
 
 

 

 
 

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 
คร้ังที่ 1/2559 

Invitation for Extraordinary General Meeting of Shareholders 1/2016 

 
บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) 

Power Line Engineering Public Company Limited 

 
วนัองัคารที่ 28 มิถุนายน 2559 

June 28th, 2016 
 

ลงทะเบียนประชุม เวลา 12.30 น. และเร่ิมประชุม เวลา 14.30 น. 
Meeting registration at 12.30 P.M. and Meeting commenced at 14:30 P.M. 

 
ณ ห้องคอนเวนช่ัน เอ ช้ัน 1 โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพ 

At Convention A, 1st Floor, Ambassador Hotel Bangkok  

171  ซอยสุขุมวทิ 11-13 ถนนสุขุมวทิ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 
171 Soi Sukhumvit 11-13, Sukhumvit Road, Wattana, Bangkok  

 
 
 
 
 
 

      
งดแจกของช าร่วย  เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางท่ีหน่วยงานก ากบัดูแลไดร้ณรงคใ์ห้ลด/เลิกการแจกของช าร่วย
ในการประชุมผูถื้อหุ้น  อย่างไรก็ตาม  บริษทัยงัคงจดัเคร่ืองด่ืม และอาหารวา่งไวรั้บรองเฉพาะผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบ
ฉนัทะท่ีมาร่วมประชุม (1 ท่าน ต่อ 1 ชุด) 

 
 
 

เพ่ือความรวดเร็วในการลงทะเบียนเพ่ือความรวดเร็วในการลงทะเบียน  
โปรดน าแบบฟอร์มลงทะเบียนซ่ึงพมิพ์บาร์โค้ดโปรดน าแบบฟอร์มลงทะเบียนซ่ึงพมิพ์บาร์โค้ด  
มาแสดงต่อเจ้าหน้าทีล่งทะเบียนในวนัประชุมมาแสดงต่อเจ้าหน้าทีล่งทะเบียนในวนัประชุมด้วยด้วย  

  
FFoorr  ccoonnvveenniieennccee  iinn  tthhee  rreeggiissttrraattiioonn,,  

PPlleeaassee  bbrriinngg  tthhee  rreeggiissttrraattiioonn  ffoorrmm  hhaavviinngg  tthhee  bbaarrccooddee  
ttoo  sshhooww  aatt  tthhee  mmeeeettiinngg  





 

 

ท่ี  59/0586-900(PL)/011     วนัท่ี  3  มิถุนายน   2559 
 

หนังสือเชิญประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที ่1/2559 
บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน ) 

 
เร่ือง ขอเชิญประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้  คร้ังท่ี 1/2559 
เรียน ท่านผูถื้อหุน้ 
ส่ิงทีส่่งมาด้วย 1.   ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2559 เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2559 

2. สารสนเทศการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์ของ บริษทั เพาเวอร์ไลน์ เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) 
3. รายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ ส าหรับการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์
4. แผนท่ีสถานท่ีจดัประชุมผูถื้อหุน้ 
5. หนงัสือมอบฉนัทะ  
6. รายช่ือพร้อมประวติักรรมการอิสระเพื่อการรับมอบอ านาจ 
7. ค าช้ีแจง การลงทะเบียน วธีิการมอบอ านาจ การแสดงเอกสารเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ 
8. ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้ 
9. ขั้นตอนการเขา้ร่วมประชุม 

 
 ดว้ยคณะกรรมการ บริษทั  เพาเวอร์ไลน์  เอ็นจิเนียร่ิง  จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”)  ไดมี้มติให้เรียกประชุม
วสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2559  ในวนัองัคารท่ี 28 มิถุนายน 2559  เร่ิมประชุมเวลา  14.30 น. และเปิดให้ลงทะเบียนเวลา 
12.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องคอนเวนช่ัน เอ ช้ัน 1 โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพ  เลขที่ 171 ซอยสุขุมวิท 11-13 ถนน
สุขุมวทิ  เขตวฒันา  กรุงเทพมหานคร  เพื่อพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดงัต่อไปน้ี 
 
วาระที ่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2559  เม่ือวนัที ่29 เมษายน 2559 
 วตัถุประสงค์และเหตุผล  : บริษทัจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2559  ซ่ึงจดัข้ึนเม่ือวนัศุกร์ท่ี 29 เมษายน
2559 และไดจ้ดัท ารายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชยภ์ายในระยะเวลาท่ี
กฎหมายก าหนด และเผยแพร่ในเวบ็ไซดข์องบริษทัฯ ไวเ้ป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ โดยมีส าเนารายงานการประชุม ปรากฏตาม
เอกสารแนบ 1  

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นวา่รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2559  ซ่ึงจดัข้ึน
เม่ือวนัศุกร์ท่ี 29 เมษายน 2559 ไดบ้นัทึกถูกตอ้งตามความเป็นจริง จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณา
รับรองรายงานการประชุมต่อไป  

การลงมติ : วาระนีต้้องผ่านมติอนุมติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 
 
 

1



 

วาระที ่ 2 พจิารณาอนุมตักิารขายหุ้นสามญัของ บริษัท สิทธารมย์ ดเีวลลอปเมนท์ จ ากดั (บริษัทย่อย) ให้กบั  
 บริษัท อาดามสั อนิคอร์ปอเรช่ัน จ ากดั (มหาชน) (ADAM) 

วตัถุประสงค์และเหตุผล :  เพื่อพิจารณาอนุมติัการขายหุน้สามญัของบริษทั สิทธารมย ์ ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั 
(บริษทัยอ่ย) จ านวน 159,995 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 1,000 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.997 ของจ านวนหุ้นท่ี
จ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด ในราคาทั้งส้ิน จ านวน 370,000,000 บาท (สามร้อยเจ็ดสิบลา้นบาทถว้น) ให้กบับริษทั อาดามสั 
อินคอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) (ADAM) 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบให้บริษทัจ าหน่ายหุ้นสามญัของ
บริษทั สิทธารมย ์ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั  ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั จ านวน 159,995 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1,000 
บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.997 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด ในราคาทั้งส้ินจ านวน 370,000,000 บาท 
ใหก้บั บริษทั อาดามสั อินคอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

ความเห็นคณะกรรมการ  :  ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 3/2559 เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2559 และคร้ัง
ท่ี 4/2559 เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2559 มีมติเห็นชอบให้บริษทัจ าหน่ายหุ้นสามญัของบริษทั สิทธารมย ์ดีเวลลอปเมนท์ 
จ ากดั  ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั จ านวน 159,995 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1,000 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.997 
ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด ในราคาทั้งส้ินจ านวน 370,000,000 บาท ใหก้บั บริษทั อาดามสั อินคอร์ปอเรชัน่ 
จ ากดั (มหาชน) โดยมอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษทัรวมถึงบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายเป็นผูมี้อ านาจ ใน
การเจรจา แกไ้ข และลงนามในสญัญาซ้ือขายหุน้ดงักล่าว ตลอดจนด าเนินการใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งหรือจ าเป็นไดทุ้กประการ
ตามท่ีเห็นควร 

ทั้งน้ี การเขา้ท ารายการดงักล่าว เป็นรายการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยต์ามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาด
ทุนท่ี ทจ. 20/2551 เร่ืองหลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีมีนยัส าคญัท่ีเขา้ข่ายเป็นรายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น 
และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูล และการปฏิบติัการของบริษทัจด
ทะเบียนในการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์พ.ศ. 2547 และเม่ือค านวณตามเกณฑมู์ลค่าของสินทรัพยสุ์ทธิ (NTA) 
จะมีขนาดรายการสูงสุดท่ีร้อยละ 74.73 ทั้ งน้ีบริษัทมีหน้าท่ีตอ้งเปิดเผยสารสนเทศในการเข้าท ารายการต่อตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัเพ่ือขออนุมติัการตกลงเขา้ท ารายการดงักล่าว  
รายละเอียดตามสารสนเทศการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์ปรากฏตามเอกสารแนบ 2    และพร้อมกนัน้ีไดแ้นบ รายงาน
ความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ บริษัท ดีเอส พรูเดนเชียล แมเนจเมนท์ จ ากัด ส าหรับการจ าหน่ายไปซ่ึง
สินทรัพย ์ ปรากฏตามเอกสารแนบ 3    

การลงมติ : วาระนีต้้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 
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วาระที ่ 2 พจิารณาอนุมตักิารขายหุ้นสามญัของ บริษัท สิทธารมย์ ดเีวลลอปเมนท์ จ ากดั (บริษัทย่อย) ให้กบั  
 บริษัท อาดามสั อนิคอร์ปอเรช่ัน จ ากดั (มหาชน) (ADAM) 

วตัถุประสงค์และเหตุผล :  เพื่อพิจารณาอนุมติัการขายหุน้สามญัของบริษทั สิทธารมย ์ ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั 
(บริษทัยอ่ย) จ านวน 159,995 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 1,000 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.997 ของจ านวนหุ้นท่ี
จ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด ในราคาทั้งส้ิน จ านวน 370,000,000 บาท (สามร้อยเจ็ดสิบลา้นบาทถว้น) ให้กบับริษทั อาดามสั 
อินคอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) (ADAM) 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบให้บริษทัจ าหน่ายหุ้นสามญัของ
บริษทั สิทธารมย ์ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั  ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั จ านวน 159,995 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1,000 
บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.997 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด ในราคาทั้งส้ินจ านวน 370,000,000 บาท 
ใหก้บั บริษทั อาดามสั อินคอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

ความเห็นคณะกรรมการ  :  ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 3/2559 เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2559 และคร้ัง
ท่ี 4/2559 เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2559 มีมติเห็นชอบให้บริษทัจ าหน่ายหุ้นสามญัของบริษทั สิทธารมย ์ดีเวลลอปเมนท์ 
จ ากดั  ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั จ านวน 159,995 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1,000 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.997 
ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด ในราคาทั้งส้ินจ านวน 370,000,000 บาท ใหก้บั บริษทั อาดามสั อินคอร์ปอเรชัน่ 
จ ากดั (มหาชน) โดยมอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษทัรวมถึงบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายเป็นผูมี้อ านาจ ใน
การเจรจา แกไ้ข และลงนามในสญัญาซ้ือขายหุน้ดงักล่าว ตลอดจนด าเนินการใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งหรือจ าเป็นไดทุ้กประการ
ตามท่ีเห็นควร 

ทั้งน้ี การเขา้ท ารายการดงักล่าว เป็นรายการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยต์ามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาด
ทุนท่ี ทจ. 20/2551 เร่ืองหลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีมีนยัส าคญัท่ีเขา้ข่ายเป็นรายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น 
และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูล และการปฏิบติัการของบริษทัจด
ทะเบียนในการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์พ.ศ. 2547 และเม่ือค านวณตามเกณฑมู์ลค่าของสินทรัพยสุ์ทธิ (NTA) 
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วาระที ่3 พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้าม)ี 
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รวดเร็วในการประชุม บริษทัขอความร่วมมือจากท่านกรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะ (พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)  
มายงั แผนกเลขานุการบริษัท ช้ัน 6 โทร. 02-332-0345 ต่อ 1221, 1127  บริษทั เพาเวอร์ไลน์ เอน็จิเนียร่ิง  จ ากดั  (มหาชน)   
เลขท่ี 2 ซอยสุขุมวิท 81 (ศิริพจน์) แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ  10260 ภายในวนัจนัทร์ ท่ี 27 มิถุนายน 2559  
ดว้ยจกัขอบคุณอยา่งยิง่ 

 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
บริษทั  เพาเวอร์ไลน์  เอน็จิเนียร่ิง  จ ากดั (มหาชน) 

 
 
 
 

 ( นายเสวก  ศรีสุชาต ) 
          ประธานกรรมการ 
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No.  59/586-900(PL)/011    June 3rd , 2016 
 

Invitation Letter of Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2016  
Power Line Engineering Public Company Limited 

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

2. Disposal of Assets of Power Line Engineering Public Company Limited 
3. The opinions of the IFA. for the disposition of assets 
4. Map of the Meeting Location 
5. Proxy Forms 
6. Name and Background of Independent Director to be a Proxy of Shareholders 
7. Guidelines for Registration, Proxy Appointment and Documents required in order 

to attend the Shareholders’ Meeting 
8. Articles of Association in relation to Shareholders’ Meeting  
9. Procedures for attending the EGM No.1/2016 

 
 The Board of Directors of Power Line Engineering Public Company Limited (“Company”) 
had a resolution to convene the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2016 on Tuesday, 
June 28th,2016 at 14.30 p.m., with opening for registration from 12.30 p.m., at Convention A, 1st 
Floor, 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 2016 Annual General Meeting of Shareholders 

on April  29th, 2016. 
   

Objective and reason : Regarding the  2016 Annual General Shareholder’s Meeting on 
April 29th, 2016.  The company and 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 deem that the minutes of 2016 Annual General 
Shareholder’s Meeting on April 29th, 2016 was correctly and truly recorded. The Board then 
recommended and propose the minutes for 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 Consider and approve the selling of shares of Sittharom Development Company 

Limited, the company’s subsidiary to Adamas Incorporation Public Company 
Limited (ADAM). 

 
 Objectives and Reasons : To approved to sell the 159,995 shares (par value of Baht 
1,000) of Sittharom Development Company Limited, the subsidiary being 99.997% owned by PLE to 
ADAM in the selling price of Baht 370 million.   
 Opinion of the Audit Committee : The Audit Committee agreed to sell the 159,995 
shares (par value of Baht 1,000) of Sittharom Development Company Limited, the subsidiary being 
99.997% owned by PLE to ADAM in the selling price of Baht 370 million.   
 Opinion of the Board : The Board of Directors meeting No. 3/2016 date April 25th, 2016 
and No. 4/2016 date May 14th, 2016  approved to sell the 159,995 shares (par value of Baht 1,000) of 
Sittharom Development Company Limited, the subsidiary being 99.997% owned by PLE to ADAM in 
the selling price of Baht 370 million.   
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 Objectives and Reasons : To approved to sell the 159,995 shares (par value of Baht 
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 According to SEC regulation Tor Jor 20/2551 of the rule of disposal the company’s assets 
and the notification of SET board of 2004 regarding the disclosure and practice of selling and 
purchasing of the listed company’s assets, this transaction of disposal the company’s asset using the 
calculation of net tangible assets (NTA), the size of the transaction is highest at 74.73%.  Therefore the 
company have to disseminate the transaction to SET and propose the transaction to shareholders’ 
meeting approval.  The information of the transaction is attached. Disposal of Assets of Power Line 
Engineering Public Company Limited  appears in Attachments 2 and The opinions of the IFA. for the 
disposition of assets  appears in Attachments 3 
 

Resolution : The resolution in this agenda requires the votes of not less than three-four of 
the total votes of the shareholders who present in the meeting. 
 
Agenda 3 Other subjects (if any). 

 
 
All shareholders are invited to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders 

No.1/2016 on Tuesday, June 28th, 2016. The meeting will commence at 14.30 p.m. at Convention A, 1st 
Floor, Ambassador Hotel Bangkok, No.171 Soi Sukhumvit 11-13, Sukhumvit Road, Wattana, Bangkok, 
the details of which appear in Attachments 4 : Map of the Meeting Location. The registration of 
attendance will be open 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 
5. 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, whose background is attached as Attachments 6 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 the Company 
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 
Monday June 27th, 2016. 

 
Yours Sincerely,  
Power Line Engineering Public Company Limited  
 
 

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

5



 

 

เอกสารแนบ 1 

รายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2559 
บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) 

วนัที ่ 29 เมษายน  2559  
------------------------------------------------------------------------------------- 

การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี  2559 ประชุม ณ หอ้งศาลาไทย  ชั้น 3 โรงแรมแอมบาสเดอร์ เลขท่ี 171  ซอย
สุขมุวทิ 11-13 ถนนสุขมุวทิ  เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 

จาํนวนผูถื้อหุน้ ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ 28 มีนาคม 2559 รวมทั้งส้ิน 6,195 ราย รวมจาํนวนหุน้ท่ีถือทั้งส้ิน  
1,089,080,282    หุน้  โดยในวนัประชุมน้ีมีผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมดว้ยตนเอง จาํนวน 64 ราย และโดยการรับมอบฉนัทะ  จาํนวน 89 
ราย  รวมเป็น 153 ราย นบัจาํนวนหุน้ได ้ 395,598,044 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 36.32 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด 
1,088,867,202  หุน้  ครบเป็นองคป์ระชุม   

 
เร่ิมการประชุมเวลา 14.30 น. 
 

