
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจ าปี 2563 

บริษัท พพีี ไพรม์ จ ากัด (มหาชน) 

วนัพฤหสับดีที่ 4 มิถนุายน 2563 

เวลา 10.30 น. 

 

ณ หอ้งประชมุ ส านกังานของบรษัิท พีพี ไพรม์ จ ากดั (มหาชน)  

เลขที่ 62-62/1 หมู่ที่ 2 ถนน รพช. อู่ตะเภา ต าบลหนองชมุพล อ าเภอเขายอ้ย จงัหวดัเพชรบรุี 
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29 เมษายน 2563 

เรื่อง ขอเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563  

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ 

บรษิัท พีพี ไพรม์ จ ากดั (มหาชน) 

ส่ิงที่ส่งมาดว้ย   

1. รายงานประจ าปี 2562 (งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทนุ ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 
ธันวาคม 2562) และในรูปแบบคิวอาร ์(QR Code) (ประกอบการพิจารณาวาระท่ี 1 และ 2)  

2. ขอ้มลูของผูไ้ดร้บัการเสนอชื่อใหด้  ารงต าแหน่งกรรมการ (ประกอบการพิจารณาวาระท่ี 4) 
3. หลกัเกณฑก์ารสรรหากรรมการและนิยามกรรมการอิสระของบรษิัท (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 4) 
4. ขอ้มลูของผูไ้ดร้บัการเสนอชื่อใหด้  ารงต าแหน่งผูส้อบบญัชีของบรษิัท (ประกอบการพิจารณาวาระท่ี 6) 
5. หลกัฐานการแสดงสิทธิเพื่อเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ 
6. รายชื่อกรรมการอิสระท่ีบรษิัทเสนอใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะ 
7. ขอ้บงัคบัของบรษิัทท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชมุผูถื้อหุน้ และวิธีการออกเสียงลงคะแนน 
8. แผนท่ีของสถานท่ีประชมุ 
9. แบบฟอรม์การลงทะเบียน (โปรดน ามาในวนัท่ีประชมุ) 
10. หนงัสือมอบฉนัทะ 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พีพี ไพรม์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครัง้ที่ 5/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 28 เมษายน 
2563 ได้มีมติก าหนดให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563 เวลา  
10.30 น. ณ ห้องประชุมส านักงานของบริษัท เลขที่ 62-62/1 หมู่ที่ 2 ถนน รพช.อู่ตะเภา ต าบลหนองชุมพล อ าเภอ
เขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดงัต่อไปนี ้ 

วาระที ่1 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท และรายงานประจ าปี 2562 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล: บริษัทไดส้รุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมา และการเปล่ียนแปลงที่ส  าคัญที่เกิดขึน้ในรอบปี 
2562 ซึ่งปรากฏในรายงานประจ าปี 2562 ในรูปแบบรหสัคิวอาร ์(QR Code) รายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่ส่งมา
ดว้ย 1 

ความเห็นของคณะกรรมการ: ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่  4/2563 เมื่อวันที่  30 มีนาคม 2563
เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563  เพื่อรบัทราบรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกบัผล
การด าเนินงานของบรษิัทประจ าปี 2562  

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ:  วาระนีเ้ป็นวาระแจง้เพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 
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วาระที ่2 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนของบริษัท ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี  
สิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562  

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล: พระราชบญัญัติมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 112 ขอ้บงัคบับริษัท ขอ้ 38 ก าหนดให้
บริษัทตอ้งจดัท างบดุล และบญัชีก าไรขาดทุนเพื่อน าเสนอต่อที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุตัิ บริษัท
ไดจ้ดัท างบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุน ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 
2562 ซึ่งผูส้อบบญัชีไดต้รวจสอบและรบัรองแลว้ ปรากฏในรายงานประจ าปี 2562 (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่
ส่งมาดว้ย 1) 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: ที่ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที่ 3/2563 เมื่อวนัท่ี 30 มีนาคม 
2563 ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนของบริษัทและบริษัทย่อย ส าหรบัรอบระยะเวลา
บญัชีสิน้สดุณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่ผูส้อบบญัชีไดต้รวจสอบและรบัรองแลว้ และมีความเห็นว่าถกูตอ้ง 
ครบถว้น และเชื่อถือได ้รวมถึงไดม้ีการเปิดเผยขอ้มลูอย่างเพียงพอ 

ความเห็นของคณะกรรมการ: ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่  4/2563 เมื่อวันที่  30 มีนาคม 2563  
ไดพ้ิจารณางบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุแลว้ ไม่มีความเห็นที่แตกต่างจากคณะกรรมการตรวจสอบ
จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี  2563 เพื่อพิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงิน และงบ
ก าไรขาดทุนของบริษัท ส าหรบัรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ของบริษัทที่ผูส้อบบญัชี
ของบริษัทไดต้รวจสอบและรบัรอง และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ รายละเอียดปรากฏ
ในรายงานประจ าปี 2562 หนา้ 99 (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 1) 

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ:  วาระนีต้อ้งไดร้บัอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงนิปันผล ส าหรับงวดผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลจากงวดด าเนินงานนบัตัง้แต่วันที่  1 มกราคม และสิน้สุด
วันที่ 31 ธันวาคมของทุกรอบปี โดยพิจารณาจ่ายเงินปันผลไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ  60 ของผลก าไรสุทธิ (หลังหักเงิน
ส ารองตามกฎหมาย) ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ตามอตัราส่วนการถือครองหุน้ของแต่ละบุคคล การจ่าย เงินปันผลดงักล่าว
อาจมีการเปล่ียนแปลงไดข้ึน้อยู่กับผลการด าเนินงาน  ฐานะการเงิน และโครงการในอนาคตของบริษัท รวมทัง้
ภาวะเศรษฐกิจโดยรวม  ประกอบกับขอ้บงัคบับริษัท ขอ้ 40 ก าหนดว่า “หา้มมิใหแ้บ่งเงินปันผลจากเงินประเภท
อื่นนอกจากก าไร ในกรณีที่บรษิัทยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู่ หา้มมิใหแ้บ่งเงินปันผล”  นอกจากนี ้ตามมาตรา 116 
แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ก าหนดใหบ้ริษัทตอ้งจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้
เป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปี หกัดว้ยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทนุ
ส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบียน  
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เนื่องจากผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2562 ขาดทุน จึงขอที่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้อนุมัติงดจ่ายเงิน 
ปันผลและงดจดัสรรเงินทนุส ารองตามกฎหมาย ส าหรบังวดผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 

ความเห็นของคณะกรรมการ: ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่  4/2563 เมื่อวันที่  30 มีนาคม 2563 
เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลและงดจัดสรรเงินทุนส ารองตาม
กฎหมาย ส าหรบังวดผลการด าเนินงานประจ าปี 2562  

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ:  วาระนีต้อ้งไดร้บัอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต่้องออกตามวาระประจ าปี 2563 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล: พระราชบัญญัติมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 
ก าหนดว่า “ในการประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งหนึ่งในสามเป็นอตัรา ถา้จ านวน
กรรมการที่จะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท้ี่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่
จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก   
ส่วนปีหลงัๆต่อไป ใหก้รรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานที่สดุนัน้เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง กรรมการท่ีออกไปมีสิทธิที่
จะไดร้บัเลือกตัง้เขา้มาใหม่ได”้   
ในปีนี ้ มีกรรมการครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระดงันี ้ 
 

1. นายบญุจรงิ  ชลวิโรจน ์   กรรมการอิสระ 
2. นายวรุณ  อตัถากร   กรรมการที่เป็นผูบ้รหิาร 
3. นางกนกวลัย ์ วรรณบตุร  กรรมการที่เป็นผูบ้รหิาร 

 

ทัง้นี ้บริษัทไดแ้จง้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกสข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อใหสิ้ทธิแก่ผูถื้อหุน้เสนอวาระ
การประชุมและรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัท
ล่วงหนา้ในระหว่างวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2562 จนถึง 31 ธันวาคม 2562 โดยเมื่อครบก าหนดเวลาแลว้ ปรากฎว่า 
ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอระเบียบวาระใด และไม่มีการเสนอชื่อบคุคลเขา้เป็นกรรมการมายงับรษิัท 

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน: ที่ ป ระชุมคณะกรรมการสรรหาและก านด
ค่าตอบแทน ครัง้ที่ 2/2563 เมื่อวนัท่ี 30 มีนาคม 2563 โดยไม่รวมกรรมการผูม้ีส่วนไดเ้สียในวาระนี ้ได้กลั่นกรอง
พิจารณาดว้ยความรอบคอบ ระมดัระวงั ถึงความเหมาะสมของบุคคลที่สมควรไดร้บัการเลือกตัง้เป็นกรรมการ
บริษัท โดยพิจารณาจากหลกัเกณฑส์ าคญัต่างๆ เช่น การไม่มีคุณสมบตัิตอ้งหา้มในการด ารงต าแหน่งกรรมการ
บริษัทตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้ความสามารถ ความ
เชี่ยวชาญ ประสบการณ ์และความเหมาะสมดา้นความหลากหลายของคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท
โดยรวม ตลอดจนพิจารณาถึงความต่อเนื่องในการปฏิบตัิงาน และผลการปฏิบตัิงานในต าแหน่งกรรมการ และ
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กรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคล จึงมีมติเห็นสมควรใหค้ณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุน้
ประจ าปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมตัิการเลือกตัง้กรรมการที่ออกตามวาระทัง้ 3 ท่านไดแ้ก่ นายบุญจริง ชลวิโรจน ์
นายวรุณ อัตถากร  และนางกนกวัลย ์วรรณบุตร กลับเข้าด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง 
(ส าหรบัหลกัเกณฑก์ารสรรหากรรมการ และนิยามกรรมการอิสระของบรษิัทปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 3)  

ความเห็นของคณะกรรมการ: ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 โดยไม่
รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี ้ได้มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน ซึ่งไดม้ีการกลั่นกรอง พิจารณาดว้ยความรอบคอบ ระมดัระวงั เพื่อใหม้ั่นใจไดว้่าบคุคลทัง้สามท่านที่
ไดร้บัการเสนอชื่อในครัง้นีม้ีคุณสมบตัิที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบรษิัท จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 เพื่อพิจารณาอนมุตัิการเลือกตัง้กรรมการท่ีออกตามวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดงันี ้

1. นายบญุจรงิ  ชลวิโรจน ์   กรรมการอิสระ 
2. นายวรุณ   อตัถากร   กรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิาร 
3. นางกนกวลัย ์  วรรณบตุร  กรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิาร 

ทั้งนี ้ คณะกรรมการมีความเห็นว่ากรรมการทั้งสามท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท 
พระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์อีกทัง้เป็นผูม้ี
ความรู ้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ ์สามารถอทุิศเวลา และความสามารถเพื่อประโยชนส์งูสดุ
แก่บริษัท ผูถื้อหุน้ และผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย จึงเหมาะสมที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท นอกจากนี ้นายบุญ
จรงิ ชลวิโรจน ์ซึ่งไดร้บัการเสนอชื่อใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระนัน้ ไดใ้หค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระ และ
ปฏิบตัิหนา้ที่โดยยึดมั่นตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั และกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง เพื่อผลประโยชนส์งูสดุของผูถื้อ
หุน้ทกุราย 

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ:  วาระนีต้อ้งไดร้บัอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่5 พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการ ประจ าปี 2563 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล:  ขอ้บังคับของบริษัทขอ้ 30 ก าหนดว่า “กรรมการมีสิทธิไดร้บัค่าตอบแทนจาก

บริษัทในรูปของเงินรางวลั  เบีย้ประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชนต์อบแทนในลกัษณะอื่นตาม

ขอ้บังคับหรือตามมติที่ประชุมผูถ้ือหุน้จะพิจารณา ซึ่งที่ประชุมผูถ้ือหุน้อาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอน หรือ

วางเป็นหลักเกณฑ ์และจะก าหนดไวเ้ป็นคราวๆ ไป หรือจะใหม้ีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปล่ียนแปลงก็ได ้

และนอกจากนั้นใหไ้ดร้บัเบีย้เลีย้งและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท”  

ค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการในปี 2562 ไดร้บัการอนุมัติจากที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้

ประจ าปี 2562 เมื ่อว ันที่ 24 เมษายน 2562 ภายในวงเงินไม่เกิน  10,000,000 บาท (สิบลา้นบาท)  โดย
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แบ่งเป็น ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบีย้ประชุม  และค่าบ าเหน็จ โดยไม่มีสิทธิประโยชนอ์ื่นๆ ซึ่งมีการจ่ายจริง

ในปี 2562 เป็นจ านวน 3,226,704 บาท (สามลา้นสองแสนสองหมื่นหกพันเจ็ดรอ้ยส่ีบาท)  

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน: ที ่ประช ุมคณะกรรมการสรรหาและ

ก าหนดค่าตอบแทน ครัง้ที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 ไดพ้ิจารณาก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการ

บริษัท โดยค านึงถึงความเหมาะสมกับหนา้ที่ ความรบัผิดชอบของกรรมการ และเชื่อมโยงค่าตอบแทนกับผล

