้นสามญัเพ่ิมทนุเหลือเพียงพอที่จะจดัสรรให้ผู้ ถือหุ้นได้อีกตอ่ไป 
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  (ค) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการใช้สิทธิจองซือ้หุ้นเพ่ิมทนุของผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัสว่นการถือหุ้นและการจองซือ้
เกินสิทธิในครัง้นี ้บริษัทฯ จะขออนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทในการประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ถดัไป 
  (ง) ได้ก าหนดให้วนัที่ 14 มิถนุายน 2562 เป็นวนัที่ใช้ก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้นที่มีสทิธิในการจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุดงักลา่ว 
(Record Date) 
  นอกจากนี ้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 ได้มีมติอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ ผู้ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอ านาจด าเนินการต่าง ๆ  
ที่เก่ียวข้องกบัการเสนอขายและจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัท ดงัตอ่ไปนี ้

(ก)  ก าหนดหรือแก้ไขรายละเอียดและเงื่อนไขที่จ าเป็นเก่ียวกับการเสนอขาย และ/หรือ การจัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่มทุน 
หลกัเกณฑ์ในการจดัสรรหุ้นในคราวเดียวหรือหลายคราว ระยะเวลา ราคาเสนอขาย และวิธีการจองซือ้และช าระเงิน (แล้วแตก่รณี) 

(ข)  แก้ไขเพ่ิมเติมวิธีการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ และเข้าท ารายการตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้องกบัการจดัสรรหุ้น สามญัเพ่ิมทนุ ทัง้นี ้
ขึน้อยูก่บัขอบเขตที่ได้รับการอนมุตัิจากที่ประชมุคณะกรรมการและทีป่ระชมุผู้ ถือหุ้น 

(ค)  ด าเนินการใด ๆ อันจ าเป็นสมควรและเก่ียวข้องกับหรือมีความจ าเป็นต่อการเสนอขาย และ/หรือ จัดสรรหุ้นสามัญ  
เพิ่มทนุซึ่งรวมถึงการเจรจา เข้าท า ลงนาม และ/หรือ แก้ไขเพิ่มเติมแบบค าขอ และ/ หรือ เอกสารใด ๆ ที่จ าเป็นต่อหรือเก่ียวข้องกับการอ อก 
เสนอขาย หรือจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ การจดทะเบียนเพ่ิมทนุและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกระทรวงพาณิชย์ และ/หรือ การน าหุ้นสามญั
เพิ่มทนุเข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ และการแตง่ตัง้ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษา หรือ 
ผู้ ให้บริการอ่ืนๆ และ/หรือ ผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์ (หากมีหรือถ้าจ าเป็น) 

(ง)  ติดตอ่ เจรจา แก้ไขเพ่ิมเติม ตกลงเข้าลงนาม หรือน าสง่เอกสารที่เก่ียวข้อง ตราสาร และ/หรือ สญัญาที่เก่ียวข้องกบัการ
เสนอขายและจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทรวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติม สารสนเทศที่เก่ียวข้อง การเปิดเผยข้อมลูที่เก่ียวข้อง และการใ ห้ค า
แถลงการณ์และแจ้งรายงานตา่ง ๆ กบัหน่วยงานที่เก่ียวข้อง และก าหนดเง่ือนไขรายละเอียดที่เก่ียวข้องกบัการเสนอขายและจดัสรร 

(จ)  ประสานงานกับหน่วยงานราชการและหน่วยงานก ากับดแูลที่เก่ียวข้อง เช่น ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ กระทรวงพาณิชย์ และตลาดหลักทรัพย์ฯ และบคุคลหรือหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องกบัการเสนอขาย และจดัสรรหุ้นสามญั
เพ่ิมทนุของบริษัท 

(ฉ)  กระท าการอ่ืนใดที่จ าเป็นตอ่หรือเก่ียวข้องกบัการด าเนินการเสนอขายและจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัท 
 2. ที่ประชมุคณะกรรมการ ครัง้ที่ 9/2562 เม่ือวนัที่ 8 พฤษภาคม 2562 ได้มีมติอนมุตัิการแก้ไขเปลี่ยนแปลงวนัจองซือ้และช าระคา่
หุ้นสามญัเพ่ิมทนุ (RO) จากเดิมในวนัที่ 24 - 28 มิถนุายน 2562 เป็นวนัที่ 1 - 5 กรกฎาคม 2562 เน่ืองจากวนัจองซือ้หุ้นและช าระคา่หุ้นสามญั
เพิ่มทนุเดิมนัน้กระชัน้ชิดเกินไป ซึ่งอาจส่งผลให้ด าเนินการจดัสง่หนังสือแจ้งการจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุและหนังสือแจ้งสิทธิการจองซือ้หุ้นเพิ่มทนุ
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นไมท่นั  

3.  ที่ประชมุคณะกรรมการ ครัง้ที่ 8/2562 เม่ือวนัที่ 29 เมษายน 2562 ได้มีมติอนมุตัิให้เสนอต่อที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 
1/2562 ในวนัที่ 10 มิถนุายน 2562 เพ่ือพิจารณาอนมุตัิดงัตอ่ไปนี ้

 3.1 มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ ฯ จ านวนไม่เกิน 

563,050,688 หน่วย ให้แก่ผู้ ถือหุ้นตามสดัสว่นการถือหุ้น โดยไมค่ิดมลูคา่ ในอตัราสว่น 3 หุ้นสามญัเดิม ตอ่ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิฯ โดย

เศษของใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ให้ปัดทิง้ ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ มีก าหนดอาย ุ5 ปี นบัจากวนัที่ออกใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ในราคาใช้สิทธิ 1 บาท 

ต่อหน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิฯ โดยก าหนดให้วนัที่ 5 กรกฎาคม 2562 เป็นวนัที่ใช้ก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซือ้ใบส าคญัแสดง

สิทธิฯ ดงักลา่ว (Record Date) (XW) 

3.2 มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 281,525,344 บาท จากทุนจด

ทะเบียนจ านวน 844,576,031 บาท เป็น 563,050,687 บาท โดยการตดัหุ้นสามญัจดทะเบียนที่ยงัไมไ่ด้จ าหน่ายจ านวน 281,525,344 หุ้น มลู

คา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
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3.3. มีมติให้เสนอต่อที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนอีกจ านวน 563,050,688 บาท จากทนุจด

ทะเบียนจ านวน 563,050,687 บาท เป็นทนุจดทะเบียนจ านวน 1,126,101,375 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทนุใหม่จ านวน 563,050,688  

หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

 4. ที่ประชมุคณะกรรมการ ครัง้ที่ 9/2562 เม่ือวนัที่ 8 พฤษภาคม 2562 ได้มีมติอนมุตัิดงัตอ่ไปนี ้

 4.1 มีมติอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันที่ใช้ก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้ นที่มีสิทธิในการจองซือ้ใบส าคัญแสดงสิทธิฯ 
(Record Date) จากเดิมซึ่งก าหนดไว้ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 เป็นวันที่ 17 กรกฎาคม 2562 เพื่อให้การจัดสรรเป็นไปตามระยะเวลาที่
เหมาะสม ทัง้นี ้บริษัทจะเสนอให้ที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2562 อนมุตัิตอ่ไป 
 4.2 มีมติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงก าหนดวันใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ครัง้แรกจากเดิมวันพุธที่ 31 กรกฎาคม 

2562 เป็นวนัพฤหสับดีที่ 31 ตลุาคม 2562 (“วันก าหนดใช้สิทธิครัง้แรก”) และวนัใช้สิทธิครัง้สดุท้ายตรงกบัวนัที่ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ มีอายุ

ครบ 5 ปี นบัแตว่นัที่ออกใบส าคญัแสดงสิทธิฯ (“วันก าหนดใช้สิทธิ”) 

 

2.1.1 การด าเนินการของบริษัทฯ กรณีที่มีเศษของหุ้น 

 กรณีที่มีเศษของหุ้น ให้ปัดทิง้และตดัหุ้นจดทะเบียนที่จ าหนา่ยไมไ่ด้ 

2.2 แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) 

จัดสรรให้แก่ ประเภท
หลักทรัพย์ 

จ านวนหุ้น ร้อยละต่อ 
ทุนช าระแล้ว1/ 

หมายเหตุ 

ผู้ ถือหุ้นเดิม หุ้นสามญั - - - 
 หุ้นบริุมสิทธิ - -  
เพื่อรองรับการแปลงสภาพ/ หุ้นสามญั - - - 
ใช้สทิธิของใบแสดงสิทธิในการ หุ้นบริุมสิทธิ - -  
ซือ้หุ้นเพิ่มทนุที่โอนสทิธิได้  - -  
ประชาชน หุ้นสามญั - - - 
 หุ้นบริุมสิทธิ - -  
บคุคลในวงจ ากดั หุ้นสามญั 

หุ้นบริุมสิทธิ 
- 
- 

- 
- 

- 

     

 1/ ร้อยละตอ่ทนุช าระแล้ว ณ วนัที่คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติให้มีการเพิ่มทนุแบบ General Mandate 

3. ก าหนดวันประชุมผู้ถอืหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

ก าหนดวนัประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2562 ในวนัที่ 10 มิถนุายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมบริษัท  

พีพี ไพร์ม จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 62-62/1 หมู่ที่ 2 ถนนรพช. อู่ตะเพา ต าบลหนองชุมพล อ าเภอเขาย้อย  

จงัหวดัเพชรบรีุ โดย 
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 ก าหนดวนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นตัง้แตว่นัที่ 

................................. จนกวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นดงักลา่วจะแล้วเสร็จ 

 ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสทิธิในการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น (Record Date) ในวนัที่ 24 พฤษภาคม 2562 

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จดัสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี) 

1. การจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณสนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

กระทรวงพาณิชย์ 

2. การจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณสนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

กระทรวงพาณิชย์ 

3. การจดทะเบียนเพิ่มทนุช าระแล้วตอ่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

4. การขออนญุาตจากตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เพื่อน าหุ้นสามญัเพิ่มทนุที่ออกและเสนอขายแก่  

ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

5. การขออนญุาตจากตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อน าใบส าคญัแสดงสิทธิฯ เข้าจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

6. การขออนุญาตจากตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อน าหุ้นสามญัเพิ่มทุนที่ออกใหม่จากการใช้

สทิธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุตามใบส าคญัแสดงสทิธิ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน 

 บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้แก่บริษัทฯ ทัง้ในด้านการด าเนินงานและด้าน

เงินทนุ โดยบริษัทมีแผนที่จะน าเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทนุไปใช้ในการ (1) ช าระคืนหนีส้ินต่างๆ ของบริษัท เช่น 

