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แนวทางสาํหรับผู้เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ประจาํปี 2565 

ของ 

บริษัท พ ีอาร ์จ ีคอรปอเรช่ัน จาํกัด (มหาชน) 

 

เ น่ืองจากทางบริ ษัทฯ มีความห่วงใยในความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น  และเ พ่ือป้องกัน                           

การแพรร่ะบาดของไวรสัโคโรนา (COVID-19) การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565 นีบ้ริษัทฯ ไดจ้ดัใหมี้ขึน้

ในวันพฤหัสบดีท่ี 28 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. โดยผ่านทางส่ืออิเล็กทรอนิกสเ์พียงช่องทางเดียวและ         

บริษัทไม่มีการจัดลงทะเบียนหน้างาน รวมถึงไม่มีการถ่ายทอดสดการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ฯ ในวันประชุม       

ผ่านช่องทางอ่ืนๆ ของบริษัท ยกเว้นช่องทางผ่านระบบจัดการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น                              

ซึ่งบริษัท อินเวนท์เทค ชิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จํากัด จะเป็นผู้ดูแลการดําเนินการจัดประชุมดังกล่าว                     

เพ่ือความสะดวกและความโปรง่ใส ตรวจสอบได ้โดยขัน้ตอนการลงทะเบียนรวมถึงการโหวตนัน้ จะดาํเนินการ 

ใหเ้ป็นไปตามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี 

จึงขอความกรุณาผู้ถือหุ้นทุกท่าน มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมแทน            

การเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง หรือท่านผูถื้อหุน้สามารถเขา้ร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสไ์ด ้ตามขัน้ตอน          

การใชง้านระบบประชมุผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส ์Inventech Connect ตามท่ีแนบมานี ้

 

 

 

ขอแสดงความนับถอื 

บริษัท พ ีอาร ์จี คอรป์อเรช่ัน จาํกัด (มหาชน) 
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สารบัญ 

                  

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2565       หน้า 
 

• หนงัสือเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565       1 – 20 ‘ 

• สาํเนารายงานการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 1/2564     21 – 47 

     (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 1)  

• แบบ 56-1 One Report พรอ้มงบแสดงฐานะการเงิน (งบดลุ) และงบกาํไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ 

สาํหรบัรอบปีบญัชี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ในรูปแบบรหสัควิอาร ์(QR Code)  

(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 2 และ 3) 

• ขอ้มลูกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระและคณะกรรมการเสนอผูถื้อหุน้เลือกตัง้   48 – 56 

เขา้เป็นกรรมการตอ่ไป (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 5)  

• ขอ้มลูของบคุคลท่ีไดร้บัการเสนอช่ือเพ่ือแตง่ตัง้เขา้ดาํรงตาํแหนง่กรรมการใหมข่องบริษัท   57 – 58 

(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 6)  

• ขอ้มลูการจ่ายคา่ตอบแทนและสิทธิประโยชนแ์ก่คณะกรรมการตา่งๆ    59 – 60 

    (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 7) 

• ขอ้มลูผูส้อบบญัชี และคา่สอบบญัชีประจาํปี 2565 (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 8) 61 – 62 

• แบบรายงานการเพิ่มทนุ (F53-4)        63 – 69 

(เอกสารประกอบการพิจารณา วาระท่ี 10, 13-14 และวาระท่ี 16-17)     

• สรุปสาระของใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สามญัของ      70 – 77 

บรษัิท พี อาร ์จี คอรป์อเรชั่น จาํกดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 2 (PRG-W2)  

(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 12-13 และวาระท่ี 16) 
 

เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2565 

• เอกสารหลกัฐานแสดงสิทธิเขา้รว่มประชมุ          78  

• ขอ้มลูของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้        79  

• ขอ้บงัคบับรษัิทในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชมุผูถื้อหุน้      80 – 82 

• ขัน้ตอนการใชร้หสัคิวอาร ์(QR Code) สาํหรบัดาวนโ์หลดแบบ 56-1 One Report ปี 2564      83 

• เอกสารแนบ 1 ขัน้ตอนการใชง้านระบบประชมุผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส ์Inventech Connect 

• หนงัสือมอบฉนัทะ 
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ท่ี ปท.สนก.016/2565 
 

  วนัท่ี 21 เมษายน 2565 
 

เร่ือง   ขอเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565 
 
เรียน   ทา่นผูถื้อหุน้ บรษัิท พี อาร ์จี คอรป์อเรชั่น จาํกดั (มหาชน)  
 
สิ่งท่ีสง่มาดว้ย  1. เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2565 

1.1 สาํเนารายงานการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 1/2564  

1.2 แบบ 56-1 One Report พรอ้มงบแสดงฐานะการเงิน (งบดลุ) ในรูปแบบรหสัควิอาร ์      
(QR Code) และรายงานสรุปขอ้มลูทางการเงินท่ีสาํคญัประจาํปี 2564  

1.3 ขอ้มลูกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระและคณะกรรมการเสนอผูถื้อหุน้เลือกตัง้เขา้เป็น  
กรรมการตอ่ไป  

1.4 ขอ้มลูของบคุคลท่ีไดร้บัการเสนอช่ือเพ่ือแตง่ตัง้เขา้ดาํรงตาํแหนง่กรรมการใหมข่องบริษัท 

1.5 ขอ้มลูการจ่ายคา่ตอบแทนและสิทธิประโยชนแ์ก่คณะกรรมการตา่งๆ 

1.6 ขอ้มลูผูส้อบบญัชี และคา่สอบบญัชีประจาํปี 2565 

1.7 แบบรายงานการเพิ่มทนุ (F53-4) 

1.8 สรุปสาระของใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สามญัของบริษัท พี อาร ์จี คอรป์อเรชั่น 
จาํกดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 2 (PRG-W2) 

2. เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2565 

2.1 ขอ้บงัคบับรษัิทในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชมุผูถื้อหุน้  

2.2  เอกสารหลกัฐานแสดงสิทธิเขา้รว่มประชมุ 

2.3  ขอ้มลูของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ 

2.4  ขัน้ตอนการใชร้หสัคิวอาร ์(QR Code) สาํหรบัดาวนโ์หลดแบบ 56-1 One Report ปี 2564  

2.5  ขัน้ตอนการใชง้านระบบประชมุผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส ์Inventech Connect 

2.6 หนงัสือมอบฉนัทะ  

ดว้ยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท พี อาร ์จี คอรป์อเรชั่น จาํกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ครัง้ท่ี 3/2565  

เม่ือวันท่ี 4 มีนาคม 2565 ไดมี้มติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2565 ในรูปแบบการประชุมผ่าน              

ส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) ในวันพฤหัสบดีท่ี 28 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. จากหอ้งประชุมของบริษัท        

เอ็ม บี เค จาํกัด (มหาชน) เลขท่ี 444 ชัน้ 8 อาคาร เอ็ม บี เค เซ็นเตอร ์ถนนพญาไท แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวัน 

กรุงเทพมหานคร เพ่ือพิจารณาเร่ืองตา่งๆ ตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้
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วาระที ่1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้น คร้ังที ่1/2564 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล บริษัทฯ ไดจ้ัดประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 1/2564 เม่ือวันท่ี 19 พฤศจิกายน 

2564 ซึ่งท่ีประชุมไดพ้ิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามวาระท่ีกาํหนดในหนงัสือเชิญประชุม โดยบริษัทฯ ไดส้่งสาํเนา

รายงานการประชุมดงักล่าวให้ตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชยภ์ายในระยะเวลาท่ี

กฎหมายกาํหนด อีกทัง้ไดเ้ผยแพร่ทางเว็บไซตข์องบริษัท (www.mahboonkrongrice.com) แลว้ รายละเอียด

ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา หนา้ท่ี 20-46 

ความเหน็คณะกรรมการ     เห็นวา่ รายงานการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 1/2564 มีการบนัทกึรายละเอียด

ของการประชมุไวถ้กูตอ้งแลว้ ท่ีประชมุผูถื้อหุน้ควรรบัรองรายงานการประชมุครัง้ดงักล่าว 

  

วาระที ่2 รายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทสาํหรับรอบปีบัญชี 2564 เพือ่ทราบ 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล  ผลการดาํเนินงานประจาํปีของบริษัท ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2564 –  31 ธนัวาคม 

2564 ไดน้าํส่งและเผยแพร่ผ่านทางตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแล้ว และจะไดน้าํเสนอในแบบ 56-1         

One Report พรอ้มหนงัสือเชิญประชมุใหผู้ถื้อหุน้ทราบ  

ความเหน็คณะกรรมการ  เห็นควรรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทในรอบปีบญัชี  2564 ใหผู้ถื้อหุน้รบัทราบ  

  

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับรอบปีบัญชี 

สิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2564 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล    ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัท 

กาํหนดใหต้อ้งมีการจดัทาํงบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ ณ วนัสิน้สดุรอบปีบญัชีของบรษัิท 

และจดัใหผู้ส้อบบญัชีตรวจสอบก่อนนาํเสนอใหผู้ถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนมุตั ิซึ่งงบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จ ฉบับสิน้สุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 จะแสดงไว้ในแบบ 56-1 One Report โดยไดผ้่าน      

การตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีและรบัรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทัง้คณะกรรมการบรษัิทแลว้ 

ความเหน็คณะกรรมการ  งบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีโดยไม่มีเ ง่ือนไข และรับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้ง

คณะกรรมการบริษัทแลว้ ดงันัน้ ท่ีประชมุผูถื้อหุน้ควรอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงิน และงบกาํไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ 

ฉบบัสิน้สดุ ณ 31 ธนัวาคม 2564  
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วาระที ่4 พจิารณาอนุมัตงิดการจัดสรรเงนิกาํไรสุทธิเป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงนิปันผล

ประจาํปี 2564 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล เพ่ือใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ.2535 มาตรา 115 

และขอ้บงัคบัของบรษัิท กาํหนดใหก้ารจ่ายเงินปันผลตอ้งไดร้บัอนมุตัิจากท่ีประชมุผูถื้อหุน้ บรษัิทตอ้งจดัสรรเงิน

กาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทุนสาํรอง ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหกัดว้ยยอดเงิน

ขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสาํรองนีจ้ะมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่าจาํนวนท่ีกฎหมายกาํหนด คือ รอ้ยละ 

10 ของทุนจดทะเบียน ในปีบญัชีตัง้แต่วันท่ี 1 มกราคม 2564 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัท มีกาํไรสุทธิ 

ภายหลงัชาํระภาษีแลว้ จาํนวน 499,137,670 บาท (ส่ีรอ้ยเกา้สิบเกา้ลา้นหนึ่งแสนสามหม่ืนเจ็ดพนัหกรอ้ยเจ็ด

สิบบาทถว้น) ซึ่งบริษัทมีเงินสาํรองจาํนวน 90,000,000 บาท (เกา้สิบลา้นบาทถว้น) ตามท่ีกฎหมายกาํหนดแลว้ 

จงึไมต่อ้งจดัสรรกาํไรสทุธิไวเ้ป็นทนุสาํรองตามกฎหมาย 

ความเหน็คณะกรรมการ เห็นควรเสนอใหท่ี้ประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณา ดงันี ้

1. รบัทราบการไม่จดัสรรเงินกาํไรสุทธิประจาํปี 2564 เป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย เน่ืองจากบริษัท     

มีเงินสาํรองจาํนวน 90,000,000 บาท ทาํใหบ้ริษัทฯ มีทุนสาํรองตามกฎหมายเกินกว่ารอ้ยละ 

10 ของทนุจดทะเบียน จงึไมต่อ้งจดัสรรกาํไรสทุธิไวเ้ป็นทนุสาํรองอีก 

2. พิจารณางดการจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2564 เพ่ือรักษาสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท 

เน่ืองจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา่ (COVID-19) 

 

วาระที ่5 พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต่้องออกตามวาระ 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล ตามขอ้บังคับข้อ 18. ของบริษัทกาํหนดให้ในการประชุมสามัญผูถื้อหุ้นของทุกปี 

กรรมการของบริษัทฯ ตอ้งออกจากตาํแหน่งเป็นจาํนวนหนึ่งในสาม ถา้จาํนวนกรรมการท่ีจะพน้จากตาํแหน่ง

ไม่อาจแบ่งไดพ้อดีหนึ่งในสาม  ก็ใหใ้ชจ้าํนวนที่ใกลเ้คียงกัน แต่ไม่เกินหนึ่งในสาม  ซึ่งการประชมุสามญั       

ผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565  มีจาํนวนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ 3 ทา่น คือ  

 ดร.พรสิร ิ ปณุเกษม  ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ /  

     กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน และ 

     กรรมการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี   

 นายปกิต เอ่ียมโอภาส  กรรมการ / ประธานกรรมการบรหิาร / กรรมการดา้นยทุธศาสตร ์

     และกรรมการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี 

 นายสมเกียรต ิมรรคยาธร กรรมการ / กรรมการบรหิาร / กรรมการดา้นยทุธศาสตร ์

     กรรมการกาํกบัดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ  

     กรรมการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
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 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการพจิารณาหน้าที ่48 – 56 

ทัง้นี ้บริษัทฯ ไดป้ระกาศบนเว็บไซตน์ักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท เพ่ือเชิญใหผู้ถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคล         

ท่ีมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสม เพ่ือคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท และการเสนอวาระเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่                     

วนัท่ี 1 ตลุาคม 2564 ถึง วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 แตไ่มมี่ผูถื้อหุน้รายใดเสนอรายช่ือบคุคล หรือ วาระการประชมุ

เขา้มายงับริษัท จึงขอเสนอตอ่ผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ โดยผูถื้อหุน้

สามารถแตง่ตัง้กรรมการท่ีครบวาระกลบัเขา้มารบัตาํแหนง่ตอ่อีกวาระได ้

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาคา่ตอบแทนแลว้ เห็นว่า กรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระไดแ้ก่ ดร.พรสิริ ปณุเกษม นายปกิต เอ่ียมโอภาส 

และนายสมเกียรติ มรรคยาธร  เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง ดร.พรสิริ ปุณเกษม               

นายปกิต เอ่ียมโอภาส และนายสมเกียรติ มรรคยาธร กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ซึ่ง

กรรมการท่ีเสนอช่ือทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535             

มีความรูค้วามสามารถ ประสบการณใ์นธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกับการดาํเนินงานของบริษัท สามารถท่ีจะช่วยพัฒนา

บริษัทได ้เหมาะสมท่ีจะเป็นกรรมการของบริษัท  โดยเห็นว่าการเลือกตัง้ นายสมเกียรติ มรรคยาธร ซึ่งดาํรง

ตาํแหนง่กรรมการในบรษัิทซึ่งประกอบกิจการเชน่เดียวกบับรษัิท มิไดก่้อใหเ้กิดความเสียหายแก่บรษัิท  

วาระที ่6  พจิารณาอนุมัตเิพิม่เตมิจาํนวนกรรมการและแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล เพ่ือรองรบัการขยายตวัของการดาํเนินธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาคา่ตอบแทนไดพ้ิจารณาคณุสมบตัิของ นายวิจกัษณ ์ ประดิษฐวนิช ตามหลกัเกณฑใ์นการสรรหา โดย

พิจารณาถึงความเหมาะสมทัง้คณุวฒุิ ประสบการณ ์ความรู ้ความสามารถความชาํนาญ และความพรอ้มท่ีจะ

อทุิศเวลาในการปฏิบตัหินา้ท่ีในฐานะกรรมการ  

 ทัง้นี ้นายวิจกัษณ ์ ประดิษฐวนิช ไม่ไดด้าํรงตาํแหนง่เป็นกรรมการหรือผูบ้รหิารในกิจการอ่ืนท่ีอาจทาํให้

เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขนัทางธุรกิจกับบริษัท รายละเอียดเก่ียวกับประวตัิ 

วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทาํงานของผู้ท่ีไดร้ับการเสนอช่ือแต่งตัง้เป็นกรรมการของบริษัท รายละเอียด

ปรากฏตามเอกสารประกอบการพจิารณาหน้าที ่57 – 58 

ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รวมทั้งคณะกรรรมการ            

ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอผูถื้อหุน้อนมุตัแิตง่ตัง้กรรมการของบรษัิทเพิ่มเตมิจาํนวน 1 ทา่น โดยเพิ่มจาํนวน

กรรมการ จากเดิมจาํนวน 8 ท่าน เป็น จาํนวน 9 ท่าน โดยเสนอใหแ้ตง่ตัง้ นายวิจกัษณ ์ ประดิษฐวนิช เขา้ดาํรง

ตําแหน่งกรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการกํากับดูแลกิจการท่ี ดี เ น่ืองจากมีคุณสมบัติครบถ้วน                       

ตามพระราชบญัญตับิรษัิทมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มีความรูค้วามสามารถ และประสบการณท่ี์จะเป็นประโยชน์

ตอ่การดาํเนินกิจการของบรษัิทฯ และชว่ยพฒันาบรษัิท 
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วาระที ่7  พจิารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการ 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล   คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายและหลกัเกณฑใ์หค้่าตอบแทนคณะกรรมการ 

และกรรมการชุดย่อยต่างๆ และค่าบาํเหน็จคณะกรรมการของบริษัท อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม และสอดคลอ้ง       

กับภาระหน้าท่ีของกรรมการ ท่ีต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ และ          

เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข้อง  ซึ่งทาํให้บริษัทต้องสรรหากรรมการท่ีมีประสบการณ์ และ               

มีคณุสมบตัิเหมาะสม  รวมทัง้ มีนโยบายท่ีจะกาํหนดคา่ตอบแทนของกรรมการแตล่ะคน  ท่ีสะทอ้น ภาระหนา้ท่ี  

และความรับผิดชอบของแต่ละคน โดยเปรียบเทียบไดก้ับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ์ ท่ีมีขนาด

ใกลเ้คียงกนั ตลอดจนเพ่ือเป็นการปฏิบตัิตามหลกัเกณฑก์ารกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี ควรมีการทบทวนคา่ตอบแทน

กรรมการเป็นประจาํทกุปี โดยปัจจบุนัคา่ตอบแทนของกรรมการเป็นไปตามมติท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 

2564 เม่ือวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2564 

ความเหน็คณะกรรมการ เ น่ืองจากคณะ กรรม การสรรหาและพิ จารณ าค่าตอบแทน รวมทั้ง

คณะกรรมการบริษัท เห็นควรขอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้อนุมตัิเงินค่าตอบแทนกรรมการ จาํนวน 6,500,000 บาท 

(หกลา้นหา้แสนบาทถว้น) และอนมุตัิสิทธิประโยชนต์า่งๆ จาํนวน 500,000 บาท (หา้แสนบาทถว้น) รวมเป็นเงิน

ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ จ ํานวน 7,000,000 บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน) แก่คณะกรรมการบริษัท  

คณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน คณะกรรมการ

ดา้นยทุธศาสตร ์และคณะกรรมการกาํกบัดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยมีรายละเอียด ดงัตอ่ไปนี ้

 1. คา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 

 1.1 คา่เบีย้กรรมการ 

  - ประธานกรรมการ   22,000 บาท ตอ่คนตอ่เดือน 

  - รองประธาน      13,200 บาท ตอ่คนตอ่เดือน 

  - กรรมการ      11,000 บาท ตอ่คนตอ่เดือน 

 1.2 คา่เบีย้ประชมุ 

  - ประธานกรรมการ   22,000 บาท ตอ่คนตอ่ครัง้ 

  - รองประธาน      13,200 บาท ตอ่คนตอ่ครัง้ 

  - กรรมการ      11,000 บาท ตอ่คนตอ่ครัง้ 

 

 

 2. คา่ตอบแทนคณะกรรมการบรหิาร 

  - ประธาน     44,000  บาท ตอ่คนตอ่ครัง้ 

  - รองประธาน     26,400  บาท ตอ่คนตอ่ครัง้ 

  - กรรมการ (ท่ีไมใ่ชผู่บ้รหิาร)  22,000  บาท ตอ่คนตอ่ครัง้ 
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 3. คา่ตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 

 3.1 คา่เบีย้กรรมการ 

  - ประธานกรรมการ   22,000 บาท ตอ่คนตอ่เดือน 

  - กรรมการ      11,000 บาท ตอ่คนตอ่เดือน 

 3.2 คา่เบีย้ประชมุ 

  - ประธานกรรมการ   22,000 บาท ตอ่คนตอ่ครัง้ 

  - กรรมการ     11,000 บาท ตอ่คนตอ่ครัง้ 

 

  4. คา่ตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

  - ประธาน     44,000  บาท ตอ่คนตอ่ครัง้ 

  - กรรมการ     22,000 บาท ตอ่คนตอ่ครัง้ 

 

                   5. คา่ตอบแทนคณะกรรมการดา้นยทุธศาสตร ์

  - ประธาน    44,000  บาท ตอ่คนตอ่ครัง้ 

  - กรรมการ    22,000 บาท ตอ่คนตอ่ครัง้ 

 

                   6. คา่ตอบแทนคณะกรรมการกาํกบัดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  - ประธาน     44,000 บาท ตอ่คนตอ่ครัง้ 

  - กรรมการ    22,000 บาท ตอ่คนตอ่ครัง้ 

 

                   7. คา่ตอบแทนสิทธิประโยชนอ่ื์นๆ คณะกรรมการบรษัิท 

  - ประธานกรรมการ   50,000 บาท ตอ่คนตอ่ปี 

  - รองประธาน    50,000 บาท ตอ่คนตอ่ปี 

  - กรรมการ    50,000 บาท ตอ่คนตอ่ปี  

 

 คณะกรรมการมีนโยบาย และหลกัเกณฑใ์หค้่าตอบแทนแก่คณะกรรมการ กรรมการชุดย่อยตา่งๆ  

อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม และสอดคลอ้งกับภาระหนา้ท่ีของกรรมการเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบั

ของบรษัิทฯ ข้อมูลเปรียบเทยีบปรากฏตามเอกสารประกอบการพจิารณาหน้าที ่59 – 60 
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วาระที่ 8  พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สําหรับ         

ปี 2565 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล   ตามพระราชบัญญัติมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด       

พ.ศ. 2535 และ ขอ้บงัคบับริษัท ขอ้ 33 กาํหนดใหท่ี้ประชมุสามญัผูถื้อหุน้แตง่ตัง้ผูส้อบบญัชี และกาํหนดจาํนวน

เงินคา่สอบบญัชีของบรษัิททกุปี โดยท่ีประชมุผูถื้อหุน้อาจแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีรายเดมิทาํหนา้ท่ีตอ่ไปอีกได ้

ความเห็นคณะกรรมการ     เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท 

สาํนกังาน อีวาย จาํกดั ตามรายช่ือดงัตอ่ไปนี ้เป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิทประจาํปี 2565 

1. นางก่ิงกาญจน ์ อศัวรงัสฤษฎ ์  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี 4496   และ/หรือ  

2. นายชยพล  ศภุเศรษฐนนท ์  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี 3972   และ/หรือ  

3. นางสาวอรวรรณ เตชวฒันสิรกิลุ  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี 4807   และ/หรือ  

4. นางสาวสมุนา พนัธพ์งษส์านนท ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี 5872   และ/หรือ  

5. นางสาวเกิดศริ ิ กาญจนประกาศติ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี 6014  

 โดยกาํหนดค่าตอบแทนในการสอบบญัชีเป็นจาํนวน 1,150,000 บาท (หนึ่งลา้นหนึ่งแสนหา้หม่ืน

บาทถว้น) ซึ่งเป็นจาํนวนเงินเท่ากับค่าสอบบญัชีปี 2564 ทัง้นี ้การเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทและค่าตอบแทน 

ความสมัพนัธแ์ละ/หรือการมีส่วนไดเ้สียของผูมี้ส่วนไดเ้สียของผูส้อบบญัชีกบับรษัิท บรษัิทยอ่ย ผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้

รายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับคุคลดงักล่าว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการพจิารณา หน้าที่ 

61 – 62 

วาระที ่9  พจิารณาแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 9. และ ข้อ 13. 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล   เพ่ือใหเ้กิดความชดัเจนในการปฏิบตัิงานนายทะเบียนหุน้ของบริษัท ศนูยร์บั

ฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั ท่ีอาจไดร้บัมอบหมายเป็นนายทะเบียนหุน้ของบริษัท และเพ่ือความชดัเจน

ตอ่ผูล้งทนุเก่ียวกบัขอ้จาํกดัการโอนหุน้และเพ่ือใหน้ายทะเบียนสามารถปฏิบตังิานไดอ้ย่างถกูตอ้ง  

ความเหน็คณะกรรมการ   คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2565 

พิจารณาแกไ้ขขอ้บงัคบับรษัิท ขอ้ 9. และ ขอ้ 13. ดงันี ้ 

ขอ้ 9.  

จากเดมิ       หุน้ของบรษัิทอาจโอนกนัไดโ้ดยไมมี่ขอ้จาํกดั แตท่ัง้นี ้บรษัิทสงวนสิทธิท่ีจะไมร่บัการลงทะเบียนโอน

หุน้และดาํเนินการตา่งๆ ตามท่ีกฎหมายกาํหนด เม่ือปรากฎวา่การโอนหุน้รายใดท่ีมีหรือจะมีผลให ้

(1) บรษัิทเสียสิทธิ หรือ ผลประโยชนท่ี์บรษัิทจะพงึไดร้บัตามกฎหมาย 

(2) มีคนตา่งดา้วถือหุน้อยูใ่นบริษัทเกินกวา่รอ้ยละ 49  
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แกไ้ขเป็น หุน้ของบริษัทอาจโอนกันไดโ้ดยไม่มีขอ้จาํกัด  เวน้แตก่ารโอนหุน้รายใดท่ีมีหรือจะมีผลใหมี้คนต่าง

ดา้วถือหุน้อยูใ่นบรษัิทเกินกวา่รอ้ยละ 49 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหนา่ยไดแ้ลว้ทัง้หมด 

 ขอ้ 13.  

จากเดมิ บริษัทมีสิทธิท่ีจะกาํหนดแบบของเอกสาร  รวมทัง้กาํหนดวิธีการในการขอลงทะเบียนการโอนหุน้

ตามขอ้ 10.  และการขอใหอ้อกใบหุน้ตามขอ้ 11. และ ขอ้ 12. ไดต้ามท่ีเห็นสมควร 

แกไ้ขเป็น บริษัทมีสิทธิท่ีจะกาํหนดแบบของเอกสาร  รวมทัง้กาํหนดวิธีการในการขอลงทะเบียนการโอนหุน้

ตามขอ้ 10. และการขอใหอ้อกใบหุน้ตามขอ้ 11. และ ขอ้ 12. ไดต้ามท่ีเห็นสมควร เวน้แตใ่นกรณีท่ี

บริษัทมอบหมายให้บริษัท ศูนยร์บัฝากหลักทรพัย ์ (ประเทศไทย) จาํกัด หรือบุคคลใดเป็นนาย

ทะเบียนหุน้ ก็ใหเ้ป็นไปตามท่ีนายทะเบียนหุน้นัน้กาํหนด 

 

วาระที่ 10  พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 810,000,000 

บาท  เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จํานวน 630,000,000 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่รองรับการ

เพิ่มทุนแบบมอบอาํนาจท่ัวไป (General Mandate) จาํนวน 180,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท 

ซึ่งบริษัทยังมิได้จัดสรรเสนอขายท้ังจาํนวน ตามมตทิีป่ระชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้น คร้ังที ่1/2564 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล   ตามท่ีบริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียน จาํนวน 180,000,000 บาท เพ่ือรองรับ       

การเพิ่มทนุแบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 1/2564 ซึ่งบริษัท

ยงัไม่ไดจ้ดัสรรเสนอขายหุน้เพิ่มทุนดงักล่าว ดงันัน้ เพ่ือใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัติมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 

วา่ดว้ยการเพิ่มทนุ ตามมาตรา 136 บรษัิทจงึตอ้งลดทนุจดทะเบียน 

ความเหน็คณะกรรมการ   เห็นสมควรนาํเสนอท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการลดทุนจด

ทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 810,000,000 บาท  เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จาํนวน 

630,000,000 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนท่ีรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอาํนาจทั่ วไป (General 

Mandate) จาํนวน 180,000,000 หุน้ รายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบการพจิารณาหน้าที ่63 - 69 

 

วาระที ่11  พจิารณาอนุมัตใิห้แก้ไขเพิม่เตมิหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัท ข้อ 4. เพือ่ให้สอดคล้องกับ

การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท   

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล   เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทใน วาระท่ี 10 

ความเหน็คณะกรรมการ เห็นสมควรใหท่ี้ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ พิจารณาอนมุตัิการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือ

บรคิณหส์นธิของบรษัิท ขอ้ 4. เร่ืองทนุจดทะเบียนเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบียนของบรษัิท ดงันี ้  
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“ขอ้ 4. ทนุจดทะเบียน     จาํนวน 630,000,000 บาท (หกรอ้ยสามสิบลา้นบาท) 

 แบง่ออกเป็น  630,000,000 หุน้ (หกรอ้ยสามสิบลา้นหุน้) 

 มลูคา่หุน้ละ  1 บาท (หนึ่งบาท)  

 โดยแบง่ออกเป็น     

 หุน้สามญั  630,000,000 หุน้ (หกรอ้ยสามสิบลา้นหุน้) 

 หุน้บรุมิสิทธิ  ---  หุน้ (--)” 

 

วาระที่ 12  พิจารณาอนุมัติการเสนอขายหรือจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท 

คร้ังที่ 2 (PRG-W2) จํานวนไม่เกิน 31,499,528 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตาม

สัดส่วนการถอืหุ้น  

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล   เ พ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างความแข็งแกร่งและให้มี        

ความยืดหยุ่นทางการเงินในการดาํเนินการโครงการต่างๆ ในอนาคต และเพ่ือสาํรองเงินไว้ใช้เป็นเงินทุน

หมนุเวียนของบริษัท รวมถึงบริษัทมีความประสงคท่ี์จะใหผ้ลตอบแทนแก่ผูถื้อหุน้ของบริษัท ดงันัน้ บริษัทจึงเห็น

ควรเสนอตอ่ท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ เพ่ือพิจารณาอนมุตัิการเสนอขายหรือจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้

สามญัของบริษัท ครัง้ท่ี 2 (“ใบสาํคญัแสดงสิทธิ PRG-W2”) จาํนวนไม่เกิน 31,499,528 หน่วย เพ่ือจดัสรรใหแ้ก่

ผูถื้อหุน้เดมิของบรษัิทตามสดัสว่นการถือหุน้ 

ความเหน็คณะกรรมการ   เห็นสมควรใหท่ี้ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ พิจารณาอนมุตักิารเสนอขายหรือจดัสรร

ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื ้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้ง ท่ี 2 (PRG-W2) จ ํานวนไม่เกิน 31,499,528 หน่วย                

เพ่ือจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดมิ ของบรษัิทตามสดัสว่นการถือหุน้ โดยไมค่ดิมลูคา่ (ศนูยบ์าท) โดยมีอตัราการจดัสรร

เท่ากบั 20 หุน้สามญั ตอ่ 1 หน่วย ใบสาํคญัแสดงสิทธิ (ในการคาํนวณสิทธิท่ีจะไดร้บัจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ

ของผูถื้อหุน้แต่ละรายนัน้ หากเกิดเศษจากการคาํนวณตามอัตราการจดัสรร ใหปั้ดเศษนัน้ทิง้) โดยใบสาํคญั