นางสาวพรุิณพร เหล่ียมมุกดา ผูช่้วยเลขานุการบริษทั กล่าวสวสัดีและขอบพระคุณผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะ ทุก
ท่านท่ีไดส้ละเวลาเขา้ร่วมประชุมในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2559  ซ่ึงการประชุมในคร้ังน้ีประกอบดว้ยวาระการ
ประชุมรวมทั้งส้ิน 8 วาระ ตามรายละเอียดท่ีไดส่้งใหก้บัผูถื้อหุน้ทุกท่านพร้อมกบัหนงัสือเรียนเชิญประชุม และท่ีไดเ้ปิดเผยบน
เวบ็ไซตข์องบริษทั ท่ี http://www.ple.co.th  แลว้   

สาํหรับการดาํเนินการประชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 27 ระบุไวว้า่ “ประธานในท่ีประชุมฯ มีหนา้ท่ีควบคุมการ
ประชุมใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทั วา่ดว้ยการประชุม การท่ีท่ีประชุมจะมีมติใหเ้ปล่ียนลาํดบัวาระไดต้อ้งมีมติดว้ยคะแนน
เสียงไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจาํนวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม”    จึงขอช้ีแจงขั้นตอนและวธีิปฏิบติัในการประชุมการลงคะแนนเสียง
และการนบัคะแนนเสียงในวาระต่าง ๆ ดงัน้ี 
วธีิปฏบิัตใินการประชุมการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงในวาระต่าง ๆ 

การอภิปราย :  
ผูใ้ดประสงคจ์ะกล่าวถอ้ยคาํต่อท่ีประชุม ขอใหย้กมือข้ึนพน้ศีรษะ เม่ือประธานของท่ีประชุมอนุญาต แลว้จึงเดินไปยงั

ไมโครโฟนท่ีจดัเตรียมไว ้โดยตอ้งกล่าวถึง  
- ช่ือ-ช่ือสกลุของผูอ้ภิปราย  
- สถานะเป็นผูถื้อหุน้/หรือผูรั้บมอบฉนัทะ  
- และจาํนวนหุน้ท่ีถืออยูห่รือมอบฉนัทะ  
- แลว้จึงอภิปรายในเน้ือหาตามวาระ  
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และการนบัคะแนนเสียงในวาระต่าง ๆ ดงัน้ี 
วธีิปฏบิตัใินการประชุมการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงในวาระต่าง ๆ 

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

ฉนัทรั์บรอง หรือใหค้วามเห็นชอบตามท่ีประธานเสนอ  
ถา้มีผูใ้ดไม่ใหค้วามเห็นชอบ หรืองดออกเสียง ท่านประธานจะขอใหผู้ถื้อหุน้ และผูรั้บมอบฉนัทะท่ีไม่ใหค้วามเห็น

ชอบ หรืองดออกเสียง ลงคะแนนในบตัรลงคะแนน  
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ผูช่้วยเลขานุการบริษทั กล่าวแนะนาํและเรียนเชิญคณะกรรมการบริษทั เลขานุการบริษทั และคณะกรรมการบริหาร ท่ี
เขา้ร่วมประชุมบนเวที  ดงัน้ี 
คณะกรรมการบริษทั 

1. นายอาํนวย กาญจโนภาศ  รองประธานกรรมการ 
2. นายสุธี ตนัติวณิชชานนท ์  กรรมการ 
3. ดร.สิงห์ชยั อรุณวฒิุพงศ ์  ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
โดยกรรมการบริษทั 2 ท่าน คือ นายเสวก ศรีสุชาต และนายพิสันต ์ จินตนาภกัดี เขา้ร่วมการประชุมแต่ยงัไม่ข้ึนเวที  

เน่ืองจากครบวาระการเป็นกรรมการบริษทัในคร้ังน้ี 
โดยกรรมการบริษทัอีก 2 ท่าน คือ นายสมประสงค ์บุญยชยั กรรมการอิสระ และพลโทสินชยั  นุตสถิตย ์  กรรมการ

อิสระ  ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดเ้น่ืองจากติดภารกิจสาํคญัโดยเร่งด่วน   
คณะกรรมการบริหาร 

1. นายเสวก ศรีสุชาต  ประธานกรรมการบริหาร 
2. นายอาํนวย กาญจโนภาศ  รองประธานกรรมการบริหาร 
3. นายพิสนัต ์ จินตนาภกัดี  กรรมการบริหาร 
4. นายสุธี ตนัติวณิชชานนท ์ กรรมการบริหาร/ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายบญัชีและการเงิน 
5. นายพิสิฐ โรจนมงคล  กรรมการบริหาร 
6. นายกฤติ ภาษิต  กรรมการบริหาร 
7. นางชุติมา   อยูส่าธร  กรรมการบริหาร 
8. นายธาดา  ชุมะศารทูล  กรรมการบริหาร และ เลขานุการบริษทั 
โดยกรรมการบริหาร 1 ท่าน คือ นายสมบติั หวงัใจสุข ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมบนเวทีไดเ้น่ืองจากติดภารกิจทาํงาน

ท่ีต่างจงัหวดั    
 
ผูช่้วยเลขานุการบริษทั ไดแ้นะนาํตวัแทนจากสาํนกังานผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของบริษทั นายเชิดสกลุ  

อน้มงคล  ตวัแทนจากบริษทั  นายแดง  แปงสุข  ทนายความท่ีปรึกษาของบริษทั , นางสาวเยาวพา เกิดอะโณ  ฝ่ายตรวจสอบ
ภายในของบริษทั และ   ดร.พสิน สืบทรัพยอ์นนัต ์ ท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริหาร และไดเ้รียนเชิญท่านผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม
เป็นกรรมการตรวจนบัคะแนน 1 ถึง 2 ท่าน  แต่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดอาสาเป็นตวัแทนกรรมการตรวจนบัคะแนน  จึงไดเ้ชิญนาย
เชิดสกลุ อน้มงคล  นายแดง  แปงสุข  และนางสาวเยาวพา  เกิดอะโณ  เป็นกรรมการตรวจนบัคะแนน  

 
เลขานุการบริษทั แจง้ต่อท่ีประชุมวา่  “ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 27 ระบุไวว้า่การประชุมผูถื้อหุ้น ตอ้งมีผูถื้อหุ้น

และผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ มาประชุมไม่นอ้ยกวา่  25  คน   หรือมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้มาประชุมไม่นอ้ย
กวา่ 1 ใน 3 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมดจึงจะเป็นองคป์ระชุม”    ขณะน้ีมีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง  จาํนวน 64 
ราย และโดยการรับมอบฉนัทะ  จาํนวน 89 ราย  รวมเป็น 153 ราย นบัจาํนวนหุ้นได ้395,598,044 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 36.32 โดย
ปัจจุบนับริษทั มีผูถื้อหุน้ทั้งหมด 6,195 ราย  (หกพนัหน่ึงร้อยเกา้สิบห้าราย)  รวมจาํนวนหุ้นทั้งส้ิน 1,088,867,202  หุ้น (หน่ึงพนั
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แปดสิบแปดลา้นแปดแสนหกหม่ืนเจ็ดพนัสองร้อยสองหุ้น) ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทั  และไดเ้รียนเชิญ นาย
อาํนวย กาญจโนภาศ รองประธานกรรมการ ทาํหนา้ท่ีประธานท่ีประชุม และเร่ิมการประชุม  เน่ืองจากนายเสวก  ศรีสุชาต ครบ
วาระการเป็นกรรมการบริษทัในคร้ังน้ี 

 
นายอาํนวย กาญจโนภาศ  ทาํหนา้ท่ีประธานท่ีประชุม กล่าวเปิดการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2559  ของบริษทั 

เพาเวอร์ไลน์ เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน)  ตามระเบียบวาระการประชุม  ดงัน้ี  
 
วาระที ่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น  ประจ าปี 2558  เม่ือวนัศุกร์ที ่24 เมษายน 2558 
 ประธานท่ีประชุม ไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมวา่ บริษทั   ไดส่้งสาํเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2558  เม่ือ
วนัศุกร์ท่ี 24 เมษายน 2558 ใหผู้ถื้อหุน้ไวล่้วงหนา้พร้อมกบัจดหมายเชิญประชุมแลว้ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ในหนงัสือ
เชิญประชุม) จึงเรียนถามผูถื้อหุน้ถึงขอ้สงสยัหรือขอ้แกไ้ข (ถา้มี)  
 ประธานท่ีประชุมไดเ้รียนถามผูถื้อหุน้วา่ ท่านใดมีขอ้สงสยัเพ่ิมเติมหรือจะขอแกไ้ขรายงานการประชุมหรือไม่ 
 เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้สงสยัหรือขอแกไ้ขรายงานการประชุมเพ่ิมเติม  ประธานจึงขอใหท่ี้ประชุม 
พิจารณาลงมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2558  เม่ือวนัศุกร์ท่ี 24 เมษายน 2558 
 โดยวาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 มตทิีป่ระชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2558  เม่ือวนัศุกร์ท่ี 24 เมษายน 2558 
 โดยมมีตรัิบรองด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้
 เห็นด้วย จาํนวน 401,039,242  เสียง คิดเป็นร้อยละ   99.95 
 ไม่เห็นด้วย จาํนวน           0  เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00 
 งดออกเสียง จาํนวน       182,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.05 
 จาํนวนผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 163 ราย (เน่ืองจากในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมนบัเพ่ิมจากเร่ิม

ประชุมอีก 10 ราย)    
 
วาระที ่ 2 รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 
 ประธานท่ีประชุม ไดข้อให ้ นายสุธี ตนัติวณิชชานนท ์  ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายบญัชีและการเงิน เป็นผูช้ี้แจงผลการ
ดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี 2558 ใหท่ี้ประชุมไดรั้บทราบ  โดยนายสุธี ไดช้ี้แจงใหรั้บทราบ  ดงัน้ี 

จากงบการเงินรวมตรวจสอบประจาํปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ของบริษทั,  บริษทัยอ่ย, บริษทัร่วม และกิจการ
ร่วมคา้ มีผลการดาํเนินการขาดทุนสาํหรับงวดปี จาํนวน 1,868.49 ลา้นบาท เปรียบเทียบกบั ช่วงเดียวกนัในปี 2557 ซ่ึงมีกาํไร
จาํนวน 43.33 ลา้นบาท ในขณะท่ีงบการเงินเฉพาะบริษทัขาดทุนรวม จาํนวน 1,907.03 ลา้นบาท  เม่ือเปรียบเทียบกบัช่วงเดียวกนั
ในปี 2557 ซ่ึงมีกาํไรจาํนวน 100.09 ลา้นบาท โดยมีขาดทุนสุทธิตอ่หุน้จากงบการเงินรวม  จาํนวน 1.72 บาท เปรียบเทียบกบักาํไร
ต่อหุน้ในปี 2557  จาํนวน 0.04 บาทและจากงบการเงินเฉพาะบริษทัขาดทุนต่อหุน้  จาํนวน 1.75 บาท เปรียบเทียบกบักาํไรต่อหุน้ 
ปี 2557  จาํนวน 0.09 บาท โดยมีสาเหตุหลกัของการเปล่ียนแปลง ดงัน้ี 
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1. บริษทัมีรายไดร้วมใน ปี 2558 จาํนวน 6.17 พนัลา้นบาท ลดลง 34.08% เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2557 จาํนวน 
9.36 พนัลา้นบาท ซ่ึงเป็นผลมาจากการรับรู้รายไดจ้ากธุรกิจรับเหมาก่อสร้างลดลงเป็นผลกระทบจากงานใหม่ (Backlog ใหม่) ท่ี
คาดวา่จะเขา้มาในปลายปี 2557  และในช่วง 6 เดือนของปี 2558 ไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีไดว้างแผนไว ้ ประกอบกบัไดส่้งมอบ
งานโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง (PAR) ไปเรียบร้อยแลว้ ทาํใหก้ารรับรู้รายไดใ้นส่วนน้ีนอ้ยลงในขณะท่ีงบการเงินเฉพาะบริษทัมี
รายได ้ จาํนวน 6.29 พนัลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2557 จาํนวน 7.91 พนัลา้นบาท ลดลง 20.44% ซ่ึงเป็นผลจากการรับรู้
รายไดข้องงานก่อสร้างโครงการต่าง ๆ ยงัตํ่ากวา่เป้าหมายท่ีวางไว ้  

2. บริษทัมีอตัราส่วนตน้ทุนในการรับเหมาก่อสร้างสูงข้ึนสาํหรับงวดปี 2558 ในอตัราท่ี 121.46%  ซ่ึงเป็นอตัราท่ี
เพ่ิมข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัปี 2557 ท่ี 96.04% ซ่ึงทาํใหเ้กิดผลขาดทุนขั้นตน้ 21.46% เปรียบเทียบกบักาํไรขั้นตน้ท่ี 
3.96% ในปี 2557 เป็นผลมาจากการรับรู้ตน้ทุนของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง (PAR) ท่ีเพ่ิมข้ึนในขณะท่ีรายไดท่ี้คาดวา่จะเรียก
เก็บไดเ้พ่ิมเติมจากงานเพ่ิมรวมถึงค่า K ไม่สามารถเก็บไดต้ามเป้าหมาย  ทาํใหโ้ครงการ PAR รับรู้ขาดทุนในงวดปี จาํนวน 1,119 
ลา้นบาท งบการเงินเฉพาะบริษทัมีตน้ทุนในการรับเหมาก่อสร้างเพ่ิมข้ึนจากปี 2557 อตัรา 95.44% เพ่ิมข้ึนเป็น 97.23% ในปี 2558 
และมีกาํไรขั้นตน้ 2.77% เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2557  ซ่ึงมีกาํไรขั้นตน้อตัรา 4.56% ซ่ึงกาํไรดงักล่าวไม่เป็นไปตามเป้าหมายเป็น
ผลจากราคาวสัดุก่อสร้าง ค่าแรงและ Overheads ท่ีสูงข้ึนแมว้า่จะมีการปรับปรุงการควบคุมตน้ทุนท่ีดีข้ึน  

3. บริษทัมีขาดทุนก่อนภาษี จาํนวน 1,902.91 ลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบกบักาํไรในปี 2557  จาํนวน 41.08 ลา้น
บาท เป็นผลจากการรับรู้รายไดใ้นธุรกิจรับหมาก่อสร้างไม่เป็นไปตามเป้าหมายและการขาดทุนจากโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง 
(PAR) ในขณะท่ีมีค่าใชจ่้ายในการขายและบริการในระดบัเดียวกบั ปี 2557 แต่มีตน้ทุนการเงินท่ีเพ่ิมสูงข้ึน ในขณะท่ีงบการเงิน
เฉพาะบริษทัมีขาดทุน จาํนวน 1,907.03 ลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบกบักาํไรในปี 2557 จาํนวน 115.7 ลา้นบาท เป็นผลมาจากการตั้ง
ค่าหน้ีสงสยัจะสูญเพ่ิมข้ึน จาํนวน 1,175.86 ลา้นบาท โดยเฉพาะในส่วนของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง  และขาดทุนจากการตั้ง
ดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทั บาํรุงเมืองพลาซ่า จาํกดั  และบริษทั เพาเวอร์พรอสเพค จาํกดั จาํนวนรวม 561.18 ลา้นบาท 

หลงัจากนายสุธี  รายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี 2558  เรียบร้อย  ประธานท่ีประชุมไดส้อบถามผูถื้อหุน้
ในท่ีประชุมวา่  ท่านใดมีคาํถามหรือขอ้สงสยัหรือขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติมหรือไม่  

 เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีคาํถาม  ประธานท่ีประชุมจึงแจง้ตอ่ท่ีประชุมวา่ ในวาระน้ีเป็นเพียงวาระท่ีใหผู้ถื้อหุน้
รับทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี 2558 ท่ีผา่นมา ไม่มีการลงคะแนนเสียง 
 มตทิีป่ระชุม  รับทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัประจาํปี 2558 (เน่ืองจากวาระน้ีไม่ตอ้งลงคะแนนเสียง)  
 
วาระที ่ 3 พจิารณาอนุมตังิบการเงนิ ประจ าปี 2558 ส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 และรายงานผู้สอบบัญชี 

ประธานท่ีประชุม   ไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมวา่ผลการดาํเนินงาน  และงบการเงินรวมของบริษทั   และบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2558 ไดผ้า่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี และผา่นการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการวา่ถูกตอ้ง (รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจาํปี 2558) ซ่ึงไดส่้งใหผู้ถื้อหุน้ล่วงหนา้พร้อมจดหมายเชิญ
ประชุมแลว้ และขอใหน้ายสุธี ตนัติวณิชชานนท ์ ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายบญัชีและการเงิน เป็นผูร้ายงานผสรุปผลการดาํเนินงาน
ของบริษทัในรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ท่ีผา่นมา ซ่ึงแสดงฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทั ปี 
2558 โดยสรุป ดงัน้ี 
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1. บริษทัมีรายไดร้วมใน ปี 2558 จาํนวน 6.17 พนัลา้นบาท ลดลง 34.08% เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2557 จาํนวน 
9.36 พนัลา้นบาท ซ่ึงเป็นผลมาจากการรับรู้รายไดจ้ากธุรกิจรับเหมาก่อสร้างลดลงเป็นผลกระทบจากงานใหม่ (Backlog ใหม่) ท่ี
คาดวา่จะเขา้มาในปลายปี 2557  และในช่วง 6 เดือนของปี 2558 ไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีไดว้างแผนไว ้ ประกอบกบัไดส่้งมอบ
งานโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง (PAR) ไปเรียบร้อยแลว้ ทาํใหก้ารรับรู้รายไดใ้นส่วนน้ีนอ้ยลงในขณะท่ีงบการเงินเฉพาะบริษทัมี
รายได ้ จาํนวน 6.29 พนัลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2557 จาํนวน 7.91 พนัลา้นบาท ลดลง 20.44% ซ่ึงเป็นผลจากการรับรู้
รายไดข้องงานก่อสร้างโครงการต่าง ๆ ยงัตํ่ากวา่เป้าหมายท่ีวางไว ้  

2. บริษทัมีอตัราส่วนตน้ทุนในการรับเหมาก่อสร้างสูงข้ึนสาํหรับงวดปี 2558 ในอตัราท่ี 121.46%  ซ่ึงเป็นอตัราท่ี
เพ่ิมข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัปี 2557 ท่ี 96.04% ซ่ึงทาํใหเ้กิดผลขาดทุนขั้นตน้ 21.46% เปรียบเทียบกบักาํไรขั้นตน้ท่ี 
3.96% ในปี 2557 เป็นผลมาจากการรับรู้ตน้ทุนของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง (PAR) ท่ีเพ่ิมข้ึนในขณะท่ีรายไดท่ี้คาดวา่จะเรียก
เก็บไดเ้พ่ิมเติมจากงานเพ่ิมรวมถึงค่า K ไม่สามารถเก็บไดต้ามเป้าหมาย  ทาํใหโ้ครงการ PAR รับรู้ขาดทุนในงวดปี จาํนวน 1,119 
ลา้นบาท งบการเงินเฉพาะบริษทัมีตน้ทุนในการรับเหมาก่อสร้างเพ่ิมข้ึนจากปี 2557 อตัรา 95.44% เพ่ิมข้ึนเป็น 97.23% ในปี 2558 
และมีกาํไรขั้นตน้ 2.77% เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2557  ซ่ึงมีกาํไรขั้นตน้อตัรา 4.56% ซ่ึงกาํไรดงักล่าวไม่เป็นไปตามเป้าหมายเป็น
ผลจากราคาวสัดุก่อสร้าง ค่าแรงและ Overheads ท่ีสูงข้ึนแมว้า่จะมีการปรับปรุงการควบคุมตน้ทุนท่ีดีข้ึน  

3. บริษทัมีขาดทุนก่อนภาษี จาํนวน 1,902.91 ลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบกบักาํไรในปี 2557  จาํนวน 41.08 ลา้น
บาท เป็นผลจากการรับรู้รายไดใ้นธุรกิจรับหมาก่อสร้างไม่เป็นไปตามเป้าหมายและการขาดทุนจากโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง 
(PAR) ในขณะท่ีมีค่าใชจ่้ายในการขายและบริการในระดบัเดียวกบั ปี 2557 แต่มีตน้ทุนการเงินท่ีเพ่ิมสูงข้ึน ในขณะท่ีงบการเงิน
เฉพาะบริษทัมีขาดทุน จาํนวน 1,907.03 ลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบกบักาํไรในปี 2557 จาํนวน 115.7 ลา้นบาท เป็นผลมาจากการตั้ง
ค่าหน้ีสงสยัจะสูญเพ่ิมข้ึน จาํนวน 1,175.86 ลา้นบาท โดยเฉพาะในส่วนของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง  และขาดทุนจากการตั้ง
ดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทั บาํรุงเมืองพลาซ่า จาํกดั  และบริษทั เพาเวอร์พรอสเพค จาํกดั จาํนวนรวม 561.18 ลา้นบาท 