หุ้นกู้  เป็นต้น (2) ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ และ (3) ใช้ในการขยายธุรกิจผลิตอาหารสตัว์ไปยงัตลาด

ตา่งประเทศ ซึง่จะสง่ผลให้บริษัทมีสภาพคลอ่งและผลการด าเนินงานท่ีดีขึน้  

6. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

การเพิ่มทนุโดยการออกและเสนอขายหุ้นสามญัให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิฯ  

ในครัง้นี ้จะช่วยสง่เสริมให้บริษัทมีผลการด าเนินงานและฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง ซึ่งจะสง่ผลให้บริษัทมีสภาพ

คล่องและผลการด าเนินงานที่ดีขึน้ เพื่อให้บริษัทมีศักยภาพในการแข่งขันกับผู้ ประกอบการรายอื่นใน

อตุสาหกรรม ทัง้นี ้การเพิ่มทนุดงักลา่วจะสง่ผลดีตอ่การเติบโต และเพิ่มความสามารถในการท าก าไรของบริษัท 

โดยไม่กระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท รวมถึงช่วยให้บริษัทสามารถด าเนินธุรกิจต่อไปได้และมี

สถานภาพทางการเงินและฐานทนุท่ีมัน่คง ซึง่จะก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่บริษัทและผู้ ถือหุ้นทกุราย  
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7. ประโยชน์ที่ ผู้ถอืหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

7.1 นโยบายเงนิปันผล 

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 60.00 ของก าไรสทุธิของงบการเงินเฉพาะ

กิจการ หลงัหกัภาษีเงินได้นิติบคุคลและการจดัสรรทนุส ารองตามกฎหมาย 

อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอตัราน้อยกว่าอตัราที่ก าหนดข้างต้นหรืองดจ่ายเงินปัน

ผล โดยขึน้อยู่กบัภาวะเศรษฐกิจ ผลการด าเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคลอ่ง แผนการลงทนุ ความจ าเป็น

ในการใช้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อด าเนินธุรกิจ ขยายกิจการของบริษัทและบริษัทย่อย และปัจจัยอื่นๆ ที่

เก่ียวข้อง ทัง้นี ้ตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม และเป็นไปเพื่อประโยชน์

สงูสดุตอ่บริษัทและผู้ ถือหุ้น 

7.2 ผู้จองซือ้หุ้นเพิ่มทุนครัง้นีจ้ะมีสิทธิรับเงนิปันผลจากการด าเนินงานเร่ิมตัง้แต่งวด 

ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิฯ จะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทก็ตอ่เมื่อได้ใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ และบริษัท

ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทนุช าระแล้วของบริษัทกบักรมพฒันาธุรกิจการค้าเรียบร้อยแล้ว นอกจากนี ้ใน

เร่ืองการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิฯ จะมีสทิธิได้รับเงินปันผลก็ต่อเมื่ออยูใ่นฐานะผู้

ถือหุ้นของบริษัท  

8. รายละเอียดอื่นใดที่จ าเป็นส าหรับผู้ถอืหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสนิใจในการอนุมัตกิารเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้น

เพิ่มทุน 

 -ไมม่ี- 

9. ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

ล าดับ ขัน้ตอนการด าเนินการ วัน เดือน ปี 

1. ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 9/2562 8 พฤษภาคม 2562 

2. ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่สิทธิเข้าร่วมประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้

ที่ 1/2562 (Record Date)  

24 พฤษภาคม 2562 

3. ก าหนดวนัประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2562  10 มิถนุายน 2562 

4. ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีสทิธิในการจองซือ้หุ้นเพิ่มทนุตาม

สดัสว่นการถือหุ้น (Right Offering) (Record Date) 

14 มิถนุายน 2562 
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ล าดับ ขัน้ตอนการด าเนินการ วัน เดือน ปี 

5. จดทะเบียนลดทนุจดทะเบียน เพิ่มทนุจดทะเบียน และแก้ไข

หนงัสอืบริคณห์สนธิ กบักระทรวงพาณิชย์ 

ภายใน 14 วนันบัแตว่นัที่ท่ีประชมุ 

ผู้ ถือหุ้นมีมติ 

6. ก าหนดวนัจองซือ้และช าระคา่หุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีออกและ

เสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่น (Right Offering) 

วนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562   

7. น าหุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีเสนอขายผู้ถือหุ้นตามสดัสว่นการถือหุ้น

เข้าจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

ภายใน 30 วนันบัแตว่นัท่ีปิดการ

เสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทนุ 

8. ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่สิทธิในการจองซือ้ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ 

(Record Date)  

17 กรกฎาคม 2562  

9. ก าหนดวนัใช้สทิธิเพื่อซือ้หุ้นสามญัของบริษัทตามใบส าคญั

แสดงสทิธิฯ ครัง้แรก 

31 ตลุาคม 2562 

บริษัทฯ ขอรับรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานนีถ้กูต้องและครบถ้วนทกุประการ 

ลายมือช่ือ     - เชาวฤทธ์ิ ประภาจิตร์ – 

 

               (พลเอกเชาวฤทธ์ิ ประภาจิตร์) 

กรรมการ 

-ประทบัตราบริษัท- 

 

ลายมือช่ือ       - ภทัชรดา จุฑาประทีป – 

 

      (คณุภทัชรดา จฑุาประทีป) 

   กรรมการ 
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สารสนเทศเกี่ยวกับการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของ 
บริษัท พีพี ไพร์ม จ ากัด (มหาชน) 

  
ข้าพเจ้า บริษัท พีพี ไพร์ม จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 

ของบริษัท เมื่อวนัที่ 24 เมษายน 2562 และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 8/2562 และครัง้ที่ 9/2562 เมื่อวนัที่ 

29 เมษายน 2562 และวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2562 ตามล าดบั เก่ียวกบัการเพิ่มทนุและจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุดงัตอ่ไปนี ้

1. รายละเอียดของการออกและเสนอขาย 
 
1.1 จ านวนหุ้นที่เสนอขาย 
 
(ก) บริษัทจะจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวนไมเ่กิน 281,525,344 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม

ตามสดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering) ในอตัราสว่น 2 หุ้นสามญัเดิมตอ่ 1 หุ้นสามญัใหม ่(คิดเป็นจ านวนหุ้น
ที่ใช้ในการจดัสรรทัง้สิน้ 281,525,344 หุ้น) (จองซือ้เกินสทิธิได้) ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 2 บาท มลูคา่รวมไมเ่กิน 
563,050,688 บาท และก าหนดวนัจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ส าหรับการเสนอขายในช่วงวนัที่ 1 – 5 
กรกฎาคม 2562 (รวม 5 วนัท าการ) โดยบริษัทฯ ได้ก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซือ้หุ้นสามญั
เพิ่มทนุตามสดัสว่นการถือหุ้น (Record Date)  ในวนัท่ี 14 มิถนุายน 2562 
 
ในกรณีที่มีหุ้นสามญัเพิ่มทนุเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นในรอบแรกแล้ว บริษัทจะจดัสรร
หุ้นสามญัเพิ่มทนุที่เหลือให้แก่ผู้ ถือหุ้นที่ประสงค์จะจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนเกินสดัสว่นตามสดัสว่นการถือหุ้น 
ในราคาเดียวกนัโดยการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว โดยบริษัทจะด าเนินการจดัสรรหุ้นท่ีเหลอืจนกระทัง่ไม่
มีหุ้นสามญัเพิ่มทนุเหลือจากการจดัสรรอีก หรือจนกว่าจะไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่ม
ทนุดงักลา่วอีกตอ่ไป ในกรณีที่มีหุ้นเหลอืจากการใช้สทิธิจองซือ้หุ้นเพิ่มทนุของผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัสว่น
การถือหุ้นในครัง้นี ้บริษัทจะขออนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทในการประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ถดัไป 
 
ทัง้นี ้เป็นไปตามมติที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 ซึ่งได้อนุมตัิเมื่อวนัที่ 24 เมษายน 2562 และมติที่
ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 9/2562 เมื่อวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2562 
 

(ข) บริษัทจะจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทจ านวนไม่เกิน 281,525,344 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อ
รองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท รุ่นที่ 4 (PPPM-W4) ที่ออกและเสนอขาย
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นตามสดัส่วนการถือหุ้น (Warrant - RO) (“ใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ”) ซึ่งจะน าเสนอให้ที่ประชุม
วิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2562 ในวนัท่ี 10 มิถนุายน 2562 พิจารณาอนมุตัิตอ่ไป 
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1.2 ประเภทผู้ลงทุน 

 ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทแต่ละรายจะได้รับการจดัสรรและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ตามสดัสว่นการถือหุ้น 
(Warrant - RO)  

1.3 กำรก ำหนดรำคำเสนอขำยและควำมเหมำะสมของรำคำเสนอขำย 

บริษัทจะเสนอขายใบส าคญัสดงสิทธิให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering) โดย
ไมค่ิดมลูคา่ 

1.4 วิธีการเสนอขายและจัดสรร 

บริษัทจะจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท โดยไม่คิดมลูค่า ในอตัรา 3 หุ้นสามญั ต่อ 1 
หนว่ยใบส าคญัแสดงสทิธิฯ โดยบริษัทจะปัดเศษของใบส าคญัแสดงสทิธิฯ ทิง้ ใบส าคญัแสดงสทิธิฯ ของบริษัทมี

ก าหนดอาย ุ5 ปี นบัจากวนัที่ออกใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ในราคาใช้สิทธิ 1 บาท ต่อหน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิฯ 
โปรดพิจารณารายละเอียดเบือ้งต้นของใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ในสรุปสาระส าคญัของใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ที่
ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นตามสดัสว่นการถือหุ้น (Warrant-RO) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) 

2. วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน และแผนการใช้เงนิ 

บริษัทมีวตัถปุระสงค์ในการเพิ่มทนุเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้แก่บริษัท ทัง้ในด้านการด าเนินงานและด้านเงินทนุ 
โดยบริษัทมีแผนที่จะน าเงินท่ีได้รับจากการเพิ่มทนุไปใช้ในการ (1) ช าระคืนหนีส้นิตา่งๆ ของบริษัท เช่น หุ้นกู้  เป็น
ต้น (2) ใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในกิจการ และ (3) ใช้ในการขยายธุรกิจของบริษัทเพื่อให้มีผลประกอบการท่ีดีขึน้  

3. ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้จากการเพิ่มทุนหรือจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

3.1 การลดลงของสัดส่วนการถอืหุ้น (Control Dilution) 

