
เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน
โปรดน�ำแบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บำร์โค้ด
มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

For convenience in the registration,
Please bring the registration form the barcode

to show at the meeting

ลงทะเบียนประชุม เวลา 12.30 น. และเริ่มประชุม เวลา 14.30 น.
Meeting registration at 12.30 P.M. and Meeting commenced at 2:30 P.M.

ณ ห้องศาลาไทย ชั้น 3 โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพ
At Salathai Room, Floor 3, Ambassador Hotel Bangkok

171 ซอยสุขุมวิท 11-13 ถนนสุขุมวิท เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
171 Soi Sukhumvit 11-13, Sukhumvit Road, Wattana, Bangkok

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ�าปี 2560

Invitation for 2016 Annual General Meeting of Shareholders

บริษัท เพาเวอร์ ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน)
Power Line Engineering Public Company Limited

วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560
April 28th, 2017

งดแจกของช�ำร่วย เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางที่หน่วยงานก�ากับดูแลได้รณรงค์ให้ลด/เลิกการแจกของช�าร่วยในการประชุมสามัญ 
ผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงจัดเครื่องดื่ม และอาหารว่างไว้รับรองเฉพาะผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม (1 ท่าน ต่อ 1 ชุด)





 

 

ท่ี  60/0247-900(PL)/008      วนัท่ี   10  มีนาคม  2560 
 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  ประจ าปี 2560 
บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน ) 

 
เร่ือง ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้  ประจ าปี 2560 
เรียน ท่านผูถื้อหุน้ 
ส่ิงทีส่่งมาด้วย 1.   ส าเนารายงานการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 2/ 2559   

2. CD-ROM รายงานประจ าปี 2559 
3. ประวติักรรมการบริษทั  
4. นิยามและคุณสมบติักรรมการอิสระของบริษทั 
5. แผนท่ีสถานท่ีจดัประชุมผูถื้อหุน้ 
6. หนงัสือมอบฉนัทะ 
7. รายช่ือพร้อมประวติักรรมการอิสระเพื่อการรับมอบอ านาจ  
8. ค าช้ีแจง การลงทะเบียน วธีิการมอบอ านาจ การแสดงเอกสารเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ 
9. ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้ 
10. ขั้นตอนการเขา้ร่วมประชุม 

 
 ดว้ยคณะกรรมการ บริษทั  เพาเวอร์ไลน์  เอ็นจิเนียร่ิง  จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”)  ไดมี้มติให้เรียกประชุม
สามญัผูถื้อหุ้น   ประจ าปี 2560 ในวนัศุกร์ท่ี  28  เมษายน 2560  เร่ิมประชุมเวลา  14.30 น. และเปิดให้ลงทะเบียนเวลา 
12.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องศาลาไทย ช้ัน 3 โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพ เลขที่ 171 ซอยสุขุมวิท 11-13 ถนนสุขุมวิท  
เขตวฒันา  กรุงเทพมหานคร  เพื่อพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดงัต่อไปน้ี 
 
วาระที ่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้น คร้ังที ่2/2559  เม่ือวนัที ่18 ตุลาคม 2559 
 วัตถุประสงค์และเหตุผล  : บริษทัจดัประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 2/2559  ซ่ึงจดัข้ึนเม่ือวนัองัคารท่ี 18 
ตุลาคม 2559  และได้จดัท ารายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชยภ์ายใน
ระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด และเผยแพร่ในเวบ็ไซดข์องบริษทัฯ ไวเ้ป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ โดยมีส าเนารายงานการประชุม 
ปรากฏตามเอกสารแนบ 1  

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นวา่รายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 2/2559  ซ่ึงจดัข้ึน
เม่ือวนัองัคารท่ี 18 ตุลาคม 2559 ไดบ้นัทึกถูกตอ้งตามความเป็นจริง จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณา
รับรองรายงานการประชุมต่อไป  

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเ สียง
ลงคะแนน 
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วาระที ่ 2 รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559  
 วตัถุประสงค์และเหตุผล : บริษทัไดจ้ดัท ารายงานผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาและขอ้มูลท่ีส าคญั ซ่ึงเกิดข้ึนใน
รอบปี 2559  ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 รายงานประจ าปี 2559 
 ความเห็นคณะกรรมการ  : เห็นควรรายงานผลการด าเนินงานและขอ้มูลท่ีส าคญั ซ่ึงเกิดข้ึนในรอบปี 2559 ให้
ท่ีประชุมผูถื้อหุน้รับทราบ 

การลงมติ : วาระนีไ้ม่ต้องผ่านการลงมติ เน่ืองจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ 
 
วาระที ่3 พจิารณาอนุมตังิบการเงนิ ประจ าปี 2559  ส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 และรายงานผู้สอบบัญชี 
 วตัถุประสงค์และเหตุผล   :  สรุปผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
ท่ีผา่นมา ซ่ึงแสดงฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทั ปี 2559 โดยสรุป ดงัน้ี 
                                   (หน่วย : บาท) 

 ทั้งน้ี เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั ซ่ึงก าหนดให้บริษทัตอ้งจดัท างบการเงิน ณ วนั
ส้ินสุดของรอบบญัชีของบริษทัท่ีผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแลว้ และน าเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ 
อนุมติั  ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 รายงานประจ าปี 2559 
 ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ  :  คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่ กระบวนการจดัท ารายงานทาง
บญัชี และการเงินของบริษทั มีระบบการควบคุมภายในท่ีดีเพียงพอ ท่ีท าให้มัน่ใจไดว้า่ รายงานทางการเงินแสดงฐานะ
ทางการเงิน และผลการด าเนินงานของบริษทั อยา่งถูกตอ้งตามมาตรฐานการบญัชีท่ีกฎหมายก าหนด รวมทั้งมีการเปิดเผย
ขอ้มูลในงบการเงินอย่างเพียงพอ และทันเวลา เพ่ือเป็นประโยชน์ส าหรับผูถื้อหุ้น นักลงทุน ผูใ้ช้งบการเงินในการ
ตดัสินใจลงทุน เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษทั เสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณางบการเงิน  ประจ าปี 2559 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
 ความเห็นคณะกรรมการ  : งบการเงินของบริษทัส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ไดผ้่าน
การตรวจสอบและลงนามรับรองจากผูส้อบบญัชีของบริษทั ซี ดบัเบ้ิลย ูดบัเบ้ิลย ูพี จ ากดั รวมถึงไดรั้บความเห็นชอบและ
ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ จึงเห็นสมควรอนุมติังบการเงินประจ าปี 2559 ตามท่ีเสนอ  และให้
น าเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัต่อไป       

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

รายการ 
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

2559 2558 
(ปรับปรุงใหม่) 2559 2558 

สินทรัพยร์วม 7,345,341,225 8,515,353,599 7,918,463,332 8,192,001,254 
หน้ีสินรวม 6,475,731,042 7,961,649,607 6,024,758,952 6,715,083,409 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 869,610,183 553,703,992 1,893,704,380 1,476,917,845 
รายไดร้วม 5,392,221,597 6,169,996,944 5,328,754,043 6,293,756,012 
ก าไร(ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมส าหรับปี 213,037,759 (1,609,790,642) 311,716,904 (1,927,406,222) 
ก าไรต่อหุน้ (ขาดทุน) 0.17 (1.43) 0.28 (1.75) 
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วาระที ่ 2 รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559  
 วตัถุประสงค์และเหตุผล : บริษทัไดจ้ดัท ารายงานผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาและขอ้มูลท่ีส าคญั ซ่ึงเกิดข้ึนใน
รอบปี 2559  ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 รายงานประจ าปี 2559 
 ความเห็นคณะกรรมการ  : เห็นควรรายงานผลการด าเนินงานและขอ้มูลท่ีส าคญั ซ่ึงเกิดข้ึนในรอบปี 2559 ให้
ท่ีประชุมผูถื้อหุน้รับทราบ 

การลงมติ : วาระนีไ้ม่ต้องผ่านการลงมติ เน่ืองจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ 
 
วาระที ่3 พจิารณาอนุมตังิบการเงนิ ประจ าปี 2559  ส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 และรายงานผู้สอบบัญชี 
 วตัถุประสงค์และเหตุผล   :  สรุปผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
ท่ีผา่นมา ซ่ึงแสดงฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทั ปี 2559 โดยสรุป ดงัน้ี 
                                   (หน่วย : บาท) 

 ทั้งน้ี เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั ซ่ึงก าหนดให้บริษทัตอ้งจดัท างบการเงิน ณ วนั
ส้ินสุดของรอบบญัชีของบริษทัท่ีผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแลว้ และน าเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ 
อนุมติั  ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 รายงานประจ าปี 2559 
 ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ  :  คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่ กระบวนการจดัท ารายงานทาง
บญัชี และการเงินของบริษทั มีระบบการควบคุมภายในท่ีดีเพียงพอ ท่ีท าให้มัน่ใจไดว้า่ รายงานทางการเงินแสดงฐานะ
ทางการเงิน และผลการด าเนินงานของบริษทั อยา่งถูกตอ้งตามมาตรฐานการบญัชีท่ีกฎหมายก าหนด รวมทั้งมีการเปิดเผย
ขอ้มูลในงบการเงินอย่างเพียงพอ และทันเวลา เพ่ือเป็นประโยชน์ส าหรับผูถื้อหุ้น นักลงทุน ผูใ้ช้งบการเงินในการ
ตดัสินใจลงทุน เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษทั เสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณางบการเงิน  ประจ าปี 2559 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
 ความเห็นคณะกรรมการ  : งบการเงินของบริษทัส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ไดผ้่าน
การตรวจสอบและลงนามรับรองจากผูส้อบบญัชีของบริษทั ซี ดบัเบ้ิลย ูดบัเบ้ิลย ูพี จ ากดั รวมถึงไดรั้บความเห็นชอบและ
ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ จึงเห็นสมควรอนุมติังบการเงินประจ าปี 2559 ตามท่ีเสนอ  และให้
น าเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัต่อไป       

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

รายการ 
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

2559 2558 
(ปรับปรุงใหม่) 2559 2558 

สินทรัพยร์วม 7,345,341,225 8,515,353,599 7,918,463,332 8,192,001,254 
หน้ีสินรวม 6,475,731,042 7,961,649,607 6,024,758,952 6,715,083,409 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 869,610,183 553,703,992 1,893,704,380 1,476,917,845 
รายไดร้วม 5,392,221,597 6,169,996,944 5,328,754,043 6,293,756,012 
ก าไร(ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมส าหรับปี 213,037,759 (1,609,790,642) 311,716,904 (1,927,406,222) 
ก าไรต่อหุน้ (ขาดทุน) 0.17 (1.43) 0.28 (1.75) 

 

วาระที ่ 4 พจิารณาอนุมตังิดจ่ายเงนิปันผลจากผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2559 
 วตัถุประสงค์และเหตุผล  :  ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 115 ก าหนดให้บริษทั
จ่ายเงินปันผลจากเงินก าไรเท่านั้น 

บริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลประมาณ 50%  ของก าไรสุทธิท่ีหกัภาษีและส ารองตามกฎหมายแลว้  
จากงบการเงินเฉพาะบริษทั 

ข้อมูลเปรียบเทยีบอตัราการจ่ายเงนิปันผล 

รายละเอยีดการจ่ายปันผล ปี 2559 
(ปีทีเ่สนอ) 

ปี 2558 
 

1.  1.  ก าไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 311,716,904.00  บาท (1,927,406,222.00) บาท   
2. จ านวนหุน้      1,191,817,913.00 หุน้     1,089,080,282.00  หุน้ 
3. ก าไร (ขาดทุน) สะสม 

3.1 ส ารองตามกฎหมาย 
3.2 ก าไรท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร 

 
24,300,000.00  บาท 

 (1,394,162,815.06)  บาท 

 
-         บาท 
-         บาท 

4. เงินปันผลจ่ายอตัราต่อหุน้ -              บาท -              บาท 
5. เงินปันผลจ่าย -        บาท -        บาท 
6. สดัส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อก าไรสุทธิ  - - 

 
 ความเห็นคณะกรรมการ  :  จากผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปี2559 ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2559 ถึง
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัมีผลประกอบการก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี (งบการเงินเฉพาะบริษทั) 311,716,904.00  
บาท แต่เน่ืองจากในงบการเงินของบริษทั ยงัคงมีขาดทุนสะสมคา้งอยู ่คณะกรรมการบริษทัจึงมีมติงดจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่
ผูถื้อหุน้ และใหน้ าเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เพ่ืออนุมติัต่อไป   

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 
 
วาระที ่5 พจิารณาโอนส่วนเกนิมูลค่าหุ้นเพ่ือล้างขาดทุนสะสม 
 วตัถุประสงค์และเหตุผล  :  ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 119 เม่ือไดรั้บอนุมติั
จากท่ีประชุมผูถื้อหุน้แลว้ บริษทัอาจโอนทุนส ารองตามมาตรา 51 และทุนส ารองตามมาตรา 116 หรือทุนส ารองอ่ืน เพื่อ
ชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษทัไดก้ารชดเชยผลขาดทุนดงักล่าวใหห้กัชดเชยจากเงินส ารองอ่ืนก่อนแลว้ จึงหักจากทุน
ส ารองตามมาตรา 116 และทุนส ารองตามมาตรา 51 ตามล าดบั 
 มาตรา 116  บริษทัตอ้งจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิ
ประจ าปี จนกวา่ทุนส ารองจะมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 
 มาตรา 51  กรณีบริษทัเสนอขายหุน้สูงกวา่มูลค่าหุน้ท่ีจดทะเบียน และน าค่าหุ้นส่วนท่ีเกินน้ีตั้งเป็นทุนส ารอง
ส่วนล ้ามูลค่าหุน้แยกจากทุนส ารองตามมาตรา 116 
 
 

3



 

 ตามงบการเ งินเฉพาะกิจการ  ณ  วันท่ี  31  ธันวาคม  2559  บริษัทมีผลขาดทุนสะสมเป็นจ านวน 
1,394,162,815.06 บาท บริษทัได้พิจารณาหักชดเชยเพื่อลา้งขาดทุนสะสมจากเงินส ารองตามกฎหมาย (ม.116) เป็น
จ านวน 24,300,000.00 บาท และจากทุนส ารองส่วนเกินมูลค่าหุ้น (ม.51) จ านวน 1,369,862,815.06 บาท ท าให้บริษทัมี
ยอดจ านวนเงินท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้หลงัจากลา้งขาดทุนสะสมแลว้ ดงัน้ี 
 

ส่วนของผู้ถือหุ้นงบเฉพาะกจิการ ณ 
วนัที ่31 ธันวาคม 2559 

อ้างองิ ก่อนล้างขาดทุนสะสม ชดเชยเพ่ือล้างขาดทุน
สะสม 

หลงัล้างขาดทุนสะสม 

ทุนจดทะเบียน  2,759,254,524.00  2,759,254,524.00 
ทุนท่ีออกและเรียกช าระแลว้  1,191,817,913.00  1,191,817,913.00 
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ ม.51 2,055,665,601.98 (1,369,862,815.06) 685,802,786.92 
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีแปลงเป็นหุ้น
สามญั  

 16,083,680.36  16,083,680.36 

ก าไร (ขาดทุนสะสม)     
- จดัสรรแลว้ ส ารองตามกฎหมาย ม.116 24,300,000.00 (24,300,000.00) - 
- ยงัไม่ไดจ้ดัสรร  (1,394,162,815.06) 1,394,162,815.06 - 
รวมส่วนของผูถื้อหุน้  1,893,704,380.28 - 1,893,704,380.28 

 
 ความเห็นคณะกรรมการ  :  จากงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัมีผลขาดทุนสะสม
เป็นจ านวน    1,394,162,815.06   บาท    บริษทัไดพ้ิจารณาหกัชดเชยเพื่อลา้งขาดทุนสะสมจากเงินส ารองตามกฎหมาย 
(ม.116)  เป็นจ านวน 24,300,000.00 บาท  และจากทุนส ารองส่วนเกินมูลค่าหุ้น (ม. 51) จ านวน 1,369,862,815.06 บาท 
คณะกรรมการบริษทัจึงมีมติโอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพ่ือลา้งขาดทุนสะสม และให้น าเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่ออนุมติั
ต่อไป   

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 
 
วาระที ่ 6 พจิารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัททีต้่องออกตามวาระ  
 วตัถุประสงค์และเหตุผล   :  ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535    ซ่ึงก าหนดวา่ในการประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีทุกคร้ัง กรรมการจะตอ้งออกจากต าแหน่งอยา่งนอ้ยจ านวนหน่ึงในสาม (1/3) โดยอตัรา ถา้จ านวน
กรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกลเ้คียงท่ีสุดกับส่วนหน่ึงในสาม (1/3) ซ่ึงในปีน้ี
กรรมการซ่ึงตอ้งออกจากต าแหน่งกรรมการของบริษทัฯ ตามก าหนดวาระ ดงัน้ี 

1. นายอ านวย กาญจโนภาศ  รองประธานกรรมการ 
2. ดร.สุธี ตนัติวณิชชานนท ์     กรรมการ 
3. นายสมประสงค ์ บุญยะชยั  กรรมการอิสระ   
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 ตามงบการเ งินเฉพาะกิจการ  ณ  วันท่ี  31  ธันวาคม  2559  บริษัทมีผลขาดทุนสะสมเป็นจ านวน 
1,394,162,815.06 บาท บริษทัได้พิจารณาหักชดเชยเพื่อลา้งขาดทุนสะสมจากเงินส ารองตามกฎหมาย (ม.116) เป็น
จ านวน 24,300,000.00 บาท และจากทุนส ารองส่วนเกินมูลค่าหุ้น (ม.51) จ านวน 1,369,862,815.06 บาท ท าให้บริษทัมี
ยอดจ านวนเงินท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้หลงัจากลา้งขาดทุนสะสมแลว้ ดงัน้ี 
 

ส่วนของผู้ถือหุ้นงบเฉพาะกจิการ ณ 
วนัที ่31 ธันวาคม 2559 

อ้างองิ ก่อนล้างขาดทุนสะสม ชดเชยเพ่ือล้างขาดทุน
สะสม 

หลงัล้างขาดทุนสะสม 

ทุนจดทะเบียน  2,759,254,524.00  2,759,254,524.00 
ทุนท่ีออกและเรียกช าระแลว้  1,191,817,913.00  1,191,817,913.00 
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ ม.51 2,055,665,601.98 (1,369,862,815.06) 685,802,786.92 
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีแปลงเป็นหุ้น
สามญั  

 16,083,680.36  16,083,680.36 

ก าไร (ขาดทุนสะสม)     
- จดัสรรแลว้ ส ารองตามกฎหมาย ม.116 24,300,000.00 (24,300,000.00) - 
- ยงัไม่ไดจ้ดัสรร  (1,394,162,815.06) 1,394,162,815.06 - 
รวมส่วนของผูถื้อหุน้  1,893,704,380.28 - 1,893,704,380.28 

 
 ความเห็นคณะกรรมการ  :  จากงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัมีผลขาดทุนสะสม
เป็นจ านวน    1,394,162,815.06   บาท    บริษทัไดพ้ิจารณาหกัชดเชยเพื่อลา้งขาดทุนสะสมจากเงินส ารองตามกฎหมาย 
(ม.116)  เป็นจ านวน 24,300,000.00 บาท  และจากทุนส ารองส่วนเกินมูลค่าหุ้น (ม. 51) จ านวน 1,369,862,815.06 บาท 
คณะกรรมการบริษทัจึงมีมติโอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพ่ือลา้งขาดทุนสะสม และให้น าเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่ออนุมติั
ต่อไป   

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 
 
วาระที ่ 6 พจิารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัททีต้่องออกตามวาระ  
 วตัถุประสงค์และเหตุผล   :  ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535    ซ่ึงก าหนดวา่ในการประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีทุกคร้ัง กรรมการจะตอ้งออกจากต าแหน่งอยา่งนอ้ยจ านวนหน่ึงในสาม (1/3) โดยอตัรา ถา้จ านวน
กรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกลเ้คียงท่ีสุดกับส่วนหน่ึงในสาม (1/3) ซ่ึงในปีน้ี
กรรมการซ่ึงตอ้งออกจากต าแหน่งกรรมการของบริษทัฯ ตามก าหนดวาระ ดงัน้ี 

1. นายอ านวย กาญจโนภาศ  รองประธานกรรมการ 
2. ดร.สุธี ตนัติวณิชชานนท ์     กรรมการ 
3. นายสมประสงค ์ บุญยะชยั  กรรมการอิสระ   
 

 

 ส าหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ปี 2560  เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีเก่ียวกบั
การดูแลสิทธิของผูถื้อหุน้ บริษทัไดท้ าการประกาศต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและในเวบ็ไซด์ของบริษทั ตั้งแต่
วนัท่ี 13 ธนัวาคม 2559 ถึง วนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2560  ใหสิ้ทธิแก่ผูถื้อหุน้ในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อ
หุน้ และเสนอรายช่ือบุคคลท่ีเหมาะสมเขา้รับการคดัเลือกเป็นกรรมการบริษทั แต่ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดเสนอรายช่ือบุคคล 
เพ่ือรับการพิจารณาคดัสรรเป็นกรรมการบริษทั และไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอระเบียบวาระการประชุมเขา้มายงับริษทั 

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน : ไดพ้ิจารณาแลว้มีความเห็นวา่กรรมการเดิม
ทั้ง 3 ท่านท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในธุรกิจของบริษทั เหมาะสม
และเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การด าเนินงานของบริษทั และมีคุณสมบติัท่ีครบถว้นตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั 
และพระราชบญัญติัหลกัทรัพย ์จึงเห็นชอบเสนอให้   นายอ านวย     กาญจโนภาศ,    ดร.สุธี   ตนัติวณิชชานนท์    และ
นายสมประสงค์  บุญยะชยั  กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออีกวาระ  โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณา
ต่อไป 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้เห็นชอบตามขอ้เสนอของคณะกรรมการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  และเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งกรรมการทั้ง   3   ท่าน   
คือ นายอ านวย  กาญจโนภาศ,  ดร.สุธี   ตนัติวณิชชานนท ์  และนายสมประสงค ์ บุญยะชยั  กรรมการท่ีพน้จากต าแหน่ง
ตามวาระ กลบัเขา้เป็นกรรมการบริษทัอีกวาระหน่ึง โดยมีประวติัของกรรมการทั้ง 3 ท่าน เพื่อประกอบการพิจารณา 
ปรากฏตามเอกสารแนบ 3 ประวติักรรมการบริษทั   และใหน้ าเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เพ่ืออนุมติัต่อไป   

อน่ึง นายสมประสงค์  บุญยะชัย  ยงัคงเป็นกรรมการอิสระของบริษทั แมว้่าด ารงต าแหน่งมา 14 ปี 
เน่ืองจากยงัคงมีคุณสมบติัครบถว้นตามนิยามและขอ้ก าหนดคุณสมบติักรรมการอิสระของบริษทั โดยท่านเป็นผูมี้ทกัษะ
ความรู้  ความสามารถ ประสบการณ์ในดา้นท่ีบริษทัตอ้งการและยงัคงสามารถปฏิบติัหน้าท่ีในฐานะกรรมการอิสระได้
เป็นอยา่งดี ปรากฏตามเอกสารแนบ 4 นิยามและคุณสมบติักรรมการอิสระของบริษทั 

ดงันั้น คณะกรรมการของบริษทัจะประกอบดว้ยกรรมการ รวม  7  ท่าน ดงัน้ี 
1. นายเสวก ศรีสุชาต ประธานกรรมการ 
2. นายอ านวย กาญจโนภาศ รองประธานกรรมการ 
3. นายพิสนัต ์ จินตนาภกัดี กรรมการ 
4. ดร.สุธี ตนัติวณิชชานนท ์ กรรมการ 
5. ดร.สิงห์ชยั อรุณวฒิุพงศ ์ กรรมการอิสระ 
6. พลโทสินชยั นุตสถิตย ์ กรรมการอิสระ 
7. นายสมประสงค ์ บุญยะชยั กรรมการอิสระ 

 ทั้งน้ีกรรมการผูมี้อ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษทัคือ นายเสวก  ศรีสุชาต,  นายอ านวย กาญจโนภาศ, 
นายพิสันต ์ จินตนาภกัดี โดยก าหนดให้กรรมการผูมี้อ  านาจลงนามผูกพนับริษทั  2 ใน 3 คนน้ีลงลายมือช่ือร่วมกนัและ
ประทบัตราส าคญัของบริษทั   

ส าหรับขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดต่าง ๆ  ปรากฏในรายงานประจ าปี 
2559  หวัขอ้ “โครงสร้างการจดัการ” 

 การลงมติ : วาระนีต้้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 
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วาระที ่ 7 พจิารณาอนุมตักิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2560 
 วตัถุประสงค์และเหตุผล : เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ซ่ึงก าหนดให้ท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ   
 ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน : ไดพ้ิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 
2560 โดยกลัน่กรองและพิจารณาอยา่งละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ แลว้ จึงเห็นสมควรก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการในอตัราเดิมท่ีก าหนดไวใ้นปี 2559 สรุปตามตาราง ดงัน้ี 

ค่าตอบแทนกรรมการ 
องค์ประกอบค่าตอบแทน ปี 2560 

 (ปีทีเ่สนอ) 
ปี 2559 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 
ค่าเบีย้ประชุม : ก าหนดจ่ายค่าเบีย้ประชุมเป็นรายคร้ัง เฉพาะคร้ังทีม่าประชุม 
-  ประธาน, กรรมการ, เลขานุการคณะกรรมการบริษทั   
    และประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายบญัชีและการเงิน    
 -  กรรมการอิสระ 

 
 
20,000 บาท/คน/คร้ัง 

 
40,000 บาท/คน/คร้ัง 

 
 
20,000 บาท/คน/คร้ัง 

 
40,000 บาท/คน/คร้ัง 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 
ค่าตอบแทนรายปี  
    -  ประธานกรรมการตรวจสอบ  
    -  กรรมการตรวจสอบ 

 
 

450,000 บาท/คน/ปี 
400,000 บาท/คน/ปี 

 
 

450,000 บาท/คน/ปี 
400,000 บาท/คน/ปี 

 
 ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรอนุมติัการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ส าหรับปี 
2560 ตามท่ีคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเสนอและใหน้ าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัต่อไป 

การลงมติ : วาระนีต้้องผ่านมติอนุมติัด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ ถือ
หุ้นซ่ึงมาประชุม ตามพระราชบัญญติับริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 

 
วาระที ่8 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทน ประจ าปี 2560 
 วัตถุประสงค์และเหตุผล  : ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 120  ซ่ึงก าหนดให้ท่ี
ประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปีแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษทัทุกปี นอกจากน้ีตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนไดก้ าหนดให้บริษทัจดทะเบียนตอ้งจดัให้มีการหมุนเวียนผูส้อบบญัชี หากผูส้อบ
บญัชีรายเดิมปฏิบติัหน้าท่ีสอบทานหรือตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัมาแลว้ 5 รอบปีบญัชี
ติดต่อกนั โดยสามารถแต่งตั้งผูส้อบบญัชีรายใหม่ท่ีสังกดัส านกังานสอบบญัชีเดียวกบัผูส้อบบญัชีรายเดิมก็ได ้อยา่งไรก็
ตาม บริษทัจะแต่งตั้งผูส้อบบญัชีรายท่ีพน้จากการปฏิบติัหน้าท่ีจากการหมุนเวียนผูส้อบบญัชีไดเ้ม่ือพน้ระยะเวลาอยา่ง
นอ้ยสองรอบปีบญัชี นบัแต่วนัท่ีพน้จากการปฏิบติัหนา้ท่ี  
 โดยคณะกรรมการบริษทัไดม้อบหมายให้ประธานเจา้หน้าท่ีฝ่ายบญัชีการเงินร่วมกบัคณะกรรมการบริหาร
พิจารณาด าเนินการคดัเลือกผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2560 และให้น าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
บริษทั เพื่อใหค้วามเห็นชอบ และน าเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัต่อไป 
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วาระที ่ 7 พจิารณาอนุมตักิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2560 
 วตัถุประสงค์และเหตุผล : เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ซ่ึงก าหนดให้ท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ   
 ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน : ไดพ้ิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 
2560 โดยกลัน่กรองและพิจารณาอยา่งละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ แลว้ จึงเห็นสมควรก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการในอตัราเดิมท่ีก าหนดไวใ้นปี 2559 สรุปตามตาราง ดงัน้ี 

ค่าตอบแทนกรรมการ 
องค์ประกอบค่าตอบแทน ปี 2560 

 (ปีทีเ่สนอ) 
ปี 2559 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 
ค่าเบีย้ประชุม : ก าหนดจ่ายค่าเบีย้ประชุมเป็นรายคร้ัง เฉพาะคร้ังทีม่าประชุม 
-  ประธาน, กรรมการ, เลขานุการคณะกรรมการบริษทั   
    และประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายบญัชีและการเงิน    
 -  กรรมการอิสระ 

 
 
20,000 บาท/คน/คร้ัง 

 
40,000 บาท/คน/คร้ัง 

 
 
20,000 บาท/คน/คร้ัง 

 
40,000 บาท/คน/คร้ัง 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 
ค่าตอบแทนรายปี  
    -  ประธานกรรมการตรวจสอบ  
    -  กรรมการตรวจสอบ 

 
 

450,000 บาท/คน/ปี 
400,000 บาท/คน/ปี 

 
 

450,000 บาท/คน/ปี 
400,000 บาท/คน/ปี 

 
 ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรอนุมติัการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ส าหรับปี 
2560 ตามท่ีคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเสนอและใหน้ าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัต่อไป 

การลงมติ : วาระนีต้้องผ่านมติอนุมติัด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ ถือ
หุ้นซ่ึงมาประชุม ตามพระราชบัญญติับริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 

 
วาระที ่8 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทน ประจ าปี 2560 
 วัตถุประสงค์และเหตุผล  : ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 120  ซ่ึงก าหนดให้ท่ี
ประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปีแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษทัทุกปี นอกจากน้ีตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนไดก้ าหนดให้บริษทัจดทะเบียนตอ้งจดัให้มีการหมุนเวียนผูส้อบบญัชี หากผูส้อบ
บญัชีรายเดิมปฏิบติัหน้าท่ีสอบทานหรือตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัมาแลว้ 5 รอบปีบญัชี
ติดต่อกนั โดยสามารถแต่งตั้งผูส้อบบญัชีรายใหม่ท่ีสังกดัส านกังานสอบบญัชีเดียวกบัผูส้อบบญัชีรายเดิมก็ได ้อยา่งไรก็
ตาม บริษทัจะแต่งตั้งผูส้อบบญัชีรายท่ีพน้จากการปฏิบติัหน้าท่ีจากการหมุนเวียนผูส้อบบญัชีไดเ้ม่ือพน้ระยะเวลาอยา่ง
นอ้ยสองรอบปีบญัชี นบัแต่วนัท่ีพน้จากการปฏิบติัหนา้ท่ี  
 โดยคณะกรรมการบริษทัไดม้อบหมายให้ประธานเจา้หน้าท่ีฝ่ายบญัชีการเงินร่วมกบัคณะกรรมการบริหาร
พิจารณาด าเนินการคดัเลือกผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2560 และให้น าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
บริษทั เพื่อใหค้วามเห็นชอบ และน าเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัต่อไป 
 

 

 ความเห็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน(CFO) และคณะกรรมการบริหาร (EXCOM)  :  ในการ
สรรหาผูส้อบบัญชีประจ าปี 2560 CFO ได้ท าการติดต่อส านักงานและผูส้อบบัญชีหลายราย เพ่ือเชิญให้ก าหนด
ค่าธรรมเนียมการสอบบญัชี ผา่นทางโทรศพัท ์และจดหมายอิเลก็โทรนิกส์ (E-mail) ทั้งหมด 27 ส านกังาน (รวมบริษทั ซี 
ดบัเบ้ิลยู ดับเบ้ิลยู พี จ ากดั ผูส้อบบญัชีรายเดิมของบริษทั )  โดยมีหลายบริษทัตอบปฏิเสธ เน่ืองจากไม่มีบุคลากรท่ี
เพียงพอในการใหบ้ริการ  มีเพียง บริษทั ซี ดบัเบ้ิลย ูดบัเบ้ิลย ูพี จ ากดั ไดต้อบรับและเสนอราคาค่าธรรมเนียมสอบบญัชี
ประจ าปี 2560  

ทั้งน้ี CFO และ EXCOM ไดป้ระเมินจากความเป็นอิสระ คุณภาพของผลงานตรวจสอบในปี 2559 ท่ีผ่านมา 
รวมถึงทกัษะ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในการตรวจสอบธุรกิจของบริษทั และทีมสนบัสนุนของส านกังานสอบ
บญัชี นอกจากน้ีไดพิ้จารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนเป็นประการส าคญั จึงเห็นควรเสนอผูส้อบบญัชี CWWP ซ่ึง
มีความเป็นอิสระ มีทกัษะความรู้ ประสบการณ์และทีมงานท่ีเพียงพอในการปฏิบติังานสอบบญัชี รวมถึงค่าตอบแทนท่ีมี
ความเหมาะสม จึงขอเสนอให ้CWWP เป็นผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2560 นบัเป็นปีท่ี 3  โดยมีรายช่ือผูส้อบบญัชี ดงัน้ี 

- นางสาววรรญา พุทธเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที ่4387 และ/หรือ 
 (เป็นผูต้รวจสอบ แสดงความเห็นและลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทั เม่ือปี 2552-2556 และหยดุพกั   
 จากการลงนามในงบการเงินของบริษทั ครบสองรอบบญัชีแลว้) 
- นายเชิดสกลุ  อ้นมงคล  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที ่7195   และ/หรือ 

 (เป็นผูต้รวจสอบ แสดงความเห็นและลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทั ปี 2557-2559 รวม 3 ปี) 
- นางสาววราภรณ์   อนิทรประสิทธ์ิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที ่7881 และ/หรือ 

 (ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทั) 
- นางสาวจนัทรา ว่องศรีอุดมพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที ่4996 
 (ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทั) 
โดยก าหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท   

และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท CWWP จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่น
ของส านักงาน ท าหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้  ทั้งนี้ 
มอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษทัเป็นผู้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายใหม่ได้ต่อไป 

 
 ทั้งน้ี ผูส้อบบญัชีทั้งส่ีไม่มีความสมัพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทัฯ / บริษทัยอ่ย / ผูบ้ริหาร / ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
หรือเก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว  จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั 
 นอกจากน้ี CWWP ไดรั้บการคดัเลือกให้เป็นส านกังานสอบบญัชีของบริษทัย่อยและกิจการร่วมคา้ รวม 5 
แห่ง ส าหรับปี 2560 ดว้ย 
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 โดยก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2560 เป็นดงันี ้
หน่วย : บาท 

รายการค่าตรวจสอบ 
ปี 2560  

ปี 2559 
เปลีย่นแปลง (ลดลง) 

(ปีทีเ่สนอ) จ านวนเงนิ ร้อยละ 
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจ าปี และค่าสอบทาน
งบการเงินรวมรายไตรมาส (4 ไตรมาส) 1,905,000 1,850,000 55,000 2.97 

ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส (3 ไตรมาส)  1,095,000 1,050,000 45,000 4.29 

รวมค่าสอบบญัชีของ PLE 3,000,000 2,900,000 100,000** 3.45** 
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจ าปี และค่าสอบทาน
งบการเงินรายไตรมาส (3ไตรมาส) ของบริษทั
ยอ่ยและกิจการร่วมคา้  

710,000 
 

(5 บริษทั) 

990,000 
 

(6 บริษทั) 

  

 
** เพ่ิมขึน้จากปี 2559 จ านวน 100,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.45  เน่ืองจากรายการทางบัญชีของบริษัทท่ี

เพ่ิมขึน้ 
 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ  :  คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาการปฏิบติัหนา้ท่ีของผูส้อบ

บญัชี รวมถึงการพิจารณาวา่บริษทัไดมี้การหมุนเวยีนผูส้อบบญัชีอยา่งถูกตอ้งตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนฯ 
พร้อมทั้งเปรียบเทียบอตัราค่าธรรมเนียมการสอบบญัชีของบริษทัใกลเ้คียงกบับริษทัท่ีอยูใ่นอุตสาหกรรมเดียวกนั ดงันั้น
จึงมีมติเห็นชอบแต่งตั้งผูส้อบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทน ประจ าปี 2560  ตามท่ีประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายบัญชีและ
การเงินและคณะกรรมการบริหารเสนอ และให้น าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ และให้
น าเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัต่อไป 

 
 ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ แต่งตั้ง บริษทั ซี ดบัเบ้ิลยู ดบัเบ้ิลยู พี จ ากดั (CWWP) เป็นผูส้อบบญัชีบริษทั ประจ าปี 2560 นบัเป็นปีท่ี 3  
โดยมีรายช่ือผูส้อบบญัชี ดงัน้ี 

- นางสาววรรญา พุทธเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที ่4387 และ/หรือ 
 (เป็นผูต้รวจสอบ แสดงความเห็นและลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทั เม่ือปี 2552-2556 และหยดุพกั   
 จากการลงนามในงบการเงินของบริษทั ครบสองรอบบญัชีแลว้) 
- นายเชิดสกลุ  อ้นมงคล  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที ่7195   และ/หรือ 

 (เป็นผูต้รวจสอบ แสดงความเห็นและลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทั ปี 2557-2559 รวม 3 ปี) 
- นางสาววราภรณ์   อนิทรประสิทธ์ิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที ่7881 และ/หรือ 

 (ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทั) 
- นางสาวจนัทรา ว่องศรีอุดมพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที ่4996 
 (ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทั) 
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 โดยก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2560 เป็นดงันี ้
หน่วย : บาท 

รายการค่าตรวจสอบ 
ปี 2560  

ปี 2559 
เปลีย่นแปลง (ลดลง) 

(ปีทีเ่สนอ) จ านวนเงนิ ร้อยละ 
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจ าปี และค่าสอบทาน
งบการเงินรวมรายไตรมาส (4 ไตรมาส) 1,905,000 1,850,000 55,000 2.97 

ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส (3 ไตรมาส)  1,095,000 1,050,000 45,000 4.29 

รวมค่าสอบบญัชีของ PLE 3,000,000 2,900,000 100,000** 3.45** 
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจ าปี และค่าสอบทาน
งบการเงินรายไตรมาส (3ไตรมาส) ของบริษทั
ยอ่ยและกิจการร่วมคา้  

710,000 
 

(5 บริษทั) 

990,000 
 

(6 บริษทั) 

  

 
** เพ่ิมขึน้จากปี 2559 จ านวน 100,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.45  เน่ืองจากรายการทางบัญชีของบริษัทท่ี

เพ่ิมขึน้ 
 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ  :  คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาการปฏิบติัหนา้ท่ีของผูส้อบ

บญัชี รวมถึงการพิจารณาวา่บริษทัไดมี้การหมุนเวยีนผูส้อบบญัชีอยา่งถูกตอ้งตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนฯ 
พร้อมทั้งเปรียบเทียบอตัราค่าธรรมเนียมการสอบบญัชีของบริษทัใกลเ้คียงกบับริษทัท่ีอยูใ่นอุตสาหกรรมเดียวกนั ดงันั้น
จึงมีมติเห็นชอบแต่งตั้งผูส้อบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทน ประจ าปี 2560  ตามท่ีประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายบัญชีและ
การเงินและคณะกรรมการบริหารเสนอ และให้น าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ และให้
น าเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัต่อไป 

 
 ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ แต่งตั้ง บริษทั ซี ดบัเบ้ิลยู ดบัเบ้ิลยู พี จ ากดั (CWWP) เป็นผูส้อบบญัชีบริษทั ประจ าปี 2560 นบัเป็นปีท่ี 3  
โดยมีรายช่ือผูส้อบบญัชี ดงัน้ี 

- นางสาววรรญา พุทธเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที ่4387 และ/หรือ 
 (เป็นผูต้รวจสอบ แสดงความเห็นและลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทั เม่ือปี 2552-2556 และหยดุพกั   
 จากการลงนามในงบการเงินของบริษทั ครบสองรอบบญัชีแลว้) 
- นายเชิดสกลุ  อ้นมงคล  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที ่7195   และ/หรือ 

 (เป็นผูต้รวจสอบ แสดงความเห็นและลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทั ปี 2557-2559 รวม 3 ปี) 
- นางสาววราภรณ์   อนิทรประสิทธ์ิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที ่7881 และ/หรือ 

 (ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทั) 
- นางสาวจนัทรา ว่องศรีอุดมพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที ่4996 
 (ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทั) 

 

