
 
 

        
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 

ครั้งท่ี 1/2564 
 
 
 
 

วันอังคาร ท่ี 30 พฤศจิกายน 2564  เวลา 13.00 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ณ บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) เลขท่ี 69 ซอยอ่อนนุช 64 (สุขสมาน)  

ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 



 

 

 
สารบัญ 
 หน้า 
มาตรการจัดการประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด(COVID-19)  1 

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2564 
 

2 

เอกสารแนบ   
1.  แบบรายงานการเพ่ิมทุน (F53-4)  9 
2.  สารสนเทศเก่ียวกับการเพ่ิมทุน 15 
3.  คํานิยาม “กรรมการอิสระ” บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 20 
4.  ข้อมูลเก่ียวกับกรรมการอิสระท่ีบริษัทเสนอช่ือให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 22 
5.  ข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 25 
6.  เอกสารและหลักฐานท่ีผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมวิธีการ 
    มอบฉันทะ  การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น 

27 

7.  แผนท่ีสถานท่ีจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2564 31 
8.  หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 32 
9.  หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 33 
10. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 36 
11. แบบฟอร์มลงทะเบียน (ตัวอย่าง) 40 
12. แบบคัดกรองโรคไวรัสโควิด (COVID-19) 41 
13. แบบฟอร์มลงทะเบียนสําหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านส่ือ(E-EGM) 42 

14. ข้อปฏิบัติสําหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) และการมอบฉันทะ 43 

15. คู่มือวิธีการลงทะเบียนการเข้าร่วมฟังประชุมผู้ถือหุ้นผ่าน ระบบ Microsoft Teams 47 

16. คู่มือการเข้าร่วมฟังประชุมผู้ถือหุ้นผ่าน ระบบ Microsoft Teams VDO Conference 51 
  
 

 

 

 

 
 



 

 1 

มาตรการจัดการประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด (COVID-19) 
 
 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโควิด (COVID-19) ในประเทศไทย ซ่ึงอยู่ในช่วง
การเฝ้าระวังและติดตาม  เพ่ือป้องกันและลดความเส่ียงจากการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด COVID-19 
บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) มีความตระหนักและห่วงใยต่อความเส่ียงของการแพร่ระบาด
ดังกล่าว ในการประชุมผู้ ถือหุ้น จึงขอถือโอกาสนี้ขอความร่วมมือและซักซ้อมความเข้าใจมายังผู้ถือหุ้น 
ดังต่อไปนี้ 
 
1. ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 

บริษัทขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง เพ่ือเป็นการป้องกันและลด
โอกาสเส่ียงต่อการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด COVID-19 จากความแออัดของผู้ถือหุ้นในวันประชุม ซ่ึงมิอาจ
คาดเดาได้และเพ่ือสุขอนามัยของตัวท่านเอง บริษัทขอความร่วมมือมายังผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณามอบฉันทะให้
กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง (ตามสิ่งท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 5) 
 
2. กรณีผู้ถือหุ้นท่ีมีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 

ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2564 อย่าง
เคร่งครัด เพ่ือป้องกันและลดความเส่ียงของการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด COVID-19 ดังนี้ 

2.1 ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านจะต้องกรอกแบบสอบถามเพ่ือคัดกรองเช้ือไวรัสโควิด COVID-19 ก่อนการ
เข้าร่วมประชุม ในกรณีท่ีท่านปกปิดข้อมูลด้านสุขภาพหรือประวัติการเดินทางของท่านอาจถือเป็น
ความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 (ตามส่ิงท่ีส่งด้วยลําดับท่ี 12) 

2.2 การเข้าอาคารสถานที่จัดประชุมจะมีระบบคัดกรอง และเป็นข้ันตอนท่ีใช้เวลาซ่ึงอาจจะไม่สามารถ
อํานวยความสะดวกท่านผู้ถือหุ้นได้ บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธ์ิไม่ให้ผู้
ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ท่ีมีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ท่ีไม่ผ่านการ
คัดกรองเข้าอาคารสถานที่จัดประชุม 

2.3 บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธ์ิในการแจก SETBOX ให้กับผู้เข้าร่วมประชุม  
1 ท่าน (ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ) ต่อ 1 SETBOX  

2.4 การดําเนินการประชุมเป็นไปตามระเบียบวาระการประชุมท่ีกําหนดไว้อย่างถูกกฎหมาย จึงขอความ
ร่วมมือผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น คือ 

(1) การต่อแถวบริเวณ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร และจุดลงทะเบียน เว้นระยะห่าง 1 เมตร ซ่ึง
อาจจะทําให้เกิดความไม่สะดวก 

(2) ผู้ท่ีผ่านการคัดกรองต้องติดสต๊ิกเกอร์และใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุม 
(3) หากสถานการณ์มีการเปล่ียนแปลงไป หรือมีข้อกําหนดจากหน่วยงานราชการเพ่ิมเติม บริษัท    

พีเออี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ทราบ
ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
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                                                               วันท่ี  8 พฤศจิกายน 2564 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2564 
 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น ของบริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย 1.  แบบรายงานเพ่ิมทุน (F53-4)  
   2.  สารสนเทศเก่ียวกับการเพ่ิมทุน 
   3.  นิยาม “กรรมการอิสระ” 
  4.  ข้อมูลเก่ียวกับกรรมการอิสระท่ีบริษัทเสนอช่ือให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 
  5.  ข้อบังคับของบริษัทในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
  6.  เอกสารและหลักฐานท่ีผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมวิธีการมอบฉันทะ   

    การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น 
7.  แผนท่ีการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2564 
8.  หนังสือมอบอํานาจ แบบ ก. 
9.  หนังสือมอบอํานาจ แบบ ข. 
10. หนังสือมอบอํานาจ แบบ ค. 
11. แบบฟอร์มลงทะเบียน (ตัวอย่าง) 

  12. แบบคัดกรองโรคไวรัสโควิด (COVID-19) 
   13. แบบฟอร์มลงทะเบียนสําหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านส่ือ(E-EGM) 

14. ข้อปฏิบัติสําหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) และการ  
มอบฉันทะ 

15. คู่มือวิธีการลงทะเบียนการเข้าร่วมฟังประชุมผู้ถือหุ้นผ่าน ระบบ Microsoft Teams 
16. คู่มือการเข้าร่วมฟังประชุมผู้ถือหุ้นผ่าน ระบบ Microsoft Teams VDO Conference 

 
ด้วยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) เม่ือวันท่ี 25 ตุลาคม 2564  

ได้ มีมติเรียกกําหนดวันประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี  1/2564 ในวันอังคารท่ี  30 พฤศจิกายน  2564  
เวลา 13.00 น . ณ  บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) เลขท่ี 69 ซอยอ่อนนุช 64 (สุขสมาน)  
ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250  และเพ่ิมช่องทางในการเข้าร่วม
ประชุมในรูปแบบอิเล็คโทรนิคในรูปแบบ E-EGM เป็นอีกช่องทางหนึ่งท่ีจะทําให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุม
ได้ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 
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วาระท่ี  1     พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียน จํานวน 5,280,827,566 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 
8,051,717,332  บาท เป็นทุนจดทะเบียน 2,770,889,766 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจด
ทะเบียนท่ียังไม่ได้จําหน่ายจํานวน 5,280,827,566 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และ
อนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อ 4. ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพ่ือให้สอดคล้องกับการลด
ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

 (การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน) 

วัตถุประสงค์และเหตุผล:  บริษัทต้องดําเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ
ของบริษัทข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน ให้แล้วเสร็จก่อนจึงจะสามารถเพ่ิมทุนของบริษัทได้  ท้ังนี้ เพ่ือปฏิบัติให้
เป็นไปตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด  ท่ีกําหนดให้บริษัทต้องทําการลดทุนจดทะเบียน
โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนท่ียังไม่ได้จําหน่ายจํานวน 5,280,827,566 หุ้น เพ่ือให้ทุนจดทะเบียนของบริษัท
มีจํานวนเท่ากับทุนชําระแล้วของบริษัทท่ีจํานวน 2,770,889,766 บาท ก่อนการเพิ่มทุนจดทะเบียน 

ความเห็นคณะกรรมการของบริษัท : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควร เสนอให้ท่ีประชุมวิสามัญผู้
ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2564 อนุมัติให้เสนอต่อท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 1/2564 เพ่ือพิจารณาอนุมัติการลดทุน
จดทะเบียนของบริษัท จํานวน 5,280,827,566 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 8,051,717,332 บาท เป็นทุนจด
ทะเบียน 2,770,889,766 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนท่ียังไม่ได้จําหน่ายจํานวน 5,280,827,566 หุ้น 
มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน 
เพ่ือให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นดังนี้  

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน     
จํานวน 

2,770,889,766 บาท (สองพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบล้านแปด
แสนแปดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยหกสิบ
หกบาท) 

แบ่งออกเป็น 2,770,889,766 หุ้น (สองพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบล้านแปด
แสนแปดหม่ืนเกพันเจ็ดร้อยหกสิบ
หกหุ้น) 

มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท)  
โดยแบ่งออกเป็น   
หุ้นสามัญ 2,770,889,766 หุ้น (สองพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบล้านแปด

แสนแปดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยหกสิบ
หกหุ้น) 

หุ้นบุริมสิทธิ          - หุ้น       (- หุ้น)” 
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วาระท่ี  2  พิจารณาอนุมัติเพ่ิมทุนจดทะเบียนบริษัท จํานวน 22,167,118,128  บาท จากทุนจดทะเบียน
เดิม  2,770,889,766 บาท เป็นทุนจดทะเบียน  24,938,007,894  บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุน
จํานวน 22,167,118,128   หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อ 4. ของ
หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

 (การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน) 

วัตถุประสงค์และเหตุผล: บริษัทมีความจําเป็นต้องเพ่ิมทุนจดทะเบียนเพื่อนํามาใช้ให้เกิดสภาพคล่อง ในการ
ดําเนินธุรกิจ และจ่ายชําระเจ้าหนี้ท่ีคงค้างมาเป็นระยะเวลายาวนาน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท 
บริษัทจึงมีความประสงค์ท่ีจะเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เร่ือง
ทุนจดทะเบียน เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท 

ความเห็นคณะกรรมการของบริษัทฯ :   คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควร เสนอให้ท่ีประชุม 
วิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2564 พิจารณาอนุมัติให้เสนอต่อท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2564 เพ่ือพิจารณา
อนุ มัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ  จํานวน  22,167,118,128 บาท  จากทุนจดทะเบียนเดิม 
2,770,889,766 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 24,938,007,894 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจํานวน   
22,167,118,128 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 
4. เรื่อง ทุนจดทะเบียน เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นดังนี ้ 

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน 
จํานวน 

24,938,007,894 บาท (สองหม่ืนส่ีพันเก้าร้อยสามสิบแปด
ล้านเจ็ดพันแปดร้อยเก้าสิบส่ีบาท) 

แบ่งออกเป็น  24,938,007,894  หุ้น (สองหม่ืนส่ีพันเก้าร้อยสามสิบแปด
ล้านเจ็ดพันแปดร้อยเก้าสิบส่ีหุ้น) 

มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท)  
โดยแบ่งออกเป็น   
หุ้นสามัญ   24,938,007,894  หุ้น (สองหม่ืนส่ีพันเก้าร้อยสามสิบแปด

ล้านเจ็ดพันแปดร้อยเก้าสิบส่ีหุ้น) 
หุ้นบุริมสิทธิ          - หุ้น       (- หุ้น)” 
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วาระท่ี  3  พิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น 
(Rights Offering) 

(การลงมติ: มติท่ีประชุมต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน) 

วัตถุประสงค์และเหตุผล:  เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทตามท่ีกล่าวมาในวาระท่ี 3 ถึง
การเพ่ิมทุนเพ่ือนํามาใช้เป็นสภาพคล่อง ในการดําเนินธุรกิจ จ่ายชําระเจ้าหนี้ท่ีคงค้างมาเป็นระยะเวลายาวนาน 
และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทน้ัน บริษัทจึงมีความจําเป็นต้องเพ่ิมทุนจดทะเบียน ดังนั้น เพ่ือปฏิบัติให้
เป็นไปตามกฎหมาย ท่ีประชุมจึงต้องพิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุนใหม่จํานวนไม่เกิน 22,167,118,128  
หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท 

ความเห็นคณะกรรมการของบริษัทฯ :  คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควร เสนอให้ท่ีประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2564 พิจารณาอนุมัติให้นําเสนอต่อท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2564 เพ่ือ
พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุนของบริษัท จํานวน 22,167,118,128 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท 
เพ่ือเสนอขายในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกันให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยมี
รายละเอียดการจัดสรรดังนี้ 

1) เสนอขายในอัตราส่วนการจองซ้ือท่ีจํานวน 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 8  หุ้นสามัญเพ่ิมทุน (ในกรณีท่ี
มีเศษหุ้นจากการคํานวณให้ปัดท้ิง) โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 0.015 บาท  

2) กําหนดให้วันกําหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิจองซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนของบริษัท (Record Date) ใน
วันท่ี 8 พฤศจิกายน  2564 ท้ังนี้สิทธิดังกล่าวยังไม่มีความแน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติ
จากท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2564  

3) ในการจองซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุน ผู้ถือหุ้นอาจแสดงความจํานงจองซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนเกินจาก
สิทธิท่ีได้รับจัดสรรได้ในราคาเสนอขายเดียวกัน ในกรณีท่ีมีผู้ถือหุ้นจองซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนเกิน
สิทธิมากกว่าหุ้นท่ีเหลือจากการจัดสรรตามสิทธิ ให้จัดสรรหุ้นท่ีเหลือนั้นตามสัดส่วนการถือหุ้น
ของผู้ท่ีจองซ้ือเกินสิทธิแต่ละราย ซ่ึงการจัดสรรหุ้นดังกล่าวให้ ดําเนินไปจนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือ
จากการจัดสรร 

4) ในกรณีท่ีมีผู้ถือหุ้นแสดงความจํานงจองซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนเกินสัดส่วนการถือหุ้นและส่งผลให้
ผู้ถือหุ้นและบุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 
2535 (รวมท้ังท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) ของผู้ถือหุ้นรายนั้น ถือครองหุ้นของบริษัท ในลักษณะท่ี
เพ่ิมข้ึนจนถึงหรือข้ามผ่านจุดท่ีต้องทําคําเสนอซ้ือหลักทรัพย์ (Tender Offer) ผู้ถือหุ้นราย
ดังกล่าวมีหน้าท่ีต้องทําคําเสนอซ้ือหลักทรัพย์ท้ังหมดของบริษัทฯ (Tender Offer) ตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 12/2554 เร่ือง หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการ
ในการเข้าถือหลักทรัพย์เพ่ือครอบงํากิจการ (“ประกาศเก่ียวกับการเข้าถือหลักทรัพย์เพ่ือ
ครอบงํากิจการ”) เว้นแต่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวได้รับยกเว้นการทําคําเสนอซ้ือหลักทรัพย์ท้ังหมด
ของบริษัท ตามประกาศเก่ียวกับการเข้าถือหลักทรัพย์เพ่ือครอบงํากิจการ 
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5) ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนดังกล่าว บริษัทขอสงวนสิทธิการพิจารณาไม่จัดสรรหุ้นใดให้แก่ผู้
จองซ้ือรายใด หากการจัดสรรดังกล่าวทําให้หรืออาจเป็นผลให้เป็นการฝ่าฝืนข้อจํากัดเรื่อง
สัดส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามท่ีกําหนดในข้อบังคับของบริษัทฯ ซ่ึงปัจจุบันอนุญาตให้
คนต่างด้าวถือหุ้นของบริษัท ได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจํานวนหุ้นท่ีได้ออกจําหน่ายแล้วท้ังหมด
ของบริษัท 