เนื่องจากการเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิฯ ในครัง้นีเ้ป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดมิ ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นเดิมใช้

สทิธิทัง้จ านวน ผู้ ถือหุ้นเดิมจะไมไ่ด้รับผลกระทบด้านการลดลงของสดัสว่นการถือหุ้นและสิทธิออกเสยีง อยา่งไร

ก็ตามกรณีที่มีการใช้สิทธิทัง้จ านวนโดยบคุคลอื่นที่มิใช่ผู้ ถือหุ้นเดิม จะมีผลกระทบต่อผู้ ถือหุ้นเดิมประมาณร้อย

ละ 25.00 โดยมีสตูรค านวณดงันี ้

กรณีที่ 1 ภายใต้สมมุติฐานว่าการเพิ่มทุนโดยการเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามมติที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น

ประจ าปี 2562 มีการเสนอขายเต็มจ านวนสง่ผลให้หุ้นท่ีช าระแล้วก่อนการเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิฯ ในครัง้

นีเ้ทา่กบั 844,576,031 หุ้น 

Control Dilution = (Qw / (Qo + Qw)) โดยที่ 

Qw = จ านวนหุ้นท่ีรองรับใบส าคญัแสดงสทิธิฯ เทา่กบั 281,525,344 หุ้น 

Qo = จ านวนหุ้นท่ีช าระแล้วเดิมเทา่กบั 844,576,031 หุ้น 

ดงันัน้ 
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Control Dilution  = (281,525,344/ (844,576,031+ 281,525,344)) 

= ร้อยละ 25.00 

กรณีที่ 2 ภายใต้สมมุติฐานว่าการเพิ่มทุนโดยการเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามมติที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น

ประจ าปี 2562 ไม่มีการเสนอขายเต็มจ านวนสง่ผลให้หุ้นที่ช าระแล้วก่อนการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ใน

ครัง้นีเ้ทา่กบั 563,050,687 หุ้น 

Control Dilution = (Qw / (Qo + Qw)) โดยที่ 

Qw = จ านวนหุ้นท่ีรองรับใบส าคญัแสดงสทิธิฯ เทา่กบั 187,683,562 หุ้น 

Qo = จ านวนหุ้นท่ีช าระแล้วเดิมเทา่กบั 563,050,687 หุ้น 

ดงันัน้ 

Control Dilution  = (187,683,562/ (563,050,687 + 187,683,562)) 

= ร้อยละ 25.00 

3.2 การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) 

กรณีที่ 1 ภายใต้สมมุติฐานว่าการเพิ่มทุนโดยการเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามมติที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น

ประจ าปี 2562 มีการเสนอขายเต็มจ านวนสง่ผลให้หุ้นท่ีช าระแล้วก่อนการเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิฯ ในครัง้

นีเ้ทา่กบั 844,576,031 หุ้น 

ผลกระทบตอ่ราคาหุ้น   = (ราคาตลาดก่อนเสนอขาย – ราคาตลาดหลงัเสนอขาย) 
  ราคาตลาดก่อนเสนอขาย 
โดยที ่   
ราคาตลาด = ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนักของหุ้นย้อนหลงั 15 วันท าการติดต่อกัน

ก่อนวนัประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 8/2562 เมื่อวนัที่ 29 เมษายน 
2562 ซึ่งมีมติพิจารณาและอนุมัติ (ระหว่างวันที่ 3 เมษายน 2562 – 26 
เมษายน 2562) (ข้อมลูจาก SETSMART) เทา่กบั 2.19 บาท 
 

ราคาตลาดหลงัเสนอขาย = (ราคาตลาด x จ านวนหุ้นท่ีช าระแล้ว) + (ราคาใช้สทิธิ x จ านวนหุ้นรองรับ
ที่เสนอขายครัง้นี)้ 

  จ านวนหุ้นท่ีช าระแล้ว + จ านวนหุ้นท่ีรองรับครัง้นี ้
 

 = (2.19  x  563,050,687) + (2 x 281,525,344) + (1 x 281,525,344) 
  (563,050,687 + 281,525,344) + 281,525,344 

 = 1.845 บาทตอ่หุ้น 



สิง่ที่สง่มาด้วย 4 

 

หน้า 4 จาก 6 

ผลกระทบตอ่ราคาหุ้น = (2.19 – 1.845) / 2.19     =    ร้อยละ 15.80 

กรณีที่ 2 ภายใต้สมมุติฐานว่าการเพิ่มทุนโดยการเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามมติที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น

ประจ าปี 2562 ไม่มีการเสนอขายเต็มจ านวนสง่ผลให้หุ้นที่ช าระแล้วก่อนการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ใน

ครัง้นีเ้ทา่กบั 563,050,687 หุ้น 

ผลกระทบตอ่ราคาหุ้น   = (ราคาตลาดก่อนเสนอขาย – ราคาตลาดหลงัเสนอขาย) 
  ราคาตลาดก่อนเสนอขาย 
โดยที ่   
ราคาตลาด = ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนักของหุ้นย้อนหลงั 15 วันท าการติดต่อกัน

ก่อนวนัประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 8/2562 เมื่อวนัที่ 29 เมษายน 
2562 ซึ่งมีมติพิจารณาและอนุมัติ (ระหว่างวันที่ 3 เมษายน 2562 – 26 
เมษายน 2562) (ข้อมลูจาก SETSMART) เทา่กบั 2.19 บาท 
 

ราคาตลาดหลงัเสนอขาย = (ราคาตลาด x จ านวนหุ้นท่ีช าระแล้ว) + (ราคาใช้สทิธิ x จ านวนหุ้นรองรับ
ที่เสนอขายครัง้นี)้ 

  จ านวนหุ้นท่ีช าระแล้ว + จ านวนหุ้นท่ีรองรับครัง้นี ้
 

 = (2.19  x  563,050,687) + (1 x 187,683,562) 
  563,050,687+187,683,562 

 = 1.89 บาทตอ่หุ้น 
ผลกระทบตอ่ราคาหุ้น = (2.19 – 1.89) / 2.19     =      ร้อยละ 13.64 

   

3.3 การลดลงของส่วนแบ่งก าไร 

ไมส่ามารถค านวณได้เนื่องจากก าไรสทุธิของบริษัทมีผลขาดทนุสทุธิ 

4.  ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 

4.1  เหตุผลและความจ าเป็นของการเพิ่มทุนจดทะเบียน 

1. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเดิมได้รับประโยชน์จากการถือใบส าคญัแสดงสทิธิฯ และ 
2. เพื่อให้บริษัทมีเงินทนุเพื่อรองรับแผนการด าเนินธุรกิจ เพื่อใช้ในการ (1) ช าระคืนหนีส้นิตา่งๆ ของบริษัท 

เชน่ หุ้นกู้  เป็นต้น (2) ใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในกิจการ และ (3) ใช้ในการขยายธุรกิจของบริษัทเพื่อให้
มีผลประกอบการท่ีดีขึน้ 

 



สิง่ที่สง่มาด้วย 4 

 

หน้า 5 จาก 6 

4.2 ควำมเป็นไปได้ของแผนกำรใช้เงนิเพิ่มทุน  
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นวา่ เพื่อการขยายธุรกิจและการลงทนุในอนาคต บริษัทจึงมีความต้องการ
ใช้เงินอย่างต่อเนื่อง ดงันัน้ การออกใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ในครัง้นีจ้ะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทได้
ทยอยเพิ่มทนุเพื่อรองรับแผนการด าเนินธุรกิจดงักลา่วข้างต้น 

4.3 ควำมสมเหตุสมผลของกำรเพิ่มทุน รวมทัง้ควำมเพียงพอของแหล่งเงนิทุน 

ภายหลงัจากที่บริษัทได้ศึกษาความสมเหตุสมผลและประโยชน์ของการเพิ่มทุนในครัง้นีต้ามที่กล่าวข้างต้น 
คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการเพิ่มทุนในครัง้นีม้ีความสมเหตุสมผล เพราะนอกจากจะสร้างประโยชน์ให้แก่
บริษัทแล้วยงัก่อให้เกิดประโยชน์กบัผู้ ถือหุ้นเดิมในการมีโอกาสได้รับผลตอบแทนเพิ่มขึน้ในอนาคตจากการถือ
ใบส าคญัแสดงสทิธิฯ นีอ้ีกด้วย 

 ในกรณีที่บริษัทได้รับเงินจากการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ในครัง้นีไ้ม่ครอบคลมุงบประมาณทัง้หมดที่
บริษัทต้องใช้ในการด าเนินโครงการตามแผนธุรกิจของบริษัท บริษัทอาจพิจารณาจดัหาแหลง่เงินทนุจากสถาบนั
การเงิน หรือด้วยวิธีอื่นในอนาคตตอ่ไป 

4.4  ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึน้ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงินและผลการ 
ด าเนินงานของบริษัท อันเน่ืองมาจากการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงเพิ่มทุนและการด าเนินการ
ตามแผนการใช้เงนิเพิ่มทุน 

 ในกรณีที่บริษัทสามารถเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิฯ และมีการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิฯ ครบถ้วนเต็ม
จ านวน จ านวนอตัราสว่นหนีส้ินต่อทนุ (D/E Ratio) ของบริษัทจะมีสดัสว่นที่ดีขึน้ ซึ่งจะท าให้บริษัทมีฐานะทาง
การเงินที่มัน่คงและความสามารถในการจดัหาแหลง่เงินทนุจากสถาบนัการเงิน อนัจะสง่ผลตอ่ความสามารถใน
การแขง่ขนัของบริษัทในระยะยาว 

5.  ค ารับรองของกรรมการ 

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไมป่ฏิบตัิหน้าที่ด้วยความซื่อสตัย์สจุริตและระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
ในเร่ืองที่เก่ียวข้องกับการเพิ่มทุน หากการไม่ปฏิบตัิหน้าที่ดงักล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ผู้ ถือหุ้น
สามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดงักล่าวแทนบริษัท ได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบญัญัติ
บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่นัน้เป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความ
เก่ียวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ ถือหุ้ นสามารถใช้สิทธิฟอ้งเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนัน้แทนบริษัทได้
ตามมาตรา 89/18 แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 
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ขอรับรองวา่สารสนเทศในรายงานฉบบันีถ้กูต้องและครบถ้วนทกุประการ 

 

ลายมือช่ือ      - เชาวฤทธ์ิ ประภาจิตร์ - 

    (พลเอกเชาวฤทธ์ิ ประภาจิตร์) 

กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท 

 

ลายมือช่ือ                     - ภทัชรดา จุฑาประทีป - 

        (คณุภทัชรดา จฑุาประทีป) 

กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท 
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หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. 
Proxy Form A 

 
เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น...............................................   เขียนที่...................................................................................... 
Shareholder registration number     Written at       
 วนัที่...............เดือน..............................พ .ศ.  ............................ 
 Date  Month  Year 
 (1) ข้าพเจ้า …………………………………………………………………………………………………………. สญัชาต…ิ…………………….. 
 I/We         nationality                   
      ที่อยู…่……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 Address 
(2)  เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท พีพี ไพร์ม จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”)  
 Being a shareholder of PP Prime Public Company Limited (“Company”)  
 โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม ………………………………..….... หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั ………….………..……… เสียงดงันี ้
 Holding the total number of         shares and have the rights to vote equal to votes as follows  
  หุ้นสามญั ………………………………………………........หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั ……………………............เสียง  

     ordinary share         shares and have the rights to vote equal to votes  

  หุ้นบริุมสิทธิ ……………………………………………..….หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั …………………….............เสียง  
     preference share         shares and have the rights to vote equal to votes 

(3)  ขอมอบฉันทะให้  
Hereby appoint  

ชื่อ …………………………………………………………………………………………………………อาย.ุ.......................... ปี 
 Name         age   
 ที่อยู ่………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 Address 

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพ่ือเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2562 ในวนัจนัทร์ที่ 10 มิถนุายน
2562 เวลา 13:30 น. ณ บริษัท พีพี ไพร์ม จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 62-62/1 หมู่ 2 ถนน รพช.-อู่ตะเภา  ต าบลหนองชุมพล อ าเภอเขาย้อย จงัหวัด
เพชรบรีุ 76140 หรือที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลาและสถานที่อ่ืนด้วย 
As my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2019 on 
Monday 10th June 2019 at 13:30 hours. at the meeting room, No.62-62/1 Moo 2, Ror.Phor.Chor. Utapao Road, Nongchumphon Sub-
district, Khao Yoi District, Petchaburi Province 76140 or such other date, time and place as the meeting may be held. 

กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีที่ผู้ รับมอบฉันทะไมอ่อกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนงัสือมอบฉันทะให้ถือเสมือน
วา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with my/our voting 
intentions as specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves. 
 

ลงช่ือ / Signed …………………………………………...ผู้มอบฉันทะ / Grantor 

       (...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ / Signed …………………………………………...ผู้ รับมอบฉนัทะ / Proxy 

      (...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ / Signed …………………………………………...ผู้ รับมอบฉนัทะ / Proxy 

      (...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ / Signed …………………………………………...ผู้ รับมอบฉนัทะ / Proxy 

 (...…………………...…………………….) 

หมายเหต ุ ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้ นให้
ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

(ปิดอากรแสตมป์  
20 บาท) 

(Please attach 
stamp duty  
of Baht 20) 
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หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
Proxy Form B 

 
เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น...............................................   เขียนที่........................................................................................ 
Shareholder registration number      Written at       
       วนัที่.................เดือน.................................... พ .ศ.  ...................... 
 Date  Month        Year 

(1) ข้าพเจ้า …………………………………………………………………………………………………………สญัชาติ…………………………… 
 I/We         nationality                   
      ที่อยู…่……………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
 Address 

(2)  เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท พีพี ไพร์ม จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”)  
 Being a shareholder of PP Prime Public Company Limited (“Company”)  
 โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม ………………………………..….... หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั ………….………..……… เสียงดงันี ้
 Holding the total number of         shares and have the rights to vote equal to votes as follows  

  หุ้นสามญั ………………………………………………........หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั ……………………............เสียง  
     ordinary share         shares and have the rights to vote equal to votes  
  หุ้นบริุมสิทธิ ……………………………………………..….หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั …………………….............เสียง  

                preference share               shares and have the rights to vote equal to votes 

(3)  ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง) 
Hereby appoint (Please choose one of following) 
   1. มอบฉันทะให้ กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัทฯ คือ 

 Appoint any one of the following Independent Directors of the Company 
  พนัต ารวจโทเธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์ / Pol.Lt.Col. Thienrath Vichiensan หรือ/or 
  นางนที ชวนสนิท / Mrs. Natee Chuansanit หรือ/or 
  นายธีรวิทย์ ธนกิจสนุทร / Mr. Teerawit Tanakijsoontorn หรือ/or 
 (รายละเอียดของกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่สง่มาด้วย 6) 
(Details of Independent Directors are specified in Enclosure 6) 

   2. ชื่อ ……………………………………………………………………………………………………….………อายุ  ........................ ปี 
 Name               age 
 ที่อยู ่……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 Address 

ทัง้นีใ้นกรณีที่กรรมการอิสระผู้ รับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่ง ไมส่ามารถเข้าประชมุได้ให้กรรมการอิสระที่เหลือเป็นผู้ รับมอบฉันทะแทนกรรมการอิสระ
ที่ไมส่ามารถเข้าประชมุ 
In this regard, in the case where any of such Independent Directors is unable to attend the meeting, the other Independent Director 
shall be appointed as a proxy instead of the Independent Director who is unable to attend the meeting. 

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพ่ือเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2562 
ในวนัจนัทร์ที่ 10 มิถนุายน 2562 เวลา 13:30 น. ณ บริษัท พีพี ไพร์ม จ ากดั (มหาชน) เลขที่ 62-62/1 หมู่ 2 ถนน รพช.-อู่ตะเภา  ต าบลหนองชมุพล 
อ าเภอเขาย้อย จงัหวดัเพชรบรีุ 76140 หรือที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลาและสถานที่อื่นด้วย 
Anyone of these persons as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of 
Shareholders No. 1/2019 on Monday 10th June 2019 at 13:30 hours. at the meeting room, No.62-62/1 Moo 2, Ror.Phor.Chor. Utapao 
Road, Nongchumphon Sub-district, Khao Yoi District, Petchaburi Province 76140 or such other date, time and place as the meeting 
may be held. 
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นีด้งันี ้

In this Meeting, I/we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows: 

(ปิดอากรแสตมป์  
20 บาท) 

(Please attach 
stamp duty  
of Baht 20) 
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วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562  
Agenda 1  To consider approving the Minutes of the 2019 Annual Ordinary General Meeting of Shareholders 

   ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
           The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate. 
   ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

           The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 
     เห็นด้วย         ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสียง 
          Approve                               Disapprove                           Abstain   

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 (PPPM-W4) จ านวนไม่
เกิน 281,525,344 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Warrant-RO) 

Agenda 2  To consider approving the issuance and offering of the Warrants to Purchase the Company’s Ordinary Shares No. 4 
(PPPM-W4) in the amount not exceeding 281,525,344 units to the existing shareholders by way of right offering 
(Warrant-RO) 

   ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
           The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate. 
   ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

           The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 
     เห็นด้วย         ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสียง 
          Approve                               Disapprove                           Abstain     

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 281,525,344 บาท จากทุนจดทะเบียนจ านวน 844,576,031 
บาท เป็น 563,050,687 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จ าหน่ายจ านวน 281,525,344 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 1 บาท 

Agenda 3 To consider approving the reduction of the Company’s registered capital by THB 281,525,344 from the existing 
registered capital of THB 844,576,031 to THB 563,050,687 by cancelling 281,525,344 authorized but unissued 
ordinary shares, with a par value of THB 1 per share 

   ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
           The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate. 
   ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

           The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 
        เห็นด้วย         ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสียง 
          Approve                               Disapprove                           Abstain      

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนของบริษัท 
Agenda 4  To consider approving the amendment of Clause 4 of the Memorandum of Association to be in line with the reduction 

of the Company’s registered capital 

   ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
           The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate. 
   ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

           The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 
        เห็นด้วย         ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสียง 
          Approve                               Disapprove                           Abstain     
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วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจ านวน 563,050,688 บาท จากทุนจดทะเบียนจ านวน 563,050,687 บาท เป็น
ทุนจดทะเบียนจ านวน 1,126,101,375 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จ านวน 563,050,688  หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 1 บาท 

Agenda 5 To consider approving the Company’s registered capital increase by THB 563,050,688 from the existing registered 
capital of THB 563,050,687 to THB 1,126,101,375 by issuing 563,050,688 newly issued ordinary shares, with a par 
value of THB 1 per share 

   ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
           The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate. 
   ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

           The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 
        เห็นด้วย         ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสียง 
          Approve                               Disapprove                           Abstain     

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนของบริษัท  
Agenda 6 To consider approving the amendment of Clause 4 of the Memorandum of Association to be in line with the 

Company’s registered capital increase 

   ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
           The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate. 
   ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

           The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 
        เห็นด้วย         ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสียง 
          Approve                               Disapprove                           Abstain     

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจ านวนไม่เกิน 281,525,344  หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ไว้
เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 (PPPM-W4) ที่ออกและเสนอขาย
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Warrant - RO) 

Agenda 7 To consider approving the allocation of not exceeding 281,525,344 newly issued ordinary shares, with a par value of 
THB 1 per share, to accommodate the exercise of the Warrants to Purchase the Company’s Ordinary Shares No. 4 
(PPPM-W4) issued and offered to the existing shareholders by way of right offering (Warrant - RO) 

   ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
           The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate. 
   ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

           The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 
        เห็นด้วย         ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสียง 
          Approve                               Disapprove                           Abstain   

วาระที่ 8 พิจารณายกเลิกการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทและหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. เร่ืองวัตถุประสงค์ของบริษัท 
Agenda 8 To consider cancelling the amendment to the objectives of the Company and Clause 3 of the Memorandum of 

Association of the Company regarding the objectives of the Company 

   ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
           The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate. 
   ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

           The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 
        เห็นด้วย         ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสียง 

Approve                               Disapprove                           Abstain   
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วาระที่ 9 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ  
Agenda 9  To consider other matters (if any) 

(5) การลงคะแนนเสียงของ ผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนังสือมอบฉันทะนีใ้ห้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูต้องและ
ไมใ่ชเ่ป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 
Vote of the Proxy in any Agenda which is not in accordance with this Form of Proxy shall be invalid and shall not be the vote of the 
Shareholder. 

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบไุว้ไมช่ดัเจน หรือในกรณีที่ที่ประชมุมีการพิจารณาหรือ
ลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิ
พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
In case I do not specify the authorization or the authorization is unclear, or if the meeting considers or resolves any matter other than 
those stated above, or if there is any change or amendment to any fact, the Proxy shall be authorized to consider and vote the matter 
on my behalf as the Proxy deems appropriate. 

กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีที่ผู้ รับมอบฉันทะไมอ่อกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนงัสือมอบฉันทะให้ถือเสมือน
วา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
For any act performed by the Proxy at the meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me in all respects except for 
vote of the Proxy which is not in accordance with this Proxy Form. 
 
 

ลงช่ือ / Signed …………………………………………...ผู้มอบฉันทะ / Grantor 

       (...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ / Signed …………………………………………...ผู้ รับมอบฉนัทะ / Proxy 

       (...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ / Signed …………………………………………...ผู้ รับมอบฉนัทะ / Proxy 

       (...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ / Signed …………………………………………...ผู้ รับมอบฉนัทะ / Proxy 

       (...…………………...…………………….) 

 
หมายเหต ุ/ Remark 
1. ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไมส่ามารถแบง่แยกจ านวนหุ้น

ให้ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
The Shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and shall not allocate the 
number of shares to several proxies to vote separately  

2. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระที่ระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบเุพ่ิมเติมได้ในใบประจ าตอ่แบบหนงัสือมอบ
ฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 
In case there are agendas other than those specified above, the additional statement can be specified by the Shareholder in the 
Regular Continued Proxy Form B as enclosed.  
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
Attachment to Proxy Form B 

 การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท พีพี ไพร์ม จ ากัด (มหาชน) 
A proxy is granted by a shareholder of PP Prime Public Company Limited 

 
ในการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2562 ในวนัจนัทร์ที่ 10 มิถนุายน 2562 เวลา 13:30 น. ณ บริษัท พีพี ไพร์ม จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 62-62/1 
หมู ่2 ถนน รพช.-อูต่ะเภา  ต าบลหนองชมุพล อ าเภอเขาย้อย จงัหวดัเพชรบรีุ 76140 หรือที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลาและสถานที่อื่นด้วย 
At the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2019 on Monday 10th June 2019 at 13:30 hours. at the Meeting Room, 
No.62-62/1 Moo 2, Ror.Phor.Chor. Utapao Road, Nongchumphon Sub-district, Khao Yoi District, Petchaburi Province 76140 or such 
other date, time and place as the meeting may be held. 

วาระที่  ..............................  เร่ือง  ... ................................................................................................................. ..................................  
     Agenda  Subject: 

   ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate. 

   ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้
           The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 

        เห็นด้วย         ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสียง 
             Approve                            Disapprove                           Abstain   

วาระที่  ..............................  เร่ือง. ..................................................................................................................................................... 
     Agenda  Subject: 

   ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
           The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate. 
   ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

           The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 
        เห็นด้วย         ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสียง 
             Approve                            Disapprove                           Abstain   

วาระที่  ..............................  เร่ือง. ................................................................................................................... ..................................  
     Agenda  Subject: 

   ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
           The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate. 
   ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

           The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 
        เห็นด้วย         ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสียง 
             Approve                            Disapprove                           Abstain  

วาระที่  ..............................  เร่ือง. ..................................................................................................................................................... 
     Agenda  Subject: 

   ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
           The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate. 
   ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

           The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 
        เห็นด้วย         ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสียง 

   Approve                           Disapprove                             Abstain 
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วาระที่  ..............................  เร่ือง. ..................................................................................................................................................... 
     Agenda  Subject: 

   ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
           The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate. 
   ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

           The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 
        เห็นด้วย         ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสียง 
             Approve                            Disapprove                           Abstain 

วาระที่  ..............................  เร่ือง. ..................................................................................................................................................... 
     Agenda  Subject: 

   ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
           The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate. 
   ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

           The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 
        เห็นด้วย         ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสียง 
             Approve                            Disapprove                           Abstain  
 

ข้าพเจ้าขอรับรองวา่รายการในใบประจ าตอ่แบบหนงัสือมอบฉันทะถกูต้องบริบรูณ์และเป็นความจริงทกุประการ 
 

ลงช่ือ / Signed …………………………………………...ผู้มอบฉันทะ / Grantor 

      (...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ / Signed …………………………………………...ผู้ รับมอบฉนัทะ / Proxy 

      (...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ / Signed …………………………………………...ผู้ รับมอบฉนัทะ / Proxy 

      (...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ / Signed …………………………………………...ผู้ รับมอบฉนัทะ / Proxy 

        (...…………………...…………………….) 
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หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
Proxy Form C 

ส าหรับกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้คสัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น 
For foreign shareholders who have custodians in Thailand only. 

 

เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น...............................................   เขียนที่.............................................................................. 
Shareholder registration number      Written at    
 วนัที่...............เดือน...............................พ .ศ.  ....................  
 Date  Month  Year 
 

(1) ข้าพเจ้า …………………………………………………………………………………………………  สญัชาต…ิ…………………… 
 I/We         nationality                   
      ที่อยู…่……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 Address 
 ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น (Custodian) ให้กบั............................................................................................... 

As the custodian of 
ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท พีพี ไพร์ม จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)  

 who is a shareholder of PP Prime Public Company Limited (“Company”)  

 โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม ………………………………..….... หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั ………….………..……… เสียงดงันี ้
 Holding the total number of         shares and have the rights to vote equal to votes as follows  
  หุ้นสามญั ………………………………………………........หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั ……………………............เสียง  

     ordinary share         shares and have the rights to vote equal to votes  

  หุ้นบริุมสิทธิ ……………………………………………..….หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั …………………….............เสียง  
                preference share         shares and have the rights to vote equal to votes 

 
(2)  ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง) 

Hereby appoint (Please choose one of following) 
   1. มอบฉันทะให้ กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัทฯ คือ 

 Appoint any one of the following Independent Directors of the Company 
  พนัต ารวจโทเธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์ / Pol.Lt.Col. Thienrath Vichiensan หรือ/or 
  นางนที ชวนสนิท / Mrs. Natee Chuansanit หรือ/or 
  นายธีรวิทย์ ธนกิจสนุทร / Mr. Teerawit Tanakijsoontorn หรือ/or 
 (รายละเอียดของกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่สง่มาด้วย 6) 
(Details of Independent Directors are specified in Enclosure 6) 

   2. ชื่อ ……………………………………………………………………………………………………….………อายุ  ........................ ปี 
 Name               age 
 ที่อยู ่……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

    Address 

 
ทัง้นีใ้นกรณีที่กรรมการอิสระผู้ รับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่ง ไมส่ามารถเข้าประชมุได้ให้กรรมการอิสระที่เหลือเป็นผู้ รับมอบฉันทะแทนกรรมการอิสระ
ที่ไมส่ามารถเข้าประชมุ 
In this regard, in the case where any of such Independent Directors is unable to attend the meeting, the other Independent Director 
shall be appointed as a proxy instead of the Independent Director who is unable to attend the meeting. 
 

(ปิดอากรแสตมป์  
20 บาท) 

(Please attach 
stamp duty  
of Baht 20) 
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คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2562 
ในวนัจนัทร์ที่ 10 มิถนุายน 2562 เวลา 13:30 น. ณ บริษัท พีพี ไพร์ม จ ากดั (มหาชน) เลขที่ 62-62/1 หมู่ 2 ถนน รพช.-อู่ตะเภา  ต าบลหนองชมุพล 
อ าเภอเขาย้อย จงัหวดัเพชรบรีุ 76140 หรือที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลาและสถานที่อื่นด้วย 
Anyone of these persons as my/our proxy ( “proxy”)  to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of 
Shareholders No. 1/2019 on Monday 10th June 2019 at 13:30 hours. at the Meeting Room, No.62-62/1 Moo 2, Ror.Phor.Chor. Utapao 
Road, Nongchumphon Sub-district, Khao Yoi District, Petchaburi Province 76140 or such other date, time and place as the meeting 
may be held. 

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี  ้
In this Meeting, I/we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows: 

 มอบฉันทะตามจ านวนหุ้นทัง้หมดที่ถือ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 
        Grant proxy the total amount of shares holding and entitled to vote 

 มอบฉันทะบางสว่น คือ 
       Grant partial shares of  

  หุ้นสามญั ………………………………………………........หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั ……………………............เสียง  
     ordinary share         shares and have the rights to vote equal to votes  
  หุ้นบริุมสิทธิ ……………………………………………..….หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั …………………….............เสียง  

     preference share         shares and have the rights to vote equal to votes 

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทัง้หมด ……………………………….เสียง 
Total voting rights   votes 

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นีด้งันี  ้
In this Meeting, I/we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows: 

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562  
Agenda 1  To consider approving the Minutes of the 2019 Annual Ordinary General Meeting of Shareholders 

   ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
           The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate. 
   ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

           The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 
     เห็นด้วย         ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสียง 
          Approve                               Disapprove                           Abstain   

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 (PPPM-W4) จ านวนไม่
เกิน 281,525,344 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Warrant-RO) 

Agenda 2  To consider approving the issuance and offering of the Warrants to Purchase the Company’s Ordinary Shares No. 4 
(PPPM-W4) in the amount not exceeding 281,525,344 units to the existing shareholders by way of right offering 
(Warrant-RO) 

   ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
           The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate. 
   ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

           The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 
     เห็นด้วย         ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสียง 
          Approve                               Disapprove                           Abstain     
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วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 281,525,344 บาท จากทุนจดทะเบียนจ านวน 844,576,031 
บาท เป็น 563,050,687 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จ าหน่ายจ านวน 281,525,344 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 1 บาท 

Agenda 3 To consider approving the reduction of the Company’s registered capital by THB 281,525,344 from the existing 
registered capital of THB 844,576,031 to THB 563,050,687 by cancelling 281,525,344 authorized but unissued 
ordinary shares, with a par value of THB 1 per share 

   ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
           The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate. 
   ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

           The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 
        เห็นด้วย         ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสียง 
          Approve                               Disapprove                           Abstain      

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนของบริษัท 
Agenda 4  To consider approving the amendment of Clause 4 of the Memorandum of Association to be in line with the reduction 

of the Company’s registered capital 

   ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
           The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate. 
   ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

           The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 
        เห็นด้วย         ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสียง 
          Approve                               Disapprove                           Abstain     

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจ านวน 563,050,688 บาท จากทุนจดทะเบียนจ านวน 563,050,687 บาท เป็น
ทุนจดทะเบียนจ านวน 1,126,101,375 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จ านวน 563,050,688  หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 1 บาท 

Agenda 5 To consider approving the Company’s registered capital increase by THB 563,050,688 from the existing registered 
capital of THB 563,050,687 to THB 1,126,101,375 by issuing 563,050,688 newly issued ordinary shares, with a par 
value of THB 1 per share 

   ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
           The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate. 
   ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

           The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 
        เห็นด้วย         ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสียง 
          Approve                               Disapprove                           Abstain     

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนของบริษัท  
Agenda 6 To consider approving the amendment of Clause 4 of the Memorandum of Association to be in line with the 

