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หนังสือมอบฉันทะ  แบบ ค. 

(แบบที�ใช้เฉพาะกรณีผูถ้อืหุ้นเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั �งให้ 

คสัโตเดียน (Custodian)  ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุ้น) 
 

เขยีนที�................................................................. 

                                                                                 วนัที� ............. เดอืน ..................... พ.ศ. ............. 

(1) ขา้พเจา้..............................................................................................................  สญัชาต.ิ.................................. 

อยู่บา้นเลขที�......................................................ถนน........................................ตําบล/แขวง...................................................... 

อําเภอ/เขต...................................................................... จงัหวดั............................................. รหสัไปรษณยี.์.......................... 
ในฐานะผูป้ระกอบธุรกจิเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ (Custodian) ใหก้บั.......................................................................................... 

ซึ�งเป็นผูถ้อืหุน้ของ บริษทั  พีเออี (ประเทศไทย)  จาํกดั  (มหาชน)    

โดยถอืหุน้จาํนวนทั �งสิ�นรวม ................................. หุน้  และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั.........................................เสยีง ดงันี� 

 หุน้สามญั...............................................หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั.........................................เสยีง 

 หุน้บุรมิสทิธ.ิ..........................................หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั.........................................เสยีง 
 

 (2)  ขอมอบฉนัทะให ้(สามารถมอบใหก้รรมการอสิระคนใดคนหนึ�ง โดยมรีายละเอยีดตามสิ�งที�ส่งมาดว้ย�) 

o  (2.1) ชื�อ..................................................................................................................... อายุ ..........................ปี 
อยู่บา้นเลขที�.................................................................ถนน..............................................ตําบล/แขวง..................................... 
อําเภอ/เขต.................................................................... จงัหวดั............................................. รหสัไปรษณยี.์...................  หรอื 

o  (2.1) นายชาล ี จงัวจิติรกุล อาย ุ�� ปี ที�อยู ่199/207 หมูท่ี� � ตาํบลบางโฉลง อาํเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ 10540 หรอื 

o  (2.2) นายฐติพิร  กววีทิยเวชญ์ อายุ 44 ปี ที�อยู ่9  ซอย สาทร ��  แขวงยานนาวา  เขตสาทร กทม. 10120 หรอื 

o  (2.3) นายกฤษฎา  สุรวฒันวเิศษ  อายุ 37 ปี ที�อยู่ ����/��� คอนโดแชพเตอรว์นั เดอะแคมปัส ถนนพหลโยธนิ แขวงลาดยาว 
             เขตจตุจกัร กทม. 10900    คนหนึ�งคนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพื�อเขา้ประชุมและออกเสยีง

ลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครั �งที� �/2564 ในวนัองัคารที� 30 พฤศจกิายน ���� เวลา 13.00 น. ณ บรษิทั 

พเีออ ี (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) เลขที� 69 ซอยอ่อนนุช 64 (สุขสมาน) ถนนศรนีครนิทร ์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 

กรุงเทพมหานคร  10250 หรอืที�จะพงึเลื�อนไปในวนั เวลา และสถานที�อื�นดว้ย  

 กจิการใดที�ผูร้บัมอบฉนัทะกระทาํไปในการประชุมนั �น ใหถ้อืเสมอืนว่าขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 
 (3)  ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครั �งนี� ดงันี� 

       o     มอบฉนัทะตามจาํนวนหุน้ทั �งหมดที�ถอืและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนได ้

       o     มอบฉนัทะบางส่วน คอื 

       o     หุน้สามญั................................ หุน้ และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนได.้.........................เสยีง 

       o     หุน้บุรมิสทิธ.ิ........................... หุน้ และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนได.้.........................เสยีง  
      รวมสทิธอิอกเสยีงลงคะแนนไดท้ั �งหมด ....................................................................เสยีง 
 

 (4)  ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครั �งนี� ดงันี� 
 

 

o วาระที� 1 พจิารณาอนุมตัลิดทุนจดทะเบยีน จาํนวน 5,280,827,566 บาท จากทุนจดทะเบยีนเดมิ 8,051,717,332  บาท 

เป็นทุนจดทะเบียน  2,770,889,766 โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที�ย ังไม่ได้จําห น่ ายจํานวน 
5,280,827,566 หุ้น มลูค่าที�ตราไว้หุน้ละ 1.00 บาท และอนุมตักิารแก้ไขเพิ�มเตมิขอ้ 4. ของหนังสอืบรคิณห์
สนธขิองบรษิทัฯ เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ 

o  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เหน็สมควร 

o  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี� 

                o   เหน็ดว้ย o  ไมเ่หน็ดว้ย o  งดออกเสยีง 

 