การด าเนินงานโดยรวมของบริษัท รวมทัง้เปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในธุรกิจเดียวกัน  และมีขนาดใกลเ้คียงกัน  

รวมถึงพิจารณาจากการขยายตวัทางธุรกิจและสภาวะการเติบโตของบริษัท และมีมติเห็นสมควรให้

คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2563 ในวงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท (สิบ

ลา้นบาท) เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยแบ่งเป็นค่าเบีย้ประชุม และค่าบ าเหน็จ โดยไม่มี สิทธิประโยชนอ์ื่นๆ  

รายละเอียดค่าเบีย้ประชุมต่อครัง้มีดังนี ้

ต าแหน่ง 

ประเภทค่าตอบแทน 

ค่าเบีย้ประชุม 

(บาทต่อคร้ัง) 

คณะกรรมการบริษัท  

- ประธานกรรมการบรษิัท 15,000 

- กรรมการบรษิัท 10,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ  

- ประธานกรรมการตรวจสอบ 15,000 

- กรรมการตรวจสอบ 10,000 

คณะกรรมการบริหาร(1)  

- ประธานกรรมการบรหิาร 6,000 

- กรรมการบรหิาร 5,000 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน(1)  

- ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 6,000 

- กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 5,000 

คณะกรรมการพัฒนาอย่างย่ังยืน(1)  

- ประธานคณะกรรมการพฒันาอย่างยั่งยืน 6,000 

- กรรมการพฒันาอย่างยั่งยืน 5,000 
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หมายเหตุ (1) กรรมการที่เป็นผูบ้ริหารจะไม่ไดร้ับเบีย้ประชุม 

ความเห็นของคณะกรรมการ: ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่  3/2563 เมื่อวันที่  30 มีนาคม 2563  
ไดม้ีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุผู้
ถือหุน้พิจารณาอนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2563 ตามรายละเอียดขา้งตน้ 
 

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ: วาระนีต้อ้งไดร้บัอนุมตัิดว้ยคะแนนไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้
ถือหุน้ซึ่งมาประชมุ 

วาระที ่6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2563 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล :   เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และ
มาตรา 121 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 35 และ 42 ก าหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีพิจารณาแต่งตัง้
ผูส้อบบญัชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจะแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี
คนเดิมอีกก็ได ้ผูส้อบบญัชีจะตอ้งไม่เป็น กรรมการ พนกังาน ลกูจา้ง หรือผูด้  ารงต าแหน่งหนา้ที่ใด ๆ ของบรษิัท 
 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที่ 3/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 
30 มีนาคม 2563 ไดพ้ิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชีของบริษัท รวมทัง้ไดใ้หค้วามเห็นและเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัท ใหเ้สนอแต่งตัง้ผูส้อบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามที่มีรายชื่อดังต่อไปนี ้ จากบริษัท กรินทร ์ออดิท จ ากัด เป็น
ผูส้อบบญัชีประจ าปี 2563 รวมทัง้ผูส้อบบญัชีของบรษิัทย่อยของบรษิัทดว้ย   
 

1. นายเจษฎา หงัสพฤกษ์  ผูส้อบบญัชีอนญุาตเลขที่ 3759 และ/หรือ 
2. นายจิโรจ  ศิรโิรโรจน ์  ผูส้อบบญัชีอนญุาตเลขที่ 5113  และ/หรือ 
3. นางสาวกรรณิการ ์ วิภาณรุตัน ์  ผูส้อบบญัชีอนญุาตเลขที่ 7305  

 

คณะกรรมการดูแลการลงทุนต่างประเทศ(1)  

- ประธานกรรมการดแูลการลงทนุต่างประเทศ 6,000 

- กรรมการดแูลการลงทนุต่างประเทศ 5,000 

บริษัท 
ค่าสอบบัญชี (บาท) ค่าบริการอืน่ (บาท) 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 

บรษิัท พีพี ไพรม์ จ ากดั (มหาชน) 1,380,000  1,380,000  - - 

บรษิัทย่อย   2,050,000    1,990,000  100,000 100,000 

รวม 3,430,000 3,370,000  100,000 100,000 
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หมายเหต ุ  ค่าใชจ่้ายอื่นที่เกี่ยวขอ้งกับการปฏิบัติงาน ซ่ึงประกอบดว้ย ค่าเบีย้เลีย้ง ค่าเดินทาง ค่าล่วงเวลา ค่าโทรศพัท์
ระหว่างประเทศ และค่าอาหารและที่พกั (ในกรณีที่ตอ้งเดินทางไปพกัคา้งคืนหรือไปต่างจังหวดั  หรือต่างประเทศ) จะเรียกเก็บตาม
จริง 

 
ค่าสอบบัญชีขา้งตน้ ไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ซึ่งจ่ายเป็นค่าตรวจสอบการใชสิ้ทธิประโยชน์บัตร
ส่งเสรมิการลงทนุ 
ก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีเป็นเงินจ านวน 1,380,000 บาท (หน่ึงลา้นสามแสนแปดหมื่นบาทถว้น) เท่ากบัปี 
2562 ทัง้นีค้่าสอบบญัชีดงักล่าว ยงัไม่รวมค่าใชจ้่ายอื่นที่เก่ียวกบัการปฏิบตัิงาน ซึ่งประกอบดว้ย ค่าเบีย้เลีย้ง ค่า
เดินทาง ค่าล่วงเวลา ค่าโทรศพัทร์ะหว่างประเทศ ค่าอาหารและที่พกั (ในกรณีที่ตอ้งเดินทางไปพกัคา้งคืน หรือไป
ต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ) จะเรียกเก็บตามที่จ่ายจรงิ  
ทัง้นี ้ผูส้อบบญัชีรายชื่อขา้งตน้ ไม่มีความสมัพนัธแ์ละ/หรือไม่มีส่วนไดเ้สียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผูบ้ริหาร /ผูถื้อ
หุน้รายใหญ่ หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งกับบุคคลดงักล่าว ท าใหผู้ถื้อหุน้มีขอ้มลูประกอบการพิจารณาตดัสินใจว่าผูส้อบ
บัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อนั้นมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอต่อการท าหน้าที่  โดยคณะกรรมการจะดูแลให้
สามารถจดัท างบการเงินไดท้นัตามก าหนดระยะเวลา  
ความเห็นของคณะกรรมการ:   ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 4/2563 เมื่อวนัที่ 30 มีนาคม 2563 ไดม้ีมติ
เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 
เพื่อพิจารณาอนมุตัิการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2563 ตามรายละเอียด
ขา้งตน้ 

คะแนนเสียงเพื่อลงมต:ิ  วาระนีต้อ้งไดร้บัอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่7 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล: ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 5/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 28 เมษายน 2563 ไดม้ี
มติอนุมัติใหเ้สนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 209,200, 252 
บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 1,126,101,375 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 916,901,123 บาท  
โดยการตดัหุน้สามญัจดทะเบียนที่ยงัมิไดอ้อกจ าหน่ายจ านวน 209,200,252 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้อนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนของบรษิัท 

ตามรายละเอียดดงักล่าวขา้งตน้ทกุประการ 

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ:  วาระนีต้อ้งไดร้บัอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียง

ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจด
ทะเบียนของบริษัท 
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ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล: ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 5/2563 ซึ่งประชมุเมื่อวนัที่ 28 เมษายน 2563  ได้

มีมติอนุมัติใหเ้สนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติการแกไ้ขหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัท ขอ้ 4 เพื่อให้

สอดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบียนของบรษิัท ดงันี ้

“ขอ้ 4. ทนุจดทะเบียนของบรษิัท  916,901,123  บาท (เกา้รอ้ยสิบหกลา้นเกา้แสนหนึ่งพนัหนึ่ง 
รอ้ยยี่สิบสามบาท) 

แบ่งออกเป็น    916,901,123  หุน้ (เกา้รอ้ยสิบหกลา้นเกา้แสนหนึ่งพนัหนึ่ง 
รอ้ยยี่สิบสามหุน้) 

มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ   1   บาท (หน่ึงบาท) 

แบ่งออกเป็น    

หุน้สามญั    916,901,123  หุน้ (เกา้รอ้ยสิบหกลา้นเกา้แสนหนึ่งพนัหนึ่ง 
รอ้ยยี่สิบสามหุน้) 

หุน้บรุมิสิทธิ     -  หุน้ (-)” 

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของ  

บรษิัทฯ ขอ้ 4 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบียนของบรษิัท ตามรายละเอียดดงักล่าวขา้งตน้ทกุประการ 

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ:  วาระนีต้อ้งไดร้บัอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียง

ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที ่9 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

 ในวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 บริษัทจะเปิดใหผู้ถื้อหุน้ และ/หรือ ผูร้บัมอบฉันทะลงทะเบียน และ
ตรวจเอกสารประกอบการมอบฉนัทะ ตัง้แต่เวลา 9.00 น. บรษิัทใครข่อความรว่มมือจากผูถื้อหุน้ และ/หรือผูร้บัมอบฉนัทะกรุณา
ศึกษาขอ้มูลเก่ียวกับหลักฐานการแสดงสิทธิเพื่อเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ (รายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาดว้ย 5) และเพื่อ
ความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียนเพื่อเขา้ประชุม ขอใหท้่านน าแบบฟอรม์การลงทะเบียน (รายละเอียดปรากฎตามส่ิงที่ส่ง
มาดว้ย 9) มาแสดงเพื่อลงทะเบียนเขา้ประชมุดว้ย 
 หากผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะใหบุ้คคลอื่น หรือกรรมการอิสระที่
บริษัทเสนอใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 6) เขา้ร่วมประชมุแทนได ้ โดยกรอกขอ้ความและลง
ลายมือชื่อในหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบก าหนดรายละเอียดต่างๆ ในการมอบฉันทะอย่างชดัเจน) หรือหนงัสือมอบฉันทะ
แบบ ก. (แบบทั่วไป) หรือแบบ ค. (เฉพาะกรณีผูล้งทนุต่างประเทศที่แต่งตัง้คสัโตเดียน (Custodian) (รายละเอียดปรากฏตามสิ่ง
ที่ส่งมาดว้ย 10) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้ ซึ่งสามารถดาวนโ์หลดไดจ้ากเว๊บไซดข์องบรษิัท www. Ppprime.co.th 
โดยเลือกใช้เพียงแบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น พรอ้มกับแนบหลักฐานการแสดงสิทธิเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 
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(รายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาดว้ย 5) ส าหรบัขอ้บงัคบัของบริษัทที่เก่ียวขอ้งกับการประชุมผูถื้อหุน้ และวิธีการออกเสียง
ลงคะแนน ท่านสามารถศกึษาไดจ้ากรายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาดว้ย 7 
 กรณีที่ผูถื้อหุน้มีค  าถามที่ตอ้งการใหบ้ริษัทชีแ้จงในประเด็นที่เก่ียวขอ้งกับระเบียบวาระการประชุมที่น าเสนอใน
ครัง้นี ้ กรุณาส่งค าถามมายังเลขานุการบริษัท ล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 1  สัปดาห ์ซึ่งท่านสามารถดาวน์โหลด
แบบฟอรม์การส่งค าถามล่วงหนา้ไดจ้ากเว๊บไซดข์องบริษัท และจดัส่งทางอีเมล ์aukkarapong.ru@ppprime.co.th  หรือจดัส่ง
ทางไปรษณีย:์ บริษัท พีพี ไพรม์ จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 486 อาคารโครงการพีเพิล พารค์ อาคาร E1 ชัน้ที่ 3  ถนนอ่อนนุช แขวง
อ่อนนชุ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  
 

ขอแสดงความนบัถือ 
            บริษัท พีพี ไพรม์ จ ากดั (มหาชน) 

 

(นางน า้คา้ง พ่ึงทอง) 
ประธานกรรมการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:aukkarapong.ru@ppprime.co.th
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การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) ส าหรับดาวน์โหลดรายงานประจ าปี 2562 
 
 ตามท่ีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด ในฐานะ นายทะเบียน

หลกัทรัพยไ์ดพ้ฒันาระบบ เพื่อให้บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ส่งรายงานประจ าปี หรือเอกสารประกอบการประชุม 

ผูถื้อหุ้นอื่นๆ ในรูปแบบอิเลก็ทรอนิกส์ผา่นรหสัคิวอาร์ (QR Code) ให้ผูถื้อหุ้นสามารถเรียกดูขอ้มูลไดอ้ยา่งสะดวกและรวดเร็วนั้น 

ผูถื้อหุ้นสามารถดาวน์โหลดขอ้มูลผา่น QR Code ตามขั้นตอนต่อไปน้ี 
  
ส าหรับระบบปฏิบัติการ iOS  
1. เปิดกลอ้ง (Camera) ในโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี  
2. สแกน (หนักลอ้งถ่ายรูปบนโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีส่องไป) ท่ี QR Code  
3. หนา้จอจะมีขอ้ความแจง้เตือน (Notification) ขึ้นมาดา้นบน ให้กดท่ีขอ้ความนั้น เพื่อดูขอ้มูลเอกสารประกอบ การประชุม  
หมายเหตุ : กรณีท่ีไม่มีข้อความ (Notification) บนโทรศัพท์เคล่ือนท่ีผูถื้อหุ้นสามารถสแกน  QR Code จากแอปพลิเคชัน 
(Application) อื่น ๆ เช่น QR CODE READER, Facebook และ Line เป็นตน้  
 
