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รายงานการประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2564 
บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

 
วันท่ีประชุม  : วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564  เปิดประชุมเวลา 13.00 น. 
สถานท่ีประชุม  : เลขที่ 69 ซอยอ่อนนุช 64 (สุขสมาน) ถนนศรีนครินทร์  

แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 
ประธานท่ีประชุม  :   นายชาลี  จังวิจิตรกุล   ประธานกรรมการบริษัท 
เลขานุการท่ีประชุม : นายอุทัย  กลางพิมาย  รองประธานกรรมการบริษัท ล าดับที่ 3 
ผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม : จ านวนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 (Record Date)  

จ านวนผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 10,880 ราย  
รวมจ านวนหุ้นทั้งสิ้น 2,770,889,766 หุ้น  

วาระที่ 1-5  : จ านวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 505 ราย  
นับรวมจ านวนหุ้นทั้งสิ้น 1,070,712,280 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 38.53  
ของหุ้นทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท 

 

ก่อนเริ่มการประชุม 
 นายสมศักดิ ์ นาคแก้ว  ท าหน้าที่เป็นผู้ด าเนินการประชุมครั้งนี้  ไดก้ล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น ทุกท่านเพื่อเข้าสู่
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ของบริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) และได้แถลงให้ที่
ประชุมทราบว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะ       ในการเข้าร่วมประชุมแบบออนไลน์ 
และ แบบออฟไลน์ ทั้งสิ้น 505 ราย นับรวมจ านวนหุ้นทั้งสิ้น 1,070,712,280 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 38.53 ของ
จ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท  ครบเป็นองค์ประชุม  ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 38 รวมทั้งแนะน า
คณะกรรมการบริษัท  ผู้บริหาร ที่เข้าร่วมประชุม  ดังนี้ 
รายชื่อกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุมด้วยตนเอง มีดังนี ้
1. นายชาลี  จังวิจิตรกุล  ประธานกรรมการบริษัท 
2. นายอานนท์  เลขาสถาพร  รองประธานกรรมการบริษัท ล าดับที่ 1 
3. นายสมพร  มั่งมี   รองประธานกรรมการบริษัท ล าดับที่ 2 
4. นายอุทัย  กลางพิมาย  รองประธานกรรมการบริษัท ล าดับที่ 3 
5. นายฐิติพร  กวีวิทยเวชญ์  ประธานกรรมการตรวจสอบ 
6. นายกฤษฎา  สุรวัฒนวิเศษ  กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 
7. นายกิตติ  อธินันท์    กรรมการอิสระ 
8. นางสาวปนัดดา บุญประกอบ  กรรมการบริษัท 
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ท่ีปรึกษาทางการเงินของบริษัทเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ E-EGM  ดังนี้ 
1. นายเกรียงไกร   ศิระวณิชการ 
 

 และการประชุมครั้งนี้มีผู้สอบบัญชี คือ นายเกียรติศักดิ์  วานิชย์หานนท์  แห่งส านักงานบริษัท เอส พี 
ออดิท จ ากัด เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 
 และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เป็นผู้สังเกตการณ์ จ านวน 2 ท่าน คือ นางสาว
จริยา  เจียมสมคิด  และ นางสาวณัฐสิณี  เด่นเลิศชัยกุล เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ E-EGM  

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการจ านวน 8 คน  สัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้  คิดเป็น
ร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด  

นายชาลี  จังวิจิตรกุล ประธานกรรมการบริษัท ท าหน้าที่ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุมวิสามัญผู้ถือ
หุ้น ครั้งที่ 1/2564 ของ บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) พร้อมกับกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม
ประชุม โดยก่อนเริ่มการประชุม ได้มอบหมายให้  นายสมศักดิ์  นาคแก้ว   ผู้ด าเนินการประชุมเป็นผู้ช้ีแจงถึง
วิธีการออกเสียงลงคะแนนสรุปได้ ดังนี้  

ผู้ด าเนินการประชุม ได้แจ้งข้อมูลเบื้องต้นให้ทราบถึงทุนของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้ 

 ทุนจดทะเบียน จ านวน 8,051,717,332  บาท 

 ทุนช าระแล้ว จ านวน  2,770,889,766  บาท 
 และได้เรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิ
ของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ดังนี้ 

1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับ
มอบฉันทะได้ 

2. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งค าถามมายังบริษัทเป็นการล่วงหน้า 
ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นส่งค าถามมายังบริษัทเป็นการล่วงหน้า 

และก่อนทีจ่ะเริม่การพิจารณาวาระการประชุม ขอช้ีแจงเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน ของการ
ประชุมทั้ง 2 รูปแบบ ดังนี ้

1. วิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระของการประชุม แบบออนไลน์ (E-EGM) ดังนี้ครับ 

 ผู้ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้นที่ตนถืออยู่ และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วน
ได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนี้ 

 ในการลงมติที่ประชุม ให้กระท าโดยเปิดเผย ซึ่งผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชุมผ่านสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ E-EGM สามารถลงคะแนนเสียงคือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง 
ในแต่ละวาระ โดยวิธีการนับคะแนนเสียง บริษัทจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบยีน
เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-EGM จากการกดปุ่มลงคะแนนของผู้ถือหุ้น 

ต่อหน้าที่ 3./ ทุกท่าน 
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ทุกท่าน โดยกดปุ่มใดปุ่มหนึ่งของปุ่ม เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระได้
ตั้งแต่เริ่มวาระนั้นๆ จนกว่าเลขาที่ประชุมแจ้งให้ลงมติในแต่ละวาระ โดยหลังจากเลขาที่
ประชุมแจ้งให้ลงมติ ในการลงมติ หลังจากปิดวาระไปแล้ว หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ 
มิได้กดปุ่มลงคะแนน ระบบจะถือว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีมติเห็นด้วยตามข้อเสนอ
ของบริษัท และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงได้ 

2. วิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระของการประชุม แบบออฟไลน์ ดังนี้ครับ 

 ผู้ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้นที่ตนถืออยู่ และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วน
ได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนี้ 

 ในการลงมติของที่ประชุมในครั้งนี้จะลงมติโดยวิธีเปิดเผย โดยประธานที่ประชุมจะมอบหมาย
ให้เลขานุการที่ประชุมสอบถามมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ และหากไม่มีผู้ถือหุ้น
ท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ หรือเห็นด้วยตาม
ข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัท 

 ถ้ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะกรุณา
กรอกช่ือ จ านวนหุ้น และมติ พร้อมทั้งลงช่ือในใบลงคะแนนเสียงที่บริษัทได้แจกให้ผู้ถือหุ้น
ก่อนเข้าประชุมแล้ว 

 ในการรวบรวมผลการลงมติ บริษัทจะน าจ านวนคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย และ
งดออกเสียง ไปหักออกจากจ านวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน ส่วนคะแนนเสียงที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยหรือ
อนุมัติ โดยจะแสดงผลการนับคะแนนเสียงบนสไลด์ให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบ 

3. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น  ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 40. ให้นับหนึ่งหุ้นเป็น
หนึ่งเสียง 

4. ในการลงมติที่ประชุม ให้กระท าโดยเปิดเผย ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระ โดยวิธีการนับคะแนนจะนับเฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงไม่
เห็นด้วยและงดออกเสียงเท่านั้น โดยผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง กรุณากรอกใบ
ลงคะแนนที่ท่านได้รับแจกจากเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าร่วมประชุม และยกมือข้ึน เพื่อเจ้าหน้าที่จะจัดเก็บ
ใบลงคะแนนของท่าน  บริษัทจะน าคะแนนเสียงที่ ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ดังกล่าวนั้น  หักออก
จากจ านวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม  ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วย
ในวาระนั้นๆ  ทั้งนี้ ในกรณีไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือ
ว่าที่ประชุมเห็นชอบหรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์ อย่างไรก็ตามหากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่
น าส่งบัตรลงคะแนนเสียง บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีมติเห็นด้วยตามข้อเสนอของ
คณะกรรมการบริษัท 

ต่อหน้าที่ 4./ 5.ในกรณี 
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5. ในกรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการ  ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ 
6. บริษัทตระหนักถึงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีการแพร่