อากรแสตมป 

20 บาท 

สิ�งที�ส่งมาด้วย ลาํดบัที� 10 
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o วาระที� 2 พิจารณาอนุมัติเพิ�มทุนจดทะเบียนบริษัท จํานวน 22,167,118,128  บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม  

2,770,889,766 บาท เป็นทุนจดทะเบียน  24,938,007,894  บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ�มทุนจํานวน 
22,167,118,128   หุ้น มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ�มเติมข้อ 4. ของหนังสือ
บรคิณหส์นธขิองบรษิทัฯ เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ�มทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ 

o  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เหน็สมควร 

o  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี� 

                o   เหน็ดว้ย o  ไมเ่หน็ดว้ย o  งดออกเสยีง 

o วาระที� 3 พิจารณาอนุมตัิจัดสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้น (Rights 

Offering) 

o  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เหน็สมควร 

o  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี� 

                o   เหน็ดว้ย o  ไมเ่หน็ดว้ย o  งดออกเสยีง 

o วาระที� 4 พจิารณาอนุมตัจิดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทุนส่วนที�เหลอืจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ ตามสดัส่วน

การถอืหุน้ (Rights Offering) ตามวาระที� 3  ใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั (Private Placement) 

o  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เหน็สมควร 

o  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี� 

                o   เหน็ดว้ย o  ไมเ่หน็ดว้ย o  งดออกเสยีง 

o วาระที� 5 พิจารณาเรื�องอื�นๆ (ถ้ามี) 

o  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เหน็สมควร 

o  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี� 

                o   เหน็ดว้ย o  ไมเ่หน็ดว้ย o  งดออกเสยีง 
 (�)  การลงคะแนนเสียงของผู้รบัมอบฉันทะในวาระใดที�ไม่เป็นไปตามที�ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี�ให้ถือว่าการ
ลงคะแนนเสยีงนั �นไมถู่กตอ้งและไมถ่อืเป็นการลงคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ 
 

 (�)  ในกรณีที�ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไวห้รอืระบุไวไ้มช่ดัเจนหรอืในกรณีที� 
ที�ประชุมมกีารพจิารณาหรอืลงมตใินเรื�องใดนอกเหนือจากเรื�องที�ระบุไวข้า้งต้น รวมถงึกรณีที�มกีารแกไ้ขเปลี�ยนแปลงหรอืเพิ�มเตมิ
ขอ้เทจ็จรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เหน็สมควร 
 

 กจิการใดที�ผู้รบัมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที�ผู้รบัมอบฉันทะไม่ออกเสยีงตามที�ขา้พเจ้าระบุใน
หนงัสอืมอบฉนัทะ  ใหถ้อืเสมอืนว่าขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 
 
 

  ลงชื�อ                                                                                      ผูม้อบฉนัทะ 
                                 (                                                                                      ) 
 
  ลงชื�อ                                                                                    ผูร้บัมอบฉนัทะ 
                                (                                                                                      ) 
 
  ลงชื�อ                                                                                    ผูร้บัมอบฉนัทะ 
                                (                                                                                      ) 

 

  ลงชื�อ                                                                                    ผูร้บัมอบฉนัทะ 
                                (                                                                                     ) 

 
  ลงชื�อ                                                                                    ผูร้บัมอบฉนัทะ 
                                (                                                                                     ) 
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หมายเหต ุ

1. หนังสอืมอบฉันทะแบบ ค.  นี�ใช้เฉพาะกรณีที�ผู้ถือหุ้นปรากฏชื�อในทะเบยีนเป็นผู้ลงทุนในต่างประเทศและแต่งตั �งให ้   
คสัโตเดยีน (Custodian)  ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ใหเ้ท่านั �น 

2. หลกัฐานที�ตอ้งแนบพรอ้มกบัหนงัสอืมอบฉนัทะ คอื 
(1) หนงัสอืมอบอํานาจจากผูถ้อืหุน้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian)  เป็นผูด้าํเนินการลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน 
(2) หนงัสอืยนืยนัว่าผูล้งนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน ไดร้บัอนุญาตประกอบธุรกจิ คสัโตเดยีน (Custodian) 

3. ผู้ถือหุ้นที�มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รบัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน         
ไมส่ามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสยีงได ้

4. วาระเลอืกตั �งกรรมการสามารถเลอืกตั �งกรรมการทั �งชุดหรอืเลอืกตั �งกรรมการเป็นรายบุคคล 
5. ในกรณีที�มวีาระที�จะต้องพจิารณาในการประชุมมากกว่าวาระที�ระบุไว้ขา้งต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ�มเติมไดใ้น    

ใบประจาํต่อแบบหนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ค.  ตามแนบ 
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ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ค. 
 

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 
                                (                                                                                     ) 