ส าหรับระบบปฏิบัติการ Android  
1. เปิดแอปพลิเคชนั QR CODE READER, Facebook หรือ Line  
ขั้นตอนการสแกน QR Code ผา่น Line  
➢ เขา้ไปใน Line แลว้เลือก add friend (เพ่ิมเพ่ือน)  
➢ เลือก QR Code 
➢ สแกน QR Code 

 2. สแกน QR Code เพื่อดูขอ้มูลเอกสารประกอบการประชุม 

 

 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1 

รายงานประจ าปี 2562 



ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอช่ือให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ 
บริษัท พีพี ไพรม์ จ ากัด (มหาชน) 

 

ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 2 

 
 

 
 
1.  นายบุญจริง  ชลวิโรจน ์                                                   

 

อายุ 72 ปี 
 
ต าแหน่ง  กรรมการอิสระ /  กรรมการตรวจสอบ  
  
คุณวุฒิทางการศึกษา       
-  ปรญิญาตรี นิติศา่สตรบ์ณัฑิต  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
 
หลักสูตรการอบรม  
- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ท่ี xx/2563 

 
ประวัติการท างาน 
2562 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /  บมจ. พีพี ไพรม์ 
2552 – ปัจจบุนั อาจารยพ์ิเศษ วชิาภาษีอากร มหาวิทยาลยั อสัสมัชญั 
2549 – 2551 ผูอ้  านวยการส านกัสืบสวนและคดี กรมสรรพากร 
 
 
สัดส่วนการถือหุน้ในบรษิัท ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562 ไม่มี 
 
ประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอแต่งตั้ง    กรรมการอิสระ  

  
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ   4 เดือน (ขอ้มลู ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562) 

 
ประวัติการเข้าประชุมปี 2562           คณะกรรมการบรษิัท 5/5 ครัง้ 

      คณะกรรมการตรวจสอบ 2/2 ครัง้ 
      

การมีส่วนร่วมสร้างประโยชนใ์ห้บริษัท  เป็นผูร้ว่มดแูลและพิจารณาก าหนดนโยบาย ทิศทาง กลยทุธ ์และโครงสรา้ง การ
บรหิารงานและหลกัการในการด าเนินธุรกจิของบรษิัท 

 
* หมายเหต:ุ 1) นายบญุจริง ชลวโิรจน ์เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ เมือ่วนัที ่15 สงิหาคม 2562 
        2) นบัรวมการถือหุน้ของคู่สมรสและบตุรทีไ่ม่บรรลนุติภิาวะ 

 
 



ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอช่ือให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ 
บริษัท พีพี ไพรม์ จ ากัด (มหาชน) 

 

 

 
2. นายวรุณ  อัตถากร                                                        

 

อายุ 59 ปี 
 

ต าแหน่ง  กรรมการ / ประธานกรรมการบรหิาร/ ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร / 
  กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม 

 

คุณวุฒิทางการศึกษา  
- ปรญิญาโท หลกัสตูรการเงิน University of Central Oklahoma ประเทศสหรฐัอเมรกิา  
- ปรญิญาตรี หลกัสตูรวิศกรรมศาสตร ์สาขาวศิวกรรมอตุสาหการ มหาวิทยาลยัขอนแก่น  
 

หลักสูตรการอบรม  
- หลกัสตูร Successful Formulation & Execution of Strategy(SFE) รุน่ท่ี 124/2558  
- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ท่ี 126/2559  
- หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ท่ี 250/2561 
- หลกัสตูร ผูบ้รหิารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ รุน่ท่ี 22 
- หลกัสตูร Ultra Wealth Group รุน่ท่ี 3 จาก UWG 

     

ประวัติการท างาน  
2562 – ปัจจบุนั  กรรมการ / ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร / ประธานกรรมการบรหิาร  บมจ. พีพี ไพรม์ 
2561 – 2562  รกัษาการกรรมการผูจ้ดัการ / ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน บจก. ซนั แอสเซท อนิเตอรเ์นชั่นแนล 
2560 – 2561  ที่ปรกึษา / รกัษาการผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน  บมจ. เนอวานา ไดอิ  
2556 – ปัจจบุนั ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร   บจก. มิสซาซ่า เบเกอรี ่
2542 – 2556  กรรมการผูจ้ดัการ   บจก.เอ็นเนอยี่ ดีไซน ์คอนเซ็ปท ์
 

สัดส่วนการถือหุน้ในบรษิัท ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562           ไม่มี 
 

ประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอแต่งตั้ง        กรรมการที่เป็นผูบ้รหิาร 
       กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม 
     

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ   4 เดือน (ขอ้มลู ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562) 
 

ประวัติการเข้าประชุมปี 2561       คณะกรรมการบรษิัท 5/5 ครัง้ 
  คณะกรรมการบรหิาร 7/7 ครัง้ 
    
การมีส่วนร่วมสร้างประโยชนใ์ห้บริษัท  เป็นผูร้ว่มดแูลและพิจารณาก าหนดนโยบาย ทิศทาง กลยทุธ ์

  และโครงสรา้งการบรหิารงาน และหลกัการในการด าเนินธุรกิจของบรษิัท 

* หมายเหต:ุ 1) นายวรุณ อตัถากร เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ เมือ่วนัที ่15 สงิหาคม 2562 
        2) นบัรวมการถือหุน้ของคู่สมรสและบตุรทีไ่ม่บรรลนุติภิาวะ 



ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอช่ือให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ 
บริษัท พีพี ไพรม์ จ ากัด (มหาชน) 

 

 
 

 
3.  นางกนกวลัย ์ วรรณบุตร 

 

อายุ  53 ปี 
 
ต าแหน่ง  กรรมการ /  กรรมการบรหิาร / ผูอ้  านวยการสายบรหิารจดัการ  
  กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม 

  

คุณวุฒิทางการศึกษา       
- ปรญิญาตรี สาขาบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 

 

หลักสูตรการอบรม  
- หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ท่ี 221 
- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ท่ี 61 

 
 

ประวัติการท างาน 
2561 – ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. พีพี ไพรม์ 
2558 – 2561 กรรมการ บมจ. ไทยลกัซ ์เอนเตอรไ์พรส์  
2559 – ปัจจบุนั กรรมการ บจก. ทีลกัซ ์พาวเวอร ์
2558 – ปัจจบุนั กรรมการ บจก. คิวบิซมึ 
2560 – ปัจจบุนั กรรมการ บจก. กายาวา 
2560 – ปัจจบุนั กรรมการ บจก. วรรณสาม 

 

สัดส่วนการถือหุน้ในบรษิัท ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562  ไม่มี 
 

ประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอแต่งตั้ง    กรรมการที่เป็นผูบ้รหิาร 
  

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ   4 ปี (ขอ้มลู ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2562) 
 
ประวัติการเข้าประชุมปี 2561           คณะกรรมการบรษิัท 19/22 ครัง้ 

      คณะกรรมการบรหิาร 20/21 ครัง้ 
 

การมีส่วนร่วมสร้างประโยชนใ์ห้บริษัท  เป็นผูร้ว่มดแูลและพิจารณาก าหนดนโยบาย ทิศทาง กลยทุธ ์และโครงสรา้ง การ
บรหิารงานและหลกัการในการด าเนินธุรกจิของบรษิัท 

 
 

 



ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอช่ือให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ 
บริษัท พีพี ไพรม์ จ ากัด (มหาชน) 

 

 
 

 
ข้อมูลการถือหุ้นในบริษัท พีพี ไพรม์ จ ากัด (มหาชน)  ของผู้ทีไ่ด้รับการเสนอชื่อ 

(ณ วันที ่ 31 ธันวาคม 2562) 
 
 

ผู้ได้รับการเสนอชือ่ จ านวนหุ้น คิดเป็น % ของหุน้ทัง้หมดทีมี่สิทธิออกเสียง 

1.  นายบญุจรงิ ชลวิโรจน์ n/a n/a 

2.  นายวรุณ อตัถากร n/a n/a 

3.  นางกนกวลัย ์วรรณบตุร n/a n/a 

 
 

ข้อมูลการด ารงต าแหน่งกรรมการและผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและกิจการอื่น 
 

ผู้ไดรั้บการเสนอชือ่ 
บริษัทจดทะเบียนอืน่ กิจการอืน่ 

(ทีไ่ม่ใชบ่ริษัท 
จดทะเบียน) 

การด ารงต าแหน่งใน 
กิจการทีแ่ข่งขนัหรือ 
เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจ

ของบริษทั จ านวน ประเภทกรรมการ 

1. นายบญุจรงิ ชลวิโรจน ์ ไม่มี - ไม่มี ไม่มี 

2.  นายวรุณ อตัถากร ไม่มี -  1 ไม่มี 

3.  นางกนกวลัย ์วรรณบตุร ไม่มี -  4 ไม่มี 

 



หลักเกณฑก์ารสรรหากรรมการ และนิยามกรรมการอิสระของบริษทั 
 
หลักเกณฑก์ารสรรหากรรมการ 
 

คณะกรรมการบรษิัทไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เป็นผูส้รรหาและพิจารณาคดัเลือกบคุคลที่
มีคุณสมบตัิเหมาะสมตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ และสอดคลอ้งกับคุณสมบตัิที่บริษัทก าหนด และ
เสนอใหค้ณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตัง้หรือเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ตามขอ้บงัคบัของบริษัทในการสรรหา
บคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสม 
 

นิยามกรรมการอิสระ 
 

กรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเก่ียวกับความเป็นอิสระตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย์ และตอ้งสามารถดูแลผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ทุกรายไดเ้ท่าเทียมกัน           
และไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์  เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ นอกจากนั้น  ยังต้องสามารถเข้าร่วมประชุม                     
คณะกรรมการบรษิัท โดยใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระได ้ 
 

กรรมการอิสระตอ้งมีคณุสมบตัิ ดงัต่อไปนี ้
1. ถือหุ้นไม่เกินรอ้ยละหนึ่งของจ านวนหุ้นที่มี สิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม                     

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ  านาจควบคุมของบริษัท  ทั้งนี ้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่ เก่ียวข้องของกรรมการอิสระ            
รายนัน้ๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนรว่มบรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ที่ปรกึษาที่ไดเ้งินเดือนประจ า หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุ
ของบริษัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บริษัทร่วม บรษิัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือของผูม้ีอ  านาจควบคุมของ
บรษิัท เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปี ทัง้นี ้ลกัษณะตอ้งหา้มดงักล่าว ไม่รวมถึงกรณี
ที่กรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของ
บรษิัท 

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา  มารดา            
คู่สมรส พ่ีนอ้ง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอ  านาจควบคุม หรือ
บคุคลที่จะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้รหิารหรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิัท หรือบรษิัทย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ  านาจ
ควบคมุของบรษิัท ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อ
หุน้ท่ีมีนยั หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของผูท้ี่มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม ผูถื้อหุน้ราย
ใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิัท เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปี 

 ความสมัพนัธท์างธุรกิจตามวรรคหน่ึง รวมถึงการท ารายการทางการคา้ที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือ
ใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย ์รายการเก่ียวกบัสินทรพัยห์รือบรกิาร หรือการให้หรือรบัความช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการรบัหรือ
ใหกู้ย้ืม ค า้ประกัน การใหสิ้นทรพัยเ์ป็นหลกัประกันหนีสิ้น รวมถึงพฤติการณอ์ื่นท านองเดียวกันซึ่งเป็นผลใหบ้ริษัท หรือ
คู่สญัญามีภาระหนีท้ี่ตอ้งช าระต่ออีกฝ่ายหน่ึงตัง้แต่รอ้ยละสามของสินทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิของบรษิัท หรือตัง้แต่ยี่สิบลา้น
บาทขึน้ไป แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทัง้นี ้การค านวณภาระหนีด้งักล่าวใหเ้ป็นไปตามวิธีการค านวณมลูค่าของรายการที่
เก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุว่าดว้ยหลกัเกณฑใ์นการท ารายการที่เก่ียวโยงกัน โดยอนโุลม แต่

สิ่งทีส่่งมาด้วย 3   



ในการพิจารณาภาระหนีด้งักล่าว ใหน้บัรวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหว่างหน่ึงปีกอ่นวนัท่ีมคีวามสมัพนัธท์างธรุกิจกบับคุคล
เดียวกนั 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของ
บริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษั ท 
บรษิัทใหญ่ บริษัทย่อย บรษิัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบริษัทสงักดัอยู่  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมี
ลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปี 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบ้ริการเป็นที่ปรกึษากฎหมายหรือที่ปรกึษาทางการเงิน ซึ่ง
ได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ                  
ผู้มีอ  านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพ               
นัน้ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปี ก่อนวนัท่ีจะไดร้บัอนมุตัิใหด้  ารงต าแหน่ง 