หลงัจากนายสุธี  รายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี 2558  เรียบร้อย  ประธานท่ีประชุมไดส้อบถามผูถื้อหุน้
ในท่ีประชุมวา่  ท่านใดมีคาํถามหรือขอ้สงสยัหรือขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติมหรือไม่  

 เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีคาํถาม  ประธานท่ีประชุมจึงแจง้ตอ่ท่ีประชุมวา่ ในวาระน้ีเป็นเพียงวาระท่ีใหผู้ถื้อหุน้
รับทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี 2558 ท่ีผา่นมา ไม่มีการลงคะแนนเสียง 
 มตทิีป่ระชุม  รับทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัประจาํปี 2558 (เน่ืองจากวาระน้ีไม่ตอ้งลงคะแนนเสียง)  
 
วาระที ่ 3 พจิารณาอนุมตังิบการเงนิ ประจ าปี 2558 ส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 และรายงานผู้สอบบัญชี 

ประธานท่ีประชุม   ไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมวา่ผลการดาํเนินงาน  และงบการเงินรวมของบริษทั   และบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2558 ไดผ้า่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี และผา่นการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการวา่ถูกตอ้ง (รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจาํปี 2558) ซ่ึงไดส่้งใหผู้ถื้อหุน้ล่วงหนา้พร้อมจดหมายเชิญ
ประชุมแลว้ และขอใหน้ายสุธี ตนัติวณิชชานนท ์ ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายบญัชีและการเงิน เป็นผูร้ายงานผสรุปผลการดาํเนินงาน
ของบริษทัในรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ท่ีผา่นมา ซ่ึงแสดงฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทั ปี 
2558 โดยสรุป ดงัน้ี 

 

  

          (หน่วย : บาท) 

  
 ทั้งน้ีเพ่ือใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั ซ่ึงกาํหนดใหบ้ริษทัตอ้งจดัทาํงบการเงิน ณ วนัส้ินสุดของ
รอบบญัชีของบริษทัท่ีผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแลว้ และนาํเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติั   
 ประธานท่ีประชุมไดเ้รียนถามผูถื้อหุน้วา่ ท่านใดมีคาํถาม, ขอ้สงสยัเพ่ิมเติมหรือไม่    
 นางศิรินทร์ ตนัติพิทกัษโ์ชติ  เป็นผูรั้บมอบฉนัทะ สมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย    จาํนวน 5 หุน้  ไดย้กมือและขอ
อนุญาตประธาน ฯ ขอถามวา่งบการเงินของบริษทัท่ีผูส้อบบญัชีไดแ้สดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไข บริษทัไดมี้การแกไ้ขปัญหาน้ี
อยา่งไรบา้ง 
 นายสุธี  ช้ีแจงวา่  การแสดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไขของผูส้อบบญัชีมีสาเหตุมาจากการท่ีผูส้อบบญัชีไม่ไดร้วมงบ
การเงินของ บริษทั เทคเนอร์ จาํกดั (TN) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยเขา้ไวใ้นงบการเงินรวม  ซ่ึงเกิดจาก ภายหลงัจากวนัท่ี 30 กนัยายน 
2551 กรรมการผูจ้ดัการของ TN ไม่ไดด้าํเนินการและไม่ยนิยอมจดัส่งงบการเงินใหก้บับริษทั  ซ่ึงบริษทัไดด้าํเนินการทั้งคดีแพง่  
และคดีอาญาไปแลว้  ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาล  โดยเฉพาะการตีความวา่เป็นบริษทัยอ่ยหรือไม่  เน่ืองจากบริษทัถือ
หุน้เพียงร้อยละ 50  ในส่วนน้ีมีรายละเอียดเพ่ิมเติมในรายงานประจาํปี 2558 ( แบบ Form 56-1) 
 นายศุภชยั  เศรษฐเสถียร เป็นผูถื้อหุน้จาํนวน 2,000,000 หุน้   และเป็นผูรั้บมอบฉนัทะ นายนพพล เศรษฐเสถียร  
จาํนวน  580,000 หุน้  ขอถามคาํถามเพ่ิมเติมอีก 2 คาํถาม  คือ 

1. การตั้งสาํรองหน้ีสูญของบริษทั เป็นการประมาณการท่ีเกินกวา่ความน่าจะเป็นหรือไม่ 
2. ขอใหบ้ริษทัช่วยขยายความการขาดทุนกรณีของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง 

 ประธานฯขอใหน้ายสุธี ตนัติวณิชชานนท ์ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายบญัชีและการเงินตอบขอ้ซกัถามของนายศุภชยั    
 นายสุธี  ช้ีแจงดงัน้ี  การตั้งสาํรองหน้ีสูญของบริษทัเป็นไปตามหลกัการและมาตรฐานบญัชีทัว่ไป  โดยในส่วนของ
โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง PAR ไดต้ั้งผลขาดทุนของโครงการ จาํนวน 1.08 พนัลา้นบาท  นอกจากนั้น มีการตั้งดอ้ยค่าเงินลงทุน
ใน บริษทั บาํรุงเมืองพลาซ่า จาํกดั (BMP) จาํนวน 373.5 ลา้นบาท  และขาดทุนจากการจาํหน่ายเงินลงทุน บริษทั เพาเวอร์พรอส
เพค จาํกดั (PPC) จาํนวน273.8 ลา้นบาท  สาํหรับการขาดทุนในโครงการ PAR เป็นผลกระทบจากค่าใชจ่้ายท่ีเพ่ิมข้ึน  ซ่ึงเป็น
ผลกระทบจากช่วงนํ้ าท่วมปลายปี 2554 ถึงตน้ปี 2555 ทาํใหบ้ริษทัมีค่าใชจ่้าย Overhead ท่ีสูงมากโดยเฉพาะในช่วงท่ีตอ้งขยาย

รายการ 
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

2558 2557 
(ปรับปรุงใหม่) 2558 2557 

สินทรัพยร์วม 8,543,979,239 9,673,850,344 8,192,001,254 9,335,880,190 
หน้ีสินรวม 8,306,450,319 7,470,420,305 6,715,083,409 5,891,620,718 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 237,528,920 2,203,430,039 1,476,917,845 3,444,259,472 
รายไดร้วม 6,169,996,944 9,359,925,999 6,293,756,012 7,911,187,056 
กาํไร(ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับปี (1,925,965,714) 16,465,310 (1,927,406,222) 100,088,674 
กาํไรต่อหุน้ (ขาดทุน) (1.72) 0.04 (1.75) 0.09 
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อายสุญัญาก่อสร้างออกไปในช่วงของวกิฤตการเมือง ในปี 2556 ถึง 2557  นอกจากนั้น การปรับคา่แรงท่ีสูงข้ึนจาก 215 บาท เป็น 
300 บาทต่อวนั  มีผลทาํใหต้น้ทุนโครงการสูงข้ึนอยา่งมาก ประกอบกบัจาํนวนเงินท่ี PAR คาดวา่จะสามารถ Claim ทาง รฟม.ได้
เพ่ิมเติมตํ่ากวา่เป้าหมายมาก  รวมถึงค่า K-Factor ท่ีควรจะไดรั้บยงัตํ่ากวา่เป้าหมายเช่นเดียวกนั 
 นายศกัดา  ตั้งศกัด์ิสถิตย ์เป็นผูถื้อหุน้จาํนวน 100  หุน้  ขอถามคาํถาม  ดงัน้ี 

1. ทาํไมบริษทัถึงขาย บริษทั เพาเวอร์พรอสเพค็ จาํกดั (PPC)ไปในราคาท่ีขาดทุนมากขนาดน้ี 
2. ขอทราบรายละเอียดของการตั้งสาํรองหน้ีสูญ 
3. บริษทั บาํรุงเมืองพลาซ่า จาํกดั (BMP) จะทาํใหบ้ริษทัขาดทุนแบบปีน้ีอีกหรือไม่ 
ประธานฯขอใหน้ายธาดา  ชุมะศารทูล  ตอบขอ้ซกัถามของนายศกัดา ดงัน้ี 

 นายธาดา ช้ีแจงวา่  ในระยะเวลาหลายปีท่ีผา่นมา การดาํเนินงานของ PPC ประสบภาวการณ์ขาดทุนมาโดยตลอด  
เน่ืองจากราคาเช้ือเพลิง แกลบ มีราคาสูงมาก  ทาํใหท้างบริษทัตอ้งใหก้ารสนบัสนุนทางดา้นการเงิน PPC มาโดยตลอด  ซ่ึงเป็นทั้ง
การเพ่ิมทุนและการใหกู้ย้มื  แมว้า่ทาง PPC จะไดมี้การปรับปรุง เปล่ียนแปลงเช้ือเพลิงสาํหรับการผลิตไฟฟ้าจากแกลบ  เป็นการ
ผสมแกลบกบัเปลือกไมแ้ละชานออ้ย  แต่ก็ยงัไม่สามารถทาํให ้ PPC มีกาํไรได ้  และยงัเป็นภาระแก่บริษทัซ่ึงตอ้งใส่เงินให ้ PPC 
อีกประมาณ 10 ลา้นบาทต่อเดือน  ซ่ึงเป็นจาํนวนเงินท่ีสูง  ดงันั้น  ทางคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษทั จึงได้
พิจารณาขายเงินลงทุนดงักล่าวใหก้บัผูล้งทุนรายใหม่ โดยการดาํเนินการดงักล่าวแมว้า่บริษทัจะตอ้งรับรู้ขาดทุนจากการจาํหน่าย
เงินลงทุน จาํนวน 273.8 ลา้นบาท  แต่ไดรั้บเงินสดกลบัคืนบริษทัจาํนวนประมาณ 200 ลา้นบาท 
 ส่วนการตั้งสาํรองหน้ีสูญและผลขาดทุนใน PAR ตามท่ีไดช้ี้แจงไวก่้อนหนา้น้ีแลว้ คือ สาํรองสาํหรับการขาดทุนใน 
PAR จาํนวน 1.08 พนัลา้นบาท  การดอ้ยค่าของเงินลงทุนใน BMP จาํนวน 373.5 ลา้นบาท  และขาดทุนจากการจาํหน่ายเงินลงทุน 
PPC จาํนวน 273.8 ลา้นบาท 
 ในส่วนของ BMP เน่ืองจากเป็นการทาํธุรกิจหา้งสรรพสินคา้ขายส่งและปลีก  ซ่ึงเป็นโครงการท่ีบริษทัไดม้าเน่ืองจาก
เจา้ของโครงการเดิมไม่มีเงินจ่ายค่าก่อสร้างใหก้บับริษทั  ซ่ึงโครงการน้ีท่านผูถื้อหุน้เดิมไดรั้บทราบปัญหาและแนวทางการแกไ้ข
ปัญหา  รวมถึงความคืบหนา้ในการดาํเนินการดา้นต่าง ๆ แลว้  และมีรายละเอียดอยูใ่นรายงานประจาํปี 2558 (Form 56-1)  ซ่ึงมี
รายละเอียดชดัเจน  ส่วนการตั้งดอ้ยค่าเงินลงทุนใน BMP และผลขาดทุนของ BMP จะมีผลกระทบต่องบการเงินรวมของบริษทั
อาจจะยงัคงอยูห่ากยงัไม่สามารถแกไ้ขปัญหาได ้  แนวทางท่ีทางคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษทัเนน้ คือ เร่งขาย
โครงการใหก้บัผูล้งทุนรายใหม่เน่ืองจากธุรกิจน้ีไม่ใช่ธุรกิจหลกัของบริษทั  โดยในระยะท่ีผา่นมามีผูล้งทุนหลายรายใหค้วาม
สนใจแต่ราคาท่ีเสนอมาจะส่งผลใหบ้ริษทัขาดทุนจาํนวนท่ีสูงเกินไป  จึงยงัไม่สามารถขายได ้ อยา่งไรก็ตามในปัจจุบนับริษทัไดมี้
การปรับปรุง เปล่ียนแปลงเง่ือนไขสาํหรับการซ้ือทั้งโครงการและการเช่าทั้งโครงการใหอ้ยูใ่นเกณฑท่ี์ทาํใหผู้ล้งทุนใหม่เกิดความ
สนใจ  ในขณะท่ีบริษทัไดรั้บผลกระทบจากการขาดทุนในจาํนวนท่ีไม่สูงเกินไป  ซ่ึงคาดวา่การดาํเนินการดงักล่าวน่าจะทราบผล
ในปี 2559 
 นายศุภชยั  เศรษฐเสถียร ขอแนะนาํและถามคาํถามเพ่ิมเติมอีก  คือ 

1. ขอแนะนาํวา่ก่อนท่ีบริษทัจะตกลงลงนามในสญัญาควรตรวจสอบใหรั้ดกมุมากกวา่น้ี โดยตรวจสอบใหค้รอบคลุม
ถึงเหตุสุดวสิยัต่าง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึนดว้ย 

2. ขอฝากใหน้กักฎหมายและผูบ้ริหารของบริษทัช่วยกนัวเิคราะห์ความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนก่อนจะรับงานโครงการต่างๆ 
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อายสุญัญาก่อสร้างออกไปในช่วงของวกิฤตการเมือง ในปี 2556 ถึง 2557  นอกจากนั้น การปรับคา่แรงท่ีสูงข้ึนจาก 215 บาท เป็น 
300 บาทต่อวนั  มีผลทาํใหต้น้ทุนโครงการสูงข้ึนอยา่งมาก ประกอบกบัจาํนวนเงินท่ี PAR คาดวา่จะสามารถ Claim ทาง รฟม.ได้
เพ่ิมเติมตํ่ากวา่เป้าหมายมาก  รวมถึงค่า K-Factor ท่ีควรจะไดรั้บยงัตํ่ากวา่เป้าหมายเช่นเดียวกนั 
 นายศกัดา  ตั้งศกัด์ิสถิตย ์เป็นผูถื้อหุน้จาํนวน 100  หุน้  ขอถามคาํถาม  ดงัน้ี 

1. ทาํไมบริษทัถึงขาย บริษทั เพาเวอร์พรอสเพค็ จาํกดั (PPC)ไปในราคาท่ีขาดทุนมากขนาดน้ี 
2. ขอทราบรายละเอียดของการตั้งสาํรองหน้ีสูญ 
3. บริษทั บาํรุงเมืองพลาซ่า จาํกดั (BMP) จะทาํใหบ้ริษทัขาดทุนแบบปีน้ีอีกหรือไม่ 
ประธานฯขอใหน้ายธาดา  ชุมะศารทูล  ตอบขอ้ซกัถามของนายศกัดา ดงัน้ี 

 นายธาดา ช้ีแจงวา่  ในระยะเวลาหลายปีท่ีผา่นมา การดาํเนินงานของ PPC ประสบภาวการณ์ขาดทุนมาโดยตลอด  
เน่ืองจากราคาเช้ือเพลิง แกลบ มีราคาสูงมาก  ทาํใหท้างบริษทัตอ้งใหก้ารสนบัสนุนทางดา้นการเงิน PPC มาโดยตลอด  ซ่ึงเป็นทั้ง
การเพ่ิมทุนและการใหกู้ย้มื  แมว้า่ทาง PPC จะไดมี้การปรับปรุง เปล่ียนแปลงเช้ือเพลิงสาํหรับการผลิตไฟฟ้าจากแกลบ  เป็นการ
ผสมแกลบกบัเปลือกไมแ้ละชานออ้ย  แต่ก็ยงัไม่สามารถทาํให ้ PPC มีกาํไรได ้  และยงัเป็นภาระแก่บริษทัซ่ึงตอ้งใส่เงินให ้ PPC 
อีกประมาณ 10 ลา้นบาทต่อเดือน  ซ่ึงเป็นจาํนวนเงินท่ีสูง  ดงันั้น  ทางคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษทั จึงได้
พิจารณาขายเงินลงทุนดงักล่าวใหก้บัผูล้งทุนรายใหม่ โดยการดาํเนินการดงักล่าวแมว้า่บริษทัจะตอ้งรับรู้ขาดทุนจากการจาํหน่าย
เงินลงทุน จาํนวน 273.8 ลา้นบาท  แต่ไดรั้บเงินสดกลบัคืนบริษทัจาํนวนประมาณ 200 ลา้นบาท 
 ส่วนการตั้งสาํรองหน้ีสูญและผลขาดทุนใน PAR ตามท่ีไดช้ี้แจงไวก่้อนหนา้น้ีแลว้ คือ สาํรองสาํหรับการขาดทุนใน 
PAR จาํนวน 1.08 พนัลา้นบาท  การดอ้ยค่าของเงินลงทุนใน BMP จาํนวน 373.5 ลา้นบาท  และขาดทุนจากการจาํหน่ายเงินลงทุน 
PPC จาํนวน 273.8 ลา้นบาท 
 ในส่วนของ BMP เน่ืองจากเป็นการทาํธุรกิจหา้งสรรพสินคา้ขายส่งและปลีก  ซ่ึงเป็นโครงการท่ีบริษทัไดม้าเน่ืองจาก
เจา้ของโครงการเดิมไม่มีเงินจ่ายค่าก่อสร้างใหก้บับริษทั  ซ่ึงโครงการน้ีท่านผูถื้อหุน้เดิมไดรั้บทราบปัญหาและแนวทางการแกไ้ข
ปัญหา  รวมถึงความคืบหนา้ในการดาํเนินการดา้นต่าง ๆ แลว้  และมีรายละเอียดอยูใ่นรายงานประจาํปี 2558 (Form 56-1)  ซ่ึงมี
รายละเอียดชดัเจน  ส่วนการตั้งดอ้ยค่าเงินลงทุนใน BMP และผลขาดทุนของ BMP จะมีผลกระทบต่องบการเงินรวมของบริษทั
อาจจะยงัคงอยูห่ากยงัไม่สามารถแกไ้ขปัญหาได ้  แนวทางท่ีทางคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษทัเนน้ คือ เร่งขาย
โครงการใหก้บัผูล้งทุนรายใหม่เน่ืองจากธุรกิจน้ีไม่ใช่ธุรกิจหลกัของบริษทั  โดยในระยะท่ีผา่นมามีผูล้งทุนหลายรายใหค้วาม
สนใจแต่ราคาท่ีเสนอมาจะส่งผลใหบ้ริษทัขาดทุนจาํนวนท่ีสูงเกินไป  จึงยงัไม่สามารถขายได ้ อยา่งไรก็ตามในปัจจุบนับริษทัไดมี้
การปรับปรุง เปล่ียนแปลงเง่ือนไขสาํหรับการซ้ือทั้งโครงการและการเช่าทั้งโครงการใหอ้ยูใ่นเกณฑท่ี์ทาํใหผู้ล้งทุนใหม่เกิดความ
สนใจ  ในขณะท่ีบริษทัไดรั้บผลกระทบจากการขาดทุนในจาํนวนท่ีไม่สูงเกินไป  ซ่ึงคาดวา่การดาํเนินการดงักล่าวน่าจะทราบผล
ในปี 2559 
 นายศุภชยั  เศรษฐเสถียร ขอแนะนาํและถามคาํถามเพ่ิมเติมอีก  คือ 

