
 

  

PPPM/2562-013 

วนัท่ี 24 เมษายน 2562 

เร่ือง มติที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562  
เรียน กรรมการและผู้จดัการ 

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 
บริษัท พีพี ไพร์ม จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 ประชมุเมื่อวนัที่ 

24 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. โดยเมื่อเร่ิมเปิดประชุมมีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทัง้ด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ 
ทัง้สิน้เป็นจ านวน 34 ราย จ านวนหุ้นที่นับรวมกันได้ทัง้สิน้ 263,006,634 หุ้ น คิดเป็นร้อยละ 46.71 ของจ านวนหุ้ นที่
จ าหนา่ยได้ทัง้หมด 563,050,687 หุ้น ซึง่ครบองค์ประชมุตามที่ก าหนดไว้ในข้อบงัคบับริษัท โดยที่ประชมุได้มีมติดงัตอ่ไปนี ้

 
วาระที่  1 พิจารณารับทราบรายงานประจ าปี 2561 และผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา   
มติที่ประชุม ที่ประชมุรับทราบรายงานประจ าปี 2561 และผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผา่นมา 
  หมายเหต ุ มติในวาระนีเ้ป็นวาระรบัทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 
 
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี 2561 สิน้สุด ณ วันที่  31 ธันวาคม 2561 และรายงานของ

ผู้สอบบัญชี 
มติที่ประชุม ที่ประชมุมีมติอนมุตัิงบการเงินประจ าปี 2561 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และรายงานของผู้สอบ

บญัชี ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน โดยมีผลการนบัคะแนน ดงันี ้

- เห็นด้วย 263,313,734 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือ
หุ้นท่ีซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

- ไมเ่ห็นด้วย 0  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น
ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

- งดออกเสยีง     - เสยีง*  

- บตัรเสยี     0  เสยีง  

* ไม่นบัผูที้ง่ดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 
หมายเหต:ุ ในวาระที่ 2 มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่ม จ านวน 1 ราย นบัเป็นจ านวนหุ้นได้ 307,100 

หุ้น รวมมีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทัง้ด้วยตนเองและโดยการมอบฉนัทะ จ านวน 35 ราย 
ถือหุ้นรวมกนัได้ 263,313,734 หุ้น 

 
วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงนิปันผลส าหรับงวดผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมตัิงดจ่ายเงินปันผลส าหรับงวดผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 ด้วยคะแนนเสียง

เป็นเอกฉนัท์ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน โดยมีผลการนบั
คะแนน ดงันี ้
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- เห็นด้วย 263,313,734 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ
หุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

- ไมเ่ห็นด้วย 0  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น
ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

- งดออกเสยีง - เสยีง*  

- บตัรเสยี     0  เสยีง  

* ไม่นบัผูที้ง่ดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 
 

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระประจ าปี 2562  
มติที่ประชุม  ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติให้แต่งตัง้กรรมการทัง้สิน้ 3 ท่าน ได้แก่ (1) พลอากาศเอกพิธพร กลิ่นเฟ่ือง  

(2) พนัต ารวจโทเธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์ และ (3) นายธีรวิทย์ ธนกิจสนุทร กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการ
ต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท์ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสยีงลงคะแนน โดยมีผลการนบัคะแนน ดงันี ้
1. พลอากาศเอกพิธพร กลิ่นเฟ่ือง โดยมีคะแนนเสยีงดงันี ้
- เห็นด้วย 263,313,734 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือ

หุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
- ไมเ่ห็นด้วย 0  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น

ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
- งดออกเสยีง - เสยีง*  

- บตัรเสยี     0  เสยีง  

* ไม่นบัผูที้ง่ดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 
 

2. พันต ารวจโทเธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์ โดยมีคะแนนเสยีงดงันี ้
- เห็นด้วย 263,313,734 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือ

หุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
- ไมเ่ห็นด้วย 0  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น

ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
- งดออกเสยีง - เสยีง*  

- บตัรเสยี     0  เสยีง  

    * ไม่นบัผูที้ง่ดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 
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3. นายธีรวิทย์ ธนกิจสุนทร โดยมีคะแนนเสยีงดงันี ้
- เห็นด้วย 263,313,734 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือ

หุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
- ไมเ่ห็นด้วย 0  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น

ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
- งดออกเสยีง     - เสยีง*  

- บตัรเสยี     0  เสยีง  

* ไม่นบัผูที้ง่ดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 
 

วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2562 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2562 ตามที่เสนอ