7. ไม่เป็นกรรมการที่ไดร้ับการแต่งตั้งขึน้เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น               
ผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท  หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็น
หุน้ส่วนที่มีนัยในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจา้ง พนักงาน ท่ีปรกึษาที่รบัเงินเดือนประจ า 
หรือถือหุน้เกินรอ้ยละหนึ่งของจ านวนหุน้ท่ีมสิีทธิออกเสียงทัง้หมดของบรษิัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนั
และเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบรษิัท หรือบรษิัทย่อย  

9. ไม่มีลกัษณะอื่นใดที่ท  าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบรษิัท 
 

ภายหลงัไดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมการอิสระท่ีมีลกัษณะเป็นไปตามขอ้ 1. ถึงขอ้ 9. แลว้ กรรมการอิสระอาจไดร้บัมอบหมาย
จากคณะกรรมการ ใหต้ัดสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกัน               
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิัท โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบขององคค์ณะ (collective decision) ได ้

 

ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้ด  ารงต าแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการ
ใหบ้รกิารทางวิชาชีพเกินมลูค่าที่ก าหนดตามขอ้ 4. หรือขอ้ 6. บริษัทอาจไดร้บัการผ่อนผนัขอ้หา้มการมีหรือเคยมีความสมัพนัธ์
ทางธุรกิจหรือการใหบ้ริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าว เมื่อบริษัทไดจ้ัดใหม้ีความเห็นคณะกรรมการบริษัทที่แสดงว่าได้
พิจารณาตามหลกัในมาตรา 89/7 ของพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 แลว้ว่า การแต่งตัง้บุคคล
ดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบตัิหนา้ที่และการใหค้วามเห็นท่ีเป็นอิสระ และจดัใหม้ีการเปิดเผยขอ้มลูต่อไปนีใ้นหนงัสือนดั
ประชมุผูถื้อหุน้ในวาระพิจารณาแต่งตัง้กรรมการอิสระดว้ย 

ก.  ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ท าให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไป               
ตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนด 

ข. เหตผุลและความจ าเป็นท่ียงัคงหรือแต่งตัง้ใหบ้คุคลดงักล่าวเป็นกรรมการอิสระ 

ค. ความเห็นของคณะกรรมการของบรษิัทในการเสนอใหม้ีการแต่งตัง้บคุคลดงักล่าวเป็นกรรมการอิสระ 

เพื่อประโยชนต์ามขอ้ 5. และขอ้ 6. ค าว่า “หุน้ส่วน” หมายความว่า บุคคลที่ไดร้บัมอบหมายจากส านักงานสอบบัญชี หรือ                  
ผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ ใหเ้ป็นผูล้งลายมือชื่อในรายงานการสอบบัญชี หรือรายงานการใหบ้ริการทางวิชาชีพ (แลว้แต่กรณี)              
ในนามของนิติบคุคลนัน้ 



 

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชือ่ให้ด ารงต าแหน่งผู้สอบบัญชีของบริษัท 
 

 
1)  ชื่อ - สกลุ  : นายเจษฎา หังสพฤกษ ์

       Name (English)         : Mr. Jadesada Hungsapruek 

 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที ่: 3759 

ประสบการณด์้านการสอบบญัชี  : 33 ปี 

 ต าแหน่งปัจจุบนั : กรรมการผูจ้ดัการ 

 บริษัท : บรษิัท กรนิทร ์ออดิท จ ากดั 

ระยะเวลาการท างาน  :  2522 - ปัจจบุนั 

การศึกษาและการอบรม : -  ปรญิญาตรี  บญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
     

ประสบการณท์ างาน  :  
  2548 – ปัจจบุนั บรษิัท กรนิทร ์ออดิท จ ากดั 
 2546 - ปัจจบุนั  บรษิัท โรงพยาบาลมหาชยั จ ากดั (มหาชน)  

2558 - ปัจจบุนั  สถาบนัรบัรองคณุภาพสถานพยาบาล (องคก์ารมหาชน)  
2547 บรษิัท ส านกังานพิพฒันแ์ละเพื่อน จ ากดั  
2541 - 2547 บรษิัท สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั   
2541-2542 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร 

 

 เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงนิของบริษทั พีพี ไพรม์ จ ากดั (มหาชน): 
 -เคย-       ระยะเวลา 4 ปี (ปี 2558 - 2561)  
 

   สัดส่วนการถือหุน้ในบริษัทฯ   : 
    -ไม่มี-  
 

การมีส่วนได้เสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชกีับบริษทั/ บริษัทย่อย/ บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลทีอ่าจ
มีความขดัแย้งอนัมีผลท าให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าทีไ่ด้อย่างอิสระ   : 

    -ไม่มี-  
 
   เบอรโ์ทรศัพทแ์ละอีเมลท์ีส่ามารถติดตอ่ได้                                                                                                                                                               

 อีเมล ์ :   jadesada@karinaudit.co.th  
      โทรศัพท ์:   02 105 4661                                                                                                                               
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ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชือ่ให้ด ารงต าแหน่งผู้สอบบัญชีของบริษัท 
 

 

2)  ชื่อ - สกลุ : นายจิโรจ ศิริโรโรจน ์

Name (English)         : Mr. Jirot Sirirorote 

 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที ่: 5113 

ประสบการณด์้านการสอบบญัชี  : 26 ปี 

ต าแหน่งปัจจุบนั :  ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ 

บริษัท :  บรษิัท กรนิทร ์ออดิท จ ากดั 

การศึกษาและการอบรม : -  ปรญิญาโท บญัชีมหาบณัฑิต จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
   -   ปรญิญาตรี บญัชีบณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
 
ประสบการณท์ างาน  :  

  2553 - ปัจจบุนั  บรษิัท กรนิทร ์ออดิท จ ากดั 
 2536 – 2552 บรษิัท รอแยลเฮา้ส ์จ ากดั   
 2531 - 2536  บรษิัท ส านกังาน เอสจวีี - ณ ถลาง จ ากดั  

 
 เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงนิของบริษทั พีพี ไพรม์ จ ากดั (มหาชน) :                                                                                          
         - ไม่เคย -    
 
สัดส่วนการถือหุน้ในบริษัท  : 

     - ไม่มี - 
 

การมีส่วนได้เสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชีกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลทีอ่าจมี
ความขัดแย้งอันมีผลท าให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าทีไ่ด้อย่างอิสระ : 

     -ไม่มี - 
 

เบอรโ์ทรศัพทแ์ละอีเมลท์ีส่ามารถติดตอ่ได้   
อีเมล ์ : jirote@karinaudit.co.th  
โทรศัพท ์:  02 105 4661 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชือ่ให้ด ารงต าแหน่งผู้สอบบัญชีของบริษัท 
 

3) ชื่อ - สกุล : นางสาวกรรณิการ ์วิภาณุรัตน ์  

Name (English)         : Miss Kannika  Wipanurat 
 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที ่: 7305 

ประสบการณด์้านการสอบบญัชี  : 20  ปี 

ต าแหน่งปัจจุบนั :  กรรมการผูจ้ดัการ 

บริษัท :  บรษิัท กรนิทร ์ออดิท จ ากดั 

การศึกษาและการอบรม : -   ปรญิญาโท บญัชีมหาบณัฑติ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
   -   ปรญิญาตรี บญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
  

ประสบการณท์ างาน  :  
 
  2548 – ปัจจบุนั       บรษิัท กรนิทร ์ออดิท จ ากดั 
  2546 – 2547 บรษิัท แกรนท ์ธอนตนั (ประเทศไทย) จ ากดั 
  2541 – 2545 บรษิัท สอบบญัชี ธรรมนิติ จ ากดั 
 
เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงนิของบริษทั พีพี ไพรม์ จ ากดั (มหาชน): 

       -ไม่เคย-    
    
   สัดส่วนการถือหุน้ในบริษัทฯ  : 

  -ไม่มี-  
 

 การมีส่วนได้เสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชกีับบริษทั/ บริษัทย่อย/ บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลทีอ่าจมี
ความขดัแย้งอนัมีผลท าให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าทีไ่ดอ้ย่างอิสระ   :                                                                                                                                                                                
  -ไม่มี-  

   เบอรโ์ทรศัพทแ์ละอีเมลท์ีส่ามารถติดตอ่ได้   
อีเมล ์ : kannika@karinaudit.co.th 
โทรศัพท ์:  02 105 4661 
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หลักฐานการแสดงสิทธิเพื่อเขา้ร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 
 
ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนีเ้พื่อลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมประชุม (แล้วแต่กรณี) 
 
1.  ผู้ถือหุ้นทีเ่ป็นบุคคลธรรมดา 
 

1.1  กรณีผูถื้อหุน้เขา้ประชุมดว้ยตนเอง ใหแ้สดงเอกสารตัวจริงที่ส่วนราชการออกใหซ้ึ่งปรากฏรูปถ่ายของผูถื้อหุน้และ 
ยงัไม่หมดอาย ุเช่น บตัรประจ าตวัประชาชน ใบอนญุาตขบัรถ หรือ หนงัสือเดินทาง 

1.2  กรณีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้ประชมุ 
(ก)  หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. ตามที่แนบมาพรอ้มหนังสือเชิญประชุม ซึ่งไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้ง

ครบถว้นและลงลายมือชื่อผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ 
(ข)  ส าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกใหข้องผูถื้อหุน้โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ขา้งตน้ และผูม้อบฉันทะไดล้งชื่อ

รบัรองส าเนาถกูตอ้ง จ านวน 1 ฉบบั 
(ค)  เอกสารตวัจรงิที่ส่วนราชการออกใหข้องผูร้บัมอบฉันทะซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผูร้บัมอบฉนัทะและยงัไม่หมดอายุ 

โดยมีรายละเอียดตามขอ้ 1.1 ขา้งตน้ พรอ้มส าเนาซึ่งผูร้บัมอบฉนัทะลงชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้ง จ านวน 1 ฉบบั 
 

2.  ผู้ถือหุ้นทีเ่ป็นนิติบุคคล 
 

2.1  กรณีผูแ้ทนนิติบคุคลซึ่งเป็นผูถื้อหุน้เขา้ประชมุดว้ยตนเอง 
(ก)  เอกสารตัวจริงที่ส่วนราชการออกใหข้องผู้แทนนิติบุคคลโดยมีรายละเอียดตามขอ้ 1.1 ขา้งตน้ พรอ้มส าเนา                 

ซึ่งผูแ้ทนนิติบคุคลลงชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้ง จ านวน 1 ฉบบั 
(ข)  ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผู้แทนนิติบุคคล 

พรอ้มทัง้ประทบัตราส าคญั (ถา้มี) และมีขอ้ความที่แสดงว่าผูแ้ทนนิติบคุคลซึ่งเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชมุนัน้มีอ  านาจ
กระท าการแทนนิติบคุคลซึ่งเป็นผูถื้อหุน้ 

2.2  กรณีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้ประชมุ 
(ก)  หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. ตามแบบที่แนบมาพรอ้มหนงัสือเชิญประชมุซึ่งไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้ง

ครบถว้นและลงลายมือชื่อผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ 
(ข)  ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผู้แทนนิติบุคคล                  

พรอ้มทัง้ประทบัตราส าคญั (ถา้มี) และมีขอ้ความที่แสดงว่าผูแ้ทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนงัสือมอบฉันทะนัน้ 
มีอ  านาจกระท าการแทนนิติบคุคลซึ่งเป็นผูถื้อหุน้ จ านวน 1 ฉบบั 

(ค)  ส าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกใหข้องผูแ้ทนนิติบคุคลซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผูแ้ทนนิติบคุคลและยงัไม่หมดอายุ 
โดยมีรายละเอียดตามขอ้ 1.1 ขา้งตน้ และผูแ้ทนนิติบคุคลไดล้งชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้ง จ านวน 1 ฉบบั 

(ง) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้รับมอบฉันทะและยังไม่หมดอายุ                  
โดย มีรายละเอียดตามขอ้ 1.1 ขา้งตน้ พรอ้มส าเนาซึ่งผูร้บัมอบฉนัทะลงชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้ง จ านวน 1 ฉบบั 
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3.  ผู้ถือหุ้นซ่ึงมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลทีจั่ดตั้งขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ 
 

ใหน้ าความในขอ้ 1. และขอ้ 2. มาใชบ้ังคับโดยอนุโลม กับผูถื้อหุน้หรือผูเ้ขา้ร่วมประชุมซึ่งมิไดม้ีสัญชาติไทยหรือซึ่งเป็น                  
นิติบคุคลที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ แลว้แต่กรณี ทัง้นี ้ภายใตบ้งัคบัดงัต่อไปนี ้
(ก)  หนงัสือรบัรองการเป็นนิติบุคคลนั้น อาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตัง้อยู่หรือ

โดยเจา้หนา้ที่ของนิติบุคคลนัน้ก็ได้ ทัง้นี ้จะตอ้งมีรายละเอียดเก่ียวกับชื่อนิติบุคคล ชื่อของผูแ้ทนนิติบุคคล เงื่อนไข 
ขอ้จ ากดั หรืออ านาจในการลงลายมือชื่อหรือการเขา้ประชมุ และที่ตัง้ส านกังานใหญ่ 