แสดงสิทธิดงักลา่วมีอายไุมเ่กิน 3 ปี นบัจากวนัท่ีไดอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิและมีอตัราการใชส้ิทธิตามใบสาํคญั

แสดงสิทธิ 1 หน่วยตอ่หุน้สามญั 1 หุน้ ท่ีราคา 5 บาท (“ราคาใชส้ิทธิ”) (“ใบสาํคญัแสดงสิทธิ PRG-W2”) บริษัท

จะจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ PRG-W2 ตามหลกัเกณฑแ์ละกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ทัง้นี ้ขอ้มูลเบือ้งตน้เก่ียวกับ

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ PRG-W2 ปรากฎตามเอกสารประกอบการพจิารณา หน้าที ่70 - 77 

  อนึ่ง บริษัทจะออกและจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ PRG-W2 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษัทท่ีมีรายช่ือใน

วนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิไดร้บัจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ PRG-W2 (Record Date)  ในวนัท่ี 28 มีนาคม 

2565 อยา่งไรก็ดี การกาํหนดสิทธิดงักล่าวยงัมีความไมแ่นน่อนและขึน้อยูก่บัการไดร้บัอนมุตัิจากท่ีประชมุสามญั

ผูถื้อหุน้ 
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 ทัง้นี ้ในการเสนอขายหรือจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ PRG-W2 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัท และ

ยงัคงมีความเส่ียง ท่ีอาจทาํใหบ้ริษัท มีหนา้ท่ีตามกฎหมายตา่งประเทศ ดงันัน้ เพ่ือเป็นการบริหารความเส่ียงใน

เร่ืองดงักล่าว คณะกรรมการบริษัทมีสิทธิใชด้ลุยพินิจพิจารณาไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ

ดงักล่าวใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในประเทศฝรั่งเศส ประเทศสิงคโปร ์ประเทศองักฤษ ประเทศจีน ประเทศสหรฐัอเมริกา 

ประเทศอินเดีย และประเทศอ่ืนใด ตามท่ีบรษัิทพิจารณาเห็นสมควร หากการเสนอขายหรือจดัสรรใบสาํคญัแสดง

สิทธิดงักลา่วทาํให ้หรืออาจเป็นผลให ้ 

  (ก) เป็นการกระทาํท่ีขัดต่อกฎหมาย กฎเกณฑ ์หรือระเบียบขอ้บงัคบัใดๆ ของประเทศไทย หรือ 

ตา่งประเทศ และ/หรือ ขอ้บงัคบัของบรษัิท หรือ 

  (ข) บรษัิท มีภาระหรือหนา้ท่ีตอ้งปฏิบตัิหรือตอ้งดาํเนินการใดๆ เพิ่มเตมิเกินสมควร นอกเหนือจากท่ี

ตอ้งดาํเนินการตามกฎหมายหรือกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหลกัทรพัยภ์ายใตก้ฎหมายไทย 

หรือ  

  (ค) บริษัท มีภาระค่าใช้จ่ายท่ีเพิ่มขึน้ และ/หรือ มีความเส่ียงในด้านต่างๆ เกินสมควรเม่ือ 

เปรียบเทียบกบัประโยชนท่ี์บริษัท จะไดร้บัหากมีการเสนอขายหรือจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ PRG-W2 ดงักล่าว 

รวมถึงการดาํเนินการท่ีเก่ียวขอ้ง หรือ   

  (ง) ไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ หรือเง่ือนไขท่ีบริษัท กาํหนดสาํหรบัการเสนอขายหรือจดัสรร

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ PRG-W2 ดงักลา่ว 

  ทัง้นี ้องคป์ระกอบท่ีบริษัท ใชป้ระกอบการพิจารณาไม่เสนอขายหรือไม่จดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

PRG-W2 ดงักล่าว รวมถึงแตไ่ม่จาํกดัเพียงภาระหนา้ท่ีเพิ่มเติมของบริษัท ตามกฎหมายตา่งประเทศ หรือภาระ

ในการตรวจสอบขอ้กฎหมาย และ/หรือ การปฏิบตัิตามหนา้ท่ีตามกฎหมายตา่งประเทศ คา่ใชจ้่ายท่ีเพิ่มขึน้ของ

บริษัท ในการตรวจสอบขอคาํปรึกษาและขอ้แนะนาํตามกฎหมายต่างประเทศและการปฏิบตัิตามหนา้ท่ีตาม

กฎหมายต่างประเทศ และ/หรือ ความเส่ียงของบริษัท ในดา้นต่างๆ  เม่ือเปรียบเทียบกับประโยชนท่ี์บริษัทจะ

ไดร้บัหากมีการเสนอขายหรือการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ PRG-W2 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัท  นอกจากนี ้

บรษัิทอาจเสนอขายหรือจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ PRG-W2 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดมิของบริษัทท่ีมีสิทธิไดร้บัการเสนอ

ขายหรือจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ PRG-W2 รายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะก็ได ้ภายใตแ้นวทางปฏิบตัิสากล 

หรือขอ้ยกเวน้ท่ีมีอยูภ่ายใตก้ฎหมายตา่งประเทศท่ีมีผลใชบ้งัคบัอยูแ่ละสามารถดาํเนินการไดใ้นเวลานัน้   

  ในการนี ้บริษัท มีสิทธิท่ีจะไม่เสนอขาย หรือไม่จัดสรรใบสาํคัญแสดงสิทธิ PRG-W2 ของบริษัท 

ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบรษัิท ซึ่งมีท่ีอยูใ่นการจดัสง่เอกสารนอกประเทศไทย ทัง้นี ้บรษัิท มีสิทธิท่ีจะใชด้ลุยพินิจในการ

เปล่ียนแปลงรายละเอียดต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งตามความเหมาะสม เม่ือคาํนึงถึงองคป์ระกอบท่ีใชใ้นการพิจารณา

ตามท่ีกล่าวไวข้า้งตน้  ซึ่งรวมถึงแตไ่ม่จาํกดัเพียงการกาํหนดรายช่ือประเทศท่ีไม่ถกูจาํกดัสิทธิ และ/หรือ รายช่ือ
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ประเทศท่ีถกูจาํกดัสิทธิ  เพ่ือใหก้ารเสนอขายหรือจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ PRG-W2 ประสบความสาํเร็จ โดย

บริษัท อาจแจง้ขอ้กาํหนด และ/หรือ เง่ือนไขเพิ่มเตมิในการเสนอขายหรือจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ PRG-W2 

ดงักลา่วใหท้ราบตอ่ไป (หากมี) 

  ในการนีใ้หค้ณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผูมี้อาํนาจกระทาํการแทนบริษัท หรือบุคคลท่ีคณะ 

กรรมการบรษัิทหรือกรรมการผูมี้อาํนาจกระทาํการแทนบรษัิทมอบหมาย เป็นผูมี้อาํนาจในการดาํเนินการ  

  (ก) กาํหนดหลกัเกณฑ ์เง่ือนไขและรายละเอียดอ่ืนๆ อนัจาํเป็นและสมควรเก่ียวเน่ืองกับการออก

และจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ PRG-W2  

  (ข) ดาํเนินการและลงนามในเอกสารคาํขออนุญาตต่างๆ และหลกัฐานท่ีจาํเป็นและเก่ียวขอ้งกับ

การออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ PRG-W2 ซึ่งรวมถึงการตดิตอ่และการย่ืนคาํขออนญุาต คาํขอผอ่นผนั เอกสาร และ

หลกัฐานดงักลา่ว ตอ่หนว่ยงานราชการ หรือหนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ PRG-W2 และ

การนาํใบสาํคญัแสดงสิทธิ PRG-W2 รวมถึงหุน้สามญัเพิ่มทนุท่ีเกิดขึน้จากการใชส้ิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

PRG-W2 เขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  

  (ค)  มีอาํนาจในการดาํเนินการใดๆ ตามท่ีจาํเป็นและสมควรเก่ียวเน่ืองกับการออกและจัดสรร

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ PRG-W2 ในครัง้นี ้ 

หมายเหตุ ทัง้นี ้คณะกรรมการบรษัิทเห็นควรมอบอาํนาจให ้นายสมเกียรติ  มรรคยาธร กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และ/หรอื

คณะกรรมการบริหาร เป็นผูแ้จง้ขอ้มูลใบสาํคญัแสดงสิทธิ PRG-W2 เพ่ิมเติม (ภายหลงัจากท่ีบริษัททราบจาํนวนการใชส้ิทธิ

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ PRG-W1 เพ่ือซือ้หุน้สามญัในวนัท่ี 15 มีนาคม 2565) ในหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565 

นัน้ โดยเมื่อวนัท่ี 15 มีนาคม 2565 มีผูถื้อหุน้มาใชส้ิทธิแปลงสภาพใบสาํคญัแสดงสิทธิ PRG-W1 เป็นจาํนวน 11,125,150 หุน้ 

ซึ่งเป็นการใชส้ิทธิก่อนวนักาํหนดรายช่ือผูม้ีสิทธิไดร้บั PRG-W2 ในวนัท่ี 28 มีนาคม 2565 (Record Date) ดงันัน้ การจดัสรรหุน้

สามญัเพ่ิมทนุเพ่ือรองรบัการออกใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุน้สามญัของบรษัิท ครัง้ท่ี 2 (PRG-W2) ในครัง้นี ้เป็นจาํนวนไมเ่กิน 

31,427,522 หุน้ โดยคาํนวณบนสมมติฐานท่ีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ PRG-W1 มาใชส้ิทธิแปลงสภาพใบสาํคญัแสดงสิทธิเป็น

หุน้สามญัในวนัดงักลา่วขา้งตน้ 

 

วาระที่ 13  พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 

630,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจํานวน 661,847,555 บาท โดยการออกหุ้นสามัญที่ออกใหม่

จํานวนไม่เกิน 31,847,555 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตาม

ใบสาํคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท PRG-W2 และรองรับการปรับสิทธิของใบสาํคัญแสดง

สิทธิ PRG-W1 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล  เพ่ือใหบ้ริษัทมีความยืดหยุ่นทางการเงินสาํหรบัขยายกิจการและ/หรือเงินทุน

หมนุเวียนของบริษัทในอนาคต รวมถึงบริษัทมีความประสงคท่ี์จะใหผ้ลตอบแทนแก่ผูถื้อหุน้ของบริษัทโดยเห็น
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ว่าการเสนอขายหรือจัดสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ PRG-W1 และ PRG-W2 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ตามสัดส่วนเป็นการ

ระดมทนุท่ีอาจชว่ยลดภาระทางการเงินของบรษัิทไดดี้กวา่การกูเ้งินจากสถาบนัการเงินในอนาคต   

ความเหน็คณะกรรมการ   เห็นสมควรนาํเสนอท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุน้ พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจด

ทะเบียนของบรษัิท จากทนุจดทะเบียนเดมิจาํนวน 630,000,000 บาท เป็นทนุจดทะเบียน จาํนวน  661,847,555 

บาท โดยการออกหุน้สามญัท่ีออกใหม่จาํนวนไม่เกิน 31,847,555 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท  เพ่ือรองรบั

การใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สามญัของบริษัท PRG-W2 และรองรบัการปรบัสิทธิ

ของใบสาํคญัแสดงสิทธิ PRG-W1 

   ท้ังนีร้ายละเอียดการเกี่ยวกับเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามแบบรายงานการเพิ่มทุน 

(F53-4) ปรากฎตามเอกสารประกอบการพจิารณา หน้าที ่63 - 69 

 

วาระที ่14  พจิารณาอนุมัตกิารเพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอาํนาจท่ัวไป (General Mandate) 

ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่จากทุนจดทะเบียนเดิม

จํานวน 661,847,555 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจํานวน 841,847,555 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่

จาํนวน 180,000,000 หุ้น  มูลค่าทีต่ราไว้หุ้นละ 1 บาท 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล     เพ่ือใหก้ารดาํเนินธุรกิจของบริษัทสอดรบักับนโยบายการบริหารงานทางดา้น

การเงินแบบระมดัระวงั (Conservative) ดงันัน้ จึงเสนอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ

บรษัิท แบบมอบอาํนาจทั่วไป (General Mandate) ทัง้นี ้หากในอนาคตเกิดสถานการณท่ี์เหนือความคาดหมาย 

บรษัิทก็สามารถท่ีจะสาํรองในการบรหิารดา้นการเงินไดโ้ดยไมก่ระทบตอ่การดาํเนินงานปกติของบริษัท 

ความเหน็คณะกรรมการ   เห็นสมควรนําเสนอท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุน         

จดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอาํนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วน        

การถือหุ้นท่ีผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ จากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 661,847,555 บาท เป็นทุนจดทะเบียน

จาํนวน 841,847,555 บาท โดยการออกหุน้สามญั เพิ่มทนุจาํนวน 180,000,000 หุน้ มลูคา่ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท  

รายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบการพจิารณา หน้าที ่63 - 69  

                การเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอาํนาจทั่วไป (General Mandate)  ดงักลา่ว เพ่ือใหส้อดรบั

กบันโยบายการบรหิารงานทางดา้นการเงิน แบบระมดัระวงั (Conservative) ทัง้นี ้หากในอนาคตเกิดสถานการณ์

ท่ีเหนือความคาดหมาย บรษัิท ก็สามารถท่ีจะสาํรองในการบรหิารดา้นการเงิน แบบระมดัระวงั ใหมี้ความยืดหยุ่น

โดยไมก่ระทบตอ่การดาํเนินงานปกต ิ
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วาระที ่15  พจิารณาอนุมัตใิห้แก้ไขเพิม่เตมิหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัท ข้อ 4. เพือ่ให้สอดคล้องกับ

การเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบริษัท   

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล     เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทในวาระท่ี 13 และวาระท่ี 14 

ความเห็นคณะกรรมการ     เห็นสมควรใหท่ี้ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ พิจารณาอนมุตัิการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือ

บริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียนเพ่ือให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท        

ตามรายละเอียดดงันี ้ 

“ขอ้ 4. ทนุจดทะเบียน     จาํนวน 841,847,555 บาท (แปดรอ้ยส่ีสิบเอ็ดลา้นแปดแสนส่ี

หม่ืนเจ็ดพนัหา้รอ้ยหา้สิบหา้บาท) 

 แบง่ออกเป็น  841,847,555 หุน้ (แปดรอ้ยส่ีสิบเอ็ดลา้นแปดแสนส่ี

หม่ืนเจ็ดพนัหา้รอ้ยหา้สิบหา้หุน้) 

 มลูคา่หุน้ละ  1 บาท (หนึ่งบาท)  

 โดยแบง่ออกเป็น     

 หุน้สามญั  841,847,555 หุน้ (แปดรอ้ยส่ีสิบเอ็ดลา้นแปดแสนส่ี

หม่ืนเจ็ดพนัหา้รอ้ยหา้สิบหา้หุน้) 

 หุน้บรุมิสิทธิ  ---  หุน้ (--)” 

 

วาระที่ 16  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จํานวนไม่เกิน 31,847,555 หุ้น        

มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสาํคัญแสดงสิทธิ PRG-W1 และการใช้สิทธิตาม 

PRG-W2 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล     สืบเน่ืองจากวาระท่ี 13 บริษัทฯ มีความประสงคท่ี์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของ

บริษัท จาํนวนไมเ่กิน 31,847,555 บาท เพ่ือรองรบัการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้

สามัญของบริษัท จึงเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัท 

จาํนวนไมเ่กินจาํนวนไมเ่กิน 31,847,555 หุน้ มลูคา่ท่ีตราไว ้1 บาท 

ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นสมควรใหท่ี้ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุน

ของบรษัิท จาํนวนไมเ่กิน 31,847,555 หุน้ มลูคา่ท่ีตราไว ้1 บาท โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1) จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัท จาํนวนไม่เกิน 348,027 หุน้ มูลค่าท่ีตราไว ้1 บาท เพ่ือรองรบั

การปรบัสิทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิ PRG-W1 

2) จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษัิท จาํนวนไมเ่กิน 31,499,528 หุน้ มลูคา่ท่ีตราไว ้ 1 บาทเพ่ือรองรบั

การใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ PRG-W2 ซึ่งจะออกใหก้บัผูถื้อหุน้เดิมของบริษัท

ตามสดัสว่นการถือหุน้ ทัง้นี ้ เป็นไปตามรายละเอียดในวาระท่ี 12 
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ท้ังนี ้ รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนปรากฎตาม ส่ิงที่ส่งมาด้วย แบบรายงานการเพิ่ม

ทุน (F53-4) ตามเอกสารประกอบการพจิารณา หน้าที ่63 - 69 

 

วาระที่ 17 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

แบบมอบอํานาจท่ัวไป (General Mandate) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่              

ผู้ถอืหุ้นแต่ละรายถอือยู่ จาํนวนไม่เกิน 180,000,000 หุ้น มูลค่าทีต่ราไว้หุ้นละ 1 บาท  

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล    ตามท่ีบรษัิทไดน้าํเสนอใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตักิารเพิ่มทนุจดทะเบียน

ของบริษัท แบบมอบอาํนาจทั่วไป (General Mandate) ในวาระท่ี 14 จึงเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณา

อนมุตักิารจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษัิทจาํนวนไมเ่กิน 180,000,000 หุน้ มลูคา่ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ใหแ้ก่        

ผูถื้อหุน้เดมิ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบักฎระเบียบของตลาดหลกัทรพัยฯ์ และสาํนกังาน ก.ล.ต. 

ความเห็นคณะกรรมการ    เห็นสมควรใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ พิจารณาอนุมตัิจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุน        

ของบริษัท เพ่ือรองรบัการเพิ่มทุนแบบมอบอาํนาจทั่วไป (General Mandate) จาํนวนไม่เกิน 180,000,000 หุน้        

มลูคา่ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ดงันี ้

• จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจาํนวนไม่เกิน 180,000,000  หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 29.15 ของ        

ทนุชาํระแลว้ เพ่ือเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดมิตามสดัสว่นของผูถื้อหุน้ 

  ทัง้นี ้มอบอาํนาจใหค้ณะกรรมการบริษัท เป็นผูพ้ิจารณาจดัสรร และเสนอขายเป็นคราวเดียวหรือ

แบ่งเป็นส่วนๆ เพ่ือเสนอขายเป็นคราวๆ รวมถึงอาํนาจในการดาํเนินการใดๆ อันจาํเป็นและเก่ียวเน่ืองกับ        

การเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักล่าวไดทุ้กประการ อาทิ วนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีไดร้บัสิทธิการจดัสรรหุน้ 

(วนัขึน้ XR) วตัถปุระสงคใ์นการออกเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุ การกาํหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาเสนอขาย 

อตัราการจดัสรร วิธีการจดัสรรและการชาํระเงินคา่หุน้ เป็นตน้  รวมถึงการเปล่ียนแปลงระยะเวลาการเสนอขาย 

การจองซือ้และรบัชาํระเงินคา่หุส้ามญัเพิ่มทนุ การกาํหนดเง่ือนไขและรายละเอียดตา่งๆ ในการออกเสนอขายหุน้

สามัญเพิ่มทุนดงักล่าวไดต้ามท่ีเห็นสมควร ตลอดจนการแกไ้ขถอ้ยคาํ หรือขอ้ความในเอกสาร รายงานการ

ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ หนงัสือบริคณหส์นธิ และ/หรือคาํขอต่างๆ และ/หรือดาํเนินการใดๆ เพ่ือปฏิบตัิใหเ้ป็นไป

ตามคาํสั่ งของนายทะเบียนในการย่ืนจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

กระทรวงพาณิชยไ์ดเ้ป็นคราวๆ ตามการชาํระเงินของผูจ้องซือ้หุน้ในแตล่ะคราว  รวมถึงการนาํหุน้สามญัเพิ่มทนุ

เข้าเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  และการนาํส่งข้อมูลเอกสารหลักฐาน             

ตอ่สาํนกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย กระทรวงพาณิชย ์หรือหนว่ยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
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 สาํหรบัการจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้  แบบมอบอาํนาจทั่วไป (General Mandate)  

ตอ้งดาํเนินการใหแ้ลว้เสร็จภายในวนัท่ีท่ีบริษัท จดัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีในครัง้ถดัไป หรือภายในวนัท่ี

กฎหมายกาํหนดใหต้อ้งจดัใหมี้การประชมุผูถื้อหุน้ในครัง้ถดัไป ทัง้นีแ้ลว้แตว่นัใดจะถึงก่อน                          

โดยรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนปรากฎตามส่ิงที่ส่งมาด้วย แบบรายงานการเพิ่มทุน 

(F53-4) ปรากฎตามเอกสารประกอบการพจิารณา หน้าที ่63 - 69 

 

วาระที ่18  พจิารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล   ตามแนวทางท่ีบริษัทไดถื้อปฏิบตัิตลอดมา แมจ้ะไม่มีการกาํหนดวาระอ่ืนๆ ไว ้      

แตไ่ดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถาม และแสดงความคิดเห็นทัง้ในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระการประชมุและเร่ือง

อ่ืนๆ ตลอดการประชมุในเวลาพอสมควร สาํหรบัการประชมุในครัง้นี ้บริษัทจึงไดเ้ปิดเป็นวาระเพิ่มเติมไวใ้หแ้ก่ 

ผูถื้อหุน้ซกัถามและหรือแสดงความคิดเห็น แตอ่ย่างไรก็ดีหากเป็นกรณีท่ีผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะใหมี้การพิจารณา 

และลงมติในเร่ืองอ่ืนๆ นอกเหนือจากท่ีกาํหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม จะตอ้งเสนอเข้าตามเง่ือนไขของ

กฎหมายซึ่งบญัญัติไวใ้น มาตรา 105 วรรคสอง แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ.2535 ว่า “เม่ือ        

ท่ีประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแลว้ ผูถื้อหุน้ซึ่งมีหุน้นบัรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ่งในสามของจาํนวนหุน้        

ท่ีจาํหนา่ยไดท้ัง้หมด จะขอใหท่ี้ประชมุพิจารณาเรื่องอ่ืนนอกจากท่ีกาํหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชมุอีกก็ได”้ 

ความเห็นคณะกรรมการ      เห็นควรใหเ้ปิดวาระนีไ้วเ้พ่ือใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถาม และ/หรือแสดงความคิดเห็นใน

เร่ืองตา่งๆ โดยไม่มีการลงมติ แตห่ากผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะใหท่ี้ประชมุพิจารณาและลงมติ จะตอ้งดาํเนินการตาม

เง่ือนไขของกฎหมาย ตามมาตรา 105 วรรคสอง 

(3) การกาํหนดวนัท่ีคณะกรรมการกาํหนดรายช่ือในทะเบียนผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ 

ประจาํปี 2565 และมีสิทธิไดร้บัจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ PRG-W2 

• คณะกรรมการกาํหนดรายช่ือในทะเบียนผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565 

และมีสิทธิไดร้บัจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ PRG-W2 (Record Date) ณ วนัท่ี 28 มีนาคม 2565 

อย่างไรก็ดี การกาํหนดสิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนและขึน้อยู่กับการได้รับอนุมัติจาก             

ท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ 

• สําหรับผู้ถือหุ้นท่ีประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) โปรดศึกษา

รายละเอียดเก่ียวกบัวิธีการเขา้สู่ระบบ  เพ่ือรว่มประชมุและการมอบฉันทะตามท่ีจะไดน้าํส่งพรอ้ม

หนงัสือเชิญประชมุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ตอ่ไป 
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เน่ืองจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของไวรสัโคโรน่า 2019 (COVID-19) ขอใหผู้ถื้อหุน้มอบฉันทะให้

กรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่ง เขา้ร่วมประชุมแทน โดยท่านผูถื้อหุน้สามารถมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระ        

ตามรายช่ือท่ีปรากฎในหนงัสือบอกกลา่วเชิญประชมุ (คาํชีแ้จงวิธีการมอบฉนัทะ) บรษัิทฯ ไดต้ดิตามสถานการณ์

การแพรร่ะบาดของไวรสัโคโรน่า 2019 (COVID-19) มาโดยตลอด ซึ่งจะดาํเนินการตามแนวทางและคาํแนะนาํ        

ท่ีส่วนราชการและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไดก้าํหนดขึน้เก่ียวกับการจดัประชุมหรือสมัมนา รวมทัง้กิจกรรมอ่ืน         

ท่ีมีลกัษณะเป็นการรวมกันของ คนหมู่มากอย่างเคร่งครดั ซึ่งบริษัทฯ ไดชี้แ้จงแนวทางและขัน้ตอนการใชง้าน

ระบบประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) สาํหรับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี ไว้ในหนังสือ        

บอกกลา่วเชิญประชมุฉบบันี ้และบนเว็บไซตข์องบรษัิทฯ (www.mahboonkrongrice.com) แลว้ 

 

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัท ไดก้าํหนดวนัท่ีผูถื้อหุน้มีสิทธิเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์

(e-AGM) และออกเสียงลงคะแนน (Record Date) ในวันท่ี 28 มีนาคม 2565  โดยมอบหมายให้กรรมการ

ผูจ้ัดการใหญ่ สามารถเปล่ียนแปลง วัน เวลา หรือ สถานท่ีจดัประชุม รวมถึงดาํเนินการใดๆ ท่ีเก่ียวข้องกับ          

การเรียก และการจดัประชมุผูถื้อหุน้ได ้ภายใตเ้ง่ือนไขของกฎหมายและกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง 

 

ท่านสามารถส่งคําถามล่วงหน้าท่ีเ ก่ียวของกับระเบียบวาระการประชุมครั้งนี ้ มาทางอีเมล : 

secretary@prg.co.th  โดยระบ ุช่ือ ท่ีอยู ่เบอรโ์ทรศพัท ์ท่ีบรษัิทฯ สามารถตดิตอ่กลบัได ้

 

กรณีผูถื้อหุน้ท่านใดท่ีประสงคจ์ะมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระ เป็นผูร้บัมอบฉันทะ ท่านสามารถจดัส่ง

หนงัสือมอบฉนัทะพรอ้มเอกสารประกอบยงับรษัิท ทางไปรษณียต์ามท่ีอยูข่า้งลา่งนี ้ 

บรษัิท พี อาร ์จี คอรป์อเรชั่น จาํกดั (มหาชน)   

แผนกกาํกบัดแูลกิจการ  

เลขท่ี 88  หมู ่2  ถนนตวิานนท ์ ตาํบลบางกะดี  อาํเภอเมือง  ปทมุธานี  12000  

โทรศพัท ์02-501-2175 ตอ่ 687  โทรสาร 02-501-2176  

 

สาํหรับผู้ถือหุ้นท่ีประสงคจ์ะเข้าร่วมการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ด้วยตนเอง หรือ           

มอบฉันทะใหผู้อ่ื้นท่ีไม่ใช่กรรมการอิสระ ท่านสามารถลงทะเบียนย่ืนแบบคาํรอ้งไดต้ัง้แตว่นัท่ี 19 เมษายน 2565 

เวลา 8.30 น. เป็นตน้ไป และจะสิน้สุดการลงทะเบียนในวันท่ี 28 เมษายน 2565  จนกว่าจะปิดการประชุม            

โดยมีรายละเอียดตามแนวทางและขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ (e-AGM)  ทั้งนี ้        

หากท่านพบปัญหาในการใช้งานระบบ สามารถติดต่อสอบถามไดท่ี้ Call Center โทรศัพท์  02-931-9137       

เวลา 08.30 น. – 17.30 น. (เฉพาะวนัทาํการ ไมร่วมวนัหยดุราชการและวนัหยดุนกัขตัฤกษ)์ 
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จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้ทุกท่านเขา้ร่วมประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(e-AGM) ตามวนั และ เวลา
ดงักลา่ว 

 
 
 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
โดยคาํสั่งคณะกรรมการบริษัท 

 
 

 
(นายสมเกียรต ิมรรคยาธร) 

กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
บรษัิท พี อาร ์จี คอรป์อเรชั่น จาํกดั (มหาชน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โปรดแสดงเอกสารต่อไปนีป้ระกอบการมอบฉันทะ 

กรณีบุคคลธรรมดา 1.  หนงัสือมอบฉนัทะพร้อมติดอากรแสตมป์จาํนวน 20 บาท 

  2.  สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูม้อบฉนัทะและผูรั้บมอบฉนัทะซ่ึงรับรองสาํเนาถูกตอ้งโดยเจา้ของบตัร 

กรณีนิติบุคคล 1.  หนงัสือมอบฉนัทะพร้อมติดอากรแสตมป์จาํนวน 20 บาท 

  2.  สาํเนาหนงัสือรับรองของบริษทัซ่ึงออกใหโ้ดยสาํนกังานทะเบียนหุน้ส่วน กระทรวงพาณิชยพ์ร้อมรับรองสาํเนา 

       ถูกตอ้งโดยกรรมการผูมี้อาํนาจของบริษทั 

3. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของกรรมการผูม้อบฉนัทะ ซ่ึงรับรองสาํเนาถูกตอ้งโดยเจา้ของบตัร   
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. 
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1h:;'l!:wJ--1i"W 28 �1t1 �r;i:wr.i1'W'J'W 591,027,669 iX"W 
' ' 

,; ., 

L�'Wvl'Jt.J 91'\.J'J'W 591,027,668 L�t.J--1 � vl L1J'Wf'Elm'1:; 99.9999 

hh�W•l'Jt.J 
0 

91'W'J'W 0 L�t.J-.l �vlLlJ'Wf'Eltil:'l:; 0.0000 

--1 vl'El'Elm� ti--1 r.i1'W'J'W L�t.J--1 �vlLlJ'Wf'Eltil:'l:; 0.0000 

�1'U'l'U L�ti'1-#'1'V13-J (;lb 'U'l1'a�d 591,027,669 b�tl'1 fl(;] Ltl'U'i'eltl�� 100.0000 

'llnJ v1u"a�'lf 3-Jii3-J �h �wt1t1fl::bb 'U'UL�!l'1'i'eltJ�:: 99.9999 �'1 Ltl'Ufl::U 'U'UL�!l'1'JJ1'13-1"1 n 
--.--- . 

'll 'el '1 �1 'LI 'l 'U Li� ti '1 i'1 'VI 3-1 (;1 'lJ'el'1 el'ci'el�'Ll�'13-11U'a�'l! 3-1 LL ���i'VI fi'el'el n Li!l'1�'1 fl:: LL 'LI 'LI 'i'LI'a'el'1 ... . . 

"a1!1'11'Lln1'aU'a�"l!3-J'll1:i'.Truefti'el'l.fo U'a��1tl 2564 (;113-Jv1m;u�n"a"a3-Jn1'aL'll'U'el 
11111 a, 1U q 

'l1'a�fi 2 vi '-I 1 'atu1 'el 'LI :i'.Tin n1 'a�(;] 'VJ 'LI '-I l?l 'VI� L {j !I 'LI 'lJ 'el'1 'U i'H'VI '-11 n 'VI 'LI '-1 l?l 'VI� LU ti 'LI b(;l 3-J'-11 'U 'J 'LI 

900.000.000 'U1'VI Lt1'U'Vl'U'-ll,l'Vl:;Lii!l'Llb'VI� �1'U'l'U 600.000.000 'U1'VI L(;ltfn1'af;ll,l;'U'll1"tu 
q q .. 