ภายในวงเงินรวมไม่เกิน 10,000,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ ถือหุ้นซึ่งมา
ประชมุ โดยมีผลการนบัคะแนน ดงันี ้

- เห็นด้วย 263,313,734 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือ
หุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

- ไมเ่ห็นด้วย 0  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น
ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

- งดออกเสยีง     0  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น
ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

- บตัรเสยี     0  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น
ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 
วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2562  
มติที่ประชุม ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติแต่งตัง้ นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้ สอบบัญชีอนุญาตเลขที่  3759 และ/หรือ  

นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบญัชีอนญุาตเลขที่ 5113 และ/หรือ นางสาวกรรณิการ์ วิภาณรัุตน์ ผู้สอบ
บญัชีอนญุาตเลขที่ 7305 ผู้ตรวจสอบบญัชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชี ประจ าปี 
2562 จ านวน 1,380,000 บาท (หนึง่ล้านสามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ทัง้นี ้คา่สอบบญัชีดงักลา่ว ยงัไม่
รวมค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเรียกเก็บเท่าที่จ าเป็นตามที่จ่ายจริง เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ฯลฯ ด้วยคะแนน
เสียงเป็นเอกฉนัท์ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผล
การนบัคะแนน ดงันี ้
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- เห็นด้วย 263,313,734 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือ

หุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
- ไมเ่ห็นด้วย 0  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น

ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
- งดออกเสยีง - เสยีง*  

- บตัรเสยี     0  เสยีง  

* ไม่นบัผูที้ง่ดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 
 

วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ  
มติที่ประชุม ที่ประชุมได้มีมติอนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมวตัถปุระสงค์ ของบริษัทฯ จากเดิม 61 ข้อ เป็น 62 ข้อ โดยให้

เพิ่มข้อความดงันี ้
(62) ประกอบธุรกิจ บริการรับค า้ประกนัหนีส้ิน ความรับผิด และการปฏิบตัิตามสญัญาของบคุคลอื่น 

รวมทัง้รับบริการค า้ประกันบุคคล ซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศหรือเดินทางออกไปต่างประเทศ
ตามกฎหมายวา่ด้วยคนเข้าเมืองกฎหมายวา่ด้วยภาษีอากรและกฎหมายอื่น 

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผล
การนบัคะแนน ดงันี ้

- เห็นด้วย 263,313,734 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือ
หุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

- ไมเ่ห็นด้วย 0  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น
ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

- งดออกเสยีง     0  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น
ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

- บตัรเสยี     0  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น
ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. เร่ืองวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ 

เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ 
มติที่ประชุม ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. เร่ืองวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ 

เพื่อให้สอดคล้องกบัการแก้ไขเพิ่มเติมวตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ 
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผล
การนบัคะแนน ดงันี ้
 
 
 
 



 

Page 5 of 8 
 

 
- เห็นด้วย 263,313,734 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือ

หุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
- ไมเ่ห็นด้วย 0  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น

ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
- งดออกเสยีง     0  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น

ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

- บตัรเสยี     0  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น
ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 
มติที่ประชุม ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 280,762,672 บาท จากทุนจด

ทะเบียนเดิมจ านวน 843,813,359 บาท เป็นทนุจดทะเบียนจ านวน 563,050,687 บาท โดยการตดัหุ้น
สามญัจดทะเบียนที่ยงัมิได้ออกจ าหนา่ยจ านวน 280,762,672 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผล
การนบัคะแนน ดงันี ้

- เห็นด้วย 263,313,734 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือ
หุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

- ไมเ่ห็นด้วย 0  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น
ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

- งดออกเสยีง     0  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น
ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

- บตัรเสยี     0  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น
ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 
วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลด

ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 
มติที่ประชุม ที่ประชุมได้มีมติอนมุตัิการแก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทนุ

จดทะเบียนของบริษัทฯ 
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผล
การนบัคะแนน ดงันี ้
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- เห็นด้วย 263,313,734 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือ

หุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
- ไมเ่ห็นด้วย 0  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น

ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
- งดออกเสยีง     0  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น

ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

- บตัรเสยี     0  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น
ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 
วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 
มติที่ประชุม ที่ประชมุได้มีมติอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ เฉพาะสว่นท่ีจะจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่

ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้น (RO) กล่าวคือจ านวนไม่เกิน 281,525,344 หุ้ น โดยมีรายละเอียด
ดงัตอ่ไปนี ้
“อนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 281,525,344 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 
563,050,687 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 844,576,031 บาท โดยการออกหุ้ นสามัญเพิ่มทุน
จ านวน 281,525,344 หุ้น มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท” 
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผล
การนบัคะแนน ดงันี ้