ระบาดอย่างรวดเร็วและขยายวงกว้างข้ึน จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องมีการก าหนดมาตรการและ      
ข้อปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการประชุมเพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเพิ่มเติม ตามที่แจ้งไว้
ในหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นแล้ว โดยมาตรการและข้อปฏิบัติดังกล่าวได้ก าหนดข้ึน
เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามมาตรการที่รัฐบาลก าหนดเพื่อควบคุมสถานการณ์แพร่ระบาด ดังนั้น 
ในการประชุมวันนี้ จะเป็นการด าเนินการประชุมที่กระชับที่สุด แต่เป็นไปตามระเบียบวาระการ
ประชุมที่ก าหนดไว้อย่างถูกกฎหมาย หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีข้อซักถาม  ขอความกรุณาผู้
ถือหุ้น เขียนใส่กระดาษที่เจ้าหน้าที่ได้แจกให้และยกมือข้ึน เพื่อเจ้าหน้าที่จะจัดเก็บค าถามของท่าน 
แทนการสอบถามทางไมโครโฟน และจะตอบค าถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมในวาระเรื่องอื่นๆ  

เมื่อผู้ด าเนินการประชุมช้ีแจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น  
พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 

  
วาระที่  1 พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียน จ านวน 5,280,827,566 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 

8,051,717,332  บาท เป็นทุนจดทะเบียน 2,770,889,766 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจด
ทะเบียนท่ียังไม่ได้จ าหน่ายจ านวน 5,280,827,566 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และ
อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 4. ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพ่ือให้สอดคล้องกับการ
ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

 นายอานนท์  เลขาสถาพร  รองประธานกรรมการบริษัท ล าดับที่ 1 ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทมี
ความประสงค์ขออนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 5,280,827,566 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 
8,051,717,332 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 2,770,889,766 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ ได้
จ าหน่ายจ านวน 5,280,827,566 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของ
บริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม
และใช้ข้อความใหม่ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 

ต่อหน้าที 5./ข้อ “4 
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 “ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียนจ านวน  2,770,889,766 บาท (สองพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบล้านแปดแสนแปดหมื่นเก้า
พันเจ็ดร้อยหกสิบหกบาท) 

แบ่งออกเป็น 2,770,889,766 หุ้น (สองพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบล้านแปดแสนแปดหมื่นเก
พันเจ็ดร้อยหกสิบหกหุ้น) 

มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หน่ึงบาท)  
โดยแบง่ออกเป็น   
หุ้นสามัญ 2,770,889,766 หุ้น (สองพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบล้านแปดแสนแปดหมื่นเก้า

พันเจ็ดร้อยหกสิบหกหุ้น) 
หุ้นบุริมสิทธิ                                                        - หุ้น       (- หุ้น)” 

 
 ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรม
พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค า หรือด าเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตาม
ค าสั่งนายทะเบียน  

นายอานนท์  เลขาสถาพร รองประธานกรรมการบริษัท ล าดับที่ 1  ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถาม
หรือไม่ ทั้งนี้มีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 
คุณอารีย์ เพชรบุตร :   ผู้ถือหุ้น/ ผู้เข้าร่วมประชุม  

ได้เรียนถามว่า ผลกระทบต่อจ านวนของผู้ถือหุ้นเดิมเป็นอย่างไร เช่น  จ านวนหุ้นลดลง มูลค่าหุ้นลดลง 
คุณอุทัย กลางพิมาย : รองประธานกรรมการบริษัท ล าดับท่ี 3  

ได้เรียนช้ีแจงว่า สัดส่วนการเพิ่มทุน 1:8 คือ 1หุ้นเดิม เพิ่มทุนได้ 8 หุ้น เพราะฉะนั้นถ้าผู้ถือหุ้นทุกคนใช้
สิทธิเต็มมูลค่าหุ้น และจ านวนหุ้น ก็จะสอดคล้องเพิ่มเติมข้ึนไปตามสัดส่วน  ถ้าไม่เพิ่มทุน ก็จะถูก dilute ตาม
สัดส่วน 
 ส่วนการลดทุนมีผลกระทบต่อจ านวนหุ้นที่ถืออยู่ไหม ตอบว่าไม่มีเพราะจ านวนหุ้นที่ลด เป็นหุ้นในการเพิม่
ทุนที่ไม่มีการใช้สิทธิ  เพราะฉะนั้นการจดทะเบียนลดหุ้น ไม่ได้ท าให้จ านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ลดลงไปด้วย 
คุณสถาพร ผังนิรันดร์ : ผู้ถือหุ้น/ ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ได้เรียนถามว่า  

ข้อ 1. เหตุผลทั้งหมดของเรื่องราว EGM ครั้งนี้ การลดทุนหรือเพิ่มทุน ที่มาเป็นอย่างไร หากมติทั้งหมด
ไม่ผ่านจะเกิดอะไรข้ึนกับ PAE ผู้ถือหุ้นไม่เพิ่มตามสัดส่วน จะมีผล dilute effect อย่างไร 

ข้อ 2. หากวาระที่ 1 ไม่ผ่านมติ จะมีผลต่อการพิจารณาวาระอื่นๆ ใช่หรือไม่ 
คุณอุทัย กลางพิมาย : รองประธานกรรมการบริษัท ล าดับท่ี 3  

ได้เรียนช้ีแจงว่า เหตุแห่งที่มาของการประชุม EGM ครั้งนี้ มาจากอะไร ทุกท่านน่าจะทราบดีอยู่แล้วว่า 
บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นน้อยกว่าศูนย์มาหลายปีติดต่อกัน และเข้าข่ายการถูกเพิกถอนออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ 
นี่คือเงื่อนไขของตลาดหลักทรพัย์ฯ  ปัจจุบันคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์ฯ มีมติให้เพิกถอน PAE ออกจากตลาด 

ต่อหน้าที่ 6./ หลกัทรัพย ์



6 
 

หลักทรัพย์ฯ ขณะนี้อยู่ในช่วงระหว่างอทุธรณ์ค าสั่ง  ซึ่งเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ในการเข้ามาท างานนี้  เราอยากจะ 
แก้ไขเหตุแห่งตรงนี้ให้หมดไป  ซึ่งท าได้ และมีโอกาสเป็นไปได้ ถ้าผู้ถือหุ้นทุกคนช่วยกัน การที่จะท าให้ส่วนของผู้
ถือหุ้นกลับมาเป็นบวก แล้วบริษัทกลับมาด ารงสถานะอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไปได้ และในอนาคตจะสามารถ
กลับมาเทรดได้  เราต้องแก้ไขเหตุส่วนของผู้ถือหุ้นให้กลายเป็นบวกให้ได้ ซึ่ง ณ ตอนนี้ บริษัทมีหนี้อยู่พอสมควร  
มีหนี้เกินทุน เราต้องแก้ไขส่วนนี้ให้ได้ นั่นก็คือ เราจะใช้วิธีการเพิ่มทุน แล้วไปขอเจรจากับเจ้าหนี้ ตัดหนี้ออกไป  
ให้หนี้คงเหลืออยู่จ านวนหนึ่งที่สามารถรับได้ แล้วเราก็จะระดมทุนหาเงินมาช าระหนี้ และยอดหนี้จะตัดเป็นศูนย์
ทั้งหมด   ส่วนของผู้ถือหุ้นจะรับรู้เป็นก าไร หลังจากที่ตัดหนี้ออกไป จะท าให้ส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นบวก นี่คือเหตุ
แห่งที่มาของการประชุมในครั้งนี้ 

ส าหรับค าถามที่ว่า ถ้าไม่เพิ่มทุน จะ dilution ไหม อย่างที่ตอบไปเบื้องต้นว่า ถ้าไม่เพิ่มทุนแล้วคนอื่นใช้
สิทธิเพิ่มทุนเต็มจ านวน ท่านที่ใม่เพิ่มทุน ก็จะถูก dilution ตามสัดส่วน 

ณ ตอนนี้ สถานการณ์บริษัท จ าเป็นต้องเคลียร์ปัญหาทัง้หมด ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นทุกท่าน เรามองเหน็
ทางที่จะแก้ไข ให้บริษัทยังคงสถานะในตลาดหลักทรัพย์ฯ เราต้องการโอกาสจากผู้ถือหุ้น ว่าให้โอกาสบริษัทได้
กลับมาให้ได้ ส่วนวาระนี้มีผลไหม หากเสียงส่วนใหญ่ ไม่ให้ลดทุนจดทะเบียน ก็มีผลต่อวาระอื่นๆ  เพราะเหตุว่า 
การเพิ่มทุน 2 หมื่น 2 พันล้านหุ้น ก็จะท าไม่ได้ เพราะฉะนั้นมีผลต่อการพิจารณาวาระอื่นๆ 
 นายอานนท์  เลขาสถาพร  รองประธานกรรมการบริษัท ล าดับที่ 1 ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถาม
เพิ่มเติมหรือไม่  เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจด
ทะเบียน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน 