โดยก าหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท   
และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท CWWP จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่น
ของส านักงาน ท าหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้  ทั้งนี้ 
มอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษทัเป็นผู้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายใหม่ได้ต่อไป 

 
 ทั้งน้ี ผูส้อบบญัชีทั้งส่ีไม่มีความสมัพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทัฯ / บริษทัยอ่ย / ผูบ้ริหาร / ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
หรือเก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว  จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั 
 นอกจากน้ี CWWP ไดรั้บการคดัเลือกให้เป็นส านกังานสอบบญัชีของบริษทัย่อยและกิจการร่วมคา้ รวม 5 
แห่ง ส าหรับปี 2560 ดว้ย 

รวมถึงใหค้วามเห็นชอบก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทัและบริษทัยอ่ย ประจ าปี 2560   เป็นดงัน้ี 
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจ าปี และค่าสอบทานงบการเงินรวมรายไตรมาส (4 ไตรมาส)  จ านวน 1,905,000 บาท  (หน่ึง
ลา้นเกา้แสนหา้พนับาทถว้น), ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส (3 ไตรมาส) จ านวน 1,095,000 บาท (หน่ึงลา้นเกา้หม่ืน
หา้พนับาทถว้น)  เพ่ิมข้ึนจากปี 2559 จ านวน 100,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.45  เน่ืองจากรายการทางบญัชีของบริษทั
ท่ีเพ่ิมข้ึน และใหน้ าเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัต่อไป 

การลงมต ิ : วาระนีต้้องผ่านมติอนุมติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 
 
วาระที ่9 พจิารณาอนุมตักิารลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 2,759,254,524 บาท เป็น 2,722,700,705 บาท 

วตัถุประสงค์และเหตุผล : ตามบทบญัญติัของพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั ท่ีก าหนดให้บริษทัตอ้งท า
การลดทุนจดทะเบียนโดยวธีิการยกเลิกหุน้สามญัจดทะเบียนท่ียงัไม่ไดอ้อกจ าหน่าย  

ความเห็นคณะกรรมการ :  เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของ
บริษทัจาก จาก 2,759,254,524  บาท  แบ่งเป็นหุ้นสามญั จ านวน 2,759,254,524 หุ้น โดยมีทุนท่ีช าระแล้ว จ านวน 
1,191,817,913 บาท  แบ่งเป็นหุ้นสามญั   1,191,817,913 หุ้น โดยตดัหุ้นสามญัจดทะเบียนท่ียงัไม่ไดอ้อกและเสนอขาย 
จ านวน 36,553,819 หุ้น  มูลค่าจ านวน 36,553,819 บาท มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท ซ่ึงเป็นหุ้นสามญัท่ีออกเพื่อ
รองรับการใชสิ้ทธิแปลงสภาพของ ESOP ท่ีให้พนกังาน และผูบ้ริหาร ท่ีมีการใชสิ้ทธิแลว้บางส่วน ซ่ึงครบก าหนดเม่ือ
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  

ดงันั้น คงเหลือเป็นทุนจดทะเบียน จ านวน 2,722,700,705 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 2,722,700,705 หุน้ มูลค่าท่ี
ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท  โดยมีทุนท่ีช าระแลว้ จ านวน 1,191,817,913 บาท  แบ่งเป็นหุ้นสามญั   1,191,817,913 หุ้น  และให้
น าเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัต่อไป 

การลงมติ : วาระนีต้้องได้รับอนุมติัด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ ถือหุ้น
ท่ีมาประชุมและมสิีทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที ่10 พจิารณาอนุมตักิารแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ของบริษัท เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทุนจด
ทะเบียนของบริษัท 
วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัในวาระท่ี 9 ขา้งตน้ บริษทั

จ าเป็นตอ้งแกไ้ขขอ้ความในหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียน 
ความเห็นคณะกรรมการ :  เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการแกไ้ขหนังสือบริคณห์

สนธิของบริษทั ขอ้ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียน เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั โดยให้ยกเลิกขอ้ความ
เดิมและใชข้อ้ความใหม่ ดงัน้ี 

“ขอ้ 4.  ทุนจดทะเบียน  2,722,700,705 บาท (สองพนัเจด็ร้อยยีสิ่บสองลา้นเจ็ดแสนเจ็ด
ร้อยหา้บาท) 

 แบ่งออกเป็น  2,722,700,705 หุน้ (สองพนัเจด็ร้อยยีสิ่บสองลา้นเจ็ดแสนเจ็ด
ร้อยหา้หุน้) 

  มูลค่าหุน้ละ  1.00  บาท (หน่ึงบาท) 
 
โดยแบ่งออกเป็น 
 หุน้สามญั  2,722,700,705 หุน้ (สองพนัเจด็ร้อยยีสิ่บสองลา้นเจ็ดแสนเจ็ด

ร้อยหา้หุน้) 
  หุน้บุริมสิทธิ  - หุน้ ( - )” 

การลงมติ : วาระนีต้้องได้รับอนุมติัด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ ถือหุ้น
ท่ีมาประชุมและมสิีทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที ่11 พจิารณาอนุมตักิารแก้ไขเง่ือนไขการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทุนใหม่ทีเ่หลือจากการใช้สิทธิจองซ้ือ

หุ้นสามญัเพิม่ทุนของผู้ถือหุ้นเดมิของบริษัทมาจดัสรรและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากดั 
วตัถุประสงค์และเหตุผล : ตามมติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 2/2559 เม่ือวนัท่ี 18 ตุลาคม 2559 ไดมี้มติ

อนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนใหม่จ านวนไม่เกิน 1,089,080,282 หุ้น เพ่ือเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วน
การถือหุน้ ในอตัราส่วน 1 หุน้เดิม ต่อ 1 หุน้ใหม่ ในราคาเสนอขายหุน้ละ 1.00 บาท  ในกรณีท่ีมีหุน้เหลือจากการใชสิ้ทธิ
จองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทั ให้สามารถน าไปจดัสรรและเสนอขายหุ้นดงักล่าวให้แก่บุคคลใน
วงจ ากดั (Private Placement) โดยปฏิบติัให้เป็นไปตามหลกัเกณฑป์ระกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ.72/2558 
เร่ืองการอนุญาตให้บริษทัจดทะเบียนเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากัด  อย่างไรก็ตาม เพ่ือให้เกิดความ
คล่องตวั และโอกาสในการจดัหานกัลงทุนท่ีสนใจเขา้มาร่วมลงทุนไดส้ะดวกมากยิ่งข้ึน บริษทัจึงเห็นควรเปล่ียนแปลง
เง่ือนไขในการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหม่ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดับางประการ 

ความเห็นคณะกรรมการ :  เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเง่ือนไขการออก
และเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหม่ท่ีเหลือจากการใชสิ้ทธิจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัมาจดัสรร
และเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั  ตามท่ีท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 2/2559 วนัท่ี 18 ตุลาคม 2559 ไดมี้มติอนุมติั
การจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนใหม่จ านวนไม่เกิน 1,089,080,282 หุ้น เพ่ือเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือ
หุน้ ในอตัราส่วน 1 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.00 บาท และก าหนดวนัจองซ้ือและรับช าระเงินค่า
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วาระที ่10 พจิารณาอนุมตักิารแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ของบริษัท เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทุนจด
ทะเบียนของบริษัท 
วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัในวาระท่ี 9 ขา้งตน้ บริษทั

จ าเป็นตอ้งแกไ้ขขอ้ความในหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียน 
ความเห็นคณะกรรมการ :  เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการแกไ้ขหนังสือบริคณห์

สนธิของบริษทั ขอ้ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียน เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั โดยให้ยกเลิกขอ้ความ
เดิมและใชข้อ้ความใหม่ ดงัน้ี 

“ขอ้ 4.  ทุนจดทะเบียน  2,722,700,705 บาท (สองพนัเจด็ร้อยยีสิ่บสองลา้นเจ็ดแสนเจ็ด
ร้อยหา้บาท) 

 แบ่งออกเป็น  2,722,700,705 หุน้ (สองพนัเจด็ร้อยยีสิ่บสองลา้นเจ็ดแสนเจ็ด
ร้อยหา้หุน้) 

  มูลค่าหุน้ละ  1.00  บาท (หน่ึงบาท) 
 
โดยแบ่งออกเป็น 
 หุน้สามญั  2,722,700,705 หุน้ (สองพนัเจด็ร้อยยีสิ่บสองลา้นเจ็ดแสนเจ็ด

ร้อยหา้หุน้) 
  หุน้บุริมสิทธิ  - หุน้ ( - )” 

การลงมติ : วาระนีต้้องได้รับอนุมติัด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ ถือหุ้น
ท่ีมาประชุมและมสิีทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที ่11 พจิารณาอนุมตักิารแก้ไขเง่ือนไขการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทุนใหม่ทีเ่หลือจากการใช้สิทธิจองซ้ือ

หุ้นสามญัเพิม่ทุนของผู้ถือหุ้นเดมิของบริษัทมาจดัสรรและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากดั 
วตัถุประสงค์และเหตุผล : ตามมติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 2/2559 เม่ือวนัท่ี 18 ตุลาคม 2559 ไดมี้มติ

อนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนใหม่จ านวนไม่เกิน 1,089,080,282 หุ้น เพ่ือเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วน
การถือหุน้ ในอตัราส่วน 1 หุน้เดิม ต่อ 1 หุน้ใหม่ ในราคาเสนอขายหุน้ละ 1.00 บาท  ในกรณีท่ีมีหุน้เหลือจากการใชสิ้ทธิ
จองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทั ให้สามารถน าไปจดัสรรและเสนอขายหุ้นดงักล่าวให้แก่บุคคลใน
วงจ ากดั (Private Placement) โดยปฏิบติัให้เป็นไปตามหลกัเกณฑป์ระกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ.72/2558 
เร่ืองการอนุญาตให้บริษทัจดทะเบียนเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากัด  อย่างไรก็ตาม เพ่ือให้เกิดความ
คล่องตวั และโอกาสในการจดัหานกัลงทุนท่ีสนใจเขา้มาร่วมลงทุนไดส้ะดวกมากยิ่งข้ึน บริษทัจึงเห็นควรเปล่ียนแปลง
เง่ือนไขในการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหม่ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดับางประการ 

ความเห็นคณะกรรมการ :  เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเง่ือนไขการออก
และเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหม่ท่ีเหลือจากการใชสิ้ทธิจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัมาจดัสรร
และเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั  ตามท่ีท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 2/2559 วนัท่ี 18 ตุลาคม 2559 ไดมี้มติอนุมติั
การจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนใหม่จ านวนไม่เกิน 1,089,080,282 หุ้น เพ่ือเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือ
หุน้ ในอตัราส่วน 1 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.00 บาท และก าหนดวนัจองซ้ือและรับช าระเงินค่า

 

หุน้สามญัเพ่ิมทุนในระหวา่งวนัท่ี 21-25 พฤศจิกายน 2559 ท่ีผา่นมา ปรากฏวา่มีผูถื้อหุน้เดิมจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหม่
จ านวน 102,737,631 หุน้  คงเหลือหุน้ท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรจ านวน 986,342,651 หุน้ ในกรณีท่ีมีหุน้เหลือจากการใชสิ้ทธิจอง
ซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของผูถื้อหุน้เดิมของบริษทั ท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 2/2559 ไดอ้นุมติัใหบ้ริษทัสามารถน าไป
จดัสรรและเสนอขายหุ้นดงักล่าวให้แก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) โดยมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษทั 
หรือบุคคลท่ีได้รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษทัเป็นผูพิ้จารณาก าหนดบุคคลท่ีได้รับจัดสรร ราคาเสนอขาย 
ช่วงเวลาจดัสรร และวธีิการเสนอขายเป็นคราวเดียวหรือแบ่งเป็นส่วนๆ เพ่ือเสนอขายเป็นคราวๆ ตามท่ีเห็นสมควร โดย
ปฏิบติัให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 72/2558 เร่ือง การอนุญาตให้บริษทัจด
ทะเบียนเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากดั อยา่งไรก็ตาม เพ่ือใหเ้กิดความคล่องตวัและโอกาสในการจดัหานกั
ลงทุนท่ีสนใจเขา้มาร่วมลงทุนไดส้ะดวกมากยิง่ข้ึน จึงเสนอใหเ้ปล่ียนแปลงเง่ือนไขในการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนใหม่
ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดับางประการ ดงัน้ี 

1. แกไ้ขเง่ือนไข 
จากเดิม การออกและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหม่ท่ีเหลือจากการใชสิ้ทธิจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของ

ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัมาจดัสรรและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ซ่ึงรวมถึงผูล้งทุนประเภท
สถาบนั และ/หรือผูล้งทุนท่ีมีลกัษณะเฉพาะเจาะจงได้ โดยบุคคลดงักล่าวจะไม่เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทั  โดย
จดัสรรใหแ้ก่นกัลงทุนเฉพาะเจาะจงแต่ละรายไดไ้ม่เกินร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนใหม่ท่ีช าระแลว้ (ภายหลงัการขาย
หุน้สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมแลว้เสร็จ) ในราคาเสนอขายท่ีไม่ต ่ากวา่ราคาถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของราคาหุ้นบริษทั
ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยยอ้นหลงัไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัท าการติดต่อกนั แต่ไม่เกิน 15 วนัท าการติดต่อกนัก่อนวนั
เสนอขาย และไม่ต ่ากวา่ราคาท่ีเสนอขายใหก้บัผูถื้อหุน้เดิม (Right Offering)  

เปล่ียนเป็น การออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนใหม่ท่ีเหลือจากการใชสิ้ทธิจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน
ของผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัมาจดัสรรและเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ซ่ึงรวมถึงผูล้งทุนประเภท
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2. ขยายระยะเวลาการจดัสรร 
ในการน้ี ใหค้ณะกรรมการบริษทั หรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษทัเสนอขายหุน้ให้

แลว้เสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือนนบัแต่วนัท่ีท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัในคร้ังน้ีมีมติอนุมติัการแกไ้ข
เง่ือนไขการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหม่ท่ีเหลือจากการใชสิ้ทธิจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของผูถื้อหุ้นเดิมของ
บริษทัมาจดัสรรและเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดัขา้งตน้ 

ทั้งน้ี ส าหรับราคาเสนอขาย และเง่ือนไขอ่ืนในการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนใหม่ท่ีเหลือจากการใชสิ้ทธิ
จองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของผูถื้อหุน้เดิมใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดัใหเ้ป็นไปตามมติท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 2/2559 
ไดอ้นุมติัไว ้

การลงมติ : วาระนีต้้องได้รับอนุมติัด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้น
ท่ีมาประชุมและมสิีทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที ่12 พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้าม)ี 

 
จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้ โปรดเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2560 ในวนัศุกร์ท่ี 28 เมษายน 2560 

เร่ิมประชุมเวลา 14.30 น.  ณ หอ้งศาลาไทย  ชั้น 3  โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพ  เลขท่ี 171  ซอยสุขมุวทิ 11-13 ถนน
สุขมุวทิ  เขตวฒันา  กรุงเทพมหานคร ปรากฏตามเอกสารแนบ 5  แผนท่ีสถานท่ีประชุม   โดยบริษทัจะเปิดให้ลงทะเบียน 
เพือ่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ตั้งแต่เวลา 12.30 น.  

หากท่านผูถื้อหุน้ท่านใด ประสงคจ์ะแต่งตั้งบุคคลอ่ืนเขา้ร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนในการ
ประชุมคร้ังน้ี โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะ ซ่ึงมีใหเ้ลือก 3 แบบ ปรากฏตามเอกสารแนบ 6
โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งเพยีงแบบเดยีวเท่านั้น หรือผู้ถือหุ้นสามารถ Download ได้ที ่www.ple.co.th     
 ทั้งน้ี หากท่านผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะมอบฉนัทะใหก้บักรรมการอิสระ บริษทัขอเสนอกรรมการอิสระ คือ 
ดร.สิงห์ชยั อรุณวฒิุพงศ ์หรือ พลโทสินชยั  นุตสถิตย ์  ท่านใดท่านหน่ึง ซ่ึงบริษทัไดแ้นบประวติัมาเพื่อพิจารณา ปรากฏ
ตามเอกสารแนบ 7 และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการประชุม บริษทัขอความร่วมมือจากท่านกรุณาส่งหนงัสือมอบ
ฉนัทะ (พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)  มายงั แผนกเลขานุการบริษัท ช้ัน 6 โทร. 02-332-0345 ต่อ 1221, 1127  บริษทั 
เพาเวอร์ไลน์ เอน็จิเนียร่ิง  จ ากดั  (มหาชน)   เลขท่ี 2 ซอยสุขมุวทิ 81 (ศิริพจน์) แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 
10260 ภายในวนัพฤหสับดี ท่ี 27  เมษายน 2560  ดว้ยจกัขอบคุณอยา่งยิง่ 

 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
บริษทั  เพาเวอร์ไลน์  เอน็จิเนียร่ิง  จ ากดั (มหาชน) 

 
 
 
 

 ( นายเสวก  ศรีสุชาต ) 
          ประธานกรรมการ 
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No.  60/0247-900(PL)/008    March 10th, 2017 
 

Invitation Letter of 2017 Annual General Meeting of Shareholders of    
Power Line Engineering Public Company Limited 

 
Subject: Invitation for 2017 Annual General Meeting of Shareholders 
To:  Shareholders 
Attachments 1.   Copy of Minutes of EGM  No.2/2016  

2. CD-ROM of 2016 Annual Report 
3. Backgrounds of the Company’s Directors 
4. Statement and Qualifications of Independent Directors 
5. Map of the Meeting Location 
6. Proxy Forms 
7. Name and Background of Independent Director to be a Proxy of Shareholders 
8. Guidelines for Registration, Proxy Appointment and Documents required in order 

to attend the Shareholders’ Meeting 
9. Articles of Association in relation to Shareholders’ Meeting  
10. Procedures for attending the 2017 AGM 

 
 The Board of Directors of Power Line Engineering Public Company Limited (“Company”) 
had a resolution to convene the 2017 Annual General Meeting of Shareholders on Friday, April 28th, 
2017 at 2.30 p.m., with opening for registration from 12.30 p.m., at Salathai Room, Floor 3, 
Ambassador Hotel Bangkok, No. 171 Soi Sukhumvit 11-13, Sukhumvit Road., Wattana, Bangkok. to 
consider the following agendas. 
 
Agenda 1 Consider and approve the minutes of EGM No. 2/2016 on October 18th 2016. 
   

Objective and reason : The Minutes of the  Extraordinary General Meeting of the 
Shareholders No.2/2016 on October 18th, 2016 was prepared and submitted the minutes of the meeting 
to the Stock Exchange of Thailand and the Ministry of Commerce within the period of time prescribed 
by the laws and posted the same on the Company website, the copy of which appears in Attachments 1. 

Opinion of the Board : The Board views that the minutes of the  Extraordinary General 
Meeting of the Shareholders No.2/2016 on October 18th, 2016 was correctly and truly recorded. The 
Board then deems it appropriate to propose the shareholders’ meeting to consider and approve the 
minutes. 

 
Resolution : The resolution in this agenda requires the majority vote of the shareholders 

who present in the meeting and vote. 
 
Agenda 2 Acknowledge the company’s performance of 2016. 
 
 Objectives and Reasons : The Company has prepared the report of the past performance 
and significant events arising during 2016, of which details are appeared in Attachments 2: 2016 Annual 
Report. 
 Opinion of the Board : The Board deems it appropriate to report the past performance and 
significant events arising during 2016 to the shareholders’ meeting for acknowledgement. 

 
 Resolution : This agenda is for acknowledgement, and thus the resolution is not required. 
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 ทั้งน้ี หากท่านผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะมอบฉนัทะใหก้บักรรมการอิสระ บริษทัขอเสนอกรรมการอิสระ คือ 
ดร.สิงห์ชยั อรุณวฒิุพงศ ์หรือ พลโทสินชยั  นุตสถิตย ์  ท่านใดท่านหน่ึง ซ่ึงบริษทัไดแ้นบประวติัมาเพื่อพิจารณา ปรากฏ
ตามเอกสารแนบ 7 และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการประชุม บริษทัขอความร่วมมือจากท่านกรุณาส่งหนงัสือมอบ
ฉนัทะ (พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)  มายงั แผนกเลขานุการบริษัท ช้ัน 6 โทร. 02-332-0345 ต่อ 1221, 1127  บริษทั 
เพาเวอร์ไลน์ เอน็จิเนียร่ิง  จ ากดั  (มหาชน)   เลขท่ี 2 ซอยสุขมุวทิ 81 (ศิริพจน์) แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 
10260 ภายในวนัพฤหสับดี ท่ี 27  เมษายน 2560  ดว้ยจกัขอบคุณอยา่งยิง่ 

 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
บริษทั  เพาเวอร์ไลน์  เอน็จิเนียร่ิง  จ ากดั (มหาชน) 

 
 
 
 

 ( นายเสวก  ศรีสุชาต ) 
          ประธานกรรมการ 
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Agenda 3 Consider and approve the company’s financial statements ended December 31st, 2016 
and  Auditor report.  

  
 Objectives and Reasons : Summary of the Company’s operating performance for the 
accounting year ended December 31st, 2016 which illustrates the Company’s financial status and 
operating performance of 2016 is as follows: 
                                   (Unit : Baht) 

  
 In order to comply with the Public Limited Company Act, the Company is required to 
prepare financial statements, as of the end of the Company’s accounting period, which has been audited 
by a certified auditor and propose the same to the shareholders’ meeting for approval, of which details 
are appeared in Attachments 2 : 2016 Annual Report. 
 Opinion of the Audit Committee : The Audit Committee viewed that the procedures for 
preparing the Company’s accounting and financial reports involved adequate internal control system 
assuring that the financial reports present the Company’s financial status and operating performance 
correctly in line with the accounting standards required by the laws. The Company has also disclosed 
information of the financial statements adequately and in timely manner for use by the shareholders, 
investors and users of the financial statements for investment decision. The Audit Committee therefore 
deemed it appropriate that the Board of Directors of the Company propose the 2016 financial statements 
ended December 31st, 2016 to the shareholders’ meeting for consideration. 
  Opinion of the Board : The Company’s financial statements for the accounting year 
ended December 31st, 2016 were audited and certified by the auditor from CWWP Co., Ltd. and were 
approved and reviewed by the Audit Committee. The Board therefore deems it appropriate to approve 
the 2016 financial statements as proposed and propose the same to the shareholders’ meeting for 
approval.   

 
Resolution : The resolution in this agenda requires the majority vote of the shareholders 

who present in the meeting and vote. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Items 
Consolidated Financial Statements Separate Financial Statements 

2016 2015 
(Restated) 2016 2015 

Total assets 7,345,341,225 8,515,353,599 7,918,463,332 8,192,001,254 

Total liabilities 6,475,731,042 7,961,649,607 6,024,758,952 6,715,083,409 

Shareholders’ equity 869,610,183 553,703,992 1,893,704,380 1,476,917,845 

Total revenues 5,392,221,597 6,169,996,944 5,328,754,043 6,293,756,012 

Total profit (loss) for the year 213,037,759 (1,609,790,642) 311,716,904 (1,927,406,222) 

Earnings (loss) per share 0.17 (1.43) 0.28 (1.75) 
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Agenda 4 Consider no dividend for the performance and financial statements of the 2016. 
 

Objectives and Reasons : According to Section 115 of the Public Limited Company Act 
B.E. 2535 (1992), the Company is required to pay dividend from the profit only. 

The Company has a policy to pay dividend at the rate of approximately 50 percent of the 
net profit after tax and legal reserve from the separate financial statements. 

 
Comparative Information on Dividend Payments 

 

Details of Dividend Payment 2016 
(Proposed year) 2015 

1. Total profit (loss) for the year 311,716,904.00  Baht   (1,927,406,222) Baht   

2. Number of shares 1,191,817,913.00 shares 1,089,080,282 shares 

3. Retained earnings (loss) 
3.1 Legal reserve 
3.2 Unappropriated profit 

 
24,300,000.00 Baht                  

(1,394,162,815.06) Baht 

 
-                 Baht 
-                 Baht 

4. Dividend per share -                 Baht -                 Baht 

5. Dividend payment amount -                 Baht -                 Baht 

6. Dividend payout ratio -                 Baht -                 Baht 

   
Opinion of the Board : According to the Company’s operating results from January 1st, 

2016 to December 31st, 2016 recorded the net profit of  311,716,904.00 Baht (separate financial 
statements), however there are retained losses remained in its financials.  Therefore no dividend for the 
financial year 2016 is recommended for the shareholders’ approval. 

 
Resolution: The resolution in this agenda requires the majority vote of the shareholders 

who present in the meeting and vote. 
 
Agenda 5 Consider and approve the writing off of retained loss of the company’s separate 

account by offsetting with the legal  reserve and the premium on shares of the 
financial statements of 2016. 

 
 Objectives and Reasons:  As per Clause 119 of the Public Limited Company Act, B.E. 
2535, upon the approval of the Shareholders’ Meeting, the Company may transfer the reserve following 
Clause 51 and the reserve following Clause 116 or other reserves to compensate the retained deficit of 
the Company. The compensation shall be initially performed with the reduction of other reserves and 
followed by the reserves following Clause 116 and Clause 51, respectively.    
 Clause 116 The Company shall allocate the annual net profit to be the reserve of no less 
than 5% of the annual net profit till the reserve is no less 10% of the registered capital. 
 Clause 51 When the Company’s offered share price is higher than the value of the 
registered stock, the premium on share shall be the reserve separated from the reserve following Clause 
116.   
 According to the separate financial statement as of December 31st , 2016, the Company’s 
retained deficit was at Baht 1,394,162,815.06  The Company had considered the reduction of 
compensation to eliminate the retained deficit from the reserve following Clause 116 was at Baht 
24,300,000.00 and the reserve of the premium on share from reserve the following Clause 51 was at 
Baht 1,369,862,815.06 Thus, the Company’s total shareholders’ equity after the elimination of the 
retained deficit is as follows:   
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 Opinion of the Board of Directors:  According to the separate financial statement as of 
December 31st , 2016, the Company’s retained deficit was at Baht 1,394,162,815.06  The Company had 
considered the reduction of compensation to eliminate the retained deficit from the reserve following 
Clause 116 was at Baht 24,300,000.00 and the reserve of the premium on share from reserve the 
following Clause 51 was at Baht 1,369,862,815.06 Thus, The Board of Directors had this should be 
further proposed to the meeting of the shareholders for consideration of approval.   
 

Resolution: The resolution in this agenda requires the majority vote of the shareholders 
who present in the meeting and vote. 
 
Agenda 6 Consider and appoint the members of the Board of Directors. 
 
 Objectives and Reasons :  Pursuant to the Public Limited Company Act B.E. 2535 (1992), 
it is stated that in each annual general meeting of shareholders, at least one-third (1/3) of the directors 
shall vacate office. If the number of directors cannot be divided exactly into three parts, directors in a 
number closest to one-third (1/3) shall vacate office. In this year, the directors who will retire by 
rotation are as follows: 

1. Mr. Amnuay  Karnjanopas  Vice Chairman 
2. Dr. Sutee  Tantivanichanon  Director 
3. Mr. Somprosong  Boonyachai   Independent Director 

 
 For the 2017 Annual General Meeting of Shareholders and to be in line with good 
corporate governance policy concerning the right of shareholders, the Company had made an 
announcement to the Stock Exchange of Thailand and on the Company’s website from December 13th, 
2016 to February 20th, 2017, granting the right to the shareholders to propose any agenda for the Annual 
General Meeting of Shareholders and propose names of persons with appropriate qualifications to be 
appointed as the Company’s directors. However, no shareholder had proposed any names for nominated 
directors or any agenda items for the meeting. 
 Opinion of the Nomination and Remuneration Committee : The Committee has 
considered and viewed that the three directors retiring by rotation have knowledge and competency as 
well as experience in the Company’s business, which are suitable and will be of the utmost benefit to 
the Company’s operation. They also possess full qualifications as required by the Public Limited 
Company Act and the Securities and Exchange Act. Therefore, it was deemed appropriate to propose to 
reappoint  Mr. Amnuay Karnjanopas, Dr. Sutee Tantivanichanon and Mr. Somprosong Boonyachai as 
directors for another term, and propose the matter to the Board of Directors for consideration. 

 

Consolidated Shareholders’ 
Equity as of December 31st, 2016 Ref. 

Prior to the 
elimination of the 
accumulated loss 

 

Compensation for 
the elimination of 

the accumulated loss 

After the elimination 
of the accumulated 

loss 
 

Registered Capital :  2,759,254,524.00  2,759,254,524.00 
Issued and paid-up share   1,191,817,913.00  1,191,817,913.00 
Premium on share C.51 2,055,665,601.98 (1,369,862,815.06) 685,802,786.92 
Offering of warrants to purchase 
the ordinary shares   16,083,680.36  16,083,680.36 

Profit (Accumulated loss) :     
-  Appropriated Legal Reserve C.116 24,300,000.00 (24,300,000.00) - 
-  Unappropriated  (1,394,162,815.06) 1,394,162,815.06   - 

Total Equity  1,893,704,380.28 - 1,893,704,380.28 
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 Opinion of the Board of Directors:  According to the separate financial statement as of 
December 31st , 2016, the Company’s retained deficit was at Baht 1,394,162,815.06  The Company had 
considered the reduction of compensation to eliminate the retained deficit from the reserve following 
Clause 116 was at Baht 24,300,000.00 and the reserve of the premium on share from reserve the 
following Clause 51 was at Baht 1,369,862,815.06 Thus, The Board of Directors had this should be 
further proposed to the meeting of the shareholders for consideration of approval.   
 

Resolution: The resolution in this agenda requires the majority vote of the shareholders 
who present in the meeting and vote. 
 
Agenda 6 Consider and appoint the members of the Board of Directors. 
 
 Objectives and Reasons :  Pursuant to the Public Limited Company Act B.E. 2535 (1992), 
it is stated that in each annual general meeting of shareholders, at least one-third (1/3) of the directors 
shall vacate office. If the number of directors cannot be divided exactly into three parts, directors in a 
number closest to one-third (1/3) shall vacate office. In this year, the directors who will retire by 
rotation are as follows: 

1. Mr. Amnuay  Karnjanopas  Vice Chairman 
2. Dr. Sutee  Tantivanichanon  Director 
3. Mr. Somprosong  Boonyachai   Independent Director 

 
 For the 2017 Annual General Meeting of Shareholders and to be in line with good 
corporate governance policy concerning the right of shareholders, the Company had made an 
announcement to the Stock Exchange of Thailand and on the Company’s website from December 13th, 
2016 to February 20th, 2017, granting the right to the shareholders to propose any agenda for the Annual 
General Meeting of Shareholders and propose names of persons with appropriate qualifications to be 
appointed as the Company’s directors. However, no shareholder had proposed any names for nominated 
directors or any agenda items for the meeting. 
 Opinion of the Nomination and Remuneration Committee : The Committee has 
considered and viewed that the three directors retiring by rotation have knowledge and competency as 
well as experience in the Company’s business, which are suitable and will be of the utmost benefit to 
the Company’s operation. They also possess full qualifications as required by the Public Limited 
Company Act and the Securities and Exchange Act. Therefore, it was deemed appropriate to propose to 
reappoint  Mr. Amnuay Karnjanopas, Dr. Sutee Tantivanichanon and Mr. Somprosong Boonyachai as 
directors for another term, and propose the matter to the Board of Directors for consideration. 

 

Consolidated Shareholders’ 
Equity as of December 31st, 2016 Ref. 

Prior to the 
elimination of the 
accumulated loss 

 

Compensation for 
the elimination of 

the accumulated loss 

After the elimination 
of the accumulated 

loss 
 

Registered Capital :  2,759,254,524.00  2,759,254,524.00 
Issued and paid-up share   1,191,817,913.00  1,191,817,913.00 
Premium on share C.51 2,055,665,601.98 (1,369,862,815.06) 685,802,786.92 
Offering of warrants to purchase 
the ordinary shares   16,083,680.36  16,083,680.36 

Profit (Accumulated loss) :     
-  Appropriated Legal Reserve C.116 24,300,000.00 (24,300,000.00) - 
-  Unappropriated  (1,394,162,815.06) 1,394,162,815.06   - 

Total Equity  1,893,704,380.28 - 1,893,704,380.28 

 

 Opinion of the Board :  The Board of Directors of the Company has considered and 
agreed with the Nomination and Remuneration Committee’s proposal and deemed it appropriate to 
propose the shareholders’ meeting to consider reappointing the three directors, namely Mr. Amnuay 
Karnjanopas, Dr. Sutee Tantivanichanon and Mr. Somprosong Boonyachai who will retire by rotation as 
directors for another term. Backgrounds of such three directors were shown in Attachments 3: 
Backgrounds of the Company’s Directors attached for consideration. The Board has resolved to propose 
the matter to the shareholders’ meeting for approval. 
 Mr. Somprosong Boonyachai still serve as the Company’s independent directors. Although 
they have held this position for 14 years, they still possess full qualifications as defined and required for 
the Company’s independent directors. They have skills, knowledge, competency and experience in the 
fields required by the Company and are still capable to well perform their duties of an independent 
director, of which details are shown in Attachments 4: Statement and Qualifications of the Company’s 
Independent Directors. 

Therefore, the Company’s Board of Directors will consist of seven members as follows: 
1.  Mr. Swake  Srisuchart  Chairman of the Board 
2.  Mr. Amnuay  Karnjanopas  Vice Chairman 
3.  Mr. Phisant  Chintanapakdee  Director 
4.  Dr. Sutee  Tantivanichanon  Director 
5. Dr. Singchai  Aroonvuthiphong  Independent Director 
6. Lt. General Sinchai  Nutsatit  Independent Director 
7. Mr. Somprosong  Boonyachai  Independent Director 

 The directors who are authorized to sign to bind the Company are Mr. Swake Srisuchart,  
Mr. Amnuay Kanjanopas and Mr. Phisant Chintanapakdee when two of such three directors jointly sign 
with the company’s seal affixed. 
 Scopes of the powers and duties of the Board of Directors and other Committees appear in 
the section of “Management Structure” of 2016 Annual Report. 
 

Resolution : The resolution in this agenda requires the majority vote of the shareholders 
who present in the meeting and vote. 
  
Agenda 7 Consider and determine the remuneration of the Board of Directors for 2017. 
 
 Objectives and Reasons :  This agenda item serves to comply with the Public Limited 
Company Act B.E. 2535 (1992) which requires the shareholders’ meeting to approve the payment of 
remuneration for the Board of Directors. 
 Opinion of the Nomination and Remuneration Committee : The Committee considered 
and determined the remuneration of the Board of Directors for 2017 being the same as determined in the 
2016, with due consideration on various appropriateness criteria. The Committee deemed it appropriate 
to determine the remuneration of the Board of Directors which can be summarized in the table below:  

Directors’ Remuneration 
 

Remuneration Components 2017 
(Proposed year) 2016 

Remuneration of the Board of Directors 
Meeting allowance : Payment upon attendance only 

-    Chairman, directors, secretary of the Board and 
Chief   Financial Officer 

 -   Independent directors 
 

 
 
20,000 Baht/person/attendance 
 
40,000 Baht/person/attendance 
 

 
 
20,000Baht/person/attendance 
 
40,000Baht/person/attendance 
 

Remuneration of the Audit Committee 
Annual remuneration 

 -   Chairman of the Audit Committee  
 -   Members 
 

 
 

450,000 Baht/person/year 
400,000 Baht/person/year 

 

 
 

450,000 Baht/person/year 
400,000 Baht/person/year 
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 Opinion of the Board : The Board deems it appropriate to approve the determination of 
the remuneration of the Board of Directors for 2017 as proposed by the Nomination and Remuneration 
Committee and to propose the same to the shareholders’ meeting for approval. 

 
Resolution : The resolution in this agenda requires the votes of not less than two-thirds of 

the total votes of the shareholders who present in the meeting in accordance with Section 90 of the 
Public Limited Company Act B.E. 2535 (1992). 
 
Agenda 8 Consider and appoint the Auditor and his fee 2017. 
 
 Objectives and Reasons : According to Section 120 of the Public Limited Company Act 
B.E. 2535 (1992) which requires that the annual general meeting of shareholders shall appoint an 
auditor and determine the audit fee of the company every year, and the Notification of the Capital 
Markets Supervisory Board which requires that a listed company shall rotate an auditor if the same 
auditor has performed his review or audit work and provided opinions on the company’s financial 
statements for 5 consecutive accounting years. A new auditor from the audit firm in which the previous 
auditor is employed may be appointed. Nonetheless, the Company may appoint the auditor who has 
vacated office by rotation only after at least two accounting years from the date on which he vacates 
office has expired. 
 The Board of Directors has assigned the Chief Financial Officer together with the 
Executive Committee to consider the selection of the auditor for 2017 and propose the same to the Audit 
Committee and the Board of Directors for approval and proposing to the shareholders’ meeting for 
approval. 
 Opinion of the Chief Financial Officer(CFO) and the Executive Committee (EXCOM)  
: For the selection of auditing firm and auditor to be the company’s auditor for financial statement of 
2017 the company had contacted 27auditing firms via telephone and e-mail.  There were number of 
auditing firms declining to offer the services due to their staffs limited and some having no reply.  Only 
CWWP agreed to be the company’s auditor proposing their fees for the 2017 financials.   

CFO and EXCOM’s consideration was based on independence, quality of 2016 audit work, 
skills, knowledge, competency and experience in auditing the Company’s business, supporting team of 
the audit firm and more importantly appropriateness of  the remuneration. It was therefore deemed 
appropriate to propose the auditors from the same audit firm i.e., CWWP Co., Ltd. which is independent 
and has skills, knowledge, experience and supporting team sufficiently to perform the audit work and 
whose proposed remuneration is deemed appropriate. Therefore, CFO and EXCOM proposed CWWP 
Co., Ltd. to be an auditor for 2017 for the 3rd year. List of the names of auditors is as follows: 

 
- Miss Wanraya   Puttasatiean  CPA No. 4387  and/or 

  (Having been the company’s auditor signing the financial statements from 2009  
    to 2013) 

- Mr.Cherdsakul  Onmongkol  CPA No. 7195  and/or 
 (Being the company’s auditor for the financial statements of 2014 and 2016 and signed 

on the both 3 year financial statements) 
- Miss Waraporn Intaraprasit  CPA No. 7881  and/or 

 (Have not yet been the auditor signing on the company’s financial statements)  
- Miss Chantra Wongsriudomporn  CPA No. 4996   

 (Have not yet been the auditor signing on the company’s financial statements)  
 

Either can be the company’s auditor to audit and propose their opinion on the company’s 
financial statements and in case of the both auditors cannot proceed their duties CWWP Co.,Ltd can 
arrange and propose  the new certified public auditor to be the company auditor for the approval of the 
company’s Board of Directors, whom have been authorized by AGM for the approval. 
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 Opinion of the Board : The Board deems it appropriate to approve the determination of 
the remuneration of the Board of Directors for 2017 as proposed by the Nomination and Remuneration 
Committee and to propose the same to the shareholders’ meeting for approval. 

 
Resolution : The resolution in this agenda requires the votes of not less than two-thirds of 

the total votes of the shareholders who present in the meeting in accordance with Section 90 of the 
Public Limited Company Act B.E. 2535 (1992). 
 
Agenda 8 Consider and appoint the Auditor and his fee 2017. 
 
 Objectives and Reasons : According to Section 120 of the Public Limited Company Act 
B.E. 2535 (1992) which requires that the annual general meeting of shareholders shall appoint an 
auditor and determine the audit fee of the company every year, and the Notification of the Capital 
Markets Supervisory Board which requires that a listed company shall rotate an auditor if the same 
auditor has performed his review or audit work and provided opinions on the company’s financial 
statements for 5 consecutive accounting years. A new auditor from the audit firm in which the previous 
auditor is employed may be appointed. Nonetheless, the Company may appoint the auditor who has 
vacated office by rotation only after at least two accounting years from the date on which he vacates 
office has expired. 
 The Board of Directors has assigned the Chief Financial Officer together with the 
Executive Committee to consider the selection of the auditor for 2017 and propose the same to the Audit 
Committee and the Board of Directors for approval and proposing to the shareholders’ meeting for 
approval. 
 Opinion of the Chief Financial Officer(CFO) and the Executive Committee (EXCOM)  
: For the selection of auditing firm and auditor to be the company’s auditor for financial statement of 
2017 the company had contacted 27auditing firms via telephone and e-mail.  There were number of 
auditing firms declining to offer the services due to their staffs limited and some having no reply.  Only 
CWWP agreed to be the company’s auditor proposing their fees for the 2017 financials.   

