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ที ่ปท.สนก.063/2564 

  วันที ่4 พฤศจกิายน 2564 
 
 
เรือ่ง   ขอเชญิประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2564 
 

เรยีน   ทา่นผูถ้อืหุน้ บรษัิท พ ีอาร ์จ ีคอรป์อเรชัน่ จํากดั (มหาชน)  
 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย  1. เอกสารประกอบการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ คร ัง้ที ่1/2564 

1.1. สําเนารายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2564  

 (เอกสารประกอบการพจิารณาวาระที ่1) 

1.2. แบบรายงานการเพิม่ทนุ (F53-4)  

 (เอกสารประกอบการพจิารณาวาระที ่2, 5 - 6 และ วาระที ่8 - 9)   

1.3. สรปุสาระสําคญัของใบสําคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของ 

 บรษัิท พ ีอาร ์จ ีคอรป์อเรชัน่ จํากดั (มหาชน) ครัง้ที ่1 (PRG-W1) 

 (เอกสารประกอบการพจิารณาวาระที ่4 – 5 และวาระที ่8)    
       
2. เอกสารประกอบการเขา้รว่มประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ คร ัง้ที ่1/2564 

2.1. ขอ้บงัคับบรษัิทในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประชมุผูถ้อืหุน้  

2.2. เอกสารหลักฐานแสดงสทิธเิขา้รว่มประชมุ 

2.3. ขอ้มลูของกรรมการอสิระประกอบการมอบฉันทะของผูถ้อืหุน้ 

2.4. ขัน้ตอนการใชง้านระบบประชมุผา่นสือ่อเิล็กทรอนกิส ์Inventech Connect 

2.5. หนังสอืมอบฉันทะ แบบ ข. 
 

ดว้ยที่ประชุมคณะกรรมการบรษัิท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ("บรษัิทฯ") ครัง้ที่ 
10/2564 (พเิศษ) เมือ่วันที ่12 ตลุาคม 2564 ไดม้มีตใิหเ้รยีกประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2564 ในรปูแบบ
การประชมุผา่นสือ่อเิล็กทรอนกิส ์(e-EGM) ในวันศกุรท์ี ่19 พฤศจกิายน 2564 เวลา 10.00 น. จากหอ้งประชมุ
ของบรษัิท เอ็ม บ ีเค จํากดั (มหาชน) เลขที ่444 ชัน้ 8 อาคาร เอ็ม บ ีเค เซน็เตอร ์ถนนพญาไท แขวงวังใหม ่
เขตปทมุวัน กรงุเทพมหานคร เพือ่พจิารณาเรือ่งตา่งๆ ตามระเบยีบวาระการประชมุดังตอ่ไปนี ้
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วาระที ่1 รบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2564 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล บรษัิทฯ ไดจั้ดประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2564 เมือ่วันที ่13 พฤษภาคม 
2564  ซึง่ทีป่ระชมุไดพ้จิารณาเรือ่งต่างๆ ตามวาระทีกํ่าหนดในหนังสอืเชญิประชมุ โดยบรษัิทฯ ไดส้ง่สําเนา
รายงานการประชมุดังกล่าวใหต้ลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชยภ์ายในระยะเวลาที่
กฎหมายกําหนด อีกทั ้งไดเ้ผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.mahboonkrongrice.com) แลว้ 
รายละเอยีดปรากฏตามเอกสารประกอบการพจิารณา หนา้ที ่13 - 50 

ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุน้รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ 
ประจําปี 2564 ดังกลา่ว  
 

วาระที่ 2  พิจารณาอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน
900,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบยีนใหม่ จํานวน 600,000,000 บาท โดยการตดัหุ ้นสามญั       
จดทะเบยีนทีย่งัไมไ่ดชํ้าระจํานวน 300,000,000 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท  

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล  เนื่องจากบรษัิทมีทุนจดทะเบยีนที่ยังไม่ไดช้ําระจํานวน 300,000,000 บาท       
แต่เนื่องจากบรษัิทมคีวามประสงคจ์ะเสนอขายหรอืจัดสรรใบสําคัญแสดงสทิธทิี่จะซือ้หุน้สามัญของบรษัิท   
ครัง้ที่ 1 (PRG-W1) ใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดมิ ดังนัน้ เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบัญญัตมิหาชนจํากัด พ.ศ. 2535     
วา่ดว้ยการเพิม่ทนุ ตามมาตรา 136 บรษัิทจงึตอ้งลดทนุจดทะเบยีน  

ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นสมควรนําเสนอทีป่ระชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2564  พจิารณาอนุมตักิาร
ลดทุนจดทะเบยีนของบรษัิท จากทุนจดทะเบยีนเดมิจํานวน 900,000,000 บาท  เป็นทุนจดทะเบยีนใหม่ 
จํานวน 600,000,000 บาท โดยการตัดหุน้สามัญจดทะเบยีนที่ยังไม่ไดช้ําระ จํานวน 300,000,000 บาท
รายละเอยีดปรากฏตามเอกสารประกอบการพจิารณา หนา้ที ่51, 55    
 

วาระที ่3  พจิารณาอนุมตัใิหแ้กไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทั ขอ้ 4. เพือ่ใหส้อดคลอ้ง
กบัการลดทนุจดทะเบยีนของบรษิทั   

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล    เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบยีนของบรษัิทใน วาระที ่2 

ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นสมควรใหท้ีป่ระชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2564 พจิารณาอนุมตักิารแกไ้ข
เพิม่เตมิหนังสอืบรคิณหส์นธขิองบรษัิท ขอ้ 4. เรือ่งทุนจดทะเบยีนเพือ่ใหส้อดคลอ้งกับการลดทนุจดทะเบยีน
ของบรษัิท ดังนี ้ 

  

“ขอ้ 4. ทนุจดทะเบยีน     จํานวน 600,000,000 บาท (หกรอ้ยลา้นบาท) 
 แบง่ออกเป็น  600,000,000 หุน้ (หกรอ้ยลา้นหุน้) 
 มลูคา่หุน้ละ  1 บาท (หนึง่บาท)  
 โดยแบง่ออกเป็น     
 หุน้สามญั  600,000,000 หุน้ (หกรอ้ยลา้นหุน้) 
 หุน้บรุมิสทิธ ิ  ---  หุน้ (--)” 



  

  

- 5 - 

 
 
 

วาระที ่4  พจิารณาอนุมตักิารเสนอขายหรอืจดัสรรใบสําคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทั 
คร ัง้ที ่1 (PRG-W1) จํานวนไมเ่กนิ 30,000,000 หนว่ย เพือ่จดัสรรใหแ้กผู่ถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัตาม
สดัสว่นการถอืหุน้ 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล เพื่อเป็นการเตรียมความพรอ้มและเสรมิสรา้งความแข็งแกร่งและใหม้คีวาม
ยดืหยุน่ทางการเงนิในการดําเนนิการโครงการต่างๆ ในอนาคต และเพือ่สํารองเงนิไวใ้ชเ้ป็นเงนิทุนหมนุเวยีน
ของบรษัิท รวมถงึบรษัิทมคีวามประสงคท์ีจ่ะใหผ้ลตอบแทนแก่ผูถ้อืหุน้ของบรษัิท ดังนัน้ บรษัิทจงึเห็นควร
เสนอต่อทีป่ระชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2564 เพือ่พจิารณาอนุมตักิารเสนอขายหรอืจัดสรรใบสําคัญแสดง
สทิธทิี่จะซือ้หุน้สามัญของบรษัิท ครัง้ที่ 1 (“ใบสําคัญแสดงสทิธ ิPRG-W1”) จํานวนไม่เกนิ 30,000,000 
หน่วย เพือ่จัดสรรใหแ้กผู่ถ้อืหุน้เดมิของบรษัิทตามสดัสว่นการถอืหุน้ 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรใหท้ีป่ระชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2564 พจิารณาอนุมัตกิารเสนอ
ขายหรือจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน้สามัญของบริษัท ครั ้งที่ 1 (PRG-W1) จํานวนไม่เก ิน 
30,000,000 หน่วย เพื่อจัดสรรใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุน้ โดยไม่คิดมูลค่า                 
(ศนูยบ์าท) โดยมอีตัราการจัดสรรเทา่กบั 20 หุน้สามญั ตอ่ 1 หน่วย ใบสําคัญแสดงสทิธ ิ(ในการคํานวณสทิธิ
ที่จะไดรั้บจัดสรรใบสําคัญแสดงสทิธขิองผูถ้ือหุน้แต่ละรายนั้น หากเกดิเศษจากการคํานวณตามอัตรา           
การจัดสรรใหปั้ดเศษนั้นทิ้ง) โดยใบสําคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุไม่เก ิน 3 ปีนับจากวันที่ไดอ้อก                 
ใบสําคัญแสดงสทิธแิละมอีตัราการใชส้ทิธติามใบสําคัญแสดงสทิธ ิ1 หน่วยตอ่หุน้สามญั 1 หุน้ ทีร่าคา 5 บาท 
(“ราคาใชส้ทิธ”ิ) (“ใบสําคัญแสดงสทิธ ิPRG-W1”) และรายละเอยีดเกีย่วกับการออกใบสําคัญแสดงสทิธ ิ
PRG-W1 ทั ้งนี้ ขอ้มูลเบื้องตน้เกี่ยวกับใบสําคัญแสดงสิทธิ PRG-W1 รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการพจิารณา หนา้ที ่59 - 65    
 

 บรษัิทจะเสนอขายหรอืจัดสรรใบสําคัญแสดงสทิธ ิPRG-W1 ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ของบรษัิททีม่รีายชือ่
ในวันกําหนดรายชือ่ผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธไิดรั้บเสนอขายหรอืจัดสรรใบสําคัญแสดงสทิธ ิPRG-W1 (Record Date) 
ในวันที ่28 ตุลาคม 2564  อย่างไรก็ด ีการกําหนดสทิธดิังกล่าวยังมคีวามไม่แน่นอนและขึน้อยู่กับการไดรั้บ
อนุมตัจิากทีป่ระชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ 

 

  ทัง้นี้ ในการเสนอขายหรือจัดสรรใบสําคัญแสดงสทิธ ิPRG-W1 ใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดมิของบรษัิท              
และยังคงมคีวามเสีย่งทีอ่าจทําใหบ้รษัิท มหีนา้ทีต่ามกฎหมายต่างประเทศ ดังนัน้ เพือ่เป็นการบรหิารความ
เสีย่งในเรือ่งดังกล่าว คณะกรรมการบรษัิทมสีทิธใิชดุ้ลยพนิิจพจิารณาไม่เสนอขายหรอืไม่จัดสรรใบสําคัญ
แสดงสทิธดิังกล่าวใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในประเทศฝร่ังเศส ประเทศสงิคโปร ์ประเทศอังกฤษ ประเทศจนี ประเทศ
สหรัฐอเมรกิา ประเทศอนิเดยี ประเทศสวสิเซอรแ์ลนด ์ประเทศญีปุ่่ น ประเทศเวยีดนาม และประเทศอืน่ใด  
ตามทีบ่รษัิทพจิารณาเห็นสมควร หากการเสนอขายหรือจัดสรรใบสําคัญแสดงสทิธดิังกล่าวทําใหห้รอือาจ       
เป็นผลให ้ 
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  (ก) เป็นการกระทําทีข่ัดตอ่กฎหมาย กฎเกณฑ ์หรอืระเบยีบขอ้บังคับใดๆ ของประเทศไทย หรอื 
ตา่งประเทศ และ/หรอื ขอ้บงัคับของบรษัิท หรอื 

  (ข) บรษัิท มภีาระหรอืหนา้ทีต่อ้งปฏบิตัหิรอืตอ้งดําเนนิการใดๆ เพิม่เตมิเกนิสมควร นอกเหนอืจาก
ทีต่อ้งดําเนนิการตามกฎหมายหรอืกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งกับการออกและเสนอขายหลักทรัพยภ์ายใตก้ฎหมาย
ไทย หรอื  

  (ค) บรษัิท มีภาระค่าใชจ้่ายที่เพิ่มขึน้ และ/หรือ มีความเสี่ยงในดา้นต่างๆ เกนิสมควรเมื่อ 
เปรียบเทียบกับประโยชน์ที่บรษัิท จะไดรั้บหากมีการเสนอขายหรือจัดสรรใบสําคัญแสดงสทิธ ิPRG-W1 
ดังกลา่ว รวมถงึการดําเนนิการทีเ่กีย่วขอ้ง หรอื   

  (ง) ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ ์วธิีการ หรือเงื่อนไขที่บรษัิท กําหนดสําหรับการเสนอขายหรือ
จัดสรรใบสําคัญแสดงสทิธ ิPRG-W1 ดังกลา่ว  
 
 ทัง้นี้ องคป์ระกอบทีบ่รษัิท ใชป้ระกอบการพจิารณาไม่เสนอขายหรอืไม่จัดสรรใบสําคัญแสดง
สทิธ ิPRG-W1 ดังกลา่ว รวมถงึแตไ่มจํ่ากดัเพยีงภาระหนา้ทีเ่พิม่เตมิของบรษัิท ตามกฎหมายตา่งประเทศ หรอื
ภาระในการตรวจสอบขอ้กฎหมาย และ/หรอื การปฏบิัตติามหนา้ที่ตามกฎหมายต่างประเทศ ค่าใชจ้่ายที่
เพิม่ขึน้ของบรษัิท ในการตรวจสอบขอคําปรกึษาและขอ้แนะนําตามกฎหมายต่างประเทศและการปฏบิัตติาม
หนา้ทีต่ามกฎหมายตา่งประเทศ และ/หรอื ความเสีย่งของบรษัิท ในดา้นตา่งๆ  เมือ่เปรยีบเทยีบกบัประโยชนท์ี่
บรษัิทจะไดรั้บหากมกีารเสนอขายหรอืการจัดสรรใบสําคัญแสดงสทิธ ิPRG-W1 ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้เดมิของบรษัิท  
นอกจากนี ้บรษัิทอาจเสนอขายหรอืจัดสรรใบสําคัญแสดงสทิธ ิPRG-W1 ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้เดมิของบรษัิททีม่สีทิธิ
ไดรั้บการเสนอขายหรือจัดสรรใบสําคัญแสดงสทิธ  ิPRG-W1 รายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะก็ได ้ภายใต ้
แนวทางปฏิบัตสิากล หรือขอ้ยกเวน้ที่มีอยู่ภายใตก้ฎหมายต่างประเทศที่มีผลใชบ้ังคับอยู่และสามารถ
ดําเนนิการไดใ้นเวลานัน้  
 

 ในการนี้ บรษัิท มสีทิธทิีจ่ะไมเ่สนอขาย หรอืไมจั่ดสรรใบสําคัญแสดงสทิธ ิPRG-W1 ของบรษัิท 
ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ของบรษัิท ซึง่มทีีอ่ยูใ่นการจัดสง่เอกสารนอกประเทศไทย ทัง้นี้ บรษัิท มสีทิธทิีจ่ะใชดุ้ลยพนิจิ
ในการเปลีย่นแปลงรายละเอยีดต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งตามความเหมาะสม เมือ่คํานงึถงึองคป์ระกอบทีใ่ชใ้นการ
พจิารณาตามทีก่ลา่วไวข้า้งตน้  ซึง่รวมถงึแตไ่มจํ่ากดัเพยีงการกําหนดรายชือ่ประเทศทีไ่มถ่กูจํากดัสทิธ ิและ/
หรอื รายชือ่ประเทศทีถู่กจํากัดสทิธ ิ เพือ่ใหก้ารเสนอขายหรอืจัดสรรใบสําคัญแสดงสทิธ ิPRG-W1 ประสบ
ความสําเร็จโดยบรษัิท อาจแจง้ขอ้กําหนด และ/หรอื เงือ่นไขเพิม่เตมิในการเสนอขายหรอืจัดสรรใบสําคัญ
แสดงสทิธ ิPRG-W1 ดังกลา่วใหท้ราบตอ่ไป (หากม)ี 
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  ในการนี้ใหค้ณะกรรมการบรษัิท หรอืกรรมการผูม้อํีานาจกระทําการแทนบรษัิท หรอืบคุคลทีค่ณะ 
กรรมการบรษัิทหรอืกรรมการผูม้อํีานาจกระทําการแทนบรษัิทมอบหมาย เป็นผูม้อํีานาจในการดําเนนิการ  

(ก) กําหนดหลักเกณฑ ์เงือ่นไขและรายละเอยีดอืน่ๆ อันจําเป็นและสมควรเกีย่วเนื่องกบัเสนอขายและ
จัดสรรใบสําคัญแสดงสทิธ ิPRG-W1  