 
 มติท่ีประชุม  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวน
เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ให้ลดทุนจดทะเบียน ของบริษัทและแก้ไข
หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนและการมอบอ านาจตามที่เสนอ
ทุกประการ ด้วยเสียงดังนี้ 

มติ 
จ านวนเสียงทีล่งมต ิ

(1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง) 
ร้อยละของจ านวนหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมและมสีิทธิออก

เสียงลงคะแนน 
เห็นด้วย 1,084,533,700 99.78 
ไม่เห็นด้วย 1,853,580 0.17 
งดออกเสียง 505,000 0.05 
บัตรเสีย 0 0.00 
จ านวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมสีิทธิออกเสียงในวาระ 1,086,892,280 เสียง 

 
 

ต่อหน้าที่ 7./ วาระที่ 2 
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วาระที่  2 พิจารณาอนุมัติเพ่ิมทุนจดทะเบียนบริษัท จ านวน 22,167,118,128  บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม  
2,770,889,766 บาท เป็นทุนจดทะเบียน  24,938,007,894  บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุน
จ านวน 22,167,118,128   หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 4. 
ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ   

 นายสมพร  มั่งมี  รองประธานกรรมการบริษัท ล าดับที่ 2 ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ดังนั้นบริษัทจึงมีความ
จ าเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อน ามาใช้ให้เกิดสภาพคล่อง ในการด าเนินธุรกิจ และจ่ายช าระเจ้าหนี้ที่คงค้างมา
เป็นระยะเวลายาวนาน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 
1/2564 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน จ านวน 22,167,118,128 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 
2,770,889,766 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 24,938,007,894 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน   
22,167,118,128 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ดังรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน และ
แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน จดทะเบียนของบริษัทดังนี้ 
 
“ข้อ 4. ทุนจดทะเบยีน จ านวน 

 
24,938,007,894 บาท (สองหมื่นสี่พันเก้าร้อยสามสิบแปดล้านเจ็ดพัน

แปดร้อยเก้าสิบสี่บาท) 
แบ่งออกเป็น  24,938,007,894  หุ้น (สองหมื่นสี่พันเก้าร้อยสามสิบแปดล้านเจ็ดพัน

แปดร้อยเก้าสิบสี่หุ้น) 
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หน่ึงบาท)  
โดยแบง่ออกเป็น   
หุ้นสามัญ   24,938,007,894  หุ้น (สองหมื่นสี่พันเก้าร้อยสามสิบแปดล้านเจ็ดพัน

แปดร้อยเก้าสิบสี่หุ้น) 
หุ้นบุริมสิทธิ                                                        - หุ้น       (- หุ้น)” 

 
 ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรม
พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค า หรือด าเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตาม
ค าสั่งนายทะเบียน  

นายสมพร  มั่งมี รองประธานกรรมการบริษัท ล าดับที่ 2  ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ ทั้งนี้
มีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 
คุณศิริพร :  ผู้รับมอบอ านาจจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย  

ได้เรียนถามว่า เจ้าหนี้ขอเรียกช าระ และให้การฟื้นฟูกจิการ 67 ราย คิดเป็นเงิน 2,508 ล้านบาท ซึ่งการ
เพิ่มทุนครั้งนี้ เมื่อช าระหนี้ทั้งหมด มเีงินเพิ่มทุนหมุนเวียนเพียงพอหรือไม่ 

 
 

ต่อหน้าที่ 8./ คุณพลอยกมล 
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คุณพลอยกมล  พุ่มมีผล  :  ผู้ถือหุ้น / ผู้เขา้ร่วมประชุม 
ได้เรียนถามว่ากรณีเพิ่มทุนไปแล้ว  1. น าเงินไปท าประโยชน์อะไรบ้าง   

2. หลังจากเพิ่มทุน จะ Break Event ภายในเวลากีป่ ี
คุณสถาพร ผังนิรันดร์  :  ผู้ถือหุ้น / ผู้เข้าร่วมประชุม   

ได้เรียนถามว่า ใช้เงินเพิ่มทุนทางใดบ้าง จ านวนเงินเท่าไรบ้าง และจะมียอดค้างของเจ้าหนี้ประเภทใด 
จ านวนเงินเท่าไร  จะเหลือเงินทนุส าหรับ Operation อะไร จ านวนเท่าไร ผลประกอบการจะหยุดการขาดทุนทนัที
หรือไม่  ค่าใช้จ่ายในการบริหารสูงมากจะเหลือเพียง 30% ของ gross margin ใช่หรือไม่ 
คุณชาลี  จังวิจิตรกุล :  ประธานกรรมการบริษัท 

ได้เรียนช้ีแจงว่า ขอบคุณส าหรับค าถาม  ดีใจที่ผู้ถือหุ้นสนใจเกี่ยวกับบริษัท ที่ก าลังจะก้าวสู่มิติใหม่ 
ค าถามเหล่าน้ี ท าให้มีก าลังใจ ผู้ถือหุ้นสนใจ ไม่เพียงแค่ซื้อหุ้น แต่ให้ความสนใจว่าทีมผู้บริหาร จะท าอย่างไร ต้อง
ออกตัวว่าทีมผู้บริหารค่อนข้างใหม่ หรือมารับภาระในสิ่งที่เกิดข้ึน แต่ก็ยินดีนั่นคือที่พวกเราได้อาสาเข้ามาตรงนี้ 
ค าถามนี้อยากตอบมาก  แต่ก่อนอื่นขอก้าวล่วงไปในในวาระถัดไป ในการเพิ่มทุนครั้งนี้ คาดว่า 0.015 บาท        
ในจ านวน 1:8  ซึ่งจะท าให้เราได้เม็ดเงินเข้ามาโดยประมาณ 332 ล้านบาท ค าถามคือ เงินจ านวน 332 ล้านบาท 
เพียงพอต่อการช าระหนี้หรือไม่ และสามารถน าไปต่อยอดธุรกิจได้อย่างไร และธุรกิจที่จะน าไปต่อยอด จะมี gross 
margin 30% หรือไม่  จะให้ผู้บริหารได้ตอบค าถามแต่ละข้อ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้น ว่าน่าสนใจที่จะ
ร่วมไปด้วยกันหรือไม่ 
คุณอุทัย กลางพิมาย :   รองประธานกรรมการบริษัท ล าดับท่ี 3 
    ได้เรียนช้ีแจงว่า หนี้ที่เจ้าหนี้ขอเรียกช าระจ านวน 67 ราย คิดเป็นเงินประมาณ 2 ,500 ล้านบาท       
หนี้ตามบัญชีมีประมาณ 1,200 ล้านบาท แต่เนื่องจากมีการค้างช าระมานาน  เวลาเจ้าหนี้ไปขอรับช าระหนี้       
จะขอรับช าระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย หนี้จึงข้ึนไปที่ 2,500 ล้านบาท ก่อนหน้านี้ เราได้พยายามเจรจากับเจ้าหนี้ 
ส่วนใหญ่เราประมาณการได้ว่าจะขอ hair cut กับเจ้าหนี้ทุกราย ซึ่งเราจะใช้เงินประมาณที่เพิ่มทุน ประมาณ 330 
ล้านบาท แต่ว่า ถามว่าเพียงพอไหม เราได้ประเมินไว้ว่าพอ  ถ้าไม่พอก็จะหาทาง เพราะว่าการช าระหนี้กับ I-Bank 
(ธนาคารอิสลาม)  ถ้าหากช าระหนี้กับ I-Bank แล้ว ที่ดินที่จ านองไว้ ธนาคารก็จะปลดให้  เราก็พอจะสามารถน าไป
หมุน เพื่อช าระหนี้รายอื่นได้  เมื่อช าระหนี้เสร็จแล้ว ก็ Hair cut ตัดหนี้ไปเลย ส่วนหนี้ที่ลดจาก 1,200 ล้านบาท 
เหลือ 300-400 ล้านบาท ก็จะกลับมาเป็นก าไร  ท าให้ส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นบวก  เราเช่ือว่าเพียงพอ  ส่วนเรื่องการ
ด าเนินกิจการในอนาคต คือ มีเงื่อนไขของตลาดหลักทรัพย์ฯ ถ้าหากเราสามารถท าก าไรใน 4 ไตรมาส ให้มีก าไร
รวมกันไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท หุ้นก็จะกลับมาเทรดได้  ส่วนจะท าได้หรือไม่ได้ ขอให้คุณสมพร ช้ีแจง 
คุณสมพร  มั่งมี  :  รองประธานกรรมการบริษัท ล าดับท่ี 2 