'-!l,l'Vl�LU!l'Uv1!1'�1�1�-n1"a::<i1'U'J'U 300,000.000 ;'LI 3-1��1vi(;l'a1L1;'U�� 1 'U1'VI 
q qJ q 

o' "" 
!::) 

-=I .J O I 
' - V Q Q .J V � -� t, 0 0 

'U1!1'llb 'J'Vl!I fi'a'J•n'an �  L�t.J'WVlu�:;'l!:i.J 'J1 1JT'rl'Vl:l-JVl'W"lvlV1:;L1Jt.J'WVlt.J'1 b:l-J bvl 'l!1T:;91'W':l'W 
q 11111 .. ., 

• d - V Q 
• I 

<° ... V � 0 V 
� - .J � 300,000,000 1J1Vl LLi;'JL 'W'El'1"l1n1JT'rl'Vl:l-J �'J1:l-JuT:;�'1 �"l::L�'U'El'il1t.Jm'El"l vl'MT b1J�1 �ru LLMl--l"CiVlD Vl"l::611'1) 

'1'W�1lft7.J'il'El--11J1�vi �f._,� 1 (PRG-W1) 1iXLLrirJCi!l'1'WL�:w rK--1t!'U L�'El1i½Lil'Ll11.Ji;i1:w�1:;n'l!'!Jtl.)tl.)�:Wm"11'U 

r.i1nv1 �.PL 2535 r;i1i;i'r;it1n1nvl:i.JVl'W miimi;,11 136 u1�Vl9'1(;1'El'1l:'lvlVl'U"ll,lVl::LUt.J'W 
. . 

mm vlVl'W"l vivi:;LUt.J'W'il'El'1U1�vi 91nV1'W"l vivi:; LUt.J'WL�:w r.i1'W'J'W 900,000,000 mvi LU'WVl'W"lvlVl::Lut.J 'W 
'I ., 'I 

. 

1�� r.i1'W'J'W 600,000,000 u1vi tv1t1n11i;i'v1i½"W�1lfrur.iv1vi::Lut1'W�fY'11�1i;i''ll11:;r.i1'W'J'W 300,000,000 �'W 
. � . 
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, t..-,::!il i, -==- d -=:.  � c,I -=:....- c,I -=:,,, O  

Vl1'Ul:H1!lVl'U�..:Jiii;J 111::VI 2 'V'l911(U1!l'Uii l;Jn1rn IPlVl'U9111VI ::LtJU'U'lJ!l-.:11.n'liVI 91 nVl'U9 IPlVI:; LtJUWLIPlii"l1'U 'd'U 
'LI q q q q 

900,000,000 tJ1VI LD'UVl'U"l111Vl::L1JU'ULV!l-J r.i'TW'l'U 600,000,000 tJ1VI L!P1Un11(?]111i½'U�1:WnJ "l111Vl::L1Jc.J'U 
' ' � 

�ir..:ihl1f;1'Jl11::r.\'1uriu 300,000,00011u ¾J�"11�1;JnH11u�:: 1 tJ1V1 LIPlt1'.l11::'1r;i!l..:ii'.J1,::LL'U'WL�c..1..:i 

hl U!lU n� 1 � 1 ii 1 u�'l!!l..:J L � u..:i YT'..:i vi ii 111 'l!!l..:Jml!l,Xu�..:im1.h::'l!iiLL�::��Vli!l!lnL�u..:i�..:i1,::LL'W'W 
., ' ' 

.., ..

1 'U1'1'1 111-:J'W 

"' ,, r.i'TW'l'W 591,027,668 L�U-.:1 �IPlLiluf'Elu�:: 99.9999 LVl'WIPl'lU 

hlLii'IJf;1'.lU 
0 

91'1J'l'IJ 0 ....L�U-.:1 �IPlLiluf'Elu�:: 0.0000 

-.:1111!l!lnL�U-.l 91'1J'l'W L�U-.:1 �IPlLiluf'Elu�:: 0.0000 

iq-:r,J viu-:r:::'J!:1Ji'j:1Jth�'W"1'JtlA::LL'U'WLit1-:i'i'elt1�::: 99.9999 :if,:ntluA::LL'U'WLiti.:ihiu'el ti 
----.-- q 

n �1iq1 :1,11. 'U �'ll'el-:J'-11'U'J'U Li ti-:ii-:ivu.J 111'll'el.:l�tl'eli'U�-:J:IJ1'U'a::'l!3.JU�::iii'Vlfi'el'iln Liti-:i�-:iA::LL 'U'U 
" . . 

'il'Uiwin1-:r a111'Vlur.i111'Vl:::Lut1'U'll'el-:J'Ui"H'Vl r.i1n'Vlur.ir;i'V1::L iit1m�:1,141uriu 900,000,000 'U1 '1'1 Ltlu 
• • q 

'Vl'Ur.i111'1'1::Liit1u1. iu.i 411..111..1 soo,000,000 u1'1'1 11111:1n1-:ri111iuiq1iJrur.i 111'1'1::Lu1:1uv1!T-:ihi11,1'lf1-a:: 
q • � 

41u1u 300,000,000 iu :1Jafi1v11,1-:r11.riu�:: 1 'LI1'1'1 rn1:1Jv1Atu::n-:r-:r:1Jn1-:r Liq'U'il 
q .. q 

11-:r::vi 3 �'il1'atu1'el'U3J�1.innl'll L�:IJL�:IJ'Vl'U-:Ji'el'UiAtu�iqufi 'lJ'el-:J1.Ji'H'Vl 'IJ'el 4. L�'el1.i 

iq'e)t,JAi'il-:Jf1'Un1'a�111'Vl'U'il111'1'1::LUtl'W'lJ'el-:J'Ui'H'Vl 

d' .c:11 � .J' I .J., I I ..A 'I ii' t, V .::,I -. v 'U1tliq L'J'Vltl fi'a'J•o-:rn� 'll LL"l-.ll;J!lVlu1::'llii'l1 L 'V'l!l b Vl�!l111 A�!l-.lniJn11� 1Pl'Vl'IJ"l 111'Vl:::L1.JU'W1.J1'l:t'Vl 
q q q q 

111:::� 2 L'J:iu�iiM1L,X�tJ1:::'l!ii��1:iJruem!l,Xu 1,¥..:i� 1/2564 'V1911lli1!l'Wii'1iLLm'l!L�iiL�iiVl'W-.l�!l 
... QI 'LI q q 
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"'JJ'fl 4. "l1'W'l'W 600,000,000 tJ1Vl (Vlnf'1lt.J�1'WtJ1Vl) 

600,000,000 
.,: tJ1Vl (Vl'W�tJ1Vl) 

600,000,000 t!-w 

�u (--)" 
. 

r.i1m.r-w 'W1tl�L'l'Vl!l fi'a'l;l•rn� 1c;i�'f)Url1:l-J�U:i'::'ll:l-J'l1 ilvhw�n'fli'WVl1'Wli;Jil'JJ'fl'nnrn:w1,f;'1l 
q q 'I 4J 'I 

LL� i;i� r1ri1:w fi i;i b �'Wb �:w b�:1.m1'1l hl

m1'1l'IX-wri�:w� ri1:i--::� 3 Yir.i1:i--ru1'1l-wmi11XLLnL'llL�:l-JL�:wviiJ��'1lu1r1ruif�-wfi'll'fl�u1.i;Vl 'JJ'fl 4. L�'1l11X "' . ' 

�'1lM�'1l�flUn1rni;J'Vj'W"li;)VJ::d:1t.J'W'll'1l�U1.i;Vl Li;) t.l 'l1 r::lli'fl�ii v'I:; Lb 'W'Wh.iut:it.J n'l1�1:l-Jl 'W� 'll 'eH 

�1 'W'l'Wb� t.l � v1'� Vl:l-J i;i 'll '1M m1'1li½'W;�:l-J1U:i'::'llmLri::iJ�Vlfi'1l'flnb�t.l�rl�v'l::bb'W'W 

"' ,., b Vl'Wi;J'lt.J 

1iJL�'WCi1'lt.l 

.,. �i;)'fl'flnb�t.l� 

"' ' ' 

"l1'W'l'W 591,027,668 

"l1'W'l'W 0 

"l1'W'l'W 1 

�1u'lmit1-:i..f-:i,,nrn"I. 'U'l1'a:::i1 591,027,669 

b�t.l� fii;id'.1-wf'flt.Jri:: 

b�t.l� fii;id'.1-wf'flt.Jri:: 

.,. fi i;i bU'Wf'flt.Jrl:; b�t.l� 

Liti-:i f'iuiLtl'U'i'tltJ�::: 

99.9999 

0.0000 

0.0000 

100.0000 

�'atJ vitJ':i':::'ll:1-1 il:1-1�L�'Ulil'lt1fl:::LL umiti-:if'elti�::: 99.9999 �-:ntlufl:::LL'U uLi ti-:i1:i..i tl' 'el ti -.---- . 

n �1 �1 :1-1"1. 'U � 'll 'tl-:1 �1 'U 'l 'U Li tl-:1 ..f-:1111 :IJ lPl'll'tl-:1 ertl'tl�'U�-:1 :IJ1U'a:::'li 3.JLL�:::ili'VI fi'tl'tln Liti-:i�-:ifl:::LL 'U 'U 
.. . . 

'tl'U��"I. �LLfiL'll L �:IJ L�:IJVIU-:!i'tl'I.J�fltut-,�'Ufi'll'tl-:1'1.J;H'VI 'n'tl 4. L vi'tl"I. ��'tllPlfli'el-:ifl'I.Jn1'a� lPl'Vl'U 
. . 

r.i IPl'VI::: Li'.iti'U'll'el-:11.i;H'VI ui1 :1-1vi flru:::n':i''a:IJ m':i'L�'U'tl 

�� 
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'J1<a:::� 4 fi'-11'atu1'il'Wir� n1<ab�'U'il'll1ti'Vl�'ilr.r ��-a-ai. uiq1 fi'ru bb� �..:iih'lfi�'-1::::a''il�'U �1ir ru'll-rei..:i 

'l.J�H'Vlfl�..:I� 1 (PRG-W1) �1'U'J'Whhnu 30.000.000 'Vl'U'Jtl bvi'ilr.r��'a'aL�bbfieJtl'il�'\..lb�:1-J'll'el..:I 
cu q 

,. "" ..,. d d. I • = � = , .,d _ I u1 ti� b'J'Vltl fi'a'J'll<an� L:i'tl'U'Vl u :r::'lll-l'J1 fl ru::mrn m :ru nrn L 'Vl'W�l-1 fl'J n�'W'El b 'Vl'Vlu :r::"ll l-1
q q " q 

��1�rumi'EliX-wflf..:i� 1/2564 vlr.i1:rru1'il'Wl-l�mn�'W'il'll1£l'Vl1'il9(11�:i':i'1ui1ri'ruLL�(11..:i�'Vlfi�"l::.f'il�'W 
1W 'lJ 'I 'I IV q 

- CV 4 .J .... ,V -=,I S.,,c:,j O D - ..., m rn 'Vl'W'l.J:i''l:t'Vl 'Vl:i''ilU fl fl�'Vl flru::n nl-lm:rrn'l:t'Vl'Vl:i''iln :r:rl-1 m rnl-!mu1r.in :r::Y11 n 1rn 'Vl'WU :i''l:l'Vll-l'ilU'Vll-1, u
q " 

L uu�iJ'e11u1r.i 'l un 1 :r�1 L ilun1:r(;11l-J� L�'W'fl L(,ltJ,r 'Ell-I� Li1'il..:i lil'WL�mnu1ui 1 ri'ru LL� (11..:i �Vlfi PRG-W1
" " w 

1.Jnn!)(;11l-JL'iln�1nh::n'ilum:rvlr.i1:rru1 V1i!1� 59 - 65

vr..:itl iJMiJ�1:r::i1 flnJ'll'el..:ln1:i'L�'W'el111tl 'Vl1'el 9 (,1�:i':f LUi1 fl ruLL� (11..:i�'Vlfi�"l::.f 'el,x'W�1�ru'll El..:! 
q (V °" q (V 

,, . ,,

u1'1iV1 flf..:ivi 1 (PRG-W1) r;i'..:iu 

fl'elf1.J'elL:i'-f'W '°l117(11 (l-l'Vl1'll'W) flf..:i� 1 ("LUi1flci.JLL�(11..:I 
�Vlfi PRG-W1)

• 9(11�:i':i'LiXLLri��'EliX'WL�l-J'll'el..:!U1,;Vl � 'el1f� fl'elf
" q 

1.J'elL:i'i'W 9117(11 (l-l'Vl1'll'W) ("u1ii'VI") (;11l-J'5(,lihum:rch:i
iXu L(11t11l-Jisi(,ll-J�r111ui(;l:i'1�'J'W 20 iX-w�1�ruL�l-l [;]'El

'I cu " c:., 

1 V1i..ht11ui1ri'n.JLL�(11..:i�Vlfi

• 'lum:r'"11'W'Jru�Vlfi�r.i::1Mur.r(,1�:i':r'lui1fi'n.JLL�(11..:l�'Vlfi
,, 

t,,,r:!I 9.f I IV .:::.. 0 'll'il..:i� tl'il�'WLLlil�::ntiu'W V11mn (11 Lv'l'l:t"l1nn1:rm'W'JR!
(;11l-J'1)(;1:f1n1:i'9(11�:i':i' LiXU!?lLv'l'l:ti!'Wi..:i
Y1'..:itl L 'Wn1:i'b�'W'el'll1ti'Vl1'el9(11�:i':i'LUi1 flci.Jbb� (11..:l�Vlfi

PRG-W1 LiXLLrimi'iliX'WL�l-l LL�::£i..:i1-1..:iiJr1'J1l-JL�tl..:l�'il1"l'Yl1 
" ' 

'liXu1'1iY1iJV1i!1�ml-ln!JV1l-l1t1[;]1..:11.J:r::L Vlv'l r;i'..:ii!''W L�'ilLU'W 
m:ru1'm:rr1'J1:wL�t1..:i'l'W�'il..:ir;i'..:imh'J r1ru::n:r:r:wn1:ru1'1iV1 
iJ�Vlfil'n (11 g"l t1YiU"l�"l 1:i'CW 1 ll-J L� 'W'el'll1 ti'Vl1'el ll-J9 (;1 � :i':i'. 

/4 0. -10-

V 
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L'IJ i 1 � '1d LL� �-:i �Vlfi vi-:i n� 111 �LLri �cl 'El �-w1 -w iJ :r:: L Vl !Pl 

e.Jf-:iu•rn 1h::LV1"'1�-:JflL'LJf u:r::L'Vlf\!1-:Jn�'l:tth::LVIPl�i.J 

'LJ:l'::LVIPl�'Vlf_j'ElLl--11n1 'LJ:J'::LVIPl;'WL�r.J 'LJ:J' ::LV11"'1 

�'l�L'll'elfLLrl'Wi 'LJ:J'::L'Vlfln;l�'W 'LJ:l'::LVIPIL�tl"1 'W1il LLrl::; 

'LJ:l'::LVIP!t'WL"11?11l--l�'IJ1,;VIY1"'l1:l'lli1L�'W�l--lfl'J:l' 'Vl1nn'1 :l' 

L�'W'El'!l1rrn1'Elf �M:l'L'I.Ji1 �'ld LL� "1-:J�V1fiv1-:in�11'\1111 ,X 

'Vl1'El'fl1'-l L'LJ'We.Jrl L � 

(n) Lu-wn1:rn:r::Y11�i"11ii'Eln:!J'Vll--11r.J n:!J Lnru'Yl 'Vl1'el

:J'::L1Jr.J'I.Ji'El1J-:J �'IJ1"17 '!J'El-:J'LJ:l':::LVl"11Vlr.J 'Vl1'El li11-:J'LJ:J'::LV1 li"1 

LLrl::/'V11'El i'El1J-:J�'IJ'!J'El-:J'IJ1,;Vl 'Vl1'El 

('!J) 'IJ1,;Vl ij!11:l':::'Vl1'ElWW1��'El-:J'LJ�1J�'V11'Ell?l'El..:1 

�1LU-wn1:r1"17 L�l--lL�iiLn 'W�l--lfl':l:r 'W'ElnL'VltJt1r.i1n�i?i't1..:i 
o .c:i. d ,..J .J t,, ...... "11 L -w-wm :r1,11iin:!J'Vll--11r.J'Vlrnn:0 Ln ru6Vl'Vl Lnr.J':l'!l'El-:J n'I.Jn 11 

'El'ElnLLrl:: L�'W'El'll 1r.J'VlinVl fYit1mt.11i?i'n:!J'Vlil1r.J1 Vlr.J 'Vl1'el 
.......... q ' 'l"'• ..J.-:::! J' .c!il � (fl) 'IJ:l''l:t'Vl il!11:J'::fl1 b'll"'l1t.1VlLVil--/'!J'W LLrl::/'Vl:l''El l--Jfl')1� 

L�t.1-:i 1 -w�1-wlii1-:i1 Ln-w�ii fl'):J'L�'El Lmt.1rn Vlr.J'I.Jn'I.Ju:r:: fo'l!tl

�'IJ1,;VI r.i ::1�f'IJV11nijn1n�'W 'El'll1t.1'Vl1't14' "1�:r:r1ui 1 � '1.J

LL�"1-:J�Vli PRG-W1 vi-:in�1':J d'Jl--lt1'1n1:l'�1L\J'Wn1:l'vl 
"" ,., .. Lnr.J'l'!J'El-:J'Vl:l''El 

('1) 1l-lLu-w 1umii'Vlimnru'Yl'lfin1:l' 'Vl1mit1-whvl 

'IJ1,;VI ll 1'Vl'W�i1'Vlf'I.Jn1:l'L�'W'El'!J1r.J'Vl1'El4' �M:l' L'I.Ji1 � '1.J

LLMl-:J�Vlfi PRG-W1 vi-:in�1':J 

J-:id t1-:ifl'u:r::nt1'1.J�'IJ1',;V1 H'u:r::n'El'I.Jn1:rvir.i1:rru1hl 

L�'W'El'!J1r.J'V11'El 1l-14' �M:l'L'I.Ji1 �'ld LL� "1-:J�Vlfi PRG-W1 

v,,:in �1') d'Jil tl-:J LL1i11l-J�11l "1 L Yir.J-:1111 :r::'Vl'W1� L� l--1 L�l--l'll'El-:1 

'IJ1,;VI 1,11iin:!JV1l--11t.11ii1-:iu:r::LV1"1 '\-11t1111:r::1-w n1:r 
t, d .. I-=- o,,:::,,, t, J 1,1nr.i�'El'IJ"ll'Eln:!)'Vll--11r.J LLrl::/m'El m:ru{]'I.Jlil1?11l--l'Vl'W1Vllil1l-J 

n!J'Vll--11t.11ii1-:iu:r::LV1PI r11 Hr.i1t.1� L�l--l�'W"ll'El-:J'IJ1',;V1 1-wm:r 
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(;11�1h::L'V11'1 LL�:;/'\,1j''fl fl')1l-JL�U�'ll'fl�1J1,;VI L'W!?11'W(;11-'.J 1

L�'fl Llfforn y\ u u n1J tl'i':: tmitf� u 1,;Vlr.i:: 1C?1f 1rn1 nil n, 'i' 

L'i:'l'W'fl'll1U 'l-11'fln1'i'41 �'i:'l 'i''i'Lrn{1ri'C1.JLL'i:'l���Vlfi PRG-W 1 

1 i½LLriern'fli½'WL�:1-J'll'flsJ1J1,;VI -w'flm1nd u1,;Vlmr.i L'i:'l'W. 1i 
"' ' 

'll1Ui,1j''fl9!?1M'i'Lrnh•i'ruLL'i:'l���Vlfi PRG-W1 i.i½LLriernmh..i 
w "' ' 

L�:1-J 'll'fl�1J1',;'Vl� i'.J � VI fi 1!?1f U n1 H'i:'l 'W'fl'll 1 U '\,1j''fl9 � 'i:'l :i' :i' 

i. rnhACl.JLL'i:'l���Vlfi PRG-W1nui.�nu1,,1il�Lu-wn1 1
"1" � ,, .1� - .,. ,, ,, J..,. L'ilYn::n � Jl1U ,ff!LL'W'l'Vl1�u!]1Jffl'i:'l1n� i-11'fl'll'flUnL'l'WVl:J.J 

ml111uhinn1,,1mu (;11�U'i'::LVIA�il�� H'u� AU'fltl LL�:: "' :;J "' 

'i:'l1:1-J1n1 �1 Li'.l'Wn1 'i' 1!?1L 'WL 'l�1i.!'W 

L'Wn1:i'1l 1J1,;VI iJ�Vlfi�9::1l-JL'i:'l'W!l'il1U '\,1j''fl1l-Jr.i'�'i:'l:i'd 

L1J�1A'1.JLL'i:'ll?"l��Vlfi PRG-W1 'll'fl�1J1,;VI i.i½LLTl�'fl�'W'll'fl-:J 

1J1,;VI ��il�'fltli.-wm 'i''-11?1�� L-ein 'i:'l1rn'flntl'i'::L VIA1 'YIU J-,;1 
'll 

.., ' J J ,, .,J 
nu�:: L'flU 1?1 ff\1-'.l 1 VI L n  u ')'JJ'fl� ff\1 :1-J fl') 1 :1-J L i,1:1-J 1:: 'i:'l:1-J L:1-J 'el

r11i1-, t1-'.l'fl-'.l ri'tl 1::n'fl1J�i. 'Dl-wn 1'i'vlr.i1rn..i11n 1:w� n � 1r:i 11 
'll1-'.J i;]'W zj-,n:wn� LLi;J1l-J91ll l?1 L� u� n1Hl1"1'1.J.1?1nU� 'el 

tl'i'::L VI A�1l-Jri n91n � � Ylfi LL� ::ti-11'fl 'i'1U�'fltl 'i'::L VI A�ri n
'll "' 

91n1?1�Y1fi L �'fl 1iXmn'i:'l'W'fl'll1U'l-11ti4' �'i:'lni.1J�1 ACl.J LL'i:'l M 

�Vlfi PRG-W1 tl'i'::'i:'l1J'"1'l1:I-J�1L�9 L1?1U1J1i'YI mr.iur.r� 

'll'flfl1"1'W� LL�::/"11'fl �'fl'W1 'JJL�:1-J L�:I-JL 'Wn1J'L'i:'l'W'fl'll1Ui,1j''E) 

9 l?"l'i:'l ni.1.J �1 rT '1.J LL'i:'l 1?1� �Vlfi PRG-W1 l?i'�n �1r:i 1 i½VI nu 

(;]'fl1tl (mnil) 

<l:lt. Go' ell t.,,d O 0 

nn:wn 1 rn nrni-1'i''fln n:w n 1 'i'r_i:wm-w1r.i n 'i'::VI 1 n1 rn VI 'W. 

1J1,;VI :1-J'fl 1J 1,,1 :w 1 u L il-wcYi'.hh-w 1r.i 1-wn 11 � 1 LU -w n 1 r 
'll 

(n) n11,,1-w1?1wtmnru'Vl L1'1l-whm�::nu�::L;Ul?"l�'W1 'fl'W.

9 1 L ti 'W LL� :: 'i:'l :1-J fl ') 'j' L � t1 ') L ti 'fl� ll 1.J n 1 'j' 'fl 'fl n LL� :: 9 l?1 'i:'l 'j' :i'
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L'WL 'fln�1"Jr11"11'fl'fl'4'1.J1r;ir;i1..:i7 LLfl:::V1in!1'W�"hd'.lmL�::: 

L � tl 'l 'li 'fl ..:J n U n 1 'J 'fl 'fl n 1 u � 1 fi' C1J LL � vi ..:J � YI fi PRG-W 1 

,v ,V j  ' '  � 

L 'fln�1'j' LLf1:::V1f1n:1uvi..:infl1'l [;l 'flVl'W'ltl..:J1'WJ'1'l!n1'J Vl:i' 1) 

WW'l tl..:J 1'W � L� tl 'l'li'fl..:J nun 1'J'fl'fl n 1 u � 1 ri' ClJ LL� vi ..:i �YI� 

PRG-W1 LLfl:::n1'J'U1LU�1ri'C1.JLL�vi..:i�Ylfi PRG-W1 nl-ln ..:i 

�'W�1ltru L �l-JYl 'W�Ln viiur.i 1nn 1'JL'n�Ylfi [;11l-JLU� 1 fi' ru
q a, q CV 

LL� M�Vlfi PRG- W1 L'li1'-l vi YI :::LlJtl'WLU'WVlin YI fYVi:J 

'-l vi YI ::: LU ti 'W L 'W r;i fl 1 vi VI in YI f YHJ LL '\,l ..:J th::: L YI Pl 1 YI tl ( Fl ) 
,,,. , • = , d • . "I l-J'fl1'W1"l b 'Wn1'Jvi1L'W'Wn1J' b�1 [;11l-JYl"l1Lu'WLLfl:::�l-Jrl') 'j' 

L�tl 'l L tl'tl..:i nun 1J' 'fl'fl n LL fl :::f � �nLU� 1 fi'Cl.J LL� �..:J � Vii

PRG-W1 L'Wl"lf..:itl 

'-l1'W'l'WLU �1ri'ruLL��..:J�Ylfi�L�'W'fl"111tl : hJLnu 30,000,000 wJ'ltJ 

J'11"11L�'W'fl"111tlf;l'fl'\,htJ O U1YI (�'WEJ'!J1YI) 

'fl1tl"ll'fl..:JLU�1ri'ruLL��..:J�Ylfi hlLn'W 3 tlirrnLr;Ji'W�'fl'fln1u�1ri'C1.JLLM..:J�Ylfi 

'-l1'W'l'W�'W�'fl'flnL�'fl'j''fl..:Jfu hlLn'W 30,000,000 ,ru (¾Jflf11�[;1J'1H,rufl::: 1 U1YI) 

1u�1ri'ru LL��..:J�Ylfi 

5 U1Vl 

..,.. ..... ..di .J .... .., ..di i,I 

'!J'j'i':l'YI Vlrn1lMflYlflru:::mrl-ln1J''!J'j'i':tYIVIJ''flnJ''j'l-Jn1J'r� 

il-ehmr.im:::vhmmYl'WU1itYll-J'flUVll-J1tl Luuern1V1'W� 
' ' 

J'1 rl1 l �Ylfi LLfl:::J'1tJfl:::L�tl visn Lntl'l'li'fl..:J 

vr..:itlV11 nil n1 n.J fun fl 1 n 1J'l 'D� Ylfi n Pl 1 n 1 J' 1 -n� YI fl

r.i:::i;,t1..:ihl�1n�1l-Jflf11�'W�[;lnH"ll'fl..:J�'W"ll'fl..:JU1itYI ru 
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c,. (V c!,I ,d """" ...... ..:!,I Lb Vl'Wrn'1:l'Yl m'Ellj fl fl�VI fl ru::;n n:w n1 J'rn'1:tYl'l,,IJ'!l mr:w n Id 
t,,,d 0 0 .c:,. ca.,, .c:,. e;i:wmt.11r.i m::;y11n1mY1-wur1:tV1:W'El1J'l,,ll-J1t.J r.i::;�r.n rn . .A 1 

fl1'l,,l'W!i1 'i:�uu 111V1 fl 1 !i1'l 1"l :::'El 'Eln 1u � 1 ri' nJ LL� !i1-:J � Yl fi 1. .cl! 

mu1-w\r;irn1�� 4 'll'El-:iil 2564 
a,, ,d  -=Y cv r cil "fln'l'WVI 15 'll'El·H�'El'Wl-Jnnfll-J, fl:W111�'Wfi, l-J'W1flW, 

L:w1:r1uu, ��1:r111fl:w, l1ciu1uu, n rn!J1fll-J, �-:J'l,,11f1W, 

numuu, r;i�1fl:w, �n�r.imuu, fi'W'l1fl:W'll?l-:JVlnil r;i� 'El 01 
' "\ ' 

'El1tJ'll'1M 1u�1 ri'ru Lb� (i1-:J�Vlfi1 un rru�i-wH�Ylfi f;l N n 1J 
' w 

iumi (i1 vh n1 J''ll 'El-:J U111Yl H'L�'1l 'Wf11 'l,,l'W(i1 n1 r H� 'Y1 fi 

i;i'-:in'i'i1riLuu1'w1hn1rr:i'!i11ll '11'-:itl u111V1fl1!i1'l11'-wH�'Ylfi 
� ,v cv J flNLLrnr.i::;r;ir-:inU'l'WVI 15 l-Jrn'1fll-J 2565 

°11'-:it1i'Wfl diJ fl1'l,,l'W!i1 n1 J' L'D�Vlfi fl f-:i � !i1'11t.J"l::; r;i N fl 1J 

,ju �1.u�1ri'ruLL�!i1-:l�Ylfi PRG-W1 il'El1t.J fldiJ 1.ui-wvl 
w ' 

15 ���r.in1t.J'W 2567 (i'.JmtJhhnu 3 U 'WULL�i'W�'El'Eln 

b1J�1rl'1.JLL� �-:l�'Vlfi) LL�::1umru�i'Wb'D�'Vlfiflf-:i� �'11 'cl 

r;i N f11J,j''W'l,,ltJ !i1'YI 1 n 1 J''ll!l-:liJ 111'1'1 L � L�!l'Wfl1'l,,l'W!i11''W L 'D� 'Y1 fl

fl f-:i� !i1'11tJ L'LI'Wi'Wri'El'Wi'W'l,,lt.J !i1'Yl1 n1J''ll'El-:IU111'Vl 
' ' 

"'""' 0 0 c,. .., n rm n1 r e;i :w'El 1u1r.i n r::V11 n 1 m 'Vl'WU r1:t'Vl:W'El1J,.,, :w 1 c.1 

"'l :::Lll'W�fl1'l,,l'W�1''WflJ'1Jfl1WW!i1n1J'b'D�'Vlfi flf-:i� !i1'11tJ LL�� 
... .J .J ,, J'1t.l� ::;L'Elt.J !i1'Vl Lnt.l'l'!l'El-:1

ffii'El 1u�1 ri'ru LL� !i1-:J �'Vl B�llr::;M rfr.i ::;1, 'D�'VlfiL umr.f 'El�\i 
'll w ' 

�1JJ'1.j'!l?l-:J1J111'Vlr::;'l,,1')1-:JL'l�1 9.30 'W. n-:i 15.30 'W. Jnt.Jb'W 

r::;u::;Lri�1 5 1'u'Y11n1rri'El-wi-wH�V1fiL'WLL��::;flf-:i tinL')'W 

mr1 -n�'Vlfi fl f-:i� !i1'11t.J L!i1tlf11'l,,l'W!i1 L �ilr::;ti :::L'l� 1n1 m�-:i 
' 
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'W1EJ VJ::: L'U uw 1 'IJ i 1 rf ru LL� 1'1� �Vl fi 

(;1�11'11'iN'll'1l� 1rn{1 A ruu� l?l��Vlfi 

1' (;lfl'LJ1:::�� rl'll'El�m 1'1l'1ln 1u i1 rf ru 

'.::I = .I 'i' .,,J = 
V 

LL� i?l�l:'lVlfi LL� :::1J1::: btl'll'WVl'IJ1liVl'-l::: 

1�f'Ur.i1nn11fl'1�11i'W�1:iJru� 

'Elfin 1 mJhu·if�d 

.f'1l'1'W�1:Wt1.J'll'1l�'IJ1liVl (;11iJLiJi1At1.JLL�l'1��Vlfi PRG-W1 

LL�'"l n1rn�� "111ii'-11 'W� 1'Wn111-n�Vlfi ��mh1hJ�1 ii1d t1 

L�nri'El'WL� 

'IJ1liVl �'Wtl'fo�1n1.,1inV1fY-1tl" ('LJ1:::LV1PILV1EJ) '-11171'1 

'IJ1liVl'-l:::'W1L'Ui1A'l.JLL�1'1��Vlfi PRG-W1 Lii'1'-ll'1Vl:::L'Utl'LJ 

Lil 'W 1.,1 in 'Vl f Y-1 tl" r.i 1'1 'Vl::: Luu 'W 1 'W (;l � 11'11.,1 in Vl f Y-1 tl" LL� -..:i 

'LJ1:::LVlPILVltl 
= V O ... V d 1 od = 1 !r.:l =J' ,., 

iJdliVl'-l:::'W1'!.,1'W�1iJCUVl'1l'1ln 1.,1iJV1Lnl'1'-l1nn11 'lltlVlfi6Jl'1l\,1'LJ 
• w • 

�1:Wt1.J(;l1J.JL'Ui1At1.JLL�1'1��Vlfi PRG-W1 L'lJ1'-ll'1Vl:::LUtl'LJ 

Lil 'W \,1 in 'Vl f Y-1 tl" '-l l'1 Vl::: Lu tJ 'W 1 'W (;l � 11'1 \,1 in Vl f Y-1 tl" LL� ..,:i 

'LJd:::LVlPILVltl 

L � '1l b il 'W n 1 d 1 i e.J � (;l 'e) 'lJ bb Vl 'W bb ri eHi '1l i 'W LL 'Vl 'W n 1 d r.l 1 t..! 
'IJ • 

b�'W'lJ'We.J� ��', :::il e.J�'V11 'l iX'U1liVl'1 �1 ii11rifnli 1 L�'W 'VJ'W. 