1. ขอแนะนาํวา่ก่อนท่ีบริษทัจะตกลงลงนามในสญัญาควรตรวจสอบใหรั้ดกมุมากกวา่น้ี โดยตรวจสอบใหค้รอบคลุม
ถึงเหตุสุดวสิยัต่าง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึนดว้ย 

2. ขอฝากใหน้กักฎหมายและผูบ้ริหารของบริษทัช่วยกนัวเิคราะห์ความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนก่อนจะรับงานโครงการต่างๆ 
  

  

 นายธาดา  ช้ีแจงวา่  บริษทัมีทีมงานในการตรวจสอบสญัญา และในปัจจุบนันอกจากบริษทัจะมีท่ีปรึกษากฎหมายดา้น
สญัญาก่อสร้างโดยเฉพาะแลว้  บริษทัยงัมีหน่วยงานส่วนบริหารสญัญาก่อสร้าง  และคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงและ
การตลาดในการประเมินและวเิคราะห์โครงการและสญัญาต่าง ๆ ก่อนเขา้ร่วมประมูลงาน และรับงาน  ซ่ึงในส่วนน้ีสามารถลด
และจาํกดัความเส่ียงซ่ึงอาจเกิดข้ึนไดใ้นอนาคตต่อไป 
 นายณฐัพล  เงาวลัลโภ เป็นผูถื้อหุน้จาํนวน 4,501,000 หุน้   มีคาํถาม ดงัน้ี 

1. การประมูลงานโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงประมาณราคาไวผ้ิดหรือไม่ ส่วนค่า K ท่ีไดน้อ้ยท่ีทาํใหเ้กิดผลกระทบ
กบับริษทั  แลว้ทาํไมบริษทัอ่ืนถึงไม่มีผลกระทบ 

2. ทาํไมค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารโตข้ึนทุกปี แต่รายไดน้อ้ยลง  และตน้ทุนทางการเงินท่ีมากข้ึนเน่ืองจาก
ดอกเบ้ียท่ีสูงข้ึนทุกปี บริษทัมีมาตรการแกไ้ขปัญหาน้ีอยา่งไร 

3. ขอใหผู้บ้ริหารลงมาดูพนกังานระดบัปฏิบติัการดว้ยวา่ไดรั้บความสะดวกในการทาํงานหรือไม่   
 
นายสุธี ช้ีแจงวา่  ตามท่ีช้ีแจงไวแ้ลว้ขา้งตน้เก่ียวกบัการขาดทุนของโครงการ PAR  การประมาณราคาก่อนประมูล

ไม่ไดมี้การผิดพลาด  แต่ผลกระทบจากการปรับค่าแรงขั้นตํ่าท่ีข้ึนมาในเกณฑท่ี์สูง  ผลกระทบจากนํ้ าท่วม  และวกิฤตการณ์
การเมืองในช่วงท่ีผา่นมา  ส่งผลถึงการขยายระยะเวลา  ซ่ึงก่อใหเ้กิดค่าใชจ่้าย Overhead ท่ีสูงมาก  รวมถึงการ Claim งานเพ่ิมและ
ค่า K ท่ีไดรั้บตํ่ากวา่เป้าหมาย  ซ่ึงผลกระทบดงักล่าวมีต่อทุกบริษทั  ส่วนอตัราค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร  อยูใ่นเกณฑท่ี์
สูงข้ึน  เน่ืองจากมีส่วนของรายไดล้ดลงในขณะท่ีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารอยูใ่นเกณฑท่ี์ไม่เปล่ียนแปลงมากนกั  เน่ืองจาก
เป็นส่วนของเงินเดือนและค่าใชจ่้ายประจาํ  ส่วนตน้ทุนดา้นการเงินสูงข้ึนเน่ือจากมีการออกหุน้กูเ้พ่ิมเติม 

ส่วนมาตรการในการลดตน้ทุนดงักล่าว  บริษทัไดเ้ร่งกระบวนการเรียกเก็บเงิน  และติดตามหน้ี  รวมถึงการขาย
สินทรัพยท่ี์ไม่ใช่ธุรกิจหลกัของบริษทั  และหาแหล่งเงินกูแ้ละเงินทุนท่ีมีค่าใชจ่้ายตํ่ากวา่  ส่วนเร่ืองพนกังานระดบัปฏิบติังาน  
บริษทัมีนโยบายและดาํเนินงานตา่ง ๆ โดยเท่าเทียมกนัทุกคน  โดยยดึหลกั Merit system มาโดยตลอด 
 นายศกัดา  ตั้งศกัด์ิสถิตย ์เป็นผูถื้อหุน้จาํนวน 100  หุน้  ขอถามคาํถาม  ดงัน้ี 

1. จากรายงานประจาํปี 2558 ของบริษทั หนา้ 65 รายการประมาณการหน้ีสินจากการถูกบอกเลิกสญัญา จาํนวน 
283.96 ลา้นบาท และรายการเงินรับล่วงหนา้ จาํนวน 1,852.85 ลา้นบาท มาจากอะไร 

2. เร่ืองคดีความของบริษทั เทคเนอร์ จาํกดั (TN)ไม่ทราบวา่คืบหนา้ไปอยา่งไรบา้ง 
3. บริษทั บาํรุงเมืองพลาซ่า จาํกดั (BMP) มีค่าใชจ่้ายตดัค่าเส่ือมอยูท่ี่เท่าไร  และอตัราการเช่าอยูท่ี่เท่าไร 

 นายสุธี ช้ีแจงวา่ รายการประมาณการหน้ีสินจากการถูกบอกเลิกสญัญา จาํนวน 283.96 ลา้นบาท เป็นรายการตั้ง
สาํรองของบริษทั เทคเนอร์ จาํกดั (TN) บริษทัยอ่ยท่ีทางบริษทัมีภาระคํ้าประกนัอยู ่  ส่วนเงินรับล่วงหนา้ จาํนวน 1,852.85 ลา้น
บาท  เป็นเงินรับล่วงหนา้โครงการต่าง ๆ ท่ีบริษทัรับงานก่อสร้างไว ้
 นายธาดา  ช้ีแจงเพ่ิมเติมวา่  กรณีของ TN ซ่ึงทาํสญัญาก่อสร้างบา้นเอ้ืออาทรกบัการเคหะแห่งชาติ  ปัจจุบนัมีการ
ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายระหวา่งกนั  เร่ืองอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลปกครองกลาง  รายละเอียดเพ่ิมเติมอยูใ่นรายงาน
ประจาํปี 2558 (แบบ From 56-1) สาํหรับในส่วนของ BMP ผลของการขาดทุนเป็นผลมาจากรายไดค้่าเช่าพ้ืนท่ียงัมีอยูน่อ้ยมากใน
ขณะท่ีมีสิทธิการเช่าตดัจ่าย ค่าเส่ือม และค่าใชจ่้ายรวมประมาณ 200 ลา้นบาท  ดงันั้น  หาก BMP มีรายไดป้ระมาณเดือนละ 20-25 
ลา้นบาทต่อเดือน จะทาํให ้BMP ไม่ขาดทุนและไม่ส่งผลกระทบตอ่งบการเงินรวมของบริษทั 
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 นายณฐัพล  เงาวลัลโภ เป็นผูถื้อหุน้จาํนวน 4,501,000 หุน้   มีคาํถามเพ่ิมเติมวา่ หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญของบริษทั
คาดวา่จะไดคื้นประมาณเท่าไหร่ 
 นายสุธี ช้ีแจงวา่ การตั้งสาํรองหน้ีสูญและการดอ้ยค่าจากการลงทุน  และผลขาดทุนในโครงการ PAR บริษทัมี
หน่วยงานและขั้นตอนในการติดตามและเร่งรัด  หากเรียกเก็บไดจ้าํนวนท่ีเรียกเก็บไดจ้ะถูกโอนกลบัมาในบญัชีงบกาํไรขาดทุน  
ส่วนท่ีเก็บไม่ไดเ้ม่ือดาํเนินการจนเสร็จส้ินกระบวนการจาํเป็นตอ้งตดัหน้ีสูญ  ซ่ึงการเรียกเก็บบางส่วนน่าจะมีผลในปี 2559  และ
บางส่วนยงัอยูใ่นกระบวนการติดตามซ่ึงอาจใชเ้วลานานกวา่ 
 นายโจ  สจัจะรชุน เป็นผูถื้อหุน้จาํนวน 1,500,000  หุน้  ขอถามคาํถาม  ดงัน้ี 

1. โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงท่ีบริษทัรับงานมา เร่ิมแรกบริษทัรับมาดว้ยสดัส่วนการลงทุน 35% ต่อมาปลายปี 
2558 บริษทัมีสดัส่วนการลงทุนเพ่ิมข้ึนถึง 90% ถามวา่ในเม่ือโครงการน้ีขาดทุนบริษทัจะเพ่ิมสดัส่วนการลงทุน
ทาํไม 

2. บริษทัคิดวา่การท่ีบริษทัตดัสินใจรับงานโครงการ SOHO เป็นการตดัสินใจผิดพลาดหรือไม่ 
นายธาดา  ช้ีแจงวา่  ในเบ้ืองตน้ก่อนเขา้ไปประมูลโครงการ บริษทัไดร่้วมงานกบั บริษทั แอสคอน คอนสตรัคชัน่ 

จาํกดั (มหาชน)  (ASCON) และ บริษทั รวมนคร ก่อสร้าง จาํกดั (ROM)  และไดร่้วมกนัจดทะเบียนกิจการร่วมคา้ PAR  โดยมี
สดัส่วนการถือหุน้ 35%  /30% / 35%   เพื่อประมูลงานโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงสญัญา 3 (อาคารซ่อมบาํรุงและอาคารจอดรถ) 
ต่อมาทาง ASCON ไดท้าํงานในส่วนท่ีรับผิดชอบเสร็จเรียบร้อย  และขอถอนตวัออกจากกิจการร่วมคา้ PAR ส่วนทาง ROM ไม่
ประสงคจ์ะลงทุนเพ่ิมเติม  จึงขอลดสดัส่วนการถือหุน้ลงจึงทาํใหบ้ริษทัตอ้งเขา้ไปถือหุน้ในสดัส่วนท่ีเพ่ิมข้ึน  บริษทัตอ้งการมี
ผลงานทาํงานโครงการรัฐบาลขนาดใหญ่ไดส้าํเร็จเรียบร้อย  เพ่ือจะไดมี้โอกาสรับงานของรัฐบาลโครงการ Infrastructure ใน
อนาคตไดเ้พ่ิมข้ึน  

ส่วนการเขา้ไปรับงานโครงการ SOHO ของ BMP ส่วนหน่ึงถือวา่เป็นการตดัสินใจบนฐานของขอ้มูลท่ีไดรั้บจากลูกคา้
ซ่ึงการตรวจสอบขอ้มูลทาํไดย้าก  โดยเฉพาะสถานะการเงินของลูกคา้หรือเจา้ของเดิม  ทาํใหก้ารตดัสินใจอยูบ่นพ้ืนฐานของ
ขอ้มูลไม่ชดัเจน  และเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีทางธนาคารท่ีสนบัสนุนเจา้ของเดิมกาํหนดใหเ้จา้ของเดิมดาํเนินการก่อนใหสิ้นเช่ือ  ซ่ึงเจา้
ของเดิมไม่สามารถปฏิบติัไดจึ้งไม่มีเงินมาชาํระค่าก่อสร้างใหก้บับริษทั  อยา่งไรก็ตามการก่อสร้างอาคาร SOHO  ซ่ึงเป็นอาคาร 
16 ชั้น (มีชั้นใตดิ้น 5 ชั้น) ทาํใหบ้ริษทัมีผลงานท่ีจะสามารถเขา้ร่วมประมูลงานก่อสร้างอาคารต่าง ๆ ได ้  ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อ
บริษทัในระยะเวลาท่ีผา่นมา 

นายศกัดา  ตั้งศกัด์ิสถิตย ์เป็นผูถื้อหุน้จาํนวน 100  หุน้  ขอถามคาํถามเพ่ิมเติมวา่  โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง มีเจา้หน้ี
ฟ้องร้อง  หรือมีคดีความกบัเจา้หน้ีหรือไม่  และโครงการท่ีบริษทัรับงานร่วมกบั EMC ส้ินสุดโครงการแลว้หรือยงั 
 นายธาดา  ช้ีแจงวา่  ไม่มีคดีความใด ๆ สาํหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงและไม่มีเจา้หน้ีฟ้องร้องเกิดข้ึน  สาํหรับ
โครงการก่อสร้างอาคารศูนยป์ระชุมนานาชาติเชียงใหม่ท่ีร่วมกบัทางบริษทั อี เอม็ ซี จาํกดั (มหาชน) (EMC) ไดด้าํเนินการเสร็จ
เรียบร้อย และเก็บเงินจากกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาไดค้รบถว้น  และแบ่งผลกาํไรกบัทาง EMC เรียบร้อยแลว้ 
 เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีคาํถาม, ขอ้สงสยั  ประธานจึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติอนุมติังบการเงิน ประจาํปี 2558 
ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และรายงานผูส้อบบญัชี  
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 นายณฐัพล  เงาวลัลโภ เป็นผูถื้อหุน้จาํนวน 4,501,000 หุน้   มีคาํถามเพ่ิมเติมวา่ หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญของบริษทั
คาดวา่จะไดคื้นประมาณเท่าไหร่ 
 นายสุธี ช้ีแจงวา่ การตั้งสาํรองหน้ีสูญและการดอ้ยค่าจากการลงทุน  และผลขาดทุนในโครงการ PAR บริษทัมี
หน่วยงานและขั้นตอนในการติดตามและเร่งรัด  หากเรียกเก็บไดจ้าํนวนท่ีเรียกเก็บไดจ้ะถูกโอนกลบัมาในบญัชีงบกาํไรขาดทุน  
ส่วนท่ีเก็บไม่ไดเ้ม่ือดาํเนินการจนเสร็จส้ินกระบวนการจาํเป็นตอ้งตดัหน้ีสูญ  ซ่ึงการเรียกเก็บบางส่วนน่าจะมีผลในปี 2559  และ
บางส่วนยงัอยูใ่นกระบวนการติดตามซ่ึงอาจใชเ้วลานานกวา่ 
 นายโจ  สจัจะรชุน เป็นผูถื้อหุน้จาํนวน 1,500,000  หุน้  ขอถามคาํถาม  ดงัน้ี 

1. โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงท่ีบริษทัรับงานมา เร่ิมแรกบริษทัรับมาดว้ยสดัส่วนการลงทุน 35% ต่อมาปลายปี 
2558 บริษทัมีสดัส่วนการลงทุนเพ่ิมข้ึนถึง 90% ถามวา่ในเม่ือโครงการน้ีขาดทุนบริษทัจะเพ่ิมสดัส่วนการลงทุน
ทาํไม 

2. บริษทัคิดวา่การท่ีบริษทัตดัสินใจรับงานโครงการ SOHO เป็นการตดัสินใจผิดพลาดหรือไม่ 
นายธาดา  ช้ีแจงวา่  ในเบ้ืองตน้ก่อนเขา้ไปประมูลโครงการ บริษทัไดร่้วมงานกบั บริษทั แอสคอน คอนสตรัคชัน่ 

จาํกดั (มหาชน)  (ASCON) และ บริษทั รวมนคร ก่อสร้าง จาํกดั (ROM)  และไดร่้วมกนัจดทะเบียนกิจการร่วมคา้ PAR  โดยมี
สดัส่วนการถือหุน้ 35%  /30% / 35%   เพื่อประมูลงานโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงสญัญา 3 (อาคารซ่อมบาํรุงและอาคารจอดรถ) 
ต่อมาทาง ASCON ไดท้าํงานในส่วนท่ีรับผิดชอบเสร็จเรียบร้อย  และขอถอนตวัออกจากกิจการร่วมคา้ PAR ส่วนทาง ROM ไม่
ประสงคจ์ะลงทุนเพ่ิมเติม  จึงขอลดสดัส่วนการถือหุน้ลงจึงทาํใหบ้ริษทัตอ้งเขา้ไปถือหุน้ในสดัส่วนท่ีเพ่ิมข้ึน  บริษทัตอ้งการมี
ผลงานทาํงานโครงการรัฐบาลขนาดใหญ่ไดส้าํเร็จเรียบร้อย  เพ่ือจะไดมี้โอกาสรับงานของรัฐบาลโครงการ Infrastructure ใน
อนาคตไดเ้พ่ิมข้ึน  

ส่วนการเขา้ไปรับงานโครงการ SOHO ของ BMP ส่วนหน่ึงถือวา่เป็นการตดัสินใจบนฐานของขอ้มูลท่ีไดรั้บจากลูกคา้
ซ่ึงการตรวจสอบขอ้มูลทาํไดย้าก  โดยเฉพาะสถานะการเงินของลูกคา้หรือเจา้ของเดิม  ทาํใหก้ารตดัสินใจอยูบ่นพ้ืนฐานของ
ขอ้มูลไม่ชดัเจน  และเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีทางธนาคารท่ีสนบัสนุนเจา้ของเดิมกาํหนดใหเ้จา้ของเดิมดาํเนินการก่อนใหสิ้นเช่ือ  ซ่ึงเจา้
ของเดิมไม่สามารถปฏิบติัไดจึ้งไม่มีเงินมาชาํระค่าก่อสร้างใหก้บับริษทั  อยา่งไรก็ตามการก่อสร้างอาคาร SOHO  ซ่ึงเป็นอาคาร 
16 ชั้น (มีชั้นใตดิ้น 5 ชั้น) ทาํใหบ้ริษทัมีผลงานท่ีจะสามารถเขา้ร่วมประมูลงานก่อสร้างอาคารต่าง ๆ ได ้  ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อ
บริษทัในระยะเวลาท่ีผา่นมา 