ได้เรียนช้ีแจงว่า ถ้าเป็นผู้ถือหุ้นกลุ่มเดิม ผมได้เคยพูดในปี 2558 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งสุดท้ายที่ไม่มีการ
เพิ่มทุนไป จากวันนั้น ผมก็พยายามรักษา PAE ในส่วนของการด าเนินงาน ถ้าดูจากงบการเงิน  จะเห็นว่าผล
ประกอบการด าเนินงานจะไม่ขาดทุนแล้ว แต่ที่ยังมีสภาพตัวเลขที่ขาดทุน เป็นปัญหาเรื่องของดอกเบี้ยและต้นทุน
ทางการเงิน ที่ยังค่อนข้างสูงอยู่  สาเหตุมาจากเรื่องของภาระหนี้และหนี้ของสถาบันการเงิน  ที่ยังคงค้างช าระ 

ต่อหน้าที่ 9./ ดอกเบี้ย 
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ดอกเบี้ย  ในแง่ของการด าเนินงาน เรามั่นใจว่า เราสามารถน าพา PAE ให้กลับมาท างานได้ และท างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะว่าที่ผ่านมาเราได้มีการปรับโครงสร้าง เพื่อให้อยู่รอด และด าเนินธุรกิจมาถึงปัจจุบัน 
วันนี้หากท่านดูจากงบการเงิน ก็จะเห็นตามนั้นจริงๆ เป็นไปตามข้อนั้น  และส่วนของลูกค้า ในรายละเอียดก็จะ
เป็นกลุ่มเดิมๆ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจใน oil & gas ที่เห็น  ท่านจะทราบว่าในบริษัททั้ง ปตท.สผ.หรือ เชฟรอน  ก็ยังให้
ความมั่นใจให้งานและ PAE ก็ยังท างานด้วยอยู่ ณ ปัจจุบัน ถ้าจะถามว่า เชฟรอน ที่จะหมดสัมปทานกับในส่วน
ของแท่นเอราวัณ ที่ปตท.สผ.ดูแลต่อ  ท่านก็ไม่ต้องกังวลเราได้ด าเนินการเจรจากับ ปตท.สผ.ไปแล้ว และคงอยู่
ในช่วงข้ันตอนของการด าเนินงาน  คงไม่น่าจะมีอะไรผิดหวัง และในส่วนของงานกับกลุ่ม SCG หรือกลุ่มอื่นๆ       
ที่เป็นธุรกิจหลักๆ ที่ท าให้บริษัทมีผลประกอบการที่เป็นก าไร  กับในส่วนของต้นทุน เราก็พยายามบริหารต้นทุน      
ในยุคนี้เป็นยุคของการบริหารต้นทุนให้สามาถแข่งขันได้  และเกิดภาวะที่เราสามารถต่อสู้  สามารถด าเนินธุรกิจไป
ได้ตอบได้อย่างมั่นใจว่า เราสามารถด าเนินธุรกิจได้จริง เห็นได้จากในปีที่ผ่านมา 
 นายสมพร  มั่งมี  รองประธานกรรมการบริษัท ล าดับที่ 2 ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามเพิ่มเติม
หรือไม่  เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน    
และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน 

  
มติท่ีประชุม  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวน

เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนให้เพิ่มทุนจดทะเบียน ของบริษัทและแก้ไข
หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการมอบอ านาจตามที่เสนอ
ทุกประการ ด้วยเสียงดังนี้ 

มติ 
จ านวนเสียงทีล่งมต ิ

(1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง) 
ร้อยละของจ านวนหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมและมสีิทธิออก

เสียงลงคะแนน 
เห็นด้วย 1,089,555,480 99.80 
ไม่เห็นด้วย 2,080,000 0.19 
งดออกเสียง 120,400 0.01 
บัตรเสีย 0 0.00 
จ านวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมสีิทธิออกเสียงในวาระ 1,091,755,880 เสียง 

 
 
 
 
 

ต่อหน้าที่ 10./ วาระที่ 3 
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วาระที่  3 พิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น 
(Rights Offering) 

 นายอุทัย  กลางพิมาย รองประธานกรรมการบริษัท ล าดับที่ 3 ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้อง
กับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่กล่าวมาในวาระที่ 2 ถึงการเพิ่มทุนเพื่อน ามาใช้เป็นสภาพคล่อง ในการ
ด าเนินธุรกิจ จ่ายช าระเจ้าหนี้ที่คงค้างมาเป็นระยะเวลายาวนาน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทนั้น บริษัท
จึงมีความจ าเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ที่ประชุมจึงต้องพิจารณาอนุมั ติ
จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนใหม่จ านวนไม่เกิน 22,167,118,128  หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายในคราว
เดียวกันหรือต่างคราวกันให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ดังนี ้

1) เสนอขายในอัตราส่วนการจองซื้อที่จ านวน 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 8  หุ้นสามัญเพิ่มทุน (ในกรณีที่มี
เศษหุ้นจากการค านวณให้ปัดทิ้ง) โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 0.015 บาท  

2) ก าหนดให้วันก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสทิธิจองซื้อหุน้เพิม่ทุนของบริษัท (Record Date) ในวันที่ 8 
พฤศจิกายน  2564 ทั้งนี้สิทธิดังกล่าวยังไม่มีความแน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564  

3) ในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ผู้ถือหุ้นอาจแสดงความจ านงจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินจากสิทธิ
ที่ได้รับจัดสรรได้ในราคาเสนอขายเดียวกัน ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิ
มากกว่าหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรตามสิทธิ ให้จัดสรรหุ้นที่เหลือนั้นตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ที่
จองซื้อเกินสิทธิแต่ละราย ซึ่งการจัดสรรหุ้นดังกล่าวให้ ด าเนินไปจนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการ
จัดสรร 

4) ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นแสดงความจ านงจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทนุเกินสัดส่วนการถือหุ้นและส่งผลใหผู้ถื้อ
หุ้นและบุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
(รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ของผู้ถือหุ้นรายนั้น ถือครองหุ้นของบริษัท ในลักษณะที่เพิ่มข้ึนจนถึง
หรือข้ามผ่านจุดที่ต้องท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวมีหน้าที่ต้อง
ท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ (Tender Offer) ตามประกาศคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อ
ครอบง ากิจการ (“ประกาศเกี่ยวกับการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบง ากิจการ”) เว้นแต่ผู้ถือหุ้นราย
ดังกล่าวได้รับยกเว้นการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท ตามประกาศเกี่ยวกับการเข้า
ถือหลักทรัพย์เพื่อครอบง ากิจการ 

5) ในการจัดสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนดังกล่าว บริษัทขอสงวนสิทธิการพิจารณาไม่จัดสรรหุน้ใดให้แกผู่จ้อง
ซื้อรายใด หากการจัดสรรดังกล่าวท าให้หรืออาจเป็นผลให้เป็นการฝ่าฝืนข้อจ ากัดเรื่องสัดส่วนการ
ถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ก าหนดในข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้น
ของบริษัท ได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจ านวนหุ้นที่ได้ออกจ าหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท 

 
ต่อหน้าที่ 11./ 6) ในกรณี 
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6) ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือ
หุ้น (Rights Offering) และการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิในการเสนอขายในคราว
เดียวกันหรือต่างคราวกัน บริษัทอาจเสนอขายหุ้นส่วนที่เหลือดังกล่าวในคราวเดียวกันหรือต่าง
คราวกันให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุ 
ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุน้ที่ออกใหม่ต่อบคุคลในวงจ ากดั 
โดยบุคคลในวงจ ากัดดังกล่าวจะไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท ในราคาเสนอขายไม่ต่ ากว่า
ราคาตลาด และไม่ต่ ากว่าราคาเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น 
หุ้นที่เสนอขายส่วนนี้ ไม่เข้าข่ายถูกห้ามขาย (Silent Period) เป็นระยะเวลา 1 ปี ตามประกาศ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาค าขอให้รับหุ้น
สามัญหรือหุ้นบุริมสิทธ์ิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 และหนังสือเวียนที่ 
บจ.(ว) 17/2558 เรื่อง การก าหนดระยะเวลาห้ามขายหุ้น (Silent period) เนื่องด้วยราคาเสนอ
ขายไม่ต่ ากว่า 90% ของราคาตลาด หรือราคายุติธรรมที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงิน 