Company’s registered capital increase 

   ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
           The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate. 
   ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

           The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 
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        เห็นด้วย         ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสียง 
          Approve                               Disapprove                           Abstain     

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจ านวนไม่เกิน 281,525,344  หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ไว้
เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 (PPPM-W4) ที่ออกและเสนอขาย
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Warrant - RO) 

Agenda 7 To consider approving the allocation of not exceeding 281,525,344 newly issued ordinary shares, with a par value of 
THB 1 per share, to accommodate the exercise of the Warrants to Purchase the Company’s Ordinary Shares No. 4 
(PPPM-W4) issued and offered to the existing shareholders by way of right offering (Warrant - RO) 

   ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
           The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate. 
   ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

           The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 
        เห็นด้วย         ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสียง 
          Approve                               Disapprove                           Abstain   

วาระที่ 8 พิจารณายกเลิกการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทและหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. เร่ืองวัตถุประสงค์ของบริษัท 
Agenda 8 To consider cancelling the amendment to the objectives of the Company and Clause 3 of the Memorandum of 

Association of the Company regarding the objectives of the Company 

   ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
           The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate. 
   ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

           The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 
        เห็นด้วย         ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสียง 

Approve                               Disapprove                           Abstain   

วาระที่ 9 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ  
Agenda 9  To consider other matters (if any) 

(5) การลงคะแนนเสียงของ ผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนังสือมอบฉันทะนีใ้ห้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูต้องและ
ไมใ่ชเ่ป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 
Vote of the Proxy in any Agenda which is not in accordance with this Form of Proxy shall be invalid and shall not be the vote of the 
Shareholder. 

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบไุว้ไมช่ดัเจน หรือในกรณีที่ที่ประชมุมีการพิจารณาหรือ
ลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิ
พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
In case I do not specify the authorization or the authorization is unclear, or if the meeting considers or resolves any matter other than 
those stated above, or if there is any change or amendment to any fact, the Proxy shall be authorized to consider and vote the matter 
on my behalf as the Proxy deems appropriate. 

กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชมุ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
Any acts performed by the proxy in this meeting, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves. 
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ลงช่ือ / Signed …………………………………………...ผู้มอบฉันทะ / Grantor 

      (...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ / Signed …………………………………………...ผู้ รับมอบฉนัทะ / Proxy 

      (...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ / Signed …………………………………………...ผู้ รับมอบฉนัทะ / Proxy 

      (...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ / Signed …………………………………………...ผู้ รับมอบฉนัทะ / Proxy 

      (...…………………...…………………….) 

 
 
หมายเหต ุ/ Remark 
1.  หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นีใ้ช้เฉพาะกรณีที่ผู้ ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ใน

ประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นให้เทา่นัน้ 
This Proxy form C is only used for the shareholder who is specified in the register as a foreign investor and has appointed a 
custodian in Thailand to be a share depository and keeper. The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to 
attend the meeting and cast a vote. The shareholder cannot split his/her votes to different proxies to vote separately.  

2.  หลกัฐานที่ต้องแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉันทะคือ 
The documents needed to be attached to this Proxy form are: 
(1)  หนงัสือมอบอ านาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทน 
      Power of attorney from the shareholder empowering the custodian to sign this Proxy form on his/her behalf 
(2)  หนงัสือยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 

             Document confirming that the person who signed the proxy form is permitted to operate the custodian business 
3. ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบง่แยกจ านวนหุ้น

ให้ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้  
The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder 
cannot split his/her votes to different proxies to vote separately. 

4.  ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระที่ระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบเุพ่ิมเติมได้ในใบประจ าตอ่แบบหนงัสือ 
มอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ 
In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to Proxy Form 
C provided.  
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
Attachment to Proxy Form C 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท พีพี ไพร์ม จ ากัด (มหาชน) 
A proxy is granted by a shareholder of PP Prime Public Company Limited. 

 
ในการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2562 ในวนัจนัทร์ที่ 10 มิถนุายน 2562 เวลา 13:30 น. ณ บริษัท พีพี ไพร์ม จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 62-62/1 
หมู ่2 ถนน รพช.-อูต่ะเภา  ต าบลหนองชมุพล อ าเภอเขาย้อย จงัหวดัเพชรบรีุ 76140 หรือที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลาและสถานที่อื่นด้วย 
At the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2019 on Monday 10th June 2019 at 13:30 hours. at the Meeting Room, 
No.62-62/1 Moo 2, Ror.Phor.Chor. Utapao Road, Nongchumphon Sub-district, Khao Yoi District, Petchaburi Province 76140 or such 
other date, time and place as the meeting may be held. 

วาระที่  ..............................  เร่ือง. ................................................................................................................... ..................................  
     Agenda  Subject: 

   ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate. 

   ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้
           The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 

        เห็นด้วย         ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสียง 
             Approve                            Disapprove                           Abstain   

วาระที่  ..............................  เร่ือง. ..................................................................................................................................................... 
     Agenda  Subject: 

   ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
           The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate. 
   ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

           The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 
        เห็นด้วย         ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสียง 
             Approve                            Disapprove                           Abstain   

วาระที่  ..............................  เร่ือง. ..................................................................................................................................................... 
     Agenda  Subject: 

   ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
           The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate. 
   ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี ้

           The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 
        เห็นด้วย         ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสียง 
             Approve                            Disapprove                           Abstain  

วาระที่  ..............................  เร่ือง. ..................................................................................................................................................... 
     Agenda  Subject: 

   ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
           The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate. 
   ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

           The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 
        เห็นด้วย         ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสียง 

   Approve                           Disapprove                             Abstain 
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วาระที่  ..............................  เร่ือง. ..................................................................................................................................................... 
     Agenda  Subject: 

   ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
           The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate. 
   ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

           The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 
        เห็นด้วย         ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสียง 
             Approve                            Disapprove                           Abstain 

วาระที่  ..............................  เร่ือง. ..................................................................................................................................................... 
     Agenda  Subject: 

   ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
           The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate. 
   ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

           The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 
        เห็นด้วย         ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสียง 
             Approve                            Disapprove                           Abstain  
 

ข้าพเจ้าขอรับรองวา่รายการในใบประจ าตอ่แบบหนงัสือมอบฉันทะถกูต้องบริบรูณ์และเป็นความจริงทุกประการ 
 

ลงช่ือ / Signed …………………………………………...ผู้มอบฉันทะ / Grantor 

      (...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ / Signed …………………………………………...ผู้ รับมอบฉนัทะ / Proxy 

      (...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ / Signed …………………………………………...ผู้ รับมอบฉนัทะ / Proxy 

      (...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ / Signed …………………………………………...ผู้ รับมอบฉนัทะ / Proxy 

      (...…………………...…………………….) 
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ค าชีแ้จงวธีิการมอบฉันทะ การลงทะเบียน เอกสารที่ต้องน ามาแสดงในวันประชุม 
การออกเสียงลงคะแนนและวธีิการนับคะแนน 

 
ค าชีแ้จงวธีิการมอบฉันทะ 

 กรณีผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉนัทะให้บคุคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทน
ตนได้ โดยบริษัท ได้จดัให้มีหนงัสือมอบฉนัทะ 3 แบบ ตามแบบที่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้ก าหนดไว้ ซึ่ง
บริษัทได้จดัสง่หนงัสอืมอบฉนัทะมาพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุนี ้ โดยหนงัสอืมอบฉนัทะแตล่ะแบบ มีลกัษณะดงันี ้

- แบบ ก. แบบทัว่ไปซึง่เป็นท่ีงา่ยไมซ่บัซ้อน  
- แบบ ข. แบบท่ีก าหนดรายการตา่งๆที่จะมอบฉนัทะที่ละเอียดชดัเจนตายตวั 
- แบบ ค. แบบท่ีใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้คสัโตเดยีน (Custodian)  ในประเทศ

ไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น 
วิธีการมอบฉนัทะสามารถด าเนินการได้ดงันี ้
(1) ผู้ ถือหุ้ นอื่น ๆ นอกเหนือจากผู้ ถือหุ้ นที่เป็นผู้ ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้ คัสโตเดียน (Custodian) ใน

ประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น) ให้เลอืกใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. ก็ได้ แต่ต้องใช้แบบใด
แบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านัน้ โดยบริษัทขอแนะน าให้ใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. และระบกุารออกเสียงใน
แตล่ะระเบียบวาระ 

(2) ผู้ ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูล
หุ้น จะเลือกใช้หนงัสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. หรือ แบบ ค. ก็ได้แต่ต้องเลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบ
เดียวเทา่นัน้ 

(3) ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ไมส่ามารถแบง่แยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 

(4) ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของ
บริษัทดงัมีรายละเอียดตามที่ส่งมาพร้อมกันนี ้หากผู้ ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทแล้ว 
บริษัทขอแนะน าให้ใช้หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. และระบกุารออกเสยีงในแต่ละระเบียบวาระและสง่หนงัสอืมอบ
ฉนัทะพร้อมเอกสารประกอบการมอบฉนัทะมายงันกัลงทุนสมัพนัธ์ ณ บริษัท พีพี ไพร์ม จ ากดั (มหาชน) เลขที่ 
69/5 หมู ่5 ถนนพระราม 2 (กม.71) ต าบลบางขนัแตก อ าเภอเมืองสมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม 75000
เพื่อความสะดวกในการตรวจเอกสาร จึงขอความร่วมมือโปรดสง่เอกสารให้ถึงบริษัท ก่อนการประชมุไมน้่อยกวา่ 
3 วนั 

(5) ให้กรอกข้อความให้ถกูต้องและชดัเจนและผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะลงช่ือในหนงัสือมอบฉันทะและปิด
อากรแสตมป์ จ านวน 20 บาท พร้อมทัง้ขีดฆา่ลงวนัท่ีที่ท าหนงัสอืมอบฉนัทะดงักลา่ว 

(6) ให้ผู้ รับมอบฉันทะแสดงแบบฟอร์มลงทะเบียน หนงัสือมอบฉนัทะและเอกสารประกอบการมอบฉนัทะ ณ โต๊ะ
ลงทะเบียนส าหรับผู้ รับมอบฉนัทะในวนัประชมุ 

การลงทะเบียน 

 บริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ ถือหุ้น/ผู้ รับมอบฉนัทะลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชมุได้ตัง้แต ่เวลา 12.00 น.จนถึงเวลา 13:30 น.  
ของวนัจนัทร์ที่ 10 มิถนุายน 2562 ณ สถานท่ีประชมุ ตามแผนท่ีแสดงสถานท่ีประชมุ สิง่ที่สง่มาด้วย 8  
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เอกสารที่ต้องน ามาแสดงในวนัประชุม 