(ข)  เอกสารที่มิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดท าค าแปลภาษาอังกฤษแนบมาพรอ้มด้วย  และให้ผู้แทน                   
นิติบคุคลนัน้รบัรองความถกูตอ้งของค าแปล พรอ้มทัง้ประทบัตราส าคญั (ถา้มี) 

 
หมายเหต ุ กรณีผูถื้อหุน้มอบฉันทะใหก้รรมการอิสระของบริษัท ตามรายชื่อที่ปรากฏในส่ิงที่ส่งมาดว้ย 9 เป็นผูร้บัมอบฉันทะ 

กรุณาส่งเอกสารตามข้อ 1.2 (ก)  -  (ข)  หรือ  2.2 (ก)  -  (ข)  แล้วแต่กรณี กลับมายังบริษัท ภายในวันที ่
25 พฤษภาคม 2563 เพื่อลงทะเบียนล่วงหน้าตามที่อยู่ดังนี ้ บริษัท พีพี ไพร์ม จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 486 
โครงการพีเพิล ปารค์ อาคาร E1 ชั้น 3 ถนนอ่อนนุช แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 

 
4.  วิธีการมอบฉันทะ 
 

บรษิัทไดจ้ดัท าหนงัสือมอบฉนัทะ จ านวน 3 แบบ คือ แบบ ก.  แบบ ข.  และแบบ ค.  ใหผู้ถื้อหุน้เลือกใช ้ตามที่ก าหนดไวใ้น
ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา้ เรื่อง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2550                 
เป็นดงันี ้

แบบ ก. เป็นแบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบท่ีง่ายไม่ซบัซอ้น (ใชไ้ดส้ าหรบัผูถื้อหุน้ทกุกรณี) 
แบบ ข. เป็นแบบท่ีก าหนดรายการต่างๆ ท่ีจะมอบฉนัทะที่ละเอียดชดัเจนตายตวั (ใชไ้ดส้ าหรบัผูถื้อหุน้ทกุกรณี) 
แบบ ค. เป็นแบบที่ใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศ

ไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ 
 

ผูถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ไดด้ว้ยตนเองสามารถมอบฉนัทะไดโ้ดยด าเนินการดงันี ้ 
 

1. เลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะขา้งตน้แบบใดแบบหน่ึงเพียงแบบเดียวเท่านัน้ พรอ้มติดอากรแสตมป์ 20 บาท 
2. มอบฉันทะใหบุ้คคลใดบุคคลหนึ่งเพียงรายเดียวตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้ หรือเลือกมอบฉันทะใหก้รรมการ

อิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่ง (รายละเอียดกรรมการอิสระ ตามส่ิงที่ส่งมาดว้ยล าดับที่ 9) โดยใหร้ะบุชื่อ พรอ้ม
รายละเอียดของบคุคลที่ ผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะมอบฉนัทะ   

 ทัง้นี ้   ผูถื้อหุน้ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้โดยมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนน
เสียงได ้และผูถื้อหุน้จะตอ้งมอบฉนัทะเท่ากบัจ านวนหุน้ท่ีตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉนัทะเพียงบางส่วนนอ้ยกว่าจ านวน
ที่ตนถืออยู่ได ้เวน้แต่เป็น Custodian ที่ผูถื้อหุน้ซึ่งเป็นผูล้งทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ใหเ้ป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้ ตามหนงัสือ
มอบฉนัทะแบบ ค.  

 
5. การออกเสียงลงคะแนนในทีป่ระชุมผู้ถือหุ้น 



 
 วิธีปฏิบตัิในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 

ประธานท่ีประชมุจะชีแ้จงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนใหท้ี่ประชมุทราบ โดยมีแนวทางดงันี ้  
1. การนับคะแนน จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผูถื้อหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียงในแต่ละวาระ

เท่านั้น โดยจะน าคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงดังกล่าวหักออกจากจ านวนเสีย งทั้งหมดที่เข้า                        

รว่มประชมุ และถือว่าคะแนนเสียงส่วนท่ีเหลือเป็นคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นดว้ยตามที่เสนอในวาระนัน้ๆ 

2. หากผู้ถือหุ้น ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงในวาระใด ขอให้ลงคะแนนเสียงในใบลงคะแนน แลว้ยกมือเพื่อให้
เจา้หนา้ที่รบัไปนบัคะแนน 

 
มติของที่ประชมุผูถื้อหุน้จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี ้

1.  กรณีปกติใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากัน                 
ใหป้ระธานในที่ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชีข้าด 

2. กรณีอื่นๆ ซึ่งกฎหมาย หรือขอ้บงัคบัของบริษัท ก าหนดไวแ้ตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่
กฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทก าหนด  โดยประธานในที่ประชุมจะแจง้ให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการลงคะแนน                     
ในแต่ละวาระดงักล่าว ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในที่ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชีข้าด 
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ประวัติกรรมการอิสระเพื่อการรับมอบฉันทะ 
 

ชื่อ พนัต ารวจโทเธียรรตัน ์วเิชยีรสรรค ์
ต าแหน่ง กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

บรษิัท พีพี ไพรม์ จ ากดั (มหาชน) 
อาย ุ 59 ปี 

สัญชาต ิ ไทย 

ทีอ่ยู่ 22/26 หมู่ที่ 9 ต าบลบางพดู อ าเภอปากเกรด็ จงัหวดันนทบรุี 11120 
วุฒิการศึกษา - ปรญิญาโท Master of Arts Teaching (Government)  

มหาวิทยาลยัแหง่รฐัเท็กซสั สหรฐัอเมรกิา 
 - ปรญิญาตรี รฐัประศาสนศาสตร ์(ต ารวจ) โรงเรียนนายรอยต ารวจ  จงัหวดันครปฐม 
 - ปรญิญาตรี นิติศาสตร ์มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 
ประวัติการฝึกอบรม - หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ 243/2017  

สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย (IOD) 
 - หลกัสตูร Advance Audit Committee Program (AACP) รุน่ 28/2018 

สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย (IOD) 
 - หลกัสตูรประกาศนียบตัรบณัฑิตทางกฎหมายมหาชน  

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

กระทรวงมหาดไทย 
 - หลกัสตูรการบรหิารงานยตุิธรรมทางปกครองระดบัสงู (บยป.๔) ส านกังานศาลปกครอง 
 - หลกัสตูรวิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.๒๕๕๖) 
ต าแหน่งงานอืน่ในปัจจุบนั - ผูต้รวจราชการส านกันายกรฐัมนตรี ส านกังานปลดัส านกันายกรฐัมนตรี 
ประวัติการท างานโดยสังเขป - 2557 ผูอ้  านวยการส านกักฎหมายและระเบียบกลาง ส านกังานปลดัส านกันายกรฐัมนตรี 
 - 2555 ผูอ้  านวยการส านกังานคณะกรรมการขอ้มลูข่าวสารของราชการ 
 - 2545 ผูอ้  านวยการส่วนด าเนินการเรื่องรอ้งเรียนและตอบขอ้หารือ สขร. 
 - 2541 เจา้หนา้ที่วิเคราะหน์โยบายแผนส านกังานคณะกรรมการขอ้มลูข่าวสารของ

ราชการ 
การถือครองหลักทรัพยข์องบริษัท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 12,500 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 0.002  
การมีส่วนได้เสียในวาระพิจารณาทีเ่กี่ยวขอ้ง ไม่มี ส่วนไดเ้สียพิเศษที่แตกตา่งจากกรรมการคนอื่นๆ ในทกุวาระที่เสนอ

ในการประชมุครัง้นี ้  
 
 



 
 

   

ประวัติกรรมการอิสระเพื่อการรับมอบฉันทะ 
 

ชื่อ นายบญุจรงิ ชลวิโรจน ์
ต าแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

บรษิัท พีพี ไพรม์ จ ากดั (มหาชน) 
อาย ุ 72 ปี 

สัญชาต ิ ไทย 

ทีอ่ยู่ 55/4 หมู่ที่ 5 ต าบลปากน า้ อ าเภอเมืองระนอง จงัหวดัระนอง 85000 
วุฒิการศึกษา - ปรญิญาตรี นิติศาสตร ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
  
ประวัติการฝึกอบรม  
 - หลกัสตูรอบรม Directors Certification Program (DCP) 

สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย (IOD)  
ต าแหน่งงานอืน่ในปัจจุบนั - 2552 - ปัจจบุนั อาจารยพ์เิศษ วชิาภาษีอากร มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

ประวัติการท างานโดยสังเขป - 2549 - 2551 ผูอ้  านวยการส านกัสืบสวนและคดี (นิติกร 9) 
  
  
การถือครองหลักทรัพยข์องบริษัท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 ไม่มี 
การมีส่วนได้เสียในวาระพิจารณาทีเ่กี่ยวขอ้ง ไม่มี ส่วนไดเ้สียพิเศษที่แตกตา่งจากกรรมการคนอื่นๆ ในทกุวาระที่เสนอ

ในการประชมุครัง้นี ้  
  
 
 
 
 
 
  



 
 

   

ประวัติกรรมการอิสระเพื่อการรับมอบฉันทะ 
 

ชื่อ นายธีรวิทย ์ธนกิจสนุทร 
ต าแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

บรษิัท พีพ ีไพรม์ จ ากดั (มหาชน) 
อาย ุ 39 ปี 

สัญชาต ิ ไทย 

ทีอ่ยู่ 161/401 ถนนจรญัสนิทวงศ ์แขวงบางขนุศรี เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร 10700 
วุฒิการศึกษา - ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต โดยสภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ ์

 - ปรญิญาตรี คณะนิติศาสตร ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
 - ปรญิญาตรี คณะบรหิารธุรกิจ สาขาการบญัชี มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
ประวัติการฝึกอบรม - หลกัสตูรAnti-Corruption the Practical Guide (ACPG) 

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

สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย ( IOD) 
 - หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 87/2011  

สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย ( IOD)  
ต าแหน่งงานอืน่ในปัจจุบนั - กรรมการ/ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต (CPA) บรษิัท เบสท ์ออดิท จ ากดั 

ประวัติการท างานโดยสังเขป - 2561 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บรษิัท วิลล่า คณุาลยั จ ากดั (มหาชน) 
 - 2546 – 2558  ผูส้อบบญัชีอนญุาต (CPA) บี.เอส.ออดิท 
 - 2553 – 2556 กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระและกรรมการบรหิารความเส่ียง   

บมจ.แอปโซลทู อิมแพค 
การถือครองหลักทรัพยข์องบริษัท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 ไม่มี 
การมีสว่นได้เสียในวาระ
พิจารณาทีเ่กี่ยวข้อง 

- ไม่เป็นกรรมการท่ีมีส่วนรว่มในการบรหิารงาน พนกังานลกูจา้งหรือที่ปรกึษาที่ไดร้บัเงินเดือน
ประจ าจากบรษิัทฯ/บรษิัทย่อย/บรษิัทรว่ม หรือ นิติบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ 

 - ไม่เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพกบับริษัทฯ/บริษัทย่อย/บริษัทรว่ม หรือ นิติบคุคลท่ีอาจมีความ
ขดัแยง้ 

 - ไม่มีความสมัพนัธท์างธุรกิจที่มีนยัส าคญัอนัอาจมีผลท าใหไ้ม่สามารถท าหนา้ที่ไดอ้ย่างเป็น
อิสระกบับรษิัทฯ/บรษิัทย่อย/บรษิัทรว่ม หรือ นิติบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ 

 - ไม่มี ส่วนไดเ้สียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชมุครัง้นี ้
 

 

 

หมายเหตุ ประวตัิของกรรมการอิสระ เป็นขอ้มลู ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ยกเวน้จ านวนปีทีด่  ารงต าแหน่งของกรรมการนบัถึงวนัประชมุสามญั 
ผูถ้ือหุน้ ประจ าปี 2563 
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ข้อบังคับบริษทัเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสยีงลงคะแนน 

 

1. การเรียกประชุม 

หมวดที่ 5 ขอ้ 32 ในการเรียกประชุมผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมการจดัท าเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วนั 
เวลา ระเบียบวาระการประชมุ และเรื่องที่จะเสนอต่อท่ีประชมุ พรอ้มดว้ยรายละเอียดตามสมควร ใหร้ะบใุหช้ดัเจนว่า เป็น
เรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแลว้แต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดงักล่าว  
และจัดส่งใหผู้ถื้อหุน้และนายทะเบียนทราบไม่นอ้ยกว่าเจ็ดวนัก่อนวนัประชุม  และโฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมใน
หนงัสือพิมพต์ิดต่อกนั 3 วนั ก่อนวนัประชมุไม่นอ้ยกว่า 3 วนั 

สถานที่จะใชเ้ป็นที่ประชมุตามวรรคหน่ึง ตอ้งอยู่ในทอ้งที่อนัเป็นที่ตัง้ส านกังานแห่งใหญ่ ส านกังานสาขา หรือ
จงัหวดัใกลเ้คียง 