6) ในกรณีท่ีมีหุ้นสามัญเพ่ิมทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการ
ถือหุ้น (Rights Offering) และการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นท่ีจองซ้ือเกินกว่าสิทธิในการเสนอขาย
ในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกัน บริษัทอาจเสนอขายหุ้นส่วนท่ีเหลือดังกล่าวในคราวเดียวกัน
หรือต่างคราวกันให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 72/2558 เร่ือง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่
ต่อบุคคลในวงจํากัด โดยบุคคลในวงจํากัดดังกล่าวจะไม่เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัท ใน
ราคาเสนอขายไม่ตํ่ากว่าราคาตลาด และไม่ตํ่ากว่าราคาเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท
ตามสัดส่วนการถือหุ้น 
หุ้นท่ีเสนอขายส่วนนี้ ไม่เข้าข่ายถูกห้ามขาย (Silent Period) เป็นระยะเวลา 1 ปี ตามประกาศ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการพิจารณาคําขอให้รับหุ้น
สามัญหรือหุ้นบุริมสิทธ์ิในส่วนเพ่ิมทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 และหนังสือเวียน
ท่ี บจ.(ว) 17/2558 เรื่อง การกําหนดระยะเวลาห้ามขายหุ้น (Silent period) เน่ืองด้วยราคา
เสนอขายไม่ตํ่ากว่า 90% ของราคาตลาด หรือราคายุติธรรมท่ีประเมินโดยท่ีปรึกษาทางการเงิน 
เนื่องจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ห้ามซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต้ังแต่วันท่ี 15 พฤศจิกายน 
2559 จึงไม่สามารถกําหนดราคาเสนอขายหุ้นโดยใช้ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของหุ้นในตลาด
หลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทําการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้าวันทําการติดต่อกัน 
ก่อนวันกําหนดราคาเสนอขายหุ้นมาคํานวณได้ และจากการสํารวจนักลงทุนสถาบัน (Book 
build) พบว่าไม่มีผู้ใดสนใจเข้าลงทุน เนื่องจากหุ้นของบริษัทถูกห้ามซ้ือขาย บริษัทจึง
จําเป็นต้องใช้ราคายุติธรรมท่ีประเมินโดยท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีได้รับความเห็นชอบจาก
สํานักงาน ก.ล.ต. มาใช้แทนราคาตลาด ท้ังนี้ราคาเสนอขายจะไม่ต่ํากว่า 0.015 บาท ซ่ึงเป็น
ราคาท่ีเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท 
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วาระท่ี  4  พิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนส่วนท่ีเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท 
ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ตามวาระท่ี 3  ให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) 

(การลงมติ: มติท่ีประชุมต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน) 

วัตถุประสงค์และเหตุผล:  เพ่ือให้การระดมทุนเป็นไปตามเป้าหมาย บริษัทจึงมีความจําเป็นต้องพิจารณาอนุมัติ
จัดสรรหุ้นส่วนท่ีเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) 
ตามวาระท่ี 3 ให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) 

ความเห็นคณะกรรมการของบริษัทฯ :  คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควร เสนอให้ท่ีประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2564 พิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนส่วนท่ีเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้น
เดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ตามวาระท่ี 3  ให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private 
Placement) ดังนี้ 

1) ในกรณีท่ีมีหุ้นสามัญเพ่ิมทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการ
ถือหุ้น (Rights Offering) และการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นท่ีจองซ้ือเกินกว่าสิทธิในการเสนอขาย
ในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกัน บริษัทฯ อาจเสนอขายหุ้นส่วนท่ีเหลือดังกล่าวในคราว
เดียวกันหรือต่างคราวกันให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 72/2558 เร่ือง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอ
ขายหุ้นท่ีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจํากัด โดยบุคคลในวงจํากัดดังกล่าวจะไม่เป็นบุคคลท่ีเกี่ยว
โยงกันของบริษัทฯ ในราคาเสนอขายไม่ตํ่ากว่าราคาตลาด และไม่ต่ํากว่าราคาเสนอขายให้แก่
ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น 

หุ้นท่ีเสนอขายส่วนนี้ ไม่เข้าข่ายถูกห้ามขาย (Silent Period) เป็นระยะเวลา 1 ปี ตามประกาศ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการพิจารณาคําขอให้รับหุ้น
สามัญหรือหุ้นบุริมสิทธ์ิในส่วนเพ่ิมทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 และหนังสือเวียน
ท่ี บจ.(ว) 17/2558 เรื่อง การกําหนดระยะเวลาห้ามขายหุ้น (Silent period) เน่ืองด้วยราคา
เสนอขายไม่ตํ่ากว่า 90% ของราคาตลาด หรือราคายุติธรรมท่ีประเมินโดยท่ีปรึกษาทางการเงิน 

เนื่องจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ห้ามซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัท ตั้งแต่วันท่ี 15 พฤศจิกายน 
2559 จึงไม่สามารถกําหนดราคาเสนอขายหุ้นโดยใช้ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของหุ้นในตลาด
หลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทําการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้าวันทําการติดต่อกัน 
ก่อนวันกําหนดราคาเสนอขายหุ้น มาคํานวณได้ และจากการสํารวจนักลงทุนสถาบัน (Book 
build) พบว่าไม่มีผู้ใดสนใจเข้าลงทุน เนื่องจากหุ้นของบริษัทถูกห้ามซ้ือขาย อย่างไรก็ตาม
บริษัทจึงจําเป็นต้องใช้ราคายุติธรรมท่ีประเมินโดยท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีได้รับความเห็นชอบ
จากสํานักงาน ก.ล.ต. มาใช้แทนราคาตลาด ท้ังนี้ราคาเสนอขายจะไม่ต่ํากว่า 0.015 บาท ซ่ึง
เป็นราคาท่ีเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท 
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วาระที่  5     พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

ท้ังนี้ เนื่องจากเรื่องท่ีจะพิจารณาในวาระที่  1  ถึงวาระท่ี 4 ถือเป็นวาระท่ีมีความเกี่ยวเนื่องกัน ดังน้ัน 
หากวาระใดวาระหน่ึงไม่ได้รับการอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว จะถือว่าวาระอ่ืน ๆ ท่ีได้รับการอนุมัติจากท่ี
ประชุมผู้ถือหุ้นไปก่อนหน้านี้เป็นอันยกเลิกไป และจะไม่พิจารณาในวาระอ่ืน ๆ ต่อไป โดยจะถือว่าการพิจารณา
อนุมัติในเร่ืองต่าง ๆ ตามที่ปรากฏในวาระท่ี 2 ถึงวาระท่ี 4 ไม่ได้รับการอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

นอกจากน้ี สืบเนื่องจากสถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ท่ีประชุมคณะกรรมการมีมติ
อนุมัติมอบหมายออํานาจให้กรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานกรรมการ และ/หรือ รองประธานกรรมการ 
และ/หรือ ประธานกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ และ/หรือ เลขานุการบริษัท และ/หรือ 
กรรมการผู้มีอํานาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลท่ีได้รับมอบหมายโดยกรรมการบริหาร และ/หรือ 
ประธานกรรมการ และ/หรือ รองประธานกรรมการ และ/หรือ ประธานกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการ
ผู้จัดการ และ/หรือ เลขานุการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้มีอํานาจลงนามของบริษัทฯ มีอํานาจในการ
ดําเนินการใด ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2564 ซ่ึงรวมถึงการออกหนังสือเชิญ
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2564 การกําหนดและแก้ไข เปลี่ยนแปลงวัน เวลา สถานท่ี และรายละเอียดอ่ืน 
ๆ ตามท่ีเห็นว่าจําเป็น หรือสมควร 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ และขอขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ ท่ีนี้ 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นายชาลี   จังวิจิตรกุล) 
ประธานกรรมการบริษัท บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
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แบบรายงานการเพ่ิมทุน 

บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
วันท่ี 25 ตุลาคม 2564  

 ข้าพเจ้า บริษัท พีเออี จํากัด (มหาชน)  (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 
6/2564 เม่ือวันท่ี 25 ตุลาคม 2564 ระหว่างเวลา 13:00 น เกี่ยวกับการลดทุน เพ่ิมทุน และจัดสรรหุ้น
เพ่ิมทุน ดังต่อไปน้ี 

1. การลดทุนและการเพิ่มทุน 

1. ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้นําเสนอต่อท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 
1/2564 เพ่ือพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 
8,051,717,332 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 2,770,889,766 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจด
ทะเบียนที่ยังไม่ได้จําหน่ายจํานวน 5,280,827,566 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท 

2. ท่ีประชุมคณะกรรมการได้มีมติอนุมัติให้นําเสนอท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2564 
เพ่ือพิจารณาอนุมัติเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,770,889,766 
บาท เป็นทุนจดทะเบียน 24,938,007,894 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจํานวน  
22,167,118,128  หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยเป็นการเพ่ิมทุนในลักษณะดังน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

การเพ่ิมทุน ประเภทหุ้น จํานวนหุ้น 
 

มูลค่าท่ีตราไว้ 
(บาทต่อหุ้น) 

รวม 
(บาท) 

  แบบกําหนด
วัตถุประสงค ์

หุ้นสามัญ 22,167,118,128 1.00 22,167,118,128

          ในการใช้เงินทุน หุ้นบุริมสิทธิ  -  

   แบบมอบอํานาจ
ท่ัวไป 

หุ้นสามัญ - - - 

(General Mandate) หุ้นบุริมสิทธิ - - - 

(F 53-4)     ส่ิงที่ส ่งมาด้วย ลาํดบัที่ 1 
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2. การจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน 
2.1 รายละเอียดในการจัดสรร 

จัดสรรให้แก่ จํานวนหุ้น อัตราส่วน 
(เดิม : 
ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อหุ้น)

วัน เวลา จองซ้ือ 
และชําระเงินค่าหุ้น 

หมายเหตุ 

(1) ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตาม
สัดส่วนการถือ หุ้น  (Rights 
Offering) 

22,167,118,128 1 : 8 0.015 รายละเอียดตาม 
หมายเหตุ 3 

โปรดพิจารณา
หมายเหตุ
ด้านล่าง 

(2) บุคคลในวงจํากัด 
 

หุ้ น ท่ี เหลื อจาก
การจัดสรรให้แก่
ผู้ ถือหุ้นเดิมตาม
สัดส่วน 

- ไ ม่ ตํ่ า ก ว่ า 
ร าค า ต ล าด
ใน ช่วงเสนอ
ขาย  ท้ั ง น้ี ไม่
ตํ่ากว่า 0.015 

- โปรดพิจารณา
หมายเหตุ
ด้านล่าง 

 
หมายเหตุ: 

1) ท่ีเสนอขายในอัตราส่วนการจองซ้ือท่ีจํานวน 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 8 หุ้นสามัญเพ่ิมทุน 
(ในกรณีท่ีมีเศษหุ้นจากการคํานวณให้ปัดทิ้ง) โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 0.015 บาท  

2) กําหนดให้วันกําหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิจองซื้อหุ้นเพ่ิมทุนของบริษัทฯ (Record 
Date) ในวันท่ี 8 พฤศจิกายน 2564 ท้ังน้ีสิทธิดังกล่าวยังไม่มีความแน่นอน เน่ืองจากต้อง
รอการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 1/2564  

3) ในการจองซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุน ผู้ถือหุ้นอาจแสดงความจํานงจองซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนเกิน
จากสิทธิท่ีได้รับจัดสรรได้ในราคาเสนอขายเดียวกัน ในกรณีท่ีมีผู้ถือหุ้นจองซ้ือหุ้นสามัญ
เพ่ิมทุนเกินสิทธิมากกว่าหุ้นท่ีเหลือจากการจัดสรรตามสิทธิ ให้จัดสรรหุ้นท่ีเหลือน้ันตาม
สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ท่ีจองซ้ือเกินสิทธิแต่ละราย ซ่ึงการจัดสรรหุ้นดังกล่าวให้ ดําเนิน
ไปจนกระท่ังไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร 

4) ในกรณีท่ีมีผู้ถือหุ้นแสดงความจํานงจองซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนเกินสัดส่วนการถือหุ้นและ
ส่งผลให้ผู้ถือหุ้นและบุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมท้ังที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) ของผู้ถือหุ้นรายน้ัน ถือครองหุ้น
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ของบริษัทฯ ในลักษณะท่ีเพ่ิมข้ึนจนถึงหรือข้ามผ่านจุดท่ีต้องทําคําเสนอซ้ือหลักทรัพย์ 
(Tender Offer) ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวมีหน้าท่ีต้องทําคําเสนอซ้ือหลักทรัพย์ท้ังหมดของ
บริษัทฯ (Tender Offer) ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 12/2554 
เรื่อง หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพ่ือครอบงํากิจการ 
(“ประกาศเก่ียวกับการเข้าถือหลักทรัพย์เพ่ือครอบงํากิจการ”) เว้นแต่ผู้ถือหุ้นราย
ดังกล่าวได้รับยกเว้นการทําคําเสนอซ้ือหลักทรัพย์ท้ังหมดของบริษัทฯ ตามประกาศ
เกี่ยวกับการเข้าถือหลักทรัพย์เพ่ือครอบงํากิจการ 

5) ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิการพิจารณาไม่จัดสรรหุ้น
ใดให้แก่ผู้จองซ้ือรายใด หากการจัดสรรดังกล่าวทําให้หรืออาจเป็นผลให้เป็นการฝ่าฝืน
ข้อจํากัดเรื่องสัดส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามท่ีกําหนดในข้อบังคับของบริษัทฯ ซ่ึง
ปัจจุบันอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นของบริษัทฯ ได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจํานวนหุ้นท่ีได้
ออกจําหน่ายแล้วท้ังหมดของบริษัทฯ 

6) ในกรณีท่ีมีหุ้นสามัญเพ่ิมทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตาม
สัดส่วนการถือหุ้น และการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นท่ีจองซ้ือเกินกว่าสิทธิ ในการเสนอขายใน
คราวเดียวกันหรือต่างคราวกัน บริษัทฯ อาจเสนอขายหุ้นส่วนที่เหลือดังกล่าวในคราว
เดียวกันหรือต่างคราวกันให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียน
เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจํากัด โดยบุคคลในวงจํากัดดังกล่าวจะไม่เป็น
บุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ในราคาเสนอขายไม่ตํ่ากว่าราคาตลาด และไม่ตํ่ากว่า
ราคาเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น  

หุ้นท่ีเสนอขายส่วนน้ี ไม่เข้าข่ายถูกห้ามขาย (Silent Period) เป็นระยะเวลา 1 ปี ตาม
ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการพิจารณา
คําขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธ์ิในส่วนเพ่ิมทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 
2558 และหนังสือเวียนท่ี บจ.(ว) 17/2558 เรื่อง การกําหนดระยะเวลาห้ามขายหุ้น 
(Silent period) เน่ืองด้วยราคาเสนอขายไม่ตํ่ากว่า 90% ของราคาตลาด หรือราคา
ยุติธรรมท่ีประเมินโดยท่ีปรึกษาทางการเงิน 

เน่ืองจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ห้ามซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต้ังแต่วันท่ี 15 
พฤศจิกายน 2559 จึงไม่สามารถกําหนดราคาเสนอขายหุ้นโดยใช้ราคาเฉล่ียถ่วงนํ้าหนัก
ของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทําการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้า
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วันทําการติดต่อกัน  ก่อนวันกําหนดราคาเสนอขายหุ้น มาคํานวณได้  และจากการ
สํารวจนักลงทุนสถาบัน (Book build) พบว่าไม่มีผู้ใดสนใจเข้าลงทุน เน่ืองจากหุ้นของ
บริษัทถูกห้ามซ้ือขาย บริษัทจึงจําเป็นต้องใช้ราคายุติธรรมท่ีประเมินโดยท่ีปรึกษาทางการ
เงินท่ีได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. มาใช้แทนราคาตลาด ท้ังน้ีราคาเสนอขาย
จะไม่ตํ่ากว่า 0.015 บาท ซ่ึงเป็นราคาท่ีเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท 

7) ท้ังน้ีมอบอํานาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ
ประธานบริษัทและ/หรือ รองประธานบริษัท และ/หรือกรรมการบริหาร และ/หรือ
กรรมการผู้จัดการ และ/หรือเลขานุการบริษัท หรือบุคคลท่ีได้รับมอบอํานาจจาก
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานบริษัท และ/
หรือรองประธานบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการ 
และ/หรือเลขานุการบริษัทเป็นผู้มีอํานาจกําหนดราคาเสนอขายและรายละเอียดอ่ืน ๆ ท่ี
เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนดังกล่าว เช่น การจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนเป็น
คราวเดียว หรือแบ่งเป็นส่วน ๆ เพ่ือเสนอขายเป็นคราว ๆ สรรหานักลงทุน เปลี่ยนแปลง
รายช่ือและจํานวนหุ้นท่ีได้รับจัดสรร รวมถึงเปลี่ยนแปลง หรือเพ่ิมเติมรายละเอียดในการ
จัดสรร และมีอํานาจกําหนดรายละเอียดอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน
ดังกล่าวตามท่ีเห็นสมควร เพ่ือให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์สูงสุด และไม่ขัดหรือแย้งกับ
กฎหมาย และ/หรือกฎหรือระเบียบท่ีเกี่ยวข้องของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงาน
อ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 

ผู้ท่ีมีสิทธิในการเพ่ิมทุนจากคํานวณแล้วมีเศษของหุ้นให้ทําการปัดเศษท้ิงท้ังจํานวน 

3. กําหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือขออนุมัติการเพ่ิมทุนและจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน 
กําหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2564 ในวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13:00 น. 