(ข) ดําเนนิการและลงนามในเอกสารคําขออนุญาตตา่งๆ และหลักฐานทีจํ่าเป็นและเกีย่วขอ้งกบัการออก
ใบสําคัญแสดงสทิธ ิPRG-W1 ซึง่รวมถงึการตดิต่อและการยื่นคําขออนุญาต คําขอผ่อนผัน เอกสาร และ
หลักฐานดังกลา่ว ต่อหน่วยงานราชการ หรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเสนอขายหรอืจัดสรรใบสําคัญแสดง
สทิธ ิPRG-W1 และการนําใบสําคัญแสดงสทิธ ิPRG-W1 รวมถงึหุน้สามญัเพิม่ทนุทีเ่กดิขึน้จากการใชส้ทิธติาม
ใบสําคัญแสดงสทิธ ิPRG-W1 เขา้จดทะเบยีนเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย  

(ค)  มอํีานาจในการดําเนินการใดๆ ตามที่จําเป็นและสมควรเกีย่วเนื่องกับการเสนอขายหรือจัดสรร
ใบสําคัญแสดงสทิธ ิPRG-W1 ในครัง้นี ้
 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทั จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 
600,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบยีนจํานวน 630,000,000 บาท โดยการออกหุน้สามญัทีอ่อกใหม่
จํานวนไมเ่กนิ 30,000,000 หุน้ มูลคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพือ่รองรบัการใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัตาม
ใบสําคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทั PRG-W1 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล เพือ่ใหบ้รษัิทมคีวามยดืหยุ่นทางการเงนิสําหรับขยายกจิการและ/หรอืเงนิทุน
หมุนเวียนของบริษัทในอนาคต รวมถึงบริษัทมีความประสงค์ที่จะใหผ้ลตอบแทนแก่ผูถ้ือหุน้ของบรษัิท              
โดยเห็นวา่การเสนอขายหรอืจัดสรรใบสําคญัแสดงสทิธ ิPRG-W1 ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ตามสดัสว่นเป็นการระดมทนุที่
อาจชว่ยลดภาระทางการเงนิของบรษัิทไดด้กีวา่การกูเ้งนิจากสถาบนัการเงนิในอนาคต 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนําเสนอทีป่ระชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2564 พจิารณาอนุมตักิาร
เพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษัิท จากทุนจดทะเบยีนเดมิจํานวน 600,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบยีน จํานวน  
630,000,000 บาท โดยการออกหุน้สามัญที่ออกใหม่จํานวนไม่เกนิ 30,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ             
1 บาท  เพือ่รองรับการใชส้ทิธซิือ้หุน้สามัญตามใบสําคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามัญของบรษัิท PRG-W1 
รายละเอยีดปรากฏตามเอกสารประกอบการพจิารณา หนา้ที ่51 - 58    

  

วาระที่ 6  พิจารณาอนุมตักิารเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัแบบมอบอํานาจท ัว่ไป (General 
Mandate) ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัตามสดัส่วนการถอืหุน้ทีผู่ถ้อืหุน้แต่ละรายถอือยู่ (Rights 
Offering)  จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 600,000,000 บาท เ ป็นทุนจดทะเบียนจํานวน 
780,000,000 บาท โดยการออกหุน้สามญัใหม่จํานวน 180,000,000 หุ ้น  มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ          
1 บาท 
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วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล เพือ่ใหก้ารดําเนนิธุรกจิของบรษัิทสอดรับกับนโยบายการบรหิารงานทางดา้น
การเงนิแบบระมัดระวัง (Conservative) ดังนัน้ จงึเสนอใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตกิารเพิม่ทุนจดทะเบยีนของ
บริษัท แบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) ทั ้งนี้ หากในอนาคตเกดิสถานการณ์ที่เหนือความ
คาดหมาย บรษัิทก็สามารถทีจ่ะสํารองในการบรหิารดา้นการเงนิไดโ้ดยไมก่ระทบต่อการดําเนนิงานปกตขิอง
บรษัิท 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนําเสนอทีป่ระชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2564 พจิารณาอนุมตักิาร
เพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษัิท แบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้เดมิของบรษัิทตาม
สัดสว่นการถอืหุน้ทีผู่ถ้อืหุน้แต่ละรายถอือยู ่(Rights Offering) จากทุนจดทะเบยีนเดมิจํานวน 600,000,000 
บาท เป็นทุนจดทะเบยีนจํานวน 780,000,000 บาท โดยการออกหุน้สามญั เพิม่ทุนจํานวน 180,000,000 หุน้ 
มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท   

 ทัง้นี้ บรษัิทไดเ้พิม่ทุนจดทะเบยีนจากเดมิจํานวน 600,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบยีนจํานวน 
810,000,000  บาท โดยการออกหุน้สามัญทีอ่อกใหม่จํานวนไม่เกนิ 30,000,000 หุน้  มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ           
1 บาท เพือ่รองรับการใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัตามใบสําคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษัิท PRG-W1 และ 
การเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษัิท แบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษัิท
ตามสัดสว่นการถอืหุน้ทีผู่ถ้อืหุน้แต่ละรายถอือยู ่(Rights Offering) จํานวน 180,000,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไว ้
หุน้ละ 1 บาท  

 (รายละเอยีดปรากฏตามเอกสารประกอบการพจิารณา หนา้ที ่51, 55) 

 

วาระที ่7  พจิารณาอนุมตัใิหแ้กไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทั ขอ้ 4. เพือ่ใหส้อดคลอ้ง
กบัการเพิม่ทนุจดทะเบยีนของบรษิทั   

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล   เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบยีนของบรษัิทใน วาระที ่5 และวาระที ่6 
 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรใหท้ีป่ระชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2564 พจิารณาอนุมตักิารแกไ้ข
เพิม่เตมิหนังสอืบรคิณหส์นธขิองบรษัิท ขอ้ 4. เรือ่งทนุจดทะเบยีนเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการเพิม่ทนุจดทะเบยีน
ของบรษัิท ตามรายละเอยีดดังนี ้ 

  

“ขอ้ 4. ทนุจดทะเบยีน     จํานวน 810,000,000 บาท (แปดรอ้ยสบิลา้นบาท) 
 แบง่ออกเป็น  810,000,000 หุน้ (แปดรอ้ยสบิลา้นหุน้) 
 มลูคา่หุน้ละ  1 บาท (หนึง่บาท)  
 โดยแบง่ออกเป็น     
 หุน้สามญั  810,000,000 หุน้ (แปดรอ้ยสบิลา้นหุน้) 
 หุน้บรุมิสทิธ ิ  ---  หุน้ (--)” 
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วาระที ่8  พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทั จํานวนไม่เกนิ 30,000,000 หุน้        
มูลคา่ทีต่ราไว ้1 บาท เพือ่รองรบัการใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัตามใบสําคญัแสดงสทิธ ิPRG-W1 ซึง่จะ
ออกใหก้บัผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัตามสดัสว่นการถอืหุน้ ซึง่เป็นไปตามรายละเอยีดใน วาระที ่4  

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล   สืบเนื่องจากวาระที่ 5 บรษัิทฯ มีความประสงค์ที่จะเพิม่ทุนจดทะเบยีนของ
บรษัิท จํานวนไมเ่กนิ 30,000,000 บาท เพือ่รองรับการใชส้ทิธซิือ้หุน้สามัญตามใบสําคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้
หุน้สามัญของบรษัิท จงึเสนอใหท้ี่ประชุมวสิามัญผูถ้ือหุน้พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรหุน้สามัญเพิม่ทุนของ
บรษัิท จํานวนไมเ่กนิจํานวนไมเ่กนิ 30,000,000 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไว ้1 บาท 

ความเห็นคณะกรรมการ       เห็นสมควรใหท้ี่ประชุมวสิามัญผูถ้ือหุน้ครัง้ที่ 1/2564 พจิารณาอนุมัตกิาร
จัดสรรหุน้สามัญเพิม่ทุนของบรษัิท จํานวนไม่เกนิ 30,000,000 หุน้ เพือ่รองรับการใชส้ทิธซิือ้หุน้สามัญตาม
ใบสําคัญแสดงสทิธ ิPRG-W1 ซึง่จะออกใหก้บัผูถ้อืหุน้เดมิของบรษัิทตามสดัสว่นการถอืหุน้ ทัง้นี ้ เป็นไปตาม
รายละเอยีดในวาระที ่4 

 ทัง้นี้  รายละเอยีดการจัดสรรหุน้สามัญเพิม่ทุนปรากฎตาม สิง่ทีส่่งมาดว้ย แบบรายงานการเพิม่
ทนุ (F53-4) ปรากฏตามเอกสารประกอบการพจิารณา หนา้ที ่51 - 58  

 

วาระที ่9  พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทนุของบรษิทั เพือ่รองรบัการเพิม่ทุนจดทะเบยีน
แบบมอบอํานาจท ัว่ไป (General Mandate) จํานวนไม่เกนิ 180,000,000 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้           
หุน้ละ 1 บาท 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล   ตามที่บริษัทไดนํ้าเสนอใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุน้พจิารณาอนุมัตกิารเพิม่ทุนจด
ทะเบยีนของบรษัิท แบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) ในวาระที่ 6 จงึเสนอใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุน้
พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรหุน้สามัญเพิม่ทุนของบรษัิทจํานวนไม่เกนิ 180,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ         
1 บาท ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้เดมิ เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบักฎระเบยีบของตลาดหลักทรัพยฯ์ และสํานักงาน ก.ล.ต.  

ความเห็นคณะกรรมการ   เห็นสมควรใหท้ีป่ระชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2564 พจิารณาอนุมัตจิัดสรร
หุน้สามัญเพิม่ทุนของบรษัิท เพือ่รองรับการเพิม่ทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) จํานวนไม่
เกนิ 180,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท ดังนี้ 

• จัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนจํานวนไม่เก ิน 180,000,000 หุน้ หรือคิดเป็นรอ้ยละ 30.00 ของ         
ทนุชําระแลว้ เพือ่เสนอขายใหแ้กผู่ถ้อืหุน้เดมิตามสดัสว่นของผูถ้อืหุน้ 
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  ทัง้นี้ มอบอํานาจใหค้ณะกรรมการบรษัิท เป็นผูพ้จิารณาจัดสรร และเสนอขายเป็นคราวเดยีวหรอื
แบ่งเป็นส่วนๆ เพือ่เสนอขายเป็นคราวๆ รวมถงึอํานาจในการดําเนนิการใดๆ อันจําเป็นและเกีย่วเนื่องกับการ
เสนอขายหุน้สามัญเพิม่ทุนดังกล่าวไดทุ้กประการ อาท ิวันกําหนดรายชือ่ผูถ้อืหุน้ทีไ่ดรั้บสทิธกิารจัดสรรหุน้  
(วันขึน้ XR) วัตถุประสงคใ์นการออกเสนอขายหุน้สามัญเพิม่ทุน การกําหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาเสนอขาย 
อัตราการจัดสรร วธิกีารจัดสรรและการชําระเงนิค่าหุน้ เป็นตน้  รวมถงึการเปลีย่นแปลงระยะเวลาการเสนอขาย 
การจองซือ้และรับชําระเงนิคา่หุน้สามัญเพิม่ทนุ การกําหนดเงือ่นไขและรายละเอยีดตา่งๆ ในการออกเสนอขาย
หุน้สามัญเพิม่ทุนดังกล่าวไดต้ามทีเ่ห็นสมควร ตลอดจนการแกไ้ขถอ้ยคํา หรอืขอ้ความในเอกสาร รายงานการ
ประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ หนังสอืบรคิณหส์นธ ิและ/หรอืคําขอตา่งๆ และ/หรอืดําเนนิการใดๆ เพือ่ปฏบิัตใิหเ้ป็นไป
ตามคําสั่งของนายทะเบยีนในการยื่นจดทะเบียนเพิม่ทุนจดทะเบียนของบรษัิทต่อกรมพัฒนาธุรกจิการคา้ 
กระทรวงพาณชิยไ์ดเ้ป็นคราวๆ ตามการชําระเงนิของผูจ้องซือ้หุน้ในแตล่ะคราว  รวมถงึการนําหุน้สามญัเพิม่ทุน
เขา้เป็นหลักทรัพย ์จดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  และการนําสง่ขอ้มลูเอกสารหลักฐานต่อ
สํานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย กระทรวงพาณชิย ์หรอืหน่วยงานอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 สําหรับการจัดสรรหุน้สามัญเพิม่ทุนใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ แบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate)              
ตอ้งดําเนนิการใหแ้ลว้เสร็จภายในวันทีท่ีบ่รษัิท จัดประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปีในครัง้ถัดไป หรอืภายในวันที่
กฎหมายกําหนดใหต้อ้งจัดใหม้กีารประชมุผูถ้อืหุน้ในครัง้ถัดไป  ทัง้นีแ้ลว้แตว่ันใดจะถงึกอ่น 

(รายละเอยีดปรากฏตามเอกสารประกอบการพจิารณา หนา้ที ่51, 55)    
 
วาระที ่10  เรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี 
ความเห็นคณะกรรมการ   เ ห็นควรเปิดวาระนี้ ไว เ้พื่อใหผู้ ถ้ือหุ น้ไดซ้ักถาม และ/หรือ  แสดง             
ความคดิเห็นในเรื่องต่างๆ โดยไม่มีการลงมต ิแต่หากผูถ้ือหุน้ประสงค์จะใหท้ี่ประชุมพจิารณาและลงมต  ิ      
จะตอ้งดําเนินการตามเงื่อนไข ของพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรคสอง           
(มหีุน้นับรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของหุน้ทีจํ่าหน่ายไดท้ัง้หมด) 

การกําหนดวันที่คณะกรรมการกําหนดรายชือ่ในทะเบียนผูถ้ือหุน้ที่มีสทิธเิขา้ประชุมวสิามัญ         
ผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2564 และมสีทิธไิดรั้บจัดสรรใบสําคัญแสดงสทิธ ิPRG-W1 

• คณะกรรมการกําหนดรายชือ่ในทะเบียนผูถ้ือหุน้ที่มีสทิธเิขา้ประชุมวสิามัญผูถ้ือหุน้ครัง้ที่ 
1/2564 และมีสทิธไิดรั้บจัดสรรใบสําคัญแสดงสทิธ ิPRG-W1 (Record Date)  ณ วันที่          
28 ตุลาคม 2564  อย่างไรก็ด ีการกําหนดสทิธดิังกล่าวยังมคีวามไม่แน่นอนและขึน้อยู่กับ
การไดรั้บอนุมตัจิากทีป่ระชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ 

• สําหรับผูถ้ือหุน้ที่ประสงค์จะเขา้ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM) โปรดศึกษา
รายละเอยีดเกีย่วกับวธิกีารเขา้สูร่ะบบ  เพือ่รว่มประชมุและการมอบฉันทะตามทีจ่ะไดนํ้าสง่พรอ้ม
หนังสอืเชญิประชมุใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ตอ่ไป 
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เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ขอใหผู้ถ้อืหุน้มอบฉันทะใหก้รรมการอสิระ

ท่านใดท่านหนึ่ง เขา้ร่วมประชุมแทน โดยท่านผูถ้ือหุน้สามารถมอบฉันทะใหก้รรมการอสิระ ตามรายชือ่          
ทีป่รากฎในหนังสอืบอกกลา่วเชญิประชมุ (คําชีแ้จงวธิกีารมอบฉันทะ) บรษัิทฯ ไดต้ดิตามสถานการณ์การแพร่
ระบาดของไวรัส COVID-19 มาโดยตลอด ซึง่จะดําเนินการตามแนวทางและคําแนะนําที่ส่วนราชการและ
หน่วยงานที่เกีย่วขอ้งไดกํ้าหนดขึน้เกีย่วกับการจัดประชุมหรือสัมมนา รวมทัง้กจิกรรมอืน่ที่มีลักษณะเป็น         
การรวมกันของคนหมู่มากอย่างเคร่งครัด ซึง่บรษัิทฯ ไดช้ีแ้จงแนวทางและขัน้ตอนการใชง้านระบบประชมุ         
ผ่านสือ่อเิล็กทรอนกิส ์(e-EGM) สําหรับการจัดประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2564 ไวใ้นหนังสอืบอกกลา่ว
เชญิประชมุฉบบันี ้และบนเว็บไซตข์องบรษัิทฯ (www.mahboonkrongrice.com) แลว้ 

 
ทัง้นี ้คณะกรรมการบรษัิท ไดกํ้าหนดวันทีผู่ถ้อืหุน้มสีทิธเิขา้รว่มประชมุผูถ้อืหุน้ ผา่นสือ่อเิล็กทรอนกิส ์

(e-EGM) และออกเสยีงลงคะแนน (Record Date) ในวันที่ 28 ตุลาคม 2564  โดยมอบหมายใหก้รรมการ
ผูจั้ดการใหญ่ สามารถเปลีย่นแปลง วัน เวลา หรอื สถานทีจั่ดประชมุ รวมถงึดําเนนิการใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับ          
การเรยีก และการจัดประชมุผูถ้อืหุน้ได ้ภายใตเ้งือ่นไขของกฎหมายและกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง 
 

ท่านสามารถส่งคําถามล่วงหนา้ที่เกี่ยวของกับระเบียบวาระการประชุมครั ้งนี้  มาทางอีเมล : 
secretary@prg.co.th  โดยระบ ุชือ่ ทีอ่ยู ่เบอรโ์ทรศัพท ์ทีบ่รษัิทฯ สามารถตดิตอ่กลับได ้

 
กรณีผูถ้อืหุน้ท่านใดทีป่ระสงคจ์ะมอบฉันทะใหก้รรมการอสิระ เป็นผูรั้บมอบฉันทะ ท่านสามารถจัดสง่

หนังสอืมอบฉันทะพรอ้มเอกสารประกอบยังบรษัิท ทางไปรษณียต์ามทีอ่ยูข่า้งลา่งนี้ โดยเอกสารจะตอ้งมาถงึ
ยงับรษัิทภายในวันที ่18 พฤศจกิายน 2564 เวลา 17.00 น.  