- เห็นด้วย 263,313,734 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือ
หุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

- ไมเ่ห็นด้วย 0  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น
ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

- งดออกเสยีง     0  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น
ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

- บตัรเสยี     0  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น
ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 
หมายเหต ุที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนมุตัิเร่ืองเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ ซึ่งมีสาระแตกตา่ง
จากที่ระบุในหนงัสือนดัประชุม เนื่องด้วยการเพิ่มทุนเพื่อจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่
บคุคลในวงจ ากดันัน้ จะต้องได้รับอนญุาตจากหน่วยงานที่ก ากับดแูลในเบือ้งต้นก่อน แต่ทัง้นี ้ได้เกิด
ความผิดพลาดในขัน้ตอนการประสานงานและการยื่นเอกสารให้แก่หนว่ยงานท่ีก ากบัดแูลเพื่อพิจารณา
อนมุตัิในเบือ้งต้นตามกระบวนการ ประกอบกบัเป็นช่วงของวนัหยดุยาวตามเทศกาลสงกรานต์ จึงเกิด
ความลา่ช้าสง่ผลให้บริษัทไม่สามารถน าสง่ข้อมลูสารสนเทศเพื่อประกอบการพิจารณาอนมุตัิการเพิ่ม
ทนุเพื่อจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ให้แก่บคุคลในวงจ ากดั ให้แก่ผู้ ถือหุ้นลว่งหน้าไม่น้อยกวา่ 
14 วนัได้ ในการนี ้คณะกรรมการได้พิจารณาอยา่งระวดัระวงัและรอบคอบ โดยค านงึถึงหลกัการก ากบั
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ดแูลกิจการที่ดี และสิทธิของผู้ ถือหุ้นที่จะได้รับข้อมลูสารสนเทศอย่างถกูต้อง ครบถ้วน ตรงเวลา ด้วย
เหตดุงักลา่ว จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ เฉพาะสว่นท่ี
จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้น (RO) เท่านัน้ และให้เลื่อนการ
พิจารณาเร่ืองการเพิ่มทุนเพื่อจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้บุคคลในวงจ ากัดแบบก าหนด
วตัถปุระสงค์ในการใช้เงินทนุ (PP) และเพื่อจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทให้บคุคลในวงจ ากดัแบบ
มอบอ านาจทัว่ไป (PP-General Mandate) ออกไปก่อน  

 
วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสอืบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่ม

ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 
มติที่ประชุม ที่ประชมุได้มีมติอนมุตัิการแก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุ

จดทะเบียนของบริษัทฯ 
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผล
การนบัคะแนน ดงันี ้

- เห็นด้วย 263,313,734 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือ
หุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

- ไมเ่ห็นด้วย 0  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น
ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

- งดออกเสยีง     0  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น
ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

- บตัรเสยี     0  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น
ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 
วาระที่ 13 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือ

หุ้น (RO) 
มติที่ประชุม ที่ประชุมได้มีมติอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวนไม่เกิน 281,525,344 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้น

ละ 1 บาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่น (RO) 
ด้วยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัท์ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
โดยมีผลการนบัคะแนน ดงันี ้ 

- เห็นด้วย 263,313,734 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือ
หุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

- ไมเ่ห็นด้วย 0  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น
ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

- งดออกเสยีง     - เสยีง*  

- บตัรเสยี     0  เสยีง  

* ไม่นบัผูที้ง่ดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 
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วาระที่ 14 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้บุคคลในวงจ ากัดแบบก าหนด
วัตถุประสงค์ในการใช้เงนิทุน (PP) 

 เลือ่นการพิจารณาเร่ืองดงักลา่วออกไปก่อน ทัง้นี ้โปรดพิจารณาหมายเหตใุนวาระที ่11 ประกอบ 
 
วาระที่ 15 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้บุคคลในวงจ ากัดแบบมอบอ านาจ

ทั่วไป (PP-General Mandate) 
เลือ่นการพิจารณาเร่ืองดงักลา่วออกไปก่อน ทัง้นี ้โปรดพิจารณาหมายเหตใุนวาระที ่11 ประกอบ 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  

 
      ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

 (พลเอกเชาวฤทธ์ิ ประภาจิตร์) 
 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ร่วม) 
บริษัท พีพี ไพร์ม จ ากดั (มหาชน)  
 