ณ บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) เลขท่ี 69 ซอยอ่อนนุช 64 (สุขสมาน) ถนนศรีนครินทร์ 
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานครและเพ่ิมช่องทางในการเข้าร่วมประชุมในรูปแบบ
อิเล็คโทรนิคในรูปแบบ E-EGM เป็นอีกช่องทางหน่ึงท่ีจะทําให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมได้ 
 

 กําหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพ่ือสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นต้ังแต่
วันท่ี…..-……  

  จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ 
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 กําหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record date) ในวันท่ี 8 
พฤศจิกายน 2564 

4. การขออนุญาตเพ่ิมทุน/จัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน ต่อหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง และเง่ือนไขการ
ขออนุญาต (ถ้ามี) 
4.1  บริษัทฯ จะต้องขอจดทะเบียนการลดทุน เพ่ิมทุน แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และจด

ทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
4.2 บริษัทฯ จะต้องขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้รับหุ้นสามัญเพ่ิมทุน 

เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน 
5. วัตถุประสงค์ของการเพ่ิมทุน และการใช้เงินทุนในส่วนท่ีเพ่ิม 

(1) เพ่ือชําระหน้ีสิน หากเหลือจากการชําระหน้ี บริษัทฯ จะใช้เป็นเงนิทุนหมุนเวียน 
6. ประโยชน์ท่ีบริษัทจะพึงได้รับจากการเพ่ิมทุน/จัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน  

(1) ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นบวก  
(2) ลดภาระหน้ีของบริษัทฯ ลงเพ่ือให้บริษัทสามารถขยายธุรกิจต่อไปได้ 
(3) มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอในการประกอบธุรกิจ 

7. ประโยชน์ท่ีผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพ่ิมทุน/จัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน 
7.1 นโยบายเงินปันผล 

บริษัทฯ จะจ่ายปันผลเม่ือบริษัทฯ ไม่มียอดขาดทุนสะสมแล้ว ท้ังน้ีหากไม่มีเหตุจําเป็น
อ่ืนใด และหากการจ่ายเงินปันผลน้ันจะไม่มีผลกระทบต่อการดําเนินงานปกติของ
บริษัทฯ อย่างมีสาระสําคัญ 

7.2 ผู้จองซื้อหุ้นเพ่ิมทุนครั้งน้ีจะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดําเนินงาน เม่ือบริษัทฯ ไม่มี
ยอดขาดทุนสะสมแล้ว และผู้จองซื้อหุ้นเพ่ิมทุนได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของ
บริษัทฯ แล้วกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น  

 

8. รายละเอียดอื่นใดท่ีจําเป็นสําหรับผู้ถือหุ้นเพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพ่ิม
ทุน/จัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

  - ไม่มี – 
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9. ตารางระยะเวลาการดําเนินการในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพ่ิมทุน/ จัดสรรหุ้น
เพ่ิมทุน 
 

ลําดับ ข้ันตอนการดําเนินการ กําหนดการ 
1. ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 6/2564 วันท่ี 25 ตุลาคม 2564 
2. กําหนดรายช่ือผู้ถือหุ้น(Record Date) เพ่ือสิทธิในการเข้าร่วม

ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2564 และสิทธิในการจองซ้ือ
หุ้นเพ่ิมทุน   

วันท่ี 8 พฤศจิกายน 2564 

3. ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี  1/2564 วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2564 
4 ดําเนินการจดทะเบียนมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น เกี่ยวกับการลดทุน

และเพ่ิมทุนจดทะเบียน และเรื่องอ่ืน  ๆ  ท่ี เกี่ยวข้องกับ
กระทรวงพาณิชย์  

ภายใน 14 วันนับแต่       
วันท่ีท่ีประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ

อนุมัติ 

5. ระยะเวลาการใช้สิทธิจองซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุน จะแจ้งให้ทราบภายหลัง 
6 จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

กระทรวงพาณิชย์ 
ภายใน 14 วันนับแต่วันท่ี

บริษัทฯ ได้รับชําระค่าหุ้นครบ
ตามจํานวน 

 
บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ 

 
                                                     

ลงลายมือช่ือ..............................................................................................กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม 

(นายสมพร ม่ังมี, นางสุวรรณา เมฆโตหุ่นเอก) 
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สารสนเทศเก่ียวกับการเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น และบุคคลในวงจํากัด 
 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งท่ี 6/2564 เม่ือ
วันท่ี 25 ตุลาคม 2564 มีมติให้เพ่ิมทุน ดังนี้ 
1.รายละเอียดการเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุน 
1.1  จํานวนหุ้นสามัญเพ่ิมทุน 

จัดสรรหุ้นเพ่ิมทุนของบริษัทฯ จํานวน 22,167,118,128 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 800  ของจํานวนหุ้นท่ีออกและจําหน่ายได้แล้วท้ังหมดของบริษัทฯ  ณ  วันท่ี  25  ตุลาคม  2564 
1.2  วิธีการเสนอขายและการจัดสรร 

1) ท่ีเสนอขายในอัตราส่วนการจองซื้อท่ีจํานวน 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 8 หุ้นสามัญเพ่ิมทุน (ใน

กรณีท่ีมีเศษหุ้นจากการคํานวณให้ปัดท้ิง) โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 0.015 บาท  

2) กําหนดให้วันกําหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิจองซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนของบริษัทฯ (Record Date) ใน

วันท่ี 8 พฤศจิกายน 2564 ท้ังนี้สิทธิดังกล่าวยังไม่มีความแน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติ

จากท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2564  

3) ในการจองซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุน ผู้ถือหุ้นอาจแสดงความจํานงจองซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนเกินจาก

สิทธิท่ีได้รับจัดสรรได้ในราคาเสนอขายเดียวกัน ในกรณีท่ีมีผู้ถือหุ้นจองซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนเกิน

สิทธิมากกว่าหุ้นท่ีเหลือจากการจัดสรรตามสิทธิ ให้จัดสรรหุ้นท่ีเหลือนั้นตามสัดส่วนการถือหุ้น

ของผู้ท่ีจองซ้ือเกินสิทธิแต่ละราย ซ่ึงการจัดสรรหุ้นดังกล่าวให้ ดําเนินไปจนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือ

จากการจัดสรร 

4) ในกรณีท่ีมีผู้ถือหุ้นแสดงความจํานงจองซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนเกินสัดส่วนการถือหุ้นและส่งผลให้

ผู้ถือหุ้นและบุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 

2535 (รวมท้ังท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) ของผู้ถือหุ้นรายนั้น ถือครองหุ้นของบริษัทฯ ในลักษณะท่ี

เพ่ิมข้ึนจนถึงหรือข้ามผ่านจุดท่ีต้องทําคําเสนอซ้ือหลักทรัพย์ (Tender Offer) ผู้ถือหุ้นราย

ดังกล่าวมีหน้าท่ีต้องทําคําเสนอซ้ือหลักทรัพย์ท้ังหมดของบริษัทฯ (Tender Offer) ตาม

ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 12/2554 เร่ือง หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการ

ในการเข้าถือหลักทรัพย์เพ่ือครอบงํากิจการ (“ประกาศเก่ียวกับการเข้าถือหลักทรัพย์เพ่ือ

ครอบงํากิจการ”) เว้นแต่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวได้รับยกเว้นการทําคําเสนอซ้ือหลักทรัพย์ท้ังหมด

ของบริษัทฯ ตามประกาศเกี่ยวกับการเข้าถือหลักทรัพย์เพ่ือครอบงํากิจการ 

5) ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิการพิจารณาไม่จัดสรรหุ้นใด

ให้แก่ผู้จองซ้ือรายใด หากการจัดสรรดังกล่าวทําให้หรืออาจเป็นผลให้เป็นการฝ่าฝืนข้อจํากัด

เร่ืองสัดส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่กําหนดในข้อบังคับของบริษัทฯ ซ่ึงปัจจุบันอนุญาต

ส่ิงที่ส ่งมาด้วย ลาํดบัที่ 2 
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ให้คนต่างด้าวถือหุ้นของบริษัทฯ ได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจํานวนหุ้นท่ีได้ออกจําหน่ายแล้ว

ท้ังหมดของบริษัทฯ 

6) ในกรณีท่ีมีหุ้นสามัญเพ่ิมทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการ

ถือหุ้น และการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นท่ีจองซ้ือเกินกว่าสิทธิ ในการเสนอขายในคราวเดียวกันหรือ

ต่างคราวกัน บริษัทฯ อาจเสนอขายหุ้นส่วนท่ีเหลือดังกล่าวในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกัน

ให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี 

ทจ. 72/2558 เร่ือง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ต่อบุคคลใน

วงจํากัด โดยบุคคลในวงจํากัดดังกล่าวจะไม่เป็นบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ในราคาเสนอ

ขายไม่ต่ํากว่าราคาตลาด และไม่ตํ่ากว่าราคาเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตาม

สัดส่วนการถือหุ้น  

 หุ้นท่ีเสนอขายส่วนนี้ ไม่เข้าข่ายถูกห้ามขาย (Silent Period) เป็นระยะเวลา 1 ปี ตามประกาศ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการพิจารณาคําขอให้รับหุ้น

สามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิ์ในส่วนเพ่ิมทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 และหนังสือเวียน

ท่ี บจ.(ว) 17/2558 เรื่อง การกําหนดระยะเวลาห้ามขายหุ้น (Silent period) เน่ืองด้วยราคา

เสนอขายไม่ตํ่ากว่า 90% ของราคาตลาด หรือราคายุติธรรมท่ีประเมินโดยท่ีปรึกษาทางการเงิน 

เนื่องจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ห้ามซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต้ังแต่วันท่ี 15 พฤศจิกายน 

2559 จึงไม่สามารถกําหนดราคาเสนอขายหุ้นโดยใช้ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของหุ้นในตลาด

หลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทําการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้าวันทําการติดต่อกัน 

ก่อนวันกําหนดราคาเสนอขายหุ้น มาคํานวณได้ และจากการสํารวจนักลงทุนสถาบัน (Book 

build) พบว่าไม่มีผู้ใดสนใจเข้าลงทุน เนื่องจากหุ้นของบริษัทถูกห้ามซ้ือขาย บริษัทจึง

จําเป็นต้องใช้ราคายุติธรรมท่ีประเมินโดยท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีได้รับความเห็นชอบจาก

สํานักงาน ก.ล.ต. มาใช้แทนราคาตลาด ท้ังนี้ราคาเสนอขายจะไม่ต่ํากว่า 0.015 บาท ซ่ึงเป็น

ราคาท่ีเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท 

 

7) ท้ังนี้มอบอํานาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธาน

บริษัทและ/หรือ รองประธานบริษัท และ/หรือกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการ 

และ/หรือเลขานุการบริษัท หรือบุคคลท่ีได้รับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ

คณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานบริษัท และ/หรือรองประธานบริษัท และ/หรือ

คณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการ และ/หรือเลขานุการบริษัทเป็นผู้มีอํานาจ

กําหนดราคาเสนอขายและรายละเอียดอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุน

ดังกล่าว เช่น การจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนเป็นคราวเดียว หรือแบ่งเป็นส่วน ๆ เพ่ือเสนอขาย

เป็นคราว ๆ สรรหานักลงทุน เปล่ียนแปลงรายช่ือและจํานวนหุ้นท่ีได้รับจัดสรร รวมถึง
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เปล่ียนแปลง หรือเพ่ิมเติมรายละเอียดในการจัดสรร และมีอํานาจกําหนดรายละเอียดอ่ืน ๆ ท่ี

เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุนดังกล่าวตามท่ีเห็นสมควร เพ่ือให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์

สูงสุด และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย และ/หรือกฎหรือระเบียบท่ีเกี่ยวข้องของสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/

หรือหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

1.3  บุคคลท่ีจะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุน 
 บริษัทฯ กําหนดวันกําหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิจองซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น 
(Record Date) ในวันท่ี  8  พฤศจิกายน  2564  การเพ่ิมทุนและการจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุนดังกล่าว จะดําเนินการ
ได้ต่อเม่ือท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2564 ซ่ึงจะจัดข้ึนในวันท่ี  30  พฤศจิกายน 2564 มีมติอนุมัติการ
เพ่ิมทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุน ส่วนวันกําหนดวันจองซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนท่ีเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
ตามสัดส่วน จะแจ้งให้ทราบภายหลัง 
2.  วัตถุประสงค์ของการเพ่ิมทุนและแผนการใช้เงิน 

เพ่ือชําระหนี้สิน หากเหลือจากการชําระหนี้ บริษัทฯ จะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน 
 

3.  ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect)  และความคุ้มค่าท่ีผู้ถือหุ้นได้รับเปรียบเทียบกับผลกระทบ 
3.1  ผลกระทบตอ่สิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม 
 ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) 
และ/หรือเสนอขายหุ้นส่วนท่ีเหลือดังกล่าวให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement)  ผู้ถือหุ้นเดิมของ
บริษัทฯ ท่ีไม่ได้จองซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุน จะได้รับผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control 
Dilution) โดยจะลดลงในอัตราไม่เกินร้อยละ   88.89 
 โดยคํานวณจากจํานวนหุ้นสามัญเพ่ิมทุนท่ีเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights 
Offering) หารด้วยผลรวมของ (1) จํานวนหุ้นท่ีออกและจําหน่ายได้แล้วท้ังหมด และ (2) จํานวนหุ้นสามัญเพ่ิม
ทุนท่ีเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) 
Control Dilution   =      จํานวนหุ้นสามัญเพ่ิมทุนท่ีเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น 
                                                       จํานวนหุ้นท่ีออกและจําหน่ายได้แล้วท้ังหมด +  

                                 จํานวนหุ้นสามัญเพ่ิมทุนท่ีเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น 
     =                                     22,167,118,128 
            2,770,889,766 + 22,167,118,128 
     =                             ร้อยละ  88.89 
3.2  ผลกระทบต่อราคา (Price Dilution) 
 บริษัทฯ ไม่สามารถคํานวณผลกระทบต่อราคาได้ เน่ืองจากหุ้นสามัญของบริษัทฯ ถูกห้ามการซ้ือขาย 
จึงไม่มีราคาตลาดของหุ้นสามัญท่ีใช้ในการคํานวณ 
 

ท้ังนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าถึงแม้ว่าผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะได้รับผลกระทบตามรายละเอียดใน
ข้างต้น อย่างไรก็ตาม การจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Rights Offering) และ/หรือ
เสนอขายหุ้นส่วนท่ีเหลือดังกล่าวให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement)  จะทําให้บริษัทฯ ได้รับเงินจาก



 

 18 

การเพ่ิมทุน ซ่ึงช่วยให้บริษัทฯ สามารถนําเงินจํานวนดังกล่าวมาใช้เพ่ือชําระหน้ีสิน หากเหลือจากการชําระหนี้ 
บริษัทฯ จะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน 

 
 

4.  ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เก่ียวกับการเพ่ิมทุน 
4.1  เหตุผลและความจําเป็นในการเพ่ิมทุน 
 คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าการเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น
(Rights Offering) และ/หรือเสนอขายหุ้นส่วนท่ีเหลือดังกล่าวให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement)  
จะทําให้บริษัทฯ ได้รับเงินจากการเพ่ิมทุน ซ่ึงช่วยให้บริษัทฯ สามารถนําเงินจํานวนดังกล่าวมาใช้หมุนเวียนใน
การดําเนินธุรกิจ และ/หรือ ชําระหนี้สินของบริษัทฯ ท่ีบริษัทฯ วางแผนเจรจากับเจ้าหนี้ ซ่ึงช่วยเสริมให้บริษัทฯ 
มีสภาพคล่องท่ีดีข้ึน นอกจากนี้ บริษัทฯ จะใช้ความพยายามอย่างเต็มท่ีในการเจรจาเพ่ือเจรจากับเจ้าหนี้ ซ่ึงการ
ดําเนินการในขั้นต้นจะช่วยให้บริษัทฯ สามารถกลับมาดําเนินธุรกิจตามปกติได้ และสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือ
หุ้น 
 
4.2  ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินท่ีได้รับจากการเพ่ิมทุน 
 คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าบริษัทฯ สามารถนําเงินท่ีได้รับจากการเพ่ิมทุนไปใช้ชําระหนี้สินของ
บริษัทฯ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการได้ บริษัทฯ วางแผนเจรจากับเจ้าหนี้ จากการท่ีบริษัทฯ ประสบ
ปัญหาทางด้านสภาพคล่องจากการผิดชําระหนี้ และต้องการเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือนํามาใช้ในการดําเนินธุรกิจ 
และ/หรือ ชําระหน้ีสินของบริษัท 
 