CFO and EXCOM’s consideration was based on independence, quality of 2016 audit work, 
skills, knowledge, competency and experience in auditing the Company’s business, supporting team of 
the audit firm and more importantly appropriateness of  the remuneration. It was therefore deemed 
appropriate to propose the auditors from the same audit firm i.e., CWWP Co., Ltd. which is independent 
and has skills, knowledge, experience and supporting team sufficiently to perform the audit work and 
whose proposed remuneration is deemed appropriate. Therefore, CFO and EXCOM proposed CWWP 
Co., Ltd. to be an auditor for 2017 for the 3rd year. List of the names of auditors is as follows: 

 
- Miss Wanraya   Puttasatiean  CPA No. 4387  and/or 

  (Having been the company’s auditor signing the financial statements from 2009  
    to 2013) 

- Mr.Cherdsakul  Onmongkol  CPA No. 7195  and/or 
 (Being the company’s auditor for the financial statements of 2014 and 2016 and signed 

on the both 3 year financial statements) 
- Miss Waraporn Intaraprasit  CPA No. 7881  and/or 

 (Have not yet been the auditor signing on the company’s financial statements)  
- Miss Chantra Wongsriudomporn  CPA No. 4996   

 (Have not yet been the auditor signing on the company’s financial statements)  
 

Either can be the company’s auditor to audit and propose their opinion on the company’s 
financial statements and in case of the both auditors cannot proceed their duties CWWP Co.,Ltd can 
arrange and propose  the new certified public auditor to be the company auditor for the approval of the 
company’s Board of Directors, whom have been authorized by AGM for the approval. 

 
 

 

 Four of them have no relationship with the Company/ Company’s subsidiary/ Company 
management/ or major shareholders. This has assured the independence of auditors in auditing and 
providing opinions toward the Company’s financial statements.  
 CWWP Co., Ltd. is also appointed to be auditor for 5 of subsidiaries and joint ventures for 
2017. 
 
 The audit fee for 2017 is determined as follows: 

          Unit : Baht 

Audit Fees 
2017 2016 Change (decrease) 

(Proposed year)  Amount % 
Audit fee for annual financial statements and 
review fee for quarterly consolidated 
financial statements and annual financial 
statements (four quarters) 

1,905,000 1,850,000 55,000 2.97 

Review fee for quarterly financial statements 
(three quarters) 1,095,000 1,050,000 45,000 4.29 

Total 3,000,000 2,900,000 100,000** 3.45** 

Audit fee for annual financial statements and 
review fee for quarterly financial statements 
(three quarters) of subsidiaries and joint 
ventures 

710,000 
 
(5 of subsidiaries 
and joint ventures 

990,000 
 

(6 of subsidiaries 
and joint ventures 

  

** Increased from 2016 by Baht 100,000 approx. 3.45 % due to the numbers of 
transactions increased 

Opinion of the Audit Committee :  The Audit Committee considered the performance of 
the auditor including the fact that the Company has rotated auditors correctly in accordance with the 
Notification of the Capital Markets Supervisory Board, as well as the comparison to the audit fees of 
other companies which are in the same industry and are similar to the Company. Therefore, the Audit 
Committee resolved to appoint the auditor and determine the remuneration for 2017 as proposed by the 
Chief Financial Officer and the Executive Committee and proposed the same to the Board of Directors 
for consideration and approval and further proposing to the shareholders’ meeting for approval.  
 Opinion of the Board :  The Board of Directors of the Company has considered and 
agreed with the Audit Committee’s opinion to appoint CWWP Co., Ltd. as the Company’s auditor for 
the 3rd  year, with the list of the names of auditors as follows: 
 

- Miss Wanraya   Puttasatiean  CPA No. 4387  and/or 
  (Having been the company’s auditor signing the financial statements from 2009  
    to 2013) 

- Mr.Cherdsakul  Onmongkol  CPA No. 7195  and/or 
 (Being the company’s auditor for the financial statements of 2014 and 2016 and signed 

on the both 3 year financial statements) 
- Miss Waraporn Intaraprasit  CPA No. 7881  and/or 

 (Have not yet been the auditor signing on the company’s financial statements)  
- Miss Chantra Wongsriudomporn  CPA No. 4996   

 (Have not yet been the auditor signing on the company’s financial statements)  
 

Either can be the company’s auditor to audit and propose their opinion on the company’s 
financial statements and in case of the both auditors cannot proceed their duties CWWP Co.,Ltd can 
arrange and propose  the new certified public auditor to be the company auditor for the approval of the 
company’s Board of Directors, whom have been authorized by AGM for the approval. 
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 Four of them have no relationship with the Company/ Company’s subsidiary/ Company 
management/ or major shareholders. This has assured the independence of auditors in auditing and 
providing opinions toward the Company’s financial statements.  
 CWWP Co., Ltd. is also appointed to be auditor for 6 of subsidiaries and joint ventures for 
2017. 
 The Board has also approved the audit fee for 2017 as follows: audit fee for annual 
financial statements and review fee for quarterly consolidated financial statements and annual financial 
statements (four quarters) at 1,905,000 Baht (One million nine hundred and five thousand baht) and 
review fee for quarterly financial statements (three quarters) at 1,095,000 Baht (One million and ninety 
five thousand Baht), increased from 2016 by Baht 100,000 approx. 3.45% due to the numbers of 
transactions increased and proposed the same to the shareholders’ meeting for approval. 

 
Resolution : The resolution in this agenda requires the majority vote of the shareholders who 

present in the meeting and vote. 
 
Agenda 9 To consider reducing the Company’s registered capital from Baht 2,759,254,524 to 

Baht 2,722,700,705 
 

Objective and Reason: The provisions of the Public Company Act that require the 
Company to reduce the share capital by cancellation of registered shares that have not been issued prior 
to increase new share capital. 

The Board of Directors’ Opinion: The Board deemed that the Meeting of Shareholders 
should consider and approve to decrease registered capital of the Company from Baht 2,759,254,524 
which comprised of 2,759,254,524 common shares.  The Company’s paid-up capital is at Baht 
1,191,817,913 which comprised of 1,191,817,913 common shares.  The Company will eliminate 
36,553,819 unpaid up shares worth Baht 36,553,819 at Baht 1 par.    This is the common stock issued to 
accommodate the conversion of ESOP to the employees. And some executives have already exercised 
their rights. The program have already been expired on December 31, 2016.    

The Company’s remaining registered capital will remain at Baht 2,722,700,705 comprised of 
2,722,700,705 shares with Baht 1 par value. paid-up capital is at Baht 1,191,817,913 which comprised 
of 1,191,817,913 common shares.  The Board deems appropriate to propose for shareholders’ approval 
in the 2017 AGM. 

Resolution : The resolution in this agenda requires an approval from the shareholders' 
meeting with a vote of not less than three-fourths of the total number of votes of shareholders attending 
the meeting and having the right to vote. 
 
Agenda 10   To consider amending Memorandum of Association Section 4 to be consistent with 

the capital reduction. 
 

Objective and Reason : In order to reflect the proposed decrease of the Company's  
registered  capital  in  Agenda 9  above,  the  Company  shall  amend Clause 4. of the Memorandum of 
Association of the Company. 

The Board of Directors’ Opinion : The Board deemed that the Meeting of Shareholders 
should consider and approve to amend Clause 4. of the Memorandum of Association of the Company to 
be accordance with the reduction of the registered share capital as by cancellation the existent contents 
and use the new contents as mention below: 
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 Four of them have no relationship with the Company/ Company’s subsidiary/ Company 
management/ or major shareholders. This has assured the independence of auditors in auditing and 
providing opinions toward the Company’s financial statements.  
 CWWP Co., Ltd. is also appointed to be auditor for 6 of subsidiaries and joint ventures for 
2017. 
 The Board has also approved the audit fee for 2017 as follows: audit fee for annual 
financial statements and review fee for quarterly consolidated financial statements and annual financial 
statements (four quarters) at 1,905,000 Baht (One million nine hundred and five thousand baht) and 
review fee for quarterly financial statements (three quarters) at 1,095,000 Baht (One million and ninety 
five thousand Baht), increased from 2016 by Baht 100,000 approx. 3.45% due to the numbers of 
transactions increased and proposed the same to the shareholders’ meeting for approval. 

 
Resolution : The resolution in this agenda requires the majority vote of the shareholders who 

present in the meeting and vote. 
 
Agenda 9 To consider reducing the Company’s registered capital from Baht 2,759,254,524 to 

Baht 2,722,700,705 
 

Objective and Reason: The provisions of the Public Company Act that require the 
Company to reduce the share capital by cancellation of registered shares that have not been issued prior 
to increase new share capital. 

The Board of Directors’ Opinion: The Board deemed that the Meeting of Shareholders 
should consider and approve to decrease registered capital of the Company from Baht 2,759,254,524 
which comprised of 2,759,254,524 common shares.  The Company’s paid-up capital is at Baht 
1,191,817,913 which comprised of 1,191,817,913 common shares.  The Company will eliminate 
36,553,819 unpaid up shares worth Baht 36,553,819 at Baht 1 par.    This is the common stock issued to 
accommodate the conversion of ESOP to the employees. And some executives have already exercised 
their rights. The program have already been expired on December 31, 2016.    

The Company’s remaining registered capital will remain at Baht 2,722,700,705 comprised of 
2,722,700,705 shares with Baht 1 par value. paid-up capital is at Baht 1,191,817,913 which comprised 
of 1,191,817,913 common shares.  The Board deems appropriate to propose for shareholders’ approval 
in the 2017 AGM. 

Resolution : The resolution in this agenda requires an approval from the shareholders' 
meeting with a vote of not less than three-fourths of the total number of votes of shareholders attending 
the meeting and having the right to vote. 
 
Agenda 10   To consider amending Memorandum of Association Section 4 to be consistent with 

the capital reduction. 
 

Objective and Reason : In order to reflect the proposed decrease of the Company's  
registered  capital  in  Agenda 9  above,  the  Company  shall  amend Clause 4. of the Memorandum of 
Association of the Company. 

The Board of Directors’ Opinion : The Board deemed that the Meeting of Shareholders 
should consider and approve to amend Clause 4. of the Memorandum of Association of the Company to 
be accordance with the reduction of the registered share capital as by cancellation the existent contents 
and use the new contents as mention below: 

 
 
 
 
 
 

 

 

"Clause 4. Registered Capital   2,722,700,705 Baht (Two thousand seven hundred  
       twenty two million seven  
       hundred seven hundred and  
       five baht.)  
 Divided into 2,722,700,705 Shares (Two thousand seven hundred  
       twenty two million seven  
       hundred seven hundred and  
       five shares) 
 Par value of                         1.00 Baht (One Baht) 
 
 

 Divided as follows; 
 Ordinary shares    2,722,700,705 Shares (Two thousand seven hundred  
       twenty two million seven  
       hundred seven hundred and  
       five shares) 

 Preferred shares                     - Shares ( - )"  
 

Resolution: The resolution in this agenda requires an approval from the shareholders' 
meeting with a vote of not less than three-fourths of the total number of votes of shareholders attending 
the meeting and having the right to vote. 
 
Agenda 11   Consideration on the amendment of terms and conditions for the issuance and  
 offering of remaining unsubscribed ordinary shares of the Company’s existing 

shareholders’ which shall be allocated and offered to investors and/or institutional 
investors in private placement. 

 
Objective and Reason : With regards to the Extraordinary General Meeting of 

Shareholders No.2/2016, held on October 18, 2016, an allocation of newly issued ordinary shares for the 
amount not exceeding 1,089,080,282 shares to offer to existing shareholders according to their 
shareholding proportions was approved. The proposed ratio is 1 existing share to 1 new share at the rate 
of 1 Baht per share. In the case there are remaining unsubscribed ordinary shares from the allocation it 
shall be allotted and offered to investors in private placement.  In compliance with the notification of the 
Capital Market Supervisory Board No. Torjor.72/2558 Re: Approval to Listed Companies of offer sale 
of new common shares in the Manner of Private Placement. 

The Board of Directors’ Opinion : The Board deemed that the Meeting of Shareholders 
amendment of terms and conditions for the issuance and offering of remaining unsubscribed ordinary 
shares of the Company’s existing shareholders, which shall be allocated and offered to investors and/or 
institutional investors in private placement With regards to the Extraordinary General Meeting of 
Shareholders No.2/2016, held on October 18, 2016, an allocation of newly issued ordinary shares for the 
amount not exceeding 1,089,080,282 shares to offer to existing shareholders according to their 
shareholding proportions was approved. The proposed ratio is 1 existing share to 1 new share at the rate 
of 1 Baht per share. The reservation and purchase date of newly issued ordinary shares as well as 
payment collection were scheduled on November 21-25, 2016, and there were a total of 102,737,631 
newly issued ordinary shares purchased by existing shareholders, thus the remaining unsubscribed 
ordinary shares amounted to 986,342,651 shares. In which case, it is the resolution of the EGM 
No.2/2016 to offer these remaining unsubscribed shares to investors and /or institutional investors, 
provided that such person (s) are not connected persons of the company in private placement. In this 
regard, the Board of Directors or person(s) who is authorized by the Board of Directors shall be 
authorized to determine the name of the investors who shall be allocated, offering price, subscription 
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period and method of payment in entirety or to portion and offer in lots from time to time as deemed 
appropriate. In compliance with the notification of the Capital Market Supervisory Board No. 
Torjor.72/2558 Re: Approval to Listed Companies of offer sale of new common shares in the Manner of 
Private Placement. 

However, in order to encourage flexibility and opportunities to recruit potential investors to 
participate in the investment activities, the Company is of the view that the terms and conditions for 
allocation of remaining unsubscribed ordinary shares to investors and/or institutional investors shall be 
amended on particular areas as follows: 

 
1. Amendments of Terms and Conditions 

From the existing : In the case there are remaining unsubscribed ordinary shares from 
the allocation in 6.1.1 above, it shall be allotted and offered to investors in private placement and/or 
institutional investors categorized, provided that such persons are not connected persons of the 
Company. It shall be allotted to each investor in private placement in number of not exceeding 10 
percent of the new paid-up capital (after finish the offering of new ordinary shares to the existing 
shareholders) at offering price of not less the weighted-average price of the Company’s shares trading 
on the SET during the period of at least 7 consecutive business days but not exceeding 15 consecutive 
business days prior to the date of subscription and not less than the price of Right Offering.   

Change to : In the case there are remaining unsubscribed ordinary shares from the 
allocation to the existing shareholders, it shall be allotted and offered to investors in private placement 
and/or institutional investors categorized, provided that such persons are not connected persons of the 
Company. It shall be allotted to each investor in private placement in number of not exceeding 25 
percent of the new paid-up capital (after finish the offering of new ordinary shares to the existing 
shareholders) at offering price of not less the weighted-average price of the Company’s shares trading 
on the SET during the period of at least 7 consecutive business days but not exceeding 15 consecutive 
business days prior to the date of subscription and not less than the price of Right Offering.   

The allocation of  newly issued ordinary shares as per the details  above in any case 
shall not enable any shareholders to hold the Company’s shares in an increasing nature reaching or 
crossing the point where a tender offer must be made, as prescribed in the Notification of the Capital 
Market Supervisory Board No. TorChor. 12/2554 Re: Rules, Conditions and Procedures for the 
Acquisition of Securities for Business Takeovers, or in violation of the foreign limit as specified in the 
Company’s Articles of Association, which currently allows foreigners to hold no more than 49 percent 
of all issued shares of the Company. 

2. Extension of the Allocation Period 
In this regard, the Board of Directors or person(s) who is authorized by the Board of 

Directors are to complete the allocation of remaining unsubscribed ordinary shares of the existing 
shareholders within 12 months after obtaining the 2017 Annual General Meeting of Shareholders’ 
approval on the amendment of terms and conditions for the allocation of remaining unsubscribed 
ordinary shares of the Company’s existing shareholders’ quotas to investors in private placement. 

However, the offered price and other conditions for the allocation of remaining 
unsubscribed ordinary shares from existing shareholders’ quotas to investors in private placement are to 
be in accordance with the resolution approved by the EGM No.2/2016. 

 
Resolution: The resolution in this agenda requires an approval from the shareholders' 

meeting with a vote of not less than three-fourths of the total number of votes of shareholders attending 
the meeting and having the right to vote. 
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Acquisition of Securities for Business Takeovers, or in violation of the foreign limit as specified in the 
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In this regard, the Board of Directors or person(s) who is authorized by the Board of 

Directors are to complete the allocation of remaining unsubscribed ordinary shares of the existing 
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Resolution: The resolution in this agenda requires an approval from the shareholders' 

meeting with a vote of not less than three-fourths of the total number of votes of shareholders attending 
the meeting and having the right to vote. 

 
 
 
 

 
 

 

Agenda 12 Consider Other Businesses (If Any). 
 
 
All shareholders are invited to attend the 2017 Annual General Meeting of Shareholders on 

Friday, April 28th, 2017. The meeting will commence at 2.30 p.m. at Salathai Room, Floor 3, 
Ambassador Hotel Bangkok, No.171 Soi Sukhumvit 11-13, Sukhumvit Road, Wattana, Bangkok, of 
which the details appear in Attachments 5 : Map of the Meeting Location. The registration of 
attendance will be opened from 12.30 p.m. 

In case of any shareholders would like to appoint the proxy for attending the meeting and 
voting on their behalf, please fill up and sign on one of the three proxy forms attached as Attachments 
6. Each shareholder can select only one form. Shareholders may also download the forms from 
www.ple.co.th. 

In case the shareholders would like to appoint independent directors as their proxy, the 
Company proposes Dr. Singchai Aroonvuthiphong or Lt. General Sinchai Nutsatit whose background is 
attached as Attachments 7 for shareholders’ consideration. For convenience and expedited meeting 
process, it would be very appreciated that shareholders submit the proxy form (affixed with 20 Baht 
stamp duty) to Corporate Secretary Department, 6th floor, Tel 02-332-0345 ext. 1221, 1127, Power 
Line Engineering Public Company Limited, No. 2 Soi Sukhumvit 81 (Siripot), Bangjak, Phrakhanong, 
Bangkok 10260 within Thursday April 27th, 2017. 

 
Yours Sincerely,  
Power Line Engineering Public Company Limited  
 
 
 

 
............................................. 
(Mr. Swake Srisuchart) 
Chairman of the Board 

23



 

 

เอกสารแนบ 1 

 
รายงานประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที ่2/2559 

บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) 
วนัที ่ 18 ตุลาคม  2559 

------------------------------------------------------------------------------------- 
การประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 2/2559 ประชุม ณ หอ้งคอนเวนชัน่ เอ  ชั้น 1 โรงแรมแอมบาสเดอร์ เลขท่ี 171  ซอย

สุขมุวทิ 11-13 ถนนสุขมุวทิ  เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 
จ านวนผูถื้อหุ้น ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้น 19 กนัยายน 2559 รวมทั้งส้ิน 6,187 ราย รวมจ านวนหุ้นท่ีถือทั้งส้ิน  

1,089,080,282    หุน้  โดยในวนัประชุมน้ีมีผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมดว้ยตนเอง จ านวน 57 ราย และโดยการรับมอบฉันทะ  จ านวน 79 
ราย  รวมเป็น 136 ราย นับจ านวนหุ้นได ้366,153,957 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 33.62 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของ
บริษทั  ครบเป็นองคป์ระชุม   
 
เร่ิมการประชุมเวลา 14.00 น. 
 

นางสาวพิรุณพร เหล่ียมมุกดา ผูช่้วยเลขานุการบริษทั กล่าวสวสัดีและขอบพระคุณผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะ ทุก
ท่านท่ีไดส้ละเวลาเขา้ร่วมประชุมในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 2/2559  ซ่ึงการประชุมในคร้ังน้ีประกอบดว้ยวาระการ
ประชุมรวมทั้งส้ิน 9 วาระ ตามรายละเอียดท่ีไดส่้งให้กบัผูถื้อหุ้นทุกท่านพร้อมกบัหนงัสือเรียนเชิญประชุม และท่ีไดเ้ปิดเผยบน
เวบ็ไซตข์องบริษทัท่ี http://www.ple.co.th แลว้ 

ส าหรับการด าเนินการประชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 27 ระบุไวว้า่ “ประธานในท่ีประชุมฯ มีหนา้ท่ีควบคุมการ
ประชุมใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทั วา่ดว้ยการประชุม การท่ีท่ีประชุมจะมีมติให้เปล่ียนล าดบัวาระไดต้อ้งมีมติดว้ยคะแนน
เสียงไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม”    จึงขอช้ีแจงขั้นตอนและวิธีปฏิบติัในการประชุมการลงคะแนนเสียง
และการนบัคะแนนเสียงในวาระต่าง ๆ ดงัน้ี 
วธีิปฏิบัตใินการประชุมการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงในวาระต่าง ๆ 

การอภิปราย :  
ผูใ้ดประสงคจ์ะกล่าวถอ้ยค าต่อท่ีประชุม ขอใหย้กมือข้ึนพน้ศีรษะ เม่ือประธานของท่ีประชุมอนุญาต แลว้จึงเดินไปยงั

ไมโครโฟนท่ีจดัเตรียมไว ้โดยตอ้งกล่าวถึง  
- ช่ือ-ช่ือสกลุของผูอ้ภิปราย  
- สถานะเป็นผูถื้อหุน้/หรือผูรั้บมอบฉนัทะ  
- และจ านวนหุน้ท่ีถืออยูห่รือมอบฉนัทะ  
- แลว้จึงอภิปรายในเน้ือหาตามวาระ  
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เอกสารแนบ 1 

 
รายงานประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที ่2/2559 

บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) 
วนัที ่ 18 ตุลาคม  2559 

------------------------------------------------------------------------------------- 
การประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 2/2559 ประชุม ณ หอ้งคอนเวนชัน่ เอ  ชั้น 1 โรงแรมแอมบาสเดอร์ เลขท่ี 171  ซอย

สุขมุวทิ 11-13 ถนนสุขมุวทิ  เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 
จ านวนผูถื้อหุ้น ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้น 19 กนัยายน 2559 รวมทั้งส้ิน 6,187 ราย รวมจ านวนหุ้นท่ีถือทั้งส้ิน  

1,089,080,282    หุน้  โดยในวนัประชุมน้ีมีผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมดว้ยตนเอง จ านวน 57 ราย และโดยการรับมอบฉันทะ  จ านวน 79 
ราย  รวมเป็น 136 ราย นับจ านวนหุ้นได ้366,153,957 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 33.62 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของ
บริษทั  ครบเป็นองคป์ระชุม   
 
เร่ิมการประชุมเวลา 14.00 น. 
 

นางสาวพิรุณพร เหล่ียมมุกดา ผูช่้วยเลขานุการบริษทั กล่าวสวสัดีและขอบพระคุณผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะ ทุก
ท่านท่ีไดส้ละเวลาเขา้ร่วมประชุมในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 2/2559  ซ่ึงการประชุมในคร้ังน้ีประกอบดว้ยวาระการ
ประชุมรวมทั้งส้ิน 9 วาระ ตามรายละเอียดท่ีไดส่้งให้กบัผูถื้อหุ้นทุกท่านพร้อมกบัหนงัสือเรียนเชิญประชุม และท่ีไดเ้ปิดเผยบน
เวบ็ไซตข์องบริษทัท่ี http://www.ple.co.th แลว้ 

ส าหรับการด าเนินการประชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 27 ระบุไวว้า่ “ประธานในท่ีประชุมฯ มีหนา้ท่ีควบคุมการ
ประชุมใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทั วา่ดว้ยการประชุม การท่ีท่ีประชุมจะมีมติให้เปล่ียนล าดบัวาระไดต้อ้งมีมติดว้ยคะแนน
เสียงไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม”    จึงขอช้ีแจงขั้นตอนและวิธีปฏิบติัในการประชุมการลงคะแนนเสียง
และการนบัคะแนนเสียงในวาระต่าง ๆ ดงัน้ี 
วธีิปฏิบัตใินการประชุมการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงในวาระต่าง ๆ 

การอภิปราย :  
ผูใ้ดประสงคจ์ะกล่าวถอ้ยค าต่อท่ีประชุม ขอใหย้กมือข้ึนพน้ศีรษะ เม่ือประธานของท่ีประชุมอนุญาต แลว้จึงเดินไปยงั

ไมโครโฟนท่ีจดัเตรียมไว ้โดยตอ้งกล่าวถึง  
- ช่ือ-ช่ือสกลุของผูอ้ภิปราย  
- สถานะเป็นผูถื้อหุน้/หรือผูรั้บมอบฉนัทะ  
- และจ านวนหุน้ท่ีถืออยูห่รือมอบฉนัทะ  
- แลว้จึงอภิปรายในเน้ือหาตามวาระ  

 
 

  

การออกเสียงลงคะแนน :  
เพ่ือความรวดเร็ว และเพ่ือไม่ใหเ้สียเวลาของผูถื้อหุน้ 
- ท่านประธานจะเรียนถามในทุกวาระวา่ จะมีผูใ้ดไม่เห็นชอบหรืองดออกเสียงหรือไม่  
- ถา้ไม่มีผูไ้ม่เห็นชอบหรืองดออกเสียง ท่านประธานก็จะขอสรุปในวาระนั้น ๆ วา่ ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น มีมติเป็นเอก

ฉนัทรั์บรอง หรือใหค้วามเห็นชอบตามท่ีประธานเสนอ  
 

ถา้มีผูใ้ดไม่ให้ความเห็นชอบ หรืองดออกเสียง ท่านประธานจะขอให้ผูถื้อหุ้น และผูรั้บมอบฉันทะท่ีไม่ให้ความเห็น
ชอบ หรืองดออกเสียง ลงคะแนนในบตัรลงคะแนน  

- เลขานุการบริษทัจะขออาสาสมคัรจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น จ านวน 1 คน เป็นกรรมการตรวจนบัคะแนนและ /หรือ 
ผูส้อบบัญชีของบริษัท และ/หรือ ผูจ้ดัการแผนกตรวจสอบภายในของบริษทั   เพื่อท าหน้าท่ีตรวจสอบการ
ลงคะแนนเสียงให ้โปร่งใส ถูกตอ้งตามกฎหมาย และขอ้บงัคบัของบริษทั  

- เม่ือผูถื้อหุ้นเขียนเคร่ืองหมายบนบตัรลงคะแนนแล้ว ประธานของท่ีประชุมจะสั่งให้เจา้หน้าท่ีไปรับมาเพ่ือส่ง
ใหแ้ก่กรรมการตรวจนบัคะแนนต่อไป  

- การเก็บบตัรลงคะแนน จะเก็บเฉพาะผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะท่ีลงคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง
เท่านั้น ยกเวน้วาระการแต่งตั้งกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงขอให้ผูถื้อหุ้นทุกรายลงคะแนนเสียงในใบ
ลงคะแนน ส าหรับกรรมการแต่ละท่าน โดยจะเก็บบตัรลงคะแนนจากผูถื้อหุน้ทุกท่าน 

การนับคะแนนและการประกาศผลคะแนน 
- จะนบัคะแนนเสียงเฉพาะผูถื้อหุน้ ท่ีลงคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียงในแต่ละวาระ  
- ส่วนท่ีเหลือถือวา่เป็นคะแนนเสียงท่ีลงคะแนนเห็นดว้ยในวาระนั้น ๆ  
- และใหก้รรมการตรวจนบัคะแนนเป็นผูป้ระกาศผลการลงคะแนนในแต่ละวาระท่ีมีการออกเสียง ลงคะแนนในท่ี

ประชุม  
กรณีทีจ่ะมผีลท าให้การลงคะแนนเสียงเป็นโมฆะ 
- หากบตัรลงคะแนนมีการลงคะแนนไม่ตรงตามวาระท่ีมีการลงคะแนน  
- หากผูล้งคะแนนไม่ท าเคร่ืองหมายใด ๆ ในช่องลงคะแนนและส่งใหเ้จา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ เพื่อตรวจนบัคะแนน 
- หากบตัรลงคะแนนช ารุดจนไม่สามารถวนิิจฉยัไดว้า่ผูล้งคะแนนมีความประสงคจ์ะลงคะแนนเช่นใด  
- หากบริษทั  ตรวจสอบพบในภายหลงัวา่ ผูรั้บมอบฉันทะไดเ้ปล่ียนแปลงการลงคะแนนในบตัรลงคะแนน ท าให้

ไม่เป็นไปตามความประสงคข์องผูม้อบฉนัทะ  
 

ไม่ทราบวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีความสงสยัหรือขอซกัถามเก่ียวกบัวธีิปฏิบติัในการประชุม การลงคะแนนเสียง และการ
นบัคะแนนเสียงหรือไม่  หากไม่มีผูใ้ดซกัถามก็ถือวา่ท่ีประชุมรับทราบวิธีปฏิบติัในการประชุม การลงคะแนนเสียง และการนบั
คะแนนเสียงแลว้ 
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ผูช่้วยเลขานุการบริษทั กล่าวแนะน าและเรียนเชิญคณะกรรมการบริษทั เลขานุการบริษทั และคณะกรรมการบริหาร ท่ี
เขา้ร่วมประชุมบนเวที  ดงัน้ี 

คณะกรรมการบริษทั 
1. นายเสวก  ศรีสุชาต  ประธานกรรมการ 
2. นายอ านวย  กาญจโนภาศ รองประธานกรรมการ 
3. ดร.สุธี  ตนัติวณิชชานนท ์ กรรมการ 
4. ดร.สิงห์ชยั  อรุณวฒิุพงศ ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
5. นายสมประสงค ์ บุญยะชยั  กรรมการอิสระ 
6. พลโทสินชยั    นุตสถิตย ์  กรรมการอิสระ 
โดยกรรมการ 1 ท่าน คือ นายพิสนัต ์ จินตนาภกัดี  กรรมการ  ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดเ้น่ืองจากติดภารกิจส าคญั

โดยเร่งด่วน   
คณะกรรมการบริหาร 
1. นายเสวก  ศรีสุชาต  ประธานกรรมการบริหาร 
2. นายอ านวย  กาญจโนภาศ รองประธานกรรมการบริหาร 
3. นายสุธี  ตนัติวณิชชานนท ์ กรรมการบริหาร/ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายบญัชีและการเงิน 
4. นายพิสิฐ    โรจนมงคล   กรรมการบริหาร 
5. นายสมบติั   หวงัใจสุข   กรรมการบริหาร 
6. นางชุติมา    อยูส่าธร  กรรมการบริหาร 
7. นายธาดา   ชุมะศารทูล กรรมการบริหาร และ เลขานุการบริษทั 
โดยกรรมการบริหาร 1 ท่าน คือ นายพิสันต ์จินตนาภกัดี ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดเ้น่ืองจากติดภารกิจส าคญัโดย

เร่งด่วน  ส่วนผูบ้ริหารของบริษทัท่านอ่ืนท่ีเขา้ร่วมประชุมคร้ังน้ี  ดร.พสิน สืบทรัพยอ์นนัต ์ นางอญัชลี อมรไชย  นายจกัรพงศ ์ 
จิตอ าไพ นางเสมอใจ  ศรีพาณิชยก์ลุชยั  และนางสาวชุติมา บุญเลก็ 

ผูช่้วยเลขานุการบริษทั ไดแ้นะน า  นายแดง  แปงสุข   ทนายความท่ีปรึกษาของบริษทั  นายเอกชยั บุดดา  หัวหนา้ฝ่าย
ตรวจสอบภายในและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั   และไดเ้รียนเชิญท่านผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมเป็นกรรมการ
ตรวจนบัคะแนน   1   ถึง   2   ท่าน    แต่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดอาสาเป็นตวัแทนกรรมการตรวจนบัคะแนน       จึงไดเ้ชิญนายสถาพร  
ผงันิรันดร์ ผูถื้อหุน้  นายแดง  แปงสุข และนายเอกชยั  บุดดา  เป็นกรรมการตรวจนบัคะแนน  

เลขานุการบริษทั แจง้ต่อท่ีประชุมวา่  “ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 27 ระบุไวว้า่การประชุมผูถื้อหุ้น ตอ้งมีผูถื้อหุ้น
และผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ มาประชุมไม่นอ้ยกวา่  25  คน   หรือมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้มาประชุมไม่นอ้ย
กวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมดจึงจะเป็นองคป์ระชุม”    ขณะน้ีมีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง  จ านวน 57 
ราย และโดยการรับมอบฉันทะ  จ านวน 79 ราย  รวมเป็น 136 ราย นบัจ านวนหุ้นได ้366,153,957 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 33.62 โดย
ปัจจุบนับริษทั มีผูถื้อหุ้นทั้งหมด 6,187 ราย  (หกพนัหน่ึงร้อยแปดสิบเจ็ดราย)  รวมจ านวนหุ้นทั้งส้ิน 1,089,080,282  หุ้น (หน่ึง
พนัแปดสิบเกา้ลา้นแปดหม่ืนสองร้อยแปดสิบสองหุน้) ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทั  และไดเ้รียนเชิญ นายเสวก 
ศรีสุชาต ประธานกรรมการ ท าหนา้ท่ีประธานท่ีประชุม และเร่ิมการประชุม 
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ผูช่้วยเลขานุการบริษทั กล่าวแนะน าและเรียนเชิญคณะกรรมการบริษทั เลขานุการบริษทั และคณะกรรมการบริหาร ท่ี
เขา้ร่วมประชุมบนเวที  ดงัน้ี 

คณะกรรมการบริษทั 
1. นายเสวก  ศรีสุชาต  ประธานกรรมการ 
2. นายอ านวย  กาญจโนภาศ รองประธานกรรมการ 
3. ดร.สุธี  ตนัติวณิชชานนท ์ กรรมการ 
4. ดร.สิงห์ชยั  อรุณวฒิุพงศ ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
5. นายสมประสงค ์ บุญยะชยั  กรรมการอิสระ 
6. พลโทสินชยั    นุตสถิตย ์  กรรมการอิสระ 
โดยกรรมการ 1 ท่าน คือ นายพิสนัต ์ จินตนาภกัดี  กรรมการ  ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดเ้น่ืองจากติดภารกิจส าคญั

โดยเร่งด่วน   
คณะกรรมการบริหาร 
1. นายเสวก  ศรีสุชาต  ประธานกรรมการบริหาร 
2. นายอ านวย  กาญจโนภาศ รองประธานกรรมการบริหาร 
3. นายสุธี  ตนัติวณิชชานนท ์ กรรมการบริหาร/ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายบญัชีและการเงิน 
4. นายพิสิฐ    โรจนมงคล   กรรมการบริหาร 
5. นายสมบติั   หวงัใจสุข   กรรมการบริหาร 
6. นางชุติมา    อยูส่าธร  กรรมการบริหาร 
7. นายธาดา   ชุมะศารทูล กรรมการบริหาร และ เลขานุการบริษทั 
โดยกรรมการบริหาร 1 ท่าน คือ นายพิสันต ์จินตนาภกัดี ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดเ้น่ืองจากติดภารกิจส าคญัโดย

เร่งด่วน  ส่วนผูบ้ริหารของบริษทัท่านอ่ืนท่ีเขา้ร่วมประชุมคร้ังน้ี  ดร.พสิน สืบทรัพยอ์นนัต ์ นางอญัชลี อมรไชย  นายจกัรพงศ ์ 
จิตอ าไพ นางเสมอใจ  ศรีพาณิชยก์ลุชยั  และนางสาวชุติมา บุญเลก็ 

ผูช่้วยเลขานุการบริษทั ไดแ้นะน า  นายแดง  แปงสุข   ทนายความท่ีปรึกษาของบริษทั  นายเอกชยั บุดดา  หัวหนา้ฝ่าย
ตรวจสอบภายในและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั   และไดเ้รียนเชิญท่านผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมเป็นกรรมการ
ตรวจนบัคะแนน   1   ถึง   2   ท่าน    แต่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดอาสาเป็นตวัแทนกรรมการตรวจนบัคะแนน       จึงไดเ้ชิญนายสถาพร  
ผงันิรันดร์ ผูถื้อหุน้  นายแดง  แปงสุข และนายเอกชยั  บุดดา  เป็นกรรมการตรวจนบัคะแนน  

เลขานุการบริษทั แจง้ต่อท่ีประชุมวา่  “ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 27 ระบุไวว้า่การประชุมผูถื้อหุ้น ตอ้งมีผูถื้อหุ้น
และผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ มาประชุมไม่นอ้ยกวา่  25  คน   หรือมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้มาประชุมไม่นอ้ย
กวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมดจึงจะเป็นองคป์ระชุม”    ขณะน้ีมีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง  จ านวน 57 
ราย และโดยการรับมอบฉันทะ  จ านวน 79 ราย  รวมเป็น 136 ราย นบัจ านวนหุ้นได ้366,153,957 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 33.62 โดย
ปัจจุบนับริษทั มีผูถื้อหุ้นทั้งหมด 6,187 ราย  (หกพนัหน่ึงร้อยแปดสิบเจ็ดราย)  รวมจ านวนหุ้นทั้งส้ิน 1,089,080,282  หุ้น (หน่ึง
พนัแปดสิบเกา้ลา้นแปดหม่ืนสองร้อยแปดสิบสองหุน้) ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทั  และไดเ้รียนเชิญ นายเสวก 
ศรีสุชาต ประธานกรรมการ ท าหนา้ท่ีประธานท่ีประชุม และเร่ิมการประชุม 

  

นายเสวก  ศรีสุชาต  ท าหนา้ท่ีประธานท่ีประชุมไดเ้รียนเชิญทุกท่านร่วมยืนสงบน่ิง 189 วินาที (3 นาที 9 วินาที)  เพ่ือ
ร่วมถวายอาลยัแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  และก่อนเปิดการประชุมประธานไดข้อให้นายสุธี ตนัติ
วณิชชานนท์ ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายบญัชีและการเงิน น าเสนอผลการด าเนินงานในระยะเวลาท่ีผ่านมา  ตั้งแต่ปี 2556 ปี 2557 ปี 
2558  และ 6 เดือนของปี 2559  เพื่ออธิบายให้ท่ีประชุมรับทราบและเขา้ใจถึงสาเหตุและความจ าเป็นของการเพ่ิมทุนใหม่คร้ังน้ี  
หลงัจากท่ีนายสุธีน าเสนอเสร็จเรียบร้อย  ประธานเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซกัถาม  เม่ือไม่มีผูใ้ดซกัถาม  ประธานจึงกล่าวเปิดการ
ประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 2/2559  ของบริษทั เพาเวอร์ไลน์ เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน)  ตามระเบียบวาระการประชุม  ดงัน้ี  
 
วาระที ่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้น คร้ังที ่1/2559 เม่ือวนัที ่28 มถุินายน 2559 
 ประธานท่ีประชุม ไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมวา่  บริษทัไดส่้งส าเนารายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2559 เม่ือ
วนัองัคารท่ี 28 มิถุนายน 2559 ให้ผูถื้อหุ้นไวล่้วงหน้าพร้อมกบัจดหมายเชิญประชุมแลว้ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ใน
หนงัสือเชิญประชุม) จึงเรียนถามผูถื้อหุน้ถึงขอ้สงสยัหรือขอ้แกไ้ข (ถา้มี)  
 ประธานท่ีประชุมไดเ้รียนถามผูถื้อหุน้วา่ ท่านใดมีขอ้สงสยัเพ่ิมเติมหรือจะขอแกไ้ขรายงานการประชุมหรือไม่ 
 เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้สงสยัหรือขอแกไ้ขรายงานการประชุมเพ่ิมเติม  ประธานจึงขอใหท่ี้ประชุม 
พิจารณาลงมติรับรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2559 เม่ือวนัองัคารท่ี 28 มิถุนายน 2559  
 โดยวาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 มตทิีป่ระชุม  มีมติรับรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 28 มิถุนายน 2559 
 โดยมมีตรัิบรองด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้
 เห็นด้วย จ านวน 367,471,358  เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.00 
 ไม่เห็นด้วย จ านวน                 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00 
 งดออกเสียง จ านวน          85,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00 
 จ านวนผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 145 ราย  (เน่ืองจากในวาระน้ีมีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมนบัเพ่ิมจากเร่ิมประชุม
อีก 9 ราย)    
 
วาระที ่ 2 พจิารณาอนุมตักิารลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 1,661,939,826 บาท เป็น 1,125,634,101 บาท   