นายศกัดา  ตั้งศกัด์ิสถิตย ์เป็นผูถื้อหุน้จาํนวน 100  หุน้  ขอถามคาํถามเพ่ิมเติมวา่  โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง มีเจา้หน้ี
ฟ้องร้อง  หรือมีคดีความกบัเจา้หน้ีหรือไม่  และโครงการท่ีบริษทัรับงานร่วมกบั EMC ส้ินสุดโครงการแลว้หรือยงั 
 นายธาดา  ช้ีแจงวา่  ไม่มีคดีความใด ๆ สาํหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงและไม่มีเจา้หน้ีฟ้องร้องเกิดข้ึน  สาํหรับ
โครงการก่อสร้างอาคารศูนยป์ระชุมนานาชาติเชียงใหม่ท่ีร่วมกบัทางบริษทั อี เอม็ ซี จาํกดั (มหาชน) (EMC) ไดด้าํเนินการเสร็จ
เรียบร้อย และเก็บเงินจากกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาไดค้รบถว้น  และแบ่งผลกาํไรกบัทาง EMC เรียบร้อยแลว้ 
 เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีคาํถาม, ขอ้สงสยั  ประธานจึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติอนุมติังบการเงิน ประจาํปี 2558 
ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และรายงานผูส้อบบญัชี  
 
 

  

 โดยวาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัและรับรองงบการเงินของบริษทัและงบการเงินรวมสาํหรับรอบบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2558 และรายงานของผูส้อบบญัชี 
 โดยมมีตรัิบรองด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้
 เห็นด้วย จ านวน 401,608,937  เสียง คดิเป็นร้อยละ 98.79 
 ไม่เห็นด้วย จ านวน               5 เสียง คดิเป็นร้อยละ  0.00 
 งดออกเสียง จ านวน       4,922,000 เสียง คดิเป็นร้อยละ  1.21 

จ านวนผู้ถือหุ้นทีเ่ข้าร่วมประชุมทั้งส้ิน 183 ราย (เน่ืองจากในวาระนีม้ผู้ีถือหุ้นเข้าร่วมประชุมนับเพิม่จากเร่ิม
ประชุมอกี 20 ราย)   

 
วาระที ่ 4 พจิารณาอนุมตังิดจ่ายเงนิปันผลจากผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2558 

ประธานท่ีประชุมไดช้ี้แจงวา่  ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กาํหนดใหบ้ริษทัจ่ายเงิน
ปันผลจากเงินกาํไรเท่านั้น   

บริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลประมาณ 50% ของกาํไรสุทธิท่ีหกัภาษีและสาํรองตามกฎหมายแลว้ จากงบการเงิน
เฉพาะบริษทั ซ่ึงผลการดาํเนินงาน ประจาํปี 2558 มีผลขาดทุนทางคณะกรรมการบริษทัจึงเสนอใหง้ดจ่ายเงินปันผลโดยมีขอ้มูล  
ดงัน้ี 

ข้อมูลเปรียบเทยีบอตัราการจ่ายเงนิปันผล 

รายละเอยีดการจ่ายปันผล ปี 2558 
(ปีทีเ่สนอ) ปี 2557 

1.  1.  กาํไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี (1,927,406,222) บาท   100,088,674 บาท   
2. จาํนวนหุน้ 1,089,080,282 หุน้ 1,084,955,380 หุน้ 
3. กาํไร (ขาดทุน) สะสม 

3.1 สาํรองตามกฎหมาย 
3.2 กาํไรท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร 

 
-         บาท 
-         บาท 

 
5,100,000 บาท 

100,088,674 บาท 
4. เงินปันผลจ่ายอตัราต่อหุน้ -              บาท 0.046 บาท 
5. เงินปันผลจ่าย -        บาท 49,907,947.48 บาท 
6. สดัส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกาํไรสุทธิ  - 49.86% ของกาํไรสุทธิ 

 
ประธานท่ีประชุมไดเ้รียนถามผูถื้อหุน้วา่ ท่านใดมีคาํถามหรือขอ้สงสยัในเร่ืองของการจ่ายเงินปันผลหรือไม่  
เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีคาํถาม  ประธานจึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติการงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงาน 

ประจาํปี 2558 
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 โดยวาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 มตทิีป่ระชุม  มีมติใหง้ดจ่ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงาน และงบการเงิน ประจาํปี 2558 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2558 ของบริษทั 
 โดยมมีตใิห้งดจ่ายเงนิผนัผลด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้
 เห็นด้วย จ านวน 406,049,442  เสียง คดิเป็นร้อยละ        99.88 
 ไม่เห็นด้วย จ านวน        310,500 เสียง คดิเป็นร้อยละ  0.08 
 งดออกเสียง จ านวน        171,000 เสียง คดิเป็นร้อยละ  0.04 

จ านวนผู้ถือหุ้นทีเ่ข้าร่วมประชุมทั้งส้ิน 183 ราย  
 
วาระที ่ 5 พจิารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการทีต้่องออกตามวาระ 
 5.1 พจิารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการทีต้่องออกตามวาระ 

ประธานท่ีประชุมไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมวา่ ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535   ซ่ึงกาํหนดวา่ใน
การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีทุกคร้ัง กรรมการจะตอ้งออกจากตาํแหน่งอยา่งนอ้ยจาํนวนหน่ึงในสาม (1/3) โดยอตัรา ถา้
จาํนวนกรรมการจะแบ่งออกใหเ้ป็นสามส่วนไม่ไดก็้ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลเ้คียงท่ีสุดกบัส่วนหน่ึงในสาม (1/3) ซ่ึงในปีน้ี
กรรมการซ่ึงตอ้งออกจากตาํแหน่งกรรมการของบริษทัฯ ตามกาํหนดวาระ ดงัน้ี 

1. นายเสวก  ศรีสุชาต  ประธานกรรมการ 
2. นายพิสนัต ์ จินตนาภกัดี  กรรมการ 
3. พลโทสินชยั นุตสถิตย ์  กรรมการอิสระ   

 สาํหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ปี 2559 เพ่ือใหเ้ป็นไปตามนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีเก่ียวกบัการดูแล
สิทธิของผูถื้อหุน้ บริษทัไดท้าํการประกาศต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและในเวบ็ไซดข์องบริษทั ตั้งแต่วนัท่ี 9 ธนัวาคม 
2558 ถึง วนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2559  ใหสิ้ทธิแก่ผูถื้อหุน้ในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ และเสนอรายช่ือบุคคล
ท่ีเหมาะสมเขา้รับการคดัเลือกเป็นกรรมการบริษทั แตไ่ม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอรายช่ือบุคคล เพ่ือรับการพิจารณาคดัสรรเป็น
กรรมการบริษทั และไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอระเบียบวาระการประชุมเขา้มายงับริษทั 
 ดงันั้น คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษทั ไดพิ้จารณาแลว้มีความเห็นว่า
กรรมการเดิมทั้ ง 3 ท่านท่ีพน้จากตาํแหน่งตามวาระ เป็นบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในธุรกิจของบริษทั
เหมาะสมและเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดาํเนินงานของบริษทัและมีคุณสมบติัท่ีครบถว้นตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชน
จาํกดั และพระราชบญัญติัหลกัทรัพย ์โดยขอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน คือ นายเสวก  ศรีสุชาต,  
นายพิสนัต ์จินตนาภกัดี และพลโทสินชยั นุตสถิตย ์กลบัเขา้เป็นกรรมการบริษทัอีกวาระหน่ึง 

อน่ึง พลโทสินชยั นุตสถิต  ยงัคงเป็นกรรมการอิสระของบริษทั แมว้า่ดาํรงตาํแหน่งมา 14 ปี  เน่ืองจากยงัคงมี
คุณสมบติัครบถว้นตามนิยามและขอ้กาํหนดคุณสมบติักรรมการอิสระของบริษทั โดยท่านเป็นผูมี้ทกัษะความรู้  ความสามารถ 
ประสบการณ์ในดา้นท่ีบริษทัตอ้งการและยงัคงสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะกรรมการอิสระไดเ้ป็นอยา่งดี นิยามและคุณสมบติั
กรรมการอิสระของบริษทั ปรากฎตามเอกสารแนบ 4 ในหนงัสือเชิญประชุมท่ีส่งใหก้บัผูถื้อหุน้ และเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้
พิจารณาอนุมติัต่อไป 
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 โดยวาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 มตทิีป่ระชุม  มีมติใหง้ดจ่ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงาน และงบการเงิน ประจาํปี 2558 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2558 ของบริษทั 
 โดยมมีตใิห้งดจ่ายเงนิผนัผลด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้
 เห็นด้วย จ านวน 406,049,442  เสียง คดิเป็นร้อยละ        99.88 
 ไม่เห็นด้วย จ านวน        310,500 เสียง คดิเป็นร้อยละ  0.08 
 งดออกเสียง จ านวน        171,000 เสียง คดิเป็นร้อยละ  0.04 

จ านวนผู้ถือหุ้นทีเ่ข้าร่วมประชุมทั้งส้ิน 183 ราย  
 
วาระที ่ 5 พจิารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการทีต้่องออกตามวาระ 
 5.1 พจิารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการทีต้่องออกตามวาระ 

ประธานท่ีประชุมไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมวา่ ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535   ซ่ึงกาํหนดวา่ใน
การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีทุกคร้ัง กรรมการจะตอ้งออกจากตาํแหน่งอยา่งนอ้ยจาํนวนหน่ึงในสาม (1/3) โดยอตัรา ถา้
จาํนวนกรรมการจะแบ่งออกใหเ้ป็นสามส่วนไม่ไดก็้ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลเ้คียงท่ีสุดกบัส่วนหน่ึงในสาม (1/3) ซ่ึงในปีน้ี
กรรมการซ่ึงตอ้งออกจากตาํแหน่งกรรมการของบริษทัฯ ตามกาํหนดวาระ ดงัน้ี 

1. นายเสวก  ศรีสุชาต  ประธานกรรมการ 
2. นายพิสนัต ์ จินตนาภกัดี  กรรมการ 
3. พลโทสินชยั นุตสถิตย ์  กรรมการอิสระ   

 สาํหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ปี 2559 เพ่ือใหเ้ป็นไปตามนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีเก่ียวกบัการดูแล
สิทธิของผูถื้อหุน้ บริษทัไดท้าํการประกาศต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและในเวบ็ไซดข์องบริษทั ตั้งแต่วนัท่ี 9 ธนัวาคม 
2558 ถึง วนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2559  ใหสิ้ทธิแก่ผูถื้อหุน้ในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ และเสนอรายช่ือบุคคล
ท่ีเหมาะสมเขา้รับการคดัเลือกเป็นกรรมการบริษทั แต่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอรายช่ือบุคคล เพ่ือรับการพิจารณาคดัสรรเป็น
กรรมการบริษทั และไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอระเบียบวาระการประชุมเขา้มายงับริษทั 
 ดงันั้น คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษทั ไดพิ้จารณาแลว้มีความเห็นว่า
กรรมการเดิมทั้ ง 3 ท่านท่ีพน้จากตาํแหน่งตามวาระ เป็นบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในธุรกิจของบริษทั
เหมาะสมและเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดาํเนินงานของบริษทัและมีคุณสมบติัท่ีครบถว้นตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชน
จาํกดั และพระราชบญัญติัหลกัทรัพย ์โดยขอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน คือ นายเสวก  ศรีสุชาต,  
นายพิสนัต ์จินตนาภกัดี และพลโทสินชยั นุตสถิตย ์กลบัเขา้เป็นกรรมการบริษทัอีกวาระหน่ึง 

อน่ึง พลโทสินชยั นุตสถิต  ยงัคงเป็นกรรมการอิสระของบริษทั แมว้า่ดาํรงตาํแหน่งมา 14 ปี  เน่ืองจากยงัคงมี
คุณสมบติัครบถว้นตามนิยามและขอ้กาํหนดคุณสมบติักรรมการอิสระของบริษทั โดยท่านเป็นผูมี้ทกัษะความรู้  ความสามารถ 
ประสบการณ์ในดา้นท่ีบริษทัตอ้งการและยงัคงสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะกรรมการอิสระไดเ้ป็นอยา่งดี นิยามและคุณสมบติั
กรรมการอิสระของบริษทั ปรากฎตามเอกสารแนบ 4 ในหนงัสือเชิญประชุมท่ีส่งใหก้บัผูถื้อหุน้ และเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้
พิจารณาอนุมติัต่อไป 

  

ประธานท่ีประชุมไดเ้รียนถามผูถื้อหุน้วา่ ท่านใดมีคาํถามสาํหรับวาระแต่งตั้งกรรมการบริษทัแทนกรรมการท่ี
ตอ้งออกตามวาระหรือไม่  

เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีคาํถาม  ประธานจึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติอนุมติัแต่งตั้งกรรมการบริษทัแทน
กรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ  โดยวาระน้ีจะขอเก็บบตัรลงคะแนนทุกท่าน และขอใหล้งคะแนนเป็นรายบุคคล 

โดยวาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
มตทิีป่ระชุม  มีมติอนุมติัใหก้รรมการท่ีออกจากตาํแหน่งตามวาระ 3 ท่าน คือ นายเสวก  ศรีสุชาต,  นายพิสนัต ์

จินตนาภกัดี และพลโทสินชยั นุตสถิตย ์ โดยใหก้รรมการทั้ง  3  ท่าน   กลบัเขา้เป็นกรรมการบริษทัต่ออีกวาระหน่ึง 
 รายช่ือคณะกรรมการบริษทั หลงัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้มีมติอนุมติั บริษทัจะมีกรรมการบริษทัรวมทั้งหมด 7 
ท่าน ดงัน้ี 
 1. นายเสวก ศรีสุชาต ประธานกรรมการ 
 2. นายอาํนวย กาญจโนภาศ รองประธานกรรมการ 
 3. นายพิสนัต ์ จินตนาภกัดี กรรมการ 
 4. นายสุธี ตนัติวณิชชานนท ์ กรรมการ 
 5. ดร.สิงห์ชยั อรุณวฒิุพงศ ์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
 6. พลโทสินชยั นุตสถิตย ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 7. นายสมประสงค ์ บุญยะชยั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 ทั้งน้ีกรรมการผูมี้อาํนาจลงลายมือช่ือแทนบริษทั  คือ นายเสวก ศรีสุชาต, นายอาํนวย กาญจโนภาศ,  
นายพิสนัต ์  จินตนาภกัดี  โดยกาํหนดใหก้รรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนับริษทั  2 ใน 3 คนน้ีลงลายมือช่ือร่วมกนัและ
ประทบัตราสาํคญัของบริษทั   
 โดยมีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการแตล่ะคน ดงัน้ี 

1. นายเสวก   ศรีสุชาต 
เห็นดว้ย จาํนวน 406,289,942  เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.94 

 ไม่เห็นดว้ย จาํนวน          20,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.01 
 งดออกเสียง จาํนวน        221,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.05 

2. นายพสัินต์  จนิตนาภกัด ี
เห็นด้วย จาํนวน 306,217,730  เสียง คิดเป็นร้อยละ 75.32 

 ไม่เห็นด้วย จาํนวน     4,521,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ  1.11 
 งดออกเสียง จาํนวน   95,842,212 เสียง คิดเป็นร้อยละ 23.57 

3. พลโทสินชัย  นุตสถิตย์ 
เห็นด้วย จาํนวน  287,957,725  เสียง คิดเป็นร้อยละ 70.82 

 ไม่เห็นด้วย จาํนวน     9,767,605 เสียง คิดเป็นร้อยละ   2.40 
 งดออกเสียง จาํนวน  108,855,612 เสียง คิดเป็นร้อยละ 26.78 
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 จาํนวนผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 185 ราย  (เน่ืองจากในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมนบัเพ่ิมจากเร่ิม
ประชุมอีก  2 ราย)     

 ประธานท่ีประชุม ขอเชิญ นายเสวก  ศรีสุชาต และนายพิสนัต ์จินตนาภกัดี  ข้ึนบนเวที 
 
 5.2 พจิารณาแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบทีต้่องออกตามวาระ 
 ประธานช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่  กรรมการตรวจสอบมีวาระการดาํรงตาํแหน่ง คราวละ 2 ปี  โดยกรรมการท่ีพน้
จากตาํแหน่งตามวาระในปีน้ี คือ 

1. ดร.สิงห์ชยั อรุณวฒิุพงศ ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
2. พลโทสินชยั นุตสถิตย ์ กรรมการตรวจสอบ  
3. นายสมประสงค ์ บุญยะชยั กรรมการตรวจสอบ  

 คณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาแลว้เห็นวา่  ดร.สิงห์ชยั   อรุณวฒิุพงศ,์  พลโทสินชยั   นุตสถิตย ์  และนายสม
ประสงค ์ บุญยะชยั มีคุณสมบติัครบถว้นตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั, พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละมีความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจของบริษทั สามารถท่ีจะช่วยพฒันาบริษทัได ้ จึงเห็นสมควรพิจารณาแต่งตั้งกรรมการท่ีพน้
จากตาํแหน่งตามวาระในคร้ังน้ีกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหน่ึง ทั้งน้ีตั้งแต่วนัท่ี 9 เมษายน  2557 เป็นตน้ไปจน
ครบกาํหนดวาระในตาํแหน่ง 2 ปี โดยมีประวติัของกรรมการทั้ง 3 ท่าน เพ่ือประกอบการพิจารณา ปรากฏตามเอกสารแนบ 4 ใน
หนงัสือเชิญประชุมท่ีส่งใหก้บัผูถื้อหุน้ และเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัต่อไป 

ประธานท่ีประชุมไดเ้รียนถามผูถื้อหุน้วา่ ท่านใดมีคาํถามสาํหรับวาระแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบท่ีตอ้งออกตาม
วาระ หรือไม่  

เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีคาํถาม  ประธานจึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติอนุมติัแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบท่ี
ตอ้งออกตามวาระ  โดยวาระน้ีจะขอเก็บบตัรลงคะแนนทุกท่าน และขอใหล้งคะแนนเป็นรายบุคคล 

โดยวาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
มตทิีป่ระชุม    มีมติอนุมติัใหก้รรมการตรวจสอบออกจากตาํแหน่งตามวาระ   3   ท่าน   คือ นายสิงห์ชยั อรุณวฒิุ