4.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุนและแผนการใช้เงินท่ีได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนและความ
เพียงพอของแหล่งเงินทุน 
 คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าการเพิ่มทุน และแผนการใช้เงินท่ีได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิม
ทุนในคร้ังนี้มีความสมเหตุสมผล เนื่องจากบริษัทฯ ประสบปัญหาทางด้านสภาพคล่อง จากการผิดนัดชําระหนี้ 
และต้องการเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือนํามาใช้ในการดําเนินธุรกิจ และ/หรือ ชําระหนี้สินของบริษัทฯ ท่ีบริษัทฯ 
วางแผนจะเจรจากับเจ้าหน้ี ท้ังน้ี คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่า จํานวนเงินท่ีบริษัทฯ จะได้รับจากการเสนอขาย
หุ้นสามัญเพ่ิมทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นจํานวนไม่เกิน 332,506,771.92 บาท มี
ความเพียงพอต่อการดําเนินธุรกิจ อย่างไรก็ตาม เงินท่ีคาดว่าจะได้รับจากการเพ่ิมทุนดังกล่าว จะทําให้บริษัทฯ 
มีสถานะทางการเงินท่ีแข็งแกร่งขึ้น และสามารถเจรจากับเจ้าหนี้เพ่ือปรับโครงสร้างหนี้สินได้ 
 
 
4.4  ผลกระทบท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนฐานะการเงินและผลการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าการเพ่ิมทุนจะช่วยเสริมให้บริษัทฯ มีสภาพคล่องและฐานะการเงินท่ีดี
ขึ้น และมีเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจ และ/หรือ ชําระหนี้สินของบริษัทฯ ท่ีบริษัทฯ วางแผนจะเจรจา
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กับเจ้าหน้ีซ่ึงการชําระหนี้สินของบริษัทฯ อีกท้ัง บริษัทฯ ซ่ึงการดําเนินการในข้างต้นจะช่วยให้บริษัทฯ สามารถ
กลับมาดําเนินธุรกิจตามปกติได้ และสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้น 
 
4.5  ความเหมาะสมของราคาหุ้นท่ีออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) 

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าราคาเสนอขายเป็นราคาท่ีเหมะสมเนื่องจากเป็นราคาท่ีไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 
90 ของราคาตลาด และไม่ตํ่ากว่าราคาเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น  
ท้ังนี้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ห้ามซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต้ังแต่วันท่ี 15 พฤศจิกายน 2559 จึงไม่สามารถ
กําหนดราคาเสนอขายหุ้นโดยใช้ราคาเฉล่ียถ่วงน้ําหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน
ทําการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้าวันทําการติดต่อกัน ก่อนวันกําหนดราคาเสนอขายหุ้น มาคํานวณได้ อย่างไรก็
ตามบริษัทฯ จะใช้ราคายุติธรรมท่ีประเมินโดยท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. 
มาใช้แทนราคาตลาด 
 
4.6  ท่ีมาของการกําหนดราคาเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) 

ราคาเสนอขายบุคคลในวงจํากัดเป็นราคาท่ีไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด และไม่ตํ่ากว่าราคา
เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น เม่ือพิจารณาถึงเหตุผล ความจําเป็น และ
ประโยชน์ท่ีบริษัทฯ จะได้รับจากการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนเพ่ือเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจํากัด
ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทฯ ความเห็นว่าการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนดังกล่าว เง่ือนไขการ
จัดสรร ราคาเสนอขายหุ้นสามัญ มีความเหมาะสมและเป็นไปเพ่ือประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น 
 
5.  คํารับรองของคณะกรรมการบริษัทฯ เก่ียวกับการเพ่ิมทุน 

ในกรณีท่ีกรรมการของบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของ
บริษัทฯ ตลอดจนมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซ่ือสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ใน
เรื่องท่ี เก่ียวกับการเพ่ิมทุน โดยกระทําการหรือละเว้นการกระทําการใดอันเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าท่ีดังกล่าวและ 
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ บริษัทฯ สามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนจากกรรมการคนน้ันได้ แต่หาก 
บริษัทฯ ไม่เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว ผู้ถือหุ้นซ่ึงถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นท่ีจําหน่าย 
ได้แล้วท้ังหมด จะแจ้งให้บริษัทฯดําเนินการเรียกร้องได้ และหากบริษัทฯ ไม่ดําเนินการตามท่ีผู้ถือหุ้นแจ้ง ผู้ถือ
หุ้น น้ัน ๆ สามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 85 แห่งพ.ร.บ. 
บริษัทมหาชนจํากัด นอกจากนี้ หากการกระทําการหรือละเว้นกระทํา การใดของกรรมการ อันเป็นการไม่
ปฏิบัติ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความ ซ่ือสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษา
ผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเร่ืองท่ีเก่ียวกับการเพ่ิมทุนน้ัน เป็นเหตุให้กรรมการ หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้องได้
ประโยชน์ไปโดยมิชอบ บริษัทฯ อาจฟ้องเรียกให้กรรมการรับผิดชอบในการส่งคืน ประโยชน์ดังกล่าวแก่บริษัทฯ 
ได้ หรือผู้ถือหุ้นซ่ึงถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ จํานวนสิทธิออกเสียงท้ังหมดของ
บริษัทฯ จะแจ้งให้บริษัทฯ ดําเนินการดังกล่าวได้ ซ่ึงหากบริษัทฯ ไม่ดําเนินการ ตามท่ีผู้ถือหุ้นแจ้งภายใน 1 
เดือน นับแต่วันท่ีได้รับแจ้ง ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกส่งคืนประโยชน์จาก กรรมการนั้นแทนบริษัทฯ ได้
ตามมาตรา 89/18 แห่งพ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
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คาํนิยาม “กรรมการอิสระ”   บริษทั พีเออี (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

 
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหน่ึงของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของผู้ขออนุญาต บริษัทใหม่ บริษัทย่อย บริษัท

ร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ขออนุญาต ท้ังน้ี ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ท่ีเก่ียวข้องของ
กรรมการอิสระรายน้ันๆ ด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจํา หรือผู้มี
อํานาจควบคุมของผู้ขออนุญาต เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันท่ีย่ืนคํา
ขออนุญาตต่อสํานักงาน ท้ังน้ี ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือท่ี
ปรึกษาของส่วนราชการซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ขออนุญาต 

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะท่ีเป็น บิดามารดา คู่
สมรส พี่น้อง และ บุตร รวมท้ังคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะ
ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ขออนุญาต หรือบริษัทย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อํานาจควบคุมของผู้ขออนุญาต ในลักษณะท่ีอาจะเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมท้ังไม่
เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย หรือผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ท่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ 
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ขออนุญาต เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันท่ีย่ืนคําขออนุญาตต่อสํานักงาน 
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหน่ึง รวมถึงการทํารายการทางการค้าท่ีกระทําเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การ
เช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือ บริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทาง
การเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คํ้าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหน้ีสินรวมถึงพฤติการณ์อ่ืนทํานอง
เดียวกัน ซ่ึงเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญามีภาระหน้ีท่ีต้องชําระต่ออีกฝ่ายหน่ึง ตั้งแต่ร้อยละสามของ
สินทรัพย์ท่ีมีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือต้ังแต่ย่ีสิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จํานวนใดจะตํ่ากว่า ท้ังน้ี การ
คํานวณภาระหน้ีดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคํานวณมูลค่าของรายการท่ีเกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหน้ีดังกล่าว 
ให้นับรวมภาระหน้ีท่ีเกิดข้ึนในระหว่างหน่ึงปีก่อนวันท่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจ
ควบคุมของผู้ขออนุญาต และไม่เป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย ผู้มีอํานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสํานักงานสอบบัญชี ซ่ึงมี
ผู้สอบบัญชีของผู้อนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ขอ
อนุญาตสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันท่ีย่ืนคําขออนุญาตต่อ
สํานักงาน 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการ
เงิน ซ่ึงได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากผู้ขออนุญาตบริษัทใหม่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่หรือผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ขออนุญาต และไม่เป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย ผู้มีอํานาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของให้บริการ
ทางวิชาชีพน้ันด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันท่ีย่ืนคําขออนุญาต
ต่อสํานักงาน 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ังขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของผู้ขออนุญาต ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น
ซ่ึงเป็นผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรับ

ส่ิงที่ส ่งมาด้วย ลาํดบัที่ 3 



 

 21 

เงินเดือนประจํา หรือถือหุ้นเกินร้อยละหน่ึงของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทอ่ืน ซ่ึงประกอบ
กิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย 

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดท่ีทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของผู้ขออนุญาต 

ภายหลังได้รับการแต่งต้ังให้เป็นกรรมการอิสระท่ีมีลักษณะเป็นไปตามข้อง (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจ
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดําเนินกิจการของผู้อนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของผู้อนุญาต โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบ
ขององค์คณะ (Collective decision) ได้ 

ความในข้อ (2) (4) (5) และ (6) ในส่วนท่ีกําหนดให้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการอิสระของผู้ขออนุญาตในช่วง
สองปีก่อนวันท่ีย่ืนคําขออนุญาตต่อสํานักงาน ให้ใช้บังคับกับคําขออนุญาตท่ีย่ืนต่อสํานักงานตั้งแต่วันท่ี 1 
กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป 

ในกรณีท่ีบุคคลผู้ขออนุญาตแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลท่ีมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
หรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าท่ีกําหนดตาม (4) หรือ (6) ให้ผู้ขออนุญาตได้รับการผ่อนผันข้อห้ามการมี
หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีเกินมูลค่าดังกล่าว ก็ต่อเมื่อผู้ขออนุญาตได้จัดให้มี
ความเห็นคณะกรรมการบริษัทท่ีแสดงว่าได้พิจารณาตามหลักในมาตร 89/7 แล้ว การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มี
ผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าท่ีและการให้ความเห็นท่ีเป็นอิสระ  

ก. ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ท่ีทําให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนด 

ข. เหตุผลและความจําเป็นท่ียังคงหรือแต่งต้ังให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ 
ค. ความเห็นของคณะกรรมการของผู้อนุญาตในการเสนอให้มีการแต่งต้ังบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ 
เพื่อประโยชน์ตามข้อ (5) และ (6) คําว่า “หุ้นส่วน” หมายความว่า บุคคลท่ีได้รับมอบหมายจากสํานัก

งานสอบบัญชี หรือผู้ให้บริการทางวิชาชีพ ให้เป็นผู้ลงลายมือช่ือในรายงานการสอบบัญชี หรือรายงานการให้บริการทาง
วิชาชีพ (แล้วแต่กรณี) ในนามนิติบุคคล 
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ข้อมลูเกี่ยวกบักรรมการอิสระที่บริษทัเสนอชื่อให้เป็นผ ูร้บัมอบฉันทะจากผ ูถ้ือห ุ้น  

 
 

1. นายชาลี     จงัวิจิตรกลุ      

 อาย  ุ    :  62  ปี 

 สญัชาติ     :  ไทย 

 คณุวฒุิทางการศึกษาสูงส ุด  :   
- Doctor of Philosophy in Strategic Management Bangkok University in  

cooperate with University of Nebraska, Lincoln, USA. 
- MBA of Marketing Indiana University of Pennsylvania, USA. 
- ปรญิญาตร ีคณะนิตศิาสตร ์มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
- Bachelor of Science in BA มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

 การอบรม   :  
- หลกัสตูรมหานคร 5 วทิยาลยัพฒันามหานคร 
- หลกัสตูร มส.7 วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร สถาบนัวชิาการป้องกนัประเทศ 
- หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นการคา้และการพาณิชย ์(TepCot 8) Thai Chamber of Commerce 
- หลกัสตูร Executive Management Program  (วตท. 15) สถาบนัวทิยาการตลาดทุน 
- หลกัสตูร Excise Tax Seminar กรมสรรพสามติ 
- หลกัสตูร IFRS workshop สภาวชิาชพีบญัช ี
- หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) 

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
 การดาํรงตาํแหน่งในปัจจบุนั 

2564-ปัจจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ/ บมจ. พเีออ ี(ประเทศไทย)  
 กรรมการอิสระ 

2561-ปัจจุบนั CEO บจก. ชกูารเ์คน อโีคแวร ์
  Advisor  บจก. โปรซเีคยีว (สาํนักงานใหญ่) 

 ประสบการณ์ 

2558-2560 กรรมการ  TCMC Co., Ltd. 
2557-2560 กรรมการ  Alston Furniture Co., Ltd 
2556-2560 กรรมการ  บจก. ทซีเีอช ซุมโินเอะ 
2554-2560 กรรมการ  บจก. รอยลั ไทย อนิเตอรเ์นชัน่แนล 
2551-2560 กรรมการบรหิาร บจก. ยไูนเตด็ คารเ์ปท แมนูแฟคเจอริง่ 
2544-2560          กรรมการผูจ้ดัการ  บมจ. ทซีเีอม็ คอรป์อเรชัน่ 
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2. นายฐิติพร     กวีวิทยเวชญ  ์
 อาย  ุ    :  44  ปี        

 สญัชาติ     :  ไทย 

 คณุวฒุิทางการศึกษาสูงส ุด  :   

-   UNIVERSITY OF WOLLONGONG Master Degree 
-   ASSUMPTION UNIVERSITY Bachelor Degree 

 การดาํรงตาํแหน่งในปัจจบุนั 

2564-ปัจจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ/ บมจ. พเีออ ี(ประเทศไทย)  
  กรรมการอสิระ 
2560-ปัจจุบนั ผูอ้ํานวยการฝ่ายธุรกจิ  บจก. เอส เอน็ เซอรว์สิ โซลชูัน่ 
2562-ปัจจุบนั Shareholders / GM   HASHMETA CO., LTD. 

 ประสบการณ์ 

2557-2559 ผูจ้ดัการทัว่ไป   SIAM MUSIC YAMAHA CO., LTD. 
2554-2554 ผูจ้ดัการการตลาด  บจก. รอซโซ่  
2553-2553 ผูอ้ํานวยการฝ่ายขาย EIGHT | ELECTRONICS (THAILAND) CO., LTD. 

และการตลาด  
 2551-2553 ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด บจก. บวิตีเ้จมส ์
 2550-2551 ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด DIGITAL DATA COMMUNICATION  

(THAILAND) CO.LTD. 
 2546-2550 ฝ่ายการตลาดอาวุโส บจก. 3เอม็ ประเทศไทย 
 2546-2546 ผูจ้ดัการฝ่ายขาย OEM บจก. ไทยบรดิจสโตน 
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3. นายกฤษฎา     สรุวฒันวิเศษ  
 อาย  ุ    :  37  ปี        

 สญัชาติ     :  ไทย 

 คณุวฒุิทางการศึกษาสูงส ุด  :   

-    LEHIGH UNIVERSITY, รฐัเพนซลิเวเนีย, ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
- ปรชัญาดุษฎบีณัฑติ สาขาวทิยาศาสตรแ์ละวศิวกรรมวสัดุ 
- วศิวกรรมศาสตรม์หาบณัฑติ สาขาวทิยาศาสตรแ์ละวศิวกรรมวสัด ุมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
- วศิวกรรมศาสตรบ์ณัฑติ สาขาวศิวกรรมวสัดุ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

 สายงานวิจยั   :  
- เทคโนโลยรีะบบพลงังานแสงอาทติย ์
- เทคโนโลยเีซนเซอรต์รวจวดัอาหารและสุขภาพ 
- เทคโนโลยรีะบบไมโครฟลอูดิ 

 การดาํรงตาํแหน่งในปัจจบุนั 

2558-ปัจจุบนั อาจารยป์ระจาํภาควชิาวศิวกรรมวสัดุ  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
 2558-ปัจจุบนั นกัวจิยัประจาํภาควชิาวศิวกรรมวสัดุ 

- การออกแบบและพฒันาวสัดุนาโนเพือ่ใชใ้นอุปกรณ์ตรวจวดัอาหารและสุขภาพ 
- ทําความร่วมมือกบัคณะวิจยัศูนย์นาโนเทคโนโลยแีห่งชาติในการวิจยัพฒันา

ระบบรวมพลงังานแสงอาทติย ์
2559-ปัจจุบนั งานดา้นการบรหิารจดัการ 

- กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ บมจ.พเีออ ี(ประเทศไทย) 
- กรรมการฝ่ายวชิาการ ภาควชิาวศิวกรรมวสัดุ, มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
- กรรมการประจําหลกัสตูรวศิวกรรมศาสตรบ์ณัฑติ สาขาวศิวกรรมวสัดุ, ภาควชิา

วศิวกรรมวสัดุ, มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
- กรรมการดแูลและออกขอ้สอบสาขาวศิวกรรมวสัดุ, สภาวศิวกร 
- ผูป้ระเมนิหลกัสตูรตามเกณฑ ์CUPT-QA ในระดบัโปรแกรม 
- ผูป้ระเมนิหลกัสตูรตามเกณฑ ์KU-IQA ในระดบัโปรแกรม 
- ผู้ดูแลและประสานงานกบัสมาคมส่งเสรมิเทคโนโลย ี(ไทย-ญี่ปุ่น) ดําเนินงาน