ประธานท่ีประชุม ไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมวา่  บริษทัมีแผนท่ีจะเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั ตามรายละเอียดท่ีปรากฏ
ในวาระท่ี 4 ดงันั้น บริษทัตอ้งด าเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัให้แลว้เสร็จก่อน จึงจะสามารถเพ่ิมทุนของบริษทัได ้ทั้งน้ี 
เพ่ือปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามบทบญัญติัของพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั ท่ีก าหนดให้บริษทัตอ้งท าการลดทุนจดทะเบียนโดย
วธีิการยกเลิกหุน้สามญัจดทะเบียนท่ียงัไม่ไดอ้อกจ าหน่าย ก่อนท่ีบริษทัจะสามารถเพ่ิมทุนของบริษทัได ้ จึงเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อ
หุ้นพิจารณาอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัจาก 1,661,939,826 บาท เป็น 1,125,634,101 บาท โดยตดัหุ้นสามญัจด
ทะเบียนท่ียงัไม่ไดอ้อกและเสนอขาย จ านวน 536,305,725 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท ซ่ึงเป็นหุ้นสามญัท่ีออกเพื่อ
รองรับการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั คร้ังท่ี 2 (PLE-W2) ท่ีมีการใชสิ้ทธิแลว้บางส่วน 
และครบก าหนดอายแุลว้เม่ือวนัท่ี 20 ตุลาคม 2558 
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ประธานท่ีประชุมไดเ้รียนถามผูถื้อหุน้วา่ ท่านใดมีขอ้สงสยัเพ่ิมเติมหรือไม่ 
เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดสงสัยหรือซักถามเพ่ิมเติม  ประธานจึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัการลดทุนจดทะเบียน

ของบริษทั จาก 1,661,939,826 บาท เป็น 1,125,634,101 บาท  
โดยวาระน้ีตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและ

มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
มตทิีป่ระชุม มีมติอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั จาก 1,661,939,826 บาท เป็น 1,125,634,101 บาท  

 โดยมมีตรัิบรองด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้
 เห็นด้วย จ านวน 367,471,458  เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.98 
 ไม่เห็นด้วย จ านวน                   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.00 
 งดออกเสียง จ านวน          85,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.02 
 จ านวนผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 146 ราย (เน่ืองจากในวาระน้ีมีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมนบัเพ่ิมจากเร่ิมประชุม
อีก 1 ราย)   
 
วาระที ่ 3 พจิารณาอนุมตักิารแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียน เพ่ือให้สอดคล้องกบั 
 การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 

ประธานท่ีประชุม ไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมวา่  เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัในวาระท่ี 2 ขา้งตน้ 
บริษทัจ าเป็นตอ้งแก้ไขขอ้ความในหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียน  จึงเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
พิจารณาอนุมติัการแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียน เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียน
ของบริษทั โดยใหย้กเลิกขอ้ความเดิมและใชข้อ้ความใหม่ ดงัน้ี 

“ขอ้ 4.  ทุนจดทะเบียน  1,125,634,101 บาท (หน่ึงพนัหน่ึงร้อยยีสิ่บหา้ลา้นหกแสนสามหม่ืนส่ี 
     พนัหน่ึงร้อยหน่ึงบาท) 

  แบ่งออกเป็น  1,125,634,101 หุน้ (หน่ึงพนัหน่ึงร้อยยีสิ่บหา้ลา้นหกแสนสามหม่ืนส่ี 
     พนัหน่ึงร้อยหน่ึงหุน้) 
  มูลค่าหุน้ละ  1.00  บาท (หน่ึงบาท) 
 
 โดยแบ่งออกเป็น 
  หุน้สามญั  1,125,634,101 หุน้ (หน่ึงพนัหน่ึงร้อยยีสิ่บหา้ลา้นหกแสนสามหม่ืนส่ี 
     พนัหน่ึงร้อยหน่ึงหุน้) 
  หุน้บุริมสิทธิ  - หุน้ ( - )” 
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ประธานท่ีประชุมไดเ้รียนถามผูถื้อหุน้วา่ ท่านใดมีขอ้สงสยัเพ่ิมเติมหรือไม่ 
เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดสงสัยหรือซักถามเพ่ิมเติม  ประธานจึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัการลดทุนจดทะเบียน

ของบริษทั จาก 1,661,939,826 บาท เป็น 1,125,634,101 บาท  
โดยวาระน้ีตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและ

มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
มตทิีป่ระชุม มีมติอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั จาก 1,661,939,826 บาท เป็น 1,125,634,101 บาท  

 โดยมมีตรัิบรองด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้
 เห็นด้วย จ านวน 367,471,458  เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.98 
 ไม่เห็นด้วย จ านวน                   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.00 
 งดออกเสียง จ านวน          85,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.02 
 จ านวนผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 146 ราย (เน่ืองจากในวาระน้ีมีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมนบัเพ่ิมจากเร่ิมประชุม
อีก 1 ราย)   
 
วาระที ่ 3 พจิารณาอนุมตักิารแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียน เพ่ือให้สอดคล้องกบั 
 การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 

ประธานท่ีประชุม ไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมวา่  เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัในวาระท่ี 2 ขา้งตน้ 
บริษทัจ าเป็นตอ้งแก้ไขขอ้ความในหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียน  จึงเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
พิจารณาอนุมติัการแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียน เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียน
ของบริษทั โดยใหย้กเลิกขอ้ความเดิมและใชข้อ้ความใหม่ ดงัน้ี 

“ขอ้ 4.  ทุนจดทะเบียน  1,125,634,101 บาท (หน่ึงพนัหน่ึงร้อยยีสิ่บหา้ลา้นหกแสนสามหม่ืนส่ี 
     พนัหน่ึงร้อยหน่ึงบาท) 

  แบ่งออกเป็น  1,125,634,101 หุน้ (หน่ึงพนัหน่ึงร้อยยีสิ่บหา้ลา้นหกแสนสามหม่ืนส่ี 
     พนัหน่ึงร้อยหน่ึงหุน้) 
  มูลค่าหุน้ละ  1.00  บาท (หน่ึงบาท) 
 
 โดยแบ่งออกเป็น 
  หุน้สามญั  1,125,634,101 หุน้ (หน่ึงพนัหน่ึงร้อยยีสิ่บหา้ลา้นหกแสนสามหม่ืนส่ี 
     พนัหน่ึงร้อยหน่ึงหุน้) 
  หุน้บุริมสิทธิ  - หุน้ ( - )” 
 

 
 
 

  

ประธานท่ีประชุมไดเ้รียนถามผูถื้อหุน้วา่ ท่านใดมีขอ้สงสยัเพ่ิมเติมหรือไม่ 
เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดสงสัยหรือซักถามเพ่ิมเติม  ประธานจึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัการแก้ไขหนังสือ

บริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียน เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั  
โดยวาระน้ีตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและ

มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
มติที่ประชุม  มีมติอนุมติัการแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียน เพ่ือให้สอดคลอ้งกบั

การลดทุนจดทะเบียนของบริษทั 
 โดยมีมติรับรองดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 
 เห็นด้วย จ านวน 367,533,459  เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.98 
 ไม่เห็นด้วย จ านวน                   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.00 
 งดออกเสียง จ านวน          85,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.02 
 จ านวนผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 150 ราย (เน่ืองจากในวาระน้ีมีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมนบัเพ่ิมจากเร่ิมประชุม
อีก 4 ราย)   
 
วาระที ่ 4 พจิารณาอนุมตักิารเพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 1,125,634,101 บาท เป็น 2,759,254,524 บาท 

ประธานท่ีประชุม ไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมวา่  บริษทัมีความจ าเป็นตอ้งระดมทุนมาเพ่ือใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนส าหรับ
การเขา้ร่วมประมูลโครงการ ช าระหน้ีหุ้นกู ้และเพ่ือเป็นเงินทุนเพ่ิมเติมในการขยายธุรกิจของบริษทัในอนาคต บริษทัจึงมีความ
ประสงคท่ี์จะเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั  จึงเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัจาก 
1,125,634,101 บาท เป็นจ านวน 2,759,254,524 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหม่จ านวน 1,633,620,423 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว ้
หุน้ละ 1.00 บาท เพ่ือเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทั และเพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของ
บริษทั คร้ังท่ี 3 (PLE-W3) ดงัรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพ่ิมทุน (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2)  

ประธานท่ีประชุมไดเ้รียนถามผูถื้อหุน้วา่ ท่านใดมีขอ้สงสยัเพ่ิมเติมหรือไม่ 
เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดสงสัยหรือซกัถามเพ่ิมเติม  ประธานจึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียน

ของบริษทั จาก 1,125,634,101 บาท เป็น 2,759,254,524 บาท 
โดยวาระน้ีตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและ

มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
มตทิีป่ระชุม  มีมติอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั จาก 1,125,634,101 บาท เป็น 2,759,254,524 บาท 

 โดยมีมติรับรองดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 
 เห็นด้วย จ านวน 367,068,459  เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.85 
 ไม่เห็นด้วย จ านวน        510,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.14 
 งดออกเสียง จ านวน          40,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.01 
 จ านวนผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 150 ราย (เน่ืองจากในวาระน้ีมีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมนบัเพ่ิมจากเร่ิมประชุม
อีก 0 ราย)   
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วาระที ่ 5 พจิารณาอนุมตักิารแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียน เพ่ือให้สอดคล้องกบั 
 การเพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษัท 

ประธานท่ีประชุม ไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมวา่  เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัในวาระท่ี 4 ขา้งตน้ 
บริษทัจ าเป็นตอ้งแก้ไขขอ้ความในหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียน  จึงเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
พิจารณาอนุมติัการแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียน เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียน
ของบริษทั โดยใหย้กเลิกขอ้ความเดิมและใชข้อ้ความใหม่ ดงัน้ี 
 “ขอ้ 4.  ทุนจดทะเบียน  2,759,254,524 บาท (สองพนัเจ็ดร้อยหา้สิบเกา้ลา้นสองแสนหา้หม่ืนส่ี 
     พนัหา้ร้อยยีสิ่บส่ีบาท) 
  แบ่งออกเป็น 2,759,254,524 หุน้ (สองพนัเจ็ดร้อยหา้สิบเกา้ลา้นสองแสนหา้หม่ืนส่ี 
     พนัหา้ร้อยยีสิ่บส่ีหุน้) 
  มูลค่าหุน้ละ 1.00 บาท (หน่ึงบาท) 
 โดยแบ่งออกเป็น 
  หุน้สามญั 2,759,254,524 หุน้ (สองพนัเจ็ดร้อยหา้สิบเกา้ลา้นสองแสนหา้หม่ืนส่ี 
     พนัหา้ร้อยยีสิ่บส่ีหุน้) 
  หุน้บุริมสิทธิ -  หุน้ ( - )” 

 
ประธานท่ีประชุมไดเ้รียนถามผูถื้อหุน้วา่ ท่านใดมีขอ้สงสยัเพ่ิมเติมหรือไม่ 
เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดสงสัยหรือซักถามเพ่ิมเติม  ประธานจึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัการแก้ไขหนังสือ

บริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียน เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั 
โดยวาระน้ีตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและ

มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
มติที่ประชุม  มีมติอนุมติัการแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียน เพ่ือให้สอดคลอ้งกบั

การเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั 
 โดยมีมติรับรองดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 
 เห็นด้วย จ านวน 367,068,459  เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.85 
 ไม่เห็นด้วย จ านวน        460,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.13 
 งดออกเสียง จ านวน          90,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.02 
 จ านวนผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 150 ราย (เน่ืองจากในวาระน้ีมีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมนบัเพ่ิมจากเร่ิมประชุม
อีก 0 ราย)   
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วาระที ่ 5 พจิารณาอนุมตักิารแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียน เพ่ือให้สอดคล้องกบั 
 การเพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษัท 

ประธานท่ีประชุม ไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมวา่  เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัในวาระท่ี 4 ขา้งตน้ 
บริษทัจ าเป็นตอ้งแก้ไขขอ้ความในหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียน  จึงเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
พิจารณาอนุมติัการแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียน เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียน
ของบริษทั โดยใหย้กเลิกขอ้ความเดิมและใชข้อ้ความใหม่ ดงัน้ี 
 “ขอ้ 4.  ทุนจดทะเบียน  2,759,254,524 บาท (สองพนัเจ็ดร้อยหา้สิบเกา้ลา้นสองแสนหา้หม่ืนส่ี 
     พนัหา้ร้อยยีสิ่บส่ีบาท) 
  แบ่งออกเป็น 2,759,254,524 หุน้ (สองพนัเจ็ดร้อยหา้สิบเกา้ลา้นสองแสนหา้หม่ืนส่ี 
     พนัหา้ร้อยยีสิ่บส่ีหุน้) 
  มูลค่าหุน้ละ 1.00 บาท (หน่ึงบาท) 
 โดยแบ่งออกเป็น 
  หุน้สามญั 2,759,254,524 หุน้ (สองพนัเจ็ดร้อยหา้สิบเกา้ลา้นสองแสนหา้หม่ืนส่ี 
     พนัหา้ร้อยยีสิ่บส่ีหุน้) 
  หุน้บุริมสิทธิ -  หุน้ ( - )” 

 
ประธานท่ีประชุมไดเ้รียนถามผูถื้อหุน้วา่ ท่านใดมีขอ้สงสยัเพ่ิมเติมหรือไม่ 
เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดสงสัยหรือซักถามเพ่ิมเติม  ประธานจึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัการแก้ไขหนังสือ

บริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียน เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั 
โดยวาระน้ีตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและ

มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
มติที่ประชุม  มีมติอนุมติัการแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียน เพ่ือให้สอดคลอ้งกบั

การเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั 
 โดยมีมติรับรองดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 
 เห็นด้วย จ านวน 367,068,459  เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.85 
 ไม่เห็นด้วย จ านวน        460,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.13 
 งดออกเสียง จ านวน          90,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.02 
 จ านวนผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 150 ราย (เน่ืองจากในวาระน้ีมีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมนบัเพ่ิมจากเร่ิมประชุม
อีก 0 ราย)   
 
 
 
 

  

วาระที ่ 6 พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนใหม่ 
ประธานท่ีประชุม ไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมว่า  ตามท่ีกล่าวมาแลว้ในวาระท่ี 4 ถึงแผนการระดมทุนเพ่ือขยายธุรกิจของ

บริษทั และช าระหน้ีหุ้นกู ้บริษทัจึงจ าเป็นตอ้งเพ่ิมทุนจดทะเบียน ดงันั้น เพ่ือปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมาย ท่ีประชุมจึงตอ้ง
พิจารณาอนุมติัจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนใหม่จ านวนไม่เกิน 1,633,620,423 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว ้หุ้นละ 1.00 บาท  จึงเสนอให้ท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหม่จ านวนไม่เกิน 1,633,620,423 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว ้หุ้นละ 1.00 บาท
โดยมีรายละเอียดการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหม่ ดงัน้ี 

6.1   จ านวนไม่เกนิ 1,089,080,282 หุ้น เพ่ือเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดย
เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิของบริษัท  ท่ีมีรายช่ือปรากฏอยูใ่นวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้น (Record Date) ในวนัท่ี 27 ตุลาคม 2559 
และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ข
เพ่ิมเติม) โดยวธีิปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ในวนัท่ี 28 ตุลาคม 2559 ในอตัราส่วน 1 หุน้เดิม ต่อ 1 หุน้ใหม่ ในราคาเสนอขาย
หุน้ละ 1.00 บาท และก าหนดวนัจองซ้ือและรับช าระเงินค่าหุ้นสามญัเพ่ิมทุนในระหวา่งวนัท่ี 21-25 พฤศจิกายน 2559 เวลา 9.00 
น. - 15.30 น. โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 6.1.1 ในกรณีท่ีมีหุน้สามญัเพ่ิมทุนเหลือจากการจองซ้ือของผูถื้อหุน้เดิมตามสิทธิ หรือมีหุ้นคงเหลือไม่วา่กรณี
ใดๆ ใหจ้ดัสรรและเสนอขายหุน้ท่ีเหลือดงักล่าวให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัท่ีไดจ้องซ้ือและช าระเงินค่าหุ้นสามญัท่ีจองซ้ือเกิน
กว่าสิทธิของตน ในราคาเสนอขายท่ีเท่ากัน โดยมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษทั หรือบุคคลท่ีได้รับมอบอ านาจจาก
คณะกรรมการบริษทัเป็นผูพิ้จารณาจดัสรรและเสนอขายหุ้นท่ีเหลือดงักล่าวให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมท่ีไดจ้องซ้ือและช าระเงินค่าหุ้น
สามญัท่ีจองซ้ือเกินกวา่สิทธิของตนตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขดงัน้ี  

  (ก) ในกรณีจ านวนหุ้นสามญัท่ีผูถื้อหุ้นเดิมจองซ้ือเกินกว่าสิทธิของตนมีจ านวนมากกว่าจ านวนหุ้น
สามญัส่วนท่ีเหลือดงักล่าว ให้จดัสรรหุ้นส่วนท่ีเหลือดงักล่าวในระหวา่งผูถื้อหุ้นเดิมท่ีไดจ้องซ้ือหุ้นสามญัเกินกวา่สิทธิของตน 
ตามสดัส่วนการถือหุน้สามญัเดิมของผูถื้อหุน้ท่ีไดจ้องซ้ือหุ้นสามญัเกินกวา่สิทธิของตนแต่ละราย โดยการจดัสรรหุ้นดงักล่าวให้
ด าเนินการไปจนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร ตามท่ีคณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลท่ีได้รับมอบอ านาจจาก
คณะกรรมการบริษทัจะพิจารณาเห็นสมควร  ทั้งน้ีบริษทัจะคืนเงินค่าจองซ้ือหุ้นสามญัส าหรับส่วนท่ีไม่ไดรั้บการจดัสรรเพ่ิมเติม
ของผูถื้อหุน้เดิมดงักล่าวขา้งตน้ โดยไม่มีดอกเบ้ียภายใน 14 วนันบัแต่วนัท่ีปิดรับการจองซ้ือหุน้ 

  (ข) ในกรณีจ านวนหุ้นสามญัท่ีผูถื้อหุ้นเดิมจองซ้ือเกินกว่าสิทธิของตนมีจ านวนน้อยกว่าจ านวนหุ้น
สามญัส่วนท่ีเหลือดงักล่าว ใหจ้ดัสรรหุน้ส่วนท่ีเหลือดงักล่าวใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมท่ีไดจ้องซ้ือหุน้สามญัเกินกวา่สิทธิและช าระเงินค่า
จองซ้ือหุน้สามญัดงักล่าวทุกราย 
 การจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหม่ท่ีจองซ้ือเกินกวา่สิทธิตาม (ก) และ (ข) ขา้งตน้ไม่วา่กรณีใดจะตอ้งไม่
ท าใหผู้ถื้อหุน้ท่ีจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนเกินกวา่สิทธิรายใดถือหุ้นของบริษทัในลกัษณะท่ีเพ่ิมข้ึนจนถึงหรือขา้มผ่านจุดท่ีตอ้งท า
ค าเสนอซ้ือหลกัทรัพย ์(Tender Offer) ตามท่ีก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 12/2554 เร่ือง หลกัเกณฑ ์
เง่ือนไข และวธีิการในการเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พ่ือครอบง ากิจการ และในลกัษณะท่ีเป็นการฝ่าฝืนขอ้จ ากดัการถือหุ้นของคนต่างดา้ว
ตามท่ีระบุไวใ้นขอ้บังคบัของบริษทั ซ่ึงปัจจุบนัอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นบริษทัได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจ านวนหุ้นท่ีได้
ออกจ าหน่ายแลว้ทั้งหมดของบริษทั 
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 ทั้งน้ี ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัท่ีมีรายช่ือปรากฏอยูใ่นวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้น (Record Date) ในวนัท่ี 27 
ตุลาคม 2559 และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมี
การแกไ้ขเพ่ิมเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 28 ตุลาคม 2559 จะไดรั้บสิทธิจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของ
บริษทัก็ต่อเม่ือท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 2/2559 มีมติอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั 
 6.1.2 ในกรณีท่ีมีหุน้เหลือจากการใชสิ้ทธิจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัตาม ขอ้ 6.1.1 ให้
จดัสรรและเสนอขายหุ้นดงักล่าวให้แก่บุคคลในวงจ ากดั   (Private Placement)   ซ่ึงรวมถึงผูล้งทุนประเภทสถาบนั   และ/หรือผู ้
ลงทุนท่ีมีลกัษณะเฉพาะเจาะจงได้ โดยบุคคลดงักล่าวจะไม่เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทั  โดยจดัสรรให้แก่นักลงทุน
เฉพาะเจาะจงแต่ละรายไดไ้ม่เกินร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนใหม่ท่ีช าระแลว้ (ภายหลงัการขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่ผูถื้อหุ้น
เดิมแลว้เสร็จ) ในราคาเสนอขายท่ีไม่ต ่ากวา่ราคาถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของราคาหุ้นบริษทัในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
ยอ้นหลงัไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัท าการติดต่อกนั แต่ไม่เกิน 15 วนัท าการติดต่อกนัก่อนวนัเสนอขาย และไม่ต ่ากวา่ราคาท่ีเสนอขาย
ให้กบัผูถื้อหุ้นเดิม (Right Offering) ทั้งน้ี มอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษทั หรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบอ านาจจากคณะกรรมการ
บริษทัเป็นผูพิ้จารณาก าหนดบุคคลท่ีได้รับจัดสรร ราคาเสนอขาย ช่วงเวลาจัดสรร และวิธีการเสนอขายเป็นคราวเดียวหรือ
แบ่งเป็นส่วนๆ เพ่ือเสนอขายเป็นคราวๆ ตามท่ีเห็นสมควร  โดยปฏิบติัให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุนท่ี ทจ. 72/2558 เร่ือง การอนุญาตใหบ้ริษทัจดทะเบียนเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากดั    
  อน่ึง บุคคลในวงจ ากดัท่ีจะไดรั้บการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม
ขา้งตน้ จะตอ้งมีคุณสมบติัตามหลกัเกณฑข์อ้ใดขอ้หน่ึง ดงัน้ี  
  (ก)  เป็นผู ้ลงทุนสถาบันตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ท่ี กจ. 
17/2551 เร่ือง การก าหนดบทนิยามในประกาศเก่ียวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย ์(“ประกาศ กจ. 17/2551”) เช่น บริษทั
หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน เป็นตน้ หรือ 
  (ข)  เป็นนกัลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลท่ีมีฐานะการเงินมัน่คงสามารถลงทุนในบริษทั
ในระยะปานกลางถึงระยะยาวได้ และตอ้งเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจ หรือมีความสามารถท่ีจะสรรหา พนัธมิตรทางธุรกิจ หรือ
สามารถให้ค  าแนะน าหรือโอกาสทางธุรกิจ ซ่ึงสามารถส่งเสริมผลการด าเนินงานของบริษทั โดยบุคคลในวงจ ากดัจะตอ้งไม่ใช่
บุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทั ซ่ึงบริษทัจะพิจารณาและตรวจสอบขอ้มูลของบุคคลในวงจ ากดัท่ีจะไดรั้บการเสนอขายหุ้นสามญั
เพ่ิมทุนน้ีดว้ยความระมดัระวงั และคดัเลือกบุคคลดงักล่าว  โดยจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีศกัยภาพในการลงทุนในบริษทัไดจ้ริง ทั้งน้ี บริษทั
จะท าการเปิดเผยรายช่ือผูล้งทุนท่ีจะไดรั้บการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมขา้งตน้เม่ือบริษทั
ไดเ้สนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุ้นเรียบร้อยแลว้ และคณะกรรมการบริษทัได้
พิจารณาจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนส่วนท่ีเหลือขา้งตน้ต่อบุคคลในวงจ ากดัต่อไป 
 ทั้งน้ี กรณีท่ีเป็นการจดัสรรหุ้นท่ีเหลือจากการจองซ้ือหุ้นของผูถื้อหุ้นเดิมให้แก่บุคคลในวงจ ากดั ให้
บริษทัสามารถด าเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช าระแลว้ต่อนายทะเบียนบริษทัมหาชนจ ากดัไดเ้ป็นคราวๆ ตามการช าระ
เงินของบุคคลท่ีไดรั้บการจดัสรรในแต่ละคราว 
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 ทั้งน้ี ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัท่ีมีรายช่ือปรากฏอยูใ่นวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้น (Record Date) ในวนัท่ี 27 
ตุลาคม 2559 และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมี
การแกไ้ขเพ่ิมเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 28 ตุลาคม 2559 จะไดรั้บสิทธิจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของ
บริษทัก็ต่อเม่ือท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 2/2559 มีมติอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั 
 6.1.2 ในกรณีท่ีมีหุน้เหลือจากการใชสิ้ทธิจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัตาม ขอ้ 6.1.1 ให้
จดัสรรและเสนอขายหุ้นดงักล่าวให้แก่บุคคลในวงจ ากดั   (Private Placement)   ซ่ึงรวมถึงผูล้งทุนประเภทสถาบนั   และ/หรือผู ้
ลงทุนท่ีมีลกัษณะเฉพาะเจาะจงได้ โดยบุคคลดงักล่าวจะไม่เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทั  โดยจดัสรรให้แก่นักลงทุน
เฉพาะเจาะจงแต่ละรายไดไ้ม่เกินร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนใหม่ท่ีช าระแลว้ (ภายหลงัการขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่ผูถื้อหุ้น
เดิมแลว้เสร็จ) ในราคาเสนอขายท่ีไม่ต ่ากวา่ราคาถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของราคาหุ้นบริษทัในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
ยอ้นหลงัไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัท าการติดต่อกนั แต่ไม่เกิน 15 วนัท าการติดต่อกนัก่อนวนัเสนอขาย และไม่ต ่ากวา่ราคาท่ีเสนอขาย
ให้กบัผูถื้อหุ้นเดิม (Right Offering) ทั้งน้ี มอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษทั หรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบอ านาจจากคณะกรรมการ
บริษทัเป็นผูพิ้จารณาก าหนดบุคคลท่ีได้รับจัดสรร ราคาเสนอขาย ช่วงเวลาจัดสรร และวิธีการเสนอขายเป็นคราวเดียวหรือ
แบ่งเป็นส่วนๆ เพ่ือเสนอขายเป็นคราวๆ ตามท่ีเห็นสมควร  โดยปฏิบติัให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุนท่ี ทจ. 72/2558 เร่ือง การอนุญาตใหบ้ริษทัจดทะเบียนเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากดั    
  อน่ึง บุคคลในวงจ ากดัท่ีจะไดรั้บการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม
ขา้งตน้ จะตอ้งมีคุณสมบติัตามหลกัเกณฑข์อ้ใดขอ้หน่ึง ดงัน้ี  
  (ก)  เป็นผู ้ลงทุนสถาบันตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ท่ี กจ. 
17/2551 เร่ือง การก าหนดบทนิยามในประกาศเก่ียวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย ์(“ประกาศ กจ. 17/2551”) เช่น บริษทั
หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน เป็นตน้ หรือ 
  (ข)  เป็นนกัลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลท่ีมีฐานะการเงินมัน่คงสามารถลงทุนในบริษทั
ในระยะปานกลางถึงระยะยาวได้ และตอ้งเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจ หรือมีความสามารถท่ีจะสรรหา พนัธมิตรทางธุรกิจ หรือ
สามารถให้ค  าแนะน าหรือโอกาสทางธุรกิจ ซ่ึงสามารถส่งเสริมผลการด าเนินงานของบริษทั โดยบุคคลในวงจ ากดัจะตอ้งไม่ใช่
บุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทั ซ่ึงบริษทัจะพิจารณาและตรวจสอบขอ้มูลของบุคคลในวงจ ากดัท่ีจะไดรั้บการเสนอขายหุ้นสามญั
เพ่ิมทุนน้ีดว้ยความระมดัระวงั และคดัเลือกบุคคลดงักล่าว  โดยจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีศกัยภาพในการลงทุนในบริษทัไดจ้ริง ทั้งน้ี บริษทั
จะท าการเปิดเผยรายช่ือผูล้งทุนท่ีจะไดรั้บการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมขา้งตน้เม่ือบริษทั
ไดเ้สนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุ้นเรียบร้อยแลว้ และคณะกรรมการบริษทัได้
พิจารณาจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนส่วนท่ีเหลือขา้งตน้ต่อบุคคลในวงจ ากดัต่อไป 
 ทั้งน้ี กรณีท่ีเป็นการจดัสรรหุ้นท่ีเหลือจากการจองซ้ือหุ้นของผูถื้อหุ้นเดิมให้แก่บุคคลในวงจ ากดั ให้
บริษทัสามารถด าเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช าระแลว้ต่อนายทะเบียนบริษทัมหาชนจ ากดัไดเ้ป็นคราวๆ ตามการช าระ
เงินของบุคคลท่ีไดรั้บการจดัสรรในแต่ละคราว 
 
 

  

 6.2  จ านวนไม่เกิน 544,540,141 หุ้น เพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัท คร้ังที่ 3 (PLE-W3) ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในสัดส่วน 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ต่อ 1 
หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ PLE-W3 (กรณีทีม่เีศษให้ปัดทิง้) โดยไม่คดิมูลค่า  ก าหนดราคาการใชสิ้ทธิเท่ากบั 2.20 บาทต่อหุ้น ดงั
รายละเอียดปรากฏตามสรุปรายละเอียดส าคญัของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั คร้ังท่ี 3 (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3) โดย
มอบอ านาจใหค้ณะกรรมการบริษทัเป็นผูมี้อ  านาจในการก าหนดและเปล่ียนแปลงหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และรายละเอียดอ่ืนๆ ของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิน้ี ตลอดจนมีอ านาจในการก าหนดเหตุแห่งการออกหุ้นสามญัใหม่เพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงราคาการใช้
สิทธิ และ/หรืออตัราการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ รวมทั้งด าเนินการต่างๆ อนัจ าเป็นและสมควรอนัเก่ียวเน่ืองกบัการออก
และเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ และการน าใบส าคญัแสดงสิทธิเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย ตลอดจนด าเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
  นอกจากน้ี เพ่ือความคล่องตวัในการจดัสรร และออกเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุน ตามขอ้ 6.1 - 6.2 ขา้งตน้ เห็น
ควรมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษทั หรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษทัมีอ านาจในการด าเนินการใดๆ  
อนัจ าเป็นและเก่ียวเน่ืองกบัการเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนดงักล่าวไดทุ้กประการ รวมถึงการก าหนดหรือเปล่ียนแปลงระยะเวลา
การจองซ้ือและรับช าระเงินค่าหุ้นสามญัเพ่ิมทุน การก าหนดราคา เง่ือนไขและรายละเอียดต่างๆ ในการออกและเสนอขายหุ้น
สามญัเพ่ิมทุนดงักล่าวไดต้ามท่ีเห็นสมควรต่อไป รวมทั้งด าเนินการต่างๆ อนัจ าเป็นและสมควรอนัเก่ียวเน่ืองกบัการออกและ
เสนอขายหุ้นเพ่ิมทุนในคร้ังน้ี ตลอดจนการแกไ้ขถอ้ยค า หรือขอ้ความในเอกสาร รายงานการประชุมผูถื้อหุ้น หนังสือบริคณห์
สนธิ และ/หรือค าขอต่างๆ และ/หรือด าเนินการใดๆ เพ่ือใหป้ฏิบติัใหเ้ป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียน  ในการยืน่จดทะเบียนเพ่ิม
ทุนจดทะเบียนของบริษทัต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ รวมถึงการน าหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเขา้เป็นหลกัทรัพยจ์ด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ และการน าส่งขอ้มูลเอกสารหลกัฐานต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย ์หรือหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

ประธานท่ีประชุมไดเ้รียนถามผูถื้อหุน้วา่ ท่านใดมีขอ้สงสยัเพ่ิมเติมหรือไม่ 
เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดสงสยัหรือซกัถามเพ่ิมเติม  ประธานจึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิม

ทุนใหม่   
โดยวาระน้ีตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
มตทิีป่ระชุม  มีมติอนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหม่  โดยมีรายละเอียดตามท่ีกล่าวถึงขา้งตน้ 
โดยมีมติรับรองดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 
เห็นด้วย จ านวน 367,068,459  เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.87 
ไม่เห็นด้วย จ านวน        460,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.13 
งดออกเสียง จ านวน          90,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.00 
จ านวนผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 150 ราย (เน่ืองจากในวาระน้ีมีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมนบัเพ่ิมจากเร่ิมประชุม

อีก 0 ราย)   
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วาระที ่ 7 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท คร้ังที่ 3 (PLE-W3) 
จ านวน 544,540,141 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิของบริษัททีไ่ด้จองซ้ือหุ้นสามญัเพิม่ทุน 
ประธานท่ีประชุม ไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมวา่  ตามท่ีบริษทัมีแผนการระดมทุนเพื่อเป็นเงินทุนเพ่ิมเติมในการขยายธุรกิจ

ของบริษทัในอนาคต บริษทัจึงประสงคท่ี์จะออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั คร้ังท่ี 3 (PLE-
W3) จ านวน 544,540,141 หน่วย ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัท่ีไดจ้องซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุน  จึงเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณา
อนุมติัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ PLE-W3 จ านวน 544,540,141 หน่วย ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัท่ีไดจ้องซ้ือ
หุน้สามญัเพ่ิมทุน ในอตัราส่วน 2 หุน้สามญัเพ่ิมทุนใหม่ ต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ PLE-W3 (กรณีท่ีมีเศษใหปั้ดท้ิง) โดยไม่
คิดมูลค่า ก าหนดราคาการใชสิ้ทธิเท่ากบั 2.20 บาทต่อหุน้ ดงัรายละเอียดปรากฏตามสรุปรายละเอียดเบ้ืองตน้ของใบส าคญัแสดง
สิทธิ PLE-W3 (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3)  

ทั้งน้ี มอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษทั หรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษทั เป็นผูมี้อ  านาจใน
การก าหนดและเปล่ียนแปลงหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และรายละเอียดอ่ืนๆ ของใบส าคญัแสดงสิทธิน้ี ตลอดจนมีอ านาจในการก าหนด
เหตุแห่งการออกหุน้สามญัใหม่เพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิ และ/หรืออตัราการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ 
รวมทั้งด าเนินการต่างๆ อนัจ าเป็นและสมควรอนัเก่ียวเน่ืองกบัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ และการน าใบส าคญั
แสดงสิทธิเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตลอดจนด าเนินการขออนุญาตต่อ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

ประธานท่ีประชุมไดเ้รียนถามผูถื้อหุน้วา่ ท่านใดมีขอ้สงสยัเพ่ิมเติมหรือไม่ 
นายณฏัฐวฒัน์ ชยัชนะศริ เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั จ านวน 800 หุน้  มีค  าถามดงัน้ี 
1. Warrant ของบริษทั ท าไมถึงใชร้าคาใชสิ้ทธิเท่ากบั 2.20 บาท 
2. ถา้หากตามทฤษฎีค านวณได้ราคาน้ี บริษทัจะสามารถตั้งราคาให้ต ่ากว่าน้ีได้หรือไม่  และภายใน 2 ปีน้ีผล

ประกอบการจะดีถึงขนาดใหผู้ถื้อหุน้มาแปลงสภาพในราคา 2.20 บาทไดห้รือไม่ 
ดร.พสิน  สืบทรัพยอ์นนัต ์ผูบ้ริหารของบริษทั ช้ีแจง  ดงัน้ี  การก าหนดราคา Warrant เป็นการก าหนดโดยประมาณ

การตามหลกัการของ financial method ท่ีใชป้ฏิบติัโดยทัว่ไป  โดยประมาณการจากผลการด าเนินการของบริษทัในอนาคตอีก 2 ปี
ขา้งหนา้  ซ่ึงตวัเลขท่ีถูกก าหนดดงักล่าวมีความเป็นไปได ้ และอยูใ่นเกณฑท่ี์เหมาะสม 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดสงสัยหรือซกัถามเพ่ิมเติม  ประธานจึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขาย
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั คร้ังท่ี 3 (PLE-W3) จ านวน 544,540,141 หน่วย ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของ
บริษทัท่ีไดจ้องซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุน  โดยมีรายละเอียดตามท่ีกล่าวถึงขา้งตน้ 

โดยวาระน้ีตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที ่ 7 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท คร้ังที่ 3 (PLE-W3) 
จ านวน 544,540,141 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิของบริษัททีไ่ด้จองซ้ือหุ้นสามญัเพิม่ทุน 
ประธานท่ีประชุม ไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมวา่  ตามท่ีบริษทัมีแผนการระดมทุนเพื่อเป็นเงินทุนเพ่ิมเติมในการขยายธุรกิจ

ของบริษทัในอนาคต บริษทัจึงประสงคท่ี์จะออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั คร้ังท่ี 3 (PLE-
W3) จ านวน 544,540,141 หน่วย ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัท่ีไดจ้องซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุน  จึงเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณา
อนุมติัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ PLE-W3 จ านวน 544,540,141 หน่วย ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัท่ีไดจ้องซ้ือ
หุน้สามญัเพ่ิมทุน ในอตัราส่วน 2 หุน้สามญัเพ่ิมทุนใหม่ ต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ PLE-W3 (กรณีท่ีมีเศษใหปั้ดท้ิง) โดยไม่
คิดมูลค่า ก าหนดราคาการใชสิ้ทธิเท่ากบั 2.20 บาทต่อหุน้ ดงัรายละเอียดปรากฏตามสรุปรายละเอียดเบ้ืองตน้ของใบส าคญัแสดง
สิทธิ PLE-W3 (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3)  

ทั้งน้ี มอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษทั หรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษทั เป็นผูมี้อ  านาจใน
การก าหนดและเปล่ียนแปลงหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และรายละเอียดอ่ืนๆ ของใบส าคญัแสดงสิทธิน้ี ตลอดจนมีอ านาจในการก าหนด
เหตุแห่งการออกหุน้สามญัใหม่เพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิ และ/หรืออตัราการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ 
รวมทั้งด าเนินการต่างๆ อนัจ าเป็นและสมควรอนัเก่ียวเน่ืองกบัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ และการน าใบส าคญั
แสดงสิทธิเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตลอดจนด าเนินการขออนุญาตต่อ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

ประธานท่ีประชุมไดเ้รียนถามผูถื้อหุน้วา่ ท่านใดมีขอ้สงสยัเพ่ิมเติมหรือไม่ 
นายณฏัฐวฒัน์ ชยัชนะศริ เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั จ านวน 800 หุน้  มีค  าถามดงัน้ี 
1. Warrant ของบริษทั ท าไมถึงใชร้าคาใชสิ้ทธิเท่ากบั 2.20 บาท 
2. ถา้หากตามทฤษฎีค านวณได้ราคาน้ี บริษทัจะสามารถตั้งราคาให้ต ่ากว่าน้ีได้หรือไม่  และภายใน 2 ปีน้ีผล

ประกอบการจะดีถึงขนาดใหผู้ถื้อหุน้มาแปลงสภาพในราคา 2.20 บาทไดห้รือไม่ 
ดร.พสิน  สืบทรัพยอ์นนัต ์ผูบ้ริหารของบริษทั ช้ีแจง  ดงัน้ี  การก าหนดราคา Warrant เป็นการก าหนดโดยประมาณ

การตามหลกัการของ financial method ท่ีใชป้ฏิบติัโดยทัว่ไป  โดยประมาณการจากผลการด าเนินการของบริษทัในอนาคตอีก 2 ปี
ขา้งหนา้  ซ่ึงตวัเลขท่ีถูกก าหนดดงักล่าวมีความเป็นไปได ้ และอยูใ่นเกณฑท่ี์เหมาะสม 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดสงสัยหรือซกัถามเพ่ิมเติม  ประธานจึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขาย
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั คร้ังท่ี 3 (PLE-W3) จ านวน 544,540,141 หน่วย ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของ
บริษทัท่ีไดจ้องซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุน  โดยมีรายละเอียดตามท่ีกล่าวถึงขา้งตน้ 

โดยวาระน้ีตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
 
 
 

  

มตทิีป่ระชุม พิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทั คร้ังท่ี 3 
(PLE-W3) จ านวน 544,540,141 หน่วย ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัท่ีไดจ้องซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน  โดยมีรายละเอียดตามท่ี
กล่าวถึงขา้งตน้ 
 โดยมีมติรับรองดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 
 เห็นด้วย จ านวน 367,068,459  เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.89 
 ไม่เห็นด้วย จ านวน        400,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.11 
 งดออกเสียง จ านวน        150,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.00 
 จ านวนผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 150 ราย (เน่ืองจากในวาระน้ีมีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมนบัเพ่ิมจากเร่ิมประชุม
อีก 0 ราย)   
 
วาระที ่ 8 พจิารณาอนุมตักิารออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทุนใหม่ทีเ่หลือจากการใช้สิทธิจองซ้ือหุ้นสามญัเพิม่ทุน 
 ของผู้ถือหุ้นเดมิของบริษัทมาจดัสรรและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากดั  