 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 จึงไม่สามารถ
ก าหนดราคาเสนอขายหุ้นโดยใช้ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันท า
การติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้าวันท าการติดต่อกัน ก่อนวันก าหนดราคาเสนอขายหุ้นมาค านวณได้ และจากการ
ส ารวจนักลงทุนสถาบัน (Book build) พบว่าไม่มีผู้ใดสนใจเข้าลงทุน เนื่องจากหุ้นของบริษัทถูกห้ามซื้อขาย บริษัท
จึงจ าเป็นต้องใช้ราคายุติธรรมที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. มาใช้
แทนราคาตลาด ทั้งนี้ราคาเสนอขายจะไม่ต่ ากว่า 0.015 บาท ซึ่งเป็นราคาที่เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท 

ทั้งนี้มอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานกรรมการ
บริษัท และ/หรือ รองประธานกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอ านาจพิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของบริษัทในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกันให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) รวมถึงให้มี
อ านาจในการก าหนดราคาเสนอขาย วันและเวลาที่เสนอขาย และรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว  

นายอุทัย  กลางพิมาย รองประธานกรรมการบริษัท ล าดับที่ 3  ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ 
ทั้งนี้มีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 
คุณสมศักด์ิ  พรหมเสน  : ผู้รับมอบอ านาจของคุณดวงเขียน พรมเสน   

ได้เรียนถามว่า เหตุแห่งการจะถูกเพิกถอนของ PAE ส่วนของผู้ถือหุ้นต่ ากว่าศูนย์ ติดลบ 880 ล้านบาท 
แต่การเพิ่มทุนครั้งนี้ หากราคา 0.015 บาท จะได้เงิน 330 ล้านบาท  จะมีแนวทางแก้ไขอย่างไร  และจะเพิ่มทุน
เมื่อไหร่ 
นายสมศักด์ิ  นาคแก้ว : ผู้ด าเนินการ 

ได้เรียนช้ีแจงว่า  ค าถามนี้ได้ตอบไปแล้วในวาระที่ 2 
ต่อหน้าที่ 12./ คุณอุทัย 
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คุณอุทัย กลางพิมาย :  รองประธานกรรมการบริษัท ล าดับท่ี 3 
ได้เรียนแจ้งว่า หลังจากประชุมวิสามัญผูถื้อหุ้น วันน้ีเรียบร้อย  คณะกรรมการบริษัท จะได้ประชุมก าหนด

วันจองซื้อหุ้น วันช าระเงิน ส าหรับ RO คาดว่าไม่เกินสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนธันวาคม หรือไม่เกินวันที่ 22 ธันวาคม 
คุณศิริพร  :  ผู้รับมอบอ านาจจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย  

ได้เรียนถามว่า ขอให้ทีป่รึกษาทางการเงินอิสระ ช่วยพูดเพิ่มทุนที่ราคา 0.015 บาท 
คุณเกรียงไกร  ศิระวณิชการ  :  ท่ีปรึกษาทางการเงิน  

ได้เรียนช้ีแจงว่า ปัจจุบันอยู่ระหว่างประเมินมูลค่ากิจการของ PAE ว่ามูลค่ายุติธรรมเป็นเท่าไร  ซึ่งจะ
ทราบผลประมาณไม่เกิน 3 สัปดาห์ ก็จะทราบราคา  แต่ทั้งนี้บริษัทจะขายให้แก่นักลงทุนแบบเฉพาะเจาะจงไม่ต่ า
กว่าราคาที่ขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม 0.015 บาทต่อหุ้น 
นายสถาพร  ผังนิรันดร์ :  ผู้ถือหุ้น / ผู้เข้าร่วมประชุม 

ได้เรียนถามว่า 1:8 @ 0.015 บาท คือเกิดบาดแผล ส่วนต่ ากว่ามูลค่าหุ้น ปัญาไม่จบท าไมไม่คิดว่าควรจะ
เป็น 1:1 @ 1 บาท ราคาพาร์ (หรือ 8:1 @ 1 บาท) จ านวนหุ้นไม่เพ้อเจอเกิน และไม่มีส่วนต่ ามูลค่าหุ้น ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่คิดอย่างไร กับวาระที่น าเสนอน้ี  จะแก้ปัญหาได้จบเบ็ดเสร็จหรือไม่ ตามแผนวางจะกลับ resume trade 
เมื่อไหร่ 
คุณอุทัย กลางพิมาย :  รองประธานกรรมการบริษัท ล าดบัที่ 3 

ได้เรียนช้ีแจงว่า ค าถามนี้ได้ตอบไปแล้ว ว่าจะกลับมาเทรดได้เมื่อไร การค านวณเงินที่จะได้รับจากการเพิม่
ทุนครั้งนี้ จะสามารถแก้ไขได้หรือไม่  ซึ่งได้ตอบไปแล้วว่าได้ ราคา 1:8 เหมาะสมไหม ควรไหม ทุกคนได้รับสิทธ์ิ
เท่าๆกัน แล้วก็อย่างที่เรียนไปว่า ถ้าท่านใดเพิ่มทุน คงไม่มีผลกระทบใดๆ  
คุณสมศักด์ิ  พรหมเสน : ผู้รับมอบอ านาจของคุณดวงเขียน พรหมเสน   

ได้เรียนถามว่า ผู้เพิ่มทุนแบบ PP มีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน ช่วยให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่ผู้ถือหุ้น RO 
ได้มั่นใจของการเพิ่มทุนครั้งนี้   
คุณอุทัย กลางพิมาย :  รองประธานกรรมการบริษัท ล าดบัที่ 3 
 ได้เรียนช้ีแจงว่า ขอตอบในวาระถัดไป 
คุณพลอยกมล  ทุ่งมีผล  : ผู้ถือหุ้น / ผู้เข้าร่วมประชมุ 

ได้เรียนถามว่า กรณีผู้ถือหุ้นจ่ายเงินเพิ่มทุนเรียบร้อยแล้ว เจ้าหนี้ไม่ยอม Hair cut ด้วย ท าให้บริษัทไม่
สามารถกลับเข้าไปในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ บริษัทจะคืนเงินให้ผู้ถือหุ้นหรือไม่ 
คุณอุทัย กลางพิมาย :  รองประธานกรรมการบริษัท ล าดบัที่ 3 

ได้เรียนช้ีแจงว่า ผมในฐานะเป็นกรรมการบริษัท เป็นผู้ที่เข้าไปเจรจากับเจ้าหนี้ด้วยตนเอง การเจรจากับ
เจ้าหนี้จะส าเร็จไหม เราอยากที่จะช าระหนี้ให้น้อยที่สุด  เจ้าหนี้อยากได้รับช าระหนี้มากที่สุด  ในการเจรจาตอนน้ี 
จะเสร็จสิ้นแล้ว ยังมี Diff กันนิดหน่อย  น่าจะจบกันได้ก่อนที่จะลงเงินเพิ่มทุน  เพราะได้เจรจากันมาต่อเนื่อ ง 
ยาวนาน ตัวเลขลงตัวแล้ว อาจมีแตกต่างกัน 1-2% หรือ 3% ซึ่งผมเช่ือว่าจบ 

 
ต่อหน้าที่ 13./คุณชาลี 



13 
 

คุณชาลี  จังวิจิตรกุล :  ประธานกรรมการบริษัท    
ได้เรียนช้ีแจงว่า ขอบคุณค าถาม เป็นค าถามที่ดี ผมขอสรุป การที่เราเดินมาในแนวทางนี้ เราได้คิด

