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หนังสือมอบฉันทะ  แบบ ข. 

(แบบที�กาํหนดรายการต่างๆ ที�จะมอบฉันทะที�ละเอียดชดัเจนตายตวั) 
 

เขียนที่................................................................. 

                                                                                 วันที่ ............. เดือน ..................... พ.ศ. ............. 

(1) ขาพเจา..............................................................................................................  สญัชาติ................................... 

อยูบานเลขที่......................................................ถนน........................................ตําบล/แขวง...................................................... 

อําเภอ/เขต...................................................................... จังหวัด............................................. รหัสไปรษณีย........................... 

 (2) เปนผูถือหุนของ   บริษัท  พีเออี (ประเทศไทย)  จํากดั  (มหาชน)       

โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม ................................. หุน  และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ.........................................เสียง ดังนี ้

 หุนสามัญ...............................................หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ.........................................เสียง 

 หุนบุริมสิทธิ...........................................หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ.........................................เสียง 
 (3)  ขอมอบฉันทะให (สามารถมอบใหกรรมการอิสระคนใดคนหนึ่ง โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวย5) 

o  (3.1) ชื่อ..................................................................................................................... อายุ ..........................ป 

อยูบานเลขที่.................................................................ถนน..............................................ตําบล/แขวง..................................... 

อําเภอ/เขต.................................................................... จังหวัด............................................. รหัสไปรษณีย....................  หรือ 

o  (3.1) นายชาลี  จังวิจิตรกุล อายุ 62 ป ที่อยู 199/207 หมูท่ี 7 ตําบลบางโฉลง อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 หรือ 

o  (3.2) นายฐิติพร  กวีวิทยเวชญ อายุ 44 ป ที่อยู 9  ซอย สาทร 11  แขวงยานนาวา  เขตสาทร กทม. 10120 หรือ 

o  (3.3) นายกฤษฎา  สุรวัฒนวิเศษ  อายุ 37 ป ที่อยู 2033/513 คอนโดแชพเตอรวัน เดอะแคมปส ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว 

             เขตจตุจักร กทม. 10900 

 

   คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจา เพือ่เขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจา ในการประชุมวิสามัญผู

ถือหุน ครั้งที่ 1/2564 ในวันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) เลขที่ 69 ซอย

ออนนุช 64 (สุขสมาน) ถนนศรีนครินทร แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร  10250 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ

สถานที่อื่นดวย  

 (4)  ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งนี้ ดังนี ้

o วาระท่ี 1 พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียน จํานวน 5,280,827,566 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 8,051,717,332  บาท เปน

ทุนจดทะเบียน 2,770,889,766 โดยการตัดหุนสามัญจดทะเบียนที่ยังไมไดจําหนายจํานวน 5,280,827,566 หุน มูล

คาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท และอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมขอ 4. ของหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ เพื่อให

สอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

o  (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

o  (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

                o   เห็นดวย o  ไมเห็นดวย o  งดออกเสียง 

o วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท จํานวน 22,167,118,128  บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม  2,770,889,766 

บาท เปนทุนจดทะเบียน  24,938,007,894  บาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 22,167,118,128   หุน มูล

คาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท และอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมขอ 4. ของหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ เพื่อให

สอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

o  (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

o  (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

                o   เห็นดวย o  ไมเห็นดวย o  งดออกเสียง 

 

อากรแสตมป 

20 บาท 

สิ�งที�ส่งมาด้วย ลาํดบัที� 9 



 

 34 

o วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุน (Rights Offering) 

o  (ก)  ใหผูรับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

o  (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

                o   เห็นดวย o  ไมเห็นดวย o  งดออกเสียง 

o วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนสวนที่เหลือจากการจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ ตามสัดสวนการถือ

หุน (Rights Offering) ตามวาระที่ 3  ใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) 

o  (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

o  (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

                o   เห็นดวย o  ไมเห็นดวย o  งดออกเสียง 

o วาระท่ี 5 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี) 

o  (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

o  (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

                o   เห็นดวย o  ไมเห็นดวย o  งดออกเสียง 
 

 (5)  การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้  ใหถือวาการลงคะแนน