พงศ,์ นายสมประสงค ์บุญยะชยั และพลโทสินชยั นุตสถิตย ์ และใหก้รรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน คือ นายสิงห์ชยั อรุณวฒิุพงศ,์ 
นายสมประสงค ์ บุญยะชยั และพลโทสินชยั นุตสถิตย ์ กลบัเขา้เป็นกรรมการตรวจสอบอีกวาระหน่ึงดงันั้น รายช่ือคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 3  ท่าน เป็นดงัน้ี คือ 

 1. นายสิงห์ชยั อรุณวฒิุพงศ ์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

 2. พลโทสินชยั นุตสถิตย ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

 3. นายสมประสงค ์ บุญยะชยั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 โดยมีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการแต่ละคน ดงัน้ี 

1. นายสิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์ 
เห็นด้วย จาํนวน 396,570,237  เสียง คิดเป็นร้อยละ 97.54 

 ไม่เห็นด้วย จาํนวน     4,501,005 เสียง คิดเป็นร้อยละ   1.11 
 งดออกเสียง จาํนวน     5,509,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ   1.35 
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 จาํนวนผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 185 ราย  (เน่ืองจากในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมนบัเพ่ิมจากเร่ิม
ประชุมอีก  2 ราย)     

 ประธานท่ีประชุม ขอเชิญ นายเสวก  ศรีสุชาต และนายพิสนัต ์จินตนาภกัดี  ข้ึนบนเวที 
 
 5.2 พจิารณาแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบทีต้่องออกตามวาระ 
 ประธานช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่  กรรมการตรวจสอบมีวาระการดาํรงตาํแหน่ง คราวละ 2 ปี  โดยกรรมการท่ีพน้
จากตาํแหน่งตามวาระในปีน้ี คือ 

1. ดร.สิงห์ชยั อรุณวฒิุพงศ ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
2. พลโทสินชยั นุตสถิตย ์ กรรมการตรวจสอบ  
3. นายสมประสงค ์ บุญยะชยั กรรมการตรวจสอบ  

 คณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาแลว้เห็นวา่  ดร.สิงห์ชยั   อรุณวฒิุพงศ,์  พลโทสินชยั   นุตสถิตย ์  และนายสม
ประสงค ์ บุญยะชยั มีคุณสมบติัครบถว้นตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั, พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละมีความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจของบริษทั สามารถท่ีจะช่วยพฒันาบริษทัได ้ จึงเห็นสมควรพิจารณาแต่งตั้งกรรมการท่ีพน้
จากตาํแหน่งตามวาระในคร้ังน้ีกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหน่ึง ทั้งน้ีตั้งแต่วนัท่ี 9 เมษายน  2557 เป็นตน้ไปจน
ครบกาํหนดวาระในตาํแหน่ง 2 ปี โดยมีประวติัของกรรมการทั้ง 3 ท่าน เพ่ือประกอบการพิจารณา ปรากฏตามเอกสารแนบ 4 ใน
หนงัสือเชิญประชุมท่ีส่งใหก้บัผูถื้อหุน้ และเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัต่อไป 

ประธานท่ีประชุมไดเ้รียนถามผูถื้อหุน้วา่ ท่านใดมีคาํถามสาํหรับวาระแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบท่ีตอ้งออกตาม
วาระ หรือไม่  

เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีคาํถาม  ประธานจึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติอนุมติัแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบท่ี
ตอ้งออกตามวาระ  โดยวาระน้ีจะขอเก็บบตัรลงคะแนนทุกท่าน และขอใหล้งคะแนนเป็นรายบุคคล 

โดยวาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
มตทิีป่ระชุม    มีมติอนุมติัใหก้รรมการตรวจสอบออกจากตาํแหน่งตามวาระ   3   ท่าน   คือ นายสิงห์ชยั อรุณวฒิุ

พงศ,์ นายสมประสงค ์บุญยะชยั และพลโทสินชยั นุตสถิตย ์ และใหก้รรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน คือ นายสิงห์ชยั อรุณวฒิุพงศ,์ 
นายสมประสงค ์ บุญยะชยั และพลโทสินชยั นุตสถิตย ์ กลบัเขา้เป็นกรรมการตรวจสอบอีกวาระหน่ึงดงันั้น รายช่ือคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 3  ท่าน เป็นดงัน้ี คือ 

 1. นายสิงห์ชยั อรุณวฒิุพงศ ์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

 2. พลโทสินชยั นุตสถิตย ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

 3. นายสมประสงค ์ บุญยะชยั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 โดยมีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการแต่ละคน ดงัน้ี 

1. นายสิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์ 
เห็นด้วย จาํนวน 396,570,237  เสียง คิดเป็นร้อยละ 97.54 

 ไม่เห็นด้วย จาํนวน     4,501,005 เสียง คิดเป็นร้อยละ   1.11 
 งดออกเสียง จาํนวน     5,509,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ   1.35 

  

2. นายสมประสงค์  บุญยะชัย 
เห็นด้วย จาํนวน 401,816,837  เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.83 

 ไม่เห็นด้วย จาํนวน     4,543,105 เสียง คิดเป็นร้อยละ   1.12 
 งดออกเสียง จาํนวน       221,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.05 
 

3. พลโทสินชัย  นุตสถิตย์ 
เห็นด้วย จาํนวน 287,915,625  เสียง คิดเป็นร้อยละ 70.81 

 ไม่เห็นด้วย จาํนวน     9,787,605 เสียง คิดเป็นร้อยละ   2.41 
 งดออกเสียง จาํนวน 108,877,712 เสียง คิดเป็นร้อยละ 26.78 
 จาํนวนผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 185 ราย   
 
วาระที ่ 6 พจิารณาอนุมตักิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2559 
 ประธานท่ีประชุมไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมวา่ เพ่ือใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 ซ่ึง
กาํหนดใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ  และการพิจารณาการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 
2559 ไดผ้า่นการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน โดยกลัน่กรองและพิจารณาอยา่งละเอียดถึงความ
เหมาะสมประการต่าง ๆ แลว้  ดงันั้นคณะกรรมการบริษทัจึงเห็นสมควรกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ  สรุปตามตาราง ดงัน้ี  

ค่าตอบแทนกรรมการ 
องค์ประกอบค่าตอบแทน ปี 2559 

 (ปีทีเ่สนอ) 
ปี 2558 

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 

 
ประธานท่ีประชุมไดเ้รียนถามผูถื้อหุน้วา่ ท่านใดมีคาํถามหรือขอ้สงสยัในเร่ืองการพิจารณากาํหนดค่าตอบแทน

กรรมการ ประจาํปี 2559 
นายศุภชยั  เศรษฐเสถียร มีคาํถามวา่ ในภาวะท่ีบริษทัขาดทุนเช่นน้ี จะมีการลดค่าตอบแทนกรรมการลงอีกหรือไม่ 
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นายเสวก  ช้ีแจงวา่  ค่าตอบแทนกรรมการท่ีบริษทัตั้งไวเ้ป็นอตัราท่ีตํ่ากวา่ราคาตลาดอยูแ่ลว้  และบริษทัไม่ไดข้ึ้น
ค่าตอบแทนในปีน้ี 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีคาํถาม  ประธานจึงขอใหท่ี้ประชุมลงมติในวาระอนุมติักาํหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 
ประจาํปี 2559 

โดยวาระหน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 
ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 90 
 มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2559  สรุปตามตารางดงัน้ี 

ค่าตอบแทนกรรมการ 
องค์ประกอบค่าตอบแทน ปี 2559 

 (ปีทีเ่สนอ) 
ปี 2558 

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 

 
 โดยมีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 
 เห็นดว้ย จาํนวน 401,558,442  เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.76 
 ไม่เห็นดว้ย จาํนวน     4,829,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ   1.19 
 งดออกเสียง จาํนวน        193,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.05 

จาํนวนผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 185 ราย  
 

วาระที ่7 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทน ประจ าปี 2559 
ประธานไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมวา่ ในการสรรหาผูส้อบบญัชีประจาํปี 2559 ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายบญัชีและการเงิน ได้

ทาํการออกหนงัสือเรียนเชิญผูส้อบบญัชี ประจาํปี 2559 จาํนวน 24 ราย (ไม่รวมบริษทั ซี ดบัเบ้ิลย ูดบัเบ้ิลย ูพี จาํกดั ผูส้อบบญัชี
รายเดิมของบริษทั )  คร้ังท่ี 1  เม่ือวนัท่ี 30 ตุลาคม 2558  มีตอบรับ 1 ราย ปฏิเสธ 4 ราย  และไม่ตอบกลบั 19 ราย, คร้ังท่ี 2  เม่ือ
วนัท่ี 4 มกราคม 2559  มีตอบรับ 0 ราย ปฏิเสธ 4 ราย  และไม่ตอบกลบั 15 ราย  จึงไดเ้รียนเชิญผูส้อบบญัชีทั้ง 2 ราย  เพื่อให้
พิจารณาเสนอค่าธรรมเนียมการสอบบญัชี  ประจาํปี 2559 ใหท้างบริษทัไดพ้จิารณา  โดยคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการ
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นายเสวก  ช้ีแจงวา่  ค่าตอบแทนกรรมการท่ีบริษทัตั้งไวเ้ป็นอตัราท่ีตํ่ากวา่ราคาตลาดอยูแ่ลว้  และบริษทัไม่ไดข้ึ้น
ค่าตอบแทนในปีน้ี 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีคาํถาม  ประธานจึงขอใหท่ี้ประชุมลงมติในวาระอนุมติักาํหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 
ประจาํปี 2559 

โดยวาระหน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 
ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 90 
 มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2559  สรุปตามตารางดงัน้ี 

ค่าตอบแทนกรรมการ 
องค์ประกอบค่าตอบแทน ปี 2559 

 (ปีทีเ่สนอ) 
ปี 2558 

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 

 
 โดยมีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 
 เห็นดว้ย จาํนวน 401,558,442  เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.76 
 ไม่เห็นดว้ย จาํนวน     4,829,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ   1.19 
 งดออกเสียง จาํนวน        193,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.05 

จาํนวนผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 185 ราย  
 

วาระที ่7 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทน ประจ าปี 2559 
ประธานไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมวา่ ในการสรรหาผูส้อบบญัชีประจาํปี 2559 ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายบญัชีและการเงิน ได้

ทาํการออกหนงัสือเรียนเชิญผูส้อบบญัชี ประจาํปี 2559 จาํนวน 24 ราย (ไม่รวมบริษทั ซี ดบัเบ้ิลย ูดบัเบ้ิลย ูพี จาํกดั ผูส้อบบญัชี
รายเดิมของบริษทั )  คร้ังท่ี 1  เม่ือวนัท่ี 30 ตุลาคม 2558  มีตอบรับ 1 ราย ปฏิเสธ 4 ราย  และไม่ตอบกลบั 19 ราย, คร้ังท่ี 2  เม่ือ
วนัท่ี 4 มกราคม 2559  มีตอบรับ 0 ราย ปฏิเสธ 4 ราย  และไม่ตอบกลบั 15 ราย  จึงไดเ้รียนเชิญผูส้อบบญัชีทั้ง 2 ราย  เพื่อให้
พิจารณาเสนอค่าธรรมเนียมการสอบบญัชี  ประจาํปี 2559 ใหท้างบริษทัไดพ้จิารณา  โดยคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการ

  

ตรวจสอบไดน้าํเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัพจิารณา บริษทั ซี ดบัเบ้ิลย ูดบัเบ้ิลย ูพี จาํกดั (CWWP) เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั
ประจาํปี 2559 นบัเป็นปีท่ี 2    และนาํเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัต่อไป  โดยมีรายช่ือผูส้อบบญัชี ดงัน้ี 

- นายเชิดสกลุ  อน้มงคล  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 7195   และ/หรือ 
 (เป็นผูต้รวจสอบ แสดงความเห็นและลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทั ปี 2557-2558 รวม 2 ปี) 

- นางสาววราภรณ์   อินทรประสิทธ์ิ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 7881 
 (ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทั) 

โดยก าหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท   และใน
กรณีทีผู่้สอบบัญชีดงักล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าทีไ่ด้ให้บริษทั CWWP จดัหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของส านักงาน ท า
หน้าทีต่รวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัแทนผู้สอบบัญชีดงักล่าวได้  ทัง้นี้ มอบอ านาจให้คณะกรรมการ
บริษทัเป็นผู้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายใหม่ได้ต่อไป 
 ทั้งน้ี ผูส้อบบญัชีทั้งสองไม่มีความสมัพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทัฯ / บริษทัยอ่ย / ผูบ้ริหาร / ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือ
เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว  จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั 
 นอกจากน้ี CWWP ได้รับการคดัเลือกให้เป็นสํานักงานสอบบญัชีของบริษทัย่อยและกิจการร่วมคา้ รวม 6 แห่ง 
สาํหรับปี 2559 ดว้ย 
 
 โดยก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2559 เป็นดงันี ้

หน่วย : บาท 

รายการค่าตรวจสอบ 
ปี 2559  ปี 2558 เปลีย่นแปลง (ลดลง) 

(ปีทีเ่สนอ)  จ านวนเงนิ ร้อยละ 
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจาํปี และค่าสอบทาน
งบการเงินรวมรายไตรมาสและประจาํปี 1,850,000 1,670,000 180,000 10.78 

ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส (3 ไตรมาส)  1,050,000 960,000 90,000 9.38 

รวมค่าสอบบญัชีของ PLE 2,900,000 2,630,000 270,000** 10.27** 

ค่าตรวจสอบงบการเงินประจาํปี และค่าสอบทาน
งบการเงินรายไตรมาส (3ไตรมาส) ของบริษทั
ยอ่ยและกิจการร่วมคา้  

990,000 
 

(6 บริษทั) 

1,170,000 
 

(7 บริษทั) 

  

 

** เพ่ิมขึน้จากปี 2558 จ านวน 270,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.27  เน่ืองจากรายการทางบัญชีของบริษัทท่ีเพ่ิมขึน้
เป็นจ านวนมาก 
 ประธานท่ีประชุมไดเ้รียนถามผูถื้อหุ้นวา่ ท่านใดมีคาํถามหรือขอ้สงสยัในเร่ืองพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และ
กาํหนดค่าตอบแทนหรือไม่ 
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เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีคาํถาม  ประธานจึงขอใหท่ี้ประชุมลงมติในวาระอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และกาํหนด
ค่าตอบแทน 

โดยวาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัแต่งตั้ง บริษทั ซี ดบัเบ้ิลย ู ดบัเบ้ิลย ู พี จาํกดั (CWWP) เป็นผูส้อบบญัชี ประจาํปี 

2559 นบัเป็นปีท่ี 2  โดยมีรายช่ือผูส้อบบญัชี  ดงัน้ี 
- นายเชิดสกลุ  อน้มงคล  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 7195   และ/หรือ 

 (เป็นผูต้รวจสอบ แสดงความเห็นและลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทั ปี 2557-2558 รวม 2 ปี) 
- นางสาววราภรณ์   อินทรประสิทธ์ิ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 7881 

 (ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทั) 
โดยก าหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท   และใน

กรณีทีผู่้สอบบัญชีดงักล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าทีไ่ด้ให้บริษทั CWWP จดัหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของส านักงาน ท า
หน้าทีต่รวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัแทนผู้สอบบัญชีดงักล่าวได้  ทัง้นี้ มอบอ านาจให้คณะกรรมการ
บริษทัเป็นผู้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายใหม่ได้ต่อไป 
 โดยก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2559 เป็นดงันี ้

หน่วย : บาท 

รายการค่าตรวจสอบ 
ปี 2559  ปี 2558 เปลีย่นแปลง (ลดลง) 

(ปีทีเ่สนอ)  จ านวนเงนิ ร้อยละ 
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจาํปี และค่าสอบทาน
งบการเงินรวมรายไตรมาสและประจาํปี 1,850,000 1,670,000 180,000 10.78 

ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส (3 ไตรมาส)  1,050,000 960,000 90,000 9.38 

รวมค่าสอบบญัชีของ PLE 2,900,000 2,630,000 270,000** 10.27** 

ค่าตรวจสอบงบการเงินประจาํปี และค่าสอบทาน
งบการเงินรายไตรมาส (3ไตรมาส) ของบริษทั
ยอ่ยและกิจการร่วมคา้  

990,000 
 

(6 บริษทั) 

1,170,000 
 

(7 บริษทั) 

  

 

โดยมมีตอินุมตัด้ิวยคะแนนเสียง ดงันี ้
เห็นด้วย จาํนวน     406,264,442  เสียง คิดเป็นร้อยละ   99.92 

 ไม่เห็นด้วย จาํนวน                      0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00 
 งดออกเสียง จาํนวน            316,500  เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.08 
 จาํนวนผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 185 ราย  
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เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีคาํถาม  ประธานจึงขอใหท่ี้ประชุมลงมติในวาระอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และกาํหนด
ค่าตอบแทน 

โดยวาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัแต่งตั้ง บริษทั ซี ดบัเบ้ิลย ู ดบัเบ้ิลย ู พี จาํกดั (CWWP) เป็นผูส้อบบญัชี ประจาํปี 

2559 นบัเป็นปีท่ี 2  โดยมีรายช่ือผูส้อบบญัชี  ดงัน้ี 
- นายเชิดสกลุ  อน้มงคล  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 7195   และ/หรือ 

 (เป็นผูต้รวจสอบ แสดงความเห็นและลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทั ปี 2557-2558 รวม 2 ปี) 
- นางสาววราภรณ์   อินทรประสิทธ์ิ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 7881 

 (ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทั) 
โดยก าหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท   และใน

กรณีทีผู่้สอบบัญชีดงักล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าทีไ่ด้ให้บริษทั CWWP จดัหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของส านักงาน ท า
หน้าทีต่รวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัแทนผู้สอบบัญชีดงักล่าวได้  ทัง้นี้ มอบอ านาจให้คณะกรรมการ
บริษทัเป็นผู้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายใหม่ได้ต่อไป 
 โดยก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2559 เป็นดงันี ้

หน่วย : บาท 

รายการค่าตรวจสอบ 
ปี 2559  ปี 2558 เปลีย่นแปลง (ลดลง) 

(ปีทีเ่สนอ)  จ านวนเงนิ ร้อยละ 
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจาํปี และค่าสอบทาน
งบการเงินรวมรายไตรมาสและประจาํปี 1,850,000 1,670,000 180,000 10.78 

ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส (3 ไตรมาส)  1,050,000 960,000 90,000 9.38 