 

บรษัิท พ ีอาร ์จ ีคอรป์อเรชัน่ จํากดั (มหาชน)   
แผนกกํากบัดแูลกจิการ  
เลขที ่88  หมู ่2  ถนนตวิานนท ์ ตําบลบางกะด ี อําเภอเมอืง  ปทมุธาน ี 12000  
โทรศัพท ์02-501-2175 ตอ่ 210  โทรสาร 02-501-2176  

 
สําหรับผูถ้ือหุน้ที่ประสงค์จะเขา้ร่วมการประชุมผ่านสื่ออเิล็กทรอนิกส์ (e-EGM) ดว้ยตนเอง หรือ           

มอบฉันทะใหผู้อ้ ืน่ทีไ่มใ่ชก่รรมการอสิระ ท่านสามารถลงทะเบยีนยืน่แบบคํารอ้งไดต้ัง้แตว่ันที ่10 พฤศจกิายน 
2564 เวลา 8.30 น. เป็นตน้ไป และจะสิน้สดุการลงทะเบยีนในวันที ่19 พฤศจกิายน 2564  จนกว่าจะปิดการ
ประชมุ โดยมรีายละเอยีดตามแนวทางและขัน้ตอนการใชง้านระบบประชมุผ่านสือ่อเิล็กทรอนกิส ์(e-EGM)  
ทั ้งนี้  หากท่านพบปัญหาในการใชง้านระบบ สามารถติดต่อสอบถามไดท้ี่  Call Center โทรศัพท์                   
02-021-9121 เวลา 08.30 น. – 17.30 น. (เฉพาะวันทําการ ไมร่วมวันหยดุราชการและวันหยดุนักขตัฤกษ์) 

 
 
 

http://www.mahboonkrongrice.com/
mailto:secretary@prg.co.th
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เอกสารประกอบการพจิารณา 
การประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ คร ัง้ที ่1/2564 

 
 

(F 53-4) 
 

แบบรายงานการเพิม่ทนุ 
บรษิทั พ ีอาร ์จ ีคอรป์อเรช ัน่ (มหาชน) 

วนัที ่12 ตลุาคม 2564 
 
 ขา้พเจา้ บรษัิท พ ีอาร ์จ ีคอรป์อเรชัน่ จํากดั (มหาชน) (“บรษัิท”)  ขอรายงานมตคิณะกรรมการบรษัิท 
ครัง้ที ่10/64 (พเิศษ) เมือ่วันที ่12 ตลุาคม 2564  เกีย่วกบัการเพิม่ทนุและจัดสรรหุน้เพิม่ทนุ ดังตอ่ไปนี ้
 

1. การลดทนุและการเพิม่ทนุ 
1.1  การลดทนุ 

ประชมุคณะกรรมการบรษัิท ไดม้มีตลิดทนุจดทะเบยีนของบรษัิท จากเดมิ 900,000,000 บาท 
เป็นทนุจดทะเบยีนใหม ่600,000,000  บาท โดยการตัดหุน้สามญัทีย่งัไมไ่ดอ้อกจําหน่าย จาก
การจัดสรรหุน้เพิม่ทนุแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) จํานวน 300,000,000 หุน้    

1.2  การเพิม่ทนุ 

ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิท ไดม้มีตเิพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษัิท จากเดมิ 600,000,000  
บาท เ ป็นทุนจดทะเบียนใหม่  810,000,000 บาท โดยการออกหุ น้สามัญ จํานวน 
210,000,000 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท โดยเป็นการเพิม่ทนุในลักษณะดังนี ้

 

การเพิม่ทนุ ประเภทหุน้ จํานวนหุน้ 
มลูคา่ทีต่รา
ไว(้บาท) 

รวม 
(บาท) 

   แบบกําหนดวัตถปุระสงค์

ในการใชเ้งนิทนุ 

หุน้สามัญ 30,000,000 1.00 30,000,000 

 แบบมอบอํานาจทั่วไป 

(General Mandate) 

หุน้สามัญ 180,000,000 1.00 180,000,000 

 
2. การจดัสรรหุน้เพิม่ทนุ 

2.1 แบบกําหนดวัตถปุระสงคใ์นการใชเ้งนิทนุ 

 

 

 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1.2 
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จัดสรรใหแ้ก ่ จํานวนหุน้ 
อตัราสว่น 

(เดมิ : ใหม)่ 
ราคาขาย 

(บาทตอ่หุน้) 
วัน เวลา จองซือ้ 
และชําระเงนิคา่

หุน้ 

หมาย
เหต ุ

เพือ่รองรับการ
ใชส้ทิธติาม

ใบสาํคญัแสดง

สทิธทิีจ่ะซือ้หุน้

สามัญเพิม่ทนุ

ของบรษัิท พ ี

อาร ์จ ีคอร์

ปอเรชัน่ จํากดั 

(มหาชน) ครัง้ที ่
1 (“ใบสาํคญั

แสดงสทิธ ิ

PRG-W1” หรอื 

“ใบสําคญัแสดง

สทิธ”ิ) ทีอ่อก

ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้

ของบรษัิทตาม

สดัสว่นการถอื

หุน้ 
 

หุน้สามัญทีอ่อก
ใหมจํ่านวนไมเ่กนิ 

30,000,000 หุน้ 

 

อตัราการจัดสรร: 
20 หุน้สามัญ 

ตอ่ 1 ใบสําคญั 

แสดงสทิธ ิ(ใน

การคํานวณสทิธทิี่

จะไดรั้บจัดสรร

ใบสาํคญัแสดง 

สทิธขิองผูถ้อืหุน้

แตล่ะรายนัน้ หาก
เกดิเศษจากการ

คํานวณตามอัตรา

การจัดสรร ใหปั้ด

เศษนัน้ทิง้) 

ใบสาํคญัแสดง
สทิธ ิPRG-W1       

ไมค่ดิมลูคา่ (ศนูย์

บาท) โดยมรีาคา

ใชส้ทิธเิทา่กบั

ราคา 5 บาท 

 

การใชส้ทิธซิือ้หุน้
สามัญเพิม่ทนุของ

บรษัิทตามใบสาํคัญ

แสดงสทิธ ิ PRG-

W1 จะเป็นไปตาม

เงือ่นไขของการใช ้

สทิธทิีร่ะบใุน

ขอ้กําหนดวา่ดว้ย

สทิธแิละหนา้ทีข่อง 
ผูอ้อกใบสําคญัแสดง

สทิธแิละผูถ้อื

ใบสาํคญัแสดงสทิธทิี่

จะซือ้หุน้สามัญเพิม่

ทนุของบรษัิท พ ีอาร ์

จ ีคอรป์อเรชัน่ จํากัด 

(มหาชน) ครัง้ที ่1 

(PRG-W1) 

(“ขอ้กําหนด สทิธฯิ”) 

โปรดดู
หมายเหตุ

ดา้นลา่ง 

หมายเหต ุ: 
1) ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ที ่10/64 (พเิศษ) เมือ่วันที ่12 ตลุาคม 2564 มมีตอินุมตัใิหนํ้าเสนอ

ต่อทีป่ระชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2564  พจิารณาอนุมัตกิารออกใบสําคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้
สามัญของบรษัิท ครัง้ที ่1 (PRG-W1) จํานวนไม่เกนิ  30,000,000 หน่วย เพือ่จัดสรรใหแ้กผู่ถ้อืหุน้
เดมิของบรษัิทตามสัดสว่นการถอืหุน้ โดยไม่คดิมลูค่า (ศูนยบ์าท) โดยมอีัตราการจัดสรรเท่ากับ 20 
หุน้สามัญ ต่อ 1 หน่วยใบสําคัญแสดงสทิธ ิ(ในการคํานวณสทิธทิีจ่ะไดรั้บจัดสรรใบสําคัญแสดงสทิธิ
ของผูถ้อืหุน้แต่ละรายนัน้ หากเกดิเศษจากการคํานวณตามอัตราการจัดสรร ใหปั้ดเศษนัน้ทิง้) โดย
ใบสําคัญแสดงสทิธดิังกล่าวมอีายไุมเ่กนิ 3 ปีนับจากวันทีไ่ดอ้อกใบสําคัญแสดงสทิธแิละมอีัตราการ
ใชส้ทิธติามใบสําคัญแสดงสทิธ ิ1 หน่วยตอ่หุน้สามญั 1 หุน้ โดยมรีาคาใชส้ทิธเิทา่กบั 5 บาท (“ราคา
ใชส้ทิธ”ิ) (“ใบสําคัญแสดงสทิธ ิPRG-W1”) และรายละเอยีดเกีย่วกับการออกใบสําคัญแสดงสทิธ ิ
PRG-W1  ทัง้นี ้ขอ้มลูเบือ้งตน้เกีย่วกบัใบสําคัญแสดงสทิธ ิPRG-W1 ปรากฎในสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1.3 
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  ทัง้นี ้คณะกรรมการบรษัิทเห็นควรมอบอํานาจให ้นายสมเกยีรต ิ มรรคยาธร กรรมการผูจั้ดการ
ใหญ่ และ/หรือคณะกรรมการบรหิาร ส่งหนังสือเชญิประชุมวสิามัญผูถ้อืหุน้ครัง้ที่ 1/2564 ต่อไป 
ภายใตเ้งื่อนไขว่า (1) อัตราการจัดสรรใบสําคัญแสดงสทิธ ิเท่ากับ 20 หุน้สามัญ ต่อ 1 หน่วย 
ใบสําคัญแสดงสทิธ ิ(ในการคํานวณสทิธทิีจ่ะไดรั้บจัดสรรใบสําคัญแสดงสทิธขิองผูถ้อืหุน้แตล่ะรายนัน้ 
หากเกดิเศษจากการคํานวณตามอัตราการจัดสรรใหปั้ดเศษนัน้ทิง้) และ (2) หุน้ทีอ่อกไวเ้พือ่รองรับ
ใบสําคัญแสดงสทิธ ิPRG-W1 มจํีานวนรวมกันไม่เกนิรอ้ยละหา้สบิของจํานวนหุน้ทีจํ่าหน่ายไดแ้ลว้
ทัง้หมดของบรษัิทตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุที ่ทจ.34/2551 เรือ่งการขออนุญาต และ
การอนุญาตใหเ้สนอขายใบสําคัญแสดงสทิธทิี่จะซือ้หุน้ที่ออกใหม่และหุน้ที่ออกใหม่เพื่อรองรับ
ใบสําคัญแสดงสทิธ ิ(และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ) (“ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุที ่ทจ. 34/2551”)  

  อนึง่ บรษัิทจะเสนอขายและจัดสรรใบสําคัญแสดงสทิธ ิPRG-W1 ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ของบรษัิททีม่ี
รายชือ่ในวันกําหนดรายชือ่ผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธไิดรั้บจัดสรรใบสําคญัแสดงสทิธ ิPRG-W1 (Record Date)  
ในวันที ่28 ตลุาคม 2564  อยา่งไรก็ด ีการกําหนดสทิธดิังกลา่วยงัมคีวามไมแ่น่นอนและขึน้อยูก่ับการ
ไดรั้บอนุมตัจิากทีป่ระชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ 

  ทัง้นี้ ในการเสนอขายหรอืจัดสรรใบสําคัญแสดงสทิธ ิPRG-W1 ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้เดมิของบรษัิท 
และยังคงมคีวามเสีย่งทีอ่าจทําใหบ้รษัิท มหีนา้ทีต่ามกฎหมายตา่งประเทศ ดังนัน้ เพือ่เป็นการบรหิาร
ความเสีย่งในเรือ่งดังกลา่ว คณะกรรมการบรษัิทมสีทิธใิชด้ลุยพนิจิพจิารณาไมเ่สนอขายหรอืไมจั่ดสรร
ใบสําคัญแสดงสทิธดิังกล่าวใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ในประเทศฝร่ังเศส ประเทศสงิคโปร์ ประเทศอังกฤษ 
ประเทศจนี ประเทศสหรัฐอเมรกิา ประเทศอนิเดยี ประเทศสวสิเซอร์แลนด ์ประเทศญีปุ่่ น ประเทศ
เวยีดนาม และประเทศอืน่ใด ตามทีบ่รษัิทพจิารณาเห็นสมควร หากการเสนอขายหรอืจัดสรรใบสําคัญ
แสดงสทิธดิังกลา่วทําให ้หรอือาจเป็นผลให ้ 

  (ก) เป็นการกระทําทีข่ัดต่อกฎหมาย กฎเกณฑ ์หรอืระเบยีบขอ้บังคับใดๆ ของประเทศไทย หรอื 
ตา่งประเทศ และ/หรอื ขอ้บงัคับของบรษัิท หรอื 

  (ข) บรษัิท มภีาระหรอืหนา้ทีต่อ้งปฏบิตัหิรอืตอ้งดําเนนิการใดๆ เพิม่เตมิเกนิสมควร นอกเหนอืจาก
ทีต่อ้งดําเนนิการตามกฎหมายหรอืกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งกับการออกและเสนอขายหลักทรัพยภ์ายใต ้
กฎหมายไทย หรอื  

  (ค) บริษัท มีภาระค่าใชจ้่ายที่เพิ่มขึน้ และ/หรือ มีความเสี่ยงในดา้นต่างๆ เกนิสมควรเมื่อ 
เปรียบเทียบกับประโยชน์ที่บริษัท จะไดรั้บหากมีการเสนอขายหรือจัดสรรใบสําคัญแสดงสทิธ ิ          
PRG-W1 ดังกลา่ว รวมถงึการดําเนนิการทีเ่กีย่วขอ้ง หรอื   

  (ง) ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ ์วธิีการ หรือเงื่อนไขทีบ่รษัิท กําหนดสําหรับการเสนอขายหรือ
จัดสรรใบสําคัญแสดงสทิธ ิPRG-W1 ดังกลา่ว  
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  ทัง้นี้ องคป์ระกอบทีบ่รษัิท ใชป้ระกอบการพจิารณาไมเ่สนอขายหรอืไมจั่ดสรรใบสําคัญแสดง
สทิธิ PRG-W1 ดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงภาระหนา้ที่เพิ่มเติมของบริษัท ตามกฎหมาย
ต่างประเทศ หรือภาระในการตรวจสอบขอ้กฎหมาย และ/หรือ การปฏบิัตติามหนา้ทีต่ามกฎหมาย
ต่างประเทศ ค่าใชจ้่ายทีเ่พิม่ขึน้ของบรษัิท ในการตรวจสอบขอคําปรกึษาและขอ้แนะนําตามกฎหมาย
ต่างประเทศและการปฏบิัตติามหนา้ที่ตามกฎหมายต่างประเทศ และ/หรือ ความเสี่ยงของบรษัิท         
ในดา้นต่างๆ เมื่อเปรียบเทียบกับประโยชน์ที่บริษัทจะไดรั้บหากมีการเสนอขายหรือการจัดสรร
ใบสําคัญแสดงสิทธิ PRG-W1 ใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดิมของบริษัท  นอกจากนี้ บริษัทอาจเสนอขาย         
หรอืจัดสรรใบสําคัญแสดงสทิธ ิPRG-W1 ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้เดมิของบรษัิททีม่สีทิธไิดรั้บการเสนอขายหรอื
จัดสรรใบสําคัญแสดงสทิธ  ิPRG-W1 รายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะก็ได ้ภายใตแ้นวทางปฏบิัต  ิ           
สากล หรอื ขอ้ยกเวน้ทีม่อียูภ่ายใตก้ฎหมายตา่งประเทศทีม่ผีลใชบ้ังคับอยูแ่ละสามารถดําเนนิการได ้
ในเวลานัน้  