\,1il'WL'ltl'W LL�:::L�1ii�f1�"1'"l1il LL;� LLni�Vl1�mn�'W b�'1l 'l-n 
. 

'l-wn11'LJ1:::n'1l'IJ�1nr.i 

(;l1iJL'Ui1ACULL�l'1��VlfiLb�:::b'U'Wtm'1liX'W'll'1l�'IJ1liVl tm'1li'I-.! 
.., 'IJ " 'IJ " 

'll'1l�'IJ1liVlr.i::: 1�fo e.i �'Li 1::: Lti'lltl"b� tJ 1 L ti'1l�r.i 1 n n 1d�'IJ 1li'Vl 

r.i:::�1ii1rntl1L�'WVl'W�1Mm1nn111-n�Vlfif'1li-w�1:iJru 
. . � 

'll'fl�'IJ1'liV1i;11i11'1Ji1rf t1.JLb�l?l��VlfiL'LJv11Ltl-wn11i;i1�7 

'W'1ln'-l1n dem'1li'W�'li�Vlfif '1li'W�1:W ru (;l 1iJ 'lui1 A ru 
'LI q q 0, 0, 

u1liV1J�1.,1iit?1 L-rl-w �VlfiL'W n111Mrn�-wif-we.i� �VlfiL'W n1d 

L ,jf 1i1ii"LJ1:::'ll ii eHhii-wLL�:::'1l'1l n Liti� �� "1:::LL -w-w1-wn1 d 
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1. mrun119Vl�n1rnh•1'1JLLMl..:i�'Vlfi PRG-W1 tl'..:iri..:ii'.JL"1'jj-LVl�tl'eltj u1,;w�:::�h&wm1'1lrh'1 h

2. m11�'Vlfitl°'W Lti-wm11�'Vlfi11t.J1[;1n.J1� Vl1'1l rif..:iL�mrn�::rif..:i�Vl'Vl1t.JVl1'1lhJ

3. n119Vl�11LU�1�'1JLL�Vl-.l�'Vlfi PRG-W1 tl°'W u1,;'Vl"1 r.i::1b.J'l111i.J�..:i'VJ'W'1l::1nr1..:i 

u1t1�L'l'Vlt1 fi'i'l=a'rn-a f;1'1JU'JJ'1limmi i-:itl 
. . 

1. 'Vl1..:IU1,;'Vl"1 iln11'lJ'1l'1l'Wl-J°1in1rn'1ln1Xu�1lJ'ru�'1l'1lnLml�1'W'l'Wh.hn'W 30,000,000 �'W
q q Q,I q 

�..:iu1',;'Vlilm1f!11.J'lru 1-wn 119 Vl� nf;11l-!ifo� ri-wm 1'1'1l11'W'll'1l-:J �'1l11'W�il'1ltj1 'WLL!il�::nu V11n Ln Vl L"1'jj-r.i ,n 

n11fl1'W'lruf;11l-Jflf;111n119 Vl�11 r.i::;i;-\'1 L il'Wn11'1JVl L"1'jj-tl°1.Ji..:i1i.J LL� ::L�'el9 Vl�1nL�'lr.i::hJil Warrant 

3. Lti'1l..:ir.i1n1-w1f;11l-J1�� 4 u1,;'Vl1l-JMiln11�1t.Ju'We..J�11XLLri0,'1l,r'W LL!ili'.Jn11'1l'1ln Warrant

L �'1l 11Xrtn'1l1X'W�11PlfU n119 Vl�11� 1l-J1 rn'l111i.JH'�'Vlfi L �'1l'll1t.JL 'Wf;1�1 VlVlin'VlfVl t.!"1 11Pl LL�::1 'Wn '71 
"' ' 

'U1tl�L'l'Vltl fi'i'l;i'in'a [;1'1JU'JJ'1l'nm11l-J'J1 'Vl1..:IU1,;'Vl 11P1i1Lil'Wn11;'WLr11'1l..:iVll-J1t.J 'XM/ 
. . 

(Excluding Warrant) L'W')'W� 27 L9l�1r1l-J 2564 Lti'1l-:ir.i1nfon1V1'WVl11t.J�'el0\'1ltl'W�il�'Vlfi11Plfu9Vl�:i'1 

1u�1�ruLL�Vl-.l�'Vlfi PRG-W1 (Record Date) L'Ll'W1'W� 28 [;1�1r1l-J 2564 
� . 

erti'1l'IX-w�..:il-l&i ri11:::� 4 �r.i11ru1'1l-w�mn�'W'1l'll1t.JVl1'1l4'Vl�n1u�1�ruLL�Vl..:i�'Vlfi�r.i:::i'1l1X'W�1l1'ru'll'el-:i 
cu q q a, q QI 

u1,;Yl rif..:i� 1 (PRG-W1) �1'W'l'Whhn'W 30,000,000 m.bu L�'1l9VlM111Xuri�'1l11'WL�l-l'll'1l..:iU1,;Ylf;11l-J 
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a.J� r.rnn1i'Gl.:la.J�'b.111i�� 4 �r.:i1itu1'el'IJ3T�miL'Gl'U'el'll1t1'Vl�'elr.r1P1ini'lui1,fom'Gl �.:i 
. � 

�'Vlfi�r.:i�:K'eli1'U'Gl13Tru'll'el.:iu;,;''VI 1-1f.:i� 1 (PRG-W1) �1u1u13-ltnu 30,000,000 vitl1t1 t-rl'elr.r1P1i<1 'ai 
. � 

"'l1'W'l'W 

"'l1'W'l'W 

"'l1'W'l'W 

591,027,668 

0 

99.9999 

0.0000 

0.0000 

� �,.h�'J!3-lila.J�L�'IJl,l'jt)I-J�LL 'U'ULiti.:i'i'eltl'Gl� 99.9999 �.:!Ltl'UI-J�U 'U'ULit1.:i'lJ1.:iwrn 

'IJ 'el .:I �1 'U 'J 'UL i t1.:ii.:i vi 3-J IPl'IJ'el-:1 efti'ell-1'U�.:13-J1'l.li�'ll 3-J LL'Gl�ili'Vlfi'el'eln Liti.:l'Gl-:1 A� LL 'U'U 'el'Umln-n 
qJ q q q 

L'Gl'U'el'IJ1tl'Vl�'elr.r1Pl'Gfiib1Ji1�qj LL'GflPl .:l�'Vlfi�"'l�:a'elir'U'Gf13TqJ'IJ'el.:11J;H'VI 1-1f.:i� 1 (PRG-W1) �1'U'"J'U 

13-l Lnu 30,000,000 vitl1t1 L Yl'elr.r IPl'Glii'li1LLn efti'eli1'UL�a.J'IJ'el.:iu;,;-'VIW11a.Ji1P1�1un1'ati'eli1u Wl13J� 
.. . . 

11':i�vi 5 �r.:i1iru1'el'U 31'� n1iL � a.J'Vl'Ur.:i Wl'VI� L ijmJ'll'el.:11.JiH'VI r.:i1 n'Vl'U"'l lPl'VI� L i'jtJ u L� a.J �1'U'l u 

soo,000.000 1J1'VI Lti'U'Vl'U"'llPl'Vl�Lijt1u�1u1u 630.000.000 m'VI L1P1t1n1i'el'elni1u'Gf13Tru�'el'e:rn 
q q ... 

'lvia.l�1u1'1JL3-1Ln'U 30.000.000 iu a.J 'Glfi1�W1i1L'Jl-1U'Gl� 1 1J1'VI t-rl'eli'el.:li1Jn1i'l"i!�'Vlfi:a''el,r'U 
q 'ii q .. 

'Gl13Trui;i1a.J'lui1�ruLL 'Gf1P1.:i�'Vlfi�r.:i�:K'eli1'U'Gf13Tru'll'el.:11J;,;-'VI PRG-W1 
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r.nm!'W u1t1i'!b'l'Yl� fi1'l:a1m1 1i11�'1lumii�1h::"llii'l1 ijvi1t.im1'1l'IX'WYh'W1ri1ij'JJ'1l'DnmiiV11'1l 
q q .. 'lJ .. 

LL�(i)..:J rl'l1iiA (i) L �'WL �ii Liiiii'l-11'1l hl

L�'1lLl-Jij�n'1l'!Xt.i 'l-11'1l �fuii'1lU'\l'W'VI:: �'1lUrl1iiL�miiJii U1tl'el.Tl"l!1� fl3J�fi'a'a3J �..'.!'ll'El 1,X
'" ' '" 

1 � t., """ J -. � � d """ cv  d -=-, 

'Vl1'W�'1'1l11'W1'l'1ii i;J 'l1:i'::'VI 5 'V'l91 :i'n.!1'1l'4ii i;imn 'V'll-.l'YJ 'W'-l ri1'VI:: LUtlt.l'll'1l'1m'!:t'VI 91nYJ'W9ri1'VI:: LUtl t.l b!?lii 

91'W'l'W 600,000,000 U1'VI Li'.l'W'Vl'W9ri1'Vl::Luti'W91'W'l'W 630,000,000 U1'VI Lri1tin1:i''1l'1ln1X'W�1aJru�min1 �l-l 
' ' � 

i;i1ii1ui 1fi ru LL� ri1'1 �'Vlfi�r.i::s!'1l1X'W�1aJ ru'll'1l'1i.jli'VI PRG-W1 Lri1m11::dr;i''1l--1ij r1 ::LL'W'WL� t1--11l-l�'1lti n ':11 
� ' � 

�,ii h�'ll '1l..:i 91 'W ri t.l L � ti..:i i--1 '\.1 ii (i) 'lJ '1l..:J �n '1l 1X'W�..:iii11h::".lliiLLri::ij�'Vlfi'1l'1lm�mri--1 r1::LL 'W'W 
'" ' ' 

aJ� � � n11�.:i 3J �1 u 'J11::vi 5 ��1 <aru 1'el u 31'� n1 <ab vi 3J 'Yl u r.i r;i 'Yl:: dj !I 'U'll 'el.:i 'U1M'Yl -
. . 

�1n 'Yl'U�r;i'Yl::d'.itiuL�3J�1'U'l'U 600,000,000 m'Yl LUU'Ylu�r;i'Yl::Lutiu�1'U'J'U 630,000,000 'Ua'Yl 
. ' 

Lr;JtJn1'i'el'elniui<113Yruvi'el'elflLV13-1�1U'J'UL3-lbn'U 30,000,000 iu 3-1�fi1-vir;i1111iu-a:: 1 'U1'Yl 
q QI' q cu q 

L v;'el'ii''el.:Ji'U n111 ii'Yl i:f 'el.Ju i<113Yru m aJL u-a1 fi' ru LLi<i r;i.:ii'Yl i-vi�:::f 'eliu i<1131' ru'll'el.:iu1H'Yl PRG-W1 
q QI' QI' 1111 CV 

"' .,

591,027,668 L�t.l..:J Ari1Li'.l'Wf'1ltiri:: 99.9999 L'\.1'Wri1'ltl 91\.l'l'W 

Ll-JL�'W(11'ltJ 91'W'l'W 0 L�tl..:J Ari1LU'Wf'1ltiri:: 0.0000 

.., 0 

L�tl..:J Ari1LUt.if'1ltiri:: 0.0000 ..:Jri1'1l'1lnL�tJ,:j 91'W'l'W 

�1'U'J'U Lifo.:i-#.:iviaJ r;i L 'U'J11::if 591,027,669 
... 

jqr;i Ltl'U'i'el tl'a:: 100.0000 Li'ltl.:1 

'elU3Win1'ab viaJ'Yl'U� r;J'VJ::L i'.iti'U'll'el.:l'U1H'VI �1 fl'Vl'U� r;J'VJ:: L i'.iti'UL�3J�1'U'J'U 600,000,000 'U1'VI L ti 'U 
. . . 

'Vl'U � r;i 'VI:: bu ti 'U�1'U 'J'U 630,000,000 'U1'VI Lr;JtJ fl1 'a'el 'el ni 'Ui'l1 >T ru vi 'el'el n1 VI 3-1�1'U 1 u13-i Ln 'U 
. . � 
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Mandate) i.ifon€n'el'l1'Ub��'IJ'el.:J'IJ�H'Vli;J1�ilil'i'h'Un1':i'n'el,tu��n'el,tubblii'i'l::':i'1t1n'el'elzj (Rights 

Offering) '-l 1 n 'V1 'U 'Hl 'V1:: b 'U ti 'U b � � � 1 'U 'l 'U 600,000,000 'LI 1 'Vl b ti 'U 'V1 'U '-l 61 'Vl:: b 'U ti 'U � 1 'U '"J 'U 
q q 

780.000.000 'IJ1'Vl L6lt1n1 ':i''el'eln'Ju�13Trui.'1113-i�1u1u 1so.ooo.ooo 'IKu �'i'lA1 �1il'nl1' 
q q qJ 

u1t1� b'l'Vli tln=a':i'n'i'l L1tJ'W�th:::1:1-1ri1 fl ru:::nn:1-1mn�w:'l:1-1f111tl1 L'i'l'W'el�tl1:::1:1-11 'i'l1ir ru 
<l 11 '! q G, 

ejn'fl11'Wflf.:i� 1/2564 'Yir.i11ru1'el'\fl-J�mn�:1-JVJ'W"l(,1Vl:::Lut1'W'll'el�U1'liVl LLiJiJ:l-l'eliJ'el1'W1"l'VT'l1ti (Genernl 

Mandate) 1,XLLf1�'el11''WL�l-J'JJ'el�iJ1liVl(;l1l-Ji(,l•i1hwm1n'el11''W�ejn'el,r'Wbb(;l�::;11t1'1'el'fltj (Rights Offering) 

r.i1nVJ'W"l(,IVl:::d'.Jt1'WL�:1-1r.\'1'W1'W 600,000,000 u1Y1 LU'WVl'W"l(,IVJ:::LUtJ'W"l1'W'l'W 780,000,000 U7Vl 
' ' 

L �'el 1,X'i'l'fl(,lftJfliJ'WLtliJ1tln1rn1�1N1'WVl1�#!1'WmT�'W LLum:::lY(,11:::1� (Conservative) J�d �,n 1 'W 

'el'W 1 fl i;i bfl (,\ 'i'l fl1'Wn1 rn.f� L�U'el fl'l1l-J fl 1 (,\�:I-J1tl u1liVl n'i'l1:1-11rn�r.i:::ihrn� L 'Wn11u1�11#!1'Wm H� 'W 

{General Mandate) 1,XLLriejnm!uL�l-J'll'el�U1liVl(;l1l-Ji(,l�'J'Wn11n'el11''W�ejn'fl11''WLb(;l�::;11t1n'el'fltj {Rights 

Offering) r.i1nVJ'W"l(,IVl:::LUtl'WL�l-Jr.\'1'W'l'W 600,000,000 iJ1Vl Lil'Wi'J'W"l(,!Vl:::LUtJ'Wr.\'1u1'W 780,000,000 iJ1Vl 

L(,ltJn1rn'fln11'u'i'l1lJ'ry L�:I-IVJ'Wr.i'1'W'l'W 1so,ooo,ooo 11'u ��'1'i1�i;inH,r'W�::: 1 iJ1Vl 
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Mandate hJV1111JrJ1i'.l,h:i�'elth�h 

2. (�u�Mr.i1nmn�lJV11...u,¥�tl r.i::tl1h.Jrl�V1'Wr;11u1�1!1�
q q 

1. 1um1i1Lil'Wn11�'el�L�m'l'WLL1J1J)J'e)1J'fl1'W1"l'VT'Jhl (General Mandate) n'el'l1L'U'U�fi� cl�

hJ1r;i'Lilumn �lJVl'W t�ti 1J1N�(;]'el�i1 L Uumniuvi uvid'.lun 11i1 Lilum1�11'el�mn�lJVl'WLrl'el 1 'JL 'U'el'W1 � i;i 
q q 

L�'elhlneYn'eli½'W ifr'el eYf1JlJ'el1J'il'UVI:: �'el1J'11l-HL�'J,r'U 'U1tl'el.11'li1� n'Gl:l-lfi'i'HI ��'ll'elbi 
'IJ ' 'IJ 

vh ueYnt:ii'Url� )J � 'J11::� 6 �"l 1 H1..l 1'el'UlJ-ii n1 n � lJ'Vl'U"l � VI ::L1Jtl'U'll'el�1J111'Vl LL1J1J)J'el1J'el1'U1"l 'VT'l 11.l
cu 'I 'I 'I 

(General Mandate) 11Xuri�'el�'WL�lJ'll'el�1J111VIIJ11lJi�ci'J'Un11n'el�'U��t:i�'WLLvlrl::11tln'El'eltj (Rights 

Offering) "l1nYJ'W"l�'Vl::L1Jtl'UL�lJ91'U'J'U 600,000,000 1J1'1'1 L,j'U','J'U"l�'Vl::L1Jtl'U91'U'J'U 780,000,000 1J1VI 

ti;itin11'el'eln�u�1lTC1,J1ini91'U'J'U 1so,ooo,ooo �u ¾JfH•h�i;i11H�url:: 11J1'1'1 Li;JtJ'J11::i11?1'el..:J i1

fl:; LL 'U'WL� tJ � 1l-l'W'eltJn'l1�1lJ1 'U�'ll'el�91'U'l'UL�tJ�°VT�ill-Ji;J'lJ M eYn t:ii½'U��mtJ 1::'lliJ LLrl::n�Vlfi'el'elnL� tM 
" ' ' 

�'l 1 ,J (General Mandate) "I. ,fo ri �ti'eli'W L� :l-l'll'el�'UiH'Vl 1111 wK 111�·rn n1'iti'eli'U � �ti 'el ,r lJ
cu q q cu q 

LL� 'GI �'i1 ti TI 'el 'el ti (Rights Offering) '-11 n 'VI 'U '-I 11l'Vl� LU ti 'UL� :1-1 �1 'U 'l 'U 600,000,000 'U1 'VI LU lJ
� q 

'Vl'U'-l 11l'Vl� LUt11.J�1'U'l'U 780,000,000 'LI1'Vl 'i:111t1n1'i'el'elniuiii1aYru"lvuH1u1u 1so,ooo,ooo ,rlJ
q 'I ., q 
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" ,, 591,026,668 "" /1\v1Ltl'Wf'flm1::; 99.9998 L'\.l'WWJtJ "l1'W'J'W L�tJ� 

hlL�'W(;)'JtJ "l1'W'J'W 1,000 
.,,

L�tJ� 11\viLtl'Wf'flm\::; 0.0001 

.,, .,, /1\viLtl'Wf'flm-i::; 0.0000 �vi'fl'flm't.'lm "l1'W'J'W L�tJ� 

r.i1u'Jmi�-nf-:i,.u1 IPIL 'U'J1-a:::il 591,027,669 .. fl!PILtl'Ufa�'tl::: 100.0000 L'&l�.:J 

b� :l-l'll'eHl'UiH'VIIPl1:JJilPliq'J'U n1-ati'eliXuvi �ti'el,X'U u!Pi'tl:::-a1�ti'el'el� (Rights Offering) "l1 nvl'U 
q 'U q 'U q 

"l lPI 'VI::: b ii� 'U b � :IJ r.i1 'U'J'U 600,000,000 'IJ1'VI b ti 'U 'Vl'U"l lPl'VI::: b ii� 'U r.i1 'U 'J 'U 780,000,000 'IJ"l 'VI 
• 

'J1-a:::vi 7 w"l1-aru1'elumi1.iXbbnL'llb�m�m11ir-:ii'eluir1ru�'&l'UB'll'el.:J'UiH'VI 'll'el 4. b�'e11.iX'&l'el!Plril'el..:i 

fl'IJ n1'ab w :IJ'VI 'U"l lPl'Vl:::b ii�'U'lJ'el.:J'UiH'VI 

0 

"l1'W'J'W 810,000,000 1J1Vl (LLUvif'fltJ�1.Ji1'W1J1V1) 

810,000,000 ifo (LLUv1f'fltJ�1.Ji1'W�'W) 
' ' 

1J1Vl (VIU.:J1.J1V1) 

810,000,000 

�'W (--) 
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vi1-w�t1'i:i�lH'l,:Jl.J� r:i11::� 7 �r.i11ru1'i:i'W)..J°1ib�LLflL"llL�)..JL�)..J�,r,:i�mJ1'1-1ruif�'Wfi'il'i:i,aJ1',;V1 'll'El 4 . 
.., ' ' 

b �'i) 1 ��'i) M�'i)-:Jf71.ln1n�)..JV)'W"l �lVl::LtJ£J'W'il'el-:J1.J1,;VI (?l'ltJl-1::LL'W'WL�tJ,:j hlu'i:i£Jn':l1�1)..Jb 'W�'il'i)-:J91'W'd'W 

L�tJ-:iJ-:i�)..J !Pl'il 'i:i-:i � 'i:i�'W�-:im1.h::"ll)..J LLrd:l�Vifi!l'i:in L�tJ-:irl-:i 1-1:: LL'W'W 
.., ' ' 

a ., 0 

b �'W!Pl'ltJ "l1'W'l'W 

hh�'W(?l'l£i 
0 

"l1'W'l'W 

cl 

91'W'l'W -:J!Pl'i:i'i:inb�U-:J 

591,027,668 L�tJ-:J 

0 b�tJ-l 

L�U-l 

iTu·n.1Litmf.:i'Vl:1.J!PlLU'l1':i'::U 591,027,669 

� li1 bi'.J'Wf'i:i£Jrl:: 99.9999 

�!Plbi'.J'Wf'i:!Url:: 0.0000 

� !Pl b i'.J 'Wf'i:i U rl:: 0.0000 

Liti.:i f1111Ltluf-eim�:: 100.0000 

'l1':i'::v1 8 V.'"l1':i't\.11'elUJWim':i'�l1li'l':i'':i'�Ui'l13JtllL�:I.J'VIU'll'el.:J'U�H'VI i1u1u1:ihnu 30,000,000 -i.,u 
q q q q 

:I.J� fl1'¥1 Wl':i'1L1' 1 'U1'VI L �'el':i''el.:Jf'U 01':i'L'lli'Vlfi=f 'el�'Ui'l13Jtu W11:I.JL'U'a1Fltll LLi'l 111.:Ji'Vlfi PRG-W1 

=H-:ir.i::-ei-eini.�nuefil-ei�'UL�:I.J'll'el.:J'U�H'Vll111:I.J'&t11J�'JU01'aTI'el�U 

G 
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u1ti'cl b'J'Vli B-a'J:n-an� �t1u�i.J:!'::'l!:1-J�1 b�'El 1 °IX�'fl1nflt'fl..:i num:l'L�:1-J'Vl'W"ll?l'Vl::d:lt.1u'll'fl-.'.!U1'i;Y1 
q q 'I q 

L'W'J1:I'::� 5 L1'fl..:i m:l'r.i'1n�:l':!'°1Xu�1�rub�:1-J'Vl'U'll'fl-.'.!U1',;'Vl 91'W'J'UL:1-hnu 30,000,000 iXu b�'flrn..:ifum:i-1-n 
q CV q 'I 

i..:itl m:l'r.i'1n�niXm�1�rub�:1-J'Vl'W L�'flrn..:ifu m:!'L'll�'Vlfi;'fl,x'W�1�ruffl1:1-J1ui1Arubb�1n..:i�'Vlfi 
q CV 'I 'I CV CV 

' ' .., .., ,, "".I L .., 
PRG-W1 l-J:1'1t.1�::b'flt.1i?lff\1:!-J'll'fl¾\�'Vlu:1'1n:!J 'U'J1:l'::'Vl 4 

' ' '
0 CV c:,I c:,I CV .:::,.  c:,I ClCV .:::,. 

� 1'Vl:J'U:1'1 tl�::b 'flt.l l?l n1 nn t.l'J nub Yil-J'Vl'U"l l?l'Vl:; bUt.l'U'll 'fl-.'.!U:J''rl''Vl ff\ 1 l-J bbUU:1'1 tl-.l 1'Un1 H Yil-J'Vl U 
• q 

(F53-4) i.Jnn{]ffl1:i.JL'fln�1:l'i.J:l'::n'flum:l''W"l1m.n v1i!1� 51 - 58 

L�'fl tiJnoo'fl°IX'W 'Vl1'fl erful-J'flU'il'U'Vl:: �tlUC11:!-J LLt'Ji!'W 'U1tl'el.11'll1� mrnfi'a'a3.J 9-.l'lltl 1°1Xvhu 
.., . .., 

OO'El°IX'W�-.ll-J� 'J1:J'::� 8 'W"l1:J'ru1'fl'Ul-J�n1:1'"11?l�:J':J'°IX'U�1�ruL�l-J'Vl'W'll'1l--lU1,;'Vl 91'\J'J'ULilbn'W 30,000,000 iX-u
llj q q q CV q q 

¾!�A1�fflnH 1 U1'Vl L�'flrn..:if1Jn1:J'L'll�'Vlfi.rmr'W�1�t7Jm:1-JLU i1At7JbL�l?l-.l�'Vlfi PRG-W1 �..:i"l::'El'E:ln 

L°IXflUOOtli'Wb�l-J'll'fl--lU1,;'Vlff\1:!-Jil?l�'J'Un1:J'�'fl,X'U �-.'.! 'J 1 :J'::i1lil'fl-.l n fl:; bb 'W'WL � ti-.'.! if 1-.l l-J 1 n 'll'fl-.'.!91'U'd'U 
.., . . 

b�t.1-.l i..:i'Vll-J l?l'll 'fl-.'.! em 'fl '!Xu�..:i :!-J1,J :J'::'l!l-J bb� ::n�'VI fit:i'fl rn�m �-.'.!fl:; bL 'U'W 
.., . . 

"l1'W'J'W 591,027,668 

0 

591,027,669 

- 23
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0.0000 

0.0000 

• 
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n1'i-.r�'Gl'a'a.JU'Gl1:1Jllib�:IJ'VIU'll'el-31.Jili'VI �1u·rnhhnu 30,000,000 .Ju :IJ�f'l1viv1'i1L11 1.J7'VI 
q QI q q cu 

b �'el'i'eJ-:J'jlJ n17i.'Jiiq'Vlfi:a''el.Ju�1:iTru 1111:IJL1.Ji1 l'llli bb� �-liq'Vlfi PRG-W1 �-l"l�'el'elni. .JnueJn'el.Ju b� � 
q QI QI cu q 

' . 
�� 1 'aW1'el 1J ir� n1 'a4' (,) � 'j'j,K 'U �1 ir ru L � iJ Vl'U °l.l'el {IU��VI L �'el l'el'1f tJ n1l L fi J.J Vll 1.J 

"l�'Vl�b'Utltibb1.J1.J:IJ'el1.J'el1U1"1�'JLtl (General Mandate) �1U'JUL�bnU 180,000,000 .Ju :IJ��1 
q cu 

.cf '1il il  

'Vl(;l'i1 b'J \.1U�� 1 1.J1'VI 

.. "" � "" d_ I 
' J � ., ., � d "" .J 

U1tl�b'J'Vltl fi'i'J•a'in� L:i'tJU'V11J1::'ll:IJ'l1 L'Vi'1l ,'\.H'1'1lM'1'l'eNn'l.Jn1J'L'Vi:IJ'VIU'-l"1Yl::L'iJtJ'W 'l11::'Yl 6 
" q q q 

L �'\.J�:IJ �'l1L ,X�iJ1::'lli11�1lTru tr.1'1liXti�f-:i� 1/2564 �r.i1 nw 1'1l'W:IJ��"1 � 11iX'W�1lTru L�:1J'Vl'W'lJ'el-:J1.Jr�'\II 
q QI 'lJ q q q QI q 

L�'1l1'el-:Jf'I.Jn1J'L�:IJ'Vl'WLL'IJ'IJ:IJ'el'IJ'e)1'W1'-lv1''l1iJ (General Mandate) '-11'W'l'WLilLn'W 180,000,000 iXti :IJ'i'l �1 
. . " 

■ �"1M1ir'W�1l1'n.JL�:IJ°t'l'W'-11'W'ltiLilLn'W 180,000,000 ,r'W Vf1'elfi"1LU'W½'mrn:: 30.00 'lJ'eN 

Yl'W'Jl 11:; LL�'l L �'El L�'\.Jt:i'il 1 ti L ,X LL1l tr.1?JiX'WL� :IJ m :IJ i "1 �'l'\.J 'lJ 'el--1 tr.1'el,X'W 
q 'U q cu q 

J-:id :IJ'1l'IJ'fl1'W191iX�ru::nniimrn1,;Yl LU'\.J��r.i11ru1� r;i�11 LL'1'l::L�'W'el'lJ1muti�11'lL�tl'lVI T'1l 

LLu-:i LU'W�'lti1 L �'el L�'W'el'lJ1m 'LI'\.J� n'l7 1'liiii--1'1)1'\.J1r.i 1 '\.J n11�1 L U'\.Jm 111?17 '1l'W'il1 L'LI'\.JLL'i'l ::L�t.m ti'el-:i 

rfo m n�ti'el'lJ 1 t1 iXti� 1 lT ru L �:IJ'Vl'W�-:i rn-h'l L{;1Yl niJ 1:: m 1 mvi 1''Wn1Vf 'W"111 ti�'el tr.1?JiXti �LM'Li �'VI in, 1
q QI q q cu q 

� "1 � n,r'W ( 'J'W{'W XR) 'J IP\ �iJ1:;�,:i �L '\.Jn11'el'elnL�'\.J'el'lJ1tlir'\.J�1l1' n.J L � :IJ'Y)'W n11fl1Vf'W(;]J'1 �1 L�'W'el'JJ 1 ti 

1::t1::L'l'1'l1L�'\.J'el'lJ1tl '1liP\11n11� "1�J'd 1l1n11� "1�J'dn11'1l1J'::�'W�1,X'W d'l:IJ�'1n1J'LlJ�t1'\.JLLiJ'1'l-:i1:;t1::L'l �1 
. 

n1 n�ti'1l'll 1tl n11r.i'1l-:if 'el LL'i'l ::frnh1:: L�'\.J�1,r'\.J� 1l1' n.J L � l-lYJti n11n 1Vf'W� d'el'W 1 'll LL'i'l ::nt1 '1'l:: L:ilu "1 i;i 1'17 

L 'Wn1rn?JnL�'W'El'll1t1iX'W�1lTru L�:IJ'Vl'\.J�-:in'&'l1'l L�lil1:IJ�L �'\.J�:1J�'l1 mndj'l,'llcf'Elt11-11 Vf1'El'll'1l�'l1:IJL ti 
q � • 

L'eln�11 nt1--11'\.Jn11iJ1::1ii�1lYn.i0,'El,r'\.J ww-:i�'El'Lir�ruvf�'Wfi LL'i'l::/V11'Elr11'JJ'1li;i1-:i7 LL'1'l::IVl1'El�1LU'\.Jn11 

� J . I"' ��., .9 �-1 ° % "" � .d "" d "" "' � ' 
,"11 L 'Vi'1l1J!)'IJ (il b m1J'\.J slJ lil1:IJ �1 "1:'i-l'll'El-3'\.J1tl'VI:: L'IJ tl'W b 'Wn1:i'tl'W'-l "1Yl:: L'I.Jtl'\.JL Yii!YJ'W9 "1Yl::L'I.Jtl'W'llil-l'IJ1'li'\II (;1'1) 

n rn-w (pj..J'I.J1� 1nr.i m 1r11 n 1::Y1n-:im ru'llu"l�LU ti� n 'l 7 lil 1ii m 1i11::L�'\.J 'lJ'El-:J �r.i'El-:if 'El,r'W 1 '\.JLLi;\ '1'l:: � n 'J 

n 1 n! 1iXti� 1 lT ru L �:IJ'Vl'WL 'lJ 1 L'LI'I.JVfi n'Vlf'V'ltf r.i �Yl::biJ titi L 'Wlil�1 �VI« n'VI f'V'l tfo iA-:iiJ 1:: L 'VI �1 Yltl LL'i'l ::n11tl1�-:i 
. � . 