เสียงนั้นไมถูกตองและไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน 
 

 (6)  ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุม

มีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการ

ใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 

 กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจาระบุในหนังสือมอบ

ฉันทะใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 

 

  ลงชื่อ                                                                                      ผูมอบฉันทะ 

                                 (                                                                                      ) 

 

  ลงชื่อ                                                                                    ผูรับมอบฉันทะ 

                                (                                                                                       ) 

 

  ลงชื่อ                                                                                    ผูรับมอบฉันทะ 

                                (                                                                                      ) 

 

  ลงชื่อ                                                                                    ผูรับมอบฉันทะ 

                                (                                                                                     ) 

 

หมายเหต ุ

1. ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน         ไม

สามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล 

3. ในกรณีที่มีวาระที่จะตองพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบประจํา

ตอแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.  ตามแนบ 
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ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ข. 
 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) ในการประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้น ครั �งที� 

1/2564 ในวนัองัคารที� 30 พฤศจกิายน ���� เวลา 13.00 น. ณ. ณ บรษิัท พเีออี (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) เลขที� 69 ซอย
อ่อนนุช 64 (สุขสมาน) ถนนศรนีครนิทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 และเพิ�มช่องทางในการเขา้ร่วม
ประชุมในรปูแบบอเิลค็โทรนิคในรปูแบบ E-EGM เป็นอกีช่องทางหนึ�งที�จะทาํใหผู้ถ้อืหุน้สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้หรอืที�จะพงึเลื�อน
ไปในวนั เวลา และสถานที�อื�นดว้ย 

o  วาระที�  .................................  เรื�อง  ................................................................................................................................ 

      o   (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เหน็สมควร 

      o   (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี� 

      o   เหน็ดว้ย  o  ไมเ่หน็ดว้ย  o  งดออกเสยีง 

o  วาระที�  .................................  เรื�อง  ................................................................................................................................ 

      o   (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เหน็สมควร 

      o   (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี� 

      o   เหน็ดว้ย  o  ไมเ่หน็ดว้ย  o  งดออกเสยีง 

o  วาระที�  .................................  เรื�อง  ................................................................................................................................ 

      o   (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เหน็สมควร 

      o   (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี� 

      o   เหน็ดว้ย  o  ไมเ่หน็ดว้ย  o  งดออกเสยีง 

o  วาระที�  .................................  เรื�อง  ................................................................................................................................ 

      o   (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เหน็สมควร 

      o   (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี� 

      o   เหน็ดว้ย  o  ไมเ่หน็ดว้ย  o  งดออกเสยีง 

o  วาระที�  .................................  เรื�อง  ................................................................................................................................ 

      o   (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เหน็สมควร 

      o   (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี� 

      o   เหน็ดว้ย  o  ไมเ่หน็ดว้ย  o  งดออกเสยีง 

o  วาระที�  .................................  เรื�อง  ................................................................................................................................ 

      o   (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เหน็สมควร 

      o   (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี� 

      o   เหน็ดว้ย  o  ไมเ่หน็ดว้ย  o  งดออกเสยีง 
 

 ขา้พเจา้ขอรบัรองว่า รายการในใบประจาํต่อหนงัสอืมอบฉนัทะถูกตอ้งบรบิรูณ์และเป็นความจรงิทุกประการ 
 
  ลงชื�อ                                                                                      ผูม้อบฉนัทะ 
                                 (                                                                                      ) 
 
  ลงชื�อ                                                                                    ผูร้บัมอบฉนัทะ 
                                (                                                                                      ) 
 
  ลงชื�อ                                                                                    ผูร้บัมอบฉนัทะ 
                                (                                                                                     ) 

 
  ลงชื�อ                                                                                    ผูร้บัมอบฉนัทะ 
                                (                                                                                     ) 