  ในการนี้ บรษัิท มสีทิธทิี่จะไม่เสนอขาย หรือไม่จัดสรรใบสําคัญแสดงสทิธ ิPRG-W1 ของ
บรษัิท ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ของบรษัิท ซึง่มทีีอ่ยูใ่นการจัดสง่เอกสารนอกประเทศไทย ทัง้นี้ บรษัิท มสีทิธทิี่
จะใชดุ้ลยพนิิจในการเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดต่างๆ ที่เกีย่วขอ้งตามความเหมาะสม เมือ่คํานึงถงึ
องคป์ระกอบทีใ่ชใ้นการพจิารณาตามทีก่ลา่วไวข้า้งตน้  ซึง่รวมถงึแตไ่มจํ่ากดัเพยีงการกําหนดรายชือ่
ประเทศทีไ่มถ่กูจํากัดสทิธ ิและ/หรอื รายชือ่ประเทศทีถู่กจํากดัสทิธ ิ เพือ่ใหก้ารเสนอขายหรอืจัดสรร
ใบสําคัญแสดงสทิธ ิPRG-W1 ประสบความสําเร็จ โดยบรษัิท อาจแจง้ขอ้กําหนด และ/หรอื เงือ่นไข
เพิม่เตมิในการเสนอขายหรอืจัดสรรใบสําคัญแสดงสทิธ ิPRG-W1 ดังกลา่วใหท้ราบตอ่ไป (หากม)ี 

  ในการนี้ใหค้ณะกรรมการบรษัิท หรอืกรรมการผูม้อํีานาจกระทําการแทนบรษัิท หรอืบคุคลที่
คณะกรรมการบรษัิทหรอืกรรมการผูม้อํีานาจกระทําการแทนบรษัิทมอบหมาย เป็นผูม้อํีานาจในการ
ดําเนนิการ  (ก)  กําหนดหลักเกณฑ ์เงือ่นไขและรายละเอยีดอืน่ๆ อันจําเป็นและสมควรเกีย่วเนือ่งกบั
การออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสทิธ ิPRG-W1  (ข) ดําเนนิการและลงนามในเอกสารคําขออนุญาต
ต่างๆ และหลักฐานที่จําเป็นและเกีย่วขอ้งกับการออกใบสําคัญแสดงสทิธ ิPRG-W1 ซึง่รวมถงึการ
ตดิต่อและการยืน่คําขออนุญาต คําขอผ่อนผัน เอกสาร และหลักฐานดังกล่าว ต่อหน่วยงานราชการ 
หรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกับการออกใบสําคัญแสดงสทิธ ิPRG-W1 และการนําใบสําคัญแสดงสทิธ ิ
PRG-W1 รวมถึงหุน้สามัญเพิ่มทุนที่เก ิดขึ้นจากการใชส้ ิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ PRG-W1                    
เขา้จดทะเบยีนเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  (ค) มอํีานาจในการ
ดําเนินการใดๆ ตามที่จําเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ               
PRG-W1 ในครัง้นี ้

2) การดําเนนิการของบรษัิท  กรณีทีม่เีศษของหุน้ 

ในกรณีทีม่เีศษของหุน้จากการคํานวณตามอัตราการจัดสรรใบสําคัญแสดงสทิธ ิPRG-W1 ใหต้ัดเศษ
ของหุน้ดังกลา่วทิง้ 
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2.2 แบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) 

จัดสรรใหแ้ก ่
ประเภท 

หลกัทรัพย ์ จํานวนหุน้ 
รอ้ยละของ 

ทนุชําระแลว้ หมายเหต ุ

ผูถ้อืหุน้เดมิ หุน้สามญั ไมเ่กนิ 180,000,000 30.00 - 

หมายเหต ุ: รอ้ยละตอ่ทนุชาํระแลว้ ณ วนัทีค่ณะกรรมการบรษัิทมมีตใิหม้กีารเพิม่ทนุแบบ General Mandate 

ทัง้นี้ ตอ้งดําเนินการใหแ้ลว้เสร็จภายในวันทีท่ีบ่ริษัท จัดประชมุสามัญผูถ้ือหุน้ประจําปีในครั้ง
ถัดไป หรือ ภายในวันที่กฎหมายกําหนดใหต้อ้งจัดใหม้ีการประชุมผูถ้ือหุน้ในครั้งถัดไป            

ทัง้นีแ้ลว้แตว่นัใดจะถงึกอ่น 
 

3. กําหนดวนัประชุมผูถ้อืหุน้เพือ่ขออนมุตักิารเพิม่ทนุและจดัสรรหุน้เพิม่ทนุ 
กําหนดวันประชุมวิสามัญผูถ้ือหุน้ครั ้งที่ 1/2564 ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา             

10.00 น. ในรูปแบบการประชมุผ่านสือ่อเิล็กทรอนกิส ์(e-EGM) โดยกําหนดรายชือ่ผูถ้อืหุน้ทีม่ ี
สทิธใินการเขา้รว่มประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2564 (Record Date) ในวันที ่28 ตลุาคม 2564 

 

4. การขออนญุาตเพิม่ทนุ/จดัสรรหุน้เพิม่ทนุ ตอ่หนว่ยงานราชการทีเ่ก ีย่วขอ้ง และ เงือ่นไข 
การขออนญุาต (ถา้ม)ี 
4.1 การดําเนนิการยืน่ขอจดทะเบยีนการลดทุน เพิม่ทุนจดทะเบยีน การเปลีย่นแปลงทนุชําระแลว้ 

รวมทัง้การแกไ้ขหนังสอืบรคิณหส์นธ ิตอ่กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ กระทรวงพาณชิย ์
4.2 การขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย ในการรับใบสําคัญแสดงสทิธ ิPRG-W1 

เป็นหลักทรัพยใ์นตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 
 

5. วตัถปุระสงคข์องการเพิม่ทนุ และ การใชเ้งนิทนุในสว่นทีเ่พิม่ทนุ 
การเสนอขายและจัดสรรใบสําคัญแสดงสทิธ ิPRG-W1 จํานวนไม่เกนิ 30,000,000 หน่วย 

และ การเพิม่ทุนจดทะเบียนของบรษัิท แบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) จํานวน 
180,000,000 หุน้ นัน้ เพือ่ใหบ้รษัิทมคีวามยดืหยุน่ทางการเงนิสําหรับขยายกจิการและ/หรอืเป็น
เงนิทนุหมนุเวยีนของบรษัิทในอนาคต   

 

6. ประโยชนท์ีบ่รษิทั จะพงึไดร้บัการเพิม่ทนุ/จดัสรรหุน้เพิม่ทนุ 
การเพิม่ทนุในครัง้นี ้จะชว่ยเสรมิสรา้งความแข็งแกรง่ทางการเงนิและเพิม่สภาพคลอ่ง  เพือ่ใช ้

ในการประกอบธรุกจิของบรษัิท 
 

7. ประโยชนท์ีผู่ถ้อืหุน้ จะพงึไดร้บัการเพิม่ทนุ/จดัสรรหุน้เพิม่ทนุ 
ในกรณีที่ผูถ้ือใบสําคัญแสดงสทิธมิีการใชส้ทิธซิือ้หุน้สามัญตามใบสําคัญแสดงสทิธแิละ           

เป็นผูถ้ือหุน้ของบรษัิท ผูถ้ือหุน้ของบรษัิทจะไดรั้บผลประโยชน์เกีย่วเนื่องจากการที่บรษัิทจะ
สามารถนําเงนิทุนที่ไดรั้บจากการใชส้ทิธซิือ้หุน้สามัญของบรษัิทตามใบสําคัญแสดงสทิธไิป
ดําเนนิการตา่งๆ 
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นอกจากนี้ผูถ้ือหุน้ที่ใชส้ ิทธิซื้อหุน้สามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิ PRG-W1 จะมีสิทธิ

เช่นเดียวกับผูถ้ือหุน้ของบรษัิททัง้หมด เช่น สทิธใินการไดรั้บเงนิปันผล สทิธใินการเขา้ร่วม
ประชมุผูถ้อืหุน้และออกเสยีงลงคะแนนในการประชมุผูถ้อืหุน้ 

 
8. รายละเอยีดอืน่ใดทีจ่ําเป็นสําหรบัผูถ้อืหุน้เพือ่ใชป้ระกอบการตดัสนิใจในการขออนมุตั ิ

การเพิม่ทนุ/จดัสรรหุน้เพิม่ทนุ 
การจัดสรรหุน้สามญัทีอ่อกใหม ่ เพือ่รองรับการใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัตามใบสําคญัแสดงสทิธ ิ

PRG-W1 
1. ผลกระทบตอ่สดัสว่นการถอืหุน้ (Control Dilution) 
 ในกรณีทีม่กีารใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัเพิม่ทนุตามใบสําคัญแสดงสทิธจินครบทัง้จํานวนแต่ผูใ้ช ้

สทิธมิใิชผู่ถ้อืหุน้ของบรษัิท จะเกดิผลกระทบต่อสัดสว่นการถอืหุน้ของผูถ้อืหุน้โดยผูถ้อืหุน้
จะมสีัดส่วนการถอืหุน้ลดลงประมาณรอ้ยละ 4.76 เมือ่เทยีบกับสัดส่วนการถอืหุน้ก่อนการ
ออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสทิธ ิ

 

* คํานวณจากจํานวนหุน้รองรับใบสําคัญแสดงสทิธทิีอ่อกในครัง้นี้ จํานวน 30,000,000 หุน้ 
หารดว้ย ผลบวกของ (1) จํานวนหุน้ทีจํ่าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของ จํานวน 600,000,000 
หุน้ (2) จํานวนหุน้รองรับใบสําคัญแสดงสทิธทิีอ่อกในครัง้นีจํ้านวน 30,000,000 หุน้ 

 

Control Dilution 
=  จํานวนหุน้รองรับใบสําคญัแสดงสทิธทิีอ่อกในครัง้นี ้/ (จํานวนหุน้ทีช่าํระแลว้ + จํานวน

หุน้รองรับใบสําคัญแสดงสทิธ ิทีอ่อกในครัง้นี)้ 
=  30,000,000 / (600,000,000 + 30,000,000) 
=  ประมาณรอ้ยละ 4.76 

 
2. ผลกระทบดา้นราคา (Price Dilution) 

 ในกรณีทีม่กีารใชส้ทิธซิือ้หุน้สามัญเพิม่ทนุตามใบสําคัญแสดงสทิธจินครบทัง้จํานวนแต่
ผูใ้ชส้ทิธมิใิชผู่ถ้ือหุน้ของบรษัิทจะเกดิผลกระทบดา้นราคาตลาดหุน้ (Price Dilution) 
ลดลงรอ้ยละ 2.74 บนสมมตฐิานราคาตลาดที ่11.77 บาทต่อหุน้ซึง่คํานวณจากราคาปิด
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักยอ้นหลัง 10 วันทําการก่อนวันประชุมคณะกรรมการบรษัิทฯ (12 
ตลุาคม 2564) 

 

* คํานวณจากราคาตลาด 11.77 บาท ลบราคาตลาดหลังเสนอขาย 11.44 บาทหารดว้ย
ราคาตลาด 11.77 บาท 
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ราคาตลาดหลังเสนอขาย =  (ราคาตลาด x จํานวนหุน้ทีช่ําระแลว้) + (ราคาใชส้ทิธ ิ 
     x จํานวนหุน้รองรับใบสําคญัแสดงสทิธทิีอ่อกในครัง้นี)้ /  
     (จํานวนหุน้ทีช่าํระแลว้ + จํานวนหุน้รองรับ 
     ใบสําคญัแสดงสทิธทิีอ่อกในครัง้นี)้ 
  =  (11.77 x 600,000,000) + (5 x 30,000,000)/  
    (600,000,000 + 30,000,000) 
  =  11.44 
Price Dilution 
=  ราคาตลาด - ราคาตลาดหลงัเสนอขาย / ราคาตลาด 
=  (11.77 – 11.44) / 11.77 
=  ประมาณรอ้ยละ 2.74 
 

3. ผลกระทบตอ่สว่นแบง่ของกําไรตอ่หุน้ (Earnings per Share Dilution) 
  ในกรณีที่มีการใชส้ทิธซิื้อหุน้สามัญเพิ่มทุนตามใบสําคัญแสดงสทิธจินครบทัง้จํานวน                 

จะเกิดผลกระทบต่อส่วนแบ่งของกําไรต่อหุน้โดยส่วนแบ่งของกําไรต่อหุน้จะลดลง 
(Earnings per Share Dilution) ประมาณรอ้ยละ 4.76 เมือ่เทยีบกับสัดส่วนการถอืหุน้กอ่น
การออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสทิธ ิโดยคํานวณจากสตูรดังตอ่ไปนี ้

 
  Earnings Per Share Dilution 

=  (Earnings Per Share กอ่นจัดสรร* – Earnings Per Share หลังจัดสรร**) / 
Earnings Per Share กอ่นจัดสรร 

=  (0.6549 – 0.6237) / 0.6549 
=  ประมาณรอ้ยละ 4.76 
 

*    โดย Earnings Per Share กอ่นจัดสรร = กําไรสทุธ ิ/ จํานวนหุน้ทีช่าํระแลว้ 
 

**  Earnings Per Share หลังจัดสรร = กําไรสทุธ ิ/ (จํานวนหุน้ทีช่าํระแลว้ + จํานวนหุน้
รองรับใบสําคญัแสดงสทิธทิีอ่อกในครัง้นี)้ 
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สรปุสาระสําคญัของใบสําคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของ 
บรษิทั พ ีอาร ์จ ีคอรป์อเรช ัน่ จํากดั (มหาชน) คร ัง้ที ่1 (PRG-W1) 

 
ประเภทของใบสําคญัแสดงสทิธ ิ: ใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามัญของบรษัิท พ ีอาร ์จ ีคอรป์อเรชัน่ 

จํากดั (มหาชน) ครัง้ที ่1 (“ใบสาํคญัแสดงสทิธ ิPRG-W1) 

ชนดิของใบสําคญัแสดงสทิธ ิ: 

 

ใบสําคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามัญของบรษัิทชนิดระบุชือ่ผูถ้อื และ

สามารถเปลีย่นมอืได ้

วธิกีารจัดสรร :                                   • จัดสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษัิท พี อาร์ จ ีคอร์ปอเรชั่น จํากัด 

(มหาชน) (“บริษัท”) ตามสัดส่วนการถือหุน้ โดยไม่คดิมูลค่าใน

อตัราสว่น 20 หุน้สามัญเดมิ ตอ่ 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ
• ในการคํานวณสทิธทิีจ่ะไดรั้บจัดสรรใบสําคัญแสดงสทิธขิองผูถ้ือ

หุน้แตล่ะรายนัน้ หากเกดิเศษจากการคํานวณตามอัตราการจัดสรร 

ใหปั้ดเศษนัน้ทิง้ 

ทัง้นี้ ในการเสนอขายหรือจัดสรรใบสําคัญแสดงสทิธ ิPRG-W1 

ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ และยังคงมคีวามเสีย่งทีอ่าจทําใหบ้ริษัท มหีนา้ที่

ตามกฎหมายตา่งประเทศ ดังนัน้ เพือ่เป็นการบรหิารความเสีย่งในเรือ่ง

ดังกลา่ว คณะกรรมการบรษัิทมสีทิธใิชด้ลุยพนิจิพจิารณาไม่เสนอขาย

หรือไม่จัดสรรใบสําคัญแสดงสทิธดิังกล่าวใหแ้ก่ผูถ้ ือหุน้ในประเทศ

ฝร่ังเศส ประเทศสิงคโปร์ ประเทศอังกฤษ ประเทศจีน ประเทศ

สหรัฐอเมรกิา ประเทศอนิเดยี ประเทศสวสิเซอร์แลนด ์ประเทศญีปุ่่ น 

ประเทศเวยีดนาม และประเทศอืน่ใด ตามทีบ่รษัิทพจิารณาเห็นสมควร 
หากการเสนอขายหรือจัดสรรใบสําคัญแสดงสทิธดิังกล่าวทําให ้หรอื

อาจเป็นผลให ้ 

(ก) เป็นการกระทําที่ขัดต่อกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือระเบียบ

ขอ้บังคับใดๆ ของประเทศไทย หรอื ตา่งประเทศ และ/หรอื ขอ้บังคับ

ของบรษัิท หรอื 

(ข) บริษัท มีภาระหรือหนา้ทีต่อ้งปฏบิัตหิรือตอ้งดําเนินการใดๆ 

เพิม่เตมิเกนิสมควร นอกเหนือจากทีต่อ้งดําเนนิการตามกฎหมายหรือ

กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวขอ้งกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต ้
กฎหมายไทย หรอื  