สะระตะแล้ว ว่า อะไรคือเหตุ อะไรคือผล และทางออกของเราคืออะไร เห็นด้วยและสะเทือนใจมากกับ 2 หมื่น 2
พันกว่าล้านหุ้น  แล้วท าไมไม่หุ้นละ 1 บาท จะได้จบ  เห็นด้วยครับ เป็นค าถามที่ถามโดนใจ  แต่ประเด็นคือหุ้น
พาร์ละ 1 บาท พวกเราครอบครัว PAE มีใครอยากจะซื้อ และมีใครอยากจะเพิ่ม เสียงส่วนใหญ่หรือแนวทางการ
แก้ไข  เรามองว่าวิกฤตนี้เราจะรอดได้อย่างไร เราเอาโจทย์ของหนี้เป็นที่ตั้ง ว่าทีมบริหารที่เข้าไปเจรจา  ผลการ
เจรจามีโอกาสเป็นไปได้ที่เท่าไร เราจึงปรึกษากับที่ปรึกษาทางการเงินว่า เราต้องการเงินก้อนประมาณนี้ หุ้นของ
เราที่ในตลาดล่าสุด 0.07 บาท ถ้าเปิดการเพิ่มทุน เราจะอยู่ได้ที่ประมาณเท่าไร นี่คือที่มา ที่ไป จึงเป็นที่มาของ 2 
หมื่น 2 พันกว่าล้านหุ้น  ราคาพาร์ 1 บาท มีส่วนต่ ากว่ามูลค่าหุ้น 0.015 บาท ค าถามที่ 2 มั่นใจแค่ไหนว่าเจรจาจะ
ส าเร็จ ไม่มีใครรู้ว่าอนาคตจะเกิดข้ึนอย่างไร ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นที่จะ turnaround บริษัทนี้มากน้อยแค่ไหน  
ด้วยหนทางใด ที่ต้องมีความเป็นไปได้  อย่างที่คุณอุทัย ได้เข้าเจรจากับเจ้าหนี้หลายราย มากกว่า 60 ราย   ซึ่งเรา
เช่ือว่าเราท าได้ จึงได้มีการประชุมวันน้ี ถ้าเราเจรจาแล้ว ปรากฎว่า เป็นไปไม่ได้เลย เราก็ไม่ต้องเสียเวลา  เพราะ
บริษัทก็ไม่ได้ซื้อขายมานาน จนจะเคยชินอยู่แล้ว  ถ้าหากมอง PAE จริง Core ของบริษัท มีอย่างมั่นคง ถึงแม้จะ
อยู่กลางทะเลแต่ก็มั่นคง  อ่าวไทย ก๊าซเมืองไทย จะหมดอีกกี่ปี  ผมเช่ือว่าไม่น้อยกว่า 50 ปี ซึ่งในอีก 50 ปี
ข้างหน้า ผมอยู่ตรงไหนไม่รู้  เพราะฉะนั้นบริษัทมีความมั่นคง ถ้าเราเพียงกลับมาใช้ศักยภาพของ PAE ที่ควรเป็น 
ไปในทางธุรกิจที่ใช่  Segment ของอุตสาหกรรมนี้ หลายหมื่นล้านบาท  PAE เพียงแค่ Module เดียว 200 กว่า
ล้านบาท PAE ยังขาดทุนในการไปแสวงหาก าไรตามที่ตลาดมีอยู่ เราจึงขอโอกาสในการเพิ่มทุนในครั้งนี้ด้วย      
โดยหวังว่าการเพิ่มทุนครั้งนี้ จะเป็นการก้าวแรกที่จะพาให้ผู้ถือหุ้นที่เงียบไปนาน กลับมามีชีวิตชีวา  นี่คือที่มาที่ไป
เรามีความมุ่งมั่น เช่ือมั่น ว่าจะเกิด จึงมีวันน้ีข้ึนมา 

นายอุทัย  กลางพิมาย รองประธานกรรมการบริษัท ล าดับที่ 3 ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามเพิ่มเติม
หรือไม่  เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทนุ
ของบริษัท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) 

 
มติท่ีประชุม  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแลว้ มีมตอินุมัตดิ้วยคะแนนเสียงข้างมากของคะแนนเสยีงทัง้หมด

ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และการมอบอ านาจตามที่เสนอทุกประการ ด้วยเสียงดังนี้ 
 
 
 
 
 

ต่อหน้าที่ 14./ มติ 
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มติ 
จ านวนเสียงทีล่งมต ิ

(1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง) 
ร้อยละของจ านวนหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมและมสีิทธิออก

เสียงลงคะแนน 
เห็นด้วย 1,089,291,200 99.56 
ไม่เห็นด้วย 3,443,680 0.31 
งดออกเสียง 1,405,000 0.13 
บัตรเสีย 0 0.00 
จ านวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมสีิทธิออกเสียงในวาระ 1,094,139,880 เสียง 

 
วาระที่  4    พิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนส่วนท่ีเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม 
     ของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ตามวาระที่ 3  ให้แก่บุคคล 
  ในวงจ ากัด (Private Placement) 
 นายอุทัย  กลางพิมาย รองประธานกรรมการบริษัท ล าดับที่ 3 ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้การระดม
ทุนเป็นไปตามเป้าหมาย บริษัทจึงมีความจ าเป็นต้องพิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้
ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ตามวาระที่ 3 ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private 
Placement) ตามรายละเอียดดังนี้ 

1) ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดสว่นการถือหุน้ 
(Rights Offering) และการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิในการเสนอขายในคราว
เดียวกันหรือต่างคราวกัน บริษัทฯ อาจเสนอขายหุ้นส่วนที่ เหลือดังกล่าวในคราวเดียวกันหรือต่าง
คราวกันให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุ 
ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุน้ที่ออกใหม่ต่อบคุคลในวงจ ากดั 
โดยบุคคลในวงจ ากัดดังกล่าวจะไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ในราคาเสนอขายไม่ต่ ากว่า
ราคาตลาด และไม่ต่ ากว่าราคาเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น 
หุ้นที่เสนอขายส่วนนี้ ไม่เข้าข่ายถูกห้ามขาย (Silent Period) เป็นระยะเวลา 1 ปี ตามประกาศ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาค าขอให้รับหุ้น
สามัญหรือหุ้นบุริมสิทธ์ิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 และหนังสือเวียนที่ 
บจ.(ว) 17/2558 เรื่อง การก าหนดระยะเวลาห้ามขายหุ้น (Silent period) เนื่องด้วยราคาเสนอ
ขายไม่ต่ ากว่า 90% ของราคาตลาด หรือราคายุติธรรมที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงิน 
เนื่องจากตลาดหลักทรพัย์ฯ ห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบรษัิท ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 จึง
ไม่สามารถก าหนดราคาเสนอขายหุ้นโดยใช้ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ 
  
 ต่อหน้าที่ 15. / ย้อนหลัง 
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ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันท าการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้าวันท าการติดต่อกัน ก่อนวันก าหนด
ราคาเสนอขายหุ้น มาค านวณได้ และจากการส ารวจนักลงทนุสถาบัน (Book build) พบว่าไม่มีผู้ใด
สนใจเข้าลงทุน เนื่องจากหุ้นของบริษัทถูกห้ามซื้อขาย อย่างไรก็ตามบริษัทจึงจ าเป็นต้องใช้ราคา
ยุติธรรมที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. มาใช้แทน
ราคาตลาด ทั้งนี้ราคาเสนอขายจะไม่ต่ ากว่า 0.015 บาท ซึ่งเป็นราคาที่เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม
ของบริษัท 

ทั้งนี้มอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานกรรมการ
บริษัท และ/หรือ รองประธานกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอ านาจพิจารณาเสนอขายเพิ่มทุนส่วนที่
เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ตามวาระที่ 3  ให้แก่
บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) รวมถึงให้มีอ านาจในการก าหนดราคาเสนอขาย วันและเวลาที่เสนอขาย 
และรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว  

นายอุทัย  กลางพิมาย รองประธานกรรมการบริษัท ล าดับที่ 3  ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ 
ทั้งนี้มีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 
คุณสมศักด์ิ  พรหมเสน : ผู้แทนจาก คณุดวงเขียม พรหมเสน  

ได้เรียนถามว่า ผู้เพิม่ทุนแบบ PP เป็นไปได้มากแค่ไหน ช่วยให้ความมั่นใจกบัผู้ถือหุ้น RO ในการเพิ่มทุน
ครั้งนี้ด้วย 
คุณอุทัย กลางพิมาย :  รองประธานกรรมการบริษัท ล าดบัที่ 3 

ได้เรียนช้ีแจงว่า เรามีการเจราจากับนักลงทุนไว้ก่อนแล้ว ถ้าเหลือจากการให้สิทธ์ิผู้ถือหุ้นเดิมก่อน จะมี
การจัดสรรให้แก่บคุคลในวงจ ากัด ที่เรามีการเจรจาไว้แล้ว คาดว่าจะเต็มจ านวนที่เหลือ เหลือเท่าไร นักลงทุนน่าจะ 
รับทั้งหมดครับ แต่ส่วนรายช่ือ ยังไม่สามารถบอกได้ครับ   

นายอุทัย  กลางพิมาย รองประธานกรรมการบริษัท ล าดับที่ 3 ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามเพิ่มเติม
หรือไม่  เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทนุ
ส่วนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ตามวาระที่ 3  
ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) 

 
 มติท่ีประชุม  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของคะแนนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้
ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ตามวาระที่ 3  ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private 
Placement) และการมอบอ านาจตามที่เสนอทุกประการ ด้วยเสียงดังนี้ 
 
 

ต่อหน้าที่ 16./ มติ 
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มติ 
จ านวนเสียงทีล่งมต ิ

(1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง) 
ร้อยละของจ านวนหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมและมสีิทธิออก

เสียงลงคะแนน 
เห็นด้วย 1,090,181,200 99.59 
ไม่เห็นด้วย 3,053,680 0.28 
งดออกเสียง 1,405,000 0.13 
บัตรเสีย 0 0.00 
จ านวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมสีิทธิออกเสียงในวาระ 1,094,639,880 เสียง 

 
วาระที ่ 5 พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ 
นายชาลี  จังวิจิตรกุล ประธานที่ประชุม  ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ ทั้งนี้มีผู้ถือหุ้นซักถาม

ในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 
คุณสุวรรณ เดชะรนิทร์  :  ผู้ถือหุ้น / ผู้เขา้ร่วมประชุม 

ได้เรียนถามว่า บริษัท พีเออี  ค้าขายอะไร  
คุณสมพร  มั่งมี  :  รองประธานกรรมการบริษัท ล าดบัที่ 2 

ได้เรียนช้ีแจงว่า PAE ท าธุรกิจในส่วนของการให้บริการ Outsource services พนักงานที่อยู่ในแท่นขุด
เจาะในอ่าวไทย และ  เมี่อก่อนในส่วนต่างประเทศด้วย ตอนนี้ overall ในส่วนของรายได้ของบริษัทมาจากแหลง่นี้
เป็นแหล่งหลัก เราให้บริการกับ เชฟรอน และ ปตท.สผ. แท่นที่เราดูแลอยู่ตอนนี้ คือ แท่นเอราวัณ และ South 
Pailin แท่นเอราวัณนี้ถ้าท่านตามข่าว แท่นเอราวัณเป็นแท่นทีเอาแก๊สข้ึนมาให้กับโรงไฟฟ้า ในประเทศไทยต้อง
บอกว่าแก๊สที่ขึ้นจากอ่าวไทย เกือบ 70-80% มาจากแท่นเอราวัณ พูดง่ายๆว่าถ้าไม่มีแท่นเอราวัณ เราก็อาจจะตอ้ง
พลัดกันใช้ไฟ ตอนนี้ที่เราให้บริการอยู่ ก็เป็นให้บริการพนักงาน คนของเรา ถ้าถามว่า ท าไม Overhead     เรา
เยอะ ต้นทุนเราเยอะ  คือเราให้บริการบุคคลากรที่เป็น technical ที่มีความสามารถทางด้านเทคนิค ที่เรา
ให้บริการอยู่ ก็จะไปท างานอยู่บน 2 แท่นนี้ คือ เอราวัณ และ South Pailin อยู่ทางบริเวณตอนใต้ของประเทศ
ไทยซึ่งอยู่นอกน่านน้ า นี้คืองานที่เราให้บริการอยู่ และเรายังงานอยู่ประเภทหนึ่งคือ EPC คือเราท างานออกแบบ  
ก่อสร้าง ก็คืองานก่อสร้างนั้นแหละครับ แต่เรา ให้บริการ EPC ในส่วนเฉพาะ อุตสาหกรรม oil and gas ใน
ปัจจุบันนี้ แต่ก่อนหน้านั้น ที่เราขาดทุน สะสมมาเกิดจาก งานก่อสร้างบระเภทอาคาร ซึ่งตัวต้นทุน ทางด้าน        
บุคลลากรของ PAE ทักษะการท างาน ค่อนข้างสูง ราคาที่เรา ต้องจ้างก็เลยจะสูงกว่าปกติ แต่ถ้าเราไปท างาน
ก่อสร้าง มันถึงมีสภาพขาดทุนเหมือนที่ผ่านมา แต่ปัจจุบันน้ี ตั้งแต่ที่เรามาปรับโครงสร้าง เราก็เลยท างานเฉพาะใน
ส่วนของ oil and gas และในส่วนของปิโตรเคมิคอลเท่านั้น ตอนนี้ลูกค้าเรา ปตท สผ. เชฟรอน เอสซีจี พีทีที จีซี 
ไออาร์พีซี กลุ่มลูกค้าเหล่าน้ี เป็นกลุ่มลูกค้าพรีเมี่ยม ที่ท างานและมีความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน นี้คือธุรกิจที่  PAE 
ท าอยู่ ณ ปัจจุบันตอนนี้ ซึ่ง ถ้าเราจะท างานต่อไป เราก็ยังจะอยู่ใน  Fill นี้ และเราคิดว่าจะขยายไปในเรื่องของ 
ให้บริการที่มันต่อเนื่อง เกี่ยวโยง กับด้านน้ี ก็จะเป็นลักษณะนี้ในส่วนของธุรกิจของ PAE  

ต่อหน้าที่ 17./ คุณอานนท์ 
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คุณอานนท์  เลขาสถาพร  รองประธานกรรมการบริษัท ล าดับท่ี 1 
ได้เรียนช้ีแจงเพิ่มเติมว่า ขอเรียนเสริมของคุณสมพรอีกนิดหนึ่งครับ ธุรกิจที่  PAE ให้บริการอยู่ตอนนี้    

เป็นธุรกิจที่เรียกว่าเป็น ธุรกิจ List market คือบริษัทคู่แข่งจะไม่เยอะ ไม่ใช้งานก่อสร้างทั่วไป ธุรกิจที่อยู่ในวงการ
พวกนี้ได้ จะมีจ ากัดมากๆ มันจะอยู่ที่เรา จะไปเพิ่มก าลัง ขยายกับทางลูกค้าได้มากน้อย แค่ไหน เราสามารถไปเพิม่
ได้ ที่ผ่านมาบริษัทมีข้อจ ากัด ในการหาแหล่งเงินทุน เนื่องจากเรามีภาระหนี้ติดตัวเยอะ ผลประกอบการที่ได้ ส่วน
หนึ่งไปช าระหนี้ ซึ่งถ้าเกิดการเพิ่มทุนครั้งนี้ส าเร็จ หนี้เราไม่มีแล้ว บริษัทจะได้ Performance ให้เห็นว่าผล
ประกอบการจริงๆ เป็นอย่างไร เพราะฉะนั้นลูกค้าที่เราให้บริการอยู่เขาก็อยากให้เราเพิ่มโน้น เพิ่มนี้ให้ แต่ตอนนี้
เราก็เพิ่มได้ในวงจ ากัดของเงินทุนของเรา  คิดว่าถ้าวันน้ีผ่านไปได้ด้วยดี การเพิ่มทุนครั้งนี้ส าเร็จ เราจะได้เสนอกับ
ทางลูกค้าของเรา ขอขยายไปให้บริการในส่วนอื่นๆของลูกค้าได้ด้วย เพราะเราท างานกับลูกค้ามานาน เพราะแท่น
ที่จะขุดเจาะมีเยอะ แต่บริษัทที่จะให้บริการมีไม่กี่บริษัท เราคือหนึ่งในน้ัน แค่นั้นเอง คู่แข่งที่จะเข้ามาก็เรียกได้ว่า 
ท าได้ล าบาก 
คุณพรพิพัฒน์ สุทธิโชติ : ผู้ถือหุ้น / ผู้เขา้ร่วมประชุม 

ได้เรียนถามว่า ธุรกิจ Fabrication ของ พีเออี ตอนนี้เป็นอย่างไรบ้าง มีแผนขยายธุรกิจในด้านอื่น
นอกเหนือจากที่ท าอยู่ในปัจจุบันอย่างไร 
คุณสมพร  มั่งมี  :  รองประธานกรรมการบริษัท ล าดบัที่ 2 

ได้เรียนช้ีแจงว่า ตอนนี้ ในสภาพการณ์ปัจจุบัน ทั้งเรื่องของโควิด และการเปลี่ยนแปลงพลังงานต่างๆ     
นี้ ในส่วนของงานหลังจากนี้ คือ ในปี 65 เป็นต้นไป ตั้งแต่เชฟรอนจะมีการส่งมอบแท่นไปให้กับทางปตท สผ     
ไปด าเนินการต่อ ในส่วนเฉพาะของเอราวัณ ต้องนั้น ก็จะมีการก่อสร้างใหม่ ซึ่งถ้ามีโครงการก่อสร้างใหม่นี้ ก็จะมี
งานที่เราท า งาน fab มากข้ึนไปอีก กับอีกส่วนหนึ่งคือ หลังจากปี 65 จะมีการรื้อถอนแท่น ตามครม. มีมติออก
มาแล้วว่าจะต้องรื้อถอนแท่นเท่าไหร่ อะไรต่างๆ ซึ่งตรงนั้น ก็จะมีในส่วนของเชฟรอนที่ต้องส่งมอบคืนแท่น ต้องรื้อ
ถอน ตรงนั้นเราก็จะมีงาน ที่เราด าเนินงานกับทางเชฟรอนอยู่ เพราฉะนั้นถ้าถามว่า งาน fab จะมีไหม งาน fab 
ในอนาคตจะมี แต่ว่างานท าลาย รื้อถอน ก็จะเยอะ ในพาร์ตโครงสร้างของบริษัทเรา เราก็ท าโครงสร้างของบริษัท
เราเพื่อให้สามารถรองรับงานในส่วนนี้ ทั้งงานท าใหม่ และ งานท าลาย เราก็จะใช้ facility ของเราที่มีอยู่ตรงนี้    
เอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการ ท างานของเรา และท าให้มูลค่าของธุรกิจให้มันเกิดข้ึน  
คุณวรรณวิไล รงค์โยธิน  :  ผู้ถือหุ้น / ผู้เขา้ร่วมประชุม 