'll'El:IJ � L'eln�11V1in�1'Wi;i'Eli1,Xn--11'\.J n. 'i'l .lil. lil'1'l1 "1 Vfin'Vlf'V'ltfoiA-:iiJ1::L Yl�L 'Viti m::Y1n-:i'Vi1ru,tf 
" .. 

.ell I d J J t, 

Vf1'1l Vf'\.J'lt1'11'W'El'W'VILntl'l'll'El'1 
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vr-id n1:r4'vi-M:i'�'W�1�'1.JL�l--lVJ'WL'lforirJc\t1�'W LL1J1Jl--l'El1J'el1'W19J,/hJ (General Mandaie) 

i;i'-rN�1 Lil'Wn1:i' 1 ,XLL�'J L�;r.imtJ1 'W'1'W��1J1',;Y1 4' vith::'lll--1 �1�ru�1'h1,Xmh::r.htl1w,f-i civihl 'lri�'Elml'.l i.'W 
q a, 'IJ " 

tvitJntJfl::L;tJ(;ln1:i'4'viM:r�'W�1�'1JL�l--lYJ'WU:i'1n!)t,i1l--l t,11l--lLL 1J 1J:i'1tJ'11'Wn1:i'L�l--lYJ'W (F53-4) 

u:r1n!)t,11l--lL'fln�1nh::n'fl1Jn1:rf1r.i1:rru1 ww1� 51 LL�:: 55 

I I I I 

I t..-,:::11 t., '°"' """' .:,., � .... t., ..., -=:i. .... .., .c:Y ..., """ 

Yl1'Wf.Jt1'fl'\r1'Ufl'1l--lt,l 'J1:i'::YI 9 'Y'l91:i'C'W1'fl'Wl--lt,!n1:i'"'lv1M:i''lr1'U�1l--lruL'Y'll--lYl'W"ll'fl'11J:i'�YI L 'Y'l'fl:i"fl'1 rnm:i'LYU.J'Vl'W 
'll 'I " q a, q q 

9v1Yl::LUtJ'WLLlJ1Jl--l'fllJ'el1'W19i'J1U (General Mandate) 91'\.J'J'WLl-JLn'W 180,000,000 �'W ��"11�t,l:i'11,') 

,X'Ufl:: 1 u1Y1 tvi tJ 'J 1 :r ::di;i 'fl -i i1 fl:: LL 'W 'W L � tJ -1 i1-imn"ll'fl'191'W'J'WL�tJ-i'YT'-i'lr1l--l vi"ll 'fl'1 �� 'El ,X'W�'1l--11u:r:::-nl-J 
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เอกสารประกอบการพจิารณา 

การประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2565 

 

วาระที ่5   พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต่้องออกตามวาระ 

 

1. ตามขอ้บงัคบัขอ้ 18. ของบริษัทกาํหนดใหใ้นการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ทุกปีกรรมการของบริษัทตอ้งออกจาก

ตาํแหน่งเป็นจาํนวนหนึ่งในสาม ถา้จาํนวนกรรมการท่ีจะพน้จากตาํแหน่งไม่อาจแบ่งไดพ้อดีหนึ่งในสามก็ให้

ใชจ้าํนวนท่ีใกลเ้คียงกนั  ซึ่งในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565 มีจาํนวนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ 

3 ท่าน ไดแ้ก่ ดร.พรสิริ ปณุเกษม  นายปกิต เอ่ียมโอภาส และนายสมเกียรติ มรรคยาธร    

2. ในรอบปี 2564 ระหว่างวันท่ี 1 มกราคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564 ท่ีผ่านมา คณะกรรมการมีการประชุม          

ตามวาระปกติ จาํนวน 16 ครัง้ โดยรายละเอียดการเขา้รว่มประชมุของกรรมการทัง้ 3 ท่าน สรุปไดด้งันี ้

 

รายช่ือ ตาํแหนง่ 

การเขา้รว่ม

ประชมุทัง้หมด

(ครัง้) 

วาระการดาํรง

ตาํแหนง่ (ปี) 

1. ดร.พรสริ ิปณุเกษม* ประธานกรรมการตรวจสอบ  

/กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและ

พิจารณาคา่ตอบแทน และ 

กรรมการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี   

 

16/16 15 

2. นายปกิต เอ่ียมโอภาส กรรมการ / ประธานกรรมการบรหิาร / 

กรรมการดา้นยทุธศาสตร ์และ 

กรรมการกาํกบัดแูลกิจการท่ีด ี

 

16/16 5 

3. นายสมเกียรติ มรรคยาธร กรรมการ / กรรมการบรหิาร / 

กรรมการดา้นยทุธศาสตร ์ 

กรรมการกาํกบัดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ  

กรรมการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี และ

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

 

16/16 16 

 
หมายเหตุ :  *ดร.พรสิร ิปณุเกษม ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระเป็นเวลา  6 ปี (นบัจากปี 2559) 
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3. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการของบริษัท ผู้ท่ีได้รับการสรรหาต้องสําเร็จการศึกษาไม่ต ํ่ ากว่า                   

ระดบัปริญญาตรี และไดร้บัการคดัเลือกจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนของบริษัท 

4. คาํนิยามและคณุสมบติัของกรรมการอิสระ 

บริษัท พี อาร ์จี คอรป์อเรชั่น จาํกัด (มหาชน) ไดก้าํหนดนิยามกรรมการอิสระไว ้ซึ่งเท่ากบัขอ้กาํหนด  ขัน้ต ํ่าท่ี

คณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(กลต.) และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) กาํหนด

คณุสมบติัของกรรมการอิสระมีดงันี ้

4.1 ถือหุน้ไมเ่กินรอ้ยละ 1 ของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท

ร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคมุของบริษัท  ทัง้นี ้ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของ

กรรมการอิสระรายนัน้ๆ ดว้ย 

4.2 ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นกรรมการท่ีมีสว่นรว่มบริหารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ท่ีปรกึษาท่ีไดเ้งินเดือนประจาํ หรือ

ผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือของผูมี้อาํนาจ

ควบคุมของบริษัท เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนวนัแต่งตัง้  

ทัง้นี ้ลกัษณะตอ้งหา้มดงักลา่วไมร่วมถงึกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรอืท่ีปรกึษาของสว่น

ราชการ  ซึง่เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคมุของบริษัท 

4.3 ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสมัพันธท์างสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็น 

บิดามารดา คู่สมรส พ่ีนอ้ง และบุตร  รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของกรรมการ ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่      

ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดร้ับการเสนอใหเ้ป็น กรรมการ ผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุม         

ของบริษัท หรือบริษัทย่อย 

4.4 ไมมี่หรือเคยมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ

ผูมี้อาํนาจควบคมุของบริษัทฯ ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวาง การใชวิ้จารณญาณอย่างอิสระของตน 

รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนัย หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของผูท่ี้มีความสัมพันธท์างธุรกิจกับ

บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคมุของบริษัท เวน้แต่จะ

ไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่สองปีก่อนวนัแตง่ตัง้ 

4.5 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ          

ผูมี้อาํนาจควบคมุของบริษัท และไมเ่ป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อาํนาจควบคมุ หรือหุน้สว่นของสาํนกังานสอบ

บัญชี ซึ่งมีผูส้อบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจ

ควบคมุของบริษัทสงักัดอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนวนั

แตง่ตัง้ 

4.6 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบ้ริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ี

ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดร้ับค่าบริการเกินกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนัย ผูมี้อาํนาจ



  

  

- 50- 

ควบคุม หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพนั้นดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลักษณะดังกล่าว

มาแลว้ไมน่อ้ยกวา่สองปีก่อนวนัแตง่ตัง้ 

4.7 ไมเ่ป็นกรรมการท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ขึน้ เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้

ซึง่เป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

 

วาระการดาํรงตาํแหน่ง 

 

มีวาระการดาํรงตาํแหน่งติดตอ่กนัไดไ้มเ่กิน 9 ปี ตัง้แตปี่ 2559 

  

 คณะกรรมการไดพิ้จารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแลว้เห็นว่า 

กรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระไดแ้ก่ ดร.พรสิริ ปุณเกษม  นายปกิต เอ่ียมโอภาส และนายสมเกียรติ มรรคยาธร 

เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง ดร.พรสิริ  ปุณเกษม  นายปกิต เอ่ียมโอภาส และ                 

นายสมเกียรติ มรรคยาธร กลบัเขา้เป็นกรรมการต่อไปอีก  ซึ่งกรรมการท่ีเสนอช่ือทัง้ 3 ท่านมีคณุสมบติัครบถว้น 

ตามพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มีความรูค้วามสามารถ ประสบการณใ์นธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การดาํเนินงานของบริษัท สามารถช่วยพฒันาบริษัทได ้เหมาะสมท่ีจะเป็นกรรมการของบริษัท โดยเห็นว่าการ

เลือกตัง้  นายสมเกียรติ มรรคยาธร  โดยดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ ในบริษัทซึ่งประกอบกิจการเช่นเดียวกบั

บริษัทไมท่าํใหบ้ริษัทเสียหาย 

 

 ทั้งนี ้ การเลือกตั้งบุคคลดังกล่าวเข้าเป็นกรรมการของบริษัทได้ผ่านกระบวนการกลั่ นกรอง                          

ของคณะกรรมการบริษัทแลว้ เห็นว่ามีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ส่วน ดร.พรสิริ          

ปุณเกษม ท่ีเสนอช่ือเลือกตัง้ใหเ้ป็นกรรมการอิสระนัน้ ดร.พรสิริ ปุณเกษมไดด้าํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระของ

บริษัทมาแลว้เป็นเวลา 6 ปี ใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง  ซึ่งคณะกรรมการไดพิ้จารณา

แลว้เห็นว่าบุคคลดังกล่าวท่ีเสนอช่ือให้เป็นกรรมการอิสระ มีความเช่ียวชาญในหน้าท่ีของกรรมการอิสระ              

จะสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ย่างอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง จึงเสนอให ้ดร.พรสิริ ปุณเกษม  

ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทต่อไปอีกเป็นเวลา 2 ปี โดยจะครบวาระในปี พ.ศ. 2567 และเม่ือครบ

วาระจะรวมการดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระของ ดร.พรสิริ ปณุเกษม เป็น 9 ปี   

 

 โดยผูท่ี้กรรมการเสนอใหท่ี้ประชุมสามัญผูถื้อหุน้เลือกตัง้เขา้เป็นกรรมการ มีประวัติและคุณสมบัติ 

ปรากฏตามเอกสารแนบ  
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เอกสารประกอบการพจิารณา 

การประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ประจาํปี 2565 
 

วาระที ่5 พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีต้่องออกตามวาระ 

 

ประวัตแิละคุณสมบัตกิรรมการทีอ่อกตามวาระและเสนอใหท้ีป่ระชุมผู้ถอืหุ้น 

เลือกตัง้เป็นกรรมการอกีวาระ 
 

 

 

ดร.พรสิริ  ปุณเกษม 
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ /  

กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน / กรรมการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี 

อายุ  70  ปี  

วันทีไ่ด้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการ วนัท่ี 24 ตลุาคม 2549 

จาํนวนปีทีเ่ป็นกรรมการ  15  ปี 

ประเภทกรรมการทีเ่สนอแต่งตัง้ กรรมการอิสระ  

ความเชีย่วชาญเฉพาะด้าน : ดา้นการบญัชี, ดา้นการเงิน ดา้นการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายใน  

                                             (วิทยากรสภาวิชาชีพบญัชีฯ เรื่อง COSO Internal Control /Fraud Risk Management, ฯลฯ) 

คุณวุฒกิารศึกษา - Ph.D (Accounting), University of Florida-Gainesville, Florida, U.S.A. 

- M.A.S. (Accounting), University of Illinois-Urbana-Champaign, Illinois, U.S.A. ทนุรฐับาลไทย 

- บญัชีบณัฑิต (เกียรตินิยมอนัดบัสอง) จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

ประวัตกิารอบรมเกีย่วกับกรรมการ: สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2551   

- หลกัสตูร Director Certification Program (DCP 132) ปี 2553 

- หลกัสตูร Advanced Audit Committee Program (AACP 17) ปี 2557 

- หลกัสตูร Advanced Audit Committee Program (AACP 38) ปี 2563 

- หลกัสตูร Board Nomination & Compensation Program (BNCP 12) 2564 

ประสบการณก์ารทาํงาน 

    กจิการทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบยีน (ปัจจบุนั 1 บริษัท) 

2560 - ปัจจบุนั     กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

 บริษัท พี อาร ์จี คอรป์อเรชั่น จาํกดั (มหาชน) 

 2549 - ปัจจบุนั  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ   

 บริษัท พี อาร ์จี คอรป์อเรชั่น จาํกดั (มหาชน) 

 2559 - ปัจจบุนั กรรมการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี  

 บริษัท พี อาร ์จี คอรป์อเรชั่น จาํกดั (มหาชน) 



  

  

- 52- 

 2539 – 2541  ผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหารการเงิน บริษัท ลอ็กซเลย ์จาํกดั (มหาชน) 

 2537 – 2539  ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและตรวจสอบ บริษัท สินบวัหลวง จาํกดั (มหาชน) 

    กจิการทีม่ิใช่บริษัทจดทะเบยีน (ปัจจบุนั 3 บริษัท) 

 2561 – ปัจจบุนั  ประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล และกรรมการอิสระ  

    บริษัท มหาชยัฟู้ด จาํกดั 

 2549 – ปัจจบุนั  ผูอ้าํนวยการหลกัสตูร M.S. (Internal Auditing) มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย  

 2565 – ปัจจบุนั  อนกุรรมการตรวจสอบ สาํนกังานสภานโยบายการอดุมศกึษา วิทยาศาสตร ์  

    วิจยั และนวตักรรมแห่งชาติ (สอวช.) 

 2562 – 2564 อนกุรรมการตรวจสอบ สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาวิทยาศาสตร ์                      

    และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 

 2557 – 2560 กรรมการวิชาชีพบญัชีดา้นการวางระบบบญัชี สภาวิชาชีพบญัชีฯ 

 2557 – 2559 กรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก 

 2547 – 2549 คณบดีคณะการบญัชี มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิต  

 2546 – 2547 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ ์  

 2544 – 2546 ผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงินและผูอ้าํนวยการศนูยล์งทนุ สวทช. 

 2541 – 2544 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลยัรงัสิต 

 2523 – 2537 อาจารยป์ระจาํคณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

 2518 – 2523 เจา้หนา้ท่ีตรวจเงินแผ่นดิน สาํนกังานตรวจเงินแผ่นดิน 

 
กจิการอื่นทีอ่าจทาํใหเ้กดิความขัดแย้งทางผลประโยชน ์   -ไมมี่- 

สัดส่วนการถอืหุน้ในบริษัท  -ไมมี่-  (ณ วนัปิดสมดุทะเบียนวนัท่ี 28 ตลุาคม 2564) 

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  -ไมมี่-  

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564 

- การประชมุคณะกรรมการบรษัิท 16/16 ครัง้ (คิดเป็นรอ้ยละ 100) 

- การประชมุคณะกรรมตรวจสอบ 12/12 ครัง้ (คิดเป็นรอ้ยละ 100) 

- การประชมุคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน     2/2 ครัง้ (คิดเป็นรอ้ยละ 100) 

- การประชมุคณะกรรมการท่ีไมใ่ช่ผูบ้รหิาร     1/1 ครัง้ (คิดเป็นรอ้ยละ 100) 

- การประชมุคณะกรรมการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี     1/1 ครัง้ (คิดเป็นรอ้ยละ 100) 

หมายเหต ุ      -  คณะกรรมการไดพิ้จารณาแลว้ว่าบุคคลท่ีจะเสนอช่ือใหเ้ป็นกรรมการอิสระจะสามารถใหค้วามเห็นได้

อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง 

- ไมมี่การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทท่ีประกอบกิจการหรือมีสภาพเช่นเดียวกบับริษัท 
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เอกสารประกอบการพจิารณาระเบยีบวาระที ่5 

 

ประวัตแิละคุณสมบัตกิรรมการทีอ่อกตามวาระและเสนอใหท้ีป่ระชุมผู้ถอืหุ้น 

เลือกตัง้เป็นกรรมการอกีวาระ 
   

 

 

นายปกติ  เอี่ยมโอภาส 
กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการดา้นยทุธศาสตร ์/          

กรรมการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี            

อายุ             62  ปี   

วันทีไ่ด้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการ วนัท่ี 16 พฤษภาคม 2550 

จาํนวนปีทีเ่ป็นกรรมการ        5  ปี 

ประเภทกรรมการทีเ่สนอแต่งตัง้ กรรมการ   

ความเชีย่วชาญเฉพาะด้าน:   ดา้นการเงิน ดา้นการตลาด ดา้นบริหารจดัการ และดา้นบริหารกลยทุธ ์

คุณวุฒกิารศึกษา - ปริญญาตรี  บญัชีบณัฑิต จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั     

 - ปริญญาโท  บรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัเซาทเ์ทิรน์ มิสซสิซิปป้ี สหรฐัอเมริกา  

 - หลกัสตูรบริหารการตลาดชัน้สงู มหาวิทยาลยัโคลมัเบีย สหรฐัอเมรกิา 

ประวัตกิารอบรมเกีย่วกับกรรมการ: สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)  

 - หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2560 

ประสบการณก์ารทาํงาน         

     กจิการทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบยีน (ปัจจบุนั 1 บริษัท) 

  ม.ค.64 – ปัจจบุนั  กรรมการดา้นยทุธศาสตร ์

             บริษัท พี อาร ์จี คอรป์อเรชั่น จาํกดั (มหาชน) 

2560 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการบริหาร  

                                           บริษัท พี อาร ์จี คอรป์อเรชั่น จาํกดั (มหาชน) 

 2560 – ปัจจบุนั กรรมการ และกรรมการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี 

  บริษัท พี อาร ์จี คอรป์อเรชั่น จาํกดั (มหาชน) 

    กจิการทีม่ิใช่บริษัทจดทะเบยีน (ปัจจบุนั 5 บริษัท) 

 1 ธ.ค. 64 – ปัจจบุนั รองประธานกรรมการบริหารอาวโุส 

       บริษัท ดีทีจีโอ คอรป์อเรชั่น จาํกดั 

 พ.ค.63 – ปัจจบุนั         กรรมการ  บริษัท แมกโนเลีย อินตอรเ์นชั่นแนล คอรป์อเรชั่น จาํกดั 

 พ.ค.63 – ปัจจบุนั         กรรมการ  บริษัท วิชดอม โซไซตี ้ดีเวลลอปเมน้ คอรป์อเรชั่น จาํกดั 
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 พ.ค.63 – ปัจจบุนั         กรรมการ  บริษัท วิชดอม แอสเซทส ์คอรป์อเรชั่น จาํกดั 

 พ.ค.63 – ปัจจบุนั         กรรมการ  บริษัท วิชดอม แลนดม์ารก์ คอรป์อเรชั่น จาํกดั 

 1 มี.ค.63 - 30 พ.ย. 64   ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร บริษัท ดีทีจีโอ คอรป์อเรชั่น จาํกดั 

 2557 - 2562     กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 

    บริษัท เอม็ บี เค ไลฟ์ ประกนัชีวิต จาํกดั  (มหาชน)  

 2547 - 2557     ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  

    บริษัท อลิอนัซ ์ซี.พี. ประกนัภยั จาํกดั (มหาชน)   

 

กจิการอื่นทีอ่าจทาํใหเ้กดิความขัดแย้งทางผลประโยชน ์   -ไมมี่- 

สัดส่วนการถอืหุน้ในบริษัท  -ไมมี่-  (ณ วนัปิดสมดุทะเบียนวนัท่ี 28 ตลุาคม 2564) 

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไมมี่-       

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564 

- การประชมุคณะกรรมการบรษัิท 16/16 ครัง้ (คิดเป็นรอ้ยละ 100) 

- การประชมุคณะกรรมการบรหิาร 12/12 ครัง้ (คิดเป็นรอ้ยละ 100) 

- การประชมุคณะกรรมการดา้นยทุธศาสตร ์ 12/12  ครัง้ (คิดเป็นรอ้ยละ 100) 

- การประชมุคณะกรรมการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี    1/1  ครัง้ (คิดเป็นรอ้ยละ 100) 
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เอกสารประกอบการพจิารณาระเบยีบวาระที ่5 

 

ประวัตแิละคุณสมบัตกิรรมการทีอ่อกตามวาระและเสนอใหท้ีป่ระชุมผู้ถอืหุ้น 

เลือกตัง้เป็นกรรมการอกีวาระ 
 

 

 

 

นายสมเกยีรต ิมรรคยาธร 

กรรมการ / กรรมการบรหิาร / กรรมการดา้นยทุธศาสตร ์/   

กรรมการกาํกบัดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ / กรรมการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี / 

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

อายุ                                      56  ปี   

วันทีไ่ด้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการ  วนัท่ี 25 ตลุาคม 2548 

จาํนวนปีทีเ่ป็นกรรมการ             16  ปี 

ประเภทกรรมการทีเ่สนอแต่งตัง้  กรรมการ  
 

ความเชีย่วชาญเฉพาะด้าน : ดา้นการเงิน ดา้นการตลาด  ดา้นบริหารจดัการ ดา้นบริหารกลยทุธ ์ ดา้นกฎหมาย  
                                 ดา้นบรหิารจดัการความเสี่ยงองคก์ร ดา้นอตุสาหกรรม และดา้นเทคนิควิศวกรรม 

คุณวุฒกิารศึกษา :   Master in Marketing มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

ประวัตกิารอบรมเกีย่วกับกรรมการ: สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- TMB Lean Six Sigma Blue Belt 2015 

- หลกัสตูร TLCA Executive Development Program ปี 2553 

- หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) ปี 2550 

- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2549    

- หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นการคา้และการพาณิชย ์สถาบนัวิทยาการการคา้ (TEPCoT) 

- หลกัสตูรวิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 
                                  สถาบนัวิชาการป้องกนัประเทศ 

- หลกัสตูร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) ปี 2564   

ประสบการณก์ารทาํงาน  

    กจิการทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบยีน (ปัจจบุนั 1 บริษัท) 

ม.ค.64 – ปัจจบุนั กรรมการดา้นยทุธศาสตร ์ และกรรมการกาํกบัดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ
บริษัท พี อาร ์จี คอรป์อเรชั่น จาํกดั (มหาชน) 

2548 - ปัจจบุนั กรรมการ / กรรมการบรหิาร / กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
บริษัท พี อาร ์จี คอรป์อเรชั่น จาํกดั (มหาชน) 

     2559 - ปัจจบุนั กรรมการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี   
บริษัท พี อาร ์จี คอรป์อเรชั่น จาํกดั (มหาชน) 
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     2544 – 2547     ผูอ้าํนวยการฝ่ายขายและการตลาด  
                                                     บริษัท แอ๊ดวานซ ์อะโกร จาํกดั (มหาชน)  

 กจิการทีม่ิใช่บริษัทจดทะเบยีน (ปัจจบุนั 12 บริษัท) 

       2560 – ปัจจบุนั           กรรมการ บริษัท เอม็ บี เค ฟู้ด เซอรวิ์ส จาํกดั 

       2559 – ปัจจบุนั          กรรมการตรวจขา้ว สาํนกังานคณะกรรมการตรวจขา้ว สภาหอการคา้ไทย 

       2558 – ปัจจบุนั          กรรมการตรวจสอบ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

       2557 – ปัจจบุนั           นายกกิตติมศกัดิ ์สมาคมผูป้ระกอบการขา้วถงุไทย 

       2557 – ปัจจบุนั          กรรมการบรหิาร และเลขาธิการ สมาคมผูส้ง่ออกขา้วไทย 

       2557 – ปัจจบุนั          กรรมการ บริษัท เอม็ บี เค เรสเตอรองท ์กรุ๊ป จาํกดั 

                                 2556 – ปัจจบุนั          ประธานกรรมการบริหาร  
     บริษัท เอม็ บี เค ฟูด้ ไอแลนด ์จาํกดั 

     บริษัท เอม็ บี เค ฟู้ด แอนด ์เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั  

        2551 – ปัจจบุนั     กรรมการบริหาร บริษัท อินโนฟู้ด (ไทยแลนด)์ จาํกดั 

        2548 – ปัจจบุนั           กรรมการบรหิาร บริษัท พี อาร ์จี พรอ็พเพอรตี์ส้ ์จาํกดั 

        2548 – ปัจจบุนั           กรรมการบรหิาร บริษัท พี อาร ์จี โลจิสติกส ์จาํกดั 

        2548 – ปัจจบุนั           กรรมการบรหิาร บริษัท ราชสีมาไรซ ์จาํกดั 

        2557 – 2558      อนกุรรมการอนญุาโตตลุาการ สภาหอการคา้ไทย 

        2554 – 2557            นายกสมาคมผูป้ระกอบการขา้วถงุไทย 

        2544 – 2547      กรรมการผูจ้ดัการ บริษัท ไฮเทค เปเปอร ์จาํกดั  

        2542 – 2544      ประธานฝ่ายการตลาด และ รกัษาการกรรมการผูจ้ดัการ                         
                                            บริษัท เจ แอนด ์เจ มารีน ฟู้ด จาํกดั     

        2530 – 2542      ผูจ้ดัการทั่วไป บริษัท ไอซีซี คอสมอส จาํกดั 

กจิการอื่นทีอ่าจทาํใหเ้กดิความขัดแย้งทางผลประโยชน ์       -ไมมี่- 

สัดส่วนการถอืหุน้ในบริษัท  -ไมมี่-  (ณ วนัปิดสมดุทะเบียนวนัท่ี 28 ตลุาคม 2564) 

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร     เป็นนอ้งชายของภรรยา นายสเุวทย ์ธีรวชิรกลุ 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564 

- การประชมุคณะกรรมการบรษัิท 16/16 ครัง้ (คิดเป็นรอ้ยละ 100) 

- การประชมุคณะกรรมการบรหิาร 12/12 ครัง้ (คิดเป็นรอ้ยละ 100) 

- การประชมุคณะกรรมการดา้นยทุธศาสตร ์ 12/12 ครัง้ (คิดเป็นรอ้ยละ 100) 

- การประชมุคณะกรรมการกาํกบัดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ         6/6  ครัง้ (คิดเป็นรอ้ยละ 100) 

- การประชมุคณะกรรมการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี    1/1  ครัง้ (คิดเป็นรอ้ยละ 100) 

หมายเหตุ โดยดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทซึง่ประกอบกิจการเช่นเดียวกบับริษัทไมท่าํใหบ้ริษัทเสียหาย  
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เอกสารประกอบการพจิารณา 

การประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ประจาํปี 2565 
 

วาระที ่6  พจิารณาอนุมัตเิพิม่เตมิจาํนวนกรรมการ และแต่งตัง้กรรมการเข้าใหม่ 
 

ประวัตแิละคุณสมบัตขิองบุคคลทีไ่ด้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตัง้เข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการใหม่ของบริษัท 

 

 

 

 

นายวิจักษณ ์ประดษิฐวณิช 

อายุ            56 ปี   

เสนอแต่งตัง้เป็น               กรรมการ / กรรมการบรหิาร /  

                                             กรรมการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี 

 

 

คุณวุฒกิารศึกษา :    - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Saint Louis University 

           - ปริญญาโท พาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

ประวัตกิารอบรมเกีย่วกับกรรมการ: สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)  

- Certified Public Accountant (CPA)    

- IC Complex II License  

- Non Life Insurance Broker License     

- Life Insurance Broker License  

ประสบการณก์ารทาํงานในระยะเวลา 5 ปี  

ม.ค. 2565 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เอม็ บี เค จาํกดั (มหาชน)  

พ.ย. 2564 - ปัจจบุนั กรรมการผูจ้ดัการ 1 กลุม่บริษัท เอม็ บี เค  

 บริษัท เอม็ บี เค จาํกดั (มหาชน)  

ก.ค. 63 - พ.ย. 64  หวัหนา้เจา้หนา้ท่ีบรหิาร ผูแ้นะนาํทางการเงินลกูคา้บคุคล 

 ธนาคารทหารไทยธนชาต จาํกดั (มหาชน)  

ม.ค. 62 - พ.ย. 64 ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ ธุรกิจสินเช่ือไมมี่หลกัประกนั 

 ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 
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เม.ย. 53 - มิ.ย. 55 กรรมการผูจ้ดัการ  บริษัท ธนชาตประกนัชีวิต จาํกดั 

 กรรมการ  บมจ. ธนชาตประกนัภยั  

ก.ย. 43 - มิ.ย. 45 กรรมการผูจ้ดัการ บริษัท บริหารสินทรพัย ์แม๊กซ ์จาํกดั 

ส.ค. 41 - ก.ย. 43 ผูช้่วยผูอ้าํนวยการสาํนกัประธานกรรมการ    

 บริษัท บริษัท ทนุธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

 

กจิการอื่นทีอ่าจทาํใหเ้กดิความขัดแย้งทางผลประโยชน ์         -ไมมี่- 

สัดส่วนการถอืหุน้ในบริษัท  -ไมมี่-  (ณ วนัปิดสมดุทะเบียนวนัท่ี 28 ตลุาคม 2564) 

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร       -ไมมี่- 

คุณสมบัตต้ิองหา้มในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระทาํความผิด      -ไมมี่- 
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เอกสารประกอบการพจิารณา 

การประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ประจาํปี 2565 

 

วาระที ่7 พจิารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการ 

 