ประธานท่ีประชุม ไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมวา่  ตามท่ีกล่าวมาแลว้ในวาระท่ี 4 ถึงความจ าเป็นในการระดมทุนเพื่อใชใ้น
การขยายธุรกิจของบริษทั และช าระหน้ีหุ้นกู ้เพ่ือให้บริษทัสามารถระดมทุนไดต้ามเป้าหมายท่ีไดว้างไว ้บริษทัจึงไดก้ าหนด
แนวทางน าหุน้สามญัท่ีเหลือจากการเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทั มาจดัสรรและเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั บริษทั
จึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนใหม่ท่ีเหลือจากการใชสิ้ทธิจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน
ของผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัมาจดัสรรและเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั จึงเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัการจดัสรร
หุ้นสามญัเพ่ิมทุนใหม่ท่ีเหลือจากการใชสิ้ทธิจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัมาจดัสรรและเสนอขายหุ้น
ดงักล่าวใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ซ่ึงรวมถึงผูล้งทุนประเภทสถาบนั และ/หรือผูล้งทุนท่ีมีลกัษณะเฉพาะเจาะจง
ได ้โดยบุคคลดงักล่าวจะไม่เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทั  โดยจดัสรรให้แก่นกัลงทุนเฉพาะเจาะจงแต่ละรายไดไ้ม่เกินร้อย
ละ 10 ของทุนจดทะเบียนใหม่ท่ีช าระแลว้ (ภายหลงัการขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมแลว้เสร็จ) ในราคาเสนอขายท่ีไม่
ต ่ากว่าราคาถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของราคาหุ้นบริษทัในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยยอ้นหลงัไม่น้อยกว่า 7 วนัท าการ
ติดต่อกนั แต่ไม่เกิน 15 วนัท าการติดต่อกนัก่อนวนัเสนอขาย และไม่ต ่ากวา่ราคาท่ีเสนอขายให้กบัผูถื้อหุ้นเดิม (Right Offering) 
ทั้งน้ี มอบอ านาจใหค้ณะกรรมการบริษทั หรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษทัเป็นผูพิ้จารณาก าหนดบุคคลท่ี
ไดรั้บจดัสรร ราคาเสนอขาย ช่วงเวลาจดัสรร และวิธีการเสนอขายเป็นคราวเดียวหรือแบ่งเป็นส่วนๆ เพ่ือเสนอขายเป็นคราวๆ 
ตามท่ีเห็นสมควร  โดยปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑป์ระกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 72/2558 เร่ือง การอนุญาตให้
บริษทัจดทะเบียนเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากดั    

อน่ึง บุคคลในวงจ ากดัท่ีจะไดรั้บการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีเหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมขา้งตน้ จะตอ้งมี
คุณสมบติัตามหลกัเกณฑข์อ้ใดขอ้หน่ึง ดงัน้ี  

 (ก)  เป็นผูล้งทุนสถาบนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 17/2551 เร่ือง การ
ก าหนดบทนิยามในประกาศเก่ียวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย ์(“ประกาศ กจ. 17/2551”) เช่น บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการ
กองทุน เป็นตน้ หรือ 

35



  

(ข)  เป็นนกัลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลท่ีมีฐานะการเงินมัน่คงสามารถลงทุนในบริษทัในระยะปาน
กลางถึงระยะยาวได้ และตอ้งเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจ หรือมีความสามารถท่ีจะสรรหา พนัธมิตรทางธุรกิจ หรือสามารถให้
ค  าแนะน าหรือโอกาสทางธุรกิจ ซ่ึงสามารถส่งเสริมผลการด าเนินงานของบริษทั โดยบุคคลในวงจ ากดัจะตอ้งไม่ใช่บุคคลท่ีเก่ียว
โยงกนัของบริษทั ซ่ึงบริษทัจะพิจารณาและตรวจสอบขอ้มูลของบุคคลในวงจ ากดัท่ีจะไดรั้บการเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนน้ีดว้ย
ความระมดัระวงั และคดัเลือกบุคคลดงักล่าว  โดยจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีศกัยภาพในการลงทุนในบริษทัไดจ้ริง ทั้งน้ี บริษทัจะท าการ
เปิดเผยรายช่ือผูล้งทุนท่ีจะไดรั้บการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมขา้งตน้เม่ือบริษทัไดเ้สนอ
ขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุ้นเรียบร้อยแลว้ และคณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณา
จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนส่วนท่ีเหลือขา้งตน้ต่อบุคคลในวงจ ากดัต่อไป 

ทั้งน้ี บริษทัสามารถด าเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช าระแลว้ต่อนายทะเบียนบริษทัมหาชนจ ากดัไดเ้ป็นคราวๆ 
ตามการช าระเงินของบุคคลท่ีไดรั้บการจดัสรรในแต่ละคราว 

ประธานท่ีประชุมไดเ้รียนถามผูถื้อหุน้วา่ ท่านใดมีขอ้สงสยัเพ่ิมเติมหรือไม่ 
นายณฏัฐวฒัน์ ชยัชนะศริ เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั จ านวน 800 หุน้  มีค  าถามดงัน้ี 
1. ราคาของ PP จะไม่ต ่ากวา่ 1 บาท ใช่หรือไม่ 
2. ผูท่ี้จะไดสิ้ทธิ PP จะไดสิ้ทธิ Warrant หรือไม่ 
นายเสวก ช้ีแจงว่า  ราคาของ PP จะไม่ต ่ากว่า 1 บาท แน่นอน  และผูถื้อหุ้นท่ีเขา้มาในส่วนของ PP จะไม่ไดรั้บ 

Warrant ท่ีเสนอใหก้บัผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัท่ีเขา้มาใชสิ้ทธิเพ่ิมทุนในคร้ังน้ีตามรายละเอียดท่ีกล่าวถึงในวาระท่ี 7 
เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดสงสัยหรือซกัถามเพ่ิมเติม  ประธานจึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขาย

ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั คร้ังท่ี 3 (PLE-W3) จ านวน 544,540,141 หน่วย ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของ
บริษทัท่ีไดจ้องซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุน  โดยมีรายละเอียดตามท่ีกล่าวถึงขา้งตน้ 

โดยวาระน้ีตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มตทิีป่ระชุม  พิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั คร้ังท่ี 3 
(PLE-W3) จ านวน 544,540,141 หน่วย ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัท่ีไดจ้องซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน  โดยมีรายละเอียดตามท่ี
กล่าวถึงขา้งตน้ 
 โดยมีมติรับรองดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 
 เห็นด้วย จ านวน 367,068,459  เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.89 
 ไม่เห็นด้วย จ านวน        400,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.11 
 งดออกเสียง จ านวน        150,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.00 
 จ านวนผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 150 ราย (เน่ืองจากในวาระน้ีมีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมนบัเพ่ิมจากเร่ิมประชุม
อีก 0 ราย)   
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(ข)  เป็นนกัลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลท่ีมีฐานะการเงินมัน่คงสามารถลงทุนในบริษทัในระยะปาน
กลางถึงระยะยาวได้ และตอ้งเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจ หรือมีความสามารถท่ีจะสรรหา พนัธมิตรทางธุรกิจ หรือสามารถให้
ค  าแนะน าหรือโอกาสทางธุรกิจ ซ่ึงสามารถส่งเสริมผลการด าเนินงานของบริษทั โดยบุคคลในวงจ ากดัจะตอ้งไม่ใช่บุคคลท่ีเก่ียว
โยงกนัของบริษทั ซ่ึงบริษทัจะพิจารณาและตรวจสอบขอ้มูลของบุคคลในวงจ ากดัท่ีจะไดรั้บการเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนน้ีดว้ย
ความระมดัระวงั และคดัเลือกบุคคลดงักล่าว  โดยจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีศกัยภาพในการลงทุนในบริษทัไดจ้ริง ทั้งน้ี บริษทัจะท าการ
เปิดเผยรายช่ือผูล้งทุนท่ีจะไดรั้บการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมขา้งตน้เม่ือบริษทัไดเ้สนอ
ขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุ้นเรียบร้อยแลว้ และคณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณา
จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนส่วนท่ีเหลือขา้งตน้ต่อบุคคลในวงจ ากดัต่อไป 

ทั้งน้ี บริษทัสามารถด าเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช าระแลว้ต่อนายทะเบียนบริษทัมหาชนจ ากดัไดเ้ป็นคราวๆ 
ตามการช าระเงินของบุคคลท่ีไดรั้บการจดัสรรในแต่ละคราว 

ประธานท่ีประชุมไดเ้รียนถามผูถื้อหุน้วา่ ท่านใดมีขอ้สงสยัเพ่ิมเติมหรือไม่ 
นายณฏัฐวฒัน์ ชยัชนะศริ เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั จ านวน 800 หุน้  มีค  าถามดงัน้ี 
1. ราคาของ PP จะไม่ต ่ากวา่ 1 บาท ใช่หรือไม่ 
2. ผูท่ี้จะไดสิ้ทธิ PP จะไดสิ้ทธิ Warrant หรือไม่ 
นายเสวก ช้ีแจงว่า  ราคาของ PP จะไม่ต ่ากว่า 1 บาท แน่นอน  และผูถื้อหุ้นท่ีเขา้มาในส่วนของ PP จะไม่ไดรั้บ 

Warrant ท่ีเสนอใหก้บัผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัท่ีเขา้มาใชสิ้ทธิเพ่ิมทุนในคร้ังน้ีตามรายละเอียดท่ีกล่าวถึงในวาระท่ี 7 
เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดสงสัยหรือซกัถามเพ่ิมเติม  ประธานจึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขาย

ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั คร้ังท่ี 3 (PLE-W3) จ านวน 544,540,141 หน่วย ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของ
บริษทัท่ีไดจ้องซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุน  โดยมีรายละเอียดตามท่ีกล่าวถึงขา้งตน้ 

โดยวาระน้ีตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มตทิีป่ระชุม  พิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั คร้ังท่ี 3 
(PLE-W3) จ านวน 544,540,141 หน่วย ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัท่ีไดจ้องซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน  โดยมีรายละเอียดตามท่ี
กล่าวถึงขา้งตน้ 
 โดยมีมติรับรองดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 
 เห็นด้วย จ านวน 367,068,459  เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.89 
 ไม่เห็นด้วย จ านวน        400,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.11 
 งดออกเสียง จ านวน        150,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.00 
 จ านวนผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 150 ราย (เน่ืองจากในวาระน้ีมีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมนบัเพ่ิมจากเร่ิมประชุม
อีก 0 ราย)   
 
 
 

  

วาระที ่9 พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้าม)ี 
- ไม่มี- 

 
ประธานท่ีประชุมไดส้อบถามผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมวา่ ท่านใดยงัมีค าถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
นายสุรเชษฐ์ วินิยกุล  เป็นผูรั้บมอบฉันทะ  สมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย จ านวน 5 หุ้น  มีค  าถามว่า  การค านวณ

เปอร์เซ็นรวมในคะแนนเสียงทั้งหมด  ท าไมวาระท่ี 1 วาระท่ี 6  และวาระท่ี 7 ไม่น าคะแนนงดออกเสียงมารวมค านวณเปอร์เซ็น
ดว้ย 

นายธาดา ช้ีแจงวา่  วิธีการนับคะแนนโดยทัว่ไปแลว้ส าหรับวาระท่ีตอ้งใชเ้สียงขา้งมากท่ีมาประชุมจะไม่น าคะแนน
เสียงของผูถื้อหุน้ท่ีลงคะแนนงดออกเสียงมาใชเ้ป็นฐานในการค านวณ  ยกเวน้วาระท่ีระบุไวว้า่ตอ้งใชม้ติของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุม
เป็นจ านวนสดัส่วน  เช่น  มติท่ีตอ้งใชค้ะแนนเสียง 3 ใน 4 ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม  ในลกัษณะน้ีตอ้งน าจ านวนหุน้ของผูถื้อหุ้นท่ี
ลงมติงดออกเสียงมาเป็นฐานในการค านวณสดัส่วนดว้ย  ซ่ึงแนวทางปฏิบติัลกัษณะน้ีบริษทัมหาชนทัว่ไปใชป้ฏิบติัในการประชุม
ผูถื้อหุน้ 

นายสถาพร ผงันิรันดร์ เป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั จ านวน 31,500 หุ้น  ขอให้บริษทัท ารายงานการประชุมอยา่งละเอียด
เพ่ือเป็นขอ้มูลส าคญัใหก้บัผูถื้อหุน้ไดม้าใชสิ้ทธิเพ่ิมทุน  และขอใหส่้งงบการเงินไตรมาส 3 ใหเ้ร็วเพ่ือกระตุน้ให้ผูถื้อหุ้นไดม้าใช้
สิทธิ  ผมคิดวา่การใชสิ้ทธิน้ีจะท าใหบ้ริษทัเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึน 

นางสาวอรวรรณ  อุนะรัตน์ เป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั จ านวน 30,000 หุ้น มีค  าถามวา่  ผูท่ี้จะมาลงทุนใน PP คือใคร 
บริษทัพอจะบอกไดห้รือไม่ 

ดร.พสิน  ช้ีแจงวา่  มีกลุ่มผูล้งทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศใหค้วามสนใจ  อยูร่ะหวา่งการพิจารณาของทั้ง 2 ฝ่าย  
โดยคณะกรรมการบริษทัจะคดัเลือกเฉพาะกลุ่มท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษทัมากท่ีสุด  ความคืบหน้าจะแจง้ให้ทราบ
ต่อไป 

นายสถาพร ผงันิรันดร์ เป็นผูถื้อหุ้นของบริษัท จ านวน 31,500 หุ้น  ให้ความเห็นว่า  บริษทัเป็นบริษัทก่อสร้าง
จ าเป็นตอ้งเพ่ิมฐานทุนให้เพียงพอ  เพ่ือจะท าให้มีโอกาสในการเพ่ิมธุรกิจมากข้ึน  และไดส้ามารถเขา้ประมูลงานของรัฐบาล
ไดม้ากข้ึน  เพราะฉะนั้นจึงขอเนน้อีกคร้ังหน่ึงเพ่ือเชิญชวนใหผู้ถื้อหุน้ทุกท่านมาใชสิ้ทธิเพ่ิมทุน  เน่ืองจากธุรกิจน้ีมีโอกาสเติบโต
สูงมาก 

นายเสวก  ขอขอบพระคุณคุณสถาพร  ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นบริษทัมายาวนาน  และให้การสนบัสนุนบริษทัดว้ยดีมาตลอด  
และขอเชิญผูถื้อหุน้ทุกท่านใหก้ารสนบัสนุนการเพ่ิมทุนในคร้ังน้ีดว้ย 
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เม่ือไม่มีผูใ้ดซกัถามหรือเสนอแนะเพ่ิมเติม  ประธานจึงกล่าวขอบพระคุณผูถื้อหุน้ทุกท่าน และขอปิดการประชุม 
 
ปิดประชุมเวลา  15.40  น. 
 
 

ลงนาม…………………………………..ประธานท่ีประชุม           
                         (นายเสวก  ศรีสุชาต) 

        
 
                  บนัทึกการประชุมโดย 
 
 

             ลงนาม……………………………………….. 
                           ( นายธาดา  ชุมะศารทูล ) 
                              เลขานุการบริษทั 
 
 

รับรองวา่ถูกตอ้ง 
 
 

ลงนาม……………………………………….………………..……………….…….. 
( นายเสวก  ศรีสุชาต )                 ( นายอ านวย  กาญจโนภาศ ) 

กรรมการ                                          กรรมการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TC/PL 
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ลงนาม…………………………………..ประธานท่ีประชุม           
                         (นายเสวก  ศรีสุชาต) 

        
 
                  บนัทึกการประชุมโดย 
 
 

             ลงนาม……………………………………….. 
                           ( นายธาดา  ชุมะศารทูล ) 
                              เลขานุการบริษทั 
 
 

รับรองวา่ถูกตอ้ง 
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Attachment No.1 

Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders No.2/2016 
Power Line Engineering PCL 

October 18, 2016 
------------------------------------------------------------------------------------- 

The extraordinary general meeting of shareholders no.2/2016 was held at Convention A 
Room, Floor 1, Ambassador Hotel, 171 Soi Sukhumvit 11-13, Sukhumvit Road, Wattana, Bangkok. 

The number of shareholders as of the book closing date, September 19, 2016, was 6,187 in 
total, equivalent to 1,089,080,282 shares. There were 57 shareholders attending the meeting by 
themselves and 79 proxies attending the meeting on shareholders’ behalf; totaling 136 attendees. 
The total number of shares was 366,153,957, accounting for 33.62% of the number of shares sold. 
The quorum was duly achieved.  

 
The meeting commenced at 2.00 PM 

Ms. Piroonporn Liammukda, Assistant to the Company Secretary, extended greetings and 
expressed appreciation towards shareholders and proxies for taking their time to attend the EGM 
No.2/2016. There are 9 agendas altogether in this meeting, as detailed in the document attached with 
meeting invitation letters which have been distributed to shareholders and as disclosed on the 
Company’s website at http://www.ple.co.th.  

Regarding the meeting execution specified in the Company’s Regulation No. 27, it is 
stated that “The Chairman of the meeting is responsible for ensuring that the meeting runs in 
accordance with the Company’s regulations on the topic of meeting execution. In order to rearrange 
the order of the meeting agendas, no less than two-thirds of the attending shareholders’ votes are 
required. ” Thus, procedures, practices for vote casting and vote counting shall be informed as 
follows: 
 
Meeting Practices, Vote Casting and Vote Counting for each Agenda 

Making a Statement:   
For those who would like to make a statement, raise one’s hand up high above the head. 

Once granted permission from the Chairman, one may walk towards the designated microphone and 
state the following:  

- Name and surname  
- Status; shareholder or proxy  
- The number of shares held 
- And then one can start making statements according to that particular agenda   
Casting Votes:  
For the benefit of time-saving: 
- The Chairman will ask at the end of each agenda; whether or not anybody disagrees or 

wishes to abstain from casting votes.  
- In case nobody disagrees or abstains from casting votes, the Chairman will conclude 

that shareholders mutually reach a resolution for that particular agenda or mutually 
agree with what has been proposed by the Chairman.  

 
If anybody disagrees or abstains from casting votes, the Chairman will duly ask the 

shareholders and proxies expressing disagreement or abstention to do so on the ballot paper.  
- The Company Secretary will recruit a representative from the meeting as a committee 

member and/or an auditor and/or the Company’s Internal Audit Manager to ensure that 
the vote casting process is transparent, lawful and follows the Company’s regulations.  

- Once shareholders make a mark on the ballot paper, the Chairman will ask the officer 
to retrieve it and hand in to the vote counting committee.  
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- In collecting the ballot paper, only papers from shareholders or proxies who disagree 
or abstain from casting vote will be collected. The exception applies in the case of the 
appointment of director and the Audit Committee member, whereby every shareholder 
is required to cast vote on the ballot paper for each individual director. Ballot papers 
will then be collected from all shareholders.  

Vote Counting and Result Announcement 
- Only votes that express disagreement or abstention in each agenda will be counted.  
- The rest are considered votes that express agreement in that particular agenda.  
- The vote counting committee shall announce the result in every agenda that requires 

vote casting.  
Scenarios when Votes Become Invalid 
- If the ballot paper contains a vote that does not match with the agenda at hands.  
- If the voter does not make any marks on the designated space and hand to the 

Company’s officer to count votes.  
- If the ballot paper is worn out that it becomes difficult to make out the voter’s 

intention.  
- If the Company later discovers that the proxy changes the vote which contradicts with 

the shareholder’s original intention.  
It was asked whether or not any shareholders have any queries with regards to the meeting 

practices, vote casting and vote counting procedures, if not, it is to be held that the meeting attendees 
are well acknowledged of the aforementioned details. 

 
The Assistant to the Company Secretary introduced and invited the Company’s Board of 

Directors, the Company Secretary and the Executive Committee on to the stage as follows:  
The Board of Directors  

1. Mr. Swake  Srisuchart Chairman of the Board  
2. Mr. Amnuay  Karnjanopas Vice Chairman  
3. Dr. Sutee  Tantivanichanon Director  
4. Dr. Singchai Aroonvuthiphong Chairman of the Audit Committee/ 
   Independent Director  
5. Mr. Somprasong  Boonyachai  Independent Director 
6. Lt. General Sinchai Nutsatid Independent Director 
On this occasion, Mr. Phisant Chintanapakdee, Director, was unable to attend the meeting 

due to an urgent matter. 
The Executive Committee 

1. Mr. Swake  Srisuchart Chairman of the Executive Committee 
2. Mr. Amnuay  Karnjanopas Vice Chairman of the Executive Committee  
3. Mr. Sutee  Tantivanichanon Member of the Executive Committee/ 
   Chief Financial Officer  
4. Mr. Pisit  Rojanamongkol Member of the Executive Committee 
5. Mr. Sombat  Whangjaisuk Member of the Executive Committee 
6. Mrs. Chutima  Yoosathon Member of the Executive Committee  
7. Mr. Thada  Chumasaratul Member of the Executive Committee and  
   Company Secretary 
On this occasion, Mr. Phisant Chintanapakdee, Independent Director, was unable to attend 

the meeting as he got engaged in an urgent matter. Meanwhile, other company executives attending 
the meeting were, Dr. Phasin Suebsubanunt, Mrs. Anchalee Amornchai, Mr. Chakrapong 
Chitamphai, Mrs. Samerjai Sripanichkulchai and Ms. Chutima Boonlek. 

The Assistant to the Company Secretary introduced the Company’s legal advisor; Mr. 
Daeng Pangsuk, and Head of the Internal Audit Department and Audit Committee Secretary; Mr. 
Ekkachai Buddha. Furthermore, 1-2 attending shareholders were invited to join in the vote counting 
committee but there were no any volunteers. Hence, Mr. Sathaporn Pangniran, a shareholder, Mr. 
Daeng Pangsuk and Mr. Ekkachai Buddha were invited as the vote counting committee members.  
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- In collecting the ballot paper, only papers from shareholders or proxies who disagree 
or abstain from casting vote will be collected. The exception applies in the case of the 
appointment of director and the Audit Committee member, whereby every shareholder 
is required to cast vote on the ballot paper for each individual director. Ballot papers 
will then be collected from all shareholders.  

Vote Counting and Result Announcement 
- Only votes that express disagreement or abstention in each agenda will be counted.  
- The rest are considered votes that express agreement in that particular agenda.  
- The vote counting committee shall announce the result in every agenda that requires 

vote casting.  
Scenarios when Votes Become Invalid 
- If the ballot paper contains a vote that does not match with the agenda at hands.  
- If the voter does not make any marks on the designated space and hand to the 

Company’s officer to count votes.  
- If the ballot paper is worn out that it becomes difficult to make out the voter’s 

intention.  
- If the Company later discovers that the proxy changes the vote which contradicts with 

the shareholder’s original intention.  
It was asked whether or not any shareholders have any queries with regards to the meeting 

practices, vote casting and vote counting procedures, if not, it is to be held that the meeting attendees 
are well acknowledged of the aforementioned details. 

 
The Assistant to the Company Secretary introduced and invited the Company’s Board of 

Directors, the Company Secretary and the Executive Committee on to the stage as follows:  
The Board of Directors  

1. Mr. Swake  Srisuchart Chairman of the Board  
2. Mr. Amnuay  Karnjanopas Vice Chairman  
3. Dr. Sutee  Tantivanichanon Director  
4. Dr. Singchai Aroonvuthiphong Chairman of the Audit Committee/ 
   Independent Director  
5. Mr. Somprasong  Boonyachai  Independent Director 
6. Lt. General Sinchai Nutsatid Independent Director 
On this occasion, Mr. Phisant Chintanapakdee, Director, was unable to attend the meeting 

due to an urgent matter. 
The Executive Committee 

1. Mr. Swake  Srisuchart Chairman of the Executive Committee 
2. Mr. Amnuay  Karnjanopas Vice Chairman of the Executive Committee  
3. Mr. Sutee  Tantivanichanon Member of the Executive Committee/ 
   Chief Financial Officer  
4. Mr. Pisit  Rojanamongkol Member of the Executive Committee 
5. Mr. Sombat  Whangjaisuk Member of the Executive Committee 
6. Mrs. Chutima  Yoosathon Member of the Executive Committee  
7. Mr. Thada  Chumasaratul Member of the Executive Committee and  
   Company Secretary 
On this occasion, Mr. Phisant Chintanapakdee, Independent Director, was unable to attend 

the meeting as he got engaged in an urgent matter. Meanwhile, other company executives attending 
the meeting were, Dr. Phasin Suebsubanunt, Mrs. Anchalee Amornchai, Mr. Chakrapong 
Chitamphai, Mrs. Samerjai Sripanichkulchai and Ms. Chutima Boonlek. 

The Assistant to the Company Secretary introduced the Company’s legal advisor; Mr. 
Daeng Pangsuk, and Head of the Internal Audit Department and Audit Committee Secretary; Mr. 
Ekkachai Buddha. Furthermore, 1-2 attending shareholders were invited to join in the vote counting 
committee but there were no any volunteers. Hence, Mr. Sathaporn Pangniran, a shareholder, Mr. 
Daeng Pangsuk and Mr. Ekkachai Buddha were invited as the vote counting committee members.  

 

The Company Secretary stated to the meeting, “With reference to the Company’s 
Regulation No. 27, it has been prescribed that the number of shareholders and proxies shall not be 
less than 25 and not less than one-third of the total number of shares sold. If these criteria are met, 
the quorum is duly achieved.” At the moment, the number of shareholders attending the meeting by 
themselves is 57 and the number of proxies is 79, totaling 136 attendees, equivalent to 366,153,957 
shares or 33.62%. Currently, the Company’s total number of shareholders is 6,187 (six thousand one 
hundred and eighty-seven), amounting to 1,089,080,282 shares (one thousand eighty-nine million 
eighty thousand two hundred and eighty- two). With these, the quorum is achieved according to the 
Company’s regulation and so the meeting can commence. Mr. Swake Srisuchart was invited as 
Chairman of the meeting and made an opening statement. 

Mr.Swake Srisuchart, who acted as Chairman of the Meeting, led the meeting attendees to 
stand for a moment of silence for 189 seconds (3 minutes, 9 seconds) in remembrance of His 
Majesty King Bhumibhol Adulyadej’s passing. Before commencing the meeting, the Chairman 
asked Mr. Sutee Tantivanichanon, Chief Financial Officer, to present the operating performance for 
the year 2013, 2014, 2015 and the first 6 months of 2016, in order to provide an explanation for 
capital injection. After that, the Chairman allowed for attendees to ask questions but since there were 
none, the Chairman then made an opening statement for Power Line Engineering PCL’s EGM 
No.2/2016, followed by the following agendas. 
 
Agenda 1 Ratification of the Minute of EGM No.1/2016, Dated June 28, 2016  
 The Chairman stated that the Company has distributed copies of the minute of EGM 
No.1/2016, dated Tuesday June 28, 2016 to shareholders ahead of time together with the meeting 
invitation letter (details can be found in Attachment 1 in the invitation letter). The Chairman then 
asked shareholders if they had any queries or requests for amendment (if any).  
 The Chairman asked shareholders whether or not anyone had any additional questions 
or intention to make amendments in the meeting minute 
 Provided that shareholders neither had questions nor requests to make amendments, the 
Chairman then asked shareholders to ratify the minute of the EGM No.1/2016, dated Tuesday June 
28, 2016.  
 For this particular agenda, the majority’s votes of shareholders attending the meeting 
are required. 
 The Meeting’s Resolution: The meeting ratified the minute of the EGM No.1/2016, 
dated Tuesday June 28, 2016.  
 A resolution was reached with the following results: 
 Agree 367,471,358  Votes Accounting for  100% 
 Disagree                      0 Votes Accounting for     0% 
 Abstention         85,600 Votes Accounting for     0% 
 The number of shareholders attending the meeting is 145. (9 more shareholders joined 
in the meeting after the meeting commenced) 
 
Agenda 2 Consideration of Decreasing the Company’s Capital from THB 1,661,939,826  
 to THB 1,125,634,101 

The Chairman informed the meeting of the Company’s plan for capital injection, as 
detailed in Agenda 4. Thus, it is required of the Company to decrease the registered capital prior to 
injecting the capital. In this regard, to comply with the Public Limited Company Act, the Company 
must decrease the registered capital by way of withdrawing registered common stocks that have not 
been sold, prior to increasing the capital. Thus, it had been proposed to the meeting to approve the 
decrease of registered capital from THB 1,661,939,826 to THB 1,125,634,101. With this, registered 
common stocks that neither have been issued nor sold amounting to 536,305,725 shares, with the par 
value of THB 1.00 per share, have been withdrawn. These are the common stocks that had been 
issued to serve as warrants to purchase the Company’s common stocks for the second time (PLE-
W2) that have partially been disposed of and were due on October 20, 2015.  
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The Chairman asked shareholders whether they had any questions or concerns. 
Since none of the shareholders had any other questions, the Chairman then asked 

shareholders to consider and approve the decrease of the Company’s registered capital from THB 
1,661,939,826 to THB 1,125,634,101. 

For this agenda, no less than three-fourths of the attending shareholders’ votes are 
required.   

The Meeting’s Resolution:  The meeting had reached a resolution to approve the 
decrease of the Company’s registered capital from THB 1,661,939,826 to THB 1,125,634,101.  
 A resolution was reached with the following results: 
 Agree 367,471,458  Votes Accounting for 99.98% 
 Disagree                   0 Votes Accounting for  0% 
 Abstention           85,600 Votes Accounting for  0.02% 
 The number of shareholders attending the meeting is 146. (1 more shareholder joined in 
the meeting after the meeting commenced).    
 
Agenda 3 Consideration of the Amendments of the Company’s Memorandum of Association  
 No.4, Regarding the Registered Capital, to be Coherent with the Decrease of the  
 Company’s Registered Capital  
 The Chairman informed that, in coherence with the decrease in the Company’s 
registered capital as stated in Agenda 2, it is required of the Company to amend messages in the 
Memorandum of Association No.4, regarding the registered capital, in order to be coherent with the 
decrease of the Company’s registered capital. The previous messages are to be removed and use the 
new message as follows: 

“No.4  Registered Capital  1,125,634,101 Baht (One thousand, one hundred and 
twenty- five million, six hundred 
and thirty-four thousand, one 
hundred and one Baht) 

  Consisting of   1,125,634,101 Shares (One thousand, one hundred and 
twenty-five million, six hundred and 
thirty-four thousand, one hundred 
and one shares) 

  Price per share  1.00  Baht (One Baht) 
Classified into 
  Common Stocks  1,125,634,101 Shares (One thousand, one hundred and 

twenty-five million, six hundred and 
thirty-four thousand, one hundred 
and one) 

  Preferred Stocks  - Shares (-)” 
 
 
 

 The Chairman asked shareholders whether they had any questions or concerns. 
 Since none of the shareholders had any other questions, the Chairman then asked 
shareholders to consider and approve the amendments of the Company’s Memorandum of 
Association No.4, regarding the registered capital to be coherent with the decrease of the Company’s 
registered capital. 
 For this agenda, no less than three-fourths of the attending shareholders’ votes are 
required.  
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The Chairman asked shareholders whether they had any questions or concerns. 
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For this agenda, no less than three-fourths of the attending shareholders’ votes are 
required.   

The Meeting’s Resolution:  The meeting had reached a resolution to approve the 
decrease of the Company’s registered capital from THB 1,661,939,826 to THB 1,125,634,101.  
 A resolution was reached with the following results: 
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 The number of shareholders attending the meeting is 146. (1 more shareholder joined in 
the meeting after the meeting commenced).    
 
Agenda 3 Consideration of the Amendments of the Company’s Memorandum of Association  
 No.4, Regarding the Registered Capital, to be Coherent with the Decrease of the  
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Memorandum of Association No.4, regarding the registered capital, in order to be coherent with the 
decrease of the Company’s registered capital. The previous messages are to be removed and use the 
new message as follows: 

“No.4  Registered Capital  1,125,634,101 Baht (One thousand, one hundred and 
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twenty-five million, six hundred and 
thirty-four thousand, one hundred 
and one shares) 

  Price per share  1.00  Baht (One Baht) 
Classified into 
  Common Stocks  1,125,634,101 Shares (One thousand, one hundred and 

twenty-five million, six hundred and 
thirty-four thousand, one hundred 
and one) 

  Preferred Stocks  - Shares (-)” 
 
 
 

 The Chairman asked shareholders whether they had any questions or concerns. 
 Since none of the shareholders had any other questions, the Chairman then asked 
shareholders to consider and approve the amendments of the Company’s Memorandum of 
Association No.4, regarding the registered capital to be coherent with the decrease of the Company’s 
registered capital. 
 For this agenda, no less than three-fourths of the attending shareholders’ votes are 
required.  
 
 
  

 

 The Meeting’s Resolution:   The meeting approved of the amendment of the 
Company’s Memorandum of Association No. 4 regarding the registered capital to be coherent with 
the decrease of the Company’s registered capital. 
 A resolution was reached with the following results: 
 Agree 367,533,459  Votes Accounting for 99.98% 
 Disagree    0 Votes Accounting for  0% 
 Abstention            85,600 Votes Accounting for  0.02% 
 The number of shareholders attending the meeting is 150. (4 more shareholders joined 

in the meeting after the meeting commenced)  
 
Agenda 4 Consideration of Increasing the Company’s Capital from THB 1,125,634,101  
 to THB 2,759,254,524 
 The Chairman informed that it has become necessary for the Company to raise funds to 
serve as working capital for bid participation, debenture loan repayment, and for business expansion 
endeavors in the future. Hence, the Company intended to increase the registered capital from THB 
1,125,634,101 to THB 2,759,254,524 and proposed to shareholders for an approval. In this regard, 
ordinary shares of 1,633,620,423 shares had been issued with the par value of 1.00 Baht to offer to 
the Company’s existing shareholders for sale and to serve as warrants to purchase the Company’s 
common stocks for the third time (PLE-W3), as detailed in the capital injection report (Attachment 
2). 
 The Chairman asked shareholders whether they had any questions or concerns. 
 Since none of the shareholders had any other questions, the Chairman then asked 
shareholders to consider and approve the increase of the Company’s registered capital from THB 
1,125,634,101 to THB 2,759,254,524. 
 For this agenda, no less than three-fourths of the attending shareholders’ votes are 
required.   
 The Meeting’s Resolution: The meeting had reached a resolution to approve the 
increase of the Company’s registered capital from THB 1,125,634,101 to THB 2,759,254,524. 
 A resolution was reached with the following results: 
 Agree 367,068,459  Votes Accounting for 99.85% 
 Disagree         510,000 Votes Accounting for  0.14% 
 Abstention         40,600 Votes Accounting for  0.01% 
 The number of shareholders attending the meeting is 150. (No more shareholders joined 
in the meeting after the meeting commenced) 
 
Agenda 5 Consideration of the Amendments of the Company’s Memorandum of Association 

No.4, Regarding the Registered Capital to be Coherent with the Increase of the 
Company’s Registered Capital  

          The Chairman informed that, in coherence with the increase in the Company’s 
registered capital as stated in Agenda 4, it is required of the Company to amend messages in the 
Memorandum of Association, No.4, regarding registered capital, in order to be coherent with the 
increase of the Company’s registered capital. The previous messages are to be removed and use the 
new message as follows: 
 “No. 4  Registered Capital  2,759,254,524 Baht (Two thousand, seven hundred and 

fifty-nine million, two hundred and 
fifty-four thousand, five hundred 
and twenty-four Baht) 

  Consisting of 2,759,254,524 Shares (Two thousand, seven hundred and 
fifty-nine million, two hundred and 
fifty-four thousand, five hundred 
and twenty-four shares) 

  Price per share 1.00 Baht (One Baht) 
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 Classified into 
  Common Stocks 2,759,254,524 Shares (Two thousand, seven hundred and 

fifty-nine million, two hundred and 
fifty-four thousand, five hundred 
and twenty-four shares) 

  Preferred Stocks -  Shares (-)” 
 
 The Chairman asked shareholders whether they had any questions or concerns. 
 Since none of the shareholders had any other questions, the Chairman then asked 
shareholders to consider and approve the amendments of the Company’s Memorandum of 
Association No.4, regarding the registered capital to be coherent with the increase of the Company’s 
registered capital. 
 For this agenda, no less than three-fourths of the attending shareholders’ votes are 
required.   
 The Meeting’s Resolution:   The meeting approved of the amendment of the 
Company’s Memorandum of Association No. 4 regarding the registered capital to be coherent with 
the increase of the Company’s registered capital. 
 A resolution was reached with the following results: 
 Agree  367,068,459  Votes Accounting for 99.85% 
 Disagree         460,000 Votes Accounting for  0.13% 
 Abstention             90,600 Votes Accounting for  0.02% 
 The number of shareholders attending the meeting is 150. (No more shareholders joined 
in the meeting after the meeting commenced)   
 
Agenda 6 Consideration of the Allocation of Newly Issued Ordinary Shares 

The Chairman informed that, as stated in Agenda 4, regarding the capital injection 
initiative for the Company’s business expansion and debenture loan repayment, it is necessary to 
increase the registered capital. Thus, in order to comply with the law, the meeting is required to 
approve the allocation of newly issued ordinary shares of not more than 1,633,620,423 shares, with 
the par value of 1 Baht. Therefore, the matter had been proposed to shareholders for an approval as 
such, with the following details: 

6.1   The number of shares does not exceed 1,089,080,282, to propose to existing 
shareholders for sale according to their shareholding proportions (Right Ordering). Shares are 
to be proposed to the Company’s existing shareholders whose names are present as of the record 
date (October 27, 2016) and names are to be compiled according to Section 225 of Securities and 
Exchange Act B.E.2535 (including additional amendments) with the book-closing date on October 
28, 2016, and the existing share to new share proportion of 1:1, at the par value of 1 Baht. The time 
period for share purchase and payment is November 21-25, 2016, 9AM – 3.30PM, with the 
following details: 
 6.1.1 In case there are remaining newly issued ordinary shares from eligible 
shareholders’ quotas, or from any other cases, those shares are to be allocated and sold to 
shareholders who booked and purchased shares that are beyond their quotas, at the same price. The 
authority is to be given to the Board of Directors or the person given authority by the Board of 
Directors to consider the allocation and selling of these remaining shares to existing shareholders 
who booked and purchased common shares that are beyond their quotas, with regards to the 
following criteria and conditions:  
 (a) In case the number of common shares purchased by existing shareholders 
whose quotas have been exceeded are more than the number of remaining common shares, those 
remaining shares are to be allocated among shareholders according to their shareholding proportion. 
These remaining shares are to be allocated until there are no shares left, as deemed fit by the Board 
of Directors or the person given authority by the Board of Director. In this regard, the Company will 
return the payment for shares that had not been allocated to respective shareholders without any 
interests within 14 days after the closing of share subscription date.  
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 Classified into 
  Common Stocks 2,759,254,524 Shares (Two thousand, seven hundred and 

fifty-nine million, two hundred and 
fifty-four thousand, five hundred 
and twenty-four shares) 

  Preferred Stocks -  Shares (-)” 
 
 The Chairman asked shareholders whether they had any questions or concerns. 
 Since none of the shareholders had any other questions, the Chairman then asked 
shareholders to consider and approve the amendments of the Company’s Memorandum of 
Association No.4, regarding the registered capital to be coherent with the increase of the Company’s 
registered capital. 
 For this agenda, no less than three-fourths of the attending shareholders’ votes are 
required.   
 The Meeting’s Resolution:   The meeting approved of the amendment of the 
Company’s Memorandum of Association No. 4 regarding the registered capital to be coherent with 
the increase of the Company’s registered capital. 
 A resolution was reached with the following results: 
 Agree  367,068,459  Votes Accounting for 99.85% 
 Disagree         460,000 Votes Accounting for  0.13% 
 Abstention             90,600 Votes Accounting for  0.02% 
 The number of shareholders attending the meeting is 150. (No more shareholders joined 
in the meeting after the meeting commenced)   
 
Agenda 6 Consideration of the Allocation of Newly Issued Ordinary Shares 

The Chairman informed that, as stated in Agenda 4, regarding the capital injection 
initiative for the Company’s business expansion and debenture loan repayment, it is necessary to 
increase the registered capital. Thus, in order to comply with the law, the meeting is required to 
approve the allocation of newly issued ordinary shares of not more than 1,633,620,423 shares, with 
the par value of 1 Baht. Therefore, the matter had been proposed to shareholders for an approval as 
such, with the following details: 

6.1   The number of shares does not exceed 1,089,080,282, to propose to existing 
shareholders for sale according to their shareholding proportions (Right Ordering). Shares are 
to be proposed to the Company’s existing shareholders whose names are present as of the record 
date (October 27, 2016) and names are to be compiled according to Section 225 of Securities and 
Exchange Act B.E.2535 (including additional amendments) with the book-closing date on October 
28, 2016, and the existing share to new share proportion of 1:1, at the par value of 1 Baht. The time 
period for share purchase and payment is November 21-25, 2016, 9AM – 3.30PM, with the 
following details: 
 6.1.1 In case there are remaining newly issued ordinary shares from eligible 
shareholders’ quotas, or from any other cases, those shares are to be allocated and sold to 
shareholders who booked and purchased shares that are beyond their quotas, at the same price. The 
authority is to be given to the Board of Directors or the person given authority by the Board of 
Directors to consider the allocation and selling of these remaining shares to existing shareholders 
who booked and purchased common shares that are beyond their quotas, with regards to the 
following criteria and conditions:  
 (a) In case the number of common shares purchased by existing shareholders 
whose quotas have been exceeded are more than the number of remaining common shares, those 
remaining shares are to be allocated among shareholders according to their shareholding proportion. 
These remaining shares are to be allocated until there are no shares left, as deemed fit by the Board 
of Directors or the person given authority by the Board of Director. In this regard, the Company will 
return the payment for shares that had not been allocated to respective shareholders without any 
interests within 14 days after the closing of share subscription date.  