ขอให้ผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่านแสดงแบบฟอร์มลงทะเบียน ที่บริษัทส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม และเอกสาร
ดงัตอ่ไปนีต้อ่เจ้าหน้าที่ ณ โต๊ะลงทะเบียนก่อนการเข้าร่วมประชมุ 

1. กรณีบคุคลธรรมดา 
 1.1 ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุด้วยเอง 

ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ปรากฏรูปถ่ายและยงัไม่หมดอายุ เช่น บตัรประชาชน  บตัรประจ าตัว
ข้าราชการ ใบขบัขี่ หรือหนงัสอืเดินทางและหากมีการเปลีย่นช่ือ-สกลุ ให้ยื่นหลกัฐาน ประกอบด้วย 

 1.2  กรณีผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุ ให้แสดงเอกสารดงันี ้
(1) หนงัสือมอบฉนัทะซึ่งได้กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วน และลงลายมือช่ือของผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบ

ฉนัทะและติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว 
(2) ส าเนาสว่นเอกสารราชการออกให้ที่ปรากฏรูปถ่ายและยงัไม่หมดอายตุาม ข้อ 1.1 ของผู้มอบฉันทะซึ่งผู้

มอบฉนัทะได้ลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง 
(3) เอกสารที่สว่นราชการออกให้ที่ปรากฏและยงัไมห่มดอายตุาม ข้อ 1.1 ของผู้ รับมอบฉนัทะ 

2. กรณีนิติบคุคล  
 2.1  กรณีผู้แทนนิติบคุคลของผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารดงันี ้
    (1) เอกสารที่สว่นราชการออกไปที่ปรากฏรูปถ่ายและยงัไมห่มดอายตุามข้อ 1.1 ของผู้แทนนิติบคุคล 

(2)  ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้นซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล 
และมีข้อความแสดงให้เห็นวา่ผู้แทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ เข้าร่วมประชมุมีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคลซึง่
เป็นผู้ ถือหุ้น 

2.2   กรณีผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุ ให้แสดงเอกสารดงันี ้
(1) หนงัสือมอบฉนัทะซึ่งได้กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วน และลงลายมือช่ือของผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบ

ฉนัทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว 
(2) ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้นซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล 

และมีข้อความแสดงให้เห็นวา่ผู้แทนนิติบคุคลซึง่ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะมีอ านาจกระท าการแทนนิติ
บคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 

(3) ส าเนาเอกสารที่สว่นราชการออกให้ที่ปรากฏรูปถ่ายและยงัไม่หมดอายตุามข้อ 1.1 ของผู้แทนนิติบคุคล 
และลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง 

(4) เอกสารที่สว่นราชการออกให้ที่ปรากฏรูปถ่ายและยงัไมห่มดอายตุามข้อ 1.1 ของผู้ รับมอบฉนัทะ 
 

3. กรณีการมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็น
ผู้ รับฝากและดแูลหุ้น ได้แตง่ตัง้ผู้ รับมอบฉนัทะตามหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. ให้แสดงเอกสารดงันี  ้
3.1 เอกสารหลกัฐานจากคสัโตเดียน (Custodian) 

(1) หนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งได้กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วน และลงลายมือช่ือของผู้มีอ านาจกระท า
การแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้ รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์
ครบถ้วนแล้ว 

(2) หนงัสอืยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 
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(3) ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของคสัโตเดียน (Custodian) ซึ่งรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้
มีอ านาจกระท าการแทนของคสัโตเดียน (Custodian) และมีข้อความแสดงให้เห็นวา่ผู้มีอ านาจกระท าการ
แทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งลงนามในฐานะผู้มอบฉันทะมีอ านาจกระท าการแทนคสัโตเดียน 
(Custodian) 

(4)   ส าเนาเอกสารท่ีสว่นราชการออกให้ที่ปรากฏรูปถ่ายและยงัไมห่มดอายตุามข้อ 1.1 ผู้มีอ านาจกระท าการ
แทนของคสัโตเดียน (Custodian) และลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง 

 3.2  เอกสารหลกัฐานจากผู้ ถือหุ้น 
(1)   หนงัสือมอบอ านาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะ

แทน 
(2)  ส าเนาหนงัสอืรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผู้ ถือหุ้นซึง่รับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้แทนนิติบคุคลและ

มีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนงัสือมอบอ านาจมีอ านาจกระท าการแทนนิติ
บคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 

(3) ส าเนาเอกสารที่สว่นราชการออกให้ที่ปรากฏรูปถ่ายและยงัไม่หมดอายตุามข้อ 1.1 ของผู้แทนนิติบคุคล
และลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง 

 3.3 เอกสารหลกัฐานจากผู้ รับมอบฉนัทะ 
ให้แสดงเอกสารที่สว่นราชการออกให้ที่ปรากฏรูปถ่ายและยงัไมห่มดอายตุามข้อ 1.1 ของผู้ รับมอบฉนัทะ 

4. ในกรณีผู้ ถือหุ้นซึง่มิได้มีสญัชาติไทยหรือนิติบคุคลที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศ (แล้วแตก่รณี) และเอกสารที่
จดัท าขึน้นัน้เป็นภาษาอื่นนอกจากภาษาไทยหรือภาษาองักฤษ ให้ท าค าแปลภาษาองักฤษแนบมาพร้อมกนั และให้ผู้
ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบคุคลของผู้ ถือหุ้น (แล้วแตก่รณี) ลงลายมือช่ือรับรองความถกูต้องของค าแปลด้วย 

การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนน 

1. หนึง่หุ้นมีหนึง่เสยีง 
2. ผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้ รับมอบฉันทะ ต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือเห็นด้วย ไม่เห็น

ด้วย หรือ งดออกเสยีง โดยไมส่ามารถแบง่แยกคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระ 
3. เจ้าหน้าที่จะแจกบตัรลงคะแนน ณ จุดลงทะเบียนให้เฉพาะ (1) ผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง (2) ผู้ รับมอบฉันทะตาม

หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. และ (3) ผู้ รับมอบฉนัทะตามหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. และ แบบ ค. ในกรณีที่ผู้มอบฉนัทะได้
ระบใุนหนงัสอืมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนตนได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร โดยไมไ่ด้ระบุ
การลงคะแนนเสยีงในหนงัสอืมอบฉนัทะ โดยเจ้าหน้าที่จะไมแ่จกบตัรลงคะแนนให้แก่ผู้ รับมอบฉนัทะในกรณีที่ผู้มอบฉนัทะ
ได้มีค าสัง่ระบกุารลงคะแนนเสียงมาในหนงัสือมอบฉนัทะแล้ว และจะบนัทึกคะแนนเสียงตามที่ระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะ
ตัง้แตเ่วลาที่ผู้ รับมอบฉนัทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ 

4. ในการลงคะแนนเสียงในแตล่ะวาระ ประธานในที่ประชุมจะถามว่ามีผู้ ใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ และขอให้ท า
เคร่ืองหมายในช่อง  ไมเ่ห็นด้วย หรือ  งดออกเสยีง ในบตัรลงคะแนนและให้ยกมือขึน้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการเก็บ
บัตรลงคะแนนเพื่อน าไปตรวจนับโดยการนับคะแนนเสียงในวาระเหล่านีบ้ริษัท จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย  
งดออกเสียง และบตัรเสีย ออกจากจ านวนเสยีงทัง้หมดและสว่นที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสยีงที่เห็นด้วยส าหรับผู้ที่ออก
เสยีงเห็นด้วยในวาระเหลา่นีข้อให้ท าเคร่ืองหมายในช่อง  ในบตัรลงคะแนน และสง่คืนเจ้าหน้าที่หลงัเสร็จสิน้การประชุม 
ทัง้นีก้รณีที่จะถือว่าเป็นบตัรเสียเช่น กรณีผู้ลงคะแนนท าเคร่ืองหมายในช่อง   ไม่ชดัเจนหรือไม่ลงลายมือช่ือก ากบัการ
แก้ไขเป็นต้น 
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5. ก่อนลงมติในแต่ละวาระประธานในที่ประชมุจะเปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมประชุมซกัถามในประเด็นที่เก่ียวข้องกบัวาระนัน้ ๆ 
ตามความเหมาะสมโดยขอให้ผู้ เข้าร่วมประชุมที่ต้องการซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นกรุณาแจ้งช่ือและนามสกุลให้ที่
ประชมุทราบก่อนการซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นทกุครัง้  

6. มติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสยีงดงัต่อไปนี ้
(1) กรณีปกติให้ถือคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้น ซึง่มาประชมุและมีสทิธ์ิออกเสยีงลงคะแนน 
(2) กรณีอื่น ๆ ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทก าหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่

กฎหมายหรือข้อบังคับนัน้ ทัง้นี ้บริษัทได้ระบุไว้ในแต่ละระเบียบวาระในหนงัสือเชิญประชุมว่ามติในแต่ละวาระ
จะต้องได้รับการอนมุติด้วยคะแนนเสยีงใด 

(3) หากคะแนนเสยีงเทา่กนั ให้ประธานในที่ประธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกหนึง่เสยีงตา่งหากเป็นเสยีงชีข้าด 
(4) ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะใดมีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษในเร่ืองใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงในเร่ืองนัน้ หรือบริษัทฯ 

อาจเชิญให้ผู้ ถือหุ้นดงักลา่วออกจากที่ประชมุได้เป็นการชัว่คราวในวาระนัน้ๆ 
7. การนบัคะแนนเสยีงจะกระท าทนัทีและจะมีการแจ้งผลการนบัคะแนนให้ที่ประชมุทราบทกุวาระ 
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ประวัติกรรมการอิสระเพื่อการรับมอบฉันทะ 
 

ชื่อ พนัต ารวจโทเธียรรัตน์ วเิชียรสรรค์ 
ต าแหน่ง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท พีพี ไพร์ม จ ากดั (มหาชน) 
อาย ุ 59 ปี 

สัญชาต ิ ไทย 

ที่อยู่ 22/26 หมูท่ี่ 9 ต าบลบางพดู อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ 11120 
วุฒกิารศึกษา - ปริญญาโท Master of Arts Teaching (Government)  

มหาวิทยาลยัแหง่รัฐเท็กซสั สหรัฐอเมริกา 
 - ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ (ต ารวจ) โรงเรียนนายร้อยต ารวจ  จงัหวดันครปฐม 
 - ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 
ประวัติการฝึกอบรม - หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่น 243/2017  

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 - หลกัสตูร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่น 28/2018 

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 - หลกัสตูรประกาศนียบตัรบณัฑิตทางกฎหมายมหาชน  