ขอ้มูลค่าตอบแทนท่ีบริษัทจ่ายให้กรรมการ ตัง้แต่วันท่ี 1 มกราคม 2564 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ค่าเบีย้

กรรมการและเบีย้ประชมุ จาํนวน  3,414,125.- บาท และสิทธิประโยชนอ่ื์นๆ จาํนวน 254,932.37 บาท 

 

รายการ 
เบีย้กรรมการ 

(บาท) 

เบีย้ประชุม 

(บาท) 

รวม 

 (บาท) 

สิทธิและประโยชน์

อ่ืนๆ (บาท) 

คณะกรรมการ 759,000 759,000 1,518,000 254,932.37 

คณะกรรมการบรหิาร - 528,000 528,000 - 

คณะกรรมการตรวจสอบ 330,000 323,125 653,125 - 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน - 110,000 110,000 - 

คณะกรรมการกาํกบัดา้นบรหิารกลยทุธ ์ - 440,000 440,000 - 

คณะกรรมการกาํกบัดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ - 165,000 165,000 - 

รวม 1,089,000 2,381,625 3,414,125 254,932.37 

 
• ขอ้มลูคา่ตอบแทนกรรมการ ตัง้แตว่นัท่ี 1 พฤษภาคม 2565  ถงึวนัท่ี 30 เมษายน 2566 จะเสนอใหท่ี้ประชมุ

สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565 อนมุติั 

 

รายการ 
เบีย้กรรมการ 

(บาท) 

เบีย้ประชุม 

(บาท) 

สิทธิและ

ประโยชน์

อื่นๆ (บาท) 

รวม 

 (บาท) 

คณะกรรมการ 1,346,400 1,346,400 500,000 3,192,800 

คณะกรรมการบรหิาร - 1,108,800 - 1,108,800 

คณะกรรมการตรวจสอบ 528,000 528,000 - 1,056,000 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน - 176,000 - 176,000 

คณะกรรมการกาํกบัดา้นบรหิารกลยทุธ ์ - 528,000 - 528,000 

คณะกรรมการกาํกบัดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ - 264,000 - 264,000 

สาํรองคา่ตอบแทนกรรมการ   674,400  674,400 

รวม 1,874,400 4,625,600 500,000 7,000,000 
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ประวัตกิารจ่ายบาํเหน็จกรรมการ ประจาํปี 2562 -2564 
 

บาํเหน็จกรรมการ (บาท) 

สาํหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 

-ไม่มี- 2,000,000.- 3,700,000.- 

 

 
หมายเหต ุ:  - บรษัิทงดจ่ายคา่บาํเหน็จกรรมการประจาํปี 2564  

    -  การพิจารณาคา่ตอบแทนของคณะกรรมการบรษัิท และคา่ตอบแทนคณะกรรมการชดุยอ่ยอ่ืนๆไดผ้า่นการ 

                                   พิจารณาอนมุตัจิากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนทกุครัง้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  

- 61- 

 
เอกสารประกอบการพจิารณา 

การประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ประจาํปี 2565 

 
วาระที ่8  พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้ผู้สอบบัญชแีละกาํหนดจาํนวนเงนิค่าสอบบัญชขีองบริษัทฯ สาํหรับปี 2565 

• อนมุติัแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีจากบริษัท สาํนกังาน อีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ สาํหรบัปี 2565  โดยมี

รายช่ือผูส้อบบญัชีและเลขทะเบียนดงัตอ่ไปนี ้
 

ลาํดับที ่ ชือ่ – สกุล 
เลขที่

ใบอนุญาต 
จาํนวนปีทีส่อบบัญชใีหกั้บบริษัท 

1 นางก่ิงกาญจน ์   อศัวรงัสฤษฎ ์ 4496 3 ปี (สาํหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธ.ค. 2562 – 2564) 
2 นายชยพล         ศภุเศรษฐนนท ์     3972 ยงัไมเ่คยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท 
3 นางสาวอรวรรณ  เตชวฒันสิรกิลุ 4807 ยงัไมเ่คยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท 
4 นางสาวสมุนา     พนัธพ์งษส์านนท ์  5872 ยงัไมเ่คยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท 
5 นางสาวเกิดศิริ    กาญจนประกาศิต 6014 ยงัไมเ่คยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท 

 
คนใดคนหนึ่งเป็นผูท้าํการตรวจสอบและลงนามรบัรองงบการเงินของบรษัิทสาํหรบัปีสิน้สดุท่ี 31 ธนัวาคม 2565 

นอกจากนีผู้ส้อบบญัชีตามรายช่ือขา้งตน้นัน้ ยงัเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทย่อยและบริษัทรว่ม 
 

• จาํนวนสินจ้างของผู้สอบบัญชี 
สาํหรบังบการเงินปี 2565 บริษัท สาํนกังาน อีวาย จาํกดั ไดเ้สนอคา่ตอบแทนการสอบบญัชีสาํหรบับริษัทเป็น 

จาํนวน 1,150,000 บาท (หนึ่งลา้นหนึ่งแสนหา้หม่ืนบาทถว้น) โดยเปรียบเทียบคา่ตอบแทนการสอบบญัชี ดงันี ้
 

ค่าตรวจสอบบัญช ี
สาํหรับปีทีส่ิน้สุด 

วันที ่31 ธันวาคม 2565 
สาํหรับปีทีส่ิน้สุด 

วันที ่31 ธันวาคม 2564 
สาํหรับปีทีส่ิน้สุด 

วันที ่31 ธันวาคม 2563 
ไตรมาสท่ี 1 166,666.67 166,666.67 166,666.67 
ไตรมาสท่ี 2 166,666.67 166,666.67 166,666.67 
ไตรมาสท่ี 3 166,666.67 166,666.67 166,666.67 
คา่ตรวจสอบบญัชี 650,000 650,000 650,000 
คา่บริการอ่ืนๆ - - - 

รวม 1,150,000 1,150,000 1,150,000 

 

• ความสัมพันธกั์บบริษัท 

ผูส้อบบญัชีท่ีเสนอแตง่ตัง้ ไมมี่ความสมัพนัธ ์และหรือไมมี่สว่นไดเ้สยีใดๆ กบับริษัท บริษัทย่อย ผูบ้ริหาร 

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ย่างไร   
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• การเป็นผู้สอบบัญชขีองบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

เน่ืองจากเป็นบริษัทในเครือเดียวกบับริษัท พี อาร ์จี คอรป์อเรชั่น จาํกัด (มหาชน) บริษัทฯ จึงแต่งตัง้ให้

บริษัท สาํนกังาน อีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทย่อยและบริษัทรว่มในปี 2565 

บริษัทฯ มีการวางแผนและจดัประชมุก่อนการเขา้ตรวจสอบบญัชี และประสานงานกบัผูส้อบบญัชีหลกัของ

บริษัทฯ ผูส้อบบญัชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนัน้ สงักดัสาํนกังานสอบบญัชีเดียวกนั เพ่ือท่ีจะทาํใหม้ั่นใจไดว้่า 

งบการเงินถกูจดัทาํไดท้นัตามกาํหนดเวลา 
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(F 53-4)  

แบบรายงานการเพิม่ทุน 

บริษัท พ ีอาร ์จ ีคอรป์อเรช่ัน จาํกัด (มหาชน) 

วันที ่24 มีนาคม 2565 

 

ตามท่ี บริษัท พี อาร ์จี คอรป์อเรชั่น จาํกดั (มหาชน) (PRG) ไดร้ายงานมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท

ครัง้ท่ี 3/65 เม่ือวนัท่ี 4 มีนาคม 2565 เก่ียวกบัการเพ่ิมทนุและจดัสรรหุน้เพ่ิมทนุ เพ่ือรองรบัการออกใบสาํคญัแสดง

สิทธิ  PRG-W2  

ทัง้นี ้ ในวนัท่ี 24 มีนาคม 2565 บริษัทฯ ทราบราคาตลาดต่อหุน้ของหุน้สามญัเพ่ือใชใ้นการคาํนวนการ

ปรบัสิทธิของ PRG-W1 แลว้ ดงันัน้ บริษัทฯ จึงขอรายงานการปรบัราคาการใชส้ิทธิและอตัราการใชส้ิทธิเพ่ือรกัษา

ผลประโยชนต์อบแทนของผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ PRG-W1 ไม่ใหด้อ้ยไปกวา่เดิม ตามท่ี “ขอ้กาํหนดว่าดว้ยสิทธิ

และหนา้ท่ีของผูอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิและผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุของบริษัท พี อาร ์จี 

คอรป์อเรชั่น จาํกดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 1 (PRG-W1) (“ขอ้กาํหนด สิทธิฯ”)” ท่ีกาํหนดไว ้

  

1. การลดทุนและการเพิม่ทุน 

1.1 การลดทุน 

ประชมุคณะกรรมการบริษัท ไดมี้มติลดทนุจดทะเบียนของบริษัท จากเดิม 810,000,000 บาท 

เป็นทนุจดทะเบียนใหม ่630,000,000 บาท โดยการตดัหุน้สามญัท่ียงัไมไ่ดอ้อกจาํหน่าย จาก

การจดัสรรหุน้เพ่ิมทนุแบบมอบอาํนาจทั่วไป (General Mandate) จาํนวน 180,000,000 หุน้    

1.2 การเพิม่ทุน 

ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ไดมี้มติเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษัท จากเดิม 630,000,000 บาท 

เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 841,847,555  บาท โดยการออกหุน้สามญั จาํนวน 211,847,555 หุน้ 

มลูคา่ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท โดยเป็นการเพ่ิมทนุในลกัษณะดงันี ้

 

การเพ่ิมทนุ ประเภทหุน้ จาํนวนหุน้ มลูคา่ท่ีตราไว้

(บาท) 

รวม 

(บาท) 

   แบบกาํหนดวตัถปุระสงคใ์นการ

ใชเ้งินทนุ 

หุน้สามญั 31,847,555 1.00 31,847,555 

 แบบมอบอาํนาจทั่วไป (General 

Mandate) 

หุน้สามญั 180,000,000 1.00 180,000,000 

 

2. การจัดสรรหุน้เพิม่ทุน 

2.1 แบบกาํหนดวตัถปุระสงคใ์นการใชเ้งินทนุ 
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จดัสรรใหแ้ก ่
จาํนวนหุน้ อตัราสว่น 

(เดิม : ใหม)่ 

ราคาขาย/ราคาใช้

สิทธิ 

(บาทตอ่หุน้) 

วนั เวลา จองซือ้ และ

ชาํระเงินคา่หุน้ 

หมาย

เหต ุ

1) เพ่ือรองรบัการปรบั

สิทธิของใบสาํคญัแสดง

สิทธิท่ีจะซือ้หุน้สามญั

เพ่ิมทนุของบริษัท  

พี อาร ์จี คอรป์อเรชั่น 

จาํกดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 1 

(“ใบสาํคญั แสดงสิทธิ 

PRG-W1” หรือ 

“ใบสาํคญัแสดงสิทธิ”) 

หุน้สามญัท่ีออก

ใหมจ่าํนวนไมเ่กิน 

348,027 หุน้ 

 

อตัราการใชส้ิทธิ

(เดิม) ใบสาํคญั

แสดงสิทธิ 1 หน่วย 

มีสิทธิซือ้หุน้สามญั

ได ้1  หุน้ 

อตัราการใชส้ิทธิ

(ใหม)่ ใบสาํคญั

แสดงสิทธิ 1 หน่วย 

มีสิทธิซือ้หุน้สามญั

ได ้1.0278 หุน้ 

โปรดดหูมายเหต ุ

1) 

 

 

ราคาใชส้ิทธิ 

(เดิม) 

เท่ากบัราคา  

5 บาท 

ราคาใชส้ิทธิ 

(ใหม)่ 

เท่ากบัราคา 

4.8647 บาทตอ่

หุน้ โปรดดหูมาย

เหต ุ1) 

 

 

การใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญั

เพ่ิมทนุของบริษัทตาม

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

PRG-W1จะเป็นไปตาม

เง่ือนไขของการใชส้ิทธิท่ี

ระบใุนขอ้กาํหนดวา่ดว้ย

สิทธิและหนา้ท่ีของผูอ้อก

ใบสาํคญัแสดงสิทธิและ 

ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ

ท่ีจะซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุ

ของบริษัท 

พี อาร ์จี คอรป์อเรชั่น 

จาํกดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 1 

(PRG-W1) (“ขอ้กาํหนด

สิทธิฯ”) 

โปรดดู

หมาย

เหต ุ1) 

2) เพ่ือรองรบัการใชส้ทิธิ

ของใบสาํคญัแสดงสิทธิ

ท่ีจะซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุ

ของบริษัท  

พี อาร ์จี คอรป์อเรชั่น 

จาํกดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 2 

(“ใบสาํคญั แสดงสิทธิ 

PRG-W2” หรือ 

“ใบสาํคญัแสดงสิทธิ”) ท่ี

ออกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม

ของบริษัทตามสดัสว่น

การถือหุน้ 

หุน้สามญัท่ีออก

ใหมจ่าํนวนไมเ่กิน 

31,499,528 หุน้ 

 

อตัราการจดัสรร: 

20 หุน้สามญัตอ่ 1

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

(ในการคาํนวนสิทธิ

ท่ีจะไดร้บัการ

จดัสรรใบสาํคญั

แสดงสิทธิของผูถื้อ

หุน้แตล่ะรายนัน้ 

หากเกิดเศษจาก

การคาํนวณตาม

อตัราการจดัสรร ให้

ปัดเศษนัน้ทิง้) 

 

ใบสาํคญัแสดง

สิทธิ  PRG-W2 

ไมคิ่ดมลูคา่ (ศนูย์

บาท) โดยมีราคา

ใชส้ิทธิเท่ากบั 5 

บาท 

 

การใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญั

เพ่ิมทนุของบริษัทตาม

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

PRG-W2 จะเป็นไปตาม

เง่ือนไขของการใชส้ิทธิท่ี

ระบใุนขอ้กาํหนดวา่ดว้ย

สิทธิและหนา้ท่ีของผูอ้อก

ใบสาํคญัแสดงสิทธิและผู้

ถือใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ี

จะซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุ

ของบริษัท พี อาร ์จี คอร์

ปอเรชั่น จาํกดั (มหาชน) 

ครัง้ท่ี 2 (PRG-W2) 

(“ขอ้กาํหนดสิทธิฯ”) 

โปรดดู

หมาย

เหต ุ2) 
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หมายเหต ุ: 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 3/65 เม่ือวนัท่ี 4 มีนาคม 2565 มีมติอนุมัติใหน้าํเสนอต่อท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุน้ 

ประจาํปี 2565 เพ่ือพิจารณาอนมุตักิารเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษัท จากทนุจดทะเบียนเดมิจาํนวน 630,000,000 บาท เป็นทนุ

จดทะเบียนจาํนวน 661,847,555 บาท โดยการออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุไม่เกินจาํนวน 31,847,555 หุน้ มลูค่าท่ีตราไว้

หุน้ละ 1 บาท  และการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักล่าวตามรายละเอียดดงันี ้ 

1) จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุจาํนวนไม่เกิน 348,027 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพ่ือรองรบัการปรบัสิทธิใบสาํคญัแสดง

สิทธิ PRG-W1  

2) บริษัทคาํนวณราคาการใชส้ิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ PRG-W1 (ใหม่) และอตัราการใชส้ิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

PRG-W1 (ใหม่) เน่ืองจากในวนัท่ี 24 มีนาคม 2565 บริษัทฯ ทราบราคาตลาดต่อหุน้ของหุน้สามญัเพ่ือใชใ้นการคาํนวน

การปรบัสิทธิของ PRG-W1 แลว้  

3) จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุจาํนวนไม่เกิน 31,499,528 หน่วย มลูคา่ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพ่ือรองรบัการออกใบสาํคญัแสดง

สิทธิท่ีจะซือ้หุน้สามญัของบรษัิท ครัง้ท่ี 2 (PRG-W2)  จาํนวนไม่เกิน 31,499,528 หน่วย เพ่ือจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของ

บริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) โดยมีอัตราการจัดสรรเท่ากับ 20 หุน้สามัญต่อ 1 หน่วย

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ (ในการคาํนวณสิทธิท่ีจะไดร้บัจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิผูถื้อหุน้แต่ละรายนัน้ หากเกิดเศษจากการ

คาํนวณตามอตัราการจัดสรร ใหปั้ดเศษนัน้ทิง้) ใดยใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าวมีอายุไม่เกิน 3 ปีนับจากวนัท่ีไดอ้อก

ใบสาํคญัแสดงสิทธิและมีอตัราการใชส้ิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยตอ่หุน้สามญั 1 หุน้โดยมีราคาใชส้ิทธิเทา่กบั 5 

บาท (“ราคาใชส้ิทธิ”) (“ใบสาํคญัแสดงสิทธิPRG-W2”) บริษัทจะจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ PRG-W2 ตามหลกัเกณฑ์

และกฏหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ทัง้นีข้อ้มลูเบือ้งตน้เก่ียวกบัใบสาํคญัแสดงสิทธิ PRG-W2 ปรากฏในสิ่งท่ีส่งมาดว้ย 2   

ทั้งนี ้ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรมอบอํานาจให้นายสมเกียรติ มรรคยาธร กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ/หรือ

คณะกรรมการบริหาร เป็นผูแ้จง้ขอ้มลูใบสาํคญัแสดงสิทธิ PRG-W2 เพิ่มเติม (ภายหลงัจากท่ีบริษัททราบจาํนวนการใช้

สิทธิใบสาํคัญแสดงสิทธิ PRG-W1 เพ่ือซือ้หุน้สามัญในวันท่ี 15 มีนาคม 2565) ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถื้อหุน้

ประจาํปี 2565 ต่อไป ภายใตเ้ง่ือนไขว่า (1) อัตราการจัดสรรใบสาํคัญแสดงสิทธิ เท่ากับ 20 หุน้สามัญ ต่อ 1 หน่วย 

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ (ในการคาํนวณสิทธิท่ีจะไดร้ับจัดสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิของผู้ถือหุน้แต่ละรายนั้น หากเกิดเศษ        

จากการคาํนวณตามอัตราการจัดสรร ใหปั้ดเศษนัน้ทิง้) และ (2) หุน้ท่ีออกไวเ้พ่ือรองรบัใบสาํคญัแสดงสิทธิ PRG-W1, 

PRG-W2 มีจํานวนรวมกันไม่เกินร้อยละห้าสิบของจํานวนหุ้นท่ีจาํหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทตามประกาศ

คณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุท่ีทจ.34/2551 เรื่องการขออนญุาต และการอนญุาตใหเ้สนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะ

ซือ้หุน้ท่ีออกใหม่และหุน้ท่ีออกใหม่เพ่ือรองรบัใบสาํคญัแสดงสิทธิ (และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม) (“ประกาศคณะกรรมการกาํกบั

ตลาดทนุท่ีทจ. 34/2551”)  

อนึ่ง บริษัทจะเสนอขายหรือจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ PRG-W2 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษัทท่ีมีรายช่ือในวนักาํหนดรายช่ือ 

ผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิไดร้บัการเสนอขายหรือจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ PRG-W2 (Record Date) ในวนัท่ี 28 มีนาคม 2565  

อย่างไรก็ดี การกาํหนดสิทธิดงักล่าวยงัมีความไม่แน่นอนและขึน้อยู่กบัการไดร้บัอนมุตัจิากท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ 

ทัง้นี ้ในการเสนอขายหรือจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ PRG-W2 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดมิของบรษัิท และยงัคงมีความเส่ียงท่ีอาจ

ทาํใหบ้รษัิท มีหนา้ท่ีตามกฎหมายต่างประเทศ ดงันัน้ เพ่ือเป็นการบรหิารความเส่ียงในเรื่องดงักล่าว คณะกรรมการบริษัท

มีสิทธิใชด้ลุยพินิจพิจารณาไม่เสนอขายหรือไม่จดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าว ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ใประเทศฝรั่งเศส ประเทศ

สิงคโปร ์ประเทศอังกฤษ ประเทศจีน ประเทศสหรฐัอเมริกา ประเทศอินเดีย และประเทศอ่ืนใด ตามท่ีบริษัทพิจารณา

เหน็สมควร  หากการเสนอขายหรือจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าวทาํให ้หรืออาจเป็นผลให ้ 

 (ก) เป็นการกระทาํท่ีขดัต่อกฎหมาย กฎเกณฑ ์หรือระเบียบขอ้บงัคบัใดๆ ของประเทศไทย หรือ ต่างประเทศ และ/

หรือ ขอ้บงัคบัของบรษัิท หรือ 
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 (ข) บริษัท มีภาระหรือหนา้ท่ีตอ้งปฏิบตัิหรือตอ้งดาํเนินการใดๆ เพ่ิมเติมเกินสมควร นอกเหนือจากท่ีตอ้งดาํเนินการ

ตามกฎหมายหรือกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหลกัทรพัยภ์ายใตก้ฎหมายไทย หรือ  

 (ค) บรษัิท มีภาระคา่ใชจ่้ายท่ีเพิ่มขึน้ และ/หรือ มีความเส่ียงในดา้นต่างๆ เกินสมควรเม่ือ เปรียบเทียบกบัประโยชนท่ี์

บริษัท จะไดร้บัหากมีการเสนอขายหรือจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ PRG-W2 ดงักล่าว รวมถึงการดาํเนินการท่ีเก่ียวขอ้ง 

หรือ   

 (ง) ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ ์วิธีการ หรือเง่ือนไขท่ีบริษัท กาํหนดสาํหรบัการเสนอขายหรือจัดสรรใบสาํคญัแสดง

สิทธิ PRG-W2 ดงักล่าว  

 ทัง้นี ้องค์ประกอบท่ีบริษัท ใช้ประกอบการพิจารณาไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรใบสาํคัญแสดงสิทธิ PRG-W2 

ดงักล่าว รวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียงภาระหนา้ท่ีเพ่ิมเติมของบรษัิท ตามกฎหมายต่างประเทศ หรือภาระในการตรวจสอบขอ้

กฎหมาย และ/หรือ การปฏิบัติตามหน้าท่ีตามกฎหมายต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายท่ีเพิ่มขึน้ของบริษัท ในการตรวจสอบ       

ขอคาํปรึกษาและขอ้แนะนาํตามกฎหมายต่างประเทศและการปฏิบตัิตามหนา้ท่ีตามกฎหมายต่างประเทศ และ/หรือ 

ความเส่ียงของบริษัท ในดา้นต่างๆ  เม่ือเปรียบเทียบกับประโยชนท่ี์บริษัทจะไดร้บัหากมีการเสนอขายหรือการจัดสรร

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ PRG-W2 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัท  นอกจากนี ้บริษัทอาจเสนอขายหรือจัดสรรใบสาํคญัแสดง

สิทธิ PRG-W2 ใหแ้ก่  ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทท่ีมีสิทธิไดร้บัการเสนอขายหรือจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ PRG-W2 รายใด

รายหนึ่งเป็นการเฉพาะก็ได ้ภายใตแ้นวทางปฏิบตัสิากล หรือขอ้ยกเวน้ท่ีมีอยู่ภายใตก้ฎหมายตา่งประเทศท่ีมีผลใชบ้งัคบั

อยู่และสามารถดาํเนินการไดใ้นเวลานัน้  

ในการนี ้บริษัท มีสิทธิท่ีจะไม่เสนอขาย หรือไม่จดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ PRG-W2 ของบริษัท ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษัท 

ซึง่มีท่ีอยู่ในการจดัส่งเอกสารนอกประเทศไทย ทัง้นี ้บรษัิท มีสิทธิท่ีจะใชด้ลุยพินิจในการเปล่ียนแปลงรายละเอียดต่างๆ ท่ี

เก่ียวขอ้งตามความเหมาะสม เม่ือคาํนึงถึงองคป์ระกอบท่ีใชใ้นการพิจารณาตามท่ีกล่าวไวข้า้งตน้  ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จาํกดั

เพียงการกาํหนดรายช่ือประเทศท่ีไม่ถูกจาํกัดสิทธิ และ/หรือ รายช่ือประเทศท่ีถูกจาํกัดสิทธิ  เพ่ือใหก้ารเสนอขายหรือ

จดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ PRG-W2 ประสบความสาํเรจ็ โดยบรษัิท อาจแจง้ขอ้กาํหนด และ/หรือ เง่ือนไขเพ่ิมเตมิในการ

เสนอขายหรือจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ PRG-W2 ดงักล่าวใหท้ราบตอ่ไป (หากมี) 

ในการนีใ้หค้ณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผูมี้อาํนาจกระทาํการแทนบริษัท หรือบุคคลท่ีคณะ กรรมการบรษัิทหรือ

กรรมการผูมี้อาํนาจกระทาํการแทนบรษัิทมอบหมาย เป็นผูมี้อาํนาจในการดาํเนินการ  

 (ก) กาํหนดหลกัเกณฑ ์เง่ือนไขและรายละเอียดอ่ืนๆ อนัจาํเป็นและสมควรเก่ียวเน่ืองกับการเสนอขายหรือจัดสรร

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ PRG-W2 

 (ข) ดาํเนินการและลงนามในเอกสารคาํขออนญุาตต่างๆ และหลกัฐานท่ีจาํเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการออกใบสาํคญั

แสดงสิทธิ PRG-W2 ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการย่ืนคาํขออนุญาต คาํขอผ่อนผัน เอกสาร และหลักฐานดงักล่าว ต่อ

หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการเสนอขายหรือจัดสรรใบสาํคัญแสดงสิทธิ PRG-W2 และการนาํ

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ PRG-W2 รวมถงึหุน้สามญัเพ่ิมทนุท่ีเกิดขึน้จากการใชส้ิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ PRG-W2 เขา้จด

ทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  

 (ค)  มีอาํนาจในการดาํเนินการใดๆ ตามท่ีจาํเป็นและสมควรเก่ียวเน่ืองกบัการเสนอขายหรือจดัสรรใบสาํคญัแสดง

สิทธิ PRG-W2 ในครัง้นี ้

 

4) การดาํเนินการของบรษัิท กรณีท่ีมีเศษของหุน้ 

4.1 ในกรณีท่ีตอ้งมีการปรบัอตัราการใชส้ิทธิเม่ือเกิดเหตกุารณ์ตามเง่ือนไขการปรบัสิทธิตามท่ีระบุไวใ้นขอ้กาํหนดสิทธิ 

PRG-W1 หรือข้อกาํหนดสิทธิ PRG-W2 อันเป็นผลใหเ้กิดเศษของจาํนวนหุ้นท่ีจะไดร้ับตามใบสาํคัญแสดงสิทธิ      

PRG-W1 หรือตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ  PRG-W2 ใหต้ดัเศษของหุน้ดงักล่าวทิง้ 
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4.2 ในกรณีท่ีมีเศษของหุ้นจากการคาํนวณตามอัตราการจัดสรรใบสาํคัญแสดงสิทธิ PRG-W2 ให้ตัดเศษของหุ้น             

ดงักล่าวทิง้ 

 

2.2 แบบมอบอาํนาจทั่วไป (General Mandate) 

จดัสรรใหแ้ก ่ ประเภทหลกัทรพัย ์ จาํนวนหุน้ รอ้ยละของ 

ทนุชาํระแลว้ 

หมายเหต ุ

ผูถื้อหุน้เดิม หุน้สามญั ไมเ่กิน 180,000,000 29.15 - 

หมายเหต ุ:  รอ้ยละตอ่ทนุชาํระแลว้ ณ วนัท่ีคณะกรรมการบรษัิทมีมตใิหมี้การเพ่ิมทนุแบบ General Mandate 

ทัง้นี ้ตอ้งดาํเนินการใหแ้ล้วเสร็จภายในวันท่ีท่ีบริษัท จัดประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจาํปีในครัง้ถัดไป  หรือ

ภายในวนัท่ีกฎหมายกาํหนดใหต้อ้งจดัใหมี้การประชมุผูถื้อหุน้ในครัง้ถดัไป  ทัง้นีแ้ลว้แตว่นัใดจะถงึก่อน 

 

3. กาํหนดวันประชุมผู้ถอืหุน้เพือ่ขออนุมัตกิารเพิม่ทุนและจัดสรรหุน้เพิม่ทุน 

กาํหนดวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565 ในวนัท่ี 28 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ใน

รูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(e-AGM) โดยกาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิในการเขา้ร่วม

ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565 (Record Date) ในวนัท่ี 28 มีนาคม 2565 

 

4. การขออนุญาตเพิม่ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ทุน ต่อหน่วยงานราชการทีเ่กีย่วข้อง และ เงือ่นไข 

การขออนุญาต (ถ้ามี) 

4.1 การดาํเนินการย่ืนขอจดทะเบียนการลดทุน เพ่ิมทุนจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลงทุนชาํระ

แลว้ รวมทัง้การแกไ้ขหนงัสอืบริคณหส์นธิ ตอ่กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์

4.2 บริษัทจะดาํเนินการขออนญุาตตอ่ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เพ่ือนาํหลกัทรพัยเ์ขา้จด

ทะเบียน ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ดงันี ้

4.2.1 หุน้เพ่ิมทุนจากการใชส้ิทธิตามใบสาํคัญแสดงสิทธิ PRG-W1 ทั้งจาํนวนท่ีออกไว้

แลว้ และท่ีเพ่ิมเติม เพ่ือรองรบัการปรบัสิทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิ PRG-W1 

4.2.2 ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุของบริษัท พี อาร ์จี คอรป์อเรชั่น 

จาํกดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 2 (PRG-W2) ท่ีออกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษัทตามสดัสว่นของ

การถือหุน้ 

4.2.3 หุน้เพ่ิมทนุจากการใชส้ิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ PRG-W2  

 

 

5. วัตถุประสงคข์องการลดทุน เพิม่ทุน และการใช้เงนิทุนในส่วนทีเ่พิม่ทุน 

5.1 ลดทนุเพ่ือตดัหุน้สามญัท่ียงัไมไ่ดอ้อกจาํหนา่ยของบริษัท 

5.2 บริษัทจะออกและจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุของบริษัทจาํนวนไม่เกิน 348,027 หุน้ เพ่ือรองรบั

การปรบัสิทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิ PRG-W1 เพ่ือรกัษาผลประโยชนต์อบแทนผูถื้อใบสาํคญั

แสดงสิทธิไมใ่หด้อ้ยไปกวา่เดิม  
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5.3 การออกและจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ PRG-W2 จาํนวนไมเ่กิน 31,499,528 หน่วย  เพ่ือให้

บริษัทมีความยืดหยุ่นทางการเงินสาํหรับขยายกิจการและ/หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนของ

บริษัทในอนาคต   

 

6. ประโยชนท์ีบ่ริษัท จะพงึได้รับการเพิม่ทุน/จัดสรรหุน้เพิ่มทุน 

การเพ่ิมทนุในครัง้นี ้จะช่วยเสริมสรา้งความแข็งแกรง่ทางการเงินและเพ่ิมสภาพคล่อง  เพ่ือใชใ้น

การประกอบธุรกิจของบริษัท 

 

7. ประโยชนท์ีผู้่ถอืหุ้น จะพงึได้รับการเพิม่ทุน/จัดสรรหุน้เพิม่ทุน 

ในกรณีท่ีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิมีการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามัญตามใบสาํคญัแสดงสิทธิและเป็น     

ผูถื้อหุน้ของบริษัท ผูถื้อหุน้ของบริษัทจะไดร้บัผลประโยชนเ์ก่ียวเน่ือง จากการท่ีบริษัทจะสามารถนาํ