รวมค่าสอบบญัชีของ PLE 2,900,000 2,630,000 270,000** 10.27** 

ค่าตรวจสอบงบการเงินประจาํปี และค่าสอบทาน
งบการเงินรายไตรมาส (3ไตรมาส) ของบริษทั
ยอ่ยและกิจการร่วมคา้  

990,000 
 

(6 บริษทั) 

1,170,000 
 

(7 บริษทั) 

  

 

โดยมมีตอินุมตัด้ิวยคะแนนเสียง ดงันี ้
เห็นด้วย จาํนวน     406,264,442  เสียง คิดเป็นร้อยละ   99.92 

 ไม่เห็นด้วย จาํนวน                      0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00 
 งดออกเสียง จาํนวน            316,500  เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.08 
 จาํนวนผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 185 ราย  
 

  

วาระที ่8 พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้าม)ี 
- ไม่มี – 

 
ประธานท่ีประชุมไดส้อบถามผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมวา่ ท่านใดยงัมีคาํถาม เพื่อใหค้ณะกรรมการบริษทัช้ีแจง

เพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
นายศุภชยั  เศรษฐเสถียร ขอแนะนาํและถามคาํถามเพ่ิมเติมอีก  คือ 
1. การทาํสญัญาของบริษทัจะตอ้งควบคุมความเส่ียงต่าง ๆ ส่วนการเสนอราคาประมูลจะตอ้งมีเง่ือนไขวา่อยูภ่ายใต ้

Condition อะไร  พยายามเนน้ธุรกิจท่ีบริษทัมีความถนดั  เพื่อสร้างจุดแขง็ใหต้วัเอง 
2. อยากฟังแผนงานระยะสั้น ระยะยาว ระยะกลาง วา่จะนาํพาบริษทัไปในทิศทางใดท่ีจะสร้างผลกาํไรใหก้บับริษทั 

 
นายธาดา  ช้ีแจงวา่ ในปัจจุบนั บริษทัมีหน่วยงาน ส่วนบริหารสญัญาโครงการเป็นผูต้รวจสอบและประเมินความเส่ียง

ของสญัญาก่อสร้างต่าง ๆ รวมถึง  คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงและการตลาด  ซ่ึงจะทาํหนา้ท่ีประเมินโครงการและสถานะ
ของเจา้ของโครงการ  ตลอดจนเง่ือนไขต่าง ๆ ในสญัญาก่อนเขา้ร่วมประมูลทุกคร้ัง  ในปัจจุบนับริษทัเนน้ดาํเนินการธุรกิจ
ก่อสร้างและติดตั้งงานระบบเท่านั้น 

 
นายเสวก  ช้ีแจงวา่  บริษทัจะเนน้เขา้ประมูลงานก่อสร้างโครงการต่าง ๆ ของราชการในช่วง 2-3 ปีขา้งหนา้  โดยจะเขา้

ประมูลงานดว้ยตนเอง  และหาพนัธมิตรทั้งในประเทศและต่างประเทศเขา้ร่วมประมูลงาน  ส่วนโครงการก่อสร้างของภาคเอกชน
ยงัคงเนน้กลุ่มลูกคา้ท่ีดี  ท่ีทาํธุรกิจร่วมกนัมาในระยะเวลา 10 ปีท่ีผา่นมา เช่น กลุ่มบริษทัเซ็นทรัล และกลุ่มโนเบิล 

 
นายณฐัพล  เงาวลัลโภ มีคาํถามเพ่ิมเติม ดงัน้ี 
1. การประมูลงานควรเลือกประมูลงานในภาครัฐบาลท่ีสามารถเก็บเงินได ้  ก่อนเขา้ประมูลงานควรดูเร่ืองการ

ประเมินราคาดว้ย 
2. ผูบ้ริหารควรลงมาสนใจพนกังานระดบัล่าง ๆ 
3. ขอใหร้ะวงัตน้ทุนทางการเงิน  และค่าใชจ่้ายบริหารดว้ย 
นายเสวก  ช้ีแจงวา่  บริษทัจะเนน้การเขา้ร่วมประมูลงานภาครัฐเป็นส่วนใหญ่ ส่วนการประเมินราคาก่อนเร่ิมประมูล  

ทางฝ่ายประเมินราคาของบริษทัมีการปรับปรุงและพฒันาอยูต่ลอดเวลา  มัน่ใจวา่ มีความสามารถเพียงพอ  และทาํงานใหบ้รรลุผล
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ส่วนเร่ืองพนกังานของบริษทั  บริษทัใหค้วามสาํคญักบัทุกคนอยา่งเท่าเทียมกนั มี
นโยบาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั และการประเมินผลงานของแต่ละบุคคลอยา่งชดัเจนตามหลกั Merit system ส่วนตน้ทุนทางการเงิน
และค่าใชจ่้ายบริหารต่าง ๆ มีระบบการควบคุมอยา่งชดัเจนและพฒันาปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง 
 นายศกัดา  ตั้งศกัด์ิสถิตย ์เป็นผูถื้อหุน้จาํนวน 100  หุน้  ขอถามคาํถามเพ่ิมเติม  ดงัน้ี 

1. บริษทัคาดวา่ปีน้ีจะมีรายไดอ้ยูท่ี่เท่าไร  Backlog ตอนน้ีมีเท่าไร  และปีน้ีคาดวา่จะมีกาํไรหรือไม่ 
2. Book Value นอ้ยจะเป็นอุปสรรคต่อการประมูลหรือไม่ 
3. บริษทัมีความจาํเป็นตอ้งเพ่ิมทุนหรือไม่ 
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นายเสวก  ช้ีแจงวา่  รายไดค้าดวา่จะใกลเ้คียงกบัปี 2558  ส่วนผลกาํไรคาดวา่จะสามารถทาํได ้ ในส่วนของฐานทุนอยูใ่น
ระหวา่งการพิจารณาหาแนวทางขยายฐานทุน  ความคืบหนา้จะแจง้ใหท้ราบต่อไป  ส่วน Backlog มีจาํนวน 12 พนัลา้นบาท 

นางศิรินทร์ ตนัติพทิกัษ ์ ไดมี้คาํถามเพ่ิมเติม  ดงัน้ี 
1. งานในมือปัจจุบนัมีโครงการอะไรบา้ง 
2. กรณีท่ีผลการดาํเนินงานขาดทุนสูงจะถูกเพิกถอนออกจาก ตลท. หรือไม่ 
3. โครงการต่อตา้นทุจริตคอรัปชัน่ บริษทัจะเขา้ร่วมหรือไม่ 
นายเสวก ช้ีแจงวา่  โครงการในมือเป็นโครงการใหญ่ของภาครัฐ เช่น โครงการก่อสร้างอาคารศาลฎีกา  โครงการศูนย์

การเรียนรู้มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์  โครงการก่อสร้างอาคารสาํนกังานใหญ่การไฟฟ้านครหลวง (คลองเตย)  สาํหรับการขาดทุน
สูงมีผลกระทบต่อฐานทุนของบริษทั  แต่ยงัมีฐานทุนเป็นบวก  โดยงบการเงินเฉพาะกิจการ มีส่วนของผูถื้อหุน้ 1.48 พนัลา้นบาท  
ส่วนงบการเงินรวมมีส่วนของผูถื้อหุน้ 237.5 ลา้นบาท  ซ่ึงยงัเป็นบวกและจะไม่ถูกเพิกถอนออกจากตลท. แน่นอน 

ส่วนเร่ืองโครงการต่อตา้นทุจริตคอรัปชัน่ของบริษทั  บริษทัเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการต่อตา้นคอรัปชัน่อยา่ง
ต่อเน่ือง  รวมถึงการส่งผูบ้ริหารและพนกังานเขา้อบรมในโครงการสมัมนาและใหค้วามรู้เก่ียวกบัการต่อตา้นคอรัปชัน่เน่ืองจาก
บริษทัเขา้ร่วมประมูลและรับงานโครงการภาครัฐหลายโครงการ  และจะมีงานภาครัฐเขา้มาอยา่งตอ่เน่ืองในอนาคต 

เม่ือไม่มีผูใ้ดซกัถามหรือเสนอแนะเพ่ิมเติม  ประธานจึงกล่าวขอบพระคุณผูถื้อหุน้ทุกท่าน และขอปิดการประชุม 
 
ปิดประชุมเวลา  17.30  น. 
 
 

ลงนาม…………………………………..ประธานท่ีประชุม           
                       ( นายอาํนวย  กาญจโนภาศ ) 

        
     บนัทึกการประชุมโดย 

 
 

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

รับรองวา่ถูกตอ้ง 
 

 
ลงนาม……………………………………….………………..……………….…….. 

( นายเสวก  ศรีสุชาต )                 (นายอาํนวย  กาญจโนภาศ) 
กรรมการ                                          กรรมการ 
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นายเสวก  ช้ีแจงวา่  รายไดค้าดวา่จะใกลเ้คียงกบัปี 2558  ส่วนผลกาํไรคาดวา่จะสามารถทาํได ้ ในส่วนของฐานทุนอยูใ่น
ระหวา่งการพิจารณาหาแนวทางขยายฐานทุน  ความคืบหนา้จะแจง้ใหท้ราบต่อไป  ส่วน Backlog มีจาํนวน 12 พนัลา้นบาท 

นางศิรินทร์ ตนัติพทิกัษ ์ ไดมี้คาํถามเพ่ิมเติม  ดงัน้ี 
1. งานในมือปัจจุบนัมีโครงการอะไรบา้ง 
2. กรณีท่ีผลการดาํเนินงานขาดทุนสูงจะถูกเพิกถอนออกจาก ตลท. หรือไม่ 
3. โครงการต่อตา้นทุจริตคอรัปชัน่ บริษทัจะเขา้ร่วมหรือไม่ 
นายเสวก ช้ีแจงวา่  โครงการในมือเป็นโครงการใหญ่ของภาครัฐ เช่น โครงการก่อสร้างอาคารศาลฎีกา  โครงการศูนย์

การเรียนรู้มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์  โครงการก่อสร้างอาคารสาํนกังานใหญ่การไฟฟ้านครหลวง (คลองเตย)  สาํหรับการขาดทุน
สูงมีผลกระทบต่อฐานทุนของบริษทั  แต่ยงัมีฐานทุนเป็นบวก  โดยงบการเงินเฉพาะกิจการ มีส่วนของผูถื้อหุน้ 1.48 พนัลา้นบาท  
ส่วนงบการเงินรวมมีส่วนของผูถื้อหุน้ 237.5 ลา้นบาท  ซ่ึงยงัเป็นบวกและจะไม่ถูกเพิกถอนออกจากตลท. แน่นอน 

ส่วนเร่ืองโครงการต่อตา้นทุจริตคอรัปชัน่ของบริษทั  บริษทัเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการต่อตา้นคอรัปชัน่อยา่ง
ต่อเน่ือง  รวมถึงการส่งผูบ้ริหารและพนกังานเขา้อบรมในโครงการสมัมนาและใหค้วามรู้เก่ียวกบัการต่อตา้นคอรัปชัน่เน่ืองจาก
บริษทัเขา้ร่วมประมูลและรับงานโครงการภาครัฐหลายโครงการ  และจะมีงานภาครัฐเขา้มาอยา่งตอ่เน่ืองในอนาคต 

เม่ือไม่มีผูใ้ดซกัถามหรือเสนอแนะเพ่ิมเติม  ประธานจึงกล่าวขอบพระคุณผูถื้อหุน้ทุกท่าน และขอปิดการประชุม 
 
ปิดประชุมเวลา  17.30  น. 
 
 

ลงนาม…………………………………..ประธานท่ีประชุม           
                       ( นายอาํนวย  กาญจโนภาศ ) 

        
     บนัทึกการประชุมโดย 

 
 

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

รับรองวา่ถูกตอ้ง 
 

 
ลงนาม……………………………………….………………..……………….…….. 

( นายเสวก  ศรีสุชาต )                 (นายอาํนวย  กาญจโนภาศ) 
กรรมการ                                          กรรมการ 

 

 

Attachment No.1 

Minute of the Annual General Meeting of Shareholders 2016 
Power Line Engineering Public Company Limited 

April 29, 2016 
------------------------------------------------------------------------------------- 

The Annual General Meeting of Shareholders (AGM) 2016 was held at Sala Thai Room, 
3rd Floor, Ambassador Hotel, 171 Soi Sukhumvit 11-13, Sukhumvit Rd., Wattana, Bangkok.  

The number of shareholders as of the book closing date, March 28, 2016 totals 6,195, 
equivalent to 1,088,867,202 shares. There are 64 shareholders attending the meeting themselves and 
89 proxies attend the meeting on shareholders’ behalf, totaling 153 attendees, equivalent to 
395,598,044 shares, or 36.32% of the total number of shares sold of 1,088,867,202 shares. The 
quorum was duly achieved.  
The meeting commenced at 2.30 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 AGM 
2016. There are 8 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 an approval 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 the discussion 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 AGM as a committee 
member and auditor 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 to the vote counting committee.  

- 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.  
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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 the stage as follows:  
The Board of Directors  

1. Mr. Amnuay  Karnjanopas Vice Chairman 
2. Mr. Sutee  Tantivanichanon Director  
3. Dr. Singchai  Aroonvuthiphong Chairman of the Audit Committee/ 

Independent Director 
On this occasion, 2 directors; Mr. Somprasong Boonyachai, Independent Director, and Lt. 

General Sinchai Nutsatid, Independent Director, are unable to attend the meeting because they got 
engaged in an urgent matter. 

Also, 2 directors; Mr. Swake Srisuchart and Mr. Phisant Chintanapakdee, attended the 
meeting but did not appear on the stage as this year marks the end of term of office of their 
directorship.  
The Executive Committee 

1. Mr. Swake  Srisuchart Chairman of the Executive Committee 
2. Mr. Amnuay  Karnjanopas Vice Chairman of the Executive Committee 
3. Mr. Phisant  Chintanapakdee Member of the Executive Committee 
4. Mr. Sutee  Tantivanichanon Member of the Executive Committee/ 
   Chief Financial Officer 
5. Mr. Pisit  Rojanamongkol Member of the Executive Committee  
6. Mr. Krit  Pasit Member of the Executive Committee 
7. Mrs. Chutima  Yoosathon Member of the Executive Committee  
8. Dr. Phasin  Suebsubanant  Executive  
9. Mr. Thada  Chumasaratul Member of the Executive Committee  
   and Company Secretary  
 
On this occasion, one director, Mr. Sombat Wangjaisuk, was unable to attend the meeting 

as he got engaged with business matters upcountry.  
The Assistant to the Company Secretary introduced a representative from the Certified 

Public Accountant (CPA)’s office; Mr. Cherdsakul Onmongkol, the Company’s representative, Mr. 
Daeng Paengsuk, and the Company’s legal advisor; Ms. Yaowapa Kerdano, the Company’s Audit 
Committee. Furthermore, 1-2 attending shareholders were invited to join in the vote counting 
committee but there were no any volunteers. Hence, Mr. Cherdsakul Onmonkol, Mr. Daeng 
Paengsuk and Ms. Yaowapa Kerdano were invited as the vote counting committee members.  
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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 the stage as follows:  
The Board of Directors  

1. Mr. Amnuay  Karnjanopas Vice Chairman 
2. Mr. Sutee  Tantivanichanon Director  
3. Dr. Singchai  Aroonvuthiphong Chairman of the Audit Committee/ 

Independent Director 
On this occasion, 2 directors; Mr. Somprasong Boonyachai, Independent Director, and Lt. 

General Sinchai Nutsatid, Independent Director, are unable to attend the meeting because they got 
engaged in an urgent matter. 

Also, 2 directors; Mr. Swake Srisuchart and Mr. Phisant Chintanapakdee, attended the 
meeting but did not appear on the stage as this year marks the end of term of office of their 
directorship.  
The Executive Committee 

1. Mr. Swake  Srisuchart Chairman of the Executive Committee 
2. Mr. Amnuay  Karnjanopas Vice Chairman of the Executive Committee 
3. Mr. Phisant  Chintanapakdee Member of the Executive Committee 
4. Mr. Sutee  Tantivanichanon Member of the Executive Committee/ 
   Chief Financial Officer 
5. Mr. Pisit  Rojanamongkol Member of the Executive Committee  
6. Mr. Krit  Pasit Member of the Executive Committee 
7. Mrs. Chutima  Yoosathon Member of the Executive Committee  
8. Dr. Phasin  Suebsubanant  Executive  
9. Mr. Thada  Chumasaratul Member of the Executive Committee  
   and Company Secretary  
 
On this occasion, one director, Mr. Sombat Wangjaisuk, was unable to attend the meeting 

as he got engaged with business matters upcountry.  
The Assistant to the Company Secretary introduced a representative from the Certified 

Public Accountant (CPA)’s office; Mr. Cherdsakul Onmongkol, the Company’s representative, Mr. 
Daeng Paengsuk, and the Company’s legal advisor; Ms. Yaowapa Kerdano, the Company’s Audit 
Committee. Furthermore, 1-2 attending shareholders were invited to join in the vote counting 
committee but there were no any volunteers. Hence, Mr. Cherdsakul Onmonkol, Mr. Daeng 
Paengsuk and Ms. Yaowapa Kerdano 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 
themselves is 64 and the number of proxies is 89, totaling 153 attendees, equivalent to 395,598,044 
shares or 36.32%. Currently, the Company’s total number of shareholders is 6,195 (six thousand one 
hundred and ninety-five), amounting to 1,088,867,202 shares (one thousand eighty-eight million 
eight hundred sixty-seven thousand two hundred and two). With these, the quorum is achieved 
according to the Company’s regulation and so the meeting can commence. Due to the fact that Mr. 
Swake Srisuchart’s term of office as a director is due to terminate this year,  

Mr. Amnuay Karnjanopas, Vice Chairman of the Executive Committee was invited as 
Chairman of the meeting and made an opening statement of Power Line Engineering PCL’s AGM 
2016, followed by the following agendas. 
 