โครงการ The Comprehensive Course in Japanese Business Innovation 

2560-ปัจจุบนั งานบรกิารสงัคม  
- การฝึกอบรมใหค้วามรูก้บับรษิทัเอกชนและค่ายเยาวชนต่างๆ ในดา้นวศิวกรรม

วสัดุ 
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ข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 

1. การเรียกประชุม 
 ข้อ. 35   คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจําปี ภายในส่ีเดือนนับแต่
วันส้ินสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท 
   การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากท่ีกล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญคณะกรรมการจะเรียกประชุม
ผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจํานวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในห้า
ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ท้ังหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าย่ีสิบห้าคนซ่ึงมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสิบของ
จํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ท้ังหมดจะเข้าช่ือกันทําหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ
เม่ือใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจัดให้ มี
การประชุมผู้ถือหุ้นภายในหน่ึงเดือนนับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น 
          การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องท่ีอันเป็นท่ีต้ังสํานักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียงหรือท่ี
อื่นใดตามท่ีคณะกรรมการกําหนด 

ข้อ.36  ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทําเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานท่ี วัน เวลา 
ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็น
เร่ืองท่ีจะเสนอเพ่ือทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมท้ังความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว 
และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และโฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมใน
หนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน 

ข้อ.37  ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อ่ืนออกเสียงแทนตนในการประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ แต่การมอบฉันทะต้องทํา
เป็นหนังสือตามแบบท่ีนายทะเบียนกําหนด และมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ท่ีประธานกรรมการกําหนด ณ 
สถานท่ีประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม 
2. องค์ประชุม 
 

ข้อ.38  ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น(ถ้ามี)มาประชุมไม่น้อยกว่า
ย่ีสิบห้าคนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจํานวนผู้ถือหุ้นท้ังหมดแล้วแต่จํานวนใดจะน้อยกว่า และต้องมีหุ้นนับ รวมกันได้
ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ท้ังหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม  

ในกรณีท่ีปรากฎว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เม่ือล่วงหน้านัดไปแล้วถึงหน่ึงช่ัวโมง จํานวนผู้ถือหุ้นซ่ึงมาเข้า
ร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามท่ีกําหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุม
น้ันเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นน้ันมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่ง
หนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังน้ีไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์
ประชุม 
ข้อ.39  ประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ถ้าประธานกรรมการไม่มาเข้าประชุมจนล่วงเวลานัด ไป
แล้ว 15 นาที ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุมแทน ถ้าไม่มีหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้ผู้ถือ
หุ้นซ่ึงมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม 
3. การออกเสียงลงคะแนน 
ข้อ.40  ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ถือว่าหุ้นหน่ึงมีหน่ึงคะแนน มติท่ีประชุมของผู้ถือหุ้นน้ันให้ประกอบด้วย 
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            คะแนนเสียงดังต่อไปน้ี 
(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 
(2) ในกรณีดังต่อไปน้ี ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้น 

ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัทท้ังหมด หรือแต่บางส่วนท่ีสําคัญให้แก่บุคคลอื่น 
ข. การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
ค. การทํา แก้ไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทท้ังหมด หรือบางส่วนท่ีสําคัญ 

การมอบหมายให้บุคคลอ่ืนเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมี 
วัตถุประสงค์จะแบ่งกําไรขาดทุนกัน 

ข้อ. 41   กิจการอันท่ีประชุมสามัญประจําปีพึงกระทํามีดังน้ี 
(1)   พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอต่อท่ีประชุมแสดงว่าในรอบปีท่ีผ่านมากิจการของ 

บริษัทได้จัดการไป 
(2)   พิจารณาและอนุมัติงบดุล 
(3)   พิจารณาจัดสรรเงินกําไร (ถ้ามี) 
(4)   เลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
(5)   แต่งต้ังผู้สอบบัญชี  และกําหนดค่าตอบแทน 
(6)   กิจการอื่นๆ 
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เอกสารและหลักฐานท่ีผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ 

การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น 
 เอกสารท่ีผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม 

1. กรณีเข้าประชุมด้วยตนเอง 

1.1  กรณีบุคคลธรรมดา 
เอกสารแสดงตนท่ีออกโดยหน่วยงานราชการฉบับจริงของผู้ถือหุ้น เช่น บัตรประจําตัวประชาชน หรือ 
หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) บัตรประจําตัวข้าราชการ หรือบัตรแสดงตนอ่ืนใดซ่ึงออกโดย
หน่วยงานราชการ ซ่ึงปรากฏรูปถ่าย และยังไม่หมดอายุ (ในกรณีมีการแก้ไขช่ือ-สกุล ต้องแสดงหลักฐาน
รับรองการเปล่ียนแปลงดังกล่าวด้วย) 

1.2  นิติบุคคล โดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม) 

(1) เอกสารแสดงตนตามข้อ 1.1 ฉบับจริง ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม) 

(2) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์ ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม) ท่ีมาประชุมด้วย
ตนเอง เป็นกรรมการผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลท่ีเป็นผู้ถือหุ้น อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวัน
ประชุม ลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม) พร้อม
ประทับตราสําคัญบริษัท (หากมี) 

2. กรณีมอบฉันทะ 

2.1  กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา 
(1) หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. ซ่ึงกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนชัดเจนและ       ลง

ลายมือช่ือโดยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ 
(2) สําเนาเอกสารแสดงตน ตามข้อ 1.1 ของผู้ถือหุ้น ซ่ึงผู้ถือหุ้นได้ลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกต้อง 
(3) สําเนาเอกสารแสดงตน ตามข้อ 1.1 ของผู้รับมอบฉันทะ ซ่ึงผู้รับมอบฉันทะได้ลงลายมือช่ือรับรอง

สําเนาถูกต้อง   
(4) เอกสารแสดงตน ตาม ข้อ 1.1 ฉบับจริง ของผู้รับมอบฉันทะ 

2.2  กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นนิติบุคคลสัญชาติไทย 
(1) หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. ซ่ึงกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนชัดเจนและ       ลง

ลายมือช่ือโดยกรรมการผู้มีอํานาจลงนามของนิติบุคคลผู้มอบฉันทะ พร้อมประทับตราสําคัญบริษัท 
(หากมี) และผู้โดยผู้รับมอบฉันทะ 

(2) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์ (ซ่ึงแสดงให้เห็นว่ากรรมการท่ีลงช่ือในฐานะผู้มอบฉันทะ เป็นกรรมการผู้มีอํานาจ
ลงนามแทนนิติบุคคลท่ีเป็นผู้ถือหุ้น) อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุม และลงลายมือช่ือรับรอง
สําเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอํานาจลงนาม พร้อมประทับตราสําคัญบริษัท (หากมี) 

(3) สําเนาเอกสารแสดงตน ตามข้อ 1.1 ของกรรมการผู้มีอํานาจลงนามท่ีลงลายมือช่ือในหนังสือมอบ
ฉันทะ ซ่ึงบุคคลดังกล่าว ได้ลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกต้อง 

(4)  ซ่ึงผู้ถือหุ้นได้ลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกต้อง 
(5)  สําเนาเอกสารแสดงตน ตามข้อ 1.1 ของผู้รับมอบฉันทะ ซ่ึงผู้รับมอบฉันทะได้ลงลายมือช่ือรับรอง

สําเนาถูกต้อง 
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(6) เอกสารแสดงตน ตาม ข้อ 1.1 ฉบับจริง ของผู้รับมอบฉันทะ 
2.3 กรณีผู้รับมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ของบริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)       

หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ท่ีจะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ของบริษัท  พีเออี (ประเทศไทย) จํากัด 

(มหาชน) เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน กรุณาจัดเตรียมเอกสารดังน้ี และขอให้ส่งกลับมายัง 

เลขานุการบริษัท บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) เลขท่ี 69 ซอยอ่อนนุช 64 (สุขสมาน) ถนน

ศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 

(1)  หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. ซ่ึงกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนชัดเจนและ 

 ลงลายมือช่ือโดยผู้มอบฉันทะ 

(2) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ให้ใช้เอกสาร ตามข้อ 2.1 (2) 
(3) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ให้ใช้เอกสาร ตามข้อ 2.2 (2) และ 2.2 (3) 

3. กรณีใช้การพิมพ์ลายน้ิวมือแทนการลงลายมือช่ือ 

ให้พิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือซ้ายและเขียนข้อความกํากับไว้ว่า “ลายพิมพ์หัวแม่มือซ้ายของ............................." 
และต้องมีพยาน 2 คน รับรองว่าเป็นลายพิมพ์น้ิวมืออันแท้จริงของผู้น้ัน และต้องพิมพ์ลายน้ิวมือต่อหน้า
พยาน ซ่ึงพยานต้องลงลายมือช่ือรับรอง และต้องแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ บัตรประจําตัว
ข้าราชการ หรือบัตรแสดงตนอื่นใดซ่ึงออกโดยหน่วยงานราชการ ซ่ึงปรากฏรูปถ่าย และยังไม่หมดอายุ (ใน
กรณีมีการแก้ไขช่ือ-สกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปล่ียนแปลงดังกล่าวด้วย) ของพยานพร้อมลงนาม
รับรองสําเนาถูกต้องแนบไปพร้อมกันด้วย 

4. กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม 

ให้ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อ่ืนเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมี
เอกสารคําส่ังศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดก ซ่ึงลงนามรับรองโดยผู้มีอํานาจ อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวัน
ประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย  

5. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์ 

ให้บิดา-มารดา หรือ ผู้ปกครองตามกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้า ร่วม
ประชุมแทน โดยจะต้องนําสําเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นท่ีเป็นผู้เยาว์มาแสดงเพ่ิมเติมด้วย 

6. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ 

ให้ผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อ่ืนเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้อง
มีเอกสารคําส่ังศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้อนุบาล หรือ ผู้พิทักษ์ ซ่ึงลงนามรับรองโดยผู้มีอํานาจ อายุไม่เกิน 6 
เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย  

7. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งต้ังให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก
และดูแลหุ้น 

กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 
(1) หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. ซ่ึงกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนชัดเจน

และลงลายมือช่ือของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ  ผู้มอบฉันทะต้องลงนามโดย ผู้มีอํานาจ
กระทําการแทนคัสโตเดียน (Custodian) และหลักฐานท่ีต้องแนบมาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ 
คือ 

(1.1) หนังสือมอบอํานาจจากผู้ถือหุ้นให้ คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดําเนินการลงนามใน
หนังสือมอบฉันทะแทน 
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(1.2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน 
(Custodian) 

(2) ผู้รับมอบฉันทะ โปรดแสดงเอกสารแสดงตนท่ีออกโดยหน่วยงานราชการฉบับจริง เช่น บัตร
ประจําตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) บัตรประจําตัวข้าราชการ หรือ
บัตรแสดงตนอ่ืนใดซ่ึงออกโดยหน่วยงานราชการ ซ่ึงปรากฏรูปถ่าย และยังไม่หมดอายุ (ในกรณีมี
การแก้ไขช่ือ-สกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปล่ียนแปลงดังกล่าวด้วย) ของผู้รับมอบฉันทะต่อ
เจ้าหน้าท่ี  เพ่ือลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม  

 วิธีการมอบฉันทะ 

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ ตามแบบท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  กระทรวงพาณิชย์ กําหนด ซ่ึงมีให้เลือก 3 
แบบ  ดังน้ี 

 แบบ ก.  เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะท่ัวไป  ซ่ึงเป็นแบบท่ีง่ายไม่ซับซ้อน 
 แบบ ข.  เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะท่ีกําหนดรายการต่างๆ ท่ีจะมอบฉันทะท่ีละเอียดชัดเจนตายตัว 
 แบบ ค .  เป็นแบบท่ีใช้เฉพาะกรณี ผู้ถือ หุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้ งให้ คัสโตเดียน 

(Custodian)  ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น 
ผู้ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดําเนินการดังน้ี 

(1) เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหน่ึง  เพียงแบบเดียวเท่าน้ัน 
(2) มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหน่ึงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น โดยให้ระบุช่ือพร้อมรายละเอียดของ

บุคคลท่ีผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ  ตามท่ีบริษัทระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะโดยเลือกเพียงท่านเดียว
ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว 

(3) หากมีการแก้ไข หรือ ขีดลบข้อความท่ีสําคัญ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามกํากับไว้ทุกแห่ง 
(4) ปิดอากรแสตมป์ จํานวน 20 บาท ในหนังสือมอบฉันทะ เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย 

   

 ท้ังน้ี ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนน
เสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจํานวนหุ้นท่ีตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่า
จํานวนท่ีตนถืออยู่ได้ 
 การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

เร่ิมรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นก่อน 1 ช่ัวโมง หรือต้ังแต่เวลา 12.00 นาฬิกา เป็นต้นไป        ในวัน
อังคารท่ี 30 พฤศจิกายน  2564 เวลา 13.00 น. บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) เลขท่ี 69 ซอย
อ่อนนุช 64 (สุขสมาน) ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250  ตาม
แผนท่ีสถานท่ีจัดประชุม 
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 การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น 

1. หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง 
 วาระท่ัวไป 

(1) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทําโดยเปิดเผยด้วยวิธียกมือ โดยให้นับหน่ึงหุ้นเป็นหน่ึงเสียง 
ซ่ึงผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใด อย่างหน่ึง คือ เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย 
หรืองดออกเสียง  ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน 

(2) ในกรณีมอบฉันทะ  ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามท่ีผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบ
ฉันทะเท่าน้ัน  หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบ
ฉันทะ  หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน  ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนได้แต่ไม่สามารถแยกการ
ออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย  หรืองดออกเสียง 
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ส่ิงที่ส ่งมาด้วย ลาํดบัที่ 7 

แผนที่สถานที่จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2564 
ณ บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) เลขท่ี 69 ซอยอ่อนนุช 64 (สุขสมาน) ถนนศรีนครินทร์  

แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ  แบบ ก. 

(แบบทัว่ไปซ่ึงเป็นแบบท่ีง่ายไม่ซบัซ้อน) 
เขียนที.่................................................................ 

                                                                                 วันที ่............. เดือน ..................... พ.ศ. ............. 

(1) ข้าพเจ้า..............................................................................................................  สัญชาติ............................ 

อยู่บ้านเลขที.่.....................................................ถนน........................................ตําบล/แขวง.............................................. 

อําเภอ/เขต................................................................ จังหวดั............................................. รหสัไปรษณีย์......................... 

 (2) เป็นผู้ถอืหุ้นของ   บริษทั  พีเออี (ประเทศไทย)  จาํกดั  (มหาชน)    

โดยถอืหุ้นจํานวนทัง้ส้ินรวม ................................ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..................................เสียง ดังน้ี 

 หุ้นสามัญ...............................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.........................................เสียง 

 หุ้นบุริมสิทธิ...........................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.........................................เสียง 

 (3) ขอมอบฉันทะให้ (สามารถมอบให้กรรมการอิสระคนใดคนหน่ึง โดยมีรายละเอียดตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย5) 
     (3.1)ชือ่..................................................................................................................... อายุ ...................ปี 

อยู่บ้านเลขที.่........................................................ถนน..............................................ตําบล/แขวง..................................... 
อําเภอ/เขต............................................................ จงัหวดั............................................. รหสัไปรษณีย์....................  หรือ 
  (3.1) นายชาลี  จงัวิจิตรกุล อายุ 62 ปี ท่ีอยู่ 199/207 หมู่ที ่7 ตําบลบางโฉลง อําเภอบางพลี จังหวดัสมุทรปราการ 10540 
หรือ 
  (3.2) นายฐิติพร  กวีวิทยเวชญ์ อายุ 44 ปี ท่ีอยู่ 9  ซอย สาทร 11  แขวงยานนาวา  เขตสาทร กทม. 10120 หรือ 
  (3.3) นายกฤษฎา  สุรวัฒนวิเศษ  อายุ 37 ปี ท่ีอยู่ 2033/513 คอนโดแชพเตอร์วัน เดอะแคมปัส ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว 
             เขตจตุจักร กทม. 10900  
 
   คนหน่ึงคนใดเพยีงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพือ่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุม
วิสามัญผู้ถอืหุ้น ครัง้ท่ี 1 /2564 ในวนัอังคารท่ี 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ บริษทั พเีออี (ประเทศไทย) จํากัด 
(มหาชน) เลขท่ี 69 ซอยอ่อนนุช 64 (สุขสมาน) ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร  10250 หรือที่
จะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย  
 กิจการใดท่ีผู้รับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุมนัน้  ให้ถอืเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ 
 

ลงชือ่…………………...........................................………..………………………………ผู้มอบฉันทะ 

(………………………………………………………………………….……………..) 