(ค) บริษัท มีภาระค่าใชจ้่ายทีเ่พิ่มขึน้ และ/หรือ มีความเสีย่งใน

ดา้นต่างๆ เกนิสมควรเมือ่ เปรียบเทยีบกับประโยชน์ทีบ่รษัิท จะไดรั้บ

หากมกีารเสนอขายหรอืจัดสรรใบสําคัญแสดงสทิธ ิPRG-W1 ดังกลา่ว 

รวมถงึการดําเนนิการทีเ่กีย่วขอ้ง หรอื   

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1.3 
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(ง) ไมเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร หรอืเงือ่นไขทีบ่รษัิท กําหนด
สาํหรับการเสนอขายหรอืจัดสรรใบสาํคัญแสดงสทิธ ิPRG-W1 ดงักลา่ว  

ทัง้นี้ องคป์ระกอบทีบ่รษัิท ใชป้ระกอบการพจิารณาไม่เสนอขาย

หรือไม่จัดสรรใบสําคัญแสดงสทิธิ PRG-W1 ดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่

จํากัดเพียงภาระหนา้ทีเ่พิม่เตมิของบรษัิท ตามกฎหมายต่างประเทศ 

หรอืภาระในการตรวจสอบขอ้กฎหมาย และ/หรอื การปฏบิัตติามหนา้ที่

ตามกฎหมายต่างประเทศ ค่าใชจ้่ายที่เพิ่มขึ้นของบริษัท ในการ

ตรวจสอบขอคําปรึกษาและขอ้แนะนําตามกฎหมายต่างประเทศและ 

การปฏบิัตติามหนา้ทีต่ามกฎหมายต่างประเทศ และ/หรือ ความเสีย่ง
ของบรษัิท ในดา้นตา่งๆ  เมือ่เปรยีบเทยีบกบัประโยชน์ทีบ่รษัิทจะไดรั้บ

หากมกีารเสนอขายหรอืการจัดสรรใบสาํคญัแสดงสทิธ ิPRG-W1 ใหแ้ก่

ผูถ้ ือหุน้เดมิของบริษัท  นอกจากนี้ บริษัทอาจเสนอขายหรือจัดสรร

ใบสําคัญแสดงสทิธ ิPRG-W1 ใหแ้ก่ผูถ้ ือหุน้เดมิของบริษัททีม่ีสทิธิ

ไดรั้บการเสนอขายหรอืจัดสรรใบสาํคัญแสดงสทิธ ิPRG-W1 รายใดราย

หนึ่งเป็นการเฉพาะก็ได ้ภายใตแ้นวทางปฏบิัตสิากล หรือขอ้ยกเวน้            

ที่มีอยู่ภายใตก้ฎหมายต่างประเทศที่มีผลใชบ้ังคับอยู่และสามารถ

ดําเนนิการไดใ้นเวลานัน้  

ในการนี้ บรษัิท มีสทิธทิีจ่ะไม่เสนอขาย หรือไม่จัดสรรใบสําคัญ

แสดงสทิธ ิPRG-W1 ของบรษัิท ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ของบรษัิท ซึง่มทีีอ่ยู่ใน

การจัดสง่เอกสารนอกประเทศไทย ทัง้นี ้บรษัิท มสีทิธทิีจ่ะใชด้ลุยพนิจิ
ในการเปลีย่นแปลงรายละเอยีดต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งตามความเหมาะสม 

เมื่อคํานึงถงึองคป์ระกอบทีใ่ชใ้นการพิจารณาตามที่กล่าวไวข้า้งตน้   

ซึง่รวมถงึแตไ่มจํ่ากดัเพยีงการกําหนดรายชือ่ประเทศทีไ่มถ่กูจํากัดสทิธ ิ

และ/หรือ รายชือ่ประเทศทีถู่กจํากัดสทิธ ิ เพื่อใหก้ารเสนอขายหรือ

จัดสรรใบสําคัญแสดงสทิธ ิPRG-W1 ประสบความสําเร็จ โดยบริษัท 

อาจแจง้ขอ้กําหนด และ/หรือ เงือ่นไขเพิ่มเตมิในการเสนอขายหรือ

จัดสรรใบสาํคญัแสดงสทิธ ิPRG-W1 ดงักลา่วใหท้ราบตอ่ไป (หากม)ี 

ในการนี้ ใหค้ณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู ม้ี อํ านาจ              

กระทําการแทนบรษัิท หรอืบคุคลทีค่ณะ กรรมการบรษัิทหรอืกรรมการ
ผูม้ีอํานาจกระทําการแทนบริษัทมอบหมาย เป็นผูม้ีอํานาจในการ

ดําเนนิการ  (ก)  กําหนดหลักเกณฑ ์เงือ่นไขและรายละเอยีดอืน่ๆ อัน

จําเป็นและสมควรเกีย่วเนื่องกับการออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสทิธ ิ

PRG-W1  (ข) ดําเนินการและลงนามในเอกสารคําขออนุญาตต่างๆ 

และหลักฐานที่จําเป็นและเกีย่วขอ้งกับการออกใบสําคัญแสดงสทิธิ 

PRG-W1 ซึง่รวมถงึการตดิต่อและการยืน่คําขออนุญาตคําขอผ่อนผัน 

เอกสาร และหลักฐานดังกล่าว ต่อหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่

เกี่ยวขอ้งกับการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ PRG-W1 และการนํา
ใบสําคัญแสดงสทิธ ิPRG-W1 รวมถงึหุน้สามัญเพิ่มทุนทีเ่กดิขึน้จาก
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การใชส้ทิธิตามใบสําคัญแสดงสทิธิ PRG-W1 เขา้จดทะเบียนเป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  (ค)                  

มอํีานาจในการดําเนินการใดๆ ตามทีจํ่าเป็นและสมควรเกีย่วเนื่องกับ

การออกและจัดสรรใบสําคญัแสดงสทิธ ิPRG-W1 ในครัง้นี ้

จํานวนใบ สําคญัแสดงสทิธทิีเ่สนอขาย     : ไมเ่กนิ 30,000,000 หน่วย 

ราคาเสนอขายตอ่หน่วย                        :              0 บาท (ศนูยบ์าท) 

อายขุองใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ                              ไมเ่กนิ 3 ปีนับแตว่นัทีอ่อกใบสาํคัญแสดงสทิธ ิ

จํานวนหุน้ทีอ่อกเพือ่รองรับ               

ใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ 

ไมเ่กนิ 30,000,000 หุน้ (มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท) 

อตัราการใชส้ทิธ ิ                                :                                       ใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วย ตอ่หุน้สามัญ 1 หุน้ เวน้แตก่รณีมกีารปรับ

อตัราการใชส้ทิธติามเงือ่นไขการปรับสทิธ ิ

ราคาการใชส้ทิธซิือ้หุน้สามัญ                : 5 บาท 

คณะกรรมการ หรือกรรมการผูม้อํีานาจกระทําการแทนบรษัิท หรือ

บคุคลทีค่ณะกรรมการบรษัิทหรอืกรรมการผูม้อํีานาจกระทําการแทน

บริษัทมอบหมาย เป็นผูกํ้าหนดราคาใชส้ทิธิและรายละเอียดที่

เกีย่วขอ้ง 

ทัง้นี้หากมีการปรับราคาการใชส้ทิธริาคาการใชส้ทิธจิะตอ้งไม่ตํ่า

กวา่มลูคา่หุน้ทีต่ราไวข้องหุน้ของบรษัิท ณ ขณะนัน้ 
 

วนัออกใบสําคญัแสดงสทิธ ิ                  : คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผูม้ีอํานาจกระทําการแทนบริษัท 

หรือบุคคลทีค่ณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผูม้ีอํานาจกระทําการ

แทนบริษัทมอบหมาย จะพิจารณากําหนด โดยบริษัทคาดว่าจะออก

ใบสาํคญัแสดงสทิธไิดภ้ายในไตรมาสที ่4 ของปี 2564 

ระยะเวลาแจง้ความจํานงในการใชส้ทิธ ิ    :                      ทุกวันที่ 15 ของเดือนมกราคม, กุมภาพันธ์, มีนาคม, เมษายน , 

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

พฤศจกิายน, ธันวาคมของทกุปี ตลอดอายุของใบสําคัญแสดงสทิธใิน

กรณีทีว่ันใชส้ทิธติรงกับวันหยุดทําการของบรษัิท ใหเ้ลือ่นกําหนดการ

ใชส้ทิธดิังกลา่วเป็นวันทําการถัดไป ทัง้นี้ บรษัิทคาดว่าวันใชส้ทิธคิรัง้

แรกจะตรงกบัวนัที ่15 มกราคม 2565 
ทัง้นี้วันครบกําหนดการใชส้ทิธิครั ้งสุดทา้ยจะตรงกับวันที่ใบสําคัญ

แสดงสทิธ ิPRG-W1 มอีายุครบ ในวันที ่15 พฤศจกิายน 2567 (มอีายุ

ไม่เกนิ 3 ปี นับแต่วันทีอ่อกใบสําคัญแสดงสทิธ)ิ และในกรณีทีว่ันใช ้

สทิธคิรัง้สดุทา้ยตรงกับวันหยุดทําการของบรษัิทใหเ้ลือ่นกําหนดวันใช ้

สทิธคิรัง้สดุทา้ยเป็นวนักอ่นวนัหยดุทําการของบรษัิท  

คณะกรรมการ หรอืหรอืกรรมการผูม้อํีานาจกระทําการแทนบรษัิท หรอื

บุคคลทีค่ณะกรรมการบรษัิท หรือกรรมการผูม้อํีานาจกระทําการแทน

บรษัิทมอบหมาย จะเป็นผูกํ้าหนดวนัครบกําหนดการใชส้ทิธคิรัง้สดุทา้ย
และรายละเอยีดทีเ่กีย่วขอ้ง 
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การแจง้ความจํานงในการใชส้ทิธ ิ           : ผูถ้อืใบสําคัญแสดงสทิธทิีป่ระสงคจ์ะใชส้ทิธใินการซือ้หุน้สามัญของ
บริษัทจะตอ้งแจง้ความจํานงในการใชส้ทิธิซื้อหุน้สามัญของบริษัท

ระหวา่งเวลา 9.30 น. ถงึ 15.30 น. ภายในระยะเวลา 5 วันทําการก่อน

วันใชส้ทิธใินแตล่ะครัง้ ยกเวน้การใชส้ทิธคิรัง้สดุทา้ย โดยกําหนดใหม้ี

ระยะเวลาการแจง้ความจํานง ระหว่างเวลา 9.30 น. ถึง 15.30 น. 

ภายในระยะเวลา 15 วนักอ่นวนัใชส้ทิธคิรัง้สดุทา้ย  

เมื่อผูถ้อืใบสําคัญแสดงสทิธไิดแ้จง้ความจํานงในการใชส้ทิธิซื้อหุน้

สามัญของบรษัิท ตามใบสาํคญัแสดงสทิธ ิPRG-W1 แลว้การแจง้ความ

จํานงในการใชส้ทิธดิงักลา่วไม่สามารถเพกิถอนได ้

นายทะเบยีนใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ            : บรษัิท ศนูยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จํากดั 

ตลาดรองของใบสําคญัแสดงสทิธ ิ          : บริษัทจะนําใบสําคัญแสดงสิทธิ PRG-W1 เข า้จดทะเบียนเป็น

หลกัทรัพยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 

ตลาดรองของหุน้สามัญทีเ่กดิจาก           : 
การใชส้ทิธ ิ

บรษัิทจะนําหุน้สามัญทีอ่อกใหม่ทีเ่กดิจากการใชส้ทิธซิือ้หุน้สามัญตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิ PRG-W1 เข า้จดทะเบียนเ ป็นหลักทรัพย์             

จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 

วตัถปุระสงคข์องการออกใบสําคญั           : 

แสดงสทิธแิละประโยชนท์ีบ่รษัิทจะ 

ไดรั้บจากการจัดสรรหุน้สามัญที ่

ออกใหมใ่นครัง้นี ้

เพือ่เป็นการใหผ้ลตอบแทนแกผู่ถ้อืหุน้แทนการจ่ายเงนิปันผล  ซึง่จะมี

ผลทําใหบ้รษัิทฯ สามารถรักษาเงนิทุนหมุนเวยีน และเสรมิสรา้งความ

แข็งแกร่งทางการเงนิ เพือ่ใชใ้นการประกอบธรุกจิ 

 

ประโยชนท์ีผู่ถ้อืหุน้จะไดรั้บจากการ          : 

เพิม่ทนุ 

ในกรณีที่ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิทธิมีการใชส้ ิทธิซื้อหุน้สามัญตาม

ใบสําคัญแสดงสทิธแิละเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษัิท ผูถ้อืหุน้ของบรษัิทจะ

ไดรั้บผลประโยชน์เกีย่วเนื่องจากการทีบ่ริษัทจะสามารถนําเงนิทุนที่

ไดรั้บจากการใชส้ทิธซิือ้หุน้สามัญของบรษัิทตามใบสําคัญแสดงสทิธิ

ไปดําเนนิการตา่งๆ 

นอกจากนี้ผูถ้ ือหุน้ที่ใชส้ ิทธิซื้อหุน้สามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิ        
PRG-W1 จะมสีทิธเิชน่เดยีวกับผูถ้อืหุน้ของบรษัิททัง้หมด เชน่ สทิธใิน

การไดรั้บเงนิปันผล สทิธใินการเขา้ร่วมประชมุผูถ้ือหุน้และออกเสยีง

ลงคะแนนในการประชมุผูถ้อืหุน้ 

 

 
ผลกระทบตอ่ผูถ้อืหุน้  : 

1. หุน้สามัญทีอ่อกใหม่ทีเ่กดิจากการใชส้ทิธซิือ้หุน้สามัญตามใบสําคัญแสดงสทิธ ิPRG-W1 ในครัง้นีจ้ะมสีทิธแิละ

ไดรั้บผลประโยชน์อันพึงไดเ้สมือนหุน้สามัญเดิมที่ออกและเรียกชําระเต็มมูลค่าของบริษัททุกประการ                  

โดยสทิธิใดๆ ที่จะไดรั้บจากการเป็นผูถ้ือหุน้สามัญจากการใชส้ทิธิซื้อหุน้สามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิ              

PRG-W1 จะเริ่มตัง้แต่วันที่กระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบยีนเปลีย่นแปลงทุนชําระแลว้สําหรับหุน้สามัญใหม่          
ทีเ่กดิจากการใชส้ทิธซิือ้หุน้สามัญตามใบสําคัญแสดงสทิธ ิPRG-W1 และนายทะเบยีนของบรษัิทไดล้งทะเบยีน

หุน้ทีอ่อก  เนือ่งจากการใชส้ทิธซิือ้หุน้สามัญตามใบสาํคัญแสดงสทิธ ิPRG-W1 นัน้แลว้ 
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2. ผลกระทบทีม่ตีอ่ผูถ้อืหุน้เนื่องจากการเสนอขายและจัดสรรใบสําคัญแสดงสทิธใิหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ มรีายละเอยีด

ดงันี ้

1. ผลกระทบตอ่สดัสว่นการถอืหุน้ (Control Dilution) 

 ในกรณีทีม่กีารใชส้ทิธซิือ้หุน้สามัญเพิม่ทนุตามใบสําคัญแสดงสทิธจินครบทัง้จํานวนแตผู่ใ้ชส้ทิธมิใิช่

ผูถ้ ือหุน้ของบริษัท จะเกิดผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุน้ของผูถ้ือหุน้โดยผูถ้ือหุน้จะมีสัดส่วน               

การถือหุน้ลดลงประมาณรอ้ยละ 4.76 เมื่อเทียบกับสัดส่วนการถือหุน้ก่อนการออกและจัดสรร
ใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ

 

* คํานวณจากจํานวนหุน้รองรับใบสําคัญแสดงสทิธทิีอ่อกในครัง้นี้ จํานวน 30,000,000 หุน้ หารดว้ย 

ผลบวกของ (1) จํานวนหุน้ที่จําหน่ายไดแ้ลว้ทั ้งหมดของบริษัท จํานวน 600,000,000 หุน้                    

(2) จํานวนหุน้รองรับใบสาํคญัแสดงสทิธทิีอ่อกในครัง้นีจํ้านวน 30,000,000 หุน้ 

 

Control Dilution 

=  จํานวนหุน้รองรับใบสาํคัญแสดงสทิธทิีอ่อกในครัง้นี ้/ (จํานวนหุน้ทีช่าํระแลว้ + จํานวนหุน้
รองรับใบสาํคัญแสดงสทิธ ิทีอ่อกในครัง้นี)้ 

=  30,000,000 / (600,000,000 + 30,000,000) 

=  ประมาณรอ้ยละ  4.76 

 

2. ผลกระทบดา้นราคา (Price Dilution) 

 ในกรณีทีม่กีารใชส้ทิธซิือ้หุน้สามัญเพิม่ทนุตามใบสําคัญแสดงสทิธจินครบทัง้จํานวนแตผู่ใ้ชส้ทิธิ
มใิชผู่ถ้อืหุน้ของบรษัิทจะเกดิผลกระทบดา้นราคาตลาดหุน้ (Price Dilution) ลดลงรอ้ยละ 2.74 