Agenda 1 To consider and certify the Minute of AGM 2015, Dated Friday April 24, 2015  
 The Chairman stated that the Company has distributed copies of the minute of AGM 
2015, dated Friday April 24, 2015 to shareholders ahead of time together with the meeting invitation 
letter (details can be found in the attachment 1 in the invitation letter). The Chairman then asked 
shareholders if they have any queries or requests for correction (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 request to make amendments, the 
Chairman then asked shareholders to ratify the minute of the AGM 2015, dated Friday April 24, 
2015.  
 For this particular agenda, the majority’s votes of shareholders attending the meeting 
are required. 
 Resolution : The meeting certitied the minute of the AGM 2015, dated Friday April 24, 
2015. A resolution was reached with the following results:  
 Approved  401,039,242  Votes representing   99.95% 
 Disapproved           0  Votes representing     0.00% 
 Abstained           182,100 Votes representing     0.05% 
 The number of shareholders attending the meeting is 163. (10 more shareholders joined 
in the meeting after the meeting commenced)  
 
Agenda 2 To acknowledge of the Company’s Operating Performance in 2015  
 The Chairman assigned Mr. Sutee Tantivanichanon, Chief Financial Officer, to report 
the Company’s operating performance over the course of 2015. Mr. Sutee provided the following 
details:  
 With reference to the consolidated financial statement ending December 31, 2015 of the 
Company, subsidiaries, affiliates and joint ventures, 1,868.49 million Baht loss was reported, as 
opposed to the same period of time in 2014 when profit of 43.33 million Baht was reported. 
Meanwhile, the separated financial statement reported 1,907.03 million Baht loss, as opposed to the 
same period of time in 2014, when profit of 100.09 million Baht was reported. Net loss per share 
from the consolidated financial statement in 2014 is 1.72 Baht, as opposed to net profit per share of 
0.04 Baht. On the other hand, net loss per share from the separate financial statement in 2014 is 1.75 
Baht, as opposed to net profit per share of 0.09 Baht. Key reasons for the changes are as follows:   

1. The Company’s total revenue in 2015 is 6.23 billion Baht, a 33.46% drop from 2014 
with the reported revenue of 9.36 billion Baht, mainly due to the fact that revenue recognition from a 
drop in the construction contracting business, which has been affected by new backlog items that are 
expected to arrive in the end of 2014 and the first 6 months of 2015 that did not go as planned. 
Moreover, the Company had already delivered the MRTA-Purple Line Project (PAR), causing lower 
revenue being recognized while the separate financial statement reported 6.29 billion Baht revenue, 
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as opposed to 2014, with the revenue of 7.91 billion Baht, a 20.44% drop, mainly because of delayed 
revenue recognition from different construction projects.  

2. The construction contracting cost that the Company has to bear has risen to 
121.46% in 2015 which has increased from 96.04% in the same period in 2014 resulting in 21.46% 
gross loss, as opposed to gross profit of 3.96% in 2014, due to the cost recognition of the MRTA-
Purple Line Project (PAR) while the anticipated revenue and the K-value cannot be collected as 
planned. This led to a loss for the PAR project of 1,119 million Baht. The separated financial 
statement suggested that the construction contracting cost has increased from 95.44% in 2014 to 
97.22% in 2015, with a gross profit of 2.78%, as opposed to 4.56% in 2014. The unmet profitability 
KPI is mainly because of increased construction material prices, labor cost and overhead cost, in 
spite of the improved cost control mechanism.  

3. The Company’s loss before tax amounted to 1,902.91 million Baht, as opposed to 
profits of 41.08 million Baht in 2014, due to the unmet goal in revenue recognition in the 
construction contracting business and the loss from the MRTA-Purple Line Project (PAR) while 
sales and administrative expenses have remained in the same level as 2014 but there has been a rise 
in financial cost. Meanwhile, the separated financial statement suggested losses of 1,907.03 million 
Baht, as opposed to profits of 115.7 million Baht in 2014, due to an increased allowance for doubtful 
accounts of 1,175.86 million Baht, especially for the PAR project and investment impairment loss of 
a subsidiary, Bumrung Maung Plaza Co., Ltd. and Power Prospect Co., Ltd. of 561.18 million Baht.  
After Mr. Sutee finished reporting the Company’s operating performance of 2015, the Chairman 
asked shareholders whether or not any of them had further queries or suggestions.  
 Since there were no additional questions, the Chairman then stated that this is an informative 
agenda aiming to keep shareholders informed of the Company’s operating performance over the 
course of 2015. Thus, voting was not required.  
 Resolution : Attendees were well informed of the Company’s operating performance in 
2015 (no voting is required for this agenda).    
 
Agenda 3 To consider and approve of the Financial Statements 2015, Ending December 31, 

2015 and the Auditor’s Report 
The Chairman stated that the operating performance and the consolidated financial 

statements of the Company and its subsidiaries as of December 31, 2015 have already been 
approved by the auditors and have been reviewed and certified by the Audit Committee (detailed are 
available in the Annual Report 2015). Financial statements have been distributed to shareholders 
ahead of time together with the meeting invitation letters. The Chairman then assigned Mr. Sutee 
Tantivanichanon, Chief Financial Officer, to summarize the Company’s operating performance of 
the accounting period ending December 31, 2015 which displayed the financial position and the 
operating performance as follows:  
 
          (Unit: Baht) 

  

Items 

Consolidated Financial 
Statements Separated Financial Statements 

2015 
2014 

(Revised) 2015 2014 

Total assets 8,543,979,239 9,673,850,344 8,192,001,254 9,335,880,190 
Total liabilities 8,306,450,319 7,470,420,305 6,715,083,409 5,891,620,718 
Shareholders’ equity 237,528,920 2,203,430,039 1,476,917,845 3,444,259,472 
Total revenue 6,169,996,944 9,359,925,999 6,293,756,012 7,911,187,056 
Net profit (Loss)  (1,925,965,714) 16,465,310 (1,927,406,222) 100,088,674 
Profit (Loss) per share (1.72) 0.04 (1.75) 0.09 
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as opposed to 2014, with the revenue of 7.91 billion Baht, a 20.44% drop, mainly because of delayed 
revenue recognition from different construction projects.  

2. The construction contracting cost that the Company has to bear has risen to 
121.46% in 2015 which has increased from 96.04% in the same period in 2014 resulting in 21.46% 
gross loss, as opposed to gross profit of 3.96% in 2014, due to the cost recognition of the MRTA-
Purple Line Project (PAR) while the anticipated revenue and the K-value cannot be collected as 
planned. This led to a loss for the PAR project of 1,119 million Baht. The separated financial 
statement suggested that the construction contracting cost has increased from 95.44% in 2014 to 
97.22% in 2015, with a gross profit of 2.78%, as opposed to 4.56% in 2014. The unmet profitability 
KPI is mainly because of increased construction material prices, labor cost and overhead cost, in 
spite of the improved cost control mechanism.  

3. The Company’s loss before tax amounted to 1,902.91 million Baht, as opposed to 
profits of 41.08 million Baht in 2014, due to the unmet goal in revenue recognition in the 
construction contracting business and the loss from the MRTA-Purple Line Project (PAR) while 
sales and administrative expenses have remained in the same level as 2014 but there has been a rise 
in financial cost. Meanwhile, the separated financial statement suggested losses of 1,907.03 million 
Baht, as opposed to profits of 115.7 million Baht in 2014, due to an increased allowance for doubtful 
accounts of 1,175.86 million Baht, especially for the PAR project and investment impairment loss of 
a subsidiary, Bumrung Maung Plaza Co., Ltd. and Power Prospect Co., Ltd. of 561.18 million Baht.  
After Mr. Sutee finished reporting the Company’s operating performance of 2015, the Chairman 
asked shareholders whether or not any of them had further queries or suggestions.  
 Since there were no additional questions, the Chairman then stated that this is an informative 
agenda aiming to keep shareholders informed of the Company’s operating performance over the 
course of 2015. Thus, voting was not required.  
 Resolution : Attendees were well informed of the Company’s operating performance in 
2015 (no voting is required for this agenda).    
 
Agenda 3 To consider and approve of the Financial Statements 2015, Ending December 31, 

2015 and the Auditor’s Report 
The Chairman stated that the operating performance and the consolidated financial 

statements of the Company and its subsidiaries as of December 31, 2015 have already been 
approved by the auditors and have been reviewed and certified by the Audit Committee (detailed are 
available in the Annual Report 2015). Financial statements have been distributed to shareholders 
ahead of time together with the meeting invitation letters. The Chairman then assigned Mr. Sutee 
Tantivanichanon, Chief Financial Officer, to summarize the Company’s operating performance of 
the accounting period ending December 31, 2015 which displayed the financial position and the 
operating performance as follows:  
 
          (Unit: Baht) 

  

Items 

Consolidated Financial 
Statements Separated Financial Statements 

2015 
2014 

(Revised) 2015 2014 

Total assets 8,543,979,239 9,673,850,344 8,192,001,254 9,335,880,190 
Total liabilities 8,306,450,319 7,470,420,305 6,715,083,409 5,891,620,718 
Shareholders’ equity 237,528,920 2,203,430,039 1,476,917,845 3,444,259,472 
Total revenue 6,169,996,944 9,359,925,999 6,293,756,012 7,911,187,056 
Net profit (Loss)  (1,925,965,714) 16,465,310 (1,927,406,222) 100,088,674 
Profit (Loss) per share (1.72) 0.04 (1.75) 0.09 

 

 This is in order to fulfill the requirement of the Public Limited Companies Act, which 
prescribes that the Company must prepare the financial statement at the end of the accounting period 
which must be inspected by the auditor and proposed to the AGM for an approval.  
 The Chairman asked whether any shareholders had any further queries.  
 Mrs. Sirin Tantipitakchote, a proxy, Thai Investors Association, holding 5 shares, raised 
her hand to seek permission from the Chairman and asked about the opinion being qualified with 
remark in the Company’s financial statements made by the auditor. In what way has the Company 
tackled this issue?   
 Mr. Sutee explained that the CPAs’ conditional comments were made due to the fact 
that Techner Co., Ltd. (TN)’s financial statement was not included in the consolidated financial 
statement. The issue has been persistent since September 30, 2008 that TN’s managing director 
denied to submit the financial statement to the Company, and the Company has already prosecuted 
civil and criminal proceedings. Currently the case is being considered by the court, especially on the 
matter of the interpretation whether or not TN is the Company’s subsidiary, since the Company’s 
ownership in TN is only 50%. More details are available in the Annual Report 2015 (Form 56-1).  
 Mr. Suphachai Setsathian, a shareholder, holding 2,000,000 shares, and also a proxy of 
Mr. Noppol Setsathian, holding 580,000 shares, asked 2 questions as follows:  
Is the allocation of allowance for doubtful accounts an exaggerated estimation?  
Required a more detailed explanation on the loss of the MRTA-Purple Line Project (PAR).  
 The Chairman asked Mr. Sutee Tantivanichanon, Chief Financial Officer, to answer 
Mr. Suphachai’s questions. 
 Mr. Sutee explained that the allocation of allowance for doubtful accounts has been 
arranged according to the general accounting principles and standards. For the PAR project, a loss of 
1.08 billion Baht has been booked. Furthermore, the investment impairment of Bumrung Muang 
Plaza Co., Ltd. (BMP) of 373.5 million Baht has been recorded and loss incurred from the 
divestment of Power Prospect Co., Ltd. (PPC) of 273.8 million Baht has also been booked. The loss 
incurred of the PAR project is mainly caused by higher expenditures, resulted from the big flood in 
late 2011 through to the beginning of 2012. During which period, the Company’s overhead expenses 
rose exponentially especially during the time when the construction contract had to be prolonged 
during the political crisis in 2013-2014. Moreover, the minimum wage adjustment from 215 Baht to 
300 Baht per day is another factor driving project costs up high, coupled with the fact that the money 
that PAR expected to claim from MRTA was way below the expectation. The Escalation Factor (K-
factor) that should have been received was also much lower than what has been anticipated. 
 Mr. Sakda Tangsaksatit, a shareholder, holding 100 shares, asked the following 
questions:  
 1. Why did the Company sell Power Prospect Co., Ltd. (PPC) for a rate that incurred 
such a loss?  
 2. Required additional details on the reserve allocation of allowance for doubtful 
accounts. 
 3. Will Bumrung Muang Plaza Co., Ltd. (BMP) lead the Company to a stage of loss 
once again?  
 The Chairman asked Mr. Thada Chumasaratul and Mr. Sutee Tantivanichanon, Chief 
Financial Officer to answer Mr. Sakda’s questions as follows:  
 Mr. Thada explained that over the past several years, PPC’s business operations have 
been in the stage of continuous loss due to higher fuel and rice husk prices, causing the Company to 
provide consistent financial support to PPC all along, both in the form of capital injection and 
provision of loans. Even PPC has shifted from using rice husk to a combination of rice husk mixed 
with wood bark and bagasse to generate electricity, PPC still has not been able to make profits but 
instead has become the burden for the Company to inject approximately 10 million Baht a month to 
PPC, which is not at all a small amount of money. Thus, the Executive Committee and the Board of 
Directors have agreed to divest the business to new investors. In doing so, although the Company 
had to recognize divestment loss of 273.8 million Baht, approximately 200 million Baht cash was 
generated back to the Company. 
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 The allocation of allowance for doubtful accounts and the loss of the PAR project as 
mentioned earlier are; the loss of the PAR project of 1.08 million Baht, BMP’s investment 
impairment of 373.5 million Baht and PPC’s divestment loss of 273.8 million Baht.  
 BMP is the department store business featuring retail and wholesale, which was 
acquired because the previous owner could not manage to pay for the construction services to the 
Company. Previous shareholders are well aware of the issue and potential solutions, including 
progress of different aspects of operations. Details are available in the Annual Report 2015 (Form 
56-1), with all the elaborated explanations. In terms of the investment impairment and loss of BMP, 
impact will still persist in the Company’s financial statement if solutions to the problems are not 
identified. The Executive Committee and the Board of Directors tend to place emphasis on the active 
selling of projects to new investors since this is not the Company’s core business. In the past, a lot of 
investors have expressed interests but the price proposed will lead the Company to a stage of big 
loss, so the business still cannot be sold. Nevertheless, the Company has currently revised the 
conditions on the acquisition and the lease of project to evoke interest of new investors, while at the 
same time the Company does not have to bear burdens of a big loss. Such an initiative shall yield 
significant results in 2016.   
 Mr. Suphachai Setsathian, offered a suggestion and asked another question as follows:  
 1. Suggested that prior to signing any contract, the Company shall be more thorough in 
terms of content inspection as well as consideration of other unintentional incidents that can possibly 
happen.  
 2. Suggested that the Company’s legal advisors and executives work together in 
analyzing potential risks before taking on any new projects.  
 Mr. Thada explained that the Company has a dedicated team to examine the contract 
and at the moment, apart from having a specialized team of advisors for developing construction 
contract, the Company also has a construction contract management division and the sub-committee 
to manage risks and a marketing team to assess and analyze different projects and contracts prior to 
participating in the bidding and taking on new projects. These endeavors can minimize and limit 
possible risks that might happen in the future.      
 Mr. Natthapol Ngaowanlapo, a shareholder, holding 4,501,000 shares, asked the 
following questions:  
 1. Speaking of the MRTA-Purple Line Project (PAR), is it at all possible that price 
estimation was done incorrectly? For the lowered K-Factor that affects the Company, why don’t 
other companies encounter the same kind of impact?   
 2. Why have sales and administrative expenses kept increasing every year, while there 
is a drop in revenue and a rise in financial cost from the increased interest rate? How would the 
Company tackle this issue? 
 3. The executives should take a closer look at whether or not operational staff members’ 
working condition is suitable.    
 Mr. Sutee explained that, as stated earlier regarding the loss of the PAR project, price 
estimation was not executed incorrectly but it was rather because of the adjustment of minimum 
wage, impact from the big flood and political crises, resulting in the prolonged duration of the 
project and very high overhead expenses, as well as the claiming back of additional projects and K-
Factor that is lower than the target. These factors all had impact to every company. Also, sales and 
administrative expenses have risen due to reduced revenue while changes in sales and administrative 
expenses have not been very large since the majority is comprised of salary and fixed expenses. 
Financial costs have increased due to additional bond issuance.  

The Company has initiated several cost reduction protocols; accelerate the money 
collection process, debt collection, divestment of assets that are not the Company’s core businesses 
and identification of loans and capital that entail lower expenses. As for operational staff members, 
the Company exercises different policies and practices on an equal basis, with strict adherence to the 
merit system all along.  

30



 

 
 
 The allocation of allowance for doubtful accounts and the loss of the PAR project as 
mentioned earlier are; the loss of the PAR project of 1.08 million Baht, BMP’s investment 
impairment of 373.5 million Baht and PPC’s divestment loss of 273.8 million Baht.  
 BMP is the department store business featuring retail and wholesale, which was 
acquired because the previous owner could not manage to pay for the construction services to the 
Company. Previous shareholders are well aware of the issue and potential solutions, including 
progress of different aspects of operations. Details are available in the Annual Report 2015 (Form 
56-1), with all the elaborated explanations. In terms of the investment impairment and loss of BMP, 
impact will still persist in the Company’s financial statement if solutions to the problems are not 
identified. The Executive Committee and the Board of Directors tend to place emphasis on the active 
selling of projects to new investors since this is not the Company’s core business. In the past, a lot of 
investors have expressed interests but the price proposed will lead the Company to a stage of big 
loss, so the business still cannot be sold. Nevertheless, the Company has currently revised the 
conditions on the acquisition and the lease of project to evoke interest of new investors, while at the 
same time the Company does not have to bear burdens of a big loss. Such an initiative shall yield 
significant results in 2016.   
 Mr. Suphachai Setsathian, offered a suggestion and asked another question as follows:  
 1. Suggested that prior to signing any contract, the Company shall be more thorough in 
terms of content inspection as well as consideration of other unintentional incidents that can possibly 
happen.  
 2. Suggested that the Company’s legal advisors and executives work together in 
analyzing potential risks before taking on any new projects.  
 Mr. Thada explained that the Company has a dedicated team to examine the contract 
and at the moment, apart from having a specialized team of advisors for developing construction 
contract, the Company also has a construction contract management division and the sub-committee 
to manage risks and a marketing team to assess and analyze different projects and contracts prior to 
participating in the bidding and taking on new projects. These endeavors can minimize and limit 
possible risks that might happen in the future.      
 Mr. Natthapol Ngaowanlapo, a shareholder, holding 4,501,000 shares, asked the 
following questions:  
 1. Speaking of the MRTA-Purple Line Project (PAR), is it at all possible that price 
estimation was done incorrectly? For the lowered K-Factor that affects the Company, why don’t 
other companies encounter the same kind of impact?   
 2. Why have sales and administrative expenses kept increasing every year, while there 
is a drop in revenue and a rise in financial cost from the increased interest rate? How would the 
Company tackle this issue? 
 3. The executives should take a closer look at whether or not operational staff members’ 
working condition is suitable.    
 Mr. Sutee explained that, as stated earlier regarding the loss of the PAR project, price 
estimation was not executed incorrectly but it was rather because of the adjustment of minimum 
wage, impact from the big flood and political crises, resulting in the prolonged duration of the 
project and very high overhead expenses, as well as the claiming back of additional projects and K-
Factor that is lower than the target. These factors all had impact to every company. Also, sales and 
administrative expenses have risen due to reduced revenue while changes in sales and administrative