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 - หลกัสตูร Records Management จาก National Archive ประเทศสวีเดน 
 - หลกัสตูรนกัปกครองระดบัสงู (นปส.๔๔) จากสถาบนัด ารงราชานภุาพ 

กระทรวงมหาดไทย 
 - หลกัสตูรการบริหารงานยตุิธรรมทางปกครองระดบัสงู (บยป.๔) ส านกังานศาลปกครอง 
 - หลกัสตูรวิทยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัร (วปอ.๒๕๕๖) 
ต าแหน่งงานอื่นในปัจจุบนั - ผู้ตรวจราชการส านกันายกรัฐมนตรี ส านกังานปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 
ประวัติการท างานโดยสังเขป - 2557 ผู้อ านวยการส านกักฎหมายและระเบียบกลาง ส านกังานปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 
 - 2555 ผู้อ านวยการส านกังานคณะกรรมการข้อมลูขา่วสารของราชการ 
 - 2545 ผู้อ านวยการสว่นด าเนินการเร่ืองร้องเรียนและตอบข้อหารือ สขร. 
 - 2541 เจ้าหน้าทีว่ิเคราะห์นโยบายแผนส านกังานคณะกรรมการข้อมลูขา่วสารของ

ราชการ 
การถอืครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วนัที่ 30 เมษายน 2562 12,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.002  
การมีส่วนได้เสียในวาระพิจารณาที่เกี่ยวข้อง ไมม่ี สว่นได้เสยีพิเศษที่แตกตา่งจากกรรมการคนอื่นๆ ในทกุวาระที่เสนอ

ในการประชมุครัง้นี ้  
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ประวัติกรรมการอิสระเพื่อการรับมอบฉันทะ 
 

ชื่อ นางนที ชวนสนิท 
ต าแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท พีพี ไพร์ม จ ากดั (มหาชน) 
อาย ุ 64 ปี 

สัญชาต ิ ไทย 

ที่อยู่ 272 ซอยประชานกุลู 1 แขวงวงศ์สวา่ง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 
วุฒกิารศึกษา - ปริญญาโท  บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แหง่

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจมหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
ประวัติการฝึกอบรม - หลกัสตูรอบรม Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG) รุ่น 25/2016  

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 - หลกัสตูรอบรม Directors Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 221/2016  

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)  
ต าแหน่งงานอื่นในปัจจุบนั - 2558 – ปัจจบุนั ผู้อ านวยการบริหารและรองประธานกรรมการบริหาร สถาบนัวจิยัและ

พฒันา IBERD มลูนิธิสถาบนัวจิยัและพฒันาเศรษฐกิจการพาณิชย์ 

ประวัติการท างานโดยสังเขป - 2554 – 2557 อคัรราชทตูที่ปรึกษา ฝ่ายการพาณิชย์ ณ กรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก 
 - 2553 – 2554  ผู้อ านวยการกลุม่งานแสดงสนิค้า ส านกัสง่เสริมกิจกรรมการสง่ออก กรม

สง่เสริมการสง่ออก  กระทรวงพาณิชย์ 
 - 2552 – 2553 ปฏิบตัิงานชว่ยราชการ ส านกันายกรัฐมนตรีวา่การกระทรวงพาณิชย์ 
การถอืครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วนัที่ 30 เมษายน 2562 ไมม่ี 
การมีส่วนได้เสียในวาระพิจารณาที่เกี่ยวข้อง ไมม่ี สว่นได้เสยีพิเศษที่แตกตา่งจากกรรมการคนอื่นๆ ในทกุวาระที่เสนอ

ในการประชมุครัง้นี ้  
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ประวัติกรรมการอิสระเพื่อการรับมอบฉันทะ 
 

ชื่อ นายธีรวิทย์ ธนกิจสนุทร 
ต าแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท พีพี ไพร์ม จ ากดั (มหาชน) 
อาย ุ 39 ปี 

สัญชาต ิ ไทย 

ที่อยู่ 161/401 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขนุศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 
วุฒกิารศึกษา - ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต โดยสภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ์ 

 - ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 - ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบญัชี มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
ประวัติการฝึกอบรม - หลกัสตูรAnti-Corruption the Practical Guide (ACPG) 

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย ( IOD) 
 - หลกัสตูร Ethical Leadership Program (ELP) 

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย ( IOD) 
 - หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 87/2011  

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย ( IOD)  
ต าแหน่งงานอื่นในปัจจุบนั - กรรมการ/ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต (CPA) บริษัท เบสท์ ออดิท จ ากดั 

ประวัติการท างานโดยสังเขป - 2561 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท วิลลา่ คณุาลยั จ ากดั (มหาชน) 
 - 2546 – 2558  ผู้สอบบญัชีอนญุาต (CPA) บี.เอส.ออดิท 
 - 2553 – 2556 กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระและกรรมการบริหารความเสีย่ง   

บมจ.แอปโซลทู อิมแพค 
การถอืครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วนัที่ 30 เมษายน 2562 ไมม่ี 
การมีส่วนได้เสียในวาระ
พิจารณาที่เกี่ยวข้อง 

- ไมเ่ป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังานลกูจ้างหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือน
ประจ าจากบริษัทฯ/บริษัทยอ่ย/บริษัทร่วม หรือ นิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง 

 - ไมเ่ป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพกบับริษัทฯ/บริษัทยอ่ย/บริษัทร่วม หรือ นิติบคุคลท่ีอาจมีความ
ขดัแย้ง 

 - ไมม่ีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที่มีนยัส าคญัอนัอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหน้าที่ได้อย่างเป็น
อิสระกบับริษัทฯ/บริษัทยอ่ย/บริษัทร่วม หรือ นิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง 

 - ไมม่ี สว่นได้เสยีพิเศษที่แตกตา่งจากกรรมการคนอื่นๆ ในทกุวาระท่ีเสนอในการประชมุครัง้นี  ้
 

 

 

หมายเหตุ ประวตัิของกรรมการอิสระ เป็นข้อมลู ณ วนัที่ 30 เมษายน 2562  
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นิยามกรรมการอิสระของบริษัท พีพี ไพร์ม จ ากัด (มหาชน) 
1. ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละหนึง่ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม 

หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ๆด้วย 

2. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า หรือผู้
มีอ านาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทย่อยล าดบัเดียวกัน หรือนิติ บุคคลที่อาจมี
ความขดัแย้ง เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัท่ียื่นขออนญุาตตอ่ส านกังาน  

3. ไมเ่ป็นบคุคลที่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต   หรือ  โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็น  บิดา
มารดา    คู่สมรส พ่ีน้อง และบตุร รวมทัง้คู่สมรสของบตุร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือบคุคล
ที่จะได้รับการเสนอช่ือเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท หรือ บริษัทยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขดัแย้ง ในลกัษณะที่อาจขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขดัแย้ง เว้นแต่ได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อน
วนัท่ียื่นขออนญุาตตอ่ส านกังาน  

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขดัแย้ง และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึง่ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นสว่นผู้จดัการของส านกังานสอบ
บญัชี ซึง่มีผู้สอบบญัชีของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้งสงักดัอยู่ เว้นแต่จะได้
พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัท่ียื่นค าขออนญุาตตอ่ส านกังาน 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึง่ได้รับคา่บริการเกินกวา่สองล้านบาทตอ่ปีจาก บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที่
อาจมีความขดัแย้ง ทัง้นี ้ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่ง
ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้ บริหาร หรือหุ้ นส่วนผู้ จัดการ ของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี
ลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัยื่นค าขออนญุาตตอ่ส านกังาน 

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้น
ซึง่เป็น ผู้ที่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัที่มีนัยกับบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็น
หุ้นสว่น ที่มีนยัในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ า 
หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น  ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่าง
เดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบับริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

9. ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัท 

 
 
 
หมายเหต ุ: บริษัทฯ ได้ก าหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ เทา่กบัข้อก าหนดของ ก.ล.ต. และ ตลาดหลกัทรัพย์ 
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ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถอืหุ้น และการออกเสยีงลงคะแนน 

 

1. การเรียกประชุม 

หมวดที่ 5 ข้อ 32 ในการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือนดัประชุม ระบุสถานที่ วนั 
เวลา ระเบียบวาระการประชมุ และเร่ืองที่จะเสนอตอ่ที่ประชมุ พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร ให้ระบใุห้ชดัเจนวา่ เป็น
เร่ืองที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตัิ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักลา่ว  
และจัดส่งให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวนัก่อนวนัประชุม  และโฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชุมใน
หนงัสอืพิมพ์ติดตอ่กนั 3 วนั ก่อนวนัประชมุไมน้่อยกวา่ 3 วนั 

สถานที่จะใช้เป็นที่ประชมุตามวรรคหนึ่ง ต้องอยู่ในท้องที่อนัเป็นที่ตัง้ส านกังานแห่งใหญ่ ส านกังานสาขา หรือ
จงัหวดัใกล้เคียง 

2. องค์ประชุม 

หมวดที่ 5 ข้อ 34  ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่
น้อยกวา่ 25 คน และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมด หรือมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับ
มอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชมุไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อย
กวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมดจึงจะเป็นองค์ประชมุ 

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เมื่อลว่งเวลานดัไปแล้วถึงหนึ่งชัว่โมง จ านวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมาเข้า
ร่วมประชมุไมค่รบองค์ประชมุตามที่ก าหนดไว้  หากวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ การประชมุเป็น
อนัระงบัไป ถ้าการประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้นดัประชมุใหมแ่ละให้สง่หนงัสือนดั
ประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกวา่เจ็ดวนัก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันีไ้มบ่งัคบัวา่จะต้องครบองค์ประชมุ 

3. คะแนนเสียง 

หมวดที่ 5 ข้อ 35  มติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ให้ประกอบด้วยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้

(1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียง
เทา่กนั ให้ประธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกเสยีงหนึง่ เป็นเสยีงชีข้าด 

(2) ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ให้ถือคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและ
มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญัให้แก่บคุคลอื่น 
(ข) การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
(ค) การท า การแก้ไข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือ บางส่วนที่ส าคญั 

การมอบหมาย ให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมี
วตัถปุระสงค์จะแบง่ก าไรขาดทนุกนั 

(ง)   การแก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิ และข้อบงัคบัของบริษัท 
(จ)   การเพิ่มทนุ ลดทนุ 

 (ฉ)   การควบหรือเลกิบริษัท 
 (ช)   การออกหุ้นกู้  
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 แผนที่สถานที่จดัประชุม  

 