บนสมมตฐิานราคาตลาดที ่11.77 บาทตอ่หุน้ซึง่คํานวณจากราคาปิดถัวเฉลีย่ถว่งน้ําหนักยอ้นหลัง 

10 วนัทําการกอ่นวนัประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ (วนัที ่12 ตลุาคม 2564) 

 

* คํานวณจากราคาตลาด 11.74 บาท ลบราคาตลาดหลงัเสนอขาย 11.44 บาทหารดว้ยราคาตลาด 

11.74 บาท 
 

ราคาตลาดหลงัเสนอขาย =  (ราคาตลาด x จํานวนหุน้ทีช่ําระแลว้) + (ราคาใชส้ทิธ ิ 

     x จํานวนหุน้รองรับใบสาํคญัแสดงสทิธทิีอ่อกในครัง้นี)้ /  

     (จํานวนหุน้ทีช่าํระแลว้ + จํานวนหุน้รองรับ 

     ใบสาํคญัแสดงสทิธทิีอ่อกในครัง้นี)้ 

   =  (11.77 x 600,000,000) + (5 x 30,000,000)/  
    (600,000,000 + 30,000,000) 

    =  11.44 

Price Dilution 

=  ราคาตลาด - ราคาตลาดหลงัเสนอขาย / ราคาตลาด 

=  (11.77 – 11.44) / 11.77 

=  ประมาณรอ้ยละ 2.74 
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3. ผลกระทบตอ่สว่นแบง่ของกําไรตอ่หุน้ (Earnings per Share Dilution) 

  ในกรณีทีม่กีารใชส้ทิธซิือ้หุน้สามัญเพิม่ทนุตามใบสาํคญัแสดงสทิธจินครบทัง้จํานวนจะเกดิผลกระทบ

ต่อสว่นแบง่ของกําไรต่อหุน้โดยส่วนแบ่งของกําไรต่อหุน้จะลดลง (Earnings per Share Dilution) 

ประมาณรอ้ยละ 4.76 เมื่อเทยีบกับสัดส่วนการถือหุน้ก่อนการออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสทิธ ิ 

โดยคํานวณจากสตูรดงัตอ่ไปนี ้
 

  Earnings Per Share Dilution 

=  (Earnings Per Share กอ่นจัดสรร* – Earnings Per Share หลงัจัดสรร**) / Earnings Per 

Share กอ่นจัดสรร 

=  (0.6549–0.6237) / 0.6549 

=  ประมาณรอ้ยละ 4.76 

*    โดย Earnings Per Share กอ่นจัดสรร = กําไรสทุธ ิ/ จํานวนหุน้ทีช่าํระแลว้ 

**  Earnings Per Share หลงัจัดสรร = กําไรสทุธ ิ/ (จํานวนหุน้ทีช่าํระแลว้ + จํานวนหุน้รองรับ
ใบสาํคญัแสดงสทิธทิีอ่อกในครัง้นี)้ 

 

เง ือ่นไขการปรบัสทิธ ิ: 

 ราคาใชส้ ิทธิและอัตราการใชส้ ิทธิ อาจเปลี่ยนแปลงไดต้ลอดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ PRG-W1                       

ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้เกิดขึ้น ทั ้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทน                 

ของผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธ ิPRG-W1 ไมใ่หด้อ้ยไปกวา่เดมิ 

 1. เมือ่บรษัิทเปลีย่นแปลงมูลคา่ทีต่ราไวข้องหุน้บรษัิท อันเป็นผลมาจากการรวมหรือการแบง่แยกหุน้ทีไ่ดอ้อก

แลว้ของบรษัิท 

 2. เมือ่บรษัิทเสนอขายหุน้สามัญทีอ่อกใหม่ใหก้ับผูถ้อืหุน้เดมิ และ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลใน
วงจํากดัในราคาสทุธติอ่หุน้ของหุน้สามัญทีคํ่านวณไดตํ้า่กวา่รอ้ยละ 90 ของราคาตลาดของหุน้สามญัของบรษัิท  

 3. เมือ่บรษัิทเสนอขายหลักทรัพยท์ีอ่อกใหมใ่ดๆ ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้เดมิ และ/หรอืเสนอขายแกป่ระชาชนทั่วไป และ/

หรอืบคุคลในวงจํากัด โดยทีห่ลักทรัพยนั์น้มสีทิธทิีจ่ะแปลงสภาพ/เปลีย่นเป็นหุน้สามัญไดห้รอืใหส้ทิธใินการจองซือ้หุน้

สามัญของบรษัิท (เชน่ หุน้กูแ้ปลงสภาพ หรอืใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามัญ) โดยทีร่าคาสทุธติอ่หุน้ของหุน้สามัญ

ทีจ่ะออกใหม ่เพือ่รองรับสทิธดิงักลา่ว ตํา่กวา่รอ้ยละ 90 ของราคาตลาดของหุน้สามัญของบรษัิท  

 4. เมือ่บรษัิท จา่ยเงนิปันผลทัง้หมดหรอืบางสว่นเป็นหุน้ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ของบรษัิท 

 5. เมือ่มกีารจ่ายเงนิปันผลเป็นเงนิเกนิกวา่อัตรารอ้ยละ 90 ของกําไรสทุธติามงบการเงนิรวมของบรษัิท สําหรับ

การดําเนนิงานในรอบระยะเวลาบญัชใีดๆ 
 6. เมือ่มกีรณีอืน่ใดในลกัษณะเดยีวกับ ขอ้ 1 ถงึ 5 ทีทํ่าใหผ้ลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ทีผู่ถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธิ

จะไดรั้บเมือ่มกีารใชส้ทิธติามใบสาํคัญแสดงสทิธ ิPRG-W1 ดอ้ยไปกวา่เดมิ 

 ทั ้งนี้  มอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผูม้ีอํานาจกระทําการแทนบริษัท หรือบุคคลที่

คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผูม้ีอํานาจกระทําการแทนบริษัทมอบหมาย เป็นผูพ้ิจารณากําหนดเงื่อนไข และ

รายละเอยีดอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับการปรับหรอืการเปลีย่นแปลงอัตราการใชส้ทิธ ิและราคาใชส้ทิธขิองใบสําคัญแสดงสทิธ ิ

PRG-W1 
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เง ือ่นไขอืน่ๆ : 

คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผูม้ีอํานาจกระทําการแทนบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือ

กรรมการผูม้อํีานาจกระทําการแทนบรษัิทมอบหมาย เป็นผูม้อํีานาจในการดําเนนิการ  

(ก) กําหนดหลักเกณฑ ์เงือ่นไขและรายละเอยีดอืน่ๆ อันจําเป็นและสมควรเกีย่วเนื่องกับการออกและจัดสรร

ใบสาํคญัแสดงสทิธ ิPRG-W1  

(ข)  ดําเนินการและลงนามในเอกสารคําขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จําเป็นและเกีย่วขอ้งกับการออก

ใบสาํคญัแสดงสทิธ ิPRG-W1 ซึง่รวมถงึการตดิตอ่และการยืน่คําขออนุญาต คําขอผอ่นผัน เอกสาร และหลกัฐานดงักล่าว 

ตอ่หน่วยงานราชการ หรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกับการออกใบสําคัญแสดงสทิธ ิPRG-W1 และการนําใบสําคญัแสดงสทิธ ิ

PRG-W1 รวมถึงหุน้สามัญเพิ่มทุนที่เกิดขึ้นจากการใชส้ทิธิตามใบสําคัญแสดงสทิธิ PRG-W1 เขา้จดทะเบียนเป็น

หลกัทรัพยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย   

(ค) มอํีานาจในการดําเนนิการใดๆ ตามทีจํ่าเป็นและสมควรเกีย่วเนื่องกับการออกและจัดสรรใบสําคญัแสดงสทิธ ิ

PRG-W1 ในครัง้นี ้
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ขอ้บงัคับ 

ของ 

บรษัิท พ ีอาร ์จ ีคอรป์อเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 

_________________________ 

 

หมวดที ่6 

การประชมุผูถ้อืหุน้ 

ขอ้ 32. คณะกรรมการตอ้งจัดใหม้กีารประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการประชมุสามัญประจําปี ภายใน 4 เดอืนนับแต่         
วันสิน้สุดของรอบปีบัญชขีองบรษัิท  การประชุมผูถ้ือหุน้คราวอืน่นอกจากนี้ใหเ้รียกว่าการประชมุ
วสิามญั 

คณะกรรมการจะเรยีกประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการประชมุวสิามญัเมือ่ใดก็ไดต้ามทีเ่ห็นสมควร 

การประชุมผูถ้ือหุน้ของบริษัท สามารถดําเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได  ้         
โดยจะตอ้งจัดใหผู้ร้่วมประชมุแสดงตนเพือ่เขา้ร่วมประชมุผ่านสือ่อเิล็กทรอนกิสก์อ่นร่วมการประชมุ 
และจัดใหผู้ร้่วมประชมุสามารถลงคะแนนได ้ทัง้การลงคะแนนโดยเปิดเผยหรือการลงคะแนนลับ 
รวมทัง้จัดเก็บขอ้มลูจราจรอเิล็กทรอนกิส ์ของผูร้ว่มประชมุทกุคนไวเ้ป็นหลักฐาน และจะตอ้งกระทํา
ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดา้นเทคโนโลยทีี่กฎหมายกําหนด ทัง้นี้ 
ขอ้กําหนด หลักเกณฑ ์และวธิีการในการประชุมผ่านสือ่อเิล็กทรอนิกสใ์หเ้ป็นไปตามกฎหมายที่
เกีย่วขอ้งกําหนด  รวมทัง้ใหป้ฎบิตัติามกฎหมายอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประชมุผูถ้อืหุน้ดว้ย 

ผูถ้ือหุน้คนหนึ่งหรือหลายคนซึง่มหีุน้นับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของจํานวนหุน้              
ที่จําหน่ายไดท้ัง้หมด  จะเขา้ชือ่กันทําหนังสือขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมผูถ้ือหุน้เป็นการ
ประชุมวสิามัญเมื่อใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอใหเ้รียกประชุมไวใ้หช้ัดเจน               
ในหนังสอืดังกล่าวดว้ย ในกรณีเชน่นี้  คณะกรรมการตอ้งจัดใหม้กีารประชมุผูถ้อืหุน้ภายใน 45 วัน       
นับแตว่ันทีไ่ดรั้บหนังสอืจากผูถ้อืหุน้   

ในกรณีทีค่ณะกรรมการไม่จัดใหม้กีารประชมุภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคสี ่ผูถ้อืหุน้
ทัง้หลายซึง่เขา้ชือ่กันหรอืผูถ้อืหุน้คนอืน่ๆ รวมกันไดจํ้านวนหุน้ตามทีบ่ังคับไวนั้น้จะเรยีกประชมุเอง 
ก็ได ้ภายใน 45 วันนับแต่วันครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคสี ่ในกรณีเชน่นี้ ใหถ้อืวา่เป็นการประชมุ
ผูถ้อืหุน้ทีค่ณะกรรมการเรยีกประชมุ  โดยบรษัิทตอ้งรับผดิชอบค่าใชจ้่ายอันจําเป็นทีเ่กดิจากการ         
จัดใหม้กีารประชมุและอํานวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผูถ้ือหุน้ที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถ้ือหุน้ตามวรรคหา้             
ครัง้ใดจํานวนผูถ้ือหุน้ซ ึง่มาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กําหนดไวใ้นขอ้ 36 แห่ง
ขอ้บังคับฉบับนี้ ผูถ้ือหุน้ตามวรรคหา้ตอ้งร่วมกันรับผดิชอบชดใชค้่าใชจ้่ายที่เกดิจากการจัดให ้            
มกีารประชมุในครัง้นัน้ใหแ้กบ่รษัิท 
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ขอ้ 33. กจิการอนัทีป่ระชมุสามญัประจําปีพงึกระทํามดีังตอ่ไปนีเ้ป็นอยา่งนอ้ย 

(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการแสดงถงึกจิการของบรษัิทในรอบปีทีผ่า่นมา 

(2) อนุมตังิบดลุและบญัชกํีาไรขาดทนุ 

(3) อนุมตัจัิดสรรเงนิกําไร 

(4) เลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีต่อ้งออกตามวาระ 

(5) แตง่ตัง้ผูส้อบบญัชแีละกําหนดจํานวนเงนิคา่สอบบญัชขีองบรษัิท 

 

ขอ้ 34. ในการเรียกประชุมผูถ้ือหุน้ ใหค้ณะกรรมการจัดทําเป็นหนังสอืนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา  
ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม  โดยระบุใหช้ัดเจนว่าเรื่องใดเป็นเรื่อง              
ทีเ่สนอเพือ่ทราบ  เพือ่อนุมัต ิ หรอืเพือ่พจิารณา  รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเรือ่งนัน้ๆ  
(ถา้ม)ี และรายละเอยีดที่เกีย่วขอ้งตามสมควร  และจัดส่งใหผู้ถ้อืหุน้และนายทะเบยีน พรอ้มกับ
เอกสารที่เกี่ยวขอ้งไม่นอ้ยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม และโฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมใน
หนังสอืพมิพต์ดิตอ่กนั 3 วัน กอ่นวันประชมุไมน่อ้ยกวา่ 3 วัน 

ในกรณีที่การประชมุผูถ้อืหุน้คราวใดเป็นการประชมุผ่านสือ่อเิล็กทรอนิกส ์คณะกรรมการ 
อาจส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมโดยจดหมายอเิล็กทรอนิกส์ก็ได ้ทัง้นี้ 
หลักเกณฑ ์และวธิกีารเกีย่วกับการส่งหนังสอืนัดประชมุโดยจดหมายอเิล็กทรอนกิสใ์หเ้ป็นไปตาม
กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกําหนด 

 

ขอ้ 35. ผูถ้อืหุน้อาจมอบฉันทะใหบ้คุคลอืน่เขา้ร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้แทน
กันก็ได ้โดยทําเป็นหนังสือตามแบบที่กฎหมายกําหนด และใหผู้รั้บมอบฉันทะยื่นต่อประธาน
กรรมการ หรอืผูซ้ ึง่ประธานกรรมการกําหนด ณ สถานทีป่ระชมุกอ่นผูรั้บมอบฉันทะจะเขา้ประชมุ 

 

ขอ้ 36. ในการประชมุผูถ้อืหุน้ ตอ้งมผีูถ้อืหุน้และผูรั้บมอบฉันทะจากผูถ้อืหุน้ (ถา้ม)ี มาประชมุไม่นอ้ยกวา่           
25 คน หรอืไมน่อ้ยกวา่กึง่หนึง่ของจํานวนผูถ้อืหุน้ทัง้หมด แลว้แต่จํานวนใดจะนอ้ยกวา่กัน และตอ้ง
มหีุน้นับรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจํานวนหุน้ทีจํ่าหน่ายไดท้ัง้หมด จงึจะเป็นองคป์ระชมุ 

ในกรณีทีป่รากฏว่าการประชมุผูถ้อืหุน้ครัง้ใด เมือ่ล่วงเวลานัดไปแลว้ถงึ 1 ชั่วโมง จํานวน         
ผูถ้อืหุน้ซ ึง่เขา้มารว่มประชมุไมค่รบองคป์ระชมุทีกํ่าหนดไว ้ถา้การนัน้ไดป้ระชมุเพราะผูถ้อืหุน้รอ้งขอ 
ใหก้ารประชุมเป็นอันระงับไป แต่ถา้การประชุมนัน้มใิช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถ้ือหุน้รอ้งขอ           
ใหนั้ดประชมุใหม ่และ ส่งหนังสอืนัดประชมุไปยังผูถ้อืหุน้ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 7 วันก่อนวันประชมุ       
ในการประชมุครัง้หลังนีไ้มบ่งัคับวา่จะตอ้งครบองคป์ระชมุ 
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ขอ้ 37. ใหป้ระธานกรรมการเป็นประธานในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ ในกรณีทีป่ระธานกรรมการไม่อยู่ในทีป่ระชมุ 
หรอื ไมส่ามารถปฏบิตัหินา้ทีไ่ด ้ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานในทีป่ระชมุ ถา้ไมม่รีองประธาน
กรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏบิัตหินา้ที่ได ้ใหท้ี่ประชุมเลือกผูถ้ือหุน้            
ซึง่มาประชมุคนหนึง่เป็นประธานในทีป่ระชมุ 

 