2. องคป์ระชุม 

หมวดที่ 5 ขอ้ 34  ในการประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) มาประชุมไม่
นอ้ยกว่า 25 คน และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ัง้หมด หรือมีผูถื้อหุน้และผูร้บั
มอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) มาประชมุไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผูถื้อหุน้ทัง้หมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกันไดไ้ม่นอ้ย
กว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ัง้หมดจึงจะเป็นองคป์ระชมุ 

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุน้ครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานดัไปแลว้ถึงหนึ่งชั่วโมง จ านวนผูถื้อหุน้ซึ่งมาเขา้
รว่มประชมุไม่ครบองคป์ระชมุตามที่ก าหนดไว ้ หากว่าการประชมุผูถื้อหุน้ไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ การประชมุเป็น
อนัระงบัไป ถา้การประชมุผูถื้อหุน้นัน้มิใช่เป็นการเรียกประชมุเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ ใหน้ดัประชมุใหม่และใหส่้งหนงัสือนดั
ประชมุไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่าเจ็ดวนัก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันีไ้ม่บงัคบัว่าจะตอ้งครบองคป์ระชมุ 

3. คะแนนเสียง 

หมวดที่ 5 ขอ้ 35  มติของที่ประชมุผูถื้อหุน้นัน้ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี ้

(1) ในกรณีปกติใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียง
เท่ากนั ใหป้ระธานในที่ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหน่ึง เป็นเสียงชีข้าด 

(2) ในกรณีดงัต่อไปนี ้ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบรษิัททัง้หมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บคุคลอื่น 
(ข) การซือ้หรือรบัโอนกิจการของบรษิัทอื่นหรือบรษิัทเอกชนมาเป็นของบรษิัท 
(ค) การท า การแกไ้ข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการใหเ้ช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือ บางส่วนที่ ส  าคญั 

การมอบหมาย ให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมี
วตัถปุระสงคจ์ะแบ่งก าไรขาดทนุกนั 

(ง)   การแกไ้ขหนงัสือบรคิณหส์นธิ และขอ้บงัคบัของบรษิัท 
(จ)   การเพิ่มทนุ ลดทนุ 

 (ฉ)   การควบหรือเลิกบรษิัท 
 (ช)   การออกหุน้กู ้
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4. การแต่งตั้งกรรมการ 
หมวดที่ 4 ขอ้ 14 ใหก้รรมการของบรษิัทมีคณะกรรมการของบรษิัทไม่นอ้ยกว่า 5 คน และกรรมการไม่นอ้ยกว่า

กึ่งหน่ึงของจ านวนกรรมการทัง้หมดตอ้งมีถิ่นท่ีอยู่ในราชอาณาจกัร 

หมวดที่ 4 ขอ้ 15 กรรมการตอ้งเป็นบคุคลธรรมดา และ 

  (1) บรรลนุิติภาวะ 
  (2) ไม่เป็นบคุคลลม้ละลาย คนไรค้วามสามารถ หรือคนเสมือนไรค้วามสามารถ 
  (3) ไม่เคยรบัโทษจ าคกุโดยค าพิพากษาถึงที่สดุใหจ้ าคกุในความผิดเก่ียวกบัทรพัยท์ี่ไดก้ระท าการโดยทจุรติ 
  (4) ไม่เคยถกูลงโทษไล่ออก หรือปลดจากราชการ หรือองคก์ารหรือหน่วงงานของรฐัฐานทจุรติต่อหนา้ที่     

หมวดที่ 4 ขอ้ 16 กรรมการนัน้ใหเ้ลือกตัง้โดยที่ประชมุผูถื้อหุน้ตามหลกัเกณฑ ์และวิธีการดงัต่อไปนี ้

  (1) ในการลงคะแนนเสียงเลือกตัง้กรรมการให้ใชเ้สียงขา้งมากโดยใหถื้อว่าผูถื้อหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียง
เท่ากบัหนึ่งหุน้ ต่อหนี่งเสียง   

 (2) ใหผู้ถื้อหุน้ลงคะแนนเสียงเลือกบคุคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อเป็นกรรมการทีละคน บคุคลแต่ละคนที่ผูถื้อหุน้ออก
เสียงเลือกตัง้จะไดร้บัคะแนนเสียงจากผูถื้อหุน้ตามจ านวนหุน้ที่ผูถื้อหุน้นั้นมีอยู่ทั้งหมดตาม (1) โดยผูถื้อหุน้ดงักล่าวจะ
แบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูห้น่ึงผูใ้ดมากหรือนอ้ยเพียงใดไม่ได ้  

  (3) บคุคลซึ่งไดร้บัคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่
จะพึงมีหรือพึงเลือกตัง้ในครัง้นั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดร้ับเลือกตัง้ในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวน
กรรมการท่ีจะพึงมี ใหป้ระธานท่ีประชมุออกเสียงไดเ้พิ่มขึน้อีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงชีข้าด 

หมวดที่ 4 ขอ้ 17 ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถา้
จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท้ี่สดุกบัส่วน 1 ใน 3 

กรรมการที่จะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ใหจ้บัสลากกันว่าผูใ้ด
จะออก  ส่วนปี หลงัๆต่อไป ใหก้รรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานที่สดุนัน้เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง กรรมการท่ีออกไปมีสิทธิที่
จะไดร้บัเลือกตัง้เขา้มาใหม่ได ้

หมวดที่ 4 ขอ้ 18 นอกจากพน้จากต าแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการพน้จากต าแหน่งเมื่อ 

  (1) ตาย 
  (2) ลาออก 
  (3) ขาดคณุสมบตัิ หรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้ 15 
  (4) ท่ีประชมุผูถื้อหุน้ลงมติใหอ้อกตามขอ้ 21 
  (5) ศาลมีค าสั่งใหอ้อก 

หมวดที่ 4 ขอ้ 30 กรรมการมีสิทธิไดร้บัค่าตอบแทนจากบรษิัทในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชมุ บ าเหน็จ โบนสั
หรือผลประโยชนต์อบเทนในลกัษณะอื่นตามขอ้บงัคบัหรือตามมติที่ประชมุผูถื้อหุน้จะพิจารณาซึง่ที่ประชมุผูถื้อหุน้อาจ
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ก าหนดเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑแ์ละจะก าหนดไวเ้ป็นคราวๆ ไปหรือจะใหม้ีผลตลอดไปจนกว่าจะมกีาร
เปล่ียนแปลงก็ได ้และนอกจากนัน้ใหไ้ดร้บัเบีย้เลีย้งและสวสัดกิารต่างๆ ตามระเบียบของบรษิัท 

ความในวรรคหน่ึงไม่กระทบกระเทือนสิทธิพนกังานของบริษัทหรือลกูจา้งของบริษัทซึ่งไดร้บัเลือกตัง้เป็นกรรม
การในอนัท่ีจะไดร้บัค่าตอบแทนและผลประโยชนใ์นฐานะท่ีเป็นพนกังานหรือลกูจา้งของบรษิัท 
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วิธีการออกเสียงลงคะแนน 
 

1. การออกเสียงลงคะแนน 
 

1.1 ผูถื้อหุน้ จะมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุน้ทัง้หมดที่ถืออยู่  โดยหน่ึงหุน้ถือเป็นหน่ึงเสียง 
1.2 การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานฯ จะสอบถามที่ประชุมว่ามีผูถื้อหุน้ท่านใดไม่เห็นดว้ย 

 หรืองดออกเสียง โดยขอใหท้่านผูถื้อหุน้ดงักล่าวยกมือขึน้ 
❖ หากมีผูถื้อหุน้ยกมือ ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง ใหผู้ถื้อหุน้ท่านนัน้ลงคะแนนเสียงที่ไม่เห็นดว้ย 

หรืองดออกเสียง ในบตัรลงคะแนนที่เจา้หนา้ที่แจกใหต้อนลงทะเบียน  โดยประธานฯ จะใหเ้จา้หนา้ที่เก็บบตัรลงคะแนน
ของผูถื้อหุน้ท่ี ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง เพื่อน าไปตรวจนบัคะแนนเสียง และส าหรบัผูถื้อหุน้ที่ไม่ไดย้กมือ และไม่ไดส่้ง
บตัรลงคะแนน บรษิัทจะถือว่าผูถื้อหุน้ท่านนัน้มีมติอนมุตัิตามที่ประธานฯ เสนอ  

ทั้งนี ้ยกเวน้การออกเสียงลงคะแนนเสียงในวาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาอนุมตัิการเลือกตัง้กรรมการบริษัท
แทนกรรมการท่ีออกตามวาระ เจา้หนา้ที่จะเก็บบตัรลงคะแนนจากผูถื้อหุน้ทกุท่าน ไม่ว่าท่านจะออกเสียง เห็นดว้ย ไม่เห็น
ดว้ย หรืองดออกเสียง  เพื่อใหก้ารด าเนินการประชมุเป็นไปตามแนวทางการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

❖ หากไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดยกมือเลย บรษิัทจะถือว่าที่ประชมุมีมติอนมุตัิเป็นเอกฉนัทต์ามที่ ประธาน
ฯ เสนอ เวน้แต่ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ไดล้งคะแนนเสียง ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง ในหนงัสือมอบฉนัทะไวก้่อนหนา้นี ้  ซึ่งใน
กรณีนี ้บรษิัทไดท้ าการบนัทึกคะแนนเสียงดงักล่าวไวเ้ป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ 

❖ ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ไดม้อบฉันทะใหผู้อ้ื่นเขา้ประชมุแทน และไดร้ะบุการออกเสียงลงคะแนนส าหรบั
แต่ละวาระเรียบรอ้ยแลว้ ผูร้บัมอบฉันทะดงักล่าวจะไม่ไดร้บัแจกบตัรลงคะแนน และระบบจะนบัคะแนนเสียงตามที่ผูถื้อ
หุน้นัน้มอบฉนัทะมาทกุประการ  

❖ ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะซึ่งลงทะเบียนแลว้ แต่ยงัไม่ไดอ้อกเสียงลงคะแนน และไม่สามารถอยู่
รว่มประชมุจนแลว้เสรจ็ บรษิัทขอความรว่มมือใหท้่านส่งบัตรลงคะแนนส าหรบัวาระท่ีเหลืออยู่ทัง้หมด โดยขอใหอ้อกเสียง
ลงคะแนนล่วงหนา้ และส่งมอบแก่เจา้หนา้ที่เพื่อท าการบนัทึกคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชมุ 

1.3 ในกรณีที่ผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเขา้ประชมุแทน และใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนน
ตามความประสงคข์องผู้ถือหุ้นตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ  บริษัทจะท าการบันทึกการออกเสียงลงคะแนนไว้
ล่วงหนา้ตามที่ระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวในขณะที่ผูร้บัมอบฉันทะลงทะเบียนเขา้ประชุม เพื่อเป็นการอ านวย
ความสะดวกใหแ้ก่ผูร้บัมอบฉนัทะ โดยที่ผูร้บัมอบฉนัทะไม่ตอ้งลงคะแนนในบตัรลงคะแนนเสียงอีก  
 
2.  การนับผลการลงคะแนนเสียง 
 

2.1 ส าหรบัการนบัผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทจะนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ที่ออกเสียง ไม่
เห็นดว้ย และ งดออกเสียง มาหกัออกจากจ านวนหุน้ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน และ /หรือ มี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน (แลว้แต่กรณี) ในแต่ละวาระ 

2.2 ประธานฯ จะมอบหมายใหเ้จา้หนา้ที่ของบริษัท เป็นผูป้ระกาศผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระใหท้ี่
ประชุมทราบ โดยจะแยกคะแนนเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง ว่าเป็นจ านวนก่ีเสียง และคิดเป็นสดัส่วนรอ้ย
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ละเท่าใด ทั้งนี ้ผู้ถือหุ้นที่ส่งบัตรลงคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง  ภายหลังจากที่เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้
ประกาศผลดงักล่าวสิน้สดุลงแลว้ บรษิัทจะไม่นบัคะแนนเสียงดงักล่าวมารวมค านวณเป็นคะแนนเสียงอีก 
 
3. กรณีทีถื่อเป็นบตัรเสีย ได้แก ่
 

3.1 การลงคะแนนเสียงเกินกว่าหน่ึงประเภทในวาระเดียวกนั ยกเวน้ การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบ  ฉันทะ
จาก ผูล้งทนุต่างประเทศ ท่ีแต่งตัง้ให ้custodian ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ 

3.2 การแกไ้ข หรือขีดฆ่าการลงคะแนนเสียง โดยผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะมิไดล้งนามก ากบั 
3.3 บตัรลงคะแนนท่ีช ารุด และอยู่ในสภาพท่ีไม่สามารถอ่านผลคะแนนได ้

 
 ทัง้นี ้บริษัทขอเก็บบตัรลงคะแนนเสียงของท่านผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะ คืนทัง้หมดทุกวาระเมื่อการประชุม
เสรจ็สิน้ เพื่อประโยชนใ์นการตรวจสอบคะแนนเสียงต่อไป และเพื่อใหเ้กิดความโปรง่ใสในการลงคะแนน 
 