 

ลงชือ่…………………...........................................………..………………………..…ผู้รับมอบฉันทะ 

(………………………………………………………………………….……………..) 

 

ลงชือ่…………………...........................................………..………………………..…ผู้รับมอบฉันทะ 

(………………………………………………………………………….……………..) 

 

ลงชือ่…………………...........................................………..………………………..…ผู้รับมอบฉันทะ 

(………………………………………………………………………….……………..) 

 
หมายเหต ุ  ผู้ถอืหุ้นทีม่อบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพยีงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
               ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุน้ให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสียงได 

ส่ิงที่ส ่งมาด้วย ลาํดบัที่ 8 

 

อากรแสตมป์ 

20 บาท 
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หนังสือมอบฉันทะ  แบบ ข. 
(แบบท่ีกาํหนดรายการต่างๆ ท่ีจะมอบฉันทะท่ีละเอียดชดัเจนตายตวั) 

 

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

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

(1) ข้าพเจ้า..............................................................................................................  สัญชาติ................................... 

อยู่บ้านเลขที่......................................................ถนน........................................ตําบล/แขวง...................................................... 

อําเภอ/เขต...................................................................... จังหวัด............................................. รหัสไปรษณีย์........................... 

 (2) เป็นผู้ถือหุ้นของ   บริษัท  พีเออี (ประเทศไทย)  จํากัด  (มหาชน)       

โดยถือหุ้นจํานวนทั้งสิ้นรวม ................................. หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.........................................เสียง ดังน้ี 

 หุ้นสามัญ...............................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.........................................เสียง 

 หุ้นบุริมสิทธิ...........................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.........................................เสียง 
 (3)  ขอมอบฉันทะให้ (สามารถมอบให้กรรมการอิสระคนใดคนหน่ึง โดยมีรายละเอียดตามส่ิงที่ส่งมาด้วย5) 

  (3.1) ช่ือ..................................................................................................................... อายุ ..........................ปี 
อยู่บ้านเลขที่.................................................................ถนน..............................................ตําบล/แขวง..................................... 
อําเภอ/เขต.................................................................... จังหวัด............................................. รหัสไปรษณีย์....................  หรือ 
  (3.1) นายชาลี  จังวิจิตรกุล อายุ 62 ปี ที่อยู่ 199/207 หมู่ท่ี 7 ตําบลบางโฉลง อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 หรือ 
  (3.2) นายฐิติพร  กวีวิทยเวชญ์ อายุ 44 ปี ที่อยู่ 9  ซอย สาทร 11  แขวงยานนาวา  เขตสาทร กทม. 10120 หรือ 
  (3.3) นายกฤษฎา  สุรวัฒนวิเศษ  อายุ 37 ปี ที่อยู่ 2033/513 คอนโดแชพเตอร์วัน เดอะแคมปัส ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว 
             เขตจตุจักร กทม. 10900 
 
   คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมวิสามัญผู้

ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2564 ในวันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) เลขที่ 69 ซอย

อ่อนนุช 64 (สุขสมาน) ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร  10250 หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และ

สถานท่ีอ่ืนด้วย  

 (4)  ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมคร้ังน้ี ดังน้ี 

 วาระที่ 1 พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียน จํานวน 5,280,827,566 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 8,051,717,332  บาท เป็น

ทุนจดทะเบียน 2,770,889,766 โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จําหน่ายจํานวน 5,280,827,566 หุ้น มูล
ค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อ 4. ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพ่ือให้
สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 
  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

                   เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 

 วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติเพ่ิมทุนจดทะเบียนบริษัท จํานวน 22,167,118,128  บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม  2,770,889,766 

บาท เป็นทุนจดทะเบียน  24,938,007,894  บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจํานวน 22,167,118,128   หุ้น มูล
ค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อ 4. ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพ่ือให้
สอดคล้องกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

                   เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 

 

อากรแสตมป์ 

20 บาท 

ส่ิงที่ส ่งมาด้วย ลาํดบัที่ 9 
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 วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) 

  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

                   เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 

 วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนส่วนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือ

หุ้น (Rights Offering) ตามวาระท่ี 3  ให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) 
  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

                   เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 

 วาระที่ 5 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

                   เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
 

 (5)  การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะน้ี  ให้ถือว่าการลงคะแนน
เสียงน้ันไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 
 

 (6)  ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุม
มีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการ
ใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 

 กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบ
ฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ 
 
  ลงช่ือ                                                                                      ผู้มอบฉันทะ 
                                 (                                                                                      ) 
 
  ลงช่ือ                                                                                    ผู้รับมอบฉันทะ 
                                (                                                                                       ) 

 
  ลงช่ือ                                                                                    ผู้รับมอบฉันทะ 
                                (                                                                                      ) 

 
  ลงช่ือ                                                                                    ผู้รับมอบฉันทะ 
                                (                                                                                     ) 
 
หมายเหตุ 

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน         ไม่
สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกต้ังกรรมการเป็นรายบุคคล 
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะต้องพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมได้ในใบประจํา

ต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.  ตามแนบ 
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ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ข. 
 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท พีเออี (ประเทศไทย ) จาํกดั  (มหาชน ) ในการประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที ่
1/2564 ในวนัองัคารที่ 30 พฤศจกิายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ. ณ บรษิัท พเีออ ี(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) เลขที่ 69 ซอย
อ่อนนุช 64 (สุขสมาน) ถนนศรนีครนิทร ์แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 และเพิม่ช่องทางในการเขา้ร่วม
ประชุมในรปูแบบอเิลค็โทรนิคในรปูแบบ E-EGM เป็นอกีชอ่งทางหนึ่งทีจ่ะทาํใหผู้ถ้อืหุน้สามารถเขา้รว่มประชุมได ้หรอืทีจ่ะพงึเลื่อน
ไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย 
  วาระที ่ .................................  เรือ่ง  ................................................................................................................................ 
         (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
         (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
         เหน็ดว้ย    ไมเ่หน็ดว้ย    งดออกเสยีง 
  วาระที ่ .................................  เรือ่ง  ................................................................................................................................ 
         (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
         (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
         เหน็ดว้ย    ไมเ่หน็ดว้ย    งดออกเสยีง 
  วาระที ่ .................................  เรือ่ง  ................................................................................................................................ 
         (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
         (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
         เหน็ดว้ย    ไมเ่หน็ดว้ย    งดออกเสยีง 
  วาระที ่ .................................  เรือ่ง  ................................................................................................................................ 
         (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
         (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
         เหน็ดว้ย    ไมเ่หน็ดว้ย    งดออกเสยีง 
  วาระที ่ .................................  เรือ่ง  ................................................................................................................................ 
         (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
         (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
         เหน็ดว้ย    ไมเ่หน็ดว้ย    งดออกเสยีง 
  วาระที ่ .................................  เรือ่ง  ................................................................................................................................ 
         (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
         (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
         เหน็ดว้ย    ไมเ่หน็ดว้ย    งดออกเสยีง 
 

 ขา้พเจา้ขอรบัรองว่า รายการในใบประจาํต่อหนังสอืมอบฉนัทะถูกตอ้งบรบิรูณ์และเป็นความจรงิทุกประการ 
 
  ลงชือ่                                                                                      ผูม้อบฉันทะ 
                                 (                                                                                      ) 
 
  ลงชือ่                                                                                    ผูร้บัมอบฉันทะ 
                                (                                                                                      ) 
 
  ลงชือ่                                                                                    ผูร้บัมอบฉันทะ 
                                (                                                                                     ) 

 
  ลงชือ่                                                                                    ผูร้บัมอบฉันทะ 
                                (                                                                                     ) 
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หนังสือมอบฉันทะ  แบบ ค. 
(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผ ูถ้ือหุ้นเป็นผ ูล้งทุนต่างประเทศและแต่งต ัง้ให้ 
คสัโตเดียน (Custodian)  ในประเทศไทยเป็นผ ู้รบัฝากและดแูลหุ้น) 

 

เขยีนที.่................................................................ 

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

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

อยูบ่า้นเลขที.่.....................................................ถนน........................................ตาํบล/แขวง...................................................... 

อาํเภอ/เขต...................................................................... จงัหวดั............................................. รหสัไปรษณีย.์.......................... 
ในฐานะผูป้ระกอบธุรกจิเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ (Custodian) ใหก้บั.......................................................................................... 
ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ของ บริษทั  พีเออี (ประเทศไทย)  จาํกดั  (มหาชน)    
โดยถอืหุน้จาํนวนทัง้สิน้รวม ................................. หุน้  และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั.........................................เสยีง ดงัน้ี 

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

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

 (2)  ขอมอบฉันทะให ้(สามารถมอบใหก้รรมการอสิระคนใดคนหนึ่ง โดยมรีายละเอยีดตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย5) 
  (2.1) ชือ่..................................................................................................................... อายุ ..........................ปี 

อยูบ่า้นเลขที.่................................................................ถนน..............................................ตาํบล/แขวง..................................... 
อาํเภอ/เขต.................................................................... จงัหวดั............................................. รหสัไปรษณีย.์...................  หรอื 
  (2.1) นายชาล ี จงัวจิติรกุล อายุ 62 ปี ทีอ่ยู ่199/207 หมูท่ี ่7 ตําบลบางโฉลง อําเภอบางพล ีจงัหวดัสมุทรปราการ 10540 หรอื 
  (2.2) นายฐติพิร  กววีทิยเวชญ ์อายุ 44 ปี ทีอ่ยู ่9  ซอย สาทร 11  แขวงยานนาวา  เขตสาทร กทม. 10120 หรอื 
  (2.3) นายกฤษฎา  สรุวฒันวเิศษ  อาย ุ37 ปี ทีอ่ยู ่2033/513 คอนโดแชพเตอรว์นั เดอะแคมปัส ถนนพหลโยธนิ แขวงลาดยาว 
             เขตจตุจกัร กทม. 10900    คนหนึ่งคนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพือ่เขา้ประชุมและออกเสยีง

ลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2564 ในวนัองัคารที ่30 พฤศจกิายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ บรษิทั 

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

กรงุเทพมหานคร  10250 หรอืทีจ่ะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย  

 กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉนัทะกระทาํไปในการประชุมนัน้ ใหถ้อืเสมอืนว่าขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 
 (3)  ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครัง้นี้ ดงัน้ี 

            มอบฉนัทะตามจาํนวนหุน้ทัง้หมดทีถ่อืและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนได ้
            มอบฉนัทะบางสว่น คอื 
            หุน้สามญั................................ หุน้ และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนได.้.........................เสยีง 
            หุน้บุรมิสทิธ.ิ........................... หุน้ และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนได.้.........................เสยีง  

      รวมสทิธอิอกเสยีงลงคะแนนไดท้ัง้หมด ....................................................................เสยีง 
 

 (4)  ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครัง้นี้ ดงัน้ี 
 

 
 วาระที่ 1 พจิารณาอนุมตัลิดทุนจดทะเบยีน จํานวน 5,280,827,566 บาท จากทุนจดทะเบยีนเดมิ 8,051,717,332  บาท 

เป็น ทุนจดทะเบียน  2,770,889,766 โดยการตัด หุ้นสามัญ จดทะเบียนที่ย ังไม่ ได้จําห น่ายจํานวน 
5,280,827,566 หุ้น มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท และอนุมตักิารแก้ไขเพิม่เตมิขอ้ 4. ของหนังสอืบรคิณห์
สนธขิองบรษิทัฯ เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ 
  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

                   เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง 

 

อากรแสตมป์ 

20 บาท 

ส่ิงที่ส ่งมาด้วย ลาํดบัที่ 10 
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 วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติ เพิ่ม ทุนจดทะเบียนบริษัท  จํานวน  22,167,118,128  บาท  จากทุนจดทะเบียนเดิม  
2,770,889,766 บาท เป็นทุนจดทะเบียน  24,938,007,894  บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 
22,167,118,128   หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 4. ของหนังสือ
บรคิณหส์นธขิองบรษิทัฯ เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการเพิม่ทนุจดทะเบยีนของบรษิทัฯ 

  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

                   เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง 
 วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบรษิัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้น (Rights 

Offering) 
  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

                   เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง 
 วาระที่ 4 พจิารณาอนุมตัจิดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนส่วนทีเ่หลอืจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ ตามสดัส่วน

การถอืหุน้ (Rights Offering) ตามวาระที ่3  ใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั (Private Placement) 
  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

                   เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง 
 วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่นๆ  (ถ้ามี) 

  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

                   เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง 
 (5)  การลงคะแนนเสียงของผู้รบัมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการ
ลงคะแนนเสยีงนัน้ไมถ่กูตอ้งและไมถ่อืเป็นการลงคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ 
 

 (6)  ในกรณีทีข่า้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไวห้รอืระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรอืในกรณีที ่
ทีป่ระชุมมกีารพจิารณาหรอืลงมตใินเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องทีร่ะบุไวข้า้งตน้ รวมถงึกรณีทีม่กีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิ
ขอ้เทจ็จรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 

 กจิการใดที่ผูร้บัมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รบัมอบฉันทะไม่ออกเสยีงตามที่ขา้พเจา้ระบุใน
หนงัสอืมอบฉันทะ  ใหถ้อืเสมอืนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 
 
 

  ลงชือ่                                                                                      ผูม้อบฉันทะ 
                                 (                                                                                      ) 
 
  ลงชือ่                                                                                    ผูร้บัมอบฉันทะ 
                                (                                                                                      ) 
 
  ลงชือ่                                                                                    ผูร้บัมอบฉันทะ 
                                (                                                                                      ) 

 
  ลงชือ่                                                                                    ผูร้บัมอบฉันทะ 
                                (                                                                                     ) 

 
  ลงชือ่                                                                                    ผูร้บัมอบฉันทะ 
                                (                                                                                     ) 
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หมายเหตุ 
1. หนังสอืมอบฉันทะแบบ ค.  นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถอืหุ้นปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนในต่างประเทศและแต่งตัง้ให ้   

คสัโตเดยีน (Custodian)  ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ใหเ้ท่านัน้ 
2. หลกัฐานทีต่อ้งแนบพรอ้มกบัหนงัสอืมอบฉนัทะ คอื 

(1) หนงัสอืมอบอํานาจจากผูถ้อืหุน้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian)  เป็นผูด้าํเนินการลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน 
(2) หนงัสอืยนืยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน ไดร้บัอนุญาตประกอบธุรกจิ คสัโตเดยีน (Custodian) 

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รบัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน         
ไมส่ามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงได ้

4. วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชุดหรอืเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
5. ในกรณีที่มวีาระที่จะต้องพจิารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ขา้งต้น ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิม่เติมได้ใน    

ใบประจาํต่อแบบหนังสอืมอบฉนัทะ แบบ ค.  ตามแนบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 39 

ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ค. 
 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท พีเออี (ประเทศไทย ) จาํกดั  (มหาชน ) ในการประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที ่
1/2564 ในวนัองัคารที่ 30 พฤศจกิายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ. ณ บรษิัท พเีออ ี(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) เลขที่ 69 ซอย
อ่อนนุช 64 (สุขสมาน) ถนนศรนีครนิทร ์แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 และเพิม่ช่องทางในการเขา้ร่วม
ประชุมในรปูแบบอเิลค็โทรนิคในรปูแบบ E-EGM เป็นอกีชอ่งทางหนึ่งทีจ่ะทาํใหผู้ถ้อืหุน้สามารถเขา้รว่มประชุมได ้หรอืทีจ่ะพงึเลื่อน
ไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย 
  วาระที ่ .................................  เรือ่ง  ................................................................................................................................ 
         (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
         (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
         เหน็ดว้ย    ไมเ่หน็ดว้ย    งดออกเสยีง 
  วาระที ่ .................................  เรือ่ง  ................................................................................................................................ 
         (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
         (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
         เหน็ดว้ย    ไมเ่หน็ดว้ย    งดออกเสยีง 
  วาระที ่ .................................  เรือ่ง  ................................................................................................................................ 
         (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
         (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
         เหน็ดว้ย    ไมเ่หน็ดว้ย    งดออกเสยีง 
  วาระที ่ .................................  เรือ่ง  ................................................................................................................................ 
         (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
         (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
         เหน็ดว้ย    ไมเ่หน็ดว้ย    งดออกเสยีง 
  วาระที ่ .................................  เรือ่ง  ................................................................................................................................ 
         (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
         (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
         เหน็ดว้ย    ไมเ่หน็ดว้ย    งดออกเสยีง 
  วาระที ่ .................................  เรือ่ง  ................................................................................................................................ 
         (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
         (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
         เหน็ดว้ย    ไมเ่หน็ดว้ย    งดออกเสยีง 
 

 ขา้พเจา้ขอรบัรองว่า รายการในใบประจาํต่อหนังสอืมอบฉนัทะถูกตอ้งบรบิรูณ์และเป็นความจรงิทุกประการ 
 
  ลงชือ่                                                                                      ผูม้อบฉันทะ 
                                 (                                                                                      ) 
 
  ลงชือ่                                                                                    ผูร้บัมอบฉันทะ 
                                (                                                                                      ) 

 
  ลงชือ่                                                                                    ผูร้บัมอบฉันทะ 
                                (                                                                                     ) 

 
  ลงชือ่                                                                                    ผูร้บัมอบฉันทะ 
                                (                                                                                     ) 
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แบบฟอรม์ลงทะเบียน 
Registration Form 

 
ขา้พเจา้........................................................................................................ สญัชาต.ิ.......................................... 
I / We        Nationality 
 

อยูบ่า้นเลขที.่........................................................................................       เลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้........................ 
Address        Shareholder’s Registration No. 
.....................................................................................................................................................................  
 

 เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั พเีออ ี(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
 Being a shareholder of PAE (Thailand) Public Company Limited  
  โดยถอืหุน้จาํนวนทัง้สิน้.............................................................................. หุน้ 
  Holding the total amount of      share 
  หุน้สามญั................................................................................................... หุน้ 
  Ordinary share       share 
 

การประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2564 
The Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2021 

  บรษิทั พเีออ ี(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
PAE (Thailand) Public Company Limited 
วนัที ่ 30  พฤศจกิายน 2564  เวลา 13.00 น. 

Nov 30, 2021 At 13.00 PM. 
ณ บรษิทั พเีออ ี(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)   

As PAE (Thailand) Public Company Limited 
เลขที ่69 ซอยอ่อนนุช 64 (สุขสมาน) ถนนศรนีครนิทร ์แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10120 

No. 69 Soi On Nut 64 (Suksaman), Srinakarin Road, Suan Luang Subdistrict, Suan Luang District, Bangkok 10120 
 
     ขา้พเจา้...............................................................................เป็นผูถ้อืหุน้ หรอื ผูร้บัมอบฉนัทะของผูถ้อืหุน้ 
     I          shareholders of proxy holder of   
บรษิทั พเีออ ี(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) หมายเลขบตัรประจาํตวัประชาชน....................................................... 
PAE (Thailand) Public Company Limited of which the identification number 
ไดม้าเขา้รว่มประชุมดงักล่าวขา้งตน้ 
Attend the above mentioned meeting 
 

ลงชือ่................................................................... ผูเ้ขา้รว่มประชุม 
Sign                                                         Meeting Attendant 
 (..........................................................................) 

 

 เพือ่ความสะดวกในการลงทะเบยีน ผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะทีจ่ะมาประชุม โปรดนําเอกสารชดุน้ีมาดว้ย 
For your convenience, shareholders or proxy holders wishing to attend the meeting, 

Kindly bring this set of documents for registration 

 
 

ส่ิงที่ส ่งมาด้วย ลาํดบัที่ 11 
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แบบคดักรองโรคไวรสัโควิด (COVID-19) 
ก่อนเข้าร ่วมประชุม การประชุมวิสามญัผ ูถ้ือหุ้น คร ัง้ที่ 1/2564 

บริษทั พีเออี (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
 ในวนัองัคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น .  

ณ บริษทั พีเออี (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) เลขที่ 69 ซอยอ่อนนุช 64 (สุขสมาน) ถนนศรีนครินทร  ์ 

แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรงุเทพมหานคร 10250 
 

ขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นความจรงิ เพื่อประโยชน์ในการป้องกนัการแพร่
ระบาดของเชือ้ไวรสัโควดิ COVID-19  
 
ชือ่- สกุล..................................................................................................................................ผูเ้ขา้รว่มประชุม 
หมายเลขโทรศพัท.์........................................................................................................................................ 
 

1. ทา่นมไีข ้≥37.5 °C หรอืไม?่     ใช่   ไมใ่ช ่
 

2. ทา่นมอีาการดงัต่อไปนี้ หรอืไม?่ 

ไอ      ใช่   ไมใ่ช่ 

เจบ็คอ      ใช่   ไมใ่ช่ 

น้ํามกูไหล     ใช่   ไมใ่ช่ 

เหน่ือยหอบ     ใช่   ไมใ่ช่ 

 

3. ทา่นมปีระวตักิารเดนิทางมาจากต่างประเทศ หรอืมาจากพืน้ทีท่ีม่กีารระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโควดิ 
COVID-19  ใน 14 วนัทีผ่า่นมาหรอืไม?่ 

  ใช่  มาจากประเทศ / พืน้ที ่..................................................................... 
  ไมใ่ช่ 
 

4. ทา่นมปีระวตัสิมัผสัใกลช้ดิกบัผูป่้วยทีต่อ้งสงสยัโรคตดิเชือ้ไวรสัโควดิ COVID-19  หรอืไม?่ 
  ใช่ 
  ไมใ่ช่ 

 
หมายเหต  ุ
 หากพบว่าท่านมไีข ้≥37.5°C หรอืมอีาการอยา่งใดอย่างหน่ึงตามทีบ่รษิทัระบุไว ้หรอืมปีระวตัเิดนิทาง
มาจากต่างประเทศหรอืพืน้ทีท่ีม่กีารระบาดของเชือ้ไวรสัโควดิ COVID-19 หรอืมปีระวตัสิมัผสัอยา่งใกลช้ดิทีต่อ้ง
สงสยัการติดเชื้อไวรสัโควิด COVID-19 ขอให้ท่านมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระ และกรรมการบรษิัท ของ
บรษิทั พเีออ ี(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) ซึ่งเป็นผูเ้รยีกประชุม ดว้ยการกรอกและส่งมอบหนังสอืฉันทะแบบ 
ก. หรอื แบบ ข. หรอื แบบ ค. ใหแ้ก่เจา้หน้าทีบ่รษิทั แทนการเขา้รว่มประชุมและเดนิทางกลบั พรอ้มปฏบิตัติาม
คาํแนะนําของกองควบคุมโรค กระทรวงสาธารณาสุข 
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แบบฟอร์มลงทะเบียนสําหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านส่ือ(E-EGM) 
 

เขียนท่ี......................................................................... 
วนัท่ี.................เดือน.........................พ.ศ. ................... 

 
ขา้พเจา้..................................................................................สัญชาติ..............................อยูบ่า้นเลขท่ี........................... 
ถนน.....................................................ตาํบล/แขวง......................................อาํเภอ/เขต................................................. 
จงัหวดั....................................................รหสัไปรษณีย.์.................................โทรศพัทมื์อถือ........................................ 
เลขทะเบียนผูถื้อหุน้............................................................................................เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั พเีออี 
(ประเทศไทย)จาํกดั (มหาชน) โดยผูถื้อหุน้จาํนวนทั้งส้ินรวม............................................................................หุน้ 
ขา้พเจา้ขอยืนยนัว่าจะเขา้ร่วมประชุมและลงมติในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี  1/2564 ซ่ึงจะจดัข้ึนในรูปแบบ
ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-EGM) ในวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. โดย 

 เขา้ร่วมประชุม(E-EGM) ดว้ยตวัเอง และขอใหบ้ริษทัฯ ส่งช่ือผูใ้ช ้(Username) รหสัผูใ้ช ้(Password) 
พร้อมเวบ็ลิงค ์

(Web Link) เพื่อเขา้ร่วมประชุมมาท่ี Email Address ………………………………………………… 
 มอบฉนัทะใหน้าย/นาง/นางสาว............................................................................................................... 
เขา้ร่วมประชุมแทนและขอใหบ้ริษทัฯ ส่งช่ือผูใ้ช ้(Username) รหสัผูใ้ช ้(Password) พร้อมเวบ็ลิงค์
(Web Link) 
เพือ่เขา้ร่วมประชุมมาใหผู้รั้บมอบฉนัทะท่ี Email Address ………………………………………… 

 
 

ลงช่ือ............................................................ผูถื้อหุน้ 
                                                                                                                      (..........................................................) 

 
ลงช่ือ.....................................................ผูม้อบฉนัทะ 

                                                                                                               (...........................................................) 
หมายเหตุ: 
กรุณาส่ง “แบบฟอร์มลงทะเบียนสาํหรับการประชุมผูถื้อหุน้ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-EGM)” ท่ีกรอกขอ้มูล
ครบถว้น พร้อมแนบเอกสารยนืยนัตวัตนตามท่ีกาํหนดใน “ขอ้ปฏิบติัสาํหรับการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ผา่นส่ือ
อิเลก็ทรอนิกส์ (E-EGM) และการมอบฉนัทะ”  
(ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 13 ) มาใหบ้ริษทัฯ ภายใน วนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2564ผา่นช่องทางต่อไปน้ี 
:ทางจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ Email Address : info@pae.co.th หรือ  

:ทางไปรษณียล์งทะเบียนถึง เลขานุการบริษทับริษทั พเีออี (ประเทศไทย)  จาํกดั (มหาชน) 
 เลขท่ี 69 ซอยอ่อนนุช 64 (สุขสมาน) ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 
10250 
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ข้อปฏิบตัิสาํหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถอืหุ้นผ่านสืออิเล็กทรอนิกส ์(E-EGM) และการมอบ
ฉันทะ 

1. กรณีผู้ถอืห ุน้มคีวามประสงคเ์ข ้าร ่วมการประชุม E-EGM 
1.1 โปรดกรอกแบบฟอรม์ลงทะเบียนสาํหรบัการประชมุผูถื้อหุน้ผ่านสืออิเล็กทรอนิกส ์(E-EGM) (สิงทีส่ง

มาดว้ย ) โดยขอใหท่้าน ระบุอ ีเมล (E-Mail) และหมายเลขโทรศัพทม์ือถือของท ่านให้ช ัดเจน 

สาํหร ับใช้ในการลงทะเบียนเข ้าร ่วมประชุม และแนบสาํเนาเอกสารแสดงตวัตนเพือยืนยนัสิทธิ

เขา้รว่มประชมุ E-EGM ดงันี 

 สําหร ับผู้ถ ือห ุ้นท ีเป็นบุคคลธรรมดา – สาํเนาบัตรประจาํตัวประชาชน หรือสาํเนาหนังสือ

เดินทาง หรอืสาํเนาเอกสารอืนซงึออกโดยหน่วยงานราชการ ทียงัไม่หมดอาย ุพรอ้มลงลายมือชือ

รบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

 สําหร ับผู้ถ ือห ุ้นท ีเป็นนิติบุคล  – หนังสือมอบอาํนาจ หรือ หนงัสือมอบฉันทะทีลงลายมือชือ

ครบถ้วนพรอ้มเอกสารประกอบตามรายละเอียดทีระบุในหัวขอ้ “เอกสารประกอบการมอบ

ฉนัทะ” ในหนา้ถดัไป 

ขอให้ท่านส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสาํหรับการประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) และเอกสาร
แสดงตัวตนดังกล่าวข้างต้นให้บริษัทฯ ภายในวันที  พฤศจิกายน   ผ่านช่องทางดังนี 

 ทางจดหมายอิเลก็ทรอนิกส ์E-mail address : info@pae.co.th 

 ทางไปรษณียล์งทะเบยีน 

     ถึง นายอุทัย   กลางพิมาย 

  เลขานกุาร บรษัิท พีเออี (ประเทศไทย)  จาํกดั (มหาชน) 
  เลขท่ี  69 ซอยอ่อนนุช  64 (สุขสมาน ) ถนนศรีนครินท ร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 
กรุงเทพมหานคร 10250 
1.2 เมือบริษัทฯ ไดร้บัเอกสารตามขอ้ .  จากท่าน บริษัทฯ จะดาํเนินการตรวจสอบเอกสารเพือยืนยัน

สิทธิเขา้ร่วมประชุมโดยเมือผ่านการตรวจสอบสิทธิแลว้ บริษัทฯ จะจัดส่งชือผูใ้ช ้(username) และ 

รหัสผู้ใช้ (Password) พรอ้ม Weblink ในการเขา้สู่ระบบการประชุม E-EGM ไปให้ท่านผ่านทาง

อีเมล (E-Mail) 

ทังนี ขอให้ท่านเก็บรักษาชือผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ไวเ้ป็นความลับ ไม่
เปิดเผยแก่ผู้อืน และในกรณีทีชือผู้ใช้ (username) และรหัสผู้ใช้ (password) ของท่านสูญหาย 
หรือยังไม่ได้รับภายในวันที  พฤศจิกายน  กรุณาติดต่อบริษัทฯ โดยทันที 
1.3 ขอใหท่้านศึกษาคู่มือวิธีการใชง้านระบบการประชุม E-EGM ทีบริษัทฯ ไดส้่งใหท่้านทางอีเมล (E-

Mail) โดยละเอียดทังนี ระบบจะเปิดใหท่้านลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมล่วงหน้า  นาทีก่อนเริม

ประชมุ อยา่งไรก็ตาม การถ่ายทอสดการประชมุจะเรมิในเวลา 3.  น.เท่านนั 
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1.4 สาํหรบัวิธีการลงคะแนนระหว่างการประชุม E-AGM ท่านสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระได ้โดย

ลงคะแนน “ไม่เห็นดว้ย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีทีท่านไม่ลงคะแนนสาํหรบัวาระใดๆ ระบบจะนับ

คะแนนของท่านเป็น “เห็นดว้ย” โดยอตัโนมตั ิ

1.5 กรณีทีท่านประสบปัญหาทางดา้นเทคนิคในการใชร้ะบบการประชุม E-EGM ก่อนการประชุม หรือ

ระหว่างการประชมุ กรุณาติดต่อ บริษัท พอยซ เทคโนโลยี จาํกดั ซึงเป็นผูใ้หบ้รกิารระบบการประชุม 

E-EGM ของทางบรษัิทฯ โดยบรษัิทฯ จะระบชุ่องทางการติดต่อ บริษัท พอยซ เทคโนโลยี จาํกดั ไวใ้น

อีเมลทีไดส้ง่ชือผูใ้ช ้(Username) และรหสัผูใ้ช ้(Password) ใหท่้าน 

รายช่ือเจา้หนา้ท่ีดูแลการใชร้ะบบ 

คุณ ทศันวดี ทวะชาลี 

เบอร์โทร : 062-908-8787 

อีเมล : tassanavadee@poise.co.th 

คุณ กนัตรัตน ์จึงธนาภรณ์  

เบอร์โทร :  092-670-3232 

อีเมล : kantarat@poisetechnology.com 

 

2. กรณีผู้ถอืห ุน้มคีวามประสงคจ์ะมอบฉันทะให ้ผู้อ ืนเข ้าร ่วมประชุม E-EGM 
สาํหรบัผู้ถือหุ้นทีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุม E-EGM ได  ้ผู้ถือหุน้สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอืนหรือ

กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดงัตอ่ไปนีเขา้รว่มประชมุและออกเสยีงแทน 

ชือ-นามสกุล/ตาํแหน่ง อายุ ทอียู่ 
วาระทมีีส่วน

ไดเ้สีย 
(พเิศษ) 

1. นายชาลี  จงัวิจิตรกลุ 
ประธานกรรมการบริษัท 
และกรรมการอิสระ 

62 บรษัิท พีเออี (ประเทศไทย) จาํกดั 
(มหาชน) เลขที 69 ซอยอ่อนนชุ 64 (สขุ
สมาน) ถนนศรนีครนิทร ์แขวงสวนหลวง 
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 

ไมมี่ 

2. นายฐิติพร  กวีวิทยเวทญ ์
         ประธานกรรมการตรวจสอบ 

44 บรษัิท พีเออี (ประเทศไทย) จาํกดั 
(มหาชน) เลขที 69 ซอยอ่อนนชุ 64 (สขุ
สมาน) ถนนศรนีครนิทร ์แขวงสวนหลวง 
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 

ไมมี่ 

3. นายกฤษฎา  สรุวฒันวเิศษ 
         กรรมการตรวจสอบ 

37 บรษัิท พีเออี (ประเทศไทย) จาํกดั 
(มหาชน) เลขที 69 ซอยอ่อนนชุ 64 (สขุ
สมาน) ถนนศรนีครนิทร ์แขวงสวนหลวง 
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 

ไมมี่ 

 

ทงันี ขอใหผู้ถื้อหุน้กรอกขอ้ความและลงลายมือชือในหนงัสือมอบฉันทะทีบริษัทฯ ไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 

หรือสามารถดาวนโ์หลดจากเว็บไซดบ์ริษัทฯ ที www.pae.co.th และส่งหนังสือมอบฉันทะและสาํเนา
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เอกสารประกอบการมอบฉันทะ (ตามทีระบุดา้นล่างนี) ใหบ้ริษัทฯ ภายในวนัที  พฤศจิกายน   

ผา่นช่องทางดงันี 

 ทางจดหมายอิเลก็ทรอนิกส ์E-Mail address : info@pae.co.th 

 ทางไปรษณียล์งทะเบยีน 

ถงึ นายอทุยั  กลางพิมาย 

เลขานกุาร บรษัิท พีเออี (ประเทศไทย)  จาํกดั (มหาชน) 
 เลขท่ี 69 ซอยอ่อนนุช 64 (สุขสมาน) ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 