ได้เรียนถามว่า เงินที่ได้จากการเพิ่มทุน จะมีวัตถุประสงค์หลัก คือ  
1. เพื่อน ามาบริหาร เพื่อเพิ่มรายได้ของบริษัท  
2. เปอร์เซ็นต์ขอปรับโครงสร้างหนี้เพื่อสรุปยอดหนี้สุทธิต้องจ่าย คิดว่าจะพอกับเจรจากับเจ้าหนี้  
   เพื่อลดหนี้ได้มั้ยค่ะ 
 
 
 

ต่อหน้าที่ 18./ นายอุทัย 
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นายอุทัย  กลางพิมาย  รองประธานกรรมการบริษัท ล าดับท่ี 3 
ได้เรียนช้ีแจงว่า อย่างที่ได้เรียนไปแล้วว่า ก่อนหน้าที่จะมีการประชุมครั้งนี้ เราได้มีการเจรจากับเจ้าหนีม้า

พอสมควร จนกระทั้งได้ตัวเลขมา และมาขอเพิ่มทุน ซึ่งเคลียร์หนี้ได้ทั้งหมด แผนที่เราวางไว้คือเคลียร์หนี้ที่มีอยู่   
ที่ท าให้เราต้องแบกรับเรื่องของดอกเบื้ย การด้อยค่าอะไรต่างๆ พวกนี้ จะเคลียร์ได้ทั้งหมด และบริษัทจะได้เดิน
ต่อไป หุ้น RO ถ้าไม่หมดก็จะขายให้กับ PP นักลงทุนในวงจ ากัด อย่างที่เรียนให้ทราบไปแล้ว ซึ่งในการไปจัดสรร
หุ้น PP ก็จะมีการมอบอ านาจให้ กับกรรมการของบริษัท คณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการ และหรือ     
รองประธานกรรมการ และหรือ รองประธานบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทที่มี
อ านาจในการพิจารณาเสนอขาย หุ้นเพิ่มทุนของบริษัทในคราวเดียวกัน แต่อย่างที่เรียนให้ทราบไปแล้วว่า       
ราคาเสนอขาย เป็นราคายุติธรรม ที่ไม่ต่ ากว่าราคา RO ตอนนี้บริษัท ในอดีตที่ผ่านมาท าให้มีหนี้สะสม มีขาดทุน
สะสม อะไรต่างๆ จนถึงวันน้ี มีการเข้าแผนฟื้นฟู อะไรต่างๆ และสุดท้าย ตลาดมีมติให้เพิกถอน เราพยายามแก้ไข 
ซึ่งตอนนี้มีทางแล้ว ก็อยากให้ความมั่นใจกับผู้ถือหุ้นว่าเราพยายามเต็มที่ ที่จะท าให้หุ้นยังคงอยู่ในตลาด ในอนาคต
เราจะท าให้กลับมาเทรดได้ตามเงื่อนไขของตลาด  
คุณสุพัตรา สิทธิชยั : ผู้ถือหุ้น / ผู้เขา้ร่วมประชุม 

ได้เรียนถามว่า หนี้ที่บริษัทมเีป็นจ านวนเท่าไหร ่
นายอุทัย  กลางพิมาย  รองประธานกรรมการบริษัท ล าดับท่ี 3 

ได้เรียนช้ีแจงว่า ตอบไปแล้วนะครับว่า หนี้ตามบัญชีของเรา มีประมาณ 2,060 ล้านบาทคัรบ  
คุณณฐัพงษ์  พงษ์สุขเวชกลุ : ผู้ถือหุ้น / ผู้เขา้ร่วมประชมุ 

ได้เรียนถามว่า เพิ่มทุนแล้วคิดว่าจะมีรายได้เท่าไหร่ market cap เท่าไหร่ และ จะเอากลับมาแบบไม่เพิม่
ทุน กี่ปี 
นายอุทัย  กลางพิมาย  รองประธานกรรมการบริษัท ล าดับท่ี 3 

ได้เรียนช้ีแจงว่า ก าไรจากการกลับรายการ ที่เป็นไปตามที่เรา วางแผนไว้  ก าไรจากการกลับรายการ 
ประมาณ เจ็ดร้อย เพิ่มทุนอีก สามร้อย จะได้ประมาณพันหนึ่ง ไปลบกับ ส่วนของผู้ถือหุ้น แปดร้อยแปดสิบ ส่วน
ของผู้ถือหุ้นจะบวกประมาณ ร้อยกว่า ประมาณนี้ครับ   
คุณสถาพร  ผงันิรันดร์  :  ผู้ถือหุ้น / ผู้เข้าร่วมประชมุ 

ได้เรียนถามว่า งบการเงินล่าสดุเปน็อย่างไร เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ก าไรข้ันต้นเท่าไหร่ ก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จเท่าไหร่ ค่าใช้จ่ายบริหารเท่าไหร่  
คุณปนัดดา บุญประกอบ : กรรมการ และรักษาการผู้รับผดิชอบสูงสุดในสายงานบญัชีและการเงิน (CFO) 

ได้เรียนช้ีแจงว่า งบการเงินล่าสุดที่เราได้เผยแพร่ไปแล้ว เมื่อ 30 มิถุนายน 2564  รายได้จะอยู่ที่ 230.62 
ล้านบาท ต้นทุน 196. 23 ล้านบาท ก าไรข้ันต้นอยู่ 34.39 ล้านบาท คิดเป็น 15%  EBITDA ติดลบอยู่ที่ 17.03   
ตัวก าไรขาดทุน สุทธิ 100.36 ล้านบาท  ตัวก าไรสุทธิที่เราขาดทุนเยอะ นี้เพราะเราออกจากแผนฟื้นฟูกิจการ 

 
 

ต่อหน้าที่ 19./ คุณรัตนา 
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คุณรัตนา :  ผู้ถือหุ้น / ผู้เขา้ร่วมประชุม  
ได้เรียนถามว่า บริษัทจะรับซื้อหุ้นคืนหรือไม่ ถ้าไม่เพิ่มทุน ไม่เ ช่ือใจว่าจะ เอาเงินไปแก้ไขปัญหา          

การด าเนินงานจะแก้ไขปัญหาบริษัทได้ ยาวนานประมาณเท่าไหร่ 
นายอุทัย  กลางพิมาย  รองประธานกรรมการบริษัท ล าดับท่ี 3 

ได้เรียนช้ีแจงว่า ผมขอให้ผู้ถือหุ้นเช่ือมั่นบริษัทอีกสักครั้งหนึ่ง ผมและทีมคณะกรรมการบริหารทุกท่าน 
พยายามอย่างเต็มที่ ที่จะให้หุ้นกลับเข้ามาเทรดให้ได้ ภายในตามเงื่อนไขของตลาดคือ 4 ไตรมาสติดต่อกัน         
คือมีก าไร 10 ล้าน ขอให้เช่ือมั่นอีกสักนิดหนึ่ง และอดทนอีกนิดเดียว 

 
 นายชาลี  จังวิจิตรกุล ประธานที่ประชุม  ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือ

หุ้นท่านใดซักถาม เพิ่มเติม  ประธานที่ประชุม  ได้กล่าวขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือกับมาตรการนี้ และ
แจ้งว่าขณะนี้ได้ด าเนินตามวาระต่างที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และได้รับการพิจารณาจากการประชุม
ผู้ถือหุ้นครบถ้วนเสร็จสิ้นแล้ว ในฐานะตัวแทนของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่
ได้สละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้และขอขอบคุณ คุณเกียรติศักดิ์  วานิชย์หานนท์  แห่งส านักงานบริษัท เอส พี 
ออดิท จ ากัดที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ 
          

                                                                             เลิกประชุมเวลา 15.00 น. 
 
                                                      
                  (นายชาลี  จังวิจิตรกุล) 
                                                                                                 ประธานที่ประชุม 
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