 

 (b)  In case the number of common shares purchased by existing 
shareholders whose quotas have been exceeded are less than the number of remaining common 
shares, these remaining shares are to be allocated to each and every existing shareholder who had 
exceeded their share subscription quotas.  

 The allocation of newly issued ordinary shares that exceeds subscription 
quotas according to (a) and (b) must not lead to the increase of shareholding proportion of any 
particular shareholder that it becomes necessary to proceed to the tender offer, as regulated in the 
Capital Market Commission  Tor.Jor.12/2554, regarding criteria, conditions and means of holding 
securities to take over the business and in a way that violates the aliens’ shareholding criteria as 
stated in the Company’s regulations which now allow aliens to hold not more than 49% of the 
Company’s shares that have been sold.  

In this regard, the Company’s existing shareholders whose names are 
present on the record date (October 27, 2016) and names are to be compiled according to Section 
225 of Securities and Exchange Act B.E.2535 (including additional amendments) with the book-
closing date on October 28, 2016, they will be entitled to subscribe to the Company’s newly issued 
ordinary shares only upon the EGM No.2/2016’s approval on the increase of the Company’s 
registered capital.    
 6.1.2   In case there are remaining shares from newly issued ordinary share 
subscription as stated in 6.1.1, those shares are to be allocated and sold to a particularly limited 
group of people (Private Placement), including institutional investors and/or specific investors. In 
this regard, these individuals must not be related to the Company. Shares allocated to each 
shareholder must not exceed 10% of the paid-up capital (upon completion of the selling of newly 
issued ordinary shares) at the price not lower than the weighted average of share price in the Stock 
Exchange of Thailand, for 7 working days retrospectively, but not exceeding 15 working days prior 
to offering date. Also, the price must not be lower than that offered to existing shareholders (Right 
Offering). In this regard, authority is given to the Board of Directors or the person authorized by the 
Board of Directors to consider and specify individuals qualified for the allocation, allocation period 
and means of offering; either one-off or recurring. Criteria regulated by the Capital Market 
Commission’s announcement Tor.Jor.72/2558 are to be observed and practiced, regarding the 
permission for registered companies to sell newly issued ordinary shares to a limited group of 
individuals.   
 In this regard, a limited group of individuals qualified for share allocation 
must fulfill either one of these criteria:  
 (a) One must be an institutional investor according to the announcement of 
the Securities and Exchange Commission Gor.Jor.17/2551, regarding the definition of securities 
issuance and offering (“Announcement Gor.Jor.17/2551”) such as asset management companies, 
etc., or   
 (b) One must be a natural or juristic person with satisfied financial stability 
and is able to invest in the Company for medium-term and long-term periods, and one must be a 
business partner or has potential to seek business alliance, provide consultation or identify business 
opportunities that ultimately benefits the Company’s operating performance.  One must not be 
related to the Company and the Company will be exercising great care and attention in considering 
and inspecting the individuals’ information prior to making decisions. The selected individuals must 
have potential to actually invest in the Company. In this regard, the Company will be disclosing 
names of selected investors who will be allocated newly issued ordinary shares left over from the 
allocation to existing shareholders according to their shareholding proportions. Then, the Company’s 
Board of Directors will be considering the allocation of these remaining shares to selected 
individuals in due course. 
 In this regard, the Company can register the change in the paid-up capital to 
the registrar in an occasional manner, in accordance with the share payment of individuals who get 
allocated remaining shares. 
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6.2 The number of shares does not exceed 544,540,141, to serve as warrants to 
purchase the Company’s newly issued ordinary shares for the third time (PLE-W3) allocated 
to existing shareholders who wish make subscription to shares, with the newly issued ordinary 
shares to the PLE-W3 warrant proportion of 2:1 (any fraction shall be got rid of) on a 
gratuitous basis. It has been prescribed that the exercise price will be 2.20 Baht per share, as 
detailed in the key point summary of the warrant to purchase the Company’s newly issued ordinary 
shares for the third time (Attachment 3). The Board of Directors had been given authority to regulate 
or allow any changes of criteria, conditions or other details of the warrants, direct the cause of 
issuing these ordinary shares to accommodate the change in price and eligibility and/or the rate of 
exercising one’s right, and any other proceedings necessary and related to the issuance and offering 
of the warrants, as well as register the warrants as the securities in the Stock Exchange of Thailand 
and ask for permission from relevant bodies. 

 Furthermore, for the agility in terms of share allocation and offering as stated 
above in 6.1-6.2, the authority is to be given to the Board of Directors or the person authorized by 
the Board of Directors to execute any required activities relevant to the offering and selling of newly 
issued ordinary shares, price regulation, conditions and other details regarding the issuance and 
offering of these shares as deemed appropriate, as well as the amendments of wording or messages 
in the documents, minutes of shareholders’ meeting, Memorandum of Association and/or different 
requests and/or any proceedings in order to comply with the registrar’s commands in the application 
for the increase of registered capital to the Department of Business Development, Ministry of 
Commerce, including the incorporation of newly issued ordinary shares into the registered securities 
in the Stock Exchange of Thailand, and the submission of documents to the Securities and Exchange 
Commission, the Stock Exchange of Thailand, Ministry of Commerce or other related institutions.  

 The Chairman asked shareholders whether they had any questions or concerns. 
 Since none of the shareholders had any other questions, the Chairman then asked 

shareholders to consider and approve the allocation of newly issued ordinary shares. 
For this agenda, the majority votes of attending shareholders are required.   
The Meeting’s Resolution:  The meeting approved of the allocation of newly 

issued ordinary shares, as detailed above.  
A resolution was reached with the following results: 
Agree  367,068,459  Votes Accounting for 99.87% 
Disagree        460,000 Votes Accounting for  0.13% 
Abstention          90,600 Votes Accounting for         0% 
The number of shareholders attending the meeting is 150. (No more shareholders 

joined in the meeting after the meeting commenced)   
 
Agenda 7 Consideration of the Issuance and Offering of Warrants to Purchase the 

Company’s Newly Issued Ordinary Shares for the 3rd Time (PLE-W3) Totaling 
544,540,141 Units to Existing Shareholders who Had Subscribed the Newly Issued 
Ordinary Shares  
The Chairman informed the meeting that, in accordance with the Company’s plan to 

raise funds for business expansion endeavors in the future, the Company then intended to issue and 
offer warrants to purchase the Company’s newly issued ordinary shares for the third time (PLE-W3) 
totaling 544,540,141 units to the Company’s existing shareholders who had subscribed the newly 
issued ordinary shares. Therefore, it had been proposed to the shareholders’ meeting to consider and 
approve the issuance and offering of newly issued ordinary shares, with the newly issued ordinary 
shares to the PLE-W3 warrant proportion of 2:1 (any fractions are to be cut off) on a gratuitous 
basis. The exercise price has been specified at 2.20 Baht per share, as detailed in the key point 
summary of the PLE-W3 warrant (Attachment 3). 
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6.2 The number of shares does not exceed 544,540,141, to serve as warrants to 
purchase the Company’s newly issued ordinary shares for the third time (PLE-W3) allocated 
to existing shareholders who wish make subscription to shares, with the newly issued ordinary 
shares to the PLE-W3 warrant proportion of 2:1 (any fraction shall be got rid of) on a 
gratuitous basis. It has been prescribed that the exercise price will be 2.20 Baht per share, as 
detailed in the key point summary of the warrant to purchase the Company’s newly issued ordinary 
shares for the third time (Attachment 3). The Board of Directors had been given authority to regulate 
or allow any changes of criteria, conditions or other details of the warrants, direct the cause of 
issuing these ordinary shares to accommodate the change in price and eligibility and/or the rate of 
exercising one’s right, and any other proceedings necessary and related to the issuance and offering 
of the warrants, as well as register the warrants as the securities in the Stock Exchange of Thailand 
and ask for permission from relevant bodies. 

 Furthermore, for the agility in terms of share allocation and offering as stated 
above in 6.1-6.2, the authority is to be given to the Board of Directors or the person authorized by 
the Board of Directors to execute any required activities relevant to the offering and selling of newly 
issued ordinary shares, price regulation, conditions and other details regarding the issuance and 
offering of these shares as deemed appropriate, as well as the amendments of wording or messages 
in the documents, minutes of shareholders’ meeting, Memorandum of Association and/or different 
requests and/or any proceedings in order to comply with the registrar’s commands in the application 
for the increase of registered capital to the Department of Business Development, Ministry of 
Commerce, including the incorporation of newly issued ordinary shares into the registered securities 
in the Stock Exchange of Thailand, and the submission of documents to the Securities and Exchange 
Commission, the Stock Exchange of Thailand, Ministry of Commerce or other related institutions.  

 The Chairman asked shareholders whether they had any questions or concerns. 
 Since none of the shareholders had any other questions, the Chairman then asked 

shareholders to consider and approve the allocation of newly issued ordinary shares. 
For this agenda, the majority votes of attending shareholders are required.   
The Meeting’s Resolution:  The meeting approved of the allocation of newly 

issued ordinary shares, as detailed above.  
A resolution was reached with the following results: 
Agree  367,068,459  Votes Accounting for 99.87% 
Disagree        460,000 Votes Accounting for  0.13% 
Abstention          90,600 Votes Accounting for         0% 
The number of shareholders attending the meeting is 150. (No more shareholders 

joined in the meeting after the meeting commenced)   
 
Agenda 7 Consideration of the Issuance and Offering of Warrants to Purchase the 

Company’s Newly Issued Ordinary Shares for the 3rd Time (PLE-W3) Totaling 
544,540,141 Units to Existing Shareholders who Had Subscribed the Newly Issued 
Ordinary Shares  
The Chairman informed the meeting that, in accordance with the Company’s plan to 

raise funds for business expansion endeavors in the future, the Company then intended to issue and 
offer warrants to purchase the Company’s newly issued ordinary shares for the third time (PLE-W3) 
totaling 544,540,141 units to the Company’s existing shareholders who had subscribed the newly 
issued ordinary shares. Therefore, it had been proposed to the shareholders’ meeting to consider and 
approve the issuance and offering of newly issued ordinary shares, with the newly issued ordinary 
shares to the PLE-W3 warrant proportion of 2:1 (any fractions are to be cut off) on a gratuitous 
basis. The exercise price has been specified at 2.20 Baht per share, as detailed in the key point 
summary of the PLE-W3 warrant (Attachment 3). 

 
 
 

 

In this regard, authority had been given to the Board of Directors or the person 
authorized by the Board of Directors to regulate or allow any changes of criteria, conditions or other 
details of the warrants, direct the cause of issuing these ordinary shares to accommodate the change 
in exercise price and eligibility and/or the rate of exercising one’s right, and any other proceedings 
necessary and related to the issuance and offering of the warrants, as well as register the warrants as 
the securities in the Stock Exchange of Thailand and ask for permission from relevant bodies. 

The Chairman asked shareholders whether they had any questions or concerns. 
Mr. Natthawat Chaichanasiri, ashareholder, holding 800 shares, asked the following 

questions:  
1. Why is the price of the Company’s warrant equivalent to 2.20 Baht? 
2. If the theoretical calculation suggested this price, is it possible for the Company to 

set the price lower than this? Over the next 2 years, is it at all possible for the operating performance 
to improve to the point where shareholders can exercise their warrants at the price of 2.20 Baht?  

Dr. Phasin Suebsubanunt, the Company’s executive, explained that the warrant price 
specification is a rough estimation according to the commonly used financial method, using the 
Company’s operating performance over the next 2 years as a guideline. The figures derived are 
deemed plausible and in an appropriate range.  

Since none of the shareholders had any other questions, the Chairman then asked 
shareholders to consider and approve the issuance and offering of warrants to purchase the 
Company’s newly issued ordinary shares for the third occasion (PLE-W3) totaling 544,540,141 units 
to existing shareholders who have subscribed the newly issued ordinary shares, with all the details 
stated above. 

For this agenda, the majority votes of attending shareholders are required.   
The Meeting Resolution:  The meeting approved of the issuance and offering of 

warrants to purchase the Company’s newly issued ordinary shares for the third occasion (PLE-W3) 
totaling 544,540,141 units to existing shareholders who have subscribed the newly issued ordinary 
shares, with all the details stated above. 
 A resolution was reached with the following results: 
 Agree 367,068,459  Votes Accounting for 99.89% 
 Disagree        400,000 Votes Accounting for  0.11% 
 Abstention         150,600 Votes Accounting for  0% 
 The number of shareholders attending the meeting is 150. (No more shareholders joined 

in the meeting after the meeting commenced)   
 
Agenda 8 Consideration of the Issuance and Offering of Remaining Newly Issued Ordinary  
 Shares from Existing Shareholders’ Quotas to Selected Individuals   
                    The Chairman explained that, as stated in Agenda 4 regarding the necessity of raising 
funds for business expansion initiatives and debenture loan repayment,  it had been the Company’s 
practice to take all the remaining ordinary shares from those offered to the Company’s existing 
shareholders to allocate and offer to selected individuals. Thus, the Company then proposed to the 
meeting to consider and approve the issuance and offering of remaining newly issued ordinary 
shares from the Company’s existing shareholders’ quotas to selected individuals (Private 
Placement), which includes institutional investors and/or specific investors. In this regard, these 
individuals must not be related to the Company. Shares allocated to each shareholder must not 
exceed 10% of the paid-up capital (upon completion of the selling of newly issued ordinary shares) 
at the price not lower than the weighted average of share price in the Stock Exchange of Thailand, 
for 7 working days retrospectively, but not exceeding 15 working days prior to offering date. Also, 
the price must not be lower than that offered to existing shareholders (Right Offering). In this regard, 
authority is given to the Board of Directors or the person authorized by the Board of Directors to 
consider and specify individuals qualified for the allocation, allocation period and means of offering; 
either one-off or recurring. Criteria regulated by the Capital Market Commission’s announcement 
Tor.Jor.72/2558 are to be observed and practiced, regarding the permission for registered companies 
to sell newly issued ordinary shares to selected individuals.   
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 In this regard, a limited group of individuals qualified for share allocation must fulfill 
either one of these criteria:  
 (a)  One must be an institutional investor according to the announcement of the 
Securities and Exchange Commission Gor.Jor.17/2551, regarding the definition of securities 
issuance and offering (“Announcement Gor.Jor.17/2551”) such as asset management companies, 
etc., or   
 (b) One must be a natural or juristic person with satisfied financial stability and is able 
to invest in the Company for medium-term and long-term periods, and one must be a business 
partner or has potential to seek business alliance, provide consultation or identify business 
opportunities that ultimately supports the Company’s operating performance.  One must not be 
related to the Company and the Company will be exercising great care and attention in considering 
and inspecting the individuals’ information prior to making decisions. The selected individuals must 
have potential to actually invest in the Company. In this regard, the Company will be disclosing 
names of selected investors who will be allocated newly issued ordinary shares left over from the 
allocation to existing shareholders according to their shareholding proportions. Then, the Company’s 
Board of Directors will be considering the allocation of these remaining shares to selected 
individuals in due course. 
 In this regard, the Company can register the change in the paid-up capital to the 
registrar in an occasional manner, in accordance with the share payment of individuals who get 
allocated remaining shares.  
 The Chairman asked shareholders whether they had any questions or concerns. 
 Mr. Natthawat Chaichanasiri, the Company’s shareholder, holding 800 shares, asked 
the following questions:  

1. Is it true that PP price is not going to be lower than 1 Baht? 
2. Are those who are entitled the PP right going to obtain warrants?  
Mr. Swake explained that PP price is certainly not going to be lower than 1 Baht, and 

PP shareholders will not be entitled to obtain warrants offered to the Company’s existing 
shareholders who exercise their rights in capital injection as mentioned in Agenda 7.  

Since none of the shareholders had any other questions, the Chairman then asked 
shareholders to consider and approve the issuance and offering of remaining newly issued ordinary 
shares from the Company’s existing shareholders’ quotas to selected individuals.   

For this agenda, no less than three-fourths of the attending shareholders’ votes are 
required. 

The Meeting Resolution The meeting approved of the issuance and offering of 
remaining newly issued ordinary shares from the Company’s existing shareholders’ quotas to 
selected individuals.   
 A resolution was reached with the following results: 
 Agree 367,068,459  Votes Accounting for 99.89% 
 Disagree        400,000 Votes Accounting for  0.11% 
 Abstention         150,600 Votes Accounting for  0% 

The number of shareholders attending the meeting is 150. (No more shareholders joined 
in the meeting after the meeting commenced)   
 
Agenda 9 Consideration of Other Matters (if any) 

- None – 
 

The Chairman asked shareholders whether they had any questions or concerns. 
Mr. Surachet Viniyakul, a proxy, Thai Investors Association, holding 5 shares, asked 

about the calculation of total percentage for vote results; why are votes of Agenda 1, 6, and 7 not 
included in the percentage calculation of the total results? 
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 In this regard, a limited group of individuals qualified for share allocation must fulfill 
either one of these criteria:  
 (a)  One must be an institutional investor according to the announcement of the 
Securities and Exchange Commission Gor.Jor.17/2551, regarding the definition of securities 
issuance and offering (“Announcement Gor.Jor.17/2551”) such as asset management companies, 
etc., or   
 (b) One must be a natural or juristic person with satisfied financial stability and is able 
to invest in the Company for medium-term and long-term periods, and one must be a business 
partner or has potential to seek business alliance, provide consultation or identify business 
opportunities that ultimately supports the Company’s operating performance.  One must not be 
related to the Company and the Company will be exercising great care and attention in considering 
and inspecting the individuals’ information prior to making decisions. The selected individuals must 
have potential to actually invest in the Company. In this regard, the Company will be disclosing 
names of selected investors who will be allocated newly issued ordinary shares left over from the 
allocation to existing shareholders according to their shareholding proportions. Then, the Company’s 
Board of Directors will be considering the allocation of these remaining shares to selected 
individuals in due course. 
 In this regard, the Company can register the change in the paid-up capital to the 
registrar in an occasional manner, in accordance with the share payment of individuals who get 
allocated remaining shares.  
 The Chairman asked shareholders whether they had any questions or concerns. 
 Mr. Natthawat Chaichanasiri, the Company’s shareholder, holding 800 shares, asked 
the following questions:  

1. Is it true that PP price is not going to be lower than 1 Baht? 
2. Are those who are entitled the PP right going to obtain warrants?  
Mr. Swake explained that PP price is certainly not going to be lower than 1 Baht, and 

PP shareholders will not be entitled to obtain warrants offered to the Company’s existing 
shareholders who exercise their rights in capital injection as mentioned in Agenda 7.  

Since none of the shareholders had any other questions, the Chairman then asked 
shareholders to consider and approve the issuance and offering of remaining newly issued ordinary 
shares from the Company’s existing shareholders’ quotas to selected individuals.   

For this agenda, no less than three-fourths of the attending shareholders’ votes are 
required. 

The Meeting Resolution The meeting approved of the issuance and offering of 
remaining newly issued ordinary shares from the Company’s existing shareholders’ quotas to 
selected individuals.   
 A resolution was reached with the following results: 
 Agree 367,068,459  Votes Accounting for 99.89% 
 Disagree        400,000 Votes Accounting for  0.11% 
 Abstention         150,600 Votes Accounting for  0% 

The number of shareholders attending the meeting is 150. (No more shareholders joined 
in the meeting after the meeting commenced)   
 
Agenda 9 Consideration of Other Matters (if any) 

- None – 
 

The Chairman asked shareholders whether they had any questions or concerns. 
Mr. Surachet Viniyakul, a proxy, Thai Investors Association, holding 5 shares, asked 

about the calculation of total percentage for vote results; why are votes of Agenda 1, 6, and 7 not 
included in the percentage calculation of the total results? 

 
 

 

Mr. Thada explained that, as a general practice, agendas that require the majority votes 
will not take into account abstention as a basis for calculation, except the agendas that require 
proportional resolution of attending shareholders, for instance, agendas that require three-fourths of 
the attending shareholders’ votes. In that case, votes of abstention will be included in the calculation. 
This practice is commonly used in shareholders’ meeting of public limited companies.  

Mr. Sathaporn Pangnirun, a shareholder, holding 31,500 shares, asked the Company to 
prepare a detailed minute of meeting in order to serve as a source of information for shareholders to 
exercise their right in capital injection. He also asked the Company to rush the early submission of 
financial position statement to encourage shareholders to exercise their rights. He also expressed his 
confidence that this will lead the Company to the right direction.  

Ms. Orawan Unarat, a shareholder, holding 30,000 shares, asked who PP investor is. Is 
it possible to disclose this information?  

Dr. Phaasin explained that there are groups of investors both in Thailand and overseas 
expressing interests. Both parties are now considering the matter, and the Company’s Board of 
Directors will be selecting only groups that will be of the best benefits to the Company’s business. 
Any progress and updates will be informed in due course. 

Mr. Sathaporn Pangnirun, a shareholder, holding 31,500 shares, commented that, since 
the Company operates construction business, it is necessary to secure sufficient capital base in order 
to allow opportunities for more business expansion and bid participation in government projects. 
Thus, it is to be emphasized once again to encourage shareholders to exercise their rights in capital 
injection, since this business has a very high growth potential.  

Mr. Swake expressed appreciation towards Khun Sathaporn, who has been the 
Company’s shareholder for a long time, for his continuous support all along, and lastly encouraged 
all shareholders to support the capital injection initiative in this time. 

With no additional questions or suggestions, the Chairman expressed an appreciation 
towards all shareholders and dismissed the meeting. 

 
The meeting ended at 3.40 PM. 
 
 

Sign…………………………………..Chairman of the Meeting         
       (Mr. Swake Srisuchart) 

        
 

    Meeting minute recorded by 
 
 

Sign……………………………………….. 
     (Thada Chumasaratul) 

                            Company Secretary 
 
 

Certified correct by 
 

 
Sign…………………………………… ….………………..……………….…….. 

(Mr. Swake Srisuchart)                 (Mr. Amnuay Karnjanopas) 
Director                                          Director 

 
 

TC/PL 
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ประวตัิกรรมการบริษัท  

Background of the Directors  
 

ประวตักิรรมการบริษัท (ระเบียบวาระที ่6) /Background of the Directors (Agenda 6) 
 
1. นายอ านวย    กาญจโนภาศ 
 Mr.Amnuay    Karnjanopas 
อายุ   62  ปี (เกิดเม่ือปี พ.ศ. 2498) สัญชาติ ไทย   
Age   62 Year (Born in 1955)  Nationality   Thai  
  
คุณวุฒิการศึกษา - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ   
Education  สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
   Master of General Administration  
     National Institute of Development Administration 

- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า    
 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 
   Bachelor, Electrical Engineering 
 King Mongkut’s University of Technology Thonburi 

  
ประวตัิการฝึกอบรม DAP 2/2003,DCP 129/2010  
Training  
 
ต าแหน่งปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริษทั 
Current Positions Vice Chairman   
  รองประธานกรรมการบริหาร 
  Vice Chairman of Executive Committee 
 
ปีที่รับต าแหน่ง แต่งตั้งตั้งแต่ปี 2531 รวม  29  ปี 
Year of position assigned Appointed in 1988 Totally 29 years 
 
การถือหุ้นบริษทั (ณ วนัที่ 2 มีนาคม 2560) หุ้นสามญั จ  านวน 39,960,712  หุ้น (3.353%)     
No of shares held as of 2 March 2017 Common share of 39,960,712  shares  (3.353%) 
  
การด ารงต าแหน่งในกจิการอ่ืนที่อาจท าให้เกดิ -ไม่มี-  
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
Other Positions having conflicts of interest -None-  
 
ต าแหน่งอ่ืนในปัจจุบัน - กรรมการบริษทั ยนิูมา เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั 
Present position   Director, Unima Engineering Co.,Ltd. 

- กรรมการ บริษทั เอส เอ พี เอส 2007 โฮลด้ิง จ ากดั 
    Director, SAPS 2007 Holding Co.,Ltd.  
 
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2559 เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั จ านวน 9/9 คร้ัง  
Attending the Board’s meeting in 2016 Board of Directors Meeting 9/9 
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ประวตัิกรรมการบริษัท  

Background of the Directors  
 

ประวตักิรรมการบริษัท (ระเบียบวาระที ่6) /Background of the Directors (Agenda 6) 
 
1. นายอ านวย    กาญจโนภาศ 
 Mr.Amnuay    Karnjanopas 
อายุ   62  ปี (เกิดเม่ือปี พ.ศ. 2498) สัญชาติ ไทย   
Age   62 Year (Born in 1955)  Nationality   Thai  
  
คุณวุฒิการศึกษา - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ   
Education  สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
   Master of General Administration  
     National Institute of Development Administration 

- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า    
 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 
   Bachelor, Electrical Engineering 
 King Mongkut’s University of Technology Thonburi 

  
ประวตัิการฝึกอบรม DAP 2/2003,DCP 129/2010  
Training  
 
ต าแหน่งปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริษทั 
Current Positions Vice Chairman   
  รองประธานกรรมการบริหาร 
  Vice Chairman of Executive Committee 
 
ปีที่รับต าแหน่ง แต่งตั้งตั้งแต่ปี 2531 รวม  29  ปี 
Year of position assigned Appointed in 1988 Totally 29 years 
 
การถือหุ้นบริษทั (ณ วนัที่ 2 มีนาคม 2560) หุ้นสามญั จ  านวน 39,960,712  หุ้น (3.353%)     
No of shares held as of 2 March 2017 Common share of 39,960,712  shares  (3.353%) 
  
การด ารงต าแหน่งในกจิการอ่ืนที่อาจท าให้เกดิ -ไม่มี-  
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
Other Positions having conflicts of interest -None-  
 
ต าแหน่งอ่ืนในปัจจุบัน - กรรมการบริษทั ยนิูมา เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั 
Present position   Director, Unima Engineering Co.,Ltd. 

- กรรมการ บริษทั เอส เอ พี เอส 2007 โฮลด้ิง จ ากดั 
    Director, SAPS 2007 Holding Co.,Ltd.  
 
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2559 เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั จ านวน 9/9 คร้ัง  
Attending the Board’s meeting in 2016 Board of Directors Meeting 9/9 
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ระเบียบวาระที ่6/Agenda 6                                                                                                                                                                                                                                           
 
2.  นายสุธี  ตันติวณชิชานนท์ 
      Mr.Sutee Tantivanichanon 
อายุ 53  ปี (เกิดเม่ือปี พ.ศ. 2506) สัญชาติ ไทย 
Age    53 Year (Born in 1963)  Nationality  Thai    
 

คุณวุฒิการศึกษา  -  ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ 
Education     สถาบนัเทคโนโลยแีห่งเอเซีย (AIT) 
        DBA. /Asian Institute of Technology (AIT)  

- ปริญญาโท สาขานิติศาสตร์ 
 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 MS. Law/Thammasat University 
- ปริญญาโท สาขาการจดัการระบบสารสนเทศ  
มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 
MS. Management Information System 
Assumption University 

- ปริญญาโท สาขาบญัชีการเงิน มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 MS. Accounting/Thammasat University 
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์การเงิน  มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
 B.E. Monetary Economics/ Ramkhamhaeng University 
- ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 LLB. Law / Thammasat University 
- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

    BBA. Business Administration/Assumption University 
- หลกัสูตรประกาศนียบตัรชั้นสูง การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.15) 
 สถาบนัพระปกเกลา้ 
- Advanced Diploma Program, Public Administration and Public Law 
 King Prajadhipok’s Institute 
- ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต สภาวิชาชีพบญัชี 

Certified Public Accountant/ Federation of Accounting Professions  
    

ประวตัิการฝึกอบรม DCP 82/2006, ACP 17/2007, CSP 14/2005 
Training 
 

ต าแหน่งปัจจุบัน กรรมการบริษทั 
Current Positions Director  
  กรรมการบริหาร 
  Executive Director 
 

ปีที่รับต าแหน่ง  แต่งตั้งตั้งแต่ปี 2553 รวม 6  ปี 
Year of position assigned Appointed in 2010 totally 6 years 
 

การถือหุ้นบริษทั (ณ วนัที่ 2 มีนาคม 2560) หุ้นสามญั จ  านวน 280,000  หุ้น (0.023%)     
No of shares held as of 2 March 2017 Common share of 280,000  shares  (0.023%) 
    
การด ารงต าแหน่งในกจิการอ่ืนที่อาจท าให้เกดิ -ไม่มี- 
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์    
Other Positions having conflicts of interest -None-  
 

ต าแหน่งอ่ืนในปัจจุบัน ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายบญัชีการเงิน 
Present position Chief Financial Officer    
 
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2559 เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั จ  านวน 9/9 คร้ัง  
Attending the Board’s meeting in 2016 Board of Directors Meeting 9/9 
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3. นายสมประสงค์  บุญยะชัย 
 Mr. Somprasong   Boonyachai 
อายุ  62  ปี (เกิดเม่ือปี พ.ศ. 2498) สัญชาติ ไทย 
Age  62 Year (Born in 1955)  Nationality  Thai    
 
คุณวุฒิการศึกษา -  วปรอ. 4313  วิทยาลยัป้องราชอาณาจกัร 
Education      NDC.4313  National Defence College  

- ปริญญาโท สาขา  IE&M  
 สถาบนัเทคโนโลยแีห่งเอเซีย 

 Master of Engineering (IE&M) 
 Asian Institute of Technology (AIT) 

- ปริญญาตรี  สาขา  IE   
 สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ ธนบุรี  
 Bachelor Degree, Industrial Engineering  
 King Mongkul’s University of Technology Thonburi 

 
ประวตัิการฝึกอบรม DAP 30/2004, DCP65/2005, RCP 21/2009 
Training 
 
ต าแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระ 
Current Positions Independent Director  
  กรรมการตรวจสอบ 
  Member of the Audit Committee 
 
ปีที่รับต าแหน่ง แต่งตั้งตั้งแต่ปี 2545 รวม  14  ปี 
Year of position assigned Appointed in 2002 Totally 14 years 
 
การถือหุ้นบริษทั (ณ วนัที่ 2 มีนาคม 2560) หุ้นสามญั จ  านวน  -  หุ้น  
No of shares held as of 2 March 2017 Amount of Common share  -  shares     
 
การด ารงต าแหน่งในกจิการอ่ืนที่อาจท าให้เกดิ -ไม่มี- 
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์    
Other Positions having conflicts of interest -None-  
 
ต าแหน่งอ่ืนในปัจจุบัน กรรมการ 
Present position บริษทั อินทชั โฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน) 
  บริษทั แอดวาซ์น อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) 
  บริษทั ไทยคม จ ากดั (มหาชน) 
  Director 
  Intouch Holdings Public Company Limited. 
  Advanced Info Service Public Company Limited. 
  Thaicom Public Company Limited. 
  ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
  บริษทั อินทชั โฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน) 
  Advisor Chief Executive Officer 
  Intouch Holdings Public Company Limited. 
 
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2559 เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั จ านวน 8/9 คร้ัง  
Attending the Board’s meeting in 2016 Board of Directors Meeting 8/9 
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3. นายสมประสงค์  บุญยะชัย 
 Mr. Somprasong   Boonyachai 
อายุ  62  ปี (เกิดเม่ือปี พ.ศ. 2498) สัญชาติ ไทย 
Age  62 Year (Born in 1955)  Nationality  Thai    
 
คุณวุฒิการศึกษา -  วปรอ. 4313  วิทยาลยัป้องราชอาณาจกัร 
Education      NDC.4313  National Defence College  

- ปริญญาโท สาขา  IE&M  
 สถาบนัเทคโนโลยแีห่งเอเซีย 

 Master of Engineering (IE&M) 
 Asian Institute of Technology (AIT) 

- ปริญญาตรี  สาขา  IE   
 สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ ธนบุรี  
 Bachelor Degree, Industrial Engineering  
 King Mongkul’s University of Technology Thonburi 

 
ประวตัิการฝึกอบรม DAP 30/2004, DCP65/2005, RCP 21/2009 
Training 
 
ต าแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระ 
Current Positions Independent Director  
  กรรมการตรวจสอบ 
  Member of the Audit Committee 
 
ปีที่รับต าแหน่ง แต่งตั้งตั้งแต่ปี 2545 รวม  14  ปี 
Year of position assigned Appointed in 2002 Totally 14 years 
 
การถือหุ้นบริษทั (ณ วนัที่ 2 มีนาคม 2560) หุ้นสามญั จ  านวน  -  หุ้น  
No of shares held as of 2 March 2017 Amount of Common share  -  shares     
 
การด ารงต าแหน่งในกจิการอ่ืนที่อาจท าให้เกดิ -ไม่มี- 
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์    
Other Positions having conflicts of interest -None-  
 
ต าแหน่งอ่ืนในปัจจุบัน กรรมการ 
Present position บริษทั อินทชั โฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน) 
  บริษทั แอดวาซ์น อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) 
  บริษทั ไทยคม จ ากดั (มหาชน) 
  Director 
  Intouch Holdings Public Company Limited. 
  Advanced Info Service Public Company Limited. 
  Thaicom Public Company Limited. 
  ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
  บริษทั อินทชั โฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน) 
  Advisor Chief Executive Officer 
  Intouch Holdings Public Company Limited. 
 
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2559 เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั จ านวน 8/9 คร้ัง  
Attending the Board’s meeting in 2016 Board of Directors Meeting 8/9 
 
 

 
เอกสารแนบ 4 

 

นิยามและคุณสมบตัขิองกรรมการอสิระ 
 
นิยามของกรรมการอสิระ 

กรรมการท่ีไม่มีธุรกิจหรือส่วนร่วมในการบริหารงาน หรือมีผลประโยชน์เก่ียวขอ้งกบับริษทั อนัอาจมี
ผลกระทบต่อการตดัสินใจโดยอิสระของตน โดยกรรมการอิสระตอ้งมีคุณสมบติัตามขอ้ก าหนดของส านกังาน ก.ล.ต. 
และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงก าหนดใหมี้กรรมการอิสระไม่นอ้ยกวา่ 3 คน หรือ 1 ใน 3 ของกรรมการ
ทั้งหมด  โดยบริษัทได้ก าหนดให้กรรมการอสิระต้องมคุีณสมบตั ิดงันี ้

1. ถือหุน้ไม่เกิน 0.5% ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษทั บริษทัในเครือ บริษทัร่วม 
บริษทัยอ่ย หรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 

2. ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์ หรือส่วนไดเ้สีย ไม่วา่ทางตรงทางออ้ม ทั้งในดา้น
การเงิน และการบริหารงาน ซ่ึงรวมถึงไม่เป็นลูกคา้ คูค่า้ ผูจ้ดัหาวตัถุดิบ เจา้หน้ี/ลูกหน้ีการคา้ เจา้หน้ี/
ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืของบริษทั บริษทัในเครือ บริษทัร่วม บริษทัยอ่ย หรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ใน
ลกัษณะท่ีจะท าใหข้าดความเป็นอิสระ 

3. ไม่เป็นญาติสนิทกบัผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั บริษทัในเครือ บริษทัร่วม บริษทัยอ่ย หรือ
บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ และไม่ไดรั้บการแต่งตั้งใหเ้ป็นตวัแทน เพ่ือรักษาผลประโยชนข์อง
กรรมการ และ/หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

4. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ า 
ผูใ้หบ้ริการดา้นวชิาชีพแก่บริษทั เช่น ผูส้อบบญัชี ทนายความ หรือเป็นผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั
หรือบริษทัในเครือ บริษทัร่วม บริษทัยอ่ย หรือเป็นบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ และไม่มีผลประโยชน์
หรือส่วนไดเ้สียในลกัษณะดงักล่าวมาแลว้เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี รวมทั้งสามารถเขา้ร่วมประชุม
คณะกรรมการ โดยใหค้วามเห็นอยา่งอิสระได ้

 
หมายเหตุ  บริษทัได้ก าหนดนิยาม และคุณสมบัติของกรรมการอิสระเป็นไปตามข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์ ส าหรับคุณสมบัติในข้อ 1 เป็นเกณฑ์ท่ีเข้มงวดกว่า กลต. และ ตลท. 
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Attachment No.4 

 

Statement and Qualification of Independent Directors 
 
Statement of Independent Directors 
Independent Directors have no any businesses, any managing involvement and/or any benefit with the 
company of which influence to their freely decision making. The independent directors must have the 
qualification, which is determined by The Securities and Exchange Commission (SEC) and The Stock 
Exchange of Thailand (SET).  The company is determined to have a least 3 independent directors or one 
third of the board of directors. The company has determined the qualification of the independent 
directors as follows: 

1. Holding the ordinary shares of the company, its subsidiaries, related companies not over 0.5% of 
the total ordinary shares, this includes their related persons. 

2. Having no related businesses, interest or interest persons directly or indirectly including 
management and financials, not trading partners, suppliers, debtors, creditors, lenders, borrowers of 
the company , subsidiaries and related companies or related persons who may influence to their 
freely decision making. 

3. Not relating to the company’s management, major shareholders of the company, subsidiaries, 
related companies or related persons. Not assigning to be representative of directors and/or the 
major shareholders. 

4. Not involving in the company’s management including being staffs, employees and advisors 
receiving monthly income and being professional providing services i.e. auditors, lawyers or being 
the authorized persons controlling the company’s subsidiaries, related companies and related 
persons.  Not any interest or being interested persons as mentioned earlier for 2 years. Being able 
to attend the board of directors’ meeting with freely comments. 

 
Remark : the company determined the statement and qualification of the independent directors in line 
with the qualification of SEC and SET, excepted only the qualification No.1, the company determined 
more restriction than SEC and SET’s determination. 
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Attachment No.4 

 

Statement and Qualification of Independent Directors 
 
Statement of Independent Directors 
Independent Directors have no any businesses, any managing involvement and/or any benefit with the 
company of which influence to their freely decision making. The independent directors must have the 
qualification, which is determined by The Securities and Exchange Commission (SEC) and The Stock 
Exchange of Thailand (SET).  The company is determined to have a least 3 independent directors or one 
third of the board of directors. The company has determined the qualification of the independent 
directors as follows: 

1. Holding the ordinary shares of the company, its subsidiaries, related companies not over 0.5% of 
the total ordinary shares, this includes their related persons. 

2. Having no related businesses, interest or interest persons directly or indirectly including 
management and financials, not trading partners, suppliers, debtors, creditors, lenders, borrowers of 
the company , subsidiaries and related companies or related persons who may influence to their 
freely decision making. 

3. Not relating to the company’s management, major shareholders of the company, subsidiaries, 
related companies or related persons. Not assigning to be representative of directors and/or the 
major shareholders. 

4. Not involving in the company’s management including being staffs, employees and advisors 
receiving monthly income and being professional providing services i.e. auditors, lawyers or being 
the authorized persons controlling the company’s subsidiaries, related companies and related 
persons.  Not any interest or being interested persons as mentioned earlier for 2 years. Being able 
to attend the board of directors’ meeting with freely comments. 

 
Remark : the company determined the statement and qualification of the independent directors in line 
with the qualification of SEC and SET, excepted only the qualification No.1, the company determined 
more restriction than SEC and SET’s determination. 