กรุงเทพมหานคร 10250 

เอกสารประกอบการมอบฉันทะ 

ผู้ถอืห ุ้นมอบฉันทะ 
1. หนงัสือมอบฉันทะทีกรอกขอ้ความครบถว้น และลงลายมือชือของผูม้อบฉันทะและผูร้บัมอบฉันทะ 

และ 

2. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือสาํเนาหนงัสือเดินทางทียงัไม่หมดอายุ และลงลายมือชือรบัรอง

สาํเนาถกูตอ้งของผูม้อบฉนัทะ และ 

3. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือสาํเนาหนงัสือเดินทางทียงัไม่หมดอายุ และลงลายมือชือรบัรอง

สาํเนาถกูตอ้งของผูร้บัมอบฉนัทะ 

นิตบุิคคลมอบฉันทะ 
1. หนงัสือมอบฉันทะทีกรอกขอ้ความครบถว้น และลงลายมือชือของผูมี้อาํนาจลงลายมือชือผกูพนันิติ

บุคคลนนั รวมทงัตราประทบัของนิติบุคคล (ถา้มี) ของผูม้อบฉันทะ และลงลายมือชือของผูร้บัมอบ

ฉนัทะ และ 

2. หนังสือรบัรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของผูม้อบฉันทะ ซึงลงลายมือชือรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง

และออกใหไ้ม่เกิน  เดือนก่อนวนัประชมุผูถื้อหุน้ และ 

3. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือสาํเนาหนงัสือเดินทางทียงัไม่หมดอายุ และลงลายมือชือรบรอง

สาํเนาถกูตอ้งของผูมี้อาํนาจลงลายมือชือผกูพนันิติบคุคลนนั (ผูม้อบฉนัทะ) และ 

4. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือสาํเนาหนงัสือเดินทางทียงัไม่หมดอายุ และลงลายมือชือรบัรอง

สาํเนาถกูตอ้งของผูร้บัมอบฉนัทะ 

บุคคลทไีม่ใช่สัญชาตไิทยหรือนิตบุิคคลจดทะเบยีนตา่งชาต ิ
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึงไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้ง ครบถว้น และลงลายมือชือผูแ้ทนนิติบุคคล 

(กรรมการผูมี้อาํนาจ) พรอ้มประทบัตราสาํคญับรษัิท (ถา้มี) และผูร้บัมอบฉนัทะ 

2. เอกสารของผูถื้อหุน้ 

- สาํเนาหนังสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้ ซึงออกโดยหน่วยงานราชการของ

ประเทศดังกล่าว (ซึงแสดงใหเ้ห็นว่าผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมการผูมี้อาํนาจ) ทีลงชือในฐานะผู้
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มอบฉนัทะ เป็นกรรมการผูมี้อาํนาจลงลายมือชือแทนนิติบคุคลทีเป็นผูถื้อหุน้อายไุม่เกิน  เดือน

ก่อนวันประชุม ลงลายมือชือรบัรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมการผูมี้อาํนาจ) 

พรอ้มประทบัตราสาํคญับรษัิท (ถา้มี) 

- สาํเนาเอกสารแสดงตนของผูแ้ทนนิติบคุคล (กรรมการผูมี้อาํนาจ) ซงึเป็นกรรมการผูมี้อาํนาจลง

ลายมือชือผกูพนันิตบิคุคล และลงลายมือชือรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

- สาํเนาหนังสือมอบอาํนาจจากผู้ถือหุน้ทีเป็นผูล้งทุนต่างประเทศให้คัสโตเดียนเป็นผูเ้ขา้ร่วม

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึงลงลายมือชือรบัรองสาํเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล 

(กรรมการผูมี้อาํนาจ) พรอ้มประทบัตราสาํคญับรษัิท (ถา้มี) 

3. เอกสารของคสัโตเดียน 

- สาํเนาหนงัสือมอบอาํนาจทีคสัโตเดียนไดม้อบอาํนาจใหก้รรมการ หรือผูบ้ริหาร หรือพนักงาน

ของคสัโตเดียน เป็นผูม้อบฉันทะใหพ้นักงาน หรือบุคคลอืนใด เพือการเขา้ประชุมผุถื้อหุน้ของ

บริษัทลกูคา้ได ้และลงลายมือชือรบัรองสาํเนาถกูตอ้งโดยกรรมการ หรือผูบ้รหิาร หรือพนกังาน

ของคสัโตเดียนซงึเป็นผูม้อบฉนัทะ 

- หนงัสือยืนยนัหรอืสาํเนาใบอนญุาตการประกอบธุรกิจคสัโตเดียนของคสัโตเดียน และลงลายมือ

ชือรบัรองสาํเนาถกูตอ้งโดยผูม้อบฉนัทะ 

- สาํเนาเอกสารแสดงตนของผูม้อบฉนัทะ ซงึผูม้อบฉนัทะลงลายมือชือรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง และ 

- สาํเนาเอกสารแสดงตนของผูร้บัมอบฉนัทะ ซงึผูร้บัมอบฉนัทะลงลายมือชือรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

4. กรณีมีการมอบอาํนาจช่วงก่อนการมอบฉนัทะใหค้สัโตเดียน 

- เอกสารแสดงการมอบอาํนาจช่วงทกุช่วงตอ้งครบถว้นไม่ขาดตอน และมีถอ้ยคาํใหม้อบอาํนาจ

ช่วงได ้

- สาํเนาเอกสารแสดงตนของผูม้อบอาํนาจช่วงทกุช่วง และลงลายมือชือรบัรองสาํเนาถกูตอ้งโดยผู้

มอบฉันทะ (กรณีเป็นนิติบุคคลลงลายมือชือรบัรองสาํเนาถูกตอ้งโดยกรรมการผูมี้อาํนาจลง

ลายมือชือของผูม้อบฉนัทะ) 

ทังนี เอกสารทีจัดทําขึนในต่างประเทศ จะต้องผ่านการรับรองจากโรตารีพับบลิค และในกรณีที
เอกสารใดทีมิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทําคาํแปลภาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วยและให้
ผูถื้อหุ้นหรือกรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือชือผูกพันนิติบุคคลนันรับรองความถูกต้องของคาํแปล 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 47 

 

คู่มือวิธีการลงทะเบียนการเข้าร่วมฟังประชุมผู้ถือหุ้นผ่าน  

ระบบ Microsoft Teams VDO Conference 

1. เปิดแบบฟอรม์ Microsoft Forms  

ผา่น Link URL 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ABTh3By0q0SgJj

0v2CWVd95TZZriu85HtbZ35q29ZqhUOVhWSVdURlIxRzZZTkgwNU9aSkt

MSUU5VC4u 

 

หรอื QR Code 

 

 
 

ส่ิงที่ส ่งมาด้วย ลาํดบัที่ 15 
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2. กรอกขอ้มลูลงใน Microsoft Forms ทกุขอ้ใหค้รบถว้นสมบรูณเ์พือความรวดเรว็ใน

การตรวจสอบยืนยนั ตวัตน > กด Submit 

 

 
โปรดกรอกขอ้มลูของท่านตามความเป็นจรงิใหถ้กูตอ้งและครบถว้น เพือประโยชน ์ในการ
ยืนยนัตวัตนของท่าน 
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3. ระบบจะปิดการลงทะเบียนในวนัที 25 พฤศจิกายน 2564  

และสง่ Invitation ไปยงัทา่น ผา่น E-mail ทีท่านไดล้งทะเบียนไว ้ 

ภายในวนัที 26-28 พฤศจิกายน 2564 ก่อนการประชมุ  

ซงึทา่นจะไดร้บั Link เพือเขา้รว่มประชมุ รวมทงั Username และ Password 

สาํหรบั Login เพือยืนยนัตวัตนในการเขา้รว่มประชมุในครงันี 

*สามารถดวิูธีการเขา้รว่มประชมุไดจ้าก คูมื่อการเขา้รว่มฟังประชมุผูถื้อหุน้ผา่น

ระบบ Microsoft team VDO conference 
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คู่มือการเข้าร่วมฟังประชุมผู้ถือหุ้นผ่าน  
ระบบ Microsoft Teams VDO Conference 

 
ความต้องการในการเข้าร่วมฟังประชุม 
 
1. โน๊ตบุ๊ค พีซี หรือ Smart Phone  
2. ลําโพงของโน๊ตบุ๊ค พีซี หรือลําโพงท่ีสามารถเช่ือมต่อโน๊ตบุ๊ค พีซี ได้  
3. เว็บเบราว์เซอร์ Chrome เวอร์ชัน 72 ข้ึนไป หรือ แอพพลิเคชัน Microsoft Teams (ถ้าใช้แอพลิ
เคช่ัน ต้องเป็น Window10 ข้ันตํ่า) 
4. ความเร็วอินเทอร์เน็ตไม่ ตํ่ากว่า 1 Mbps 
 
วิธีเข้าร่วมประชุมผ่านเว็บเบราว์เซอร์ Chrome 

1. ล็อกอินอีเมลท่ีลงทะเบียนไว้ บนเบราว์เซอร์ Chrome กดเข้าหัวข้อการประชุมผู้ถือหุ้น จะ

ปรากฏ Invitation โดยจะมี Email / Password และ Link URL เพ่ือเข้าห้องประชุม  

ให้กดท่ี Link เพ่ือเข้าร่วมได้เลย  

 

 
 

 
 

 
 

 

 

** อีเมลทีสง่ใหจ้ะแนบไป 1 link การเขา้ประชมุ  

 Link การประชมุจรงิ  

ตวัอย่าง (ตามรูปทีแสดงขา้งตน้) 

คลิกที  Click here to join the meeting      

   
วนัประชมุจรงิใหเ้ลือก Link การประชมุจรงิ 

 

ส่ิงที่ส ่งมาด้วย ลาํดบัที่ 16 
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2. เบราว์เซอร์จะถามให้เปิดโปรแกรม Microsoft Teams ให้ตอบ ยกเลิก หรือ Cancel 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. เลือก เข้าร่วมบนเว็บแทน 
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4. ให้เลือก Sign in ท่ีข้างล่าง (หากมีแอคเคาท์เดิมอยู่แล้ว ให้ทําการลงช่ือออกจากระบบก่อน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
         จะปรากฏหน้าให้เลือกอีเมล ในการประชุม กรณีมีอีเมล Office365 มาก่อนให้เลือก บัญชีอื่น 
และใส่ Account , Password ท่ีได้รับแจ้งในอีเมลท่ีลงทะเบียนไว้ (ตามข้อ1.) 
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โดยระบบจะทําการบังคับให้เปลี่ยนรหัสผ่านในการใช้งานแอคเคาท์ครั้งแรก 

Current Password  : รหัสเดิมท่ีทางทีมงานให้ 

New Password   : รหัสท่ีต้ังใหม่  

Re-New Password  : รหัสท่ีต้ังใหม่ (อีกครั้ง) 

  
 

5. เลือก เข้าร่วมตอนน้ี  
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จากนนั ผูเ้ขา้รว่มประชมุจะอยูใ่น Lobby ระบบจะมีการแจง้ไปทีผูด้แูล Meeting Online 

เมือ Organizer ยืนยนัตวัตนและกด Admit จงึจะสามารถเขา้สูก่ารประชมุได ้
 
 

 
 
 
 

6. ระบบจะทาํการเชือมตอ่ท่านเขา้สูห่อ้งประชมุ หากทา่นตอ้งการดภูาพVDO แบบเต็มจอ 

โปรดเลือกที              และเลือก เข ้าสู่โหมดเตม็หน้าจอ 
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วิธีเข้าร่วมประชุมผ่าน Smart Phone 
 

1. ทาํการเปิดแอพลิเคชนั Microsoft Teams ในโทรศพัท ์ 
 

 
 
 

2. ทาํการลงชือเขา้ใชง้านดว้ย Account และ Password ทีทางทีมงาน สง่เขา้อีเมลข์อง

ทา่น หากมีแอคเคาทเ์ดิมอยู ่ใหท้าํการลงชือออกก่อน  
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โดยระบบจะทาํการบงัคบัใหเ้ปลียนรหสัผ่านในการใชง้านแอคเคาทค์รงัแรก 

Current Password  : รหสัเดมิทีทางทีมงานให ้

New Password   : รหสัทีตงัใหม ่ 

Re-New Password  : รหสัทีตงัใหม ่(อีกครงั) 
 

 
3. จากนนักด Join on your computer or mobile app ใน Invitation ทีถกูสง่เขา้อีเมล์

ของท่าน 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

** อีเมลทีสง่ใหจ้ะแนบไป 1 link การเขา้ประชมุ  

 Link การประชมุจรงิ  

ตวัอย่าง (ตามรูปทีแสดงขา้งตน้) 

คลิกที  Click here to join the meeting        

วนัประชมุจรงิใหเ้ลือก Link การประชมุจริง 
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4. กด Join เพือเขา้สูห่อ้งประชมุ 

ภายใต ้Account ทีทางทีมงานไดส้ง่ใหท่้านผา่นอีเมลเ์ทา่นนั 

ผูค้วบคมุการประชมุออนไลนจ์ะทาํการเช็ครายชือ  

และทาํการ Admit ใหท้า่นเขา้สูก่ารประชมุที ล็อคอินดว้ย Account ของทีมงานเทา่นนั 

หากมีแอคเคาทเ์ดมิอยู ่ใหท้าํการลงชือออกจากระบบก่อน  : Settings > Sign Out 
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วธิ ีเข ้าร ่วมประชุมผ่านแอพลิเคชัน Microsoft Teams Desktop 

 

1. ทาํการล็อกอินอีเมลทีลงทะเบียนไวบ้นเบราวเ์ซอร ์Chrome กดเขา้หวัขอ้การประชมุผูถื้อ

หุน้ จะปรากฏ Invitation โดยจะมี Email / Password และ Link URL เพือเขา้หอ้ง

ประชมุ ใหก้ดที Link เพือเขา้รว่มไดเ้ลย 

2. เบราวเ์ซอรจ์ะถามใหเ้ปิดโปรแกรม Microsoft Teams ใหต้อบ เปิด Microsoft Teams 

3. ทาํการลงชือเขา้ใชง้านดว้ย Account ทีทางทีมงานสง่ใหท้า่นทางอีเมลเ์ท่านนั หากมี

แอคเคาทเ์ดิมอยูแ่ลว้ ใหท้าํการลงชือออกจากการใชง้าน  
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4. กด join เขา้สู ่Meeting  

** อีเมลทีสง่ใหจ้ะแนบไป 1 link การเขา้ประชมุ   

 Link การประชมุจรงิ  

ตวัอย่าง (ตามรูปทีแสดงขา้งตน้) 

คลิกที  Click here to join the meeting        

วนัประชมุจรงิใหเ้ลือก Link การประชมุจริง 
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วธิ ีการถามคาํถาม Q&A 

 
เมือถึงช่วงทีผูด้าํเนินรายการประชมุ ใหเ้วลาในการถามคาํถาม สามารถกด Raise 

Hand เพือสอบถามคาํถามได ้

 
 Raise Hand ผา่นช่องทาง Web Browser 

 
 
 
 Raise Hand ผา่นช่องทาง แอพลิเคชัน Microsoft Teams Deskto0070 
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 Raise Hand ผา่นช่องทาง Smart Phone  
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วิธีการโหวตออกเสียง Poll  
 

1. เขา้รว่ม Microsoft Teams Meeting Online  
 

2. เปิดดโูพล ที Show Conversation จะปรากฏโพลขนึมา ดา้นขวามือ 
เมือถึงเวลาโหวต ผูอ้อกเสียงจะสามารถร่วมโหวตได้แบบ Real-Time เท่านัน จะไม่สามารถ

ย้อนกลับมาโหวตในวาระทีผ่านไปแล้วได้ 
 

 โหวตผ่านช่องทาง Web Browser 
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 โหวตผ่านช่องทาง Application Desktop 
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 โหวตผ่านช่องทาง Smart Phone 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. จากนนักดโหวตที choice > Submit vote 
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กรณีทีท่านประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้ระบบโหวตออกเสียง Poll ระหว่างประชุม              

กรุณากดปุ่ม Raise Hand เพือขอความช่วยเหลือ 

หรือติดต่อกลับ บริษัท พอยซ์ เทคโนโลยี จาํกัด ซึงเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม E-AGM ของทาง
บริษัทฯ ตามข้อมูลติดต่อ 

 
คุณ ทัศนวดี ทวะชาลี  (Pre-sale Engineer) 
Mobile : 062-908-8787 
E-mail : tassanavadee@poise.co.th 
 
คุณ กันตรัตน์ จึงธนาภรณ ์(Pre-sale Engineer) 
Mobile : 092-670-3232 
E-mail : kantarat@poisetechnology.com 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