ขอ้ 38. ประธานทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ มหีนา้ทีค่วบคมุการประชมุใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคับของบรษัิท
ว่าดว้ยการประชมุ(ถา้ม)ี และใหก้ารประชมุดําเนนิไปตามลําดับระเบยีบวาระทีกํ่าหนดไวใ้นหนังสอื
นัดประชมุ เวน้แต่ ทีป่ระชมุจะมมีตดิว้ยคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนผูถ้อืหุน้ซ ึง่มา
ประชมุ ใหเ้ปลีย่นลําดับวาระ 

 

ขอ้ 39. การวนิจิฉัยชีข้าดหรอืลงมตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ใหก้ระทําโดยการออกเสยีงลงคะแนน และไมว่า่การ
ออกเสยีงลงคะแนนนัน้จะกระทําดว้ยวธิใีด ใหนั้บหนึง่หุน้เป็นหนึง่เสยีงเสมอ ในกรณีทีค่ะแนนเสยีง
เท่ากันใหป้ระธานในทีป่ระชมุออกเสยีงลงคะแนนเป็นเสยีงชีข้าดได ้แมว้่าจะมไิดเ้ป็นผูถ้อืหุน้ของ
บรษัิทก็ตาม  

ผูถ้อืหุน้คนใดมสีว่นไดเ้สยีเป็นพเิศษในเรือ่งทีท่ีป่ระชมุจะลงมตผิูถ้อืหุน้คนนัน้ไมม่สีทิธอิอก
เสียงลงคะแนนในเรื่องดังกล่าว เวน้แต่การออกเสยีงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการ ใหอ้อกเสยีง
ลงคะแนนได ้โดยไมม่ขีอ้หา้ม 
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เอกสารหลกัฐานแสดงสทิธเิขา้รว่มประชุมผา่นสือ่อเิล็กทรอนกิส ์(e-EGM)  
 

ผูเ้ขา้รว่มประชมุจะตอ้งแสดงเอกสารดังตอ่ไปนีก้อ่นเขา้รว่มประชมุ (แลว้แตก่รณี) 
 

1.     ผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นบคุคลธรรมดา  

       1.1 กรณีผูถ้อืหุน้เขา้ประชุมผ่านสือ่อเิล็กทรอนกิส ์(e-EGM) 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-EGM) 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 ่10 พฤศจกิายน 
2564 เวลา 8.30 น. เป็นตน้ไป และจะสิน้สดุการลงทะเบยีนในวันที ่19 พฤศจกิายน 2564  จนกวา่จะปิดการประชมุ 

กรณีผูถ้อืหุน้ทีป่ระสงค์จะมอบฉันทะใหก้รรมการอสิระ กรุณาจดัส่งหนงัสอืมอบฉนัทะพรอ้มเอกสารประกอบ มายังบรษัิทฯ          
ทางไปรษณีย ์ตามทีอ่ยูข่า้งลา่งนี ้โดยเอกสารจะตอ้งมาถงึบรษัิทฯ วันที ่18 พฤศจกิายน 2564 เวลา 17.00 น. 

บรษัิท พ ีอาร ์จ ีคอรป์อเรชัน่ จํากัด (มหาชน) 
แผนกกํากับดแูลกจิการ 
เลขที ่88 หมูท่ี ่2 ถนนตวิานนท ์ตําบลบางกะด ีอําเภอเมอืงปทมุธาน ีจังหวัดปทมุธาน ี12000 
อําเภอเมอืงปทมุธาน ีจังหวัดปทมุธาน ี12000 
โทร. 02-501-2175 ตอ่ 210 
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ขอ้มลูของกรรมการอสิระประกอบการมอบฉนัทะของผูถ้อืหุน้  

 

 1. ชือ่ : ดร.พรสริ ิ ปณุเกษม 

  ตําแหน่งในบรษัิท : กรรมการอสิระ 

  อายุ : 69  ปี 

  ทีอ่ยู ่ : 208/ 5  ห มู่ ที่  18  ถ น น ปร ะชาชื่น           
แขวงลาดยาว  เขตจตจัุกร  กรุงเทพฯ 
10900 

  การมสีว่นไดเ้สยีพเิศษ:  ไมม่ ี

  ในวาระการประชมุ    

        

      

      

 

 

 2. ชือ่ : รองศาสตราจารย ์ดร.สาธติ  พะเนยีงทอง 

  ตําแหน่งในบรษัิท : กรรมการอสิระ 

  อายุ : 68  ปี 

  ทีอ่ยู ่ : 9/5 หมู่ที ่2 แขวงท่าแรง้ เขตบางเขน 
กรุงเทพฯ 10220 

  การมสีว่นไดเ้สยีพเิศษ: ไมม่ ี

  ในวาระการประชมุ    

     

 

 

 

 3. ชือ่ : นางวณีา อรัญญเกษม 

  ตําแหน่งในบรษัิท : กรรมการอสิระ 

  อายุ : 59  ปี 

  ทีอ่ยู ่ : 919 หมู่ 9 หมู่บา้นลว้นพฤกษาเลควิว 
ซอยเทพา รักษ์  96 ถนนเทพา รัก ษ์   
อําเภอเมอืง จังหวดัสมทุรปราการ 10270 

  การมสีว่นไดเ้สยีพเิศษ: ไมม่ ี 

  ในวาระการประชมุ    
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ข ัน้ตอนการใชง้านระบบประชุมผา่นสือ่อเิล็กทรอนกิส ์Inventech Connect 
 

ผูถ้อืหุน้ทีจ่ะประสงคเ์ขา้ประชมุผ่านสือ่อเิล็กทรอนกิสส์ามารถดําเนนิการไดต้ามขัน้ตอน ดงันี ้

ข ัน้ตอนยืน่แบบคํารอ้งเขา้รว่มประชุมผา่นสือ่อเิล็กทรอนกิส ์

1. ยืน่แบบคํารอ้งเขา้ร่วมประชมุผ่าน Web browser ใหเ้ขา้ไปที ่https://app.inventech.co.th/PRG183023R 

 หรอืสแกน QR Code นี ้เพือ่เขา้สูร่ะบบ  

 

 

2. เมือ่เขา้สูร่ะบบแลว้ ใหผู้ถ้อืหุน้กรอกขอ้มลูตามทีร่ะบบแสดง เชน่ 
• เลขประจําตวัประชาชน / เลขทีห่นังสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) 
• เลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้ 
• ชือ่ - นามสกลุ 
• จํานวนหุน้ 
• E-mail 
• เบอรโ์ทรศพัท ์
• แนบเอกสารเพิม่เตมิ  

- กรณีทีป่ระสงคจ์ะเขา้ประชมุผ่านสือ่อเิล็กทรอนิกสด์ว้ยตนเอง โปรดแนบ บัตรประจําตัวประชาชน / หนังสอื
เดนิทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) พรอ้มลงนามรับรองสาํเนาถกูตอ้ง (สามารถแนบภาพถา่ยสาํเนาได)้  

- กรณีทีม่กีารมอบฉันทะ โปรดแนบ หนังสอืมอบฉันทะพรอ้มเอกสารประกอบตามทีกํ่าหนด  

3. เมื่อกรอกขอ้มูลครบถว้นแลว้ใหเ้ลือกที่ “ขา้พเจา้ไดอ้่านและตกลงปฎิบัติตามขอ้กําหนดการเขา้ร่วมประชุม 
ขอ้กําหนด การเขา้ร่วมประชมุผา่นระบบ Inventech Connect” โดย Click ในชอ่งสีเ่หลีย่มเพือ่ยอมรับเงือ่นไขการใช ้
บรกิาร 

  4. จากนัน้ใหเ้ลอืก “สง่แบบคํารอ้ง”  

5. หลังจากขัน้ตอนที ่4. เจา้หนา้ทีจ่ะดําเนนิการตรวจสอบขอ้มูลแบบคํารอ้ง เมือ่คํารอ้งไดรั้บการอนุมัต ิผูถ้อืหุน้จะไดรั้บ   
E-mail แจง้รายละเอียดขอ้มูลการประชุม 4 ส่วน ดังนี้ 1. ลิงค์สําหรับการลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม 2. ขอ้มูล 
Username และ Password สําหรับการเขา้ใชง้าน e-Voting 3. ลงิคส์ําหรับการดาวน์โหลดและตดิตัง้ Application 
Cisco Webex Meeting 4. ลงิคส์ําหรับคูม่อืการใชง้านระบบโดยสามารถเขา้ร่วมประชมุได ้ตามวันและเวลาทีแ่จง้ใน
หนังสอืเชญิประชมุ กรณีคํารอ้งไม่ถูกอนุมัตผิูถ้อืหุน้จะไดรั้บ E-mail แจง้ถงึสาเหตุ และสามารถดําเนินการ ยืน่แบบ
คํารอ้งเพิม่เตมิได ้

6. สําหรับผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉันทะ และไม่ประสงคจ์ะเขา้ร่วมประชมุ ในการมอบฉันทะนั้น ผูถ้อืหุน้สามารถมอบฉันทะให ้
บคุคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค ์หรอืเลอืกมอบฉันทะใหก้รรมการของบรษัิทฯ ท่านใดทา่นหนึ่ง เป็นผูรั้บมอบ
ฉันทะของผูถ้ือหุน้ก็ได ้โดยกรรมการท่านดังกล่าวจะลงมตใินแต่ละวาระตามทีผู่ถ้ ือหุน้กําหนด ไวใ้นหนังสอืมอบ
ฉันทะ 

7. สําห รับผู ถ้ือหุ น้ที่ประสงค์จะเข า้ร่วมประชุมด ว้ยตนเอง หรือโดยผู รั้บมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ                  
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคํารอ้งจะเปิดใหดํ้าเนินการตั ้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564         
เวลา 08:30 น.เป็นตน้ไป และสิน้สดุการลงทะเบยีนวนัที ่19 พฤศจกิายน 2564 จนกวา่จะปิดการประชมุ 

8. กรณีผูถ้ ือหุน้ที่ประสงค์จะมอบฉันทะใหก้รรมการบริษัทฯ กรุณาจัดส่งหนังสอืมอบฉันทะพรอ้มเอกสารประกอบ          
มายังบรษัิทฯ ทางไปรษณีย ์ตามทีอ่ยู่ขา้งลา่งนี้ โดยเอกสารจะตอ้งมาถงึบรษัิทฯ ภายในวันที ่18 พฤศจกิายน 2564         
เวลา 17:00 น. 

บรษัิท พ ีอาร ์จ ีคอรป์อเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 
แผนกกํากับดแูลกจิการ 
เลขที ่88 หมูท่ี ่2 ถนนตวิานนท ์ตําบลบางกะด ีอําเภอเมอืงปทมุธาน ีจังหวดัปทมุธาน ี12000 
อําเภอเมอืงปทมุธาน ีจังหวัดปทมุธาน ี12000 
โทร. 02-501-2175 ตอ่ 210 
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การเขา้รว่มประชุมผา่นสือ่อเิล็กทรอนกิส ์และการเขา้สูร่ะบบ Inventech Connect  
1. ระบบประชมุผ่านสือ่อเิล ็กทรอนกิส ์(Cisco Webex Meeting) และระบบ Inventech Connect รองรับ Web 
browser, PC, iOS และ android การเขา้ใชร้ะบบ Cisco Webex Meeting และระบบ Inventech Connect 
โปรดดําเนนิการตามขัน้ตอนการตดิตัง้ และคูม่อืการใชง้าน ดังนี้  

 1.1 การใชง้านระบบประชุมผา่นสือ่อเิล็กทรอนกิส ์(Cisco Webex Meeting)   

คูม่อืการตดิตัง้ และใชง้านระบบ Cisco Webex Meeting สามารถศกึษาวธิกีารตดิตัง้ไดท้ี ่https://qrgo.page.link/Cgv2B 

หรอืสแกน QR Code นี้  
 
 
 

 1.1.1 ข ัน้ตอนการตดิต ัง้การใชง้านระบบ Cisco Webex Meeting ผา่น PC / Laptop                
 1. เขา้เว็บไซต ์https://www.webex.com/downloads.html หรอืสามารถสแกน QR Code นี ้ 
 2. เลอืกดาวนโ์หลด Cisco Webex Meeting โดยกดทีปุ่่ ม “Download for Windows” 

 3. ดบัเบิล้คลกิทีไ่ฟล ์webexapp.msi (สามารถคน้หาไดท้ี ่Folder Download) เพือ่เขา้สูห่นา้การตดิตัง้ 

 4. เขา้สูห่นา้การตดิตัง้ จากนัน้กดปุ่ ม “Next” 

 5. เลอืก “I accept the terms in the license agreement” จากนัน้กดปุ่ ม “Next” 

 6. กดปุ่ ม “Install” จากนัน้รอการตดิตัง้สกัครู่ แลว้กดปุ่ ม “Finish” 

 7. เมือ่ทําการตดิตัง้เสร็จเรยีบรอ้ยแลว้ จะมไีอคอน “Cisco Webex Meetings” ปรากฏทีห่นา้จอเดสกท็์อป 
 

 1.1.2 ข ัน้ตอนการตดิต ัง้การใชง้านระบบ Cisco Webex Meeting ผา่น Mobile 

ระบบปฏบิตักิาร iOS 

 1. เขา้ที ่Application App Store 

 2. ไปที ่icon คน้หา หรอื สัญลักษณ์ “แวน่ขยาย” โดยพมิพ์คน้หา 
“Cisco Webex Meetings”และกดปุ่ ม “Search” 

3. จากนัน้กดทีปุ่่ ม “รับ” ดา้นขวามอื เพื่อทําการตดิตัง้ Application 
Cisco Webex Meetings หรอื 

สญัลกัษณ์ ดงัภาพ 

4. ระบรุหัสผา่น หรอื Touch ID เพือ่ยนืยันการตดิตัง้ Application  

5. จากนัน้รอการตดิตัง้สกัครู่  

6. เมือ่ทําการตดิตัง้เสร็จเรยีบรอ้ยแลว้ จะมไีอคอน “Webex Meet” 
ปรากฏทีห่นา้จอโทรศพัท ์

ระบบปฏบิตักิาร Android 

 1. เขา้ที ่Application Play Store 

 2. ไปที่ช่อง Search for apps & games โดยพิมพ์คน้หา 
“Cisco Webex Meetings” และกดปุ่ ม “Search” 

 3. จากนัน้กดทีปุ่่ ม “Install” ดา้นขวามอื เพือ่ทําการตดิตัง้ 
Application Cisco Webex Meetings หรอื สญัลักษณ์             
ดงัภาพ  

 4. กดปุ่ ม “Accept” เพือ่ยนืยันการตดิตัง้ Application  

 5. จากนัน้รอการตดิตัง้สกัครู่  

 6. เมือ่ทําการตดิตัง้เสร็จเรียบรอ้ยแลว้ จะมไีอคอน “Webex 
Meet” ปรากฏทีห่นา้จอโทรศพัท ์

 
 1.2 การใชง้านระบบ Inventech Connect 

คูม่อืการใชง้านระบบสําหรับการใชง้านบน PC / Laptop 
 
 
 
 

https://qrgo.page.link/KqnoP 

คูม่อืการใชง้านระบบสําหรับการใชง้านบน iOS 
 
 
 
 

https://qrgo.page.link/pgvit 
คูม่อืการใชง้านระบบสําหรับการใชง้านบน Web Browser 

 
 
 
 

https://qrgo.page.link/iZ3ka 

คูม่อืการใชง้านระบบสําหรับการใชง้านบน Android 
 
 
 