 

เอกสารแนบ 5 
Attachment No.5 

 

MAP 
 

โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพ 
Ambassador Hotel Bangkok 

171 Sukhumvit Soi 11-13, Sukhumvit Rd., Wattana, Bangkok 
Tel :  66 (0) 2 254 0444 
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                              เอกสารแนบ 6  ก  
Attachment No.6 A 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 
Proxy Form A 

(แบบทัว่ไปซ่ึงเป็นแบบท่ีง่ายไม่ซับซ้อน) 
(General From) 

       เขียนท่ี...................................................... 
       Written At 

วนัท่ี..............เดือน........................พ.ศ.................. 
Date             Month                       Year 

1. ขา้พเจา้.............................................................................สัญชาติ................................อยูบ่า้นเลขท่ี........................ถนน.................................... 
I/We                 Nationality                          Address                     Road 

ต าบล/แขวง................................................อ าเภอ/เขต...................................................จงัหวดั...................................................รหัสไปรษณีย.์.................. 
Sub-District                            District                   Province                     Zip Code 

2. เป็นผูถื้อหุ้นของ บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด (มหาชน) 
Being a shareholder of Power Line Engineering Public Company Limited 

โดยถือหุ้นจ านวนทั้งส้ินรวม..............................................หุ้น            และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั...........................................เสียง ดงัน้ี 
Holding the total amounting of                               shares          and the voting right equals to       votes as follows: 
 หุ้นสามญั...........................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนเสียง ไดเ้ท่ากบั..................................................เสียง 

Ordinary share   shares equal to voting right          votes 
3. ขอมอบฉันทะให้ 

Hereby appoint 
 (1).............................................................................................อาย.ุ.................ปี   อยูบ่า้นเลขท่ี...................................... ถนน.......................................................... 
                Age                   Address               Road 
ต าบล/แขวง............................................อ าเภอ/เขต.....................................................จงัหวดั........................................................รหสัไปรษณีย.์......................หรือ 
Sub-District                          District                 Province       Zip Code              : or, 
 (2).............................................................................................อาย.ุ.................ปี   อยูบ่า้นเลขท่ี...................................... ถนน........................................................... 
                Age                   Address               Road 
ต าบล/แขวง.............................................อ าเภอ/เขต...................................................จงัหวดั.........................................................รหสัไปรษณีย.์......................หรือ 
Sub-District                          District               Province      Zip Code              : or, 
 (3)        มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ                    ดร.สิงห์ชยั   อรุณวฒุิพงศ ์         อาย ุ        57               ปี   
              Assign a proxy to the Independent Director/Chairman of the Audit Committee,     Dr.Singchai   Aroonvuthiphong    Age       57          years 
อยูบ่า้นเลขท่ี            2 ซอย     สุขมุวทิ 81 (ศิริพจน์) ถนน      สุขมุวทิ  แขวง          บางจาก    เขต           พระโขนง  
Address at No.        2 Soi      Sukhumvit 81 (Siripot) Road            Sukhumvit   Sub-District     Bangjak    District Phrakhanong 
จงัหวดั      กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย ์       10260  
Province      Bangkok  Zip Code     10260 
 

(4) มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ                    พลโทสินชยั    นุตสถิตย ์          อาย ุ            70            ปี 
              Assign a proxy to the Independent Director/Member of the Audit Committee,       Lt.General Sinchai     Nutsatid  Age        70          years 
อยูบ่า้นเลขท่ี            2 ซอย     สุขมุวทิ 81 (ศิริพจน์) ถนน      สุขมุวทิ  แขวง          บางจาก    เขต           พระโขนง  
Address at No.        2 Soi      Sukhumvit 81 (Siripot) Road            Sukhumvit   Sub-District     Bangjak    District Phrakhanong 
จงัหวดั      กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย ์       10260  
Province      Bangkok  Zip Code     10260 

 
คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2560  ในวันศุกร์ที่  28  

เมษายน  2560   เร่ิมประชุมเวลา  14.30  น.  ณ  ห้องศาลาไทย  ชั้น 3 โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพ   เลขท่ี 171 ซอยสุขมุวทิ 11-13  ถนนสุขมุวทิเขตวฒันา กรุงเทพมหานคร   หรือท่ี
จะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the 2017 Annual General Meeting of Shareholders to be held on 28 April 2017 at  2:30 PM.         
at Salathai Room, on the Floor 3, Ambassador Hotel Bangkok,  No.171  Soi Sukhumvit 11-13, Sukhumvit Road., Wattana, Bangkok or on the date and at the place as may be 
postponed or changed. 
 กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉันทะกระท าไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
 I/We shall be fully liable for any action taken by the proxy holder at the meeting. 
 
     ลงช่ือ.....................................................................................ผูม้อบฉันทะ 
     Signature                    Proxy Grantor 
                  (.............................................................................) 
 
     ลงช่ือ.....................................................................................ผูรั้บมอบฉันทะ 
     Signature                                       Proxy Holder 
                  (..............................................................................) 
 
     ลงช่ือ.....................................................................................ผูรั้บมอบฉันทะ 
     Signature                                       Proxy Holder 
                  (..............................................................................) 
   

ลงช่ือ.....................................................................................ผูรั้บมอบฉันทะ 
     Signature                                       Proxy Holder 
                  (..............................................................................) 
หมายเหตุ    ผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพยีงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะ

หลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
Remarks   A shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the Meeting. A shareholder may not appoint more than one proxy holder, each with the 

voting right in respect of a certain portion shares. 

 

ติ ดอ าก รแสตมป์  
2 0  บ าท  

D u t y  S t a m p  
2 0  B a h t  
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                              เอกสารแนบ 6  ก  
Attachment No.6 A 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 
Proxy Form A 

(แบบทัว่ไปซ่ึงเป็นแบบท่ีง่ายไม่ซับซ้อน) 
(General From) 

       เขียนท่ี...................................................... 
       Written At 

วนัท่ี..............เดือน........................พ.ศ.................. 
Date             Month                       Year 

1. ขา้พเจา้.............................................................................สัญชาติ................................อยูบ่า้นเลขท่ี........................ถนน.................................... 
I/We                 Nationality                          Address                     Road 

ต าบล/แขวง................................................อ าเภอ/เขต...................................................จงัหวดั...................................................รหัสไปรษณีย.์.................. 
Sub-District                            District                   Province                     Zip Code 

2. เป็นผูถื้อหุ้นของ บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด (มหาชน) 
Being a shareholder of Power Line Engineering Public Company Limited 

โดยถือหุ้นจ านวนทั้งส้ินรวม..............................................หุ้น            และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั...........................................เสียง ดงัน้ี 
Holding the total amounting of                               shares          and the voting right equals to       votes as follows: 
 หุ้นสามญั...........................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนเสียง ไดเ้ท่ากบั..................................................เสียง 

Ordinary share   shares equal to voting right          votes 
3. ขอมอบฉันทะให้ 

Hereby appoint 
 (1).............................................................................................อาย.ุ.................ปี   อยูบ่า้นเลขท่ี...................................... ถนน.......................................................... 
                Age                   Address               Road 
ต าบล/แขวง............................................อ าเภอ/เขต.....................................................จงัหวดั........................................................รหสัไปรษณีย.์......................หรือ 
Sub-District                          District                 Province       Zip Code              : or, 
 (2).............................................................................................อาย.ุ.................ปี   อยูบ่า้นเลขท่ี...................................... ถนน........................................................... 
                Age                   Address               Road 
ต าบล/แขวง.............................................อ าเภอ/เขต...................................................จงัหวดั.........................................................รหสัไปรษณีย.์......................หรือ 
Sub-District                          District               Province      Zip Code              : or, 
 (3)        มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ                    ดร.สิงห์ชยั   อรุณวฒุิพงศ ์         อาย ุ        57               ปี   
              Assign a proxy to the Independent Director/Chairman of the Audit Committee,     Dr.Singchai   Aroonvuthiphong    Age       57          years 
อยูบ่า้นเลขท่ี            2 ซอย     สุขมุวทิ 81 (ศิริพจน์) ถนน      สุขมุวทิ  แขวง          บางจาก    เขต           พระโขนง  
Address at No.        2 Soi      Sukhumvit 81 (Siripot) Road            Sukhumvit   Sub-District     Bangjak    District Phrakhanong 
จงัหวดั      กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย ์       10260  
Province      Bangkok  Zip Code     10260 
 

(4) มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ                    พลโทสินชยั    นุตสถิตย ์          อาย ุ            70            ปี 
              Assign a proxy to the Independent Director/Member of the Audit Committee,       Lt.General Sinchai     Nutsatid  Age        70          years 
อยูบ่า้นเลขท่ี            2 ซอย     สุขมุวทิ 81 (ศิริพจน์) ถนน      สุขมุวทิ  แขวง          บางจาก    เขต           พระโขนง  
Address at No.        2 Soi      Sukhumvit 81 (Siripot) Road            Sukhumvit   Sub-District     Bangjak    District Phrakhanong 
จงัหวดั      กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย ์       10260  
Province      Bangkok  Zip Code     10260 

 
คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2560  ในวันศุกร์ที่  28  

เมษายน  2560   เร่ิมประชุมเวลา  14.30  น.  ณ  ห้องศาลาไทย  ชั้น 3 โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพ   เลขท่ี 171 ซอยสุขมุวทิ 11-13  ถนนสุขมุวทิเขตวฒันา กรุงเทพมหานคร   หรือท่ี
จะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the 2017 Annual General Meeting of Shareholders to be held on 28 April 2017 at  2:30 PM.         
at Salathai Room, on the Floor 3, Ambassador Hotel Bangkok,  No.171  Soi Sukhumvit 11-13, Sukhumvit Road., Wattana, Bangkok or on the date and at the place as may be 
postponed or changed. 
 กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉันทะกระท าไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
 I/We shall be fully liable for any action taken by the proxy holder at the meeting. 
 
     ลงช่ือ.....................................................................................ผูม้อบฉันทะ 
     Signature                    Proxy Grantor 
                  (.............................................................................) 
 
     ลงช่ือ.....................................................................................ผูรั้บมอบฉันทะ 
     Signature                                       Proxy Holder 
                  (..............................................................................) 
 
     ลงช่ือ.....................................................................................ผูรั้บมอบฉันทะ 
     Signature                                       Proxy Holder 
                  (..............................................................................) 
   

ลงช่ือ.....................................................................................ผูรั้บมอบฉันทะ 
     Signature                                       Proxy Holder 
                  (..............................................................................) 
หมายเหตุ    ผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพยีงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะ

หลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
Remarks   A shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the Meeting. A shareholder may not appoint more than one proxy holder, each with the 

voting right in respect of a certain portion shares. 

 

ติ ดอ าก รแสตมป์  
2 0  บ าท  

D u t y  S t a m p  
2 0  B a h t  

 

 

  เอกสารแนบ 6 ข 
Attachment No. 6 B 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
Proxy Form B 

(แบบท่ีก าหนดรายการต่าง ๆ ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจนตายตวั) 
(Proxy Form containing specific details) 

 
        เขียนท่ี........................................................................... 
        Written at 
 

วนัท่ี................เดือน...............................พ.ศ................. 
Date       Month                          Year 

 
1. ขา้พเจา้.............................................................................สญัชาติ................................อยูบ่า้นเลขท่ี........................ถนน.................................... 

I/We             Nationality                     Address                  Road 
ต าบล/แขวง................................................อ าเภอ/เขต...................................................จงัหวดั...................................................รหสัไปรษณีย.์.................. 
Sub-District                        District                 Province                  Zip Code 

2. เป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) 
Being a shareholder of Power Line Engineering Public Company Limited 

โดยถือหุน้จ านวนทั้งส้ินรวม..................................หุน้  และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั.............................................เสียง ดงัน้ี 
holding the total amounting of                      shares   and the voting right equals to   votes as follows: 
 หุน้สามญั............................................หุน้    ออกเสียงลงคะแนนเสียง ไดเ้ท่ากบั...................................เสียง 

Ordinary share   shares  equivalent to voting right                                votes 
 

3. ขอมอบฉนัทะให ้
Hereby appoint  

 (1)...................................................................................อายุ.............ปี อยูบ่า้นเลขท่ี....................................ถนน............................................ 
             Age             Address                         Road  
ต าบล/แขวง............................................อ าเภอ/เขต....................................................จงัหวดั...............................................รหสัไปรษณีย.์..................หรือ 
Sub-District                     District               Province            Zip Code                ; or, 
 
 (2)...................................................................................อายุ.............ปี อยูบ่า้นเลขท่ี....................................ถนน............................................ 
              Age             Address                         Road 
ต าบล/แขวง............................................อ าเภอ/เขต....................................................จงัหวดั...............................................รหสัไปรษณีย.์..................หรือ 
Sub-District                     District                 Province            Zip Code                ; or, 
 
 (3)        มอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ             ดร.สิงห์ชยั   อรุณวุฒิพงศ ์       อายุ    57 ปี   

 Assign a proxy to the Independent Director/Chairman of the Audit Committee,     Dr.Singchai   Aroonvuthiphong  Age    57      years 
อยูบ่า้นเลขท่ี          2 ซอย     สุขุมวิท 81 (ศิริพจน)์ ถนน      สุขุมวิท  แขวง          บางจาก    เขต           พระโขนง  
Address at No.      2 Soi      Sukhumvit 81 (Siripot) Road            Sukhumvit   Sub-District     Bangjak    District Phrakhanong 
จงัหวดั      กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย ์       10260  
Province      Bangkok  Zip Code     10260 
 

(4)       มอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ                    พลโทสินชยั    นุตสถิตย ์      อายุ       70         ปี 
              Assign a proxy to the Independent Director/Member of the Audit Committee,  Lt.General Sinchai     Nutsatid  Age        70        years 
อยูบ่า้นเลขท่ี          2 ซอย     สุขุมวิท 81 (ศิริพจน)์ ถนน      สุขุมวิท  แขวง          บางจาก    เขต           พระโขนง  
Address at No.      2 Soi      Sukhumvit 81 (Siripot) Road            Sukhumvit   Sub-District     Bangjak    District Phrakhanong 
จงัหวดั      กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย ์       10260  
Province      Bangkok  Zip Code     10260 

 
คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2560  

ในวนัศุกร์ที ่ 28  เมษายน  2560   เร่ิมประชุมเวลา  14.30  น.  ณ  หอ้งศาลาไทย  ชั้น 3 โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพ   เลขท่ี 171 ซอยสุขุมวิท 11-13  ถนนสุขุมวิท
เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร   หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the 2017 Annual General Meeting of Shareholders to be held  on 28 April 2017    
at 2:30 PM.  at Salathai Room, on the Floor 3, Ambassador Hotel Bangkok,  No.171  Soi Sukhumvit 11-13, Sukhumvit Road., Wattana, Bangkok or on the date 
and at the place as may be postponed or changed. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตดิอากรแสตมป์ 
20 บาท 

Duty Stamp 
20 Baht 
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4. ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 
 I/We therefore would like to vote for each agenda item as follows:  

 
วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้น คร้ังที ่2/2559  เม่ือวนัที ่18 ตุลาคม 2559 

  Agenda 1 Consider and approve the minutes of EGM No.2/2016 on October 18th 2016. 
 

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a)  The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
 

  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี  
(b)  The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 
 

   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
Approve  Disapprove  Abstain 

 
วาระที ่2 รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 

  Agenda 2 Acknowledge the company’s performance of 2016. 
 

Only acknowledgement / No Vote  
 
  วาระที ่3 พจิารณาอนุมตังิบการเงนิ ประจ าปี 2559  ส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 และรายงานผู้สอบบัญชี 
  Agenda 3  Consider and approve the company’s financial statements ended December 31st, 2016 and Auditor report.  
 
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

(a)  The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
 

  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี  
(b)  The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 
  

   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
Approve  Disapprove  Abstain 

 
 วาระที ่4 พจิารณาอนุมตังิดจ่ายเงนิปันผลจากผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2559        

Agenda 4  Consider no dividend for the performance and financial statements of the 2016. 
 
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

(a)  The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
 

  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี  
(b)  The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 
  

   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
Approve  Disapprove  Abstain 

 
วาระที ่5 พจิารณาโอนส่วนเกนิมูลค่าหุ้นเพ่ือล้างขาดทุนสะสม 

  Agenda 5 Consider and approve the writing off of retained loss of the company’s separate account by offsetting with the legal 
reserve and the premium on shares of the financial statements of 2016. 

 
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

(a)  The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
 

  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี  
(b)  The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 
  

   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
Approve  Disapprove  Abstain 

 
 
 
 

58



  เอกสารแนบ 6 ข 
Attachment No. 6 B 

4. ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 
 I/We therefore would like to vote for each agenda item as follows:  

 
วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้น คร้ังที ่2/2559  เม่ือวนัที ่18 ตุลาคม 2559 

  Agenda 1 Consider and approve the minutes of EGM No.2/2016 on October 18th 2016. 
 

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a)  The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
 

  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี  
(b)  The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 
 

   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
Approve  Disapprove  Abstain 

 
วาระที ่2 รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 

  Agenda 2 Acknowledge the company’s performance of 2016. 
 

Only acknowledgement / No Vote  
 
  วาระที ่3 พจิารณาอนุมตังิบการเงนิ ประจ าปี 2559  ส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 และรายงานผู้สอบบัญชี 
  Agenda 3  Consider and approve the company’s financial statements ended December 31st, 2016 and Auditor report.  
 
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

(a)  The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
 

  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี  
(b)  The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 
  

   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
Approve  Disapprove  Abstain 

 
 วาระที ่4 พจิารณาอนุมตังิดจ่ายเงนิปันผลจากผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2559        

Agenda 4  Consider no dividend for the performance and financial statements of the 2016. 
 
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

(a)  The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
 

  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี  
(b)  The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 
  

   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
Approve  Disapprove  Abstain 

 
วาระที ่5 พจิารณาโอนส่วนเกนิมูลค่าหุ้นเพ่ือล้างขาดทุนสะสม 

  Agenda 5 Consider and approve the writing off of retained loss of the company’s separate account by offsetting with the legal 
reserve and the premium on shares of the financial statements of 2016. 

 
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

(a)  The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
 

  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี  
(b)  The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 
  

   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
Approve  Disapprove  Abstain 
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วาระที ่6 พจิารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัททีต้่องออกตามวาระ 

  Agenda 6 Consider and appoint the members of the Board of Directors. 
 
    (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (a)  The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี  

  (b)  The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 
 

 การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
 Vote for an individual nominee. 

 นายอ านวย กาญจโนภาศ 
 Mr. Amnuay Karnjanopas 
 
    เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

Approve  Disapprove  Abstain 
 

 การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
 Vote for an individual nominee. 

  ดร.สุธี  ตนัติวณิชชานนท ์
  Dr.Sutee Tantivanichanon 
 
    เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

Approve  Disapprove  Abstain 
 
 การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

 Vote for an individual nominee. 
  นายสมประสงค ์  บุญยะชยั 
  Mr.Somprasong  Boonyachai 
 
    เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

Approve  Disapprove  Abstain 
  
 วาระที ่7 พจิารณาอนุมตักิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2560 
 Agenda 7     Consider and determine the remuneration of the Board of Directors for 2017. 

 
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

(a)  The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
  

  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี  
(b)  The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 
 

   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
Approve  Disapprove  Abstain 

 
 วาระที ่8 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทน ประจ าปี 2560 

Agenda 8   Consider and appoint the Auditor and his fee 2017. 
 
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

(a)  The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
 

  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี  
(b)  The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 

 
   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

Approve  Disapprove  Abstain 
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 วาระที ่9 พจิารณาอนุมตักิารลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 2,759,254,524 บาท เป็น 2,722,700,705 บาท 
Agenda 9   To consider reducing the Company’s registered capital from Baht 2,759,254,524 to Baht 2,722,700,705 

 
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

(a)  The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
 

  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี  
(b)  The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 

 
   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

Approve  Disapprove  Abstain 
 

วาระที ่10 พจิารณาอนุมตักิารแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ของบริษัท เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทุนจดทะเบียน 
 ของบริษัท 
Agenda 10   To consider amending Memorandum of Association Section 4 to be consistent with the capital reduction. 

 
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

(a)  The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
 

  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี  
(b)  The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 

 
   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

Approve  Disapprove  Abstain 
 

วาระที ่11 พจิารณาอนุมตักิารแก้ไขเง่ือนไขการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทุนใหม่ทีเ่หลือจากการใช้สิทธิจองซ้ือหุ้นสามญัเพิม่ทุน 
 ของผู้ถือหุ้นเดมิของบริษัทมาจัดสรรและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากดั 
Agenda 11   Consideration on the amendment of terms and conditions for the issuance and offering of remaining unsubscribed  
 ordinary shares of the Company’s existing shareholders’ which shall be allocated and offered to investors and/or  
 institutional investors in private placement. 

 
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

(a)  The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
 

  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี  
(b)  The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 

 
   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

Approve  Disapprove  Abstain 
 
 วาระที ่12 พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้าม)ี 

Agenda 12    Other subjects (if any) 
 

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a)  The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
 

  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี  
(b)  The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 

 
   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

Approve  Disapprove  Abstain 
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 วาระที ่9 พจิารณาอนุมตักิารลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 2,759,254,524 บาท เป็น 2,722,700,705 บาท 
Agenda 9   To consider reducing the Company’s registered capital from Baht 2,759,254,524 to Baht 2,722,700,705 

 
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

(a)  The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
 

  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี  
(b)  The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 

 
   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

Approve  Disapprove  Abstain 
 

วาระที ่10 พจิารณาอนุมตักิารแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ของบริษัท เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทุนจดทะเบียน 
 ของบริษัท 
Agenda 10   To consider amending Memorandum of Association Section 4 to be consistent with the capital reduction. 

 
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

(a)  The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
 

  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี  
(b)  The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 

 
   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

Approve  Disapprove  Abstain 
 

วาระที ่11 พจิารณาอนุมตักิารแก้ไขเง่ือนไขการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทุนใหม่ทีเ่หลือจากการใช้สิทธิจองซ้ือหุ้นสามญัเพิม่ทุน 
 ของผู้ถือหุ้นเดมิของบริษัทมาจัดสรรและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากดั 
Agenda 11   Consideration on the amendment of terms and conditions for the issuance and offering of remaining unsubscribed  
 ordinary shares of the Company’s existing shareholders’ which shall be allocated and offered to investors and/or  
 institutional investors in private placement. 

 
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

(a)  The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
 

  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี  
(b)  The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 

 
   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

Approve  Disapprove  Abstain 
 
 วาระที ่12 พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้าม)ี 

Agenda 12    Other subjects (if any) 
 

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a)  The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
 

  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี  
(b)  The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 

 
   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

Approve  Disapprove  Abstain 
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 5. การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะน้ี ใหถื้อวา่การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่
เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 
  Voting of proxy holder in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as invalid and not my voting as a shareholder. 
 

6. ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติ
ในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เทจ็จริงประการใด ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทน
ขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

In case I have not declared a voting intention in an agenda or my determination is not clear or in case the meeting considers or passes resolutions in 
any matters apart from those agendum specified above, including the case that there is any amendment or addition of any fact, the proxy holder shall have the right 
to consider and vote as to his/her consideration. 
  

กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนงัสือมอบฉนัทะใหถื้อเสมือนวา่
ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 

Any activities undertaken by the proxy during the meeting, unless the proxy votes against what I have specified in this authorization form, is to be 
considered that I have acted of my own accord in all instances. 
 
 
     ลงช่ือ.....................................................................................ผูม้อบฉนัทะ 
     Signature                    Proxy Grantor 
                  (.............................................................................) 
 
     ลงช่ือ.....................................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
     Signature                                       Proxy Holder 
                  (..............................................................................) 
 
     ลงช่ือ.....................................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
     Signature                                       Proxy Holder 
                  (..............................................................................) 
   

ลงช่ือ.....................................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
     Signature                                       Proxy Holder 
                  (..............................................................................) 
 
หมายเหตุ 
Remarks 

1. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้
ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
A shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the Meeting. A shareholder may not split shares and appoint more than one 
proxy holder in order to split votes. 

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
In agenda regarding the appointment of new directors, the ballot can be either for all the nominated candidates as a whole or for an individual 
nominee. 

3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระท่ีระบุไวข้า้งตน้  ผูรั้บมอบฉนัทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบ
ฉนัทะ แบบ ข. ตามแนบ 
In case there is any further agenda apart from specified above brought into consideration in the Meeting, the proxy holder may use the Attachment 
to Proxy Form B 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
Attachment to Proxy Form B 

 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) 

The Proxy of the shareholder of Power Line Engineering Public Company Limited 
 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2560  ในวันศุกร์ที่  28  เมษายน  2560   เร่ิมประชุมเวลา  14.30  น.  ณ  ห้องศาลาไทย  ชั้น 3 โรงแรมแอมบาส
เดอร์ กรุงเทพ   เลขท่ี 171 ซอยสุขุมวิท 11-13  ถนนสุขุมวิทเขตวฒันา กรุงเทพมหานคร   หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

In the 2017 Annual General Meeting of Shareholders to be held  on 28 April 2017    at 2:30 PM.  at Salathai Room, on the Floor 3, Ambassador 
Hotel Bangkok,  No.171  Soi Sukhumvit 11-13, Sukhumvit Road., Wattana, Bangkok or on the date and at the place as may be postponed or changed. 
 
  วาระที ่: ……………. เร่ือง : ……………………………………………………………… 
  Agenda :  Subject : 
 
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

(a)  The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.  
 

  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี  
  (b)  The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.  
 
   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

Approve  Disapprove  Abstain 
 

  วาระที ่: ……………. เร่ือง : ……………………………………………………………… 
  Agenda :  Subject : 
 
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

(a)  The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.  
 

  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี  
  (b)  The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.  
 
   เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสียง 

Approve  Disapprove  Abstain 
 
  วาระที ่: ……………. เร่ือง : ……………………………………………………………… 
  Agenda :  Subject : 
 
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

(a)  The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.  
 

  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี  
  (b)  The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.  
 
   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

Approve  Disapprove  Abstain 
 
  วาระที ่: ……………. เร่ือง : ……………………………………………………………… 
  Agenda :  Subject : 
 
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

(a)  The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.  
 

  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี  
  (b)  The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.  
 
   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

Approve  Disapprove  Abstain 
  
  วาระที ่: ……………. เร่ือง : ……………………………………………………………… 
  Agenda :  Subject : 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
Attachment to Proxy Form B 

 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) 

The Proxy of the shareholder of Power Line Engineering Public Company Limited 
 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2560  ในวันศุกร์ที่  28  เมษายน  2560   เร่ิมประชุมเวลา  14.30  น.  ณ  ห้องศาลาไทย  ชั้น 3 โรงแรมแอมบาส
เดอร์ กรุงเทพ   เลขท่ี 171 ซอยสุขุมวิท 11-13  ถนนสุขุมวิทเขตวฒันา กรุงเทพมหานคร   หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

In the 2017 Annual General Meeting of Shareholders to be held  on 28 April 2017    at 2:30 PM.  at Salathai Room, on the Floor 3, Ambassador 
Hotel Bangkok,  No.171  Soi Sukhumvit 11-13, Sukhumvit Road., Wattana, Bangkok or on the date and at the place as may be postponed or changed. 
 
  วาระที ่: ……………. เร่ือง : ……………………………………………………………… 
  Agenda :  Subject : 
 
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

(a)  The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.  
 

  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี  
  (b)  The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.  
 
   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

Approve  Disapprove  Abstain 
 

  วาระที ่: ……………. เร่ือง : ……………………………………………………………… 
  Agenda :  Subject : 
 
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

(a)  The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.  
 

  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี  
  (b)  The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.  
 
   เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสียง 

Approve  Disapprove  Abstain 
 
  วาระที ่: ……………. เร่ือง : ……………………………………………………………… 
  Agenda :  Subject : 
 
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

(a)  The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.  
 

  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี  
  (b)  The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.  
 
   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

Approve  Disapprove  Abstain 
 
  วาระที ่: ……………. เร่ือง : ……………………………………………………………… 
  Agenda :  Subject : 
 
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

(a)  The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.  
 

  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี  
  (b)  The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.  
 
   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

Approve  Disapprove  Abstain 
  
  วาระที ่: ……………. เร่ือง : ……………………………………………………………… 
  Agenda :  Subject : 
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  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

(a)  The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.  
 

  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี  
  (b)  The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.  
 
   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

Approve  Disapprove  Abstain 
 
  วาระที ่: ……………. เร่ือง : ……………………………………………………………… 
  Agenda :  Subject : 
 
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

(a)  The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.  
 

  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี  
  (b)  The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.  
 
   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

Approve  Disapprove  Abstain 
 
  วาระที ่: ................... เร่ือง : เลือกตั้งกรรมการ(ต่อ) 
  Agenda :  Subject : To approve the appointment of directors (Con’t) 
 
   ช่ือกรรมการ................................................................................................................ 
   Directors Name 
 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 
 

ช่ือกรรมการ................................................................................................................ 
   Directors Name 
 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 
 

ช่ือกรรมการ................................................................................................................ 
   Directors Name 
 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 
 

ช่ือกรรมการ................................................................................................................ 
   Directors Name 
 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 
 

ช่ือกรรมการ................................................................................................................ 
   Directors Name 
 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 
 

ช่ือกรรมการ................................................................................................................ 
   Directors Name 
 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 
 

ช่ือกรรมการ................................................................................................................ 
   Directors Name 
 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 
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แบบหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ค. 
Proxy Form C 

(แบบท่ีใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้) 
(For foreign shareholders who have custodians in Thailand only) 

 
        เขียนท่ี..................................................................... 

Written at 
 

วนัท่ี...................เดือน................................พ.ศ.............. 
Date        Month                          Year 
 

1. ขา้พเจา้...........................................................................สญัชาติ.............................อยูบ่า้นเลขท่ี..........................ถนน...................................... 
I/We           Nationality                      Address                 Road 

ต าบล/แขวง.................................................. อ าเภอ/เขต...................................................จงัหวดั................................................รหสัไปรษณีย.์................... 
Sub-District                                District    Province                      Zip Code 
ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ (Custodian) ใหก้บั................................................................................................................................. 
In the capacity of custodian with 
ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) 
Being a shareholder is a shareholder in  Power Line Engineering Public Company Limited 
โดยถือหุน้จ านวนทั้งส้ินรวม..................................................หุน้  และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั...................................................เสียง ดงัน้ี 
Holding the total amounting of                                     shares   and the voting right equals to        votes as follows: 
 หุน้สามญั...............................................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนเสียง ไดเ้ท่ากบั..................................................เสียง 

Ordinary share                 shares  equivalent to voting right          votes 
 

2. ขอมอบฉนัทะให ้
  Here by appoint 
 

(1)......................................................................................อายุ..................ปี อยูบ่า้นเลขท่ี.............................ถนน............................................ 
              Age                  Address         Road 
ต าบล/แขวง............................................อ าเภอ/เขต..................................................จงัหวดั.................................................รหสัไปรษณีย.์..................หรือ 
Sub-District                     District            Province            Zip Code               ; or, 
 (2)......................................................................................อายุ..................ปี อยูบ่า้นเลขท่ี.............................ถนน............................................ 
              Age                 Address         Road 
ต าบล/แขวง............................................อ าเภอ/เขต..................................................จงัหวดั.................................................รหสัไปรษณีย.์..................หรือ 
Sub-District                     District             Province            Zip Code             ; or, 
   (3)        มอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ             ดร.สิงห์ชยั   อรุณวุฒิพงศ ์       อายุ    57 ปี   
 Assign a proxy to the Independent Director/Chairman of the Audit Committee,     Dr.Singchai   Aroonvuthiphong  Age      57      years 
อยูบ่า้นเลขท่ี         2 ซอย     สุขุมวิท 81 (ศิริพจน)์ ถนน     สุขุมวิท แขวง        บางจาก เขต        พระโขนง  
Address at No.      2 Soi  Sukhumvit 81 (Siripot) Road      Sukhumvit Sub-District   Bangjak District Phrakhanong 
จงัหวดั     กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย ์       10260  
Province      Bangkok  Zip Code     10260 
 

(4)       มอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ                    พลโทสินชยั    นุตสถิตย ์      อายุ       70         ปี 
              Assign a proxy to the Independent Director/Member of the Audit Committee,  Lt.General Sinchai     Nutsatid  Age        70        years 
อยูบ่า้นเลขท่ี          2 ซอย     สุขุมวิท 81 (ศิริพจน)์ ถนน      สุขุมวิท  แขวง          บางจาก    เขต           พระโขนง  
Address at No.      2 Soi      Sukhumvit 81 (Siripot) Road            Sukhumvit   Sub-District     Bangjak    District Phrakhanong 
จงัหวดั      กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย ์       10260  
Province      Bangkok  Zip Code     10260 
 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2560  ใน
วนัศุกร์ที ่ 28  เมษายน  2560   เร่ิมประชุมเวลา  14.30  น.  ณ  ห้องศาลาไทย  ชั้น 3 โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพ   เลขท่ี 171 ซอยสุขุมวิท 11-13  ถนนสุขุมวิทเขต
วฒันา กรุงเทพมหานคร   หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the 2017 Annual General Meeting of Shareholders to be held  on 28 April 2017    at 
2:30 PM.  at Salathai Room, on the Floor 3, Ambassador Hotel Bangkok,  No.171  Soi Sukhumvit 11-13, Sukhumvit Road., Wattana, Bangkok or on the date and 
at the place as may be postponed or changed. 

 

3. ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในคร้ังน้ี ดงัน้ี 
 I/We therefore would like to vote for each agenda item as follows:. 
  มอบฉนัทะตามจ านวนหุน้ทั้งหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้
  Grant proxy the total amount of shares holding and entitled to vote. 
  มอบฉนัทะบางส่วน คือ 

Grant partial shares of 
  หุน้สามญั..........................................................หุน้   และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได.้..................................................เสียง 
  Ordinary share              shares,  entitled to voting right        votes 
 

 

ตดิอากรแสตมป์ 
20 บาท 

Duty Stamp 
20 Baht 
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แบบหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ค. 
Proxy Form C 

(แบบท่ีใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้) 
(For foreign shareholders who have custodians in Thailand only) 

 
        เขียนท่ี..................................................................... 

Written at 
 

วนัท่ี...................เดือน................................พ.ศ.............. 
Date        Month                          Year 
 

1. ขา้พเจา้...........................................................................สญัชาติ.............................อยูบ่า้นเลขท่ี..........................ถนน...................................... 
I/We           Nationality                      Address                 Road 

ต าบล/แขวง.................................................. อ าเภอ/เขต...................................................จงัหวดั................................................รหสัไปรษณีย.์................... 
Sub-District                                District    Province                      Zip Code 
ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ (Custodian) ใหก้บั................................................................................................................................. 
In the capacity of custodian with 
ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) 
Being a shareholder is a shareholder in  Power Line Engineering Public Company Limited 
โดยถือหุน้จ านวนทั้งส้ินรวม..................................................หุน้  และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั...................................................เสียง ดงัน้ี 
Holding the total amounting of                                     shares   and the voting right equals to        votes as follows: 
 หุน้สามญั...............................................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนเสียง ไดเ้ท่ากบั..................................................เสียง 

Ordinary share                 shares  equivalent to voting right          votes 
 

2. ขอมอบฉนัทะให ้
  Here by appoint 
 

(1)......................................................................................อายุ..................ปี อยูบ่า้นเลขท่ี.............................ถนน............................................ 
              Age                  Address         Road 
ต าบล/แขวง............................................อ าเภอ/เขต..................................................จงัหวดั.................................................รหสัไปรษณีย.์..................หรือ 
Sub-District                     District            Province            Zip Code               ; or, 
 (2)......................................................................................อายุ..................ปี อยูบ่า้นเลขท่ี.............................ถนน............................................ 
              Age                 Address         Road 
ต าบล/แขวง............................................อ าเภอ/เขต..................................................จงัหวดั.................................................รหสัไปรษณีย.์..................หรือ 
Sub-District                     District             Province            Zip Code             ; or, 
   (3)        มอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ             ดร.สิงห์ชยั   อรุณวุฒิพงศ ์       อายุ    57 ปี   
 Assign a proxy to the Independent Director/Chairman of the Audit Committee,     Dr.Singchai   Aroonvuthiphong  Age      57      years 
อยูบ่า้นเลขท่ี         2 ซอย     สุขุมวิท 81 (ศิริพจน)์ ถนน     สุขุมวิท แขวง        บางจาก เขต        พระโขนง  
Address at No.      2 Soi  Sukhumvit 81 (Siripot) Road      Sukhumvit Sub-District   Bangjak District Phrakhanong 
จงัหวดั     กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย ์       10260  
Province      Bangkok  Zip Code     10260 
 

(4)       มอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ                    พลโทสินชยั    นุตสถิตย ์      อายุ       70         ปี 
              Assign a proxy to the Independent Director/Member of the Audit Committee,  Lt.General Sinchai     Nutsatid  Age        70        years 
อยูบ่า้นเลขท่ี          2 ซอย     สุขุมวิท 81 (ศิริพจน)์ ถนน      สุขุมวิท  แขวง          บางจาก    เขต           พระโขนง  
Address at No.      2 Soi      Sukhumvit 81 (Siripot) Road            Sukhumvit   Sub-District     Bangjak    District Phrakhanong 
จงัหวดั      กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย ์       10260  
Province      Bangkok  Zip Code     10260 
 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2560  ใน
วนัศุกร์ที ่ 28  เมษายน  2560   เร่ิมประชุมเวลา  14.30  น.  ณ  ห้องศาลาไทย  ชั้น 3 โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพ   เลขท่ี 171 ซอยสุขุมวิท 11-13  ถนนสุขุมวิทเขต
วฒันา กรุงเทพมหานคร   หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the 2017 Annual General Meeting of Shareholders to be held  on 28 April 2017    at 
2:30 PM.  at Salathai Room, on the Floor 3, Ambassador Hotel Bangkok,  No.171  Soi Sukhumvit 11-13, Sukhumvit Road., Wattana, Bangkok or on the date and 
at the place as may be postponed or changed. 

 

3. ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในคร้ังน้ี ดงัน้ี 
 I/We therefore would like to vote for each agenda item as follows:. 
  มอบฉนัทะตามจ านวนหุน้ทั้งหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้
  Grant proxy the total amount of shares holding and entitled to vote. 
  มอบฉนัทะบางส่วน คือ 

Grant partial shares of 
  หุน้สามญั..........................................................หุน้   และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได.้..................................................เสียง 
  Ordinary share              shares,  entitled to voting right        votes 
 

 

ตดิอากรแสตมป์ 
20 บาท 

Duty Stamp 
20 Baht 
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4. ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 

 I/We therefore would like to vote for each agenda item as follows:  
 

วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้น คร้ังที ่2/2559  เม่ือวนัที ่18 ตุลาคม 2559 
  Agenda 1 Consider and approve the minutes of EGM No. 2/2016 on October 18th 2016. 

 
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

(a)  The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
 

  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี  
(b)  The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 
 

   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
Approve  Disapprove  Abstain 

 
วาระที ่2 รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 

  Agenda 2 Acknowledge the company’s performance of 2016. 
 

Only acknowledgement / No Vote  
 
  วาระที ่3 พจิารณาอนุมตังิบการเงนิ ประจ าปี 2559  ส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 และรายงานผู้สอบบัญชี 
  Agenda 3  Consider and approve the company’s financial statements ended December 31st, 2016 and Auditor report.  
 
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

(a)  The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
 

  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี  
(b)  The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 
  

   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
Approve  Disapprove  Abstain 

 
 วาระที ่4 พจิารณาอนุมตังิดจ่ายเงนิปันผลจากผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2559        

Agenda 4  Consider no dividend for the performance and financial statements of the 2016. 
 
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

(a)  The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
 

  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี  
(b)  The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 
  

   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
Approve  Disapprove  Abstain 

 
วาระที ่5 พจิารณาโอนส่วนเกนิมูลค่าหุ้นเพ่ือล้างขาดทุนสะสม 

  Agenda 5 Consider and approve the writing off of retained loss of the company’s separate account by offsetting with the legal 
reserve and the premium on shares of the financial statements of 2016. 

 
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

(a)  The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
 

  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี  
(b)  The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 
  

   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
Approve  Disapprove  Abstain 
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วาระที ่6 พจิารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัททีต้่องออกตามวาระ 

  Agenda 6 Consider and appoint the members of the Board of Directors. 
 
    (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (a)  The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี  

  (b)  The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 
 

 การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
 Vote for an individual nominee. 

 นายอ านวย กาญจโนภาศ 
 Mr. Amnuay Karnjanopas 
 
    เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

Approve  Disapprove  Abstain 
 

 การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
 Vote for an individual nominee. 

  ดร.สุธี  ตนัติวณิชชานนท ์
  Dr.Sutee Tantivanichanon 
 
    เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

Approve  Disapprove  Abstain 
 
 การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

 Vote for an individual nominee. 
  นายสมประสงค ์  บุญยะชยั 
  Mr.Somprasong  Boonyachai 
 
    เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

Approve  Disapprove  Abstain 
  
 วาระที ่7 พจิารณาอนุมตักิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2560 
 Agenda 7     Consider and determine the remuneration of the Board of Directors for 2017. 