เงินทนุท่ีไดร้บัจากการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัของบริษัทตามใบสาํคญัแสดงสิทธิไปดาํเนินการตา่งๆ 

นอกจากนี ้ ผูถื้อหุน้ท่ีใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ PRG-W1 และ/หรือ PRG-W2 

จะมีสิทธิเช่นเดียวกบัผูถื้อหุน้ของบริษัททัง้หมด เช่น สิทธิในการไดร้บัเงินปันผล สิทธิในการเขา้ร่วม

ประชมุผูถื้อหุน้และออกเสียงลงคะแนนในการประชมุผูถื้อหุน้ 

 

8. รายละเอยีดอืน่ใดทีจ่าํเป็นสาํหรับผู้ถอืหุ้นเพือ่ใช้ประกอบการตัดสินใจในการขออนุมัต ิ     

การเพิม่ทุน/จัดสรรหุน้เพิม่ทุน 

บริษัทจะขอใหต้ลาดหลกัทรพัยฯ์ พิจารณารบัใบสาํคญัแสดงสิทธิ PRG-W2 และหุน้สามญัท่ีเกิด

จากการใชส้ิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจดัสรรใหผู้ถื้อหุน้เดิมของบริษัท  เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน

ตามขอ้บงัคบัและหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งตอ่ไป 

 

 

9. ตารางระยะเวลาการดาํเนินการในกรณีทีค่ณะกรรมการบริษัท มีมตใิหเ้พิม่ทุน/จัดสรรหุ้น

เพิม่ทุน 

 

ขัน้ตอนการดาํเนินการ วัน เดอืน ปี 

• วนัประชมุคณะกรรมการครัง้ท่ี 3/65 4 มีนาคม 2565 

• วนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสทิธิในการเขา้รว่มประชมุสามญั 

ผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565 และไดร้บัจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

PRG-W2 (Record Date) 

28 มีนาคม 2565 

• วนัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2565  28 เมษายน 2565 
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ขัน้ตอนการดาํเนินการ วัน เดอืน ปี 

• วนัจดทะเบียนเพ่ิมทนุจดทะเบียน และแกไ้ขหนงัสือบริคณห์

สนธิของบรษัิท กบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์

ภายใน 14 วนันบัแตว่นัท่ีไดร้บัการอนมุติั

จากท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 

2565  

• นาํใบสาํคญัแสดงสิทธิเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์ จะแจง้ใหท้ราบในภายหลงั 

• การเสนอขายหุน้แบบมอบอาํนาจทั่วไปใหแ้กผู่ถื้อหุน้เดิม  กาํหนดขึน้ภายหลงัจากไดร้บัการอนมุติั

จากท่ีประชมุสามญัสามญัผูถื้อหุน้ 

ประจาํปี 2565  

 

 บริษัทขอรบัรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานนีถ้กูตอ้งและครบถว้นทกุประการ 

 

 

 

ลงนาม...................................................กรรมการผูมี้อาํนาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท 

   (นายสมเกียรติ มรรคยาธร) 
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สรุปสาระสาํคัญของใบสาํคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซือ้หุน้สามัญของ 
บริษัท พ ีอาร ์จ ีคอรป์อเรช่ัน จาํกัด (มหาชน) คร้ังที ่2 (PRG-W2) 

 
 
ประเภทของใบสาํคญัแสดงสทิธิ : ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สามญัของบริษัท พี อาร ์จี คอรป์อเรชั่น 

จาํกดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 2 (“ใบสาํคญัแสดงสิทธิ PRG-W2”) 

ชนิดของใบสาํคญัแสดงสิทธิ : 

 

ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สามญัของบริษัทชนิดระบุช่ือผูถื้อ และ

สามารถเปลี่ยนมือได ้

วิธีการจดัสรร :                                   • จัดสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัท พี อาร ์จี คอรป์อเรชั่น จาํกัด 

(มหาชน) (“บริษัท”) ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า          

ในอตัราสว่น 20 หุน้สามญัเดิม ตอ่ 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

• ในการคาํนวณสิทธิท่ีจะไดร้บัจัดสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิของผูถื้อ

หุ้นแต่ละรายนั้น หากเกิดเศษจากการคํานวณตามอัตราการ

จดัสรร ใหปั้ดเศษนัน้ทิง้ 

ทั้งนี  ้ในการเสนอขายหรือจัดสรรใบสาํคัญแสดงสิทธิ PRG-W2 

ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และยังคงมีความเสี่ยงท่ีอาจทาํใหบ้ริษัท มีหนา้ท่ี

ตามกฎหมายต่างประเทศ ดังนั้น เพ่ือเป็นการบริหารความเสี่ยงใน

เรื่องดงักลา่ว คณะกรรมการบริษัทมีสิทธิใชด้ลุยพินิจพิจารณาไมเ่สนอ

ขายหรือไม่จัดสรรใบสําคัญ แสดงสิท ธิดังกล่าวให้แก่ผู ้ถือหุ้น            

ในประเทศฝรั่งเศส ประเทศสิงคโปร ์ประเทศอังกฤษ ประเทศจีน 

ประเทศสหรฐัอเมริกา ประเทศอินเดีย และประเทศอ่ืนใด ตามท่ีบริษัท

พิจารณาเหน็สมควร หากการเสนอขายหรือจดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธิ

ดงักลา่วทาํให ้หรืออาจเป็นผลให ้ 

(ก) เป็นการกระทําท่ีขัดต่อกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือระเบียบ

ขอ้บังคบัใดๆ ของประเทศไทย หรือ ต่างประเทศ และ/หรือ ขอ้บังคบั

ของบริษัท หรือ 

(ข) บริษัท มีภาระหรือหนา้ท่ีตอ้งปฏิบัติหรือตอ้งดาํเนินการใดๆ 

เพ่ิมเติมเกินสมควร นอกเหนือจากท่ีตอ้งดาํเนินการตามกฎหมายหรือ

กฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้

กฎหมายไทย หรือ 

(ค) บริษัท มีภาระค่าใชจ้่ายท่ีเพ่ิมขึน้ และ/หรือ มีความเสี่ยงใน

ดา้นต่างๆ เกินสมควรเม่ือ เปรียบเทียบกบัประโยชนท่ี์บริษัท จะไดร้บั

หากมีการเสนอขายหรือจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ PRG-W2 ดงักลา่ว 

รวมถงึการดาํเนินการท่ีเก่ียวขอ้ง หรือ   
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(ง) ไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ หรือเง่ือนไขท่ีบริษัท กาํหนด

สําหรับการเสนอขายหรือจัดสรรใบสําคัญ แสดงสิทธิ PRG-W2 

ดงักลา่ว  

ทัง้นี ้องคป์ระกอบท่ีบริษัท ใชป้ระกอบการพิจารณาไม่เสนอขาย

หรือไม่จัดสรรใบสาํคัญแสดงสิทธิ PRG-W2 ดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่

จาํกัดเพียงภาระหนา้ท่ีเพ่ิมเติมของบริษัท ตามกฎหมายต่างประเทศ 

หรือภาระในการตรวจสอบข้อกฎหมาย และ/หรือ การปฏิบัติตาม

หนา้ท่ีตามกฎหมายต่างประเทศ ค่าใชจ้่ายท่ีเพ่ิมขึน้ของบริษัท ในการ

ตรวจสอบขอคาํปรกึษาและขอ้แนะนาํตามกฎหมายต่างประเทศและ

การปฏิบติัตามหนา้ท่ีตามกฎหมายต่างประเทศ และ/หรือ ความเสี่ยง

ของบริษัท ในดา้นตา่งๆ  เม่ือเปรียบเทียบกบัประโยชนท่ี์บริษัทจะไดร้บั

หากมีการเสนอขายหรือการจัดสรรใบสาํคัญแสดงสิทธิ PRG-W2 

ให้แก่ผู ้ถือหุ้นเดิมของบริษัท  นอกจากนี้ บริษัทอาจเสนอขายหรือ

จดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ PRG-W2 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทท่ีมี

สิทธิได้รับการเสนอขายหรือจัดสรรใบสาํคัญแสดงสิทธิ PRG-W2                 

รายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะก็ได ้ภายใตแ้นวทางปฏิบัติสากล หรือ

ขอ้ยกเวน้ท่ีมีอยู่ภายใตก้ฎหมายต่างประเทศท่ีมีผลใชบ้ังคับอยู่และ

สามารถดาํเนินการไดใ้นเวลานัน้  

ในการนี ้บริษัท มีสิทธิท่ีจะไม่เสนอขาย หรือไม่จัดสรรใบสาํคัญ

แสดงสิทธิ PRG-W2 ของบริษัท ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษัท ซึ่งมีท่ีอยู่ใน

การจดัสง่เอกสารนอกประเทศไทย ทัง้นี ้บริษัท มีสิทธิท่ีจะใชด้ลุยพินิจ

ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งตามความเหมาะสม 

เม่ือคาํนึงถึงองคป์ระกอบท่ีใชใ้นการพิจารณาตามท่ีกล่าวไวข้า้งตน้  

ซึง่รวมถงึแตไ่มจ่าํกดัเพียงการกาํหนดรายช่ือประเทศท่ีไมถ่กูจาํกดัสิทธิ 

และ/หรือ รายช่ือประเทศท่ีถูกจาํกัดสิทธิ  เพ่ือใหก้ารเสนอขายหรือ

จัดสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ PRG-W2 ประสบความสาํเร็จ โดยบริษัท 

อาจแจ้งขอ้กาํหนด และ/หรือ เง่ือนไขเพ่ิมเติมในการเสนอขายหรือ

จดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ PRG-W2 ดงักลา่วใหท้ราบตอ่ไป (หากมี) 

ในการนี ้ให้คณ ะกรรมการบริษัท  หรือกรรมการผู้มีอ ํานาจ              

กระทาํการแทนบริษัท หรือบคุคลท่ีคณะ กรรมการบริษัทหรือกรรมการ

ผู้มีอาํนาจกระทําการแทนบริษัทมอบหมาย เป็นผู้มีอาํนาจในการ

ดาํเนินการ  (ก)  กาํหนดหลักเกณฑ์ เง่ือนไขและรายละเอียดอ่ืนๆ            

อนัจาํเป็นและสมควรเก่ียวเน่ืองกบัการออกและจดัสรรใบสาํคญัแสดง
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สิทธิ PRG-W2  (ข) ดาํเนินการและลงนามในเอกสารคาํขออนุญาต

ต่างๆ และหลกัฐานท่ีจาํเป็นและเก่ียวขอ้งกับการออกใบสาํคญัแสดง

สิท ธิ  PRG-W2 ซึ่ งรวมถึงการติดต่อและการย่ืนคําขออนุญ าต               

คาํขอผ่อนผัน เอกสาร และหลักฐานดังกล่าว ต่อหน่วยงานราชการ 

หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกับการออกใบสาํคัญแสดงสิทธิ PRG-W2               

และการนําใบสาํคัญแสดงสิทธิ PRG-W2 รวมถึงหุ้นสามัญเพ่ิมทุน             

ท่ี เกิ ด ขึ ้น จ าก ก ารใช้สิ ท ธิต าม ใบ สําคัญ แ ส ด งสิ ท ธิ  PRG-W2                

เขา้จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย  (ค)  มีอาํนาจในการดาํเนินการใดๆ ตามท่ีจาํเป็นและ

สมควรเก่ียวเน่ืองกบัการออกและจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ PRG-W2                

ในครัง้นี ้

จาํนวนใบ สาํคญัแสดงสทิธิท่ีเสนอขาย     : ไมเ่กิน 31,499,528 หน่วย 

ราคาเสนอขายตอ่หน่วย                           :              0 บาท (ศนูยบ์าท) 

อายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ                     :                     ไมเ่กิน 3 ปีนบัแตว่นัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

จาํนวนหุน้ท่ีออกเพ่ือรองรบั                      :             

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ  
ไมเ่กิน 31,499,528 หุน้ (มลูคา่ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท) 

อตัราการใชส้ิทธิ                                      :                                       ใบสาํคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น เวน้แต่กรณีมีการ

ปรบัอตัราการใชส้ิทธิตามเง่ือนไขการปรบัสิทธิ 

ราคาการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญั                    :                  5 บาท 

คณะกรรมการ หรือกรรมการผูมี้อาํนาจกระทาํการแทนบริษัท หรือ

บุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผูมี้อาํนาจกระทาํการ

แทนบริษัทมอบหมาย เป็นผูก้าํหนดราคาใชส้ิทธิและรายละเอียดท่ี

เก่ียวขอ้ง 

ทัง้นีห้ากมีการปรบัราคาการใชส้ิทธิราคาการใชส้ิทธิจะตอ้งไม่ต ํ่า

กวา่มลูคา่หุน้ท่ีตราไวข้องหุน้ของบริษัท ณ ขณะนัน้ 

วนัออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ                       : คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผูมี้อาํนาจกระทาํการแทนบริษัท 

หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผูมี้อาํนาจกระทาํการ

แทนบริษัทมอบหมาย จะพิจารณากาํหนด โดยบริษัทคาดว่าจะออก

ใบสาํคญัแสดงสิทธิไดภ้ายในไตรมาสท่ี 2 ของปี 2565 

ระยะเวลาแจง้ความจาํนงในการใชส้ิทธิ     :                      ทุกวัน ท่ี 15 ของเดือนมกราคม, กุมภาพันธ์, มีนาคม , เมษายน , 

พฤษภาคม, มิถุนายน, กรกฎาคม, สิงหาคม, กันยายน, ตุลาคม, 

พฤศจิกายน, ธันวาคมของทุกปี ตลอดอายุของใบสาํคญัแสดงสิทธิใน

กรณีท่ีวนัใชส้ิทธิตรงกบัวนัหยุดทาํการของบริษัท ใหเ้ลื่อนกาํหนดการ
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ใชส้ิทธิดงักล่าวเป็นวนัทาํการถดัไป ทัง้นี ้บริษัทคาดว่าวนัใชส้ิทธิครัง้

แรกจะตรงกบัวนัท่ี 15 กรกฎาคม 2565 

ทั้งนีว้ันครบกาํหนดการใชส้ิทธิครัง้สุดท้ายจะตรงกับวันท่ีใบสาํคัญ

แสดงสิทธิ PRG-W2 มีอายุครบ ในวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2568 (มีอายุ

ไม่เกิน 3 ปี นับแต่วนัท่ีออกใบสาํคัญแสดงสิทธิ) และในกรณีท่ีวนัใช้

สิทธิครัง้สดุทา้ยตรงกบัวนัหยุดทาํการของบริษัทใหเ้ลื่อนกาํหนดวนัใช้

สิทธิครัง้สดุทา้ยเป็นวนัก่อนวนัหยดุทาํการของบริษัท  

คณะกรรมการ หรือหรือกรรมการผูมี้อาํนาจกระทาํการแทนบริษัท หรือ

บุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผูมี้อาํนาจกระทาํการแทน

บริษัทมอบหมาย จะเป็นผู้ก ําหนดวันครบกําหนดการใช้สิทธิครั้ง

สดุทา้ยและรายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้ง 

การแจง้ความจาํนงในการใชส้ทิธิ              : ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีประสงคจ์ะใชส้ิทธิในการซือ้หุน้สามญัของ

บริษัทจะตอ้งแจง้ความจาํนงในการใช้สิทธิซือ้หุ ้นสามัญของบริษัท

ระหว่างเวลา 9.30 น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 5 วนัทาํการก่อน

วนัใชส้ิทธิในแต่ละครัง้ ยกเวน้การใชส้ิทธิครัง้สดุทา้ย โดยกาํหนดใหมี้

ระยะเวลาการแจ้งความจํานง ระหว่างเวลา 9.30 น. ถึง 15.30 น. 

ภายในระยะเวลา 15 วนัก่อนวนัใชส้ิทธิครัง้สดุทา้ย  

เม่ือผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิไดแ้จง้ความจาํนงในการใชส้ิทธิซือ้หุ ้น

สามัญของบริษัท ตามใบสาํคัญแสดงสิทธิ PRG-W2 แล้วการแจ้ง

ความจาํนงในการใชส้ิทธิดงักลา่วไมส่ามารถเพิกถอนได ้

เหตใุนการตอ้งออกหุน้ใหมเ่พ่ือรอง            : 

รบัการเปลี่ยนแปลงการใชส้ิทธิ 

เม่ือมีการดาํเนินการปรบัราคาการใชส้ิทธิ และ/หรืออตัราการใชส้ิทธิ 

(หรือปรบัจาํนวนหน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิแทนการปรบัอตัราการใช้

สิทธิ) ตามเง่ือนไขการปรบัสิทธิ ตามท่ีจะระบุไวใ้นขอ้กาํหนดว่าดว้ย

สิทธิและหนา้ท่ีของผูอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิ และผูถื้อใบสาํคญัแสดง

สิทธิท่ีจะซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษัท พี อาร ์จี คอรป์อเรชั่น จาํกัด 

(มหาชน) ครัง้ท่ี 2 (PRG-W2) (“ขอ้กาํหนดสิทธิ”) ซึ่งเป็นเหตุการณ์ท่ี

กาํหนดไวใ้นขอ้ 11 (4) (ข) ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน

ท่ี ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขาย

ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้ท่ีออกใหม่และหุน้ท่ีออกใหม่เพ่ือรองรบั

ใบสาํคัญแสดงสิทธิลงวนัท่ี 15 ธันวาคม 2551 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ข

เพ่ิมเติม) 

นายทะเบียนใบสาํคญัแสดงสทิธิ               : บริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

ตลาดรองของใบสาํคญัแสดงสิทธิ             : บริษัทจะนําใบสําคัญ แสดงสิท ธิ  PRG-W2 เข้าจดทะเบียนเป็น

หลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
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ตลาดรองของหุน้สามญัท่ีเกิดจาก             : 

การใชส้ิทธิ 

บริษัทจะนาํหุ้นสามัญท่ีออกใหม่ท่ีเกิดจากการใชส้ิทธิซือ้หุ ้นสามัญ

ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ PRG-W2 เขา้จดทะเบียนเป็นหลักทรพัยจ์ด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

วตัถปุระสงคข์องการออกใบสาํคญั           : 

แสดงสิทธิและประโยชนท่ี์บริษัทจะ 

ไดร้บัจากการจดัสรรหุน้สามญัท่ี 

ออกใหมใ่นครัง้นี ้

เพ่ือเป็นการใหผ้ลตอบแทนแก่ผูถื้อหุน้แทนการจ่ายเงินปันผล  ซึ่งจะมี

ผลทาํใหบ้ริษัทฯ สามารถรกัษาเงินทุนหมนุเวียน และเสริมสรา้งความ

แข็งแกรง่ทางการเงิน เพ่ือใชใ้นการประกอบธุรกิจ 

 

ประโยชนท่ี์ผูถื้อหุน้จะไดร้บัจากการ          : 

เพ่ิมทนุ 

ในกรณี ท่ีผู ้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิมีการใช้สิทธิซือ้หุ ้นสามัญตาม

ใบสาํคญัแสดงสิทธิและเป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท ผูถื้อหุน้ของบริษัทจะ

ไดร้บัผลประโยชนเ์ก่ียวเน่ืองจากการท่ีบริษัทจะสามารถนาํเงินทุนท่ี

ไดร้บัจากการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัของบริษัทตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ

ไปดาํเนินการตา่งๆ 

นอกจากนี้ผู ้ถือหุ้นท่ีใช้สิทธิซือ้หุ ้นสามัญตามใบสาํคัญแสดงสิทธิ 

PRG-W2 จะมีสิทธิเช่นเดียวกบัผูถื้อหุน้ของบริษัททัง้หมด เช่น สิทธิใน

การไดร้บัเงินปันผล สิทธิในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้และออกเสียง

ลงคะแนนในการประชมุผูถื้อหุน้ 

 

 
ผลกระทบต่อผู้ถอืหุน้  : 

1. หุ้นสามัญท่ีออกใหม่ท่ีเกิดจากการใช้สิทธิซือ้หุ ้นสามัญตามใบสาํคัญแสดงสิทธิ PRG-W2 ในครัง้นี ้          

จะมีสิทธิและไดร้บัผลประโยชนอ์นัพึงไดเ้สมือนหุน้สามญัเดิมท่ีออกและเรียกชาํระเต็มมูลค่าของบริษัท

ทกุประการ  โดยสิทธิใดๆ ท่ีจะไดร้บัจากการเป็นผูถื้อหุน้สามญัจากการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัตามใบสาํคญั

แสดงสิทธิ PRG-W2 จะเริ่มตัง้แต่วนัท่ีกระทรวงพาณิชยร์บัจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชาํระแลว้สาํหรบั

หุน้สามญัใหมท่ี่เกิดจากการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ PRG-W2 และนายทะเบียนของ

บริษัทไดล้งทะเบียนหุ้นท่ีออก  เน่ืองจากการใช้สิทธิซือ้หุน้สามัญตามใบสาํคัญแสดงสิทธิ PRG-W2        

นัน้แลว้ 

 

2. ผลกระทบท่ีมีต่อผู้ถือหุ้นเน่ืองจากการเสนอขายและจัดสรรใบสาํคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู ้ถือหุ้นเดิม                

มีรายละเอียดดงันี ้

1. ผลกระทบต่อสัดส่วนการถอืหุน้ (Control Dilution) 

ในกรณีท่ีมีการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามัญเพ่ิมทุนตามใบสาํคัญแสดงสิทธิ PRG-W1 ครบทั้งจาํนวน       

ทาํใหบ้ริษัทออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ PRG-W2 สงูสดุไม่เกิน 31,499,528 หน่วย ซึ่งหากมีการใช้

สิทธิซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทุนตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ PRG-W2 จนครบทัง้จาํนวนดงักล่าว แต่ผูใ้ช้
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สิทธิมิใช่ผูถื้อหุน้ของบริษัท จะเกิดผลกระทบต่อสดัส่วนการถือหุน้ของผูถื้อหุน้เฉพาะส่วนของ

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ PRG-W2 ดงันี ้
 

Control Dilution 

=     จาํนวนหุน้รองรบัใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีออกในครัง้นี ้/ (จาํนวนหุน้ท่ีชาํระแลว้ + จาํนวน 

หุน้จากการใชส้ิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ PRG-W1+ จาํนวนหุน้รองรบัใบสาํคญัแสดง

สิทธิท่ีออกในครัง้นี)้ 

=  ประมาณรอ้ยละ 4.76 
 

2. ผลกระทบด้านราคา (Price Dilution) 

  ในกรณีท่ีมีการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทุนตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ PRG-W1 ครบ

ทัง้จาํนวน ภายหลงัการออกและจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ PRG-W2 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ตามสดัสว่น

การถือหุน้ในครัง้นี ้และผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ PRG-W2 ดงักล่าวมีการใชส้ิทธิตามใบสาํคญั

แสดงสิทธิทั้งจาํนวน แต่ผูใ้ชส้ิทธิมิใช่ผูถื้อหุน้ของบริษัทจะเกิดผลกระทบดา้นราคาตลาดหุ้น 

(Price Dilution) ลดลงรอ้ยละ 2.70* บนสมมติฐานราคาตลาดท่ี 11.52 บาทต่อหุน้ซึ่งคาํนวณ

จากราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงนํา้หนักยอ้นหลงั 10 วนัทาํการก่อนวนัประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 

(วนัท่ี 4 มีนาคม 2565) 

* คาํนวณจากราคาตลาด 11.52 บาท ลบราคาตลาดหลงัเสนอขาย 11.21 บาทหารดว้ยราคาตลาด 

11.52 บาท 

  ราคาตลาดหลงัเสนอขาย =  (ราคาตลาด x (จาํนวนหุน้ท่ีชาํระแลว้ + จาํนวนหุน้จากการ 

     ใชส้ิทธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิ PRG-W1) +   

     (ราคาใชส้ิทธิ x จาํนวนหุน้รองรบัใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีออก 

     ในครัง้นี)้ / (จาํนวนหุน้ท่ีชาํระแลว้ + จาํนวนหุน้จากการใช ้

     สิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ PRG-W1) +  

     จาํนวนหุน้รองรบัใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีออกในครัง้นี)้ 
   =  11.21 บาท 

 

Price Dilution 

=  ราคาตลาด - ราคาตลาดหลงัเสนอขาย / ราคาตลาด 

=  ประมาณรอ้ยละ 2.70 
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3. ผลกระทบต่อส่วนแบ่งของกาํไรต่อหุน้ (Earnings per Share Dilution) 

  ในกรณี ท่ีมีการใช้สิทธิซื ้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุนตามใบสําคัญแสดงสิทธิจนครบทั้งจํานวน            

จะเกิดผลกระทบต่อส่วนแบ่งของกาํไรต่อหุน้โดยส่วนแบ่งของกาํไรต่อหุน้จะลดลง (Earnings 

per Share Dilution) ประมาณรอ้ยละ 4.76 เม่ือเทียบกับสดัส่วนการถือหุน้ก่อนการออกและ

จดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ โดยคาํนวณจากสตูรดงัตอ่ไปนี ้
 

  Earnings Per Share Dilution 

=  (Earnings Per Share ก่อนจดัสรร* – Earnings Per Share หลงัจดัสรร**) / Earnings 

Per Share ก่อนจดัสรร 

=  (0.6683 – 0.6365) / 0.6683 

=  ประมาณรอ้ยละ 4.76 

*    โดย Earnings Per Share ก่อนจดัสรร = กาํไรสทุธิ / จาํนวนหุน้ท่ีชาํระแลว้ 

**  Earnings Per Share หลงัจดัสรร = กาํไรสทุธิ / (จาํนวนหุน้ท่ีชาํระแลว้ + จาํนวนหุน้

รองรบัใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีออกในครัง้นี)้ 

 

เงือ่นไขการปรับสิทธิ : 

 ราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ อาจเปลี่ยนแปลงไดต้ลอดอายุของใบสาํคัญแสดงสิทธิ PRG-W2        

ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนีเ้กิดขึน้ ทั้งนีมี้วัตถุประสงคเ์พ่ือรักษาผลประโยชนต์อบแทน       

ของผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ PRG-W2 ไมใ่หด้อ้ยไปกวา่เดิม 

 1. เม่ือบริษัทเปลี่ยนแปลงมลูค่าท่ีตราไวข้องหุน้บริษัท อนัเป็นผลมาจากการรวมหรือการแบ่งแยกหุน้ท่ีได้

ออกแลว้ของบริษัท 

 2. เม่ือบริษัทเสนอขายหุน้สามญัท่ีออกใหมใ่หก้บัผูถื้อหุน้เดิม และ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บคุคล

ในวงจาํกัดในราคาสุทธิต่อหุน้ของหุน้สามัญท่ีคาํนวณไดต้ ํ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาดของหุน้สามัญของ

บริษัท  

 3. เม่ือบริษัทเสนอขายหลกัทรพัยท่ี์ออกใหม่ใดๆ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และ/หรือเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไป 

และ/หรือบุคคลในวงจาํกดั โดยท่ีหลกัทรพัยน์ัน้มีสิทธิท่ีจะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุน้สามญัไดห้รือใหส้ิทธิในการ

จองซือ้หุน้สามญัของบริษัท (เช่น หุน้กูแ้ปลงสภาพ หรือใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สามญั) โดยท่ีราคาสทุธิต่อ

หุน้ของหุน้สามญัท่ีจะออกใหม ่เพ่ือรองรบัสิทธิดงักลา่ว ตํ่ากวา่รอ้ยละ 90 ของราคาตลาดของหุน้สามญัของบริษัท  

 4. เม่ือบริษัท จ่ายเงินปันผลทัง้หมดหรือบางสว่นเป็นหุน้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษัท 

 5. เม่ือมีการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอตัรารอ้ยละ 90 ของกาํไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัท 

สาํหรบัการดาํเนินงานในรอบระยะเวลาบญัชีใดๆ 

 6. เม่ือมีกรณีอ่ืนใดในลักษณะเดียวกับ ขอ้ 1 ถึง 5 ท่ีทาํใหผ้ลประโยชนต์อบแทนใดๆ ท่ีผูถื้อใบสาํคัญ

แสดงสิทธิจะไดร้บัเม่ือมีการใชส้ิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ PRG-W2 ดอ้ยไปกวา่เดิม 

 ทั้งนี ้มอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผูมี้อาํนาจกระทาํการแทนบริษัท หรือบุคคลท่ี

คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผูมี้อาํนาจกระทาํการแทนบริษัทมอบหมาย เป็นผูพิ้จารณากาํหนดเง่ือนไข และ
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รายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับการปรบัหรือการเปลี่ยนแปลงอตัราการใชส้ิทธิ และราคาใชส้ิทธิของใบสาํคัญ

แสดงสิทธิ PRG-W2 

 

เงือ่นไขอืน่ๆ : 

คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผูมี้อาํนาจกระทาํการแทนบริษัท หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัท

หรือกรรมการผูมี้อาํนาจกระทาํการแทนบริษัทมอบหมาย เป็นผูมี้อาํนาจในการดาํเนินการ  

(ก) กาํหนดหลักเกณฑ ์เง่ือนไขและรายละเอียดอ่ืนๆ อนัจาํเป็นและสมควรเก่ียวเน่ืองกับการออกและ

จดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ PRG-W2  

(ข)  ดาํเนินการและลงนามในเอกสารคาํขออนญุาตตา่งๆ และหลกัฐานท่ีจาํเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการออก

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ PRG-W2 ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการย่ืนคาํขออนุญาต คาํขอผ่อนผนั เอกสาร และหลกัฐาน

ดงักล่าว ต่อหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกับการออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ PRG-W2 และการนาํ

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ PRG-W2 รวมถงึหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีเกิดขึน้จากการใชส้ิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ PRG-W2 

เขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย   

(ค) มีอาํนาจในการดาํเนินการใดๆ ตามท่ีจาํเป็นและสมควรเก่ียวเน่ืองกับการออกและจดัสรรใบสาํคญั

แสดงสิทธิ PRG-W2 ในครัง้นี ้
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เอกสารหลกัฐานแสดงสทิธเิขา้รว่มประชุมผา่นสือ่อเิล็กทรอนกิส ์(e-AGM)  
 

ผูเ้ขา้รว่มประชมุจะตอ้งแสดงเอกสารดังตอ่ไปนีก้อ่นเขา้รว่มประชมุ (แลว้แตก่รณี) 
 

1.     ผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นบคุคลธรรมดา  

       1.1 กรณีผูถ้อืหุน้เขา้ประชุมผ่านสือ่อเิล็กทรอนกิส ์(e-AGM) ดว้ยตนเอง โปรดแนบบัตรประจําตัวประชาชน หรอื หนังสอืเดนิทาง 

(กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) พรอ้มลงนามรับรองสําเนาถกูตอ้ง (สามารถแนบภาพถา่ยสําเนาได)้  

       1.2 กรณีผูถ้อืหุน้มอบฉันทะใหผู้รั้บมอบฉันทะเขา้ประชมุ 

              (ก) หนังสอืมอบฉันทะตามแบบทีแ่นบมาพรอ้มหนังสอืเชญิประชมุ ซึง่ไดก้รอกขอ้ความถกูตอ้งครบถว้นและลงลายมอืชือ่ 

                     ผูม้อบฉันทะและผูรั้บมอบฉันทะ 

              (ข) สําเนาภาพถา่ยเอกสารทีส่ว่นราชการออกใหข้องผูถ้อืหุน้โดยมรีายละเอยีดตาม 1.1 ขา้งตน้ และผูม้อบฉันทะไดล้งชือ่  