4. การแสดงความคิดเหน็หรือสอบถามข้อสงสัย 

 
4.1 ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะที่ประสงคจ์ะแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามขอ้สงสยัในแต่ละวาระ ขอใหท่าน 

ยกมือขึน้ และเมื่อไดร้บัอนุญาตจากประธานฯ แลว้ ขอใหท้่านเดินมายงัไมโครโฟนที่บริษัทไดจ้ดัเตรียมไว ้ทัง้นี ้บริษัทขอ
ความกรุณาใหท้่าน แจง้ชื่อ นามสกุล และระบุว่า เป็นผูถื้อหุน้มาประชมุดว้ยตนเอง หรือ เป็นผูร้บัมอบฉันทะ หลงัจากนัน้ 
จึงแสดงความคดิเห็น หรือ สอบถามขอ้สงสยั  เพื่อใหบ้รษิัทสามารถบนัทึกรายงานการประชมุไดอ้ย่างถกูตอ้งและครบถว้น 

4.2 ในการแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามขอ้สงสยั ขอใหเ้สนอเนือ้หาอย่างกระชบั และงดเวน้การซกัถาม หรือ  
แสดงความเห็นในประเด็นท่ีซ า้กนั เพื่อใหก้ารประชมุเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

4.3 ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามขอ้สงสยั ที่นอกเหนือจากวาระท่ีก าลงั 
พิจารณาอยู่ บรษิัทใครข่อความกรุณาใหท้่านเสนอในวาระพิจารณาอื่นๆ หรือในช่วงทา้ยของการประชมุ 
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 แผนทีส่ถานทีจั่ดประชุม  

 



Shareholder’s Registration No.
เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์

เรียน
To

Address
บ้านเลขที่

โดยผู้ถือหลักทรัพย์จำนวนทั้งสิ้นรวม
Holding the total amount of shares/units

หุ้น/หน่วย

หุ้น/หน่วย
shares/units

หุ้นสามัญ
Ordinary share

หุ้น/หน่วย
Preferred share
หุ้นบุริมสิทธิ

shares/units

ข้อมูลบริษัท / หลักทรัพย์

Attachment

https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocu
ment.do?symbol=PPPM&date=200604

สิ่งที่ส่งมาด้วย

Nationality
สัญชาติ

Subject
วันที่

เอกสารประกอบการประชุม ฯลฯ
Details of meeting document

Date

Company / Securities Information

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)
PP PRIME PUBLIC COMPANY LIMITED

Notification of Meeting
แบบแจ้งการประชุม

เรื่อง กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
Schedule of Annual General Meeting of Shareholders

 29 เมษายน 2563

Meeting Date   :    Thursday, June 04, 2020 at 10:30 hrs.
วันที่ประชุม    :   วันพฤหัสบดีที่ 04 มิถุนายน 2563 เวลา 10:30 น.

สถานที่ประชุม   :   ห้องประชุมสำนักงานของบริษัท เลขที่ 62-62/1 หมู่ที่ 2 ถนน รพช.อู่ตะเภา ตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
Meeting Venue :   The Company Meeting Room, No. 62-62/1 Moo 2, Ror Por Chor U-tapao Road, Nongchumpon, Khaoyoi, Petchburi

ของ      บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)
of            PP PRIME PUBLIC COMPANY LIMITED

which the identification (ID) number
หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน........................................................ได้มาเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวข้างต้น

attend the above mentioned meeting.

ลงชื่อ............................................................ผู้เข้าประชุม
Sign Meeting Attendee

ข้าพเจ้า..........................................................................................เป็น[  ]ผู้ถือหลักทรัพย์ [  ]หรือผู้รับมอบฉันทะ
I/We am/are shareholder or proxy of a shareholder

( ........................................................... )

เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหลักทรัพย์หรือผู้รับมอบฉันทะที่จะมาประชุม โปรดนำเอกสารฉบับนี้มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุม
สำหรับผู้ถือหลักทรัพย์ที่มาประชุมด้วยตนเอง กรุณาแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบขับขี่ หรือบัตรข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้ถือหุ้นต่างประเทศ) ฉบับจริง
พร้อมกับแบบฟอร์มลงทะเบียน
ท่านสามารถค้นหารายละเอียดระเบียบวาระการประชุม พร้อมความเห็นกรรมการในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งสิ่งที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมรายละเอียดและเอกสารประกอบการประชุมอื่นๆ ผ่าน QR
Code หรือ URL https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=PPPM&date=200604 หรือ ติดต่อขอรับเอกสารประกอบการประชุมได้ที่บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
เว็บไซต์: www.ppprime.co.th / โทร 645949699 ต่อ - / email : naruechol.va@ppprime.co.th
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SET Contact Center เว็บไซต์ : www.set.or.th/contactcenter / โทร 02 009 9999
For your convenience, shareholders or proxies wishing to attend the meeting, kindly present this document to a registration staff at the meeting for registration.
For shareholders who will attend the meeting by themselves, the original of identification card or driving license or government official identification card or
passport (in case of foreign shareholders) must be presented together with the Registration Form.
The details of Meeting document is available online by scanning QR Code on this form or at URL
https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=PPPM&date=200604
You can also contact the issuer for the annual report
Website : www.ppprime.co.th /Tel. +66 645949699 Ext. - / email : naruechol.va@ppprime.co.th
For further information please contact SET Contact Center Website : www.set.or.th/contactcenter /Tel. +662 009 9999
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หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. 
Proxy Form A 

 
เลขทะเบียนผูถ้ือหุน้...............................................   เขียนที่...................................................................................... 
Shareholder registration number     Written at       
 วนัที่...............เดือน..............................พ .ศ.  ............................ 
 Date  Month  Year 
 (1) ขา้พเจา้ …………………………………………………………………………………………………………. สญัชาต…ิ…………………….. 
 I/We         nationality                   
      ที่อยู่………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 Address 
(2)  เป็นผูถ้ือหุน้ของบริษัท พีพี ไพรม์ จ ากดั (มหาชน) (“บรษิัทฯ”)  
 Being a shareholder of PP Prime Public Company Limited (“Company”)  
 โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม ………………………………..….... หุน้  และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ………….………..……… เสียงดงันี ้
 Holding the total number of         shares and have the rights to vote equal to votes as follows  
❑  หุน้สามญั ………………………………………………........หุน้  และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ……………………............เสียง  
     ordinary share         shares and have the rights to vote equal to votes  

❑  หุน้บรุิมสิทธิ ……………………………………………..….หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั …………………….............เสียง  
     preference share         shares and have the rights to vote equal to votes 

(3)  ขอมอบฉนัทะให ้ 
Hereby appoint  

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

เป็นผู้แทนของขา้พเจ้า เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 4 
มิถุนายน 2563 เวลา 10:30 น. ณ บริษัท พีพี ไพรม์ จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 62-62/1 หมู่ 2 ถนน รพช.-อู่ตะเภา  ต าบลหนองชุมพล อ าเภอเขายอ้ย 
จงัหวดัเพชรบรุี 76140 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลาและสถานที่อื่นดว้ย 
As my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the 2020 Annual General Meeting of Shareholders on Thursday 4th 
June 2020 at 10:30 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. 

กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชมุ เวน้แต่กรณีที่ผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้พเจา้ระบุในหนงัสือมอบฉนัทะให้ถือเสมือน
ว่าขา้พเจา้ไดก้ระท 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 …………………………………………...ผูม้อบฉนัทะ / Grantor 

       (...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ / Signed …………………………………………...ผูร้บัมอบฉนัทะ / Proxy 

      (...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ / Signed …………………………………………...ผูร้บัมอบฉนัทะ / Proxy 

      (...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ / Signed …………………………………………...ผูร้บัมอบฉนัทะ / Proxy 

 (...…………………...…………………….) 

หมายเหต ุ ผูถ้ือหุน้ท่ีมอบฉันทะ จะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ให้
ผูร้บัมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้

(ปิดอากรแสตมป์  
20 บาท) 

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

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

(1) ขา้พเจา้ …………………………………………………………………………………………………………สญัชาติ…………………………… 
 I/We         nationality                   
      ที่อยู่………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
 Address 

(2)  เป็นผูถ้ือหุน้ของบริษัท พีพี ไพรม์ จ ากดั (มหาชน) (“บรษิัทฯ”)  
 Being a shareholder of PP Prime Public Company Limited (“Company”)  
 โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม ………………………………..….... หุน้  และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ………….………..……… เสียงดงันี ้
 Holding the total number of         shares and have the rights to vote equal to votes as follows  

❑  หุน้สามญั ………………………………………………........หุน้  และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ……………………............เสยีง  
     ordinary share         shares and have the rights to vote equal to votes  
❑  หุน้บรุิมสิทธิ ……………………………………………..….หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั …………………….............เสยีง  

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

(3)  ขอมอบฉนัทะให ้(กรุณาเลือกขอ้ใดขอ้หนึ่ง) 
Hereby appoint (Please choose one of following) 
❑   1. มอบฉนัทะให ้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัทฯ คือ 

 Appoint any one of the following Independent Directors of the Company 
❑  พนัต ารวจโทเธียรรตัน ์วิเชียรสรรค ์/ Pol.Lt.Col. Thienrath Vichiensan หรือ/or 
❑  นายบญุจริง ชลวิโรจน ์/ Mr. Boonjing Cholviroj หรือ/or 
❑  นายธีรวิทย ์ธนกิจสนุทร / Mr. Teerawit Tanakijsoontorn หรือ/or 
 (รายละเอียดของกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 6) 
(Details of Independent Directors are specified in Enclosure 6) 

❑   2. ช่ือ ……………………………………………………………………………………………………….………อายุ  ........................ ปี 
 Name               age 
 ที่อยู่ ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 Address 

ทัง้นีใ้นกรณีที่กรรมการอิสระผูร้บัมอบฉนัทะคนใดคนหนึ่ง ไม่สามารถเขา้ประชุมไดใ้หก้รรมการอิสระที่เหลือเป็นผูร้บัมอบฉันทะแทนกรรมการอิสระ
ที่ไม่สามารถเขา้ประชมุ 
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. 

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพ่ือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ ประจ าปี 2563 
ในวนัพฤหสับดีที่ 4 มิถุนายน 2563 เวลา 10:30 น. ณ บริษัท พีพี ไพรม์ จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 62-62/1 หมู่ 2 ถนน รพช.-อู่ตะเภา  ต าบลหนองชุม
พล อ าเภอเขายอ้ย จงัหวดัเพชรบรุี 76140 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลาและสถานที่อื่นดว้ย 
Anyone of these persons as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the 2020 Annual General Meeting of 
Shareholders on Thursday 4th June 2020 at 10:30 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) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นีด้งันี ้

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  พิจารณารับทราบรายงานประจ าปี 2562 และผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปีทีผ่่านมา  
Agenda 1  To acknowledge the 2019 Annual Report and the overall operation of the Company during the past year 

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

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

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี 2562 สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และรายงานของผู้สอบบัญชี 

Agenda 2  To approve the 2019 Financial Statements ended on December 31, 2019 and the Auditor's Report 

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

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

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลส าหรับงวดผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 
Agenda 3 To consider and approve the omission of dividend payment for the 2019 overall operation 

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

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

วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต่้องออกตามวาระประจ าปี 2563 

Agenda 4  To approve the appointment of Directors, replacing those retired by rotation for the year 2020  

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

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

Approve the appointment of all directors 
   ❑  เห็นดว้ย       ❑  ไม่เห็นดว้ย   ❑  งดออกเสียง 
          Approve                               Disapprove                           Abstain   

• การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
To elect each director individually 

1) ชื่อกรรมการ    นายบุญจริง ชลวิโรจน ์  
Name of Director:    Mr. Boonjing Cholviroj   
❑  เห็นดว้ย       ❑  ไม่เห็นดว้ย   ❑  งดออกเสียง 

Approve                                  Disapprove                            Abstain   
2) ชื่อกรรมการ   นายวรุณ อัตถากร   

Name of Director:   Mr. Waroon Atthakorn 
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❑  เห็นดว้ย       ❑  ไม่เห็นดว้ย   ❑  งดออกเสียง 
Approve                                   Disapprove                          Abstain   

3) ชื่อกรรมการ      นางกนกวัลย ์วรรณบุตร                               
Name of Director:  Mrs. Kanokwan Wannabutr  
❑  เห็นดว้ย       ❑  ไม่เห็นดว้ย   ❑  งดออกเสียง 

Approve                                  Disapprove                           Abstain   

วาระที ่5 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2563 

Agenda 5  To approve the remuneration of Directors and Sub-committee's Directors for the year 2020 

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

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

วาระที ่6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2563 
Agenda 6 To approve the appointment of Auditors and define the audit fee for the year 2020 

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

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

วาระที ่7 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 
Agenda 7 To consider approving the reduction of the Company’s registered capital 

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

           The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 
      ❑  เห็นดว้ย       ❑  ไม่เห็นดว้ย   ❑  งดออกเสียง 

Approve                               Disapprove                           Abstain   
 

วาระที ่8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทนุจดทะเบียนของบริษัท 
Agenda 8 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 

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

           The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 
      ❑  เห็นดว้ย       ❑  ไม่เห็นดว้ย   ❑  งดออกเสียง 

Approve                               Disapprove                           Abstain 
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วาระที ่9 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ  
Agenda 9  To consider other matters (if any) 

(5) การลงคะแนนเสียงของ ผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไวใ้นหนังสือมอบฉนัทะนีใ้หถ้ือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถูกตอ้งและ
ไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้ือหุน้ 
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) ในกรณีที่ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบไุวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีที่ที่ประชมุมีการพิจารณาหรือ
ลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบไุวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที่มีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิ
พิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
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. 

กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชมุ เวน้แต่กรณีที่ผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้พเจา้ระบุในหนงัสือมอบฉนัทะใหถ้ือเสมือน
ว่าขา้พเจา้ไดก้ระท 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 …………………………………………...ผูม้อบฉนัทะ / Grantor 

       (...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ / Signed …………………………………………...ผูร้บัมอบฉนัทะ / Proxy 

       (...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ / Signed …………………………………………...ผูร้บัมอบฉนัทะ / Proxy 

       (...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ / Signed …………………………………………...ผูร้บัมอบฉนัทะ / Proxy 

       (...…………………...…………………….) 

 
 
หมายเหต ุ/ Remark 
1. ผูถ้ือหุน้ที่มอบฉนัทะ จะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้

ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
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. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระที่ระบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบเุพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบ
ฉนัทะแบบ 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 ไพรม์ จ ากัด (มหาชน) 
A proxy is granted by a shareholder of PP Prime Public Company Limited 

 
ในการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ ประจ าปี 2563 ในวนัพฤหสับดีที่ 4 มิถนุายน 2563 เวลา 10:30 น. ณ บริษัท พีพี ไพรม์ จ ากดั (มหาชน) เลขที่ 62-62/1 
หมู่ 2 ถนน รพช.-อู่ตะเภา  ต าบลหนองชมุพล อ าเภอเขายอ้ย จงัหวดัเพชรบรุี 76140 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลาและสถานที่อื่นดว้ย 
At the 2020 Annual General Meeting of Shareholders on Thursday, 4th June 2020 at 10:30 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: 

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

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

      ❑  เห็นดว้ย       ❑  ไม่เห็นดว้ย   ❑  งดออกเสียง 
             Approve                            Disapprove                           Abstain   

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

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

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

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

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

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

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

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

           The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 
      ❑  เห็นดว้ย       ❑  ไม่เห็นดว้ย   ❑  งดออกเสียง 

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

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

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

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

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

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

ขา้พเจา้ขอรบัรองว่ารายการในใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะถกูตอ้งบริบรูณแ์ละเป็นความจริงทกุประการ 
 

ลงช่ือ / Signed …………………………………………...ผูม้อบฉนัทะ / Grantor 

      (...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ / Signed …………………………………………...ผูร้บัมอบฉนัทะ / Proxy 

      (...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ / Signed …………………………………………...ผูร้บัมอบฉนัทะ / Proxy 

      (...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ / Signed …………………………………………...ผูร้บัมอบฉนัทะ / Proxy 

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

ส าหรบักรณีผูถ้ือหุน้เป็นผูล้งทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ 
For foreign shareholders who have custodians in Thailand only. 

 

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

(1) ขา้พเจา้ …………………………………………………………………………………………………  สญัชาต…ิ…………………… 
 I/We         nationality                   
      ที่อยู่………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 Address 
 ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้ (Custodian) ใหก้บั............................................................................................... 

As the custodian of 
ซึ่งเป็นผูถ้ือหุน้ของบริษัท พีพี ไพรม์ จ ากัด (มหาชน) (“บรษิัทฯ”)  

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

 โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม ………………………………..….... หุน้  และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ………….………..……… เสียงดงันี ้
 Holding the total number of         shares and have the rights to vote equal to votes as follows  
❑  หุน้สามญั ………………………………………………........หุน้  และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ……………………............เสยีง  
     ordinary share         shares and have the rights to vote equal to votes  

❑  หุน้บรุิมสิทธิ ……………………………………………..….หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั …………………….............เสยีง  
                preference share         shares and have the rights to vote equal to votes 

 
(2)  ขอมอบฉนัทะให ้(กรุณาเลือกขอ้ใดขอ้หนึ่ง) 

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

 Appoint any one of the following Independent Directors of the Company 
❑  พนัต ารวจโทเธียรรตัน ์วิเชียรสรรค ์/ Pol.Lt.Col. Thienrath Vichiensan หรือ/or 
❑  นายบญุจริง ชลวิโรจน ์/ Mr. Boonjing Cholviroj หรือ/or 
❑  นายธีรวิทย ์ธนกิจสนุทร / Mr. Teerawit Tanakijsoontorn หรือ/or 
 (รายละเอียดของกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 6) 
(Details of Independent Directors are specified in Enclosure 6) 

❑   2. ช่ือ ……………………………………………………………………………………………………….………อายุ  ........................ ปี 
 Name               age 
 ที่อยู่ ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

    Address 

 
ทัง้นีใ้นกรณีที่กรรมการอิสระผูร้บัมอบฉนัทะคนใดคนหนึ่ง ไม่สามารถเขา้ประชุมไดใ้หก้รรมการอิสระที่เหลือเป็นผูร้บัมอบฉนัทะแทนกรรมการอิสระ
ที่ไม่สามารถเขา้ประชมุ 
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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คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ ประจ าปี 2563 
ในวนัพฤหสับดีที่ 4 มิถุนายน 2563 เวลา 10:30 น. ณ บริษัท พีพี ไพรม์ จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 62-62/1 หมู่ 2 ถนน รพช.-อู่ตะเภา  ต าบลหนองชุม
พล อ าเภอเขายอ้ย จงัหวดัเพชรบรุี 76140 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลาและสถานที่อ่ืนดว้ย 
Anyone of these persons as my/our proxy ( “proxy”)  to attend and vote on my/our behalf at the 2020 Anuual General Meeting of 
Shareholders on Thursday, 4th April 2020 at 10:30 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) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี  ้
In this Meeting, I/we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows: 

❑ มอบฉนัทะตามจ านวนหุน้ทัง้หมดที่ถือ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้
        Grant proxy the total amount of shares holding and entitled to vote 

❑ มอบฉนัทะบางส่วน คือ 
       Grant partial shares of  

❑  หุน้สามญั ………………………………………………........หุน้  และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ……………………............เสยีง  
     ordinary share         shares and have the rights to vote equal to votes  
❑  หุน้บรุิมสิทธิ ……………………………………………..….หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั …………………….............เสยีง  
     preference share         shares and have the rights to vote equal to votes 

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้ัง้หมด ……………………………….เสียง 
Total voting rights   votes 

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

วาระที่ 1  พิจารณารับทราบรายงานประจ าปี 2562 และผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีทีผ่่านมา  
Agenda 1  To acknowledge the 2019 Annual Report and the overall operation of the Company during the past year 

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

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

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี 2562 สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และรายงานของผู้สอบบัญชี 
Agenda 2  To approve the 2019 Financial Statements ended on December 31, 2019 and the Auditor's Report 

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

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

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลส าหรับงวดผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 
Agenda 3 To consider and approve the omission of dividend payment for the 2019 overall operation 
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❑   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
           The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate. 
❑   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้

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

วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต่้องออกตามวาระประจ าปี 2563 
Agenda 4  To approve the appointment of Directors, replacing those retired by rotation for the year 2020  

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

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

Approve the appointment of all directors 
   ❑  เห็นดว้ย       ❑  ไม่เห็นดว้ย   ❑  งดออกเสียง 
          Approve                               Disapprove                           Abstain   

• การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
To elect each director individually 

4) ชื่อกรรมการ    นายบุญจริง ชลวิโรจน ์  
Name of Director:    Mr. Boonjing Cholviroj 
❑  เห็นดว้ย       ❑  ไม่เห็นดว้ย   ❑  งดออกเสียง 

Approve                                  Disapprove                            Abstain   
5) ชื่อกรรมการ   นายวรุณ อัตถากร  

Name of Director:   Mr. Waroon Atthakorn 
❑  เห็นดว้ย       ❑  ไม่เหน็ดว้ย ❑  งดออกเสียง 

Approve                                   Disapprove                          Abstain   
6) ชื่อกรรมการ      นางกนกวัลย ์วรรณบุตร                                 

Name of Director:  Mrs. Kanokwan Wannabutr 
❑  เห็นดว้ย       ❑  ไม่เห็นดว้ย   ❑  งดออกเสียง 

Approve                                  Disapprove                           Abstain   

วาระที ่5 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2563 
Agenda 5  To approve the remuneration of Directors and Sub-committee's Directors for the year 2020 

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

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

วาระที ่6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2563 
Agenda 6 To approve the appointment of Auditors and define the audit fee for the year 2020 

❑   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
           The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate. 
❑   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้
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           The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 
      ❑  เห็นดว้ย       ❑  ไม่เห็นดว้ย   ❑  งดออกเสียง 
          Approve                               Disapprove                           Abstain     

วาระที ่7 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 
Agenda 7 To consider approving the reduction of the Company’s registered capital 

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

           The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 
      ❑  เห็นดว้ย       ❑  ไม่เห็นดว้ย   ❑  งดออกเสียง 

Approve                               Disapprove                           Abstain   
 

วาระที ่8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 
Agenda 8 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 

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

           The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 
      ❑  เห็นดว้ย       ❑  ไม่เห็นดว้ย   ❑  งดออกเสียง 

Approve                               Disapprove                           Abstain 

วาระที ่9 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ  
Agenda 9  To consider other matters (if any) 

(5) การลงคะแนนเสียงของ ผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไวใ้นหนังสือมอบฉนัทะนีใ้หถ้ือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถูกตอ้งและ
ไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้ือหุน้ 
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) ในกรณีที่ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบไุวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีที่ที่ประชมุมีการพิจารณาหรือ
ลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบไุวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที่มีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิ
พิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
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. 

กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชมุ ใหถ้ือเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 
Any acts performed by the proxy in this meeting, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves. 
 

ลงช่ือ / Signed …………………………………………...ผูม้อบฉนัทะ / Grantor 

      (...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ / Signed …………………………………………...ผูร้บัมอบฉนัทะ / Proxy 

      (...…………………...…………………….) 
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ลงช่ือ / Signed …………………………………………...ผูร้บัมอบฉนัทะ / Proxy 

      (...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ / Signed …………………………………………...ผูร้บัมอบฉนัทะ / Proxy 

      (...…………………...…………………….) 

 
 
หมายเหต ุ/ Remark 
1.  หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นีใ้ชเ้ฉพาะกรณีที่ผูถ้ือหุน้ที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ใน

ประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ใหเ้ท่านัน้ 
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.  หลกัฐานที่ตอ้งแนบพรอ้มกบัหนงัสือมอบฉนัทะคือ 
The documents needed to be attached to this Proxy form are: 
(1)  หนงัสือมอบอ านาจจากผูถ้ือหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
      Power of attorney from the shareholder empowering the custodian to sign this Proxy form on his/her behalf 
(2)  หนงัสือยืนยนัว่าผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 

             Document confirming that the person who signed the proxy form is permitted to operate the custodian business 
3. ผูถ้ือหุน้ที่มอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้

ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้ 
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.  ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระที่ระบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบเุพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนงัสือ 
มอบฉนัทะแบบ 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 ไพรม์ จ ากัด (มหาชน) 
A proxy is granted by a shareholder of PP Prime Public Company Limited. 

 
ในการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ ประจ าปี 2563 ในวนัพฤหสับดีที่ 4 มิถนุายน 2563 เวลา 10:30 น. ณ บริษัท พีพี ไพรม์ จ ากดั (มหาชน) เลขที่ 62-62/1 
หมู่ 2 ถนน รพช.-อู่ตะเภา  ต าบลหนองชมุพล อ าเภอเขายอ้ย จงัหวดัเพชรบรุี 76140 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลาและสถานที่อื่นดว้ย 
At the 2020 Annual General Meeting of Shareholders on Thursday, 4th June 2020 at 10:30 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: 

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

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

      ❑  เหน็ดว้ย       ❑  ไม่เห็นดว้ย   ❑  งดออกเสียง 
             Approve                            Disapprove                           Abstain   

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

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

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

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

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

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

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

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

           The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 
      ❑  เห็นดว้ย       ❑  ไม่เห็นดว้ย   ❑  งดออกเสียง 

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

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

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

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

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

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

ขา้พเจา้ขอรบัรองว่ารายการในใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะถกูตอ้งบริบรูณแ์ละเป็นความจริงทกุประการ 
 

ลงช่ือ / Signed …………………………………………...ผูม้อบฉนัทะ / Grantor 

      (...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ / Signed …………………………………………...ผูร้บัมอบฉนัทะ / Proxy 

      (...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ / Signed …………………………………………...ผูร้บัมอบฉนัทะ / Proxy 

      (...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ / Signed …………………………………………...ผูร้บัมอบฉนัทะ / Proxy 

      (...…………………...…………………….) 

 