 
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

(a)  The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
  

  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี  
(b)  The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 
 

   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
Approve  Disapprove  Abstain 

 
 วาระที ่8 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทน ประจ าปี 2560 

Agenda 8   Consider and appoint the Auditor and his fee 2017. 
 
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

(a)  The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
 

  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี  
(b)  The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 

 
   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

Approve  Disapprove  Abstain 
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วาระที ่6 พจิารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัททีต้่องออกตามวาระ 

  Agenda 6 Consider and appoint the members of the Board of Directors. 
 
    (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (a)  The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี  

  (b)  The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 
 

 การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
 Vote for an individual nominee. 

 นายอ านวย กาญจโนภาศ 
 Mr. Amnuay Karnjanopas 
 
    เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

Approve  Disapprove  Abstain 
 

 การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
 Vote for an individual nominee. 

  ดร.สุธี  ตนัติวณิชชานนท ์
  Dr.Sutee Tantivanichanon 
 
    เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

Approve  Disapprove  Abstain 
 
 การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

 Vote for an individual nominee. 
  นายสมประสงค ์  บุญยะชยั 
  Mr.Somprasong  Boonyachai 
 
    เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

Approve  Disapprove  Abstain 
  
 วาระที ่7 พจิารณาอนุมตักิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2560 
 Agenda 7     Consider and determine the remuneration of the Board of Directors for 2017. 

 
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

(a)  The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
  

  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี  
(b)  The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 
 

   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
Approve  Disapprove  Abstain 

 
 วาระที ่8 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทน ประจ าปี 2560 

Agenda 8   Consider and appoint the Auditor and his fee 2017. 
 
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

(a)  The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
 

  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี  
(b)  The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 

 
   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

Approve  Disapprove  Abstain 
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 วาระที ่9 พจิารณาอนุมตักิารลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 2,759,254,524 บาท เป็น 2,722,700,705 บาท 

Agenda 9   To consider reducing the Company’s registered capital from Baht 2,759,254,524 to Baht 2,722,700,705 
 
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

(a)  The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
 

  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี  
(b)  The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 

 
   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

Approve  Disapprove  Abstain 
 

วาระที ่10 พจิารณาอนุมตักิารแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ของบริษัท เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทุนจดทะเบียน 
 ของบริษัท 
Agenda 10   To consider amending Memorandum of Association Section 4 to be consistent with the capital reduction. 

 
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

(a)  The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
 

  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี  
(b)  The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 

 
   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

Approve  Disapprove  Abstain 
 

วาระที ่11 พจิารณาอนุมตักิารแก้ไขเง่ือนไขการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทุนใหม่ทีเ่หลือจากการใช้สิทธิจองซ้ือหุ้นสามญัเพิม่ทุน 
 ของผู้ถือหุ้นเดมิของบริษัทมาจัดสรรและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากดั 
Agenda 11   Consideration on the amendment of terms and conditions for the issuance and offering of remaining unsubscribed  
 ordinary shares of the Company’s existing shareholders’ which shall be allocated and offered to investors and/or  
 institutional investors in private placement. 

 
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

(a)  The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
 

  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี  
(b)  The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 

 
   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

Approve  Disapprove  Abstain 
 
 วาระที ่12 พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้าม)ี 

Agenda 12    Other subjects (if any) 
 

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a)  The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
 

  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี  
(b)  The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 

 
   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

Approve  Disapprove  Abstain 
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 5. การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะน้ี ใหถื้อวา่การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่
เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 
  Voting of proxy holder in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as invalid and not my voting as a shareholder. 

6. ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติ
ในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เทจ็จริงประการใด ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทน
ขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

In case I have not declared a voting intention in an agenda or my determination is not clear or in case the meeting considers or passes resolutions in any 
matters apart from those agendum specified above, including the case that there is any amendment or addition of any fact, the proxy holder shall have the right to 
consider and vote as to his/her consideration. 
 

กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนงัสือมอบฉนัทะใหถื้อเสมือนวา่
ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 

Any activities undertaken by the proxy during the meeting, unless the proxy votes against what I have specified in this authorization form, is to be 
considered that I have acted of my own accord in all instances. 
 
     ลงช่ือ.....................................................................................ผูม้อบฉนัทะ 
     Signature                    Proxy Grantor 
                  (.............................................................................) 
 
     ลงช่ือ.....................................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
     Signature                                       Proxy Holder 
                  (..............................................................................) 
 
     ลงช่ือ.....................................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
     Signature                                       Proxy Holder 
                  (..............................................................................) 
   

ลงช่ือ.....................................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
     Signature                                       Proxy Holder 
                  (..............................................................................) 
หมายเหตุ 
Remarks 
1. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. น้ีใชเ้ฉพาะกรณีท่ีผูถื้อหุน้ท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งใหค้สัโตเดียน (Custodian)  ในประเทศไทยเป็น

ผูรั้บฝากและดูแลหุน้ใหเ้ท่านั้น 
  Only foreign shareholders as registered in the registration book who have custodian in Thailand can use the Proxy Form C. 
2.  หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 
  Evidences to be enclosed with the proxy form are: 

(1)  หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
 Power of Attorney from shareholder authorizes a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the Proxy Form on behalf of the shareholder. 
(2) หนงัสือยืนยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน(Custodian)3.  
 Letter of certification to certify that the signer in the Proxy Form have a permit to act as a Custodian. 

3. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนไมส่ามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้รั้บมอบ
ฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้

 A shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the Meeting. A shareholder may not split shares and appoint more than one proxy 
holder in order to split votes. 

4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
 In agenda regarding the appointment of new directors, the ballot can be either for all the nominated candidates as a whole or for an individual nominee. 
5. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. 
 ตามแนบ 
 In case there is any further agenda apart from specified above brought into consideration in the Meeting, the proxy holder may use the Attachment to Proxy 

Form C. 
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 5. การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะน้ี ใหถื้อวา่การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่
เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 
  Voting of proxy holder in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as invalid and not my voting as a shareholder. 

6. ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติ
ในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เทจ็จริงประการใด ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทน
ขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

In case I have not declared a voting intention in an agenda or my determination is not clear or in case the meeting considers or passes resolutions in any 
matters apart from those agendum specified above, including the case that there is any amendment or addition of any fact, the proxy holder shall have the right to 
consider and vote as to his/her consideration. 
 

กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนงัสือมอบฉนัทะใหถื้อเสมือนวา่
ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 

Any activities undertaken by the proxy during the meeting, unless the proxy votes against what I have specified in this authorization form, is to be 
considered that I have acted of my own accord in all instances. 
 
     ลงช่ือ.....................................................................................ผูม้อบฉนัทะ 
     Signature                    Proxy Grantor 
                  (.............................................................................) 
 
     ลงช่ือ.....................................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
     Signature                                       Proxy Holder 
                  (..............................................................................) 
 
     ลงช่ือ.....................................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
     Signature                                       Proxy Holder 
                  (..............................................................................) 
   

ลงช่ือ.....................................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
     Signature                                       Proxy Holder 
                  (..............................................................................) 
หมายเหตุ 
Remarks 
1. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. น้ีใชเ้ฉพาะกรณีท่ีผูถื้อหุน้ท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งใหค้สัโตเดียน (Custodian)  ในประเทศไทยเป็น

ผูรั้บฝากและดูแลหุน้ใหเ้ท่านั้น 
  Only foreign shareholders as registered in the registration book who have custodian in Thailand can use the Proxy Form C. 
2.  หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 
  Evidences to be enclosed with the proxy form are: 

(1)  หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
 Power of Attorney from shareholder authorizes a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the Proxy Form on behalf of the shareholder. 
(2) หนงัสือยืนยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน(Custodian)3.  
 Letter of certification to certify that the signer in the Proxy Form have a permit to act as a Custodian. 

3. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้รั้บมอบ
ฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้

 A shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the Meeting. A shareholder may not split shares and appoint more than one proxy 
holder in order to split votes. 

4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
 In agenda regarding the appointment of new directors, the ballot can be either for all the nominated candidates as a whole or for an individual nominee. 
5. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. 
 ตามแนบ 
 In case there is any further agenda apart from specified above brought into consideration in the Meeting, the proxy holder may use the Attachment to Proxy 

Form C. 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 6 ค 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

Attachment to Proxy Form C 
 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) 
The Proxy of the shareholder of Power Line Engineering Public Company Limited 

 
ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2560  ในวนัศุกร์ที ่ 28  เมษายน  2560   เร่ิมประชุมเวลา  14.30  น.  ณ  หอ้งศาลาไทย  ชั้น 3 โรงแรมแอมบาสเดอร์ 

กรุงเทพ   เลขท่ี 171 ซอยสุขุมวิท 11-13  ถนนสุขุมวิทเขตวฒันา กรุงเทพมหานคร   หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
In the 2017 Annual General Meeting of Shareholders to be held  on 28 April 2017    at 2:30 PM.  at Salathai Room, on the Floor 3, Ambassador Hotel 

Bangkok,  No.171  Soi Sukhumvit 11-13, Sukhumvit Road., Wattana, Bangkok or on the date and at the place as may be postponed or changed. 
 
  วาระที ่: ……………. เร่ือง : ……………………………………………………………… 
  Agenda :  Subject : 
 
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

(a)  The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.  
 

  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี  
  (b)  The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.  
 
   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

Approve  Disapprove  Abstain 
 

  วาระที ่: ……………. เร่ือง : ……………………………………………………………… 
  Agenda :  Subject : 
 
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

(a)  The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.  
 

  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี  
  (b)  The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.  
 
   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

Approve  Disapprove  Abstain 
 
  วาระที ่: ……………. เร่ือง : ……………………………………………………………… 
  Agenda :  Subject : 
 
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

(a)  The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.  
 

  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี  
  (b)  The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.  
 
   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

Approve  Disapprove  Abstain 
 
  วาระที ่: ……………. เร่ือง : ……………………………………………………………… 
  Agenda :  Subject : 
 
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

(a)  The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.  
 

  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี  
  (b)  The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.  
 
   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

Approve  Disapprove  Abstain 
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  วาระที ่: ……………. เร่ือง : ……………………………………………………………… 
  Agenda :  Subject : 
 
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

(a)  The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.  
 

  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี  
  (b)  The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.  
 
   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

Approve  Disapprove  Abstain 
 
  วาระที ่: ……………. เร่ือง : ……………………………………………………………… 
  Agenda :  Subject : 
 
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

(a)  The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.  
 

  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี  
  (b)  The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.  
 
   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

Approve  Disapprove  Abstain 
 
  วาระที ่: ................... เร่ือง : เลือกตั้งกรรมการ(ต่อ) 
  Agenda :  Subject : To approve the appointment of directors (Con’t) 
 
   ช่ือกรรมการ................................................................................................................ 
   Directors Name 
 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 
 

ช่ือกรรมการ................................................................................................................ 
   Directors Name 
 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 
 

ช่ือกรรมการ................................................................................................................ 
   Directors Name 
 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 
 

ช่ือกรรมการ................................................................................................................ 
   Directors Name 
 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 
 

ช่ือกรรมการ................................................................................................................ 
   Directors Name 
 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 
 

ช่ือกรรมการ................................................................................................................ 
   Directors Name 
 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 
 

ช่ือกรรมการ................................................................................................................ 
   Directors Name 
 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 
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  วาระที ่: ……………. เร่ือง : ……………………………………………………………… 
  Agenda :  Subject : 
 
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

(a)  The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.  
 

  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี  
  (b)  The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.  
 
   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

Approve  Disapprove  Abstain 
 
  วาระที ่: ……………. เร่ือง : ……………………………………………………………… 
  Agenda :  Subject : 
 
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

(a)  The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.  
 

  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี  
  (b)  The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.  
 
   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

Approve  Disapprove  Abstain 
 
  วาระที ่: ................... เร่ือง : เลือกตั้งกรรมการ(ต่อ) 
  Agenda :  Subject : To approve the appointment of directors (Con’t) 
 
   ช่ือกรรมการ................................................................................................................ 
   Directors Name 
 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 
 

ช่ือกรรมการ................................................................................................................ 
   Directors Name 
 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 
 

ช่ือกรรมการ................................................................................................................ 
   Directors Name 
 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 
 

ช่ือกรรมการ................................................................................................................ 
   Directors Name 
 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 
 

ช่ือกรรมการ................................................................................................................ 
   Directors Name 
 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 
 

ช่ือกรรมการ................................................................................................................ 
   Directors Name 
 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 
 

ช่ือกรรมการ................................................................................................................ 
   Directors Name 
 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

เอกสารแนบ 7 
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รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการอสิระผู้รับมอบฉันทะ 

Details of Independent Director 
 
กรรมการอสิระผู้รับมอบฉันทะท่านที ่1 
ช่ือ/นามสกลุ ดร.สิงห์ชยั อรุณวุฒิพงศ  ์ 
Name               Dr. Singchai    Aroonvuthiphong 
 
วนั/เดือน/ปีเกดิ 25 ตุลาคม 2503  อายุ  57  ปี 
Birth date        25 October 1960           Age  57   years old 
 
ต าแหน่ง กรรมการอิสระ (แต่งตั้งเม่ือปี 2545) 
Positions Independent Director (Elected in 2002) 
 ประธานกรรมการตรวจสอบ (แต่งตั้งเม่ือปี 2545) 
 Chairman of Audit Committee (Elected in 2002) 
 
ประวตัิการศึกษา ปริญญาเอก สาขาการจดัการธุรกิจ มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนดุสิต 
Education     Doctoral Degree General Business  Suan Dusit Rajabhat University  
 ปริญญาโท  สาขา บริหารทัว่ไป  มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
 Master Degree        General Administration     University of the Thai Chamber of Commerce 
 ประกาศนียบตัร สาขาสอบบญัชี   มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 Diploma                   Accounting Auditor           Thammasat University 
 ปริญญาตรี  สาขาการบญัชี   มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
 Bachelor Degree     Accounting                        Ramkhamhaeng University 
 
ประวตัิการอบรม  DAP 29/2004, ACP 6/2005, DCP 144/2011 
Training 
 
ประสบการณ์ท างาน ปัจจุบนั    กรรมการอิสระ 
Work Experience Present  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  บริษทั เพาเวอร์ไลน์ เอน็จิเนียร่ิง จ  ากดั (มหาชน) 
  Independent and 
  Chairman of Audit Committee      Power Line Engineering Public Company Limited 
 ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ   บริษทั สิรินทร์ ซีพีเอ จ  ากดั  
 Present                 Manager Director                         Sirin CPA Company Limited 
 ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ   บริษทั เกรซเฟิร์ม จ  ากดั 
              Present Manager Director   Gracefirm Company Limited                               
 ปัจจุบนั กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษทั ทานตะวนัอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
 Present                 Independent Director and 

  Member of the Audit Committee  Thantawan Industry Public Company Limited 
 

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม AGM คร้ังนี ้ -ไม่มี- 
Interest in the agenda considered  -No.- 
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กรรมการอสิระผู้รับมอบฉันทะท่านที ่2 
ช่ือ/นามสกลุ พลโทสินชยั นุตสถิตย ์
Name               Lt.General Sinchai Nutsatid  
 
วนั/เดือน/ปีเกดิ 2  สิงหาคม 2490  อายุ     70  ปี 
Birth date        2  August 1947           Age    70   years old 
 
ต าแหน่ง กรรมการอิสระ (แต่งตั้งเม่ือปี 2545) 
Positions Independent Director (Elected in 2002) 
 กรรมการตรวจสอบ (แต่งตั้งเม่ือปี 2545) 
 Member of Audit Committee (Elected in 2002) 
 
ประวตัิการศึกษา วปรอ. 4313    วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 
Education     NDC.4313    National Defence College 
 ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์   โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้ 
 Bachelor Degree      Science      Chulachomklao Royal Military Academy 
  
ประวตัิการอบรม  DAP 41/2005, DCP 136/2010 
Training 
 
ประสบการณ์ท างาน ปัจจุบนั    กรรมการอิสระ 
Work Experience Present  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  บริษทั เพาเวอร์ไลน์ เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) 
  Independent and 
  Member of Audit Committee      Power Line Engineering Public Company Limited 
  
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม AGM คร้ังนี ้ -ไม่มี- 
Interest in the agenda considered  -No.- 
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กรรมการอสิระผู้รับมอบฉันทะท่านที ่2 
ช่ือ/นามสกลุ พลโทสินชยั นุตสถิตย ์
Name               Lt.General Sinchai Nutsatid  
 
วนั/เดือน/ปีเกดิ 2  สิงหาคม 2490  อายุ     70  ปี 
Birth date        2  August 1947           Age    70   years old 
 
ต าแหน่ง กรรมการอิสระ (แต่งตั้งเม่ือปี 2545) 
Positions Independent Director (Elected in 2002) 
 กรรมการตรวจสอบ (แต่งตั้งเม่ือปี 2545) 
 Member of Audit Committee (Elected in 2002) 
 
ประวตัิการศึกษา วปรอ. 4313    วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 
Education     NDC.4313    National Defence College 
 ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์   โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้ 
 Bachelor Degree      Science      Chulachomklao Royal Military Academy 
  
ประวตัิการอบรม  DAP 41/2005, DCP 136/2010 
Training 
 
ประสบการณ์ท างาน ปัจจุบนั    กรรมการอิสระ 
Work Experience Present  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  บริษทั เพาเวอร์ไลน์ เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) 
  Independent and 
  Member of Audit Committee      Power Line Engineering Public Company Limited 
  
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม AGM คร้ังนี ้ -ไม่มี- 
Interest in the agenda considered  -No.- 
 

 
เอกสารแนบ 8 

 

 
ค าช้ีแจง การลงทะเบียน วธีิการมอบฉันทะ การแสดงเอกสารเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 

บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอน็จเินียร่ิง จ ากดั (มหาชน) 
 

บริษทัไดจ้ดัเตรียมหนงัสือมอบฉนัทะ ทั้ง 3 แบบ ตามท่ีกระทรวงพาณิชยไ์ดก้ าหนดไว ้ไดแ้ก่ 
1. แบบ ก. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะทัว่ไปซ่ึงเป็นแบบท่ีง่ายไม่ซบัซอ้น 
2. แบบ ข. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะท่ีก าหนดรายการต่าง ๆ ท่ีจะมอบไวช้ดัเจน 
3. แบบ ค. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะท่ีก าหนดไวส้ าหรับ Custodian 

เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเองจะมอบฉนัทะใหบุ้คคลอ่ืนเขา้ประชุมแทน หรือมอบฉนัทะให้
กรรมการอิสระของบริษทัเป็นผูล้งคะแนนออกเสียง โดยเลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะเพียงแบบเดียวกรอกขอ้ความแลว้
จดัส่งมายงับริษทัก่อนการประชุม 
 
การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 
บริษทัจะเร่ิมเปิดใหล้งทะเบียนและตรวจสอบความสมบูรณ์ของหนงัสือมอบฉนัทะเป็นเวลา 1 ชัว่โมงก่อนการประชุม 
และจะปิดรับการลงทะเบียนเม่ือถึงเวลาเร่ิมประชุม 
 
เอกสารทีต้่องใช้ในการลงทะเบียน 
1. กรณีทีผู้่ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา 

1.1 กรณีผูถื้อหุน้เขา้ประชุมดว้ยตนเองใหแ้สดงเอกสารท่ีส่วนราชการออกใหซ่ึ้งปรากฏรูปถ่ายของผูถื้อหุน้
และยงัไม่หมดอาย ุเช่น บตัรประชาชน ใบขบัข่ี หรือหนงัสือเดินทาง 

1.2 กรณีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเขา้ประชุม 
(ก) หนงัสือมอบฉนัทะซ่ึงไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้ง ครบถว้น และลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะและผูรั้บ

มอบฉนัทะ 
(ข) ส าเนาภาพถ่ายเอกสารท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูถื้อหุน้ โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ขา้งตน้  

และผูม้อบฉนัทะไดล้งช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
(ค) เอกสารท่ีส่วนราชการออกใหผู้รั้บมอบฉนัทะ โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ขา้งตน้ 

1.3 กรณีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหก้บั Custodian 
(ก) หนงัสือมอบฉนัทะซ่ึงไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้ง ครบถว้น และลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะ และผูรั้บ

มอบฉนัทะ 
(ข) ส าเนาภาพถ่ายเอกสารท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูถื้อหุน้โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ขา้งตน้ และผู ้

มอบฉนัทะ 
ไดล้งช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

(ค) หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ให ้ Custodian เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะท า
แทน 

(ง) หนงัสือยนืยนัวา่ผูล้งนามรับมอบฉนัทะไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกิจ Custodian 
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2. กรณีทีผู้่ถือหุ้นเป็นนิตบุิคคล 

2.1 กรณีผูแ้ทนของผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง 
(ก) เอกสารท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูแ้ทน โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ขา้งตน้ 
(ข) ส าเนาภาพถ่ายหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้ ซ่ึงรับรองส าเนาถูกตอ้งโดย

ผูแ้ทนนิติบุคคลและมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นวา่ผูแ้ทนซ่ึงเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมมีอ านาจกระท าการ
แทนนิติบุคคล ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ 

2.2 กรณีท่ีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเขา้ประชุม 
(ก) หนงัสือมอบฉนัทะซ่ึงไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้ง ครบถว้น และลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะและผูรั้บ

มอบฉนัทะ 
(ข) ส าเนาภาพถ่ายหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้ ซ่ึงรับรองส าเนาถูกตอ้งโดย

ผูแ้ทนนิติบุคคลและมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นวา่ผูแ้ทนนิติบุคคลซ่ึงลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะมี
อ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ 

(ค) ส าเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกใหผู้แ้ทนของนิติบุคคล (กรรมการ) ซ่ึงเป็นผูม้อบฉนัทะและลงช่ือ
รับรองส าเนาถูกตอ้ง 

(ง) เอกสารท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูรั้บมอบฉนัทะ โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ขา้งตน้ 
 

2.3 กรณีท่ีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหก้บั Custodian 
(ก) หนงัสือมอบฉนัทะซ่ึงไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้ง ครบถว้น และลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะและผูรั้บ

มอบฉนัทะ 
(ข) ส าเนาภาพถ่ายหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้ ซ่ึงรับรองส าเนาถูกตอ้งโดย

ผูแ้ทนนิติบุคคลและมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นวา่ผูแ้ทนนิติบุคคลซ่ึงลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะมี
อ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ 

(ค) ส าเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกใหผู้แ้ทนของนิติบุคคล (กรรมการ) ซ่ึงเป็นผูม้อบฉนัทะและลงช่ือ
รับรองส าเนาถูกตอ้ง 

(ง) หนงัสือมอบอ านาจจากนิติบุคคลผูถื้อหุน้ให ้ Custodian เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบ
ฉนัทะท าแทน 

(จ) หนงัสือยนืยนัวา่ผูล้งนามรับมอบฉนัทะไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกิจ Custodian 
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2. กรณีทีผู้่ถือหุ้นเป็นนิตบุิคคล 
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(ก) เอกสารท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูแ้ทน โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ขา้งตน้ 
(ข) ส าเนาภาพถ่ายหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้ ซ่ึงรับรองส าเนาถูกตอ้งโดย

ผูแ้ทนนิติบุคคลและมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นวา่ผูแ้ทนซ่ึงเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมมีอ านาจกระท าการ
แทนนิติบุคคล ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ 

2.2 กรณีท่ีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเขา้ประชุม 
(ก) หนงัสือมอบฉนัทะซ่ึงไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้ง ครบถว้น และลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะและผูรั้บ
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2.3 กรณีท่ีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหก้บั Custodian 
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(ข) ส าเนาภาพถ่ายหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้ ซ่ึงรับรองส าเนาถูกตอ้งโดย
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(ง) หนงัสือมอบอ านาจจากนิติบุคคลผูถื้อหุน้ให ้ Custodian เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบ
ฉนัทะท าแทน 

(จ) หนงัสือยนืยนัวา่ผูล้งนามรับมอบฉนัทะไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกิจ Custodian 
 
 

 
Attachment No.8 

 
Guidelines for registration, Proxy Appointment, and Documents required in order to attend 

the Shareholders’ Meeting 
Power Line Engineering Public Company Limited 

 
 

Appointment by Proxy 
The Company has provided 3 proxy forms prescribed by the Department of Commercial Registration, 
Ministry of Commerce to be used in any shareholders’ meeting in order to facilitate the proxy which are: 

1.  Form A, a general form which is easy to be used. 
2. Form B, much of detail was clearly specified; and 
3. Form C, in case proxy grantor is custodian. 

The shareholder may select any form of the three provided above and any other person or the Company’s 
independent director to facilitate the proxy and mail it to the company prior to the commencement of the 
meeting. 
 
Registration for Attending the Meeting 
Examining the completion of the Proxy Form and registration for attending the meeting will be started 1.00 
hours prior to the commencement of the meeting and will be closed at the commencement of the Meeting.  
 
Documents required 
1. In the event that the shareholders is a natural person 

1.1 Attendance in person; a valid official ID card in which a photograph is shown, e.g. personal ID 
card, driver license, or passport. 

1.2 Attendance by proxy: 
(a) A Proxy Form which is completely filled and signed by the proxy grantor (the shareholder) and 

the proxy; 
(b) A copy of the proxy grantor’s official ID cards as referred to in 1.1 certified correct by the 

proxy grantor; and 
(c) An original of the proxy’s official ID cards as referred to in 1.1 

1.3 Proxy grantor is custodian: 
(a) A Proxy Form which is completely filled and signed by the proxy grantor (the shareholder) and 

the proxy; 
(b) A copy of the proxy grantor’s official ID cards as referred to in 1.1 certified correct by the 

proxy grantor; and 
(c) Letter of power of attorney of shareholder to custodian. 
(d) Letter of certification or permit to certify the permission to act as custodian. 

 
2. In the event that the shareholder is a juristic person 

2.1 Attendance by an authorized representative of the shareholder: 
(a) An original of such authorized representative’s official ID card as referred to in 1.1; and 
(b) A copy of the Affidavit or Certificate of Incorporation of the shareholder showing the name of 

such authorized representative as a person having authority to act on the shareholder’s behalf 
and such copy of affidavit or Certificate of Incorporation must be certified correct by such 
authorized representative. 

2.2 Attendance by proxy 
(a) A proxy form which is completely filled and signed by the proxy grantor (the shareholder) and 

the proxy; 
(b) A copy of the affidavit or Certificate of Incorporation of the shareholders showing that the 

name of the person who signs in the proxy from as the proxy grantor is an authorized 
representative of the shareholder having authority to act on the shareholder’s behalf and such 
copy of Affidavit or Certificate of Incorporation must be certified correct by such authorized 
representative; and 

(c) Certified true copy of valid evidence of authorized person who signs the proxy form as the 
proxy grantor. 

(d)  An original of the proxy’s official ID card as referred to in 1.1 
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2.3 Proxy grantor is custodian 
(a) A proxy form which is completely filled and signed by the proxy grantor (the shareholder) and 

the proxy; 
(b) A copy of the affidavit or Certificate of Incorporation of the shareholders showing that the 

name of the person who signs in the proxy from as the proxy grantor is an authorized 
representative of the shareholder having authority to act on the shareholder’s behalf and such 
copy of Affidavit or Certificate of Incorporation must be certified correct by such authorized 
representative; and 

(c) Certified true copy of valid evidence of authorized person who signs the proxy form as the 
proxy grantor. 

(d) Letter of power of attorney of shareholder to custodian 
(e) Letter of certification or permit to certify permission to act as custodian 
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2.3 Proxy grantor is custodian 
(a) A proxy form which is completely filled and signed by the proxy grantor (the shareholder) and 

the proxy; 
(b) A copy of the affidavit or Certificate of Incorporation of the shareholders showing that the 

name of the person who signs in the proxy from as the proxy grantor is an authorized 
representative of the shareholder having authority to act on the shareholder’s behalf and such 
copy of Affidavit or Certificate of Incorporation must be certified correct by such authorized 
representative; and 

(c) Certified true copy of valid evidence of authorized person who signs the proxy form as the 
proxy grantor. 

(d) Letter of power of attorney of shareholder to custodian 
(e) Letter of certification or permit to certify permission to act as custodian 

  
 
 

  
 

 
เอกสารแนบ 9 

 
ข้อบังคับ 

บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) 
ส่วนทีเ่กี่ยวข้องกบัการประชุมผู้ถือหุ้น 

-------------------------------- 
 

หมวดที ่4  การประชุมผู้ถือหุ้น 
 
 ขอ้ 24. คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายใน 4 เดือนนับแต่
วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีบริษทั 
  การประชุมผูถื้อหุน้คราวอ่ืนนอกจากท่ีกล่าวแลว้ ใหเ้รียกวา่การประชุมวสิามญั คณะกรรมการจะ
เรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร หรือผูถื้อหุน้รวมกนันบัจ านวนหุน้ไดไ้ม่
นอ้ยกวา่ 1 ใน 5 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด หรือผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่ 25 คน ซ่ึงมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 
1 ใน 10 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด จะเขา้ช่ือกนัท าหนงัสือขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการ
ประชุมวสิามญัเม่ือใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเหตผุลในการท่ีขอใหเ้รียกประชุมไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีน้ี
ใหค้ณะกรรมการจดัประชุมผูถื้อหุน้ภายใน 1 เดือนนบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 
 
 ขอ้ 25 ในการเรียกประชุมผูถื้อหุน้ใหค้ณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือนดัประชุม ระบุสถานท่ี วนั เวลา 
ระเบียบวาระการประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุม พร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุวา่เป็นเร่ืองท่ีจะ
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จงัหวดัอ่ืนทัว่ราชอาณาจกัร 
 
 ขอ้ 26. ในการประชุมผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้อาจมอบฉนัทะใหบุ้คคลอ่ืนเขา้ประชุม และออกเสียงแทนตนใน
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 ขอ้ 27. ในการประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ยกวา่ 
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  ในกรณีท่ีปรากฎวา่การประชุมผูถื้อหุน้คร้ังใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแลว้ถึง 1 ชัว่โมงจ านวนผูถื้อหุน้
ซ่ึงมาเขา้ร่วมประชุมไม่ครบองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไว ้ หากวา่การประชุมผูถื้อหุน้ไดเ้รียกนดั เพราะผูถื้อหุน้ร้องขอ 
การประชุมเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อหุน้นั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุม เพราะผูถื้อหุน้ร้องขอใหน้ดัประชุม
ใหม่ และใหส่้งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัก่อวนัประชุม ในการประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่บงัคบัวา่
จะตอ้งครบองคป์ระชุม 
  ในการประชุมผูถื้อหุน้ใหป้ระธานกรรมการนัง่เป็นประธานท่ีประชุม ถา้ไม่มีประธาน กรรมการ
หรือประธานกรรมการมิไดม้าเขา้ประชุม ถา้มีรองประธานกรรมการใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้รอง
ประธานกรรมการไม่มี หรือมีแตไ่ม่อาจปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ก็ใหท่ี้ประชุมเลือกตั้งผูถื้อหุน้คนหน่ึงซ่ึงไดเ้ขา้ร่วมประชุมเป็น
ประธาน 
 
 ขอ้ 28. ในการออกเสียงลงคะแนนใหหุ้น้หน่ึงหุน้มีเสียงหน่ึงเสียง และมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้นั้นให้
ประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 

(1) ในกรณีปกติใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้
มีคะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

(2) ในกรณีดงัต่อไปน้ีใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ 
ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บุคคลอ่ืน 
(ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัอ่ืนหรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทั 
(ค) การท า แกไ้ข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบริษทัทั้งหมด หรือบางส่วนท่ี

ส าคญั การมอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั หรือการรวมกิจการกบับุคคลอ่ืนโดยมีวตัถุประสงคจ์ะ
แบ่งก าไรขาดทุนกนั 

(ง) แกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือขอ้บงัคบั 
(จ) การเพ่ิมหรือลดทุนของบริษทัหรือการออกหุน้กู ้
(ฉ) การควบหรือเลิกบริษทั 

 
 ขอ้ 29. กิจการอนัท่ีประชุมสามญัประจ าปีพึงกระท ามีดงัน้ี 

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอต่อท่ีประชุมแสดงถึงผลการด าเนินการของบริษทั
ในรอบปีท่ีผา่นมา 

(2) พิจารณาและอนุมติังบดุลและบญัชีก าไรขาดทุนของรอบปีบญัชีท่ีผา่นมา 
(3) พิจารณาจดัสรรเงินก าไร และจดัสรรเงินไวเ้ป็นทุนส ารอง 
(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระและก าหนดค่าตอบแทน 
(5) แต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทน 
(6) กิจการอ่ืน ๆ 
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The Articles of Association  
Of 

Power Line Engineering Public Company Limited 
-------------------------------- 

 
Chapter 4  Meeting of Shareholders 

 
Article 24. The Board of Directors shall arrange and annual ordinary general meeting of 

shareholders within the period of four months following the end of the Company’s fiscal year.        
 Except for the above-stated meeting of shareholders, other meetings of shareholders shall 

be recognized as extraordinary general meeting of shareholders.  The Board of Directors may call 
extraordinary general meetings as it deems necessary or when shareholders holding shares totaling not less 
than one-fifth of the Company’s paid-up shares or not less than 25 shareholders holding shares totaling not less 
than one-tenth of the Company’s paid-up shares unify to make a request in writing requesting the Board of 
Directors to summon an extraordinary meeting at any period, but the reason for calling a meeting must be 
clearly stated in such written request.   
 

Article 25. In summoning a shareholders’ meeting, the Board of Directors shall issue meeting 
notice specifying the venue, date, time agenda and related information with clear objective for each agenda 
whether for acknowledgement, approval or consideration plus the Board’s opinion.  Such notice shall be sent 
to shareholders and registrar at least 7 days prior to the meeting and promulgated in daily newspaper for three 
consecutive days at least 3 days prior to the meeting. 

 The meeting venue may be arranged at the company’ head office or elsewhere in Thailand. 
 

Article 26. Any shareholder who does not attend the meeting may appoint a proxy in writing to 
attend the meeting and vote in his replacement. 

 The proxy must submit the instrument appointing a proxy to the chairman of the meeting or 
the person designated prior to the start of the meeting.  Such instrument must be prepared in compliance with 
the format prescribed by the Department of Commercial Registration. 

 
Article 27. The shareholder meeting must be attended by shareholders in persons or by proxies 

(if any) not less than twenty-five persons or not less than a half of total number of shareholders and have an 
aggregate number of shares not less than one-third of all paid-up shares to constitute a quorum. 

 If one hour has elapsed after the appointed time of the meeting but the shareholders 
attending the meeting do not constitute a quorum, the meeting shall be called off in case the meeting was 
summoned upon the requisition of the shareholders.  If the meeting was not summoned by the shareholders not 
less than 7 days before the date fixed for the meeting, the meeting shall proceed even if it does not constitute a 
quorum. 

 The chairman of the Board of Directors shall be the chairman of the shareholder meetings.  
In case the chairman of the Board of Directors does not present at the meeting or unable to perform his duty, 
and if there is a vice-chairman, the vice-chairman present at the meeting shall be the chairman of the meeting.  
In case the vice-chairman is unable to perform his duty, the shareholders present at the meeting shall elect one 
shareholder to be the chairman of the meeting. 
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Article 28. In casting votes, one share shall be entitled to one vote.  A resolution of the 

shareholder meeting shall require : 
(1) In an ordinary event, the majority vote of the shareholders who attend the meeting and 

cast their votes.  In case of a tie votes.  In case of a tie vote, the chairman of the meeting shall have a casting 
vote. 

(2) In the following events, a vote of not less than three quarters of the total number of 
votes of shareholders who attend the meeting and have the right to vote : 

(A) The sale or transfer of the entire or important parts of the business of the company 
to other persons: 

(B) The purchase or acceptance of transfer of the business of other companies or private 
companies by the company 

(C) The making, amending or terminating of contracts with respect to the granting of a 
lease of the entire or important parts of the business of the company, the 
assignment of the management of the business of the company to any other persons 
or the amalgamation of the business with other persons with the purpose of profit or 
the amalgamation of the business with other persons with the purpose of profit and 
loss sharing.   

(D) Change or alteration to the Memorandum or Article of Association of the Company 
(E) Increase or decrease the capital of the company or the issuance of bonds. 
(F) The merger or dissolution. 

 
Article 29. An annual general meeting shall be summoned for the following purposes : 

(1) Considering and acknowledging the annual report of the Board of Directors ; 
(2) Considering and approving the balance sheet and the profit and loss statement; 
(3) Considering and approving the appropriation of profit and dividend payment; 
(4) Electing and new director in replacement of those who must retire on the expiration of 

their terms. 
(5) Appointing auditor and fixing the remuneration for auditing 
(6) Any other business. 
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ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 
บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอน็จเินียร่ิง จ ากดั (มหาชน) (PLE) 

วนัศุกร์ที ่28 เมษายน  2560 
 

ผู้ถือหุ้น PLE 

มาด้วยตนเอง 
เร่ิมรับลงทะเบียน  
เวลา 12.30 น. 

บริษทัลงทะเบียนการประชุม
ดว้ยระบบ Barcode 

- แสดงบตัรประจ าตวัประชาชน(ตวัจริง) 
- แบบฟอร์มลงทะเบียน Barcode 

มอบฉันทะ 
เร่ิมรับลงทะเบียน  
เวลา 12.30 น. 

รับบตัรลงคะแนน 

ตรวจหนงัสือมอบฉนัทะ 

- แสดงหนงัสือมอบฉนัทะและเอกสารท่ีถูกตอ้ง 
- แสดงส าเนาบตัรประจ าตวัผูม้อบฉนัทะและ  
 ผูรั้บมอบฉนัทะ โดยรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
- แบบฟอร์มลงทะเบียน Barcode 
 

ประธานเปิดประชุม 
เวลา 14.30 น. 

ประธานเสนอวาระการประชุมตามล าดบั 

กรณีมีผูต้อ้งการคดัคา้นหรืองดออกเสียงใน
วาระใดๆ ใหย้กมือและกรอกบตัรลงคะแนน 

 

เจา้หนา้ท่ีเก็บบตัรลงคะแนน 
ส าหรับผูค้ดัคา้นหรืองดออกเสียง 

(ส่วนวาระคดัเลือกกรรมการจะจดัเก็บทั้งหมด) 

ประธานกล่าวสรุปคะแนนต่อท่ีประชุม 

บริษทัจดัใหมี้ Inspector 
ประกอบดว้ยท่ีปรึกษา
กฎหมาย, ผูส้อบบญัชี, 
เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบภายใน
ของบริษทั ตวัแทนผูถื้อหุน้ 
เพื่อท าหนา้ท่ีตรวจสอบการ
นบัคะแนนเสียงในการ
ประชุมผูถื้อหุน้ เพื่อใหก้าร
ประชุมฯ เป็นไปอยา่ง
โปร่งใส ถูกกฎหมาย 

เขา้หอ้งประชุม 
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Attachment No.10 

Procedures for attending of the 2017 Annual General Meeting of Shareholders 
Power Line Engineering Public Company Limited (PLE) 

April 28th, 2017 
 

 Shareholders of  
Power Line Engineering 
Public Company Limited 

(PLE) 

Attending in Person 
Registration desk 

(Open at 12.30 PM.) 

The Company uses Barcode 
System for Meeting 

Registration 

- Showing ID Card 
- Barcode Registration Form 
-  

Voting by Proxy 
Registered desk  

(Open at 12.30 PM.) 
 

Receive ballot cards 

Review the proxy 

- Proxy with supporting document 
- Certified copies of grantor and grantee’s ID cards 
-  Barcode Registration Form 
 

An inspector (an external 
lawyer will be present to 
observe the voting procedures 
in order to ensure they are 
transparent and in compliance 
with the Company’s articles 
of association and all related 
laws and regulations) 

Attend the meeting 

The meeting will be opened by the Chairman 
at 2.30 PM. 

The agenda will be proposed by the chairman 
item by item 

Shareholders who would like to vote against 
or abstain from voting on any item on the 

agenda should raise their hands and express 
their intention 

The ballot will be collected by the Company’s 
officers from the shareholders mentioned above 

(Only the agenda of appointing directors, all 
ballots will be collected) 

The result of the vote will be announced to the 
meeting the Chairmen. 
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เลขที่ 2 ซอยสุขุมวิท 81 (ศิริพจน์) ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ : 66-2332-0345 (15 คู่สายอัตโนมัติ)

แฟกซ์ : 66-2311-0851

2 Soi Sukhumvit 81 (Siripot), Sukhumvit Road, Bangjak, Phrakhanong, Bangkok 10260, Thailand
Tel. 66-2332-0345 ( 15 Lines )

Fax. 66-2311-0851

www.ple.co.th

บริษัท เพาเวอร์ ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน)
Power Line Engineering Public Company Limited