                     รับรองสําเนาถกูตอ้ง 

              (ค) เอกสารทีส่ว่นราชการออกใหข้องผูรั้บมอบฉันทะโดยมรีายละเอยีดตามขอ้ 1.1 ขา้งตน้ 
 
2.    ผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นนติบิคุคล 

       2.1 กรณีผูแ้ทนของผูถ้อืหุน้เขา้ประชมุผา่นสือ่อเิล็กทรอนกิส ์(e-AGM) ดว้ยตนเอง 

              (ก) เอกสารทีส่ว่นราชการออกใหข้องผูแ้ทนโดยมรีายละเอยีดตามขอ้ 1.1 ขา้งตน้ 

              (ข) สําเนาภาพถา่ยหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนนติบิคุคลของผูถ้อืหุน้ซ ึง่รับรองสําเนาถกูตอ้งโดยผูแ้ทนนติบิคุคล พรอ้ม  

                     ทัง้ประทับตราสําคัญ (ถา้ม)ี และมขีอ้ความแสดงใหเ้ห็นวา่ผูแ้ทนซึง่เป็นผูเ้ขา้รว่มประชมุมอํีานาจกระทําการแทนนติ ิ   

                     บคุคลซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ 

       2.2 กรณีผูถ้อืหุน้มอบฉันทะใหผู้รั้บมอบฉันทะเขา้ประชมุ 

              (ก) หนังสอืมอบฉันทะตามแบบทีแ่นบมาพรอ้มหนังสอืเชญิประชมุ ซึง่ไดก้รอกขอ้ความถกูตอ้งครบถว้นและลงลายมอืชือ่     

                     ผูม้อบฉันทะและผูรั้บมอบฉันทะ 

              (ข) สําเนาภาพถา่ยหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนนติบิคุคลของผูถ้อืหุน้ซ ึง่รับรองสําเนาถกูตอ้งโดยผูแ้ทนนติบิคุคล พรอ้ม  

                     ทัง้ประทับตราสําคัญ (ถา้ม)ี และมขีอ้ความแสดงใหเ้ห็นวา่ ผูแ้ทนนติบิคุคลซึง่ลงนามในหนังสอืมอบ ฉันทะมอํีานาจ  

                     กระทําการแทนนติบิคุคลซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ 

              (ค) เอกสารทีส่ว่นราชการออกใหข้องผูรั้บมอบฉันทะโดยมรีายละเอยีดตามขอ้ 1.1 ขา้งตน้ 
 
3.    ผูถ้อืหุน้ซึง่มไิดม้สีญัชาตไิทยหรอืเป็นนติบิคุคลทีจ่ดัต ัง้ข ึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศ 

      ใหนํ้าความใน ขอ้ 1.  และ  ขอ้ 2. มาใชบั้งคับโดยอนุโลมกับผูถ้อืหุน้หรอืผูเ้ขา้รว่มประชมุ  ซึง่มไิดม้สีัญชาตไิทยหรอืซึง่เป็น  

       นติบิคุคลทีจั่ดตัง้ขึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศ แลว้แตก่รณ ี ทัง้นี ้ภายใตบั้งคับดังตอ่ไปนี ้

              (ก) หนังสอืรับรองการเป็นนติบิคุคลนัน้อาจจะเป็นเอกสารทีอ่อกโดยสว่นราชการของประเทศทีน่ติบิคุคลนัน้ตัง้อยูห่รอื  

                     โดยเจา้หนา้ทีข่องนติบิคุคลนัน้ก็ได ้ทัง้นี ้จะตอ้งมรีายละเอยีดเกีย่วกับ  ชือ่นติบิคุคล  ผูม้อํีานาจลงลายมอืชือ่ผกูพัน        

                     นติบิคุคลและเงือ่นไขหรอืขอ้จํากัดอํานาจในการลงลายมอืชือ่  ทีตั่ง้สํานักงานใหญ ่

(ข)   เอกสารทีม่ไิดม้ตีน้ฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะตอ้งจัดทําคําแปลภาษาอังกฤษแนบมาพรอ้มดว้ย และใหผู้แ้ทนนติบิคุคลนัน้ 

          รับรองความถกูตอ้งของคําแปล พรอ้มทัง้ประทับตราสําคัญ (ถา้ม)ี 
 
 ท ัง้นี ้ หนงัสอืมอบฉนัทะทีบ่รษิทัฯ ไดจ้ดัใหผู้ถ้อืหุน้ เป็นแบบการมอบฉนัทะทีก่ําหนดรายการต่างๆ ทีจ่ะมอบฉนัทะ          
ทีล่ะเอยีดชดัเจนตายตวั (แบบ ข)    
 

สําหรับผูถ้อืหุน้ทีป่ระสงคจ์ะเขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเอง หรอื โดยผูรั้บมอบฉันทะทีไ่ม่ใชก่รรมการอสิระ โปรดปฏบิตัติามข ัน้ตอน
การใชง้านระบบประชุมผา่นสือ่อเิล็กทรอนกิส ์Inventech Connect โดยบรษัิทฯ จะเปิดใหดํ้าเนนิการตัง้แต่วันที ่19 -28 เมษายน 
2565 เวลา 8.30 – 17.30 น. หรอืจนกวา่จะปิดการประชมุ (เฉพาะวันทําการ ไมร่วมวันหยดุราชการและวันหยดุนักขัตฤกษ์) 

กรณีผูถ้อืหุน้ทีป่ระสงค์จะมอบฉันทะใหก้รรมการอสิระ กรุณาจดัส่งหนงัสอืมอบฉนัทะพรอ้มเอกสารประกอบ มายังบรษัิทฯ          
ทางไปรษณีย ์ตามทีอ่ยูข่า้งลา่งนี ้

บรษัิท พ ีอาร ์จ ีคอรป์อเรชัน่ จํากัด (มหาชน) 
แผนกกํากับดแูลกจิการ 
เลขที ่88 หมูท่ี ่2 ถนนตวิานนท ์ตําบลบางกะด ีอําเภอเมอืงปทมุธาน ีจังหวัดปทมุธาน ี12000 
โทร. 02-501-2175 ตอ่ 687 
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ขอ้มลูของกรรมการอสิระประกอบการมอบฉนัทะของผูถ้อืหุน้  

 

 1. ชือ่ : ดร.พรสริ ิ ปณุเกษม 

  ตําแหน่งในบรษัิท : กรรมการอสิระ 

  อายุ : 70  ปี 

  ทีอ่ยู่ : 208/5  หมูท่ี ่18  ถนนประชาชืน่           
แขวงลาดยาว  เขตจตจัุกร  กรุงเทพฯ 
10900 

  การมสีว่นไดเ้สยีพเิศษ: ในวาระที ่5  พจิารณาเลอืกตัง้กรรมการ 

  ในวาระการประชมุ  แทนกรรมการทีต่อ้งออกตามวาระ   

      

      

  

 2. ชือ่ : รองศาสตราจารย ์ดร.สาธติ  พะเนยีงทอง 

  ตําแหน่งในบรษัิท : กรรมการอสิระ 

  อายุ : 69  ปี 

  ทีอ่ยู ่ : 9/5 หมู่ที ่2 แขวงท่าแรง้ เขตบางเขน 
กรุงเทพฯ 10220 

  การมสีว่นไดเ้สยีพเิศษ:  - ไมม่ ี- 

  ในวาระการประชมุ    

 

 

 

 

 3. ชือ่ : นางวณีา อรัญญเกษม 

  ตําแหน่งในบรษัิท : กรรมการอสิระ 

  อายุ : 60  ปี 

  ทีอ่ยู่ : 919 หมู ่9 หมูบ่า้นลว้นพฤกษาเลคววิ 
ซอยเทพารักษ์ 96 ถนนเทพารักษ์  
อําเภอเมอืง จังหวดัสมทุรปราการ 
10270 

  การมสีว่นไดเ้สยีพเิศษ:  - ไมม่ ี- 

  ในวาระการประชมุ    
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ข้อบังคับ 

ของ 

บริษัท พ ีอาร ์จ ีคอรป์อเรช่ัน จาํกัด (มหาชน) 

_________________________ 

 

หมวดท่ี 6 

การประชมุผูถื้อหุน้ 

ขอ้ 32. คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประจาํปี ภายใน 4 เดือนนบัแต่วนัสิน้สดุ
ของรอบปีบญัชีของบริษัท  การประชมุผูถื้อหุน้คราวอ่ืนนอกจากนีใ้หเ้รียกวา่การประชมุวิสามญั 

คณะกรรมการจะเรียกประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชมุวิสามญัเม่ือใดก็ไดต้ามท่ีเห็นสมควร 

การประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัท สามารถดาํเนินการประชุมผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกสไ์ด ้โดยจะตอ้งจดัให ้
ผูร้่วมประชุมแสดงตนเพ่ือเขา้ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสก์่อนร่วมการประชุม และจดัใหผู้ร้่วมประชุม
สามารถลงคะแนนได ้ทั้งการลงคะแนนโดยเปิดเผยหรือการลงคะแนนลับ รวมทั้งจัดเก็บข้อมูลจราจร
อิเล็กทรอนิกส ์ของผูร้่วมประชุมทุกคนไวเ้ป็นหลกัฐาน และจะตอ้งกระทาํใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการรกัษา
ความมั่นคงปลอดภยัดา้นเทคโนโลยีท่ีกฎหมายกาํหนด ทัง้นี ้ขอ้กาํหนด หลกัเกณฑ ์และวิธีการในการประชมุ
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสใ์ห้เป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกาํหนด  รวมทั้งให้ปฎิบัติตามกฎหมายอ่ืนใด              
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชมุผูถื้อหุน้ดว้ย 

ผูถื้อหุน้คนหนึ่งหรือหลายคนซึง่มีหุน้นบัรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 10 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายได้
ทัง้หมดจะเขา้ช่ือกันทาํหนังสือขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ได ้       
แต่ตอ้งระบุเรื่องและเหตุผลในการท่ีขอใหเ้รียกประชุมไวใ้หช้ัดเจนในหนังสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นนี ้ 
คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชมุผูถื้อหุน้ภายใน 45 วนั นบัแตว่นัท่ีไดร้บัหนงัสือจากผูถื้อหุน้   

ในกรณีท่ีคณะกรรมการไมจ่ดัใหมี้การประชุมภายในกาํหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ผูถื้อหุน้ทัง้หลาย
ซึง่เขา้ช่ือกนัหรือผูถื้อหุน้คนอ่ืนๆ รวมกนัไดจ้าํนวนหุน้ตามท่ีบงัคบัไวน้ัน้จะเรียกประชมุเอง ก็ได ้ภายใน 45 วนั
นับแต่วนัครบกาํหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ในกรณีเช่นนี ้ใหถื้อว่าเป็นการประชุมผูถื้อหุน้ท่ีคณะกรรมการ
เรียกประชมุ  โดยบริษัทตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายอนัจาํเป็นท่ีเกิดจากการจดัใหมี้การประชุมและอาํนวยความ
สะดวกตามสมควร 

ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นท่ีเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคห้า                
ครัง้ใดจาํนวนผูถื้อหุน้ซึ่งมาร่วมประชมุไม่ครบเป็นองคป์ระชมุตามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้ 36 แห่งขอ้บงัคบัฉบบันี ้
ผูถื้อหุน้ตามวรรคหา้ตอ้งร่วมกันรบัผิดชอบชดใชค้่าใชจ้่ายท่ีเกิดจากการจดัใหมี้การประชุมในครัง้นัน้ใหแ้ก่
บริษัท 
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ขอ้ 33. กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจาํปีพงึกระทาํมีดงัตอ่ไปนีเ้ป็นอย่างนอ้ย 

(1) รบัทราบรายงานของคณะกรรมการแสดงถงึกิจการของบริษัทในรอบปีท่ีผ่านมา 

(2) อนมุติังบดลุและบญัชีกาํไรขาดทนุ 

(3) อนมุติัจดัสรรเงินกาํไร 

(4) เลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ 

(5) แตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีและกาํหนดจาํนวนเงินคา่สอบบญัชีของบริษัท 

 

ขอ้ 34. ในการเรียกประชุมผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมการจดัทาํเป็นหนงัสือนดัประชมุ ระบุสถานท่ี วนั เวลา  ระเบียบวาระ
การประชมุ และเรื่องท่ีจะเสนอตอ่ท่ีประชมุ  โดยระบใุหช้ดัเจนวา่เรื่องใดเป็นเรื่องท่ีเสนอเพ่ือทราบ  เพ่ืออนมุติั  
หรือเพ่ือพิจารณา  รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องนัน้ๆ  (ถา้มี) และรายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งตาม
สมควร  และจดัส่งใหผู้ถื้อหุน้และนายทะเบียน พรอ้มกบัเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งไมน่อ้ยกว่า 7 วนั ก่อนวนัประชมุ 
และโฆษณาคาํบอกกลา่วนดัประชมุในหนงัสือพิมพติ์ดตอ่กนั 7 วนั ก่อนวนัประชมุไมน่อ้ยกวา่ 7 วนั 

ในกรณีท่ีการประชุมผูถื้อหุน้คราวใดเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์คณะกรรมการ อาจส่ง
หนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกสก์็ได ้ทั้งนี ้หลักเกณฑ ์และ
วิธีการเก่ียวกบัการสง่หนงัสือนดัประชมุโดยจดหมายอิเลก็ทรอนิกสใ์หเ้ป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนด 

 

ขอ้ 35. ผูถื้อหุน้อาจมอบฉันทะใหบุ้คคลอ่ืนเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถื้อหุน้แทนกันก็ได ้ 
โดยทาํเป็นหนังสือตามแบบท่ีกฎหมายกาํหนด และใหผู้ร้ ับมอบฉันทะย่ืนต่อประธานกรรมการ หรือผูซ้ึ่ง
ประธานกรรมการกาํหนด ณ สถานท่ีประชมุก่อนผูร้บัมอบฉนัทะจะเขา้ประชมุ 

 

ขอ้ 36. ในการประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ยกว่า 25 คน 
หรือไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจาํนวนผูถื้อหุน้ทัง้หมด แลว้แต่จาํนวนใดจะนอ้ยกว่ากนั และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนั
ไดไ้มน่อ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ัง้หมด จงึจะเป็นองคป์ระชมุ 

ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุน้ครัง้ใด เม่ือล่วงเวลานัดไปแลว้ถึง 1 ชั่วโมง จาํนวนผูถื้อหุน้        
ซึ่งเขา้มาร่วมประชุมไม่ครบองคป์ระชมุท่ีกาํหนดไว ้ถา้การนัน้ไดป้ระชุมเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ ใหก้ารประชุม
เป็นอนัระงับไป แต่ถา้การประชุมนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอใหน้ัดประชุมใหม่ และ        
ส่งหนงัสือนดัประชมุไปยงัผูถื้อหุน้ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม ในการประชมุครัง้หลงันีไ้ม่บงัคบั
วา่จะตอ้งครบองคป์ระชมุ 
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ขอ้ 37. ใหป้ระธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุม หรือ             
ไม่สามารถปฏิบัติหนา้ท่ีได ้ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการ 
หรือมีแตไ่มอ่ยู่ในท่ีประชมุ หรือไมส่ามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ใหท่ี้ประชมุเลือกผูถื้อหุน้ ซึง่มาประชมุคนหนึ่งเป็น
ประธานในท่ีประชมุ 

 

ขอ้ 38. ประธานท่ีประชุมผูถื้อหุน้ มีหนา้ท่ีควบคมุการประชุมใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษัทว่าดว้ย
การประชุม(ถา้มี) และใหก้ารประชุมดาํเนินไปตามลาํดับระเบียบวาระท่ีกาํหนดไวใ้นหนังสือนัดประชุม        
เวน้แต ่ท่ีประชมุจะมีมติดว้ยคะแนนเสียงไมน่อ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจาํนวนผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุ ใหเ้ปลี่ยนลาํดบั
วาระ 

 

ขอ้ 39. การวินิจฉยัชีข้าดหรือลงมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ใหก้ระทาํโดยการออกเสียงลงคะแนน และไมว่า่การออกเสียง
ลงคะแนนนัน้จะกระทาํดว้ยวิธีใด ใหน้บัหนึ่งหุน้เป็นหนึ่งเสียงเสมอ ในกรณีท่ีคะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธาน
ในท่ีประชมุออกเสียงลงคะแนนเป็นเสียงชีข้าดได ้แมว้า่จะมิไดเ้ป็นผูถื้อหุน้ของบริษัทก็ตาม  

ผูถื้อหุน้คนใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเรื่องท่ีท่ีประชุมจะลงมติผูถื้อหุน้คนนัน้ไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในเรื่องดังกล่าว เวน้แต่การออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการ ให้ออกเสียงลงคะแนนได ้          
โดยไมมี่ขอ้หา้ม 
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การใช้รหัสคิวอาร ์(QR Code) สาํหรับดาวนโ์หลดแบบ 56-1 One Report ประจาํปี 2564 

 

 ตามท่ีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จาํกัดในฐานะ       

นายทะเบียนหลกัทรพัย ์ไดพ้ฒันาระบบเพ่ือใหบ้ริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ส่งเอกสารประกอบการประชุม       

ผูถื้อหุน้และแบบ 56-1 One Report ประจาํปี 2564 ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสผ์่านรหสัคิวอาร ์(QR Code) ใหผู้ถื้อหุน้

สามารถเรียกดขูอ้มลูไดอ้ย่างสะดวกและรวดเรว็ ผูถื้อหุน้สามารถดาวนโ์หลดขอ้มลูผ่าน QR Code ตามขัน้ตอนตอ่ไปนี ้

 

สาํหรับระบบปฏบิัตกิาร iOS 

 1. เปิดกลอ้ง (Camera) ในโทรศพัทเ์คลื่อนท่ี 

 2. สแกน (หนักลอ้งถ่ายรูปบนโทรศพัทเ์คลื่อนท่ีสอ่งไป) ท่ี QR Code 

 3. หน้าจอจะมีข้อความแจ้งเตือน (Notification) ขึน้มาดา้นบน ให้กดท่ีขอ้ความนั้น เพ่ือดูขอ้มูลเอกสาร

ประกอบการประชมุ 

 หมายเหต ุ: กรณีท่ีไมมี่ขอ้ความ (Notification) บนโทรศพัทเ์คลื่อนท่ี ผูถื้อหุน้สามารถสแกน  QR Code 

จากแอปพลิเคชัน (Application) อ่ืนๆ เช่น QR CODE READER, Facebook และ Line 

เป็นตน้  

 

สาํหรับระบบปฏบิัตกิาร Android 

 1. เปิดแอปพลิเคชนั (Application) QR CODE READER, Facebook หรือ Line 

  ขัน้ตอนการสแกน QR Code ผา่น Line 

  -  เขา้ไปใน Line แลว้เลือก add friend (เพ่ิมเพ่ือน) 

  -  เลือก QR Code 

  -  สแกน QR Code 

 2. สแกน QR Code เพ่ือดขูอ้มลูเอกสารประกอบการประชมุ 

   
 

 



วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect 

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉนัทะทีป่ระสงค์จะเข้าประชุมผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สามารถด าเนินการได้ตามขัน้ตอนการยืน่
แบบค าร้องเข้าร่วมประชุมผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้ 

  ขั้นตอนการยื่นแบบค าร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

1. ยื่นแบบค าร้องเข้าร่วมประชุมผา่น Web browser ให้เข้าไปที่  https://app.inventech.co.th/PRG161522R  

หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ       และด าเนนิการตามขัน้ตอนดังภาพ  

2. ส าหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะทีไ่ม่ใช่กรรมการบริษัทฯ ผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ระบบลงทะเบยีนยืน่แบบค าร้องจะเปิดให้ด าเนินการตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะปิดการ
ลงทะเบียนวนัที่ 28 เมษายน 2565 จนกว่าจะปิดการประชุม 
 

การมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ 

หากกรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ สามารถจัดส่ง หนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบ  

มายังบริษทัฯ ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้องมาถึงบริษัท ภายในวนัที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 17.00 น.  
บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 
แผนกก ากับดูแลกิจการ 
เลขที่ 88 หมู่ 2 ถนนติวานนท์ ต าบลบางกะดี อ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 
โทร. 02-501-2175 ต่อ 687 

 

3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 08:00 น. (ก่อนเปิดประชุม           
2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ 
 

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center 

02-931-9137 

@inventechconnect 

ให้บริการระหว่างวันที่ 19 – 28 เมษายน 2565 เวลา 08.30 – 17.30 น. 
(เฉพาะวันท าการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) 

แจ้งปัญหาการใช้งาน 

.
1 คลิกลิงก์ URL หรือสแกน QR Code จากหนังสือเชิญประชุม 

 .
2 เลือกประเภทในการยื่นแบบค าร้อง 

.
3 กรอกข้อมูลตามท่ีระบบแสดง 

.
4  เพื่อยอมรับเง่ือนไขและตกลงปฏิบัติตามข้อก าหนดการเข้าร่วมประชุม 

 
.

5 กดปุ่ม “ส่งแบบค าร้อง / Request” 
 

.
6 รออีเมลจากเจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุมและ 

Username & Password 
 

** 1 บัญชีอีเมล ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ** 

 

https://app.inventech.co.th/PRG161522R


  ขั้นตอนการติดตั้ง Webex Meetings 

ส าหรับระบบปฏิบัติการ IOS ส าหรับระบบปฏิบัติการ Android 

.
1 เข้า App Store 

.
2 พิมพ์  Webex  Meetings ที่ช่องค้นหา 

.
3 กดปุ่ม “รับ” เพื่อติดตั้งแอปพลิเคชัน 

.
4 รอ สักครู่ ระบบท าการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน 

.
5 เสร็จสิ้น ขั้นตอนการติดตั้ง จะแสดงไอคอน

แอปพลิเคชันบนหน้าจอ 

.
1 เข้า Play Store 

.
2 พิมพ์  Webex  Meetings ที่ช่องค้นหา 

.
3 กดปุ่ม “ติดตั้ง” เพื่อติดตั้งแอปพลิเคชัน 

.
4 รอ สักครู่ ระบบท าการดาวน์โหลด

แอปพลิเคชัน 

.
5 เสร็จสิ้น ขั้นตอนการติดตั้ง จะแสดง

ไอคอนแอปพลิเคชันบนหน้าจอ 

ส าหรับระบบปฏิบัติการ Windows 

.
1 เข้าเว็บไซต์ https://www.webex.com/downloads.html 

.
2 กดปุ่ม “For Windows (64 bit)/For Windows (32 bit)” เลือกตามระบบปฏิบัติการที่เครื่องของคุณรองรับ 

.
3 คลิกไฟล์ท่ีดาวน์โหลด “webex.msi” เพื่อท าการเข้าสู่การติดตั้งโปรแกรม 

Webex  Meetings 

.
4 กดปุ่ม “Next” เพื่อท าการติดตั้งโปรแกรม 

.
5 รอ สักครู่ ระบบท าการติดตั้งโปรแกรม 

.
6 กดปุ่ม “Finish” เมื่อระบบติดตั้งโปรแกรมเสร็จแล้ว 

.
7 กดปุ่ม “Agree” เพื่อยอมรับเง่ือนไขในข้อตกลงสิทธิ์การใช้งาน 

.
8 พิมพ์ “อีเมลของคุณ” และ กดปุ่ม “Next” เพื่อเข้าใช้งาน 

ขั้นตอนการลงทะเบียนเพ่ือเข้าร่วมประชุม (e-Register) 

.
1 คลิกลิงก์ URL ส าหรับเข้าห้องประชุมท่ีได้รับจากอีเมล 

.
2 น า Username และ Password มากรอกหรือขอรหัส OTP ในการเข้าสู่ระบบ 

.
3 กดปุ่ม “ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม” โดยคะแนนเสียงจะถูกนับเข้าองค์ประชุม 

.
4 กดปุ่ม “รับชมถ่ายทอดสด” 

.
5 กรณีใช้งานผ่าน PC/Laptop กรุณากรอกรายละเอียดเพื่อลงทะเบียนเข้ารับชม

ถ่ายทอดสดผ่าน Application  Webex  Meetings  ดังนี้ 

.
5.1 กรอกอีเมล ในช่อง Email Address ให้ตรงกับอีเมลที่ท าการยื่นแบบค าร้อง 

.
5.2 กดปุ่ม “Join Now” 

.
5.3 กด “Run a temporary application” 

.
5.4 กดไฟล์ที่ดาวน์โหลด 

.
5.5 กดปุ่ม “Join Event” เพื่อเข้าร่วมประชุม 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting) 

.
5 กรณีใช้งานผ่าน Mobile/iPad กรุณากรอกรายละเอียดเพื่อลงทะเบียนเข้ารับชมถ่ายทอดสดผ่าน 

Application  Webex  Meetings  ดังนี้ 

.
5.1 กดปุ่ม “Join” 

กรณีไม่เคยเข้าใช้งาน Webex  Meetings  มาก่อนให้ กดปุ่ม “ACCEPT” (กรณีเป็น Android) 
หรือ กดปุ่ม “I Accept” (กรณีเป็น IOS) 
 .

5.2 กรอกชื่อ ในช่อง Name, กรอกอีเมล ในช่อง Email Address ให้ตรงกับอีเมลที่ท าการยื่นแบบค าร้อง 

.
5.3 กด “ตกลง”, “อนุญาต” การเข้าถึงต่าง ๆ ของ Application 

.
5.4 กดปุ่ม “Join” เพื่อเข้าร่วมประชุม 

กรณีใช้งานผ่าน PC/Laptop กรณีใช้งานผ่าน Mobile/iPad 

.
1 กดปุ่ม “Continue” ท่ีเมนู “Multimedia 

Viewer” 

.
2 กรอก Username และ Password ที่ได้รับจาก

อีเมล หรือขอรหัส OTP ในการเข้าสู่ระบบ 

.
3 กดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” 

.
4 กดเมนู “การลงคะแนน” หรือสัญลักษณ์ 

.
5 เลือกวาระที่ต้องการลงคะแนนเสียง 

.
6 กดปุ่มลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ 

.
7 ระบบจะแสดงสถานะของการลงคะแนนเสียง

ล่าสุดที่ได้ท าการเลือกลงคะแนน 

.
1 กดท่ีเมนู “Participants” หรือสัญลักษณ์ 

.
2 กดที่เมนู “Chat” และเลือกที่ข้อความจาก 

Inventech Connect (กรณีเป็น Android) 
หรือ กดที่เมนู “Chat” หรือสัญลักษณ์           
(กรณีเป็น IOS) 

.
3 “กดลิงก์ส าหรับการลงทะเบียนและลงคะแนนเสียง” 

.
4 จากนั้นกดปุ่ม “Continue” 

.
5 กรอก Username และ Password ที่ได้รับจากอีเมล 

หรือขอรหัส OTP ในการเข้าสู่ระบบ 

.
6 กดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” 

.
7 กดเมนู “การลงคะแนน” หรือสัญลักษณ์ 

.
8 เลือกวาระที่ต้องการลงคะแนนเสียง 

.
9 กดปุ่มลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ 

.
10 ระบบจะแสดงสถานะของการลงคะแนนเสียงล่าสุด

ที่ได้ท าการเลือกลงคะแนน 

หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณากดปุ่ม          (ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากับ
การไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของท่านจะถูกน าไปรวมกับคะแนนเสียงท่ีการประชุมก าหนด) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียง
ลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับผลคะแนน 



 
 

 
 
 

ขั้นตอนการถามค าถามผ่านระบบ Inventech Connect 

กดเมนู “การส่งค าถาม” หรือสัญลักษณ์ 
การพิมพ์ค าถาม 1 

เลือกวาระที่ต้องการสอบถามค าถาม 
พิมพ์ค าถามแล้ว กด “ส่ง”   

การถามผ่านภาพและเสียง 2 
เลือกวาระที่ต้องการสอบถามค าถาม 
กดปุ่ม “จองคิวสอบถามผ่านภาพและเสียง” หรือ
สัญลักษณ์ 
กรอกชื่อที่ใช้บน  Webex 
กดปุ่ม “จองคิว” หรือสัญลักษณ์ 
รอสัญญาณจากเจ้าหน้าท่ีในการให้คิวถามค าถามทางช่อง Chat 

หมายเหตุ การท างานของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบ Inventech Connect ขึ้นอยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตที่รองรับของผู้ถือหุ้น
หรือผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงอุปกรณ์ และ/หรือ โปรแกรมของอุปกรณ์ กรุณาใช้อุปกรณ์ และ/หรือโปรแกรมดังต่อไปนี้ในการใช้งานระบบ 
 1. ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่แนะน า 
     - High Definition Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 2.5 Mbps (ความเร็วอินเทอร์เน็ตที่แนะน า) 
     - High Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 1.0 Mbps 
     - Standard Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 0.5 Mbps 
 2. อุปกรณ์ท่ีสามารถใช้งานได้ 
     - โทรศัพท์เคลื่อนที่/อุปกรณ์แท็ปเล็ต ระบบปฏิบัติการ iOS หรือ Android 
     - เครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Mac 
 3. อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ Firefox หรือ Chrome (เบราว์เซอร์ที่แนะน า) หรือ Safari ** โดยระบบไม่รองรับ Internet Explorer 
 

คู่มือการติดตั้ง Application Webex Meetings และคู่มือการใช้งาน Inventech Connect 

คู่มือการใช้งาน 
ยื่นแบบค าร้องผ่าน e-Request 

1 คู่มือการติดตั้ง 
Application Webex Meetings 

2 คู่มือการใช้งาน 
ระบบ Inventech Connect 

3 



ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) 
 
 
 
 

ผู้ถือหุ้นสแกน QR code จากหนังสือเชิญประชุมหรือเข้าไปท่ี 
เว็บไซต์ https://app.inventech.co.th/PRG161522R  

กรอกข้อมูลส าหรับยื่นแบบค าร้อง 
(e-Request) 

ส่งแบบค าร้อง 

เจ้าหน้าที่พิจารณา 
อนุมัติค าร้อง 

แจ้งผลการอนุมัติผ่านอีเมลและน าส่งลิงก์ 
ส าหรับลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม 

ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม 
(e-Register) 

รับชมถ่ายทอดสด และลงคะแนนเสียง 
(e-Voting) 

ผ่าน Cisco Webex 

ระบบแจ้งอีเมลตอบกลับผู้ถือหุ้นว่าได้รับแบบค าร้อง 
และก าลังด าเนินการตรวจสอบ 

* ขั้นตอนนี้จ านวนหุ้นของผู้ถือหุ้นถูกนับเป็นองค์ประชุม 

ผู้ถือหุ้นแก้ไขและส่งเอกสาร 
เพิ่มเติม 

ระบบแจ้งอีเมลแจ้งการปฏิเสธแบบค าร้อง 

ไม่ผ่านการอนุมัติ ผ่านการอนุมัติ 

ด า
เน

ินก
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ันป
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ชุม
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หมายเหตุ 
1. กรณีรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมากกว่า 1 คน 
 - ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม "สลับบัญชี" โดยบัญชีก่อนหน้าจะยังถูกนับเป็นฐานในการประชุม 
2. กรณีออกจากการประชุม 
 - ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม "ออกจากการประชุม" ซึ่งระบบจะน าคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ
ออกจากการประชุมส าหรับวาระที่ยังไม่ได้ลงคะแนนเสียง 
 

https://app.inventech.co.th/PRG161522R

	โปรดแสดงเอกสารต่อไปนี้ประกอบการมอบฉันทะ