 

https://qrgo.page.link/vZ4rZ 

https://www.webex.com/downloads.html
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 1.2.1 ข ัน้ตอนการใชง้านระบบ Inventech Connect ผา่น PC / Laptop ดงันี ้
 1. ผูถ้อืหุน้ทําการ คลกิลงิคสํ์าหรบัลงทะเบยีนเขา้รว่มประชุม ทีไ่ดรั้บจาก E-mail แจง้การอนุมัต ิแบบ
คํารอ้งขอสาํหรับการใชง้าน Inventech Connect 
 2. โดยระบบจะแสดงหนา้การลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชมุ (e-Register) ใหทํ้าการกรอก Username และ 
Password ตามทีไ่ดรั้บตาม E-mail จากนัน้กดปุ่ ม Sign in 
 3. เมือ่ทําการลงทะเบยีนสําเร็จระบบจะแสดงขอ้มูลการลงทะเบยีนของผูถ้อืหุน้ (* ขัน้ตอนนี้ จะถอืวา่ผู ้
ถอืหุน้ทําการลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชมุเรยีบรอ้ยแลว้ จะทําใหจํ้านวนหุน้ของผูถ้อืหุน้ถูกนับเป็นองคป์ระชมุ *) จากนัน้ผู ้
ถอืหุน้จะสามารถทําการเลอืกชอ่งทางการรับชมถ่ายทอดสดได ้2 ชอ่งทาง ดังนี้ ชอ่งทางที ่1 ภาษาไทย สามารถกด
ทีปุ่่ ม “ไปยังหนา้ลงทะเบยีนเพือ่เขา้รับชมถ่ายทอดสดผ่าน Application Cisco Webex Meeting” และชอ่งทางที ่2 
ภาษาอังกฤษ สามารถกดทีปุ่่ ม “Go to registation page watch live Application Cisco Webex Meeting” 
 4. ระบบจะแสดง Event Information ใหทํ้าการกรอกขอ้มลูทางดา้นขวาในสว่นของ Join Event Now  
โดยมรีายละเอยีด ดงันี ้
 - แสดงขอ้มลูชือ่ของผูถ้อืหุน้ หรอืชือ่ผูรั้บมอบฉันทะในชอ่ง First name 
 - แสดงขอ้มลูเลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้ในชอ่ง Last name (กรณีรับมอบฉันทะจะม ี* ตอ่ทา้ยเลขทะเบยีน) 
 - ชอ่ง Email address ใหทํ้าการกรอก E-mail เพือ่เขา้ใชง้าน (* ซึง่ผูถ้อืหุน้ตอ้งกรอกอเีมลใหต้รงกับ
อเีมล ทีไ่ดทํ้าการยืน่แบบคํารอ้งเขา้ระบบ e-Request) 
 - ในช่องEvent password ระบบทําการ Default ค่าให ้ท่านผู ถ้ือหุ น้ไม่ตอ้งทําการแกไ้ขหรือ
เปลีย่นแปลง 
 - จากนัน้ใหก้ดทีปุ่่ ม “Join Now” 
 5. จากนั้นใหค้ลิกที่ “Run a temporary application” เพื่อเขา้สู่การใชง้านภายใน Application Cisco 
Webex Meeting 
 6. กดทีปุ่่ ม “Join Event” (สเีขยีว) เพือ่เขา้ร่วมประชมุผา่น Application Cisco Webex Meeting 
 7. ระบบจะปรากฏหนา้จอการทํางาน2สว่น คอื ทางดา้นซา้ยจะแสดงการถ่ายทอดสดหรือแสดงผลต่าง ๆ 
ภายในงานประชมุ และทางดา้นขวาจะเป็นการใชง้านในสว่นของฟังกช์นั Q&A และ Multimedia Viewer ซึง่แสดงหนา้ 
login ของระบบ Inventech Connect สว่นของ e-Voting 
 8. จากนั้นกดทีปุ่่ ม “Continue” (สฟ้ีา) ทางดา้นขวามือในส่วนของฟังกช์ันMultimedia Viewer ระบบจะ
แสดงหนา้จอ login เขา้ใชง้านระบบ Inventech Connect สว่นของ e-Voting ใหทํ้าการกรอก Username / Password 
ทีไ่ดรั้บจาก E-mail แจง้การอนุมัตแิบบคํารอ้งขอสาํหรับการใชง้าน Inventech Connect และทําการกดทีปุ่่ ม “Sign in”  
  9. ระบบจะแสดงปุ่ ม “เลอืกวาระ” ซึง่ผูถ้ ือหุน้สามารถทําการตรวจสอบวาระทีส่ามารถทําการ ออกเสยีง
ลงคะแนนไดโ้ดย กดทีปุ่่ ม “เลอืกวาระ” (สเีขยีว) ทัง้มมุบนซา้ยมอืและดา้นลา่ง 
  10. จากนั้นระบบจะแสดงวาระที่สามารถออกเสยีงลงคะแนนได ้โดยจะแสดงสถานะ “รอการออกเสยีง 
ลงคะแนน / Voting Status : Pending” 
 11. เมือ่ผูถ้อืหุน้ตอ้งการลงคะแนนใหเ้ลอืกวาระทีต่อ้งการออกเสยีงลงคะแนน จากนัน้ระบบจะแสดงสถานะ 
การลงคะแนนเป็น “รอการออกเสยีงลงคะแนน” ซึง่ผูถ้อืหุน้สามารถกดปุ่ มลงคะแนนเสยีงได ้ดังนี้ 1. เห็นดว้ย (สเีขยีว)    
2. ไม่เห็นดว้ย (สแีดง) 3. งดออกเสยีง (สสีม้) ตามความประสงค ์หากผูถ้อืหุน้ตอ้งการยกเลกิการลงคะแนนเสยีงลา่สดุ
สามารถกดทีปุ่่ ม “ยกเลกิการลงคะแนนเสยีงลา่สดุ” (ซึง่ผูถ้อืหุน้สามารถแกไ้ขคะแนนเสยีงไดจ้นกวา่วาระนัน้จะปิดรับลง 
คะแนน) 
 * หากทําการเลอืก “ยกเลกิการลงคะแนนเสยีงล่าสดุ” หรือ ไม่ออกเสยีงลงคะแนน บรษัิทจะนําคะแนน
เสยีง ไปยังคะแนนทีก่ารประชมุกําหนด และการออกเสยีงลงคะแนนสามารถทําการเปลีย่นแปลงไดจ้นกวา่วาระนัน้จะปิด
การสง่ ผลการลงคะแนน 
  12. ผูถ้อืหุน้สามารถทําการตรวจสอบคะแนนเสยีงรายวาระได ้เมือ่วาระนัน้ปิดการสง่ผลการลงคะแนนแลว้ 
โดยทําการเลอืกวาระทีต่อ้งการตรวจสอบ จากนัน้ระบบจะแสดงกราฟและตารางแสดงขอ้มูลการลงคะแนนเสยีง ในวาระ
ทีทํ่าการเลอืก 
 *13. กรณีผูถ้ ือหุน้มีการรับมอบฉันทะหลาย Account สามารถเลอืกที่ “ไอคอนผูใ้ชง้าน” และกดที่ปุ่ ม 
“สลบับญัช”ี เพือ่เขา้ใชง้าน Accountอืน่ ๆ ได ้โดยทีค่ะแนนเสยีงและองคป์ระชมุจะไม่ถูกนําออกจากการประชมุ 
  *14. กรณีผูถ้อืหุน้ตอ้งการออกจากการประชมุ สามารถเลอืกที ่“ไอคอนผูใ้ชง้าน” และกดทีปุ่่ ม “ออกจาก
การประชมุ” 
 

* ขัน้ตอนนี้หากผูถ้อืหุน้ทําการออกจากการประชมุระหวา่งการประชมุ ระบบจะนําคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ ออกจากการ
ประชมุในวาระทียั่งไมถ่กูดําเนนิการ 
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 1.2.2 ข ัน้ตอนการใชง้านระบบ Inventech Connect ผา่น Mobile 
  >> หนา้จอที ่1 สว่นการรับชมถา่ยทอดสดของทางบรษัิท 
  1. ผูถ้อืหุน้ทําการ คลกิลงิคสํ์าหรบัลงทะเบยีนเขา้รว่มประชุม ทีไ่ดร้ับจาก อเีมล แจง้การอนุมัต ิแบบ
คํารอ้งขอสาํหรับการใชง้าน Inventech Connect 
 2. โดยระบบจะแสดงหนา้การลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชมุ (e-Register) ใหทํ้าการกรอก Username และ 
Password ตามทีไ่ดรั้บตาม E-mail จากนัน้กดปุ่ ม Sign in 
 3. เมือ่ทําการลงทะเบยีนสําเร็จระบบจะแสดงขอ้มูลการลงทะเบยีนของผูถ้อืหุน้ (* ขัน้ตอนนี้จะถอืวา่ ผู ้
ถอืหุน้ทําการลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชมุเรยีบรอ้ยแลว้ จะทําใหจํ้านวนหุน้ของผูถ้อืหุน้ถูกนับเป็นองคป์ระชมุ *) จากนัน้ผู ้
ถอืหุน้จะสามารถทําการเลอืกชอ่งทางการรับชมถ่ายทอดสดได ้2 ชอ่งทาง ดังนี้ ชอ่งทางที ่1 ภาษาไทย สามารถกด
ทีปุ่่ ม “ไปยังหนา้ลงทะเบยีนเพือ่เขา้รับชมถ่ายทอดสดผ่าน Application Cisco Webex Meeting” และชอ่งทางที ่2 
ภาษาอังกฤษ สามารถกดทีปุ่่ ม “Go to registation page watch live Application Cisco Webex Meeting” 
  4. ระบบจะแสดง Event Information จากนัน้กดปุ่ ม “Join”  
  5. ใหทํ้าการกรอกขอ้มลูทีช่อ่ง Display Name และEmail address จากนัน้ กดทีปุ่่ ม “OK” 
  6. กดทีปุ่่ ม “Join” (สเีขยีว) เพือ่เขา้ร่วมประชมุผา่น Application Cisco Webex Meeting 
 

** หากผูถ้อืหุน้ทีใ่ช้งานผ่าน Mobile ตอ้งการใช้งานในส่วนของ e-Voting ใหส้ลบั Browser เพือ่ใช้งาน
หนา้จอสว่นที ่2 สามารถดําเนนิการได ้ดงันี ้

 
 >> หนา้จอที ่2 สว่นการใชง้านระบบ Inventech Connect 
  1. ผูถ้ ือหุน้ทําการ คลกิลงิคสํ์าหรบัลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชุม (สําหรบัผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่ประสงค ์จะ
รบัชมถา่ยทอดสด) ทีไ่ดรั้บจาก อเีมล แจง้การอนุมัตแิบบคํารอ้งขอสําหรับการใชง้าน Inventech Connect หรอื URL 
สาํหรับการใชง้าน e-Voting ทีเ่จา้หนา้ทีทํ่าการสง่ใหท้างชอ่ง Chat ภายใน Application Cisco Webex Meeting 
 2. กรอก Username และ Password ทีไ่ดรั้บจาก E-mail แจง้การอนุมัตแิบบคํารอ้ง จากนัน้กดปุ่ ม “Sign in” 
 3. ระบบจะแสดงปุ่ ม “เลอืกวาระ” ซึง่ผูถ้ ือหุน้สามารถทําการตรวจสอบวาระที่สามารถทําการออกเสยีง 
ลงคะแนนไดโ้ดย กดทีปุ่่ ม “เลอืกวาระ” (สเีขยีว) ทัง้มมุบนซา้ยมอืและดา้นลา่ง 
  4. จากนั้นระบบจะแสดงวาระที่สามารถออกเสยีงลงคะแนนได ้โดยจะแสดงสถานะ “รอการ ออกเสยีง
ลงคะแนน / Voting Status: Pending” 
 5. เมื่อผูถ้ ือหุน้ตอ้งการลงคะแนนใหเ้ลือกวาระทีต่อ้งการออกเสยีงลงคะแนน จากนั้นระบบจะแสดงปุ่ ม 
สําหรับการออกเสยีงลงคะแนน ทัง้หมด 4 ปุ่ ม คอื 1. เห็นดว้ย (สเีขยีว) 2. ไม่เห็นดว้ย (สแีดง) 3. งดออกเสยีง (สสีม้) 
และ 4. ยกเลกิการลงคะแนนเสยีงลา่สดุ (สฟ้ีา) 
 * หากทําการเลอืก "ยกเลกิการลงคะแนนเสยีงล่าสดุ" หรือ ไม่ออกเสยีงลงคะแนน บรษัิทจะนําคะแนน
เสยีงไป ยังคะแนนทีก่ารประชมุกําหนด และการออกเสยีงลงคะแนนสามารถทําการเปลีย่นแปลงไดจ้นกวา่วาระ นัน้จะปิด
การสง่ผลการลงคะแนน 
 6. ผูถ้อืหุน้สามารถทําการตรวจสอบคะแนนเสยีงรายวาระได ้เมือ่วาระนัน้ปิดการสง่ผลการลงคะแนนแลว้ 
โดยทําการเลอืกวาระทีต่อ้งการตรวจสอบ จากนัน้ระบบจะแสดงกราฟและตารางแสดงขอ้มูลการลงคะแนนเสยีง ในวาระ
ทีทํ่าการเลอืก 
 *7. กรณีผูถ้อืหุน้มกีารรับมอบฉันทะหลาย Account สามารถเลอืกที ่“ไอคอนผูใ้ชง้าน” และกดทีปุ่่ ม “สลับ
บญัช”ี เพือ่เขา้ใชง้าน Accountอืน่ ๆ ได ้โดยทีค่ะแนนเสยีงและองคป์ระชมุจะไม่ถูกนําออกจากการประชมุ 
  *8. กรณีผูถ้อืหุน้ตอ้งการออกจากการประชมุ สามารถเลอืกที ่“ไอคอนผูใ้ชง้าน” และกดทีปุ่่ ม “ออกจาก
การประชมุ” 
 

*ขัน้ตอนนี้หากผูถ้อืหุน้ทําการออกจากการประชมุระหว่างการประชมุ ระบบจะนําคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ ออกจากการ
ประชมุในวาระทียั่งไมถ่กูดําเนนิการ 

9. ระบบประชมุผ่านสือ่อเิล็กทรอนกิสจ์ะเปิดใหเ้ขา้ระบบไดใ้นวันที ่19 พฤศจกิายน 2564 เวลา 8:00 น.  
(กอ่นเปิดประชมุ 2 ชัว่โมง) โดยผูถ้อืหุน้ หรอืผูร้ับมอบฉันทะใช ้Username และ Password ทีไ่ดร้ับและปฏบิัตติาม 
คูม่อืการใชง้านในระบบ  
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10. การทํางานของระบบระบบประชมุผ่านสือ่อเิล็กทรอนกิส ์(Cisco Webex Meeting) และระบบ 

Inventech Connect ขึน้อยู่กับระบบอนิเตอรเ์น็ตทีร่องรับของผูถ้อืหุน้หรอืผูร้ับมอบฉันทะ รวมถงึอปุกรณ์ และ/หรอื 
โปรแกรมของอปุกรณ์ กรุณาใชอ้ปุกรณ์ และ/หรอืโปรแกรมดงัตอ่ไปนี้ในการใชง้านระบบ 
 

• ความเร็วของอนิเทอรเ์น็ตทีแ่นะนํา ควรไม่ตํา่กวา่ 4 Mbps 

• โทรศ ัพทเ์คลือ่นที /่อุปกรณ์แท็ปเล็ต ระบบปฏิบัติการ Android รองรับ Android 6.0 ขึ้นไป หรือ
ระบบปฏบิตักิาร IOS รองรับ IOS 10.0 ขึน้ไป 

• เครือ่งคอมพวิเตอร/์เครือ่งคอมพวิเตอรโ์น๊ตบุ๊ค ระบบปฏบิัตกิาร Windows รองรับ Windows 7 ขึน้ไป หรอื 
Mac รองรับ OS X 10.13 ขึน้ไป 

• อนิเทอรเ์น็ตเบราวเ์ซอร ์Firefox หรอื Chrome (เบราวเ์ซอรท์ีแ่นะนํา) หรอื Safari  
 

วธิกีารตรวจสอบ Version ของระบบปฏบิตักิาร 
• Android: เลอืก การตัง้คา่ หรอืการตัง้คา่เพิม่เตมิ > เกีย่วกบัโทรศัพท ์> ขอ้มูลซอฟตแ์วร ์หรอืเวอรช์ัน่ 

Android 
• IOS: เลอืก การตัง้คา่ > ทั่วไป > เกีย่วกับ > เวอรช์ัน่ 

 

หมายเหต ุ: 

1. ผูถ้อืหุน้ตอ้งนํา Username และ Password ทีไ่ดรั้บจาก E-mail มากรอกเพื่อทําการลงทะเบยีน ระบบจะทํา การ
ลงทะเบียนและนับเป็นองคป์ระชุมใหท้ี่ขัน้ตอนนี้ (หากผูถ้ือหุน้ไม่ทําการลงทะเบยีนเพื่อเขา้ร่วมประชุม ระบบจะไม่
นับเป็นองคป์ระชมุ และไม่สามารถโหวตคะแนนได ้รวมถงึจะไม่สามารถรับชมการถ่ายทอดการประชมุได)้ หากผูถ้อืหุน้
ทําการกดปุ่ ม “ออกจากการประชมุ” ระหวา่งการประชมุ ระบบจะทําการตดัคะแนนเสยีง ออกจากองคป์ระชมุ) 

2. ผูถ้ือหุน้ตอ้งเตรียม E-mail สําหรับยื่นแบบคํารอ้งเพื่อรับ 1. ลงิคสํ์าหรบัการลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม  2. 
Username และ Password สาํหรับเขา้ประชมุ 

3. ขอ้มูลทีก่รอกในระบบตอ้งตรงกันกับขอ้มูล ณ วัน Record Date จากบรษัิท ศนูยรั์บฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) 
จํากดั (TSD) 

 

 

 

พบปญัหาในการใชง้าน สามารถตดิตอ่ไดท้ี ่
โทร. 02-021-9121  

ใหบ้รกิารระหวา่งวนัที ่10 พฤศจกิายน 2564 เวลา 08:30 น.เป็นตน้ไป  
และสิน้สดุการลงทะเบยีนวนัที ่19 พฤศจกิายน 2564 จนกวา่จะปิดการประชุม 

 
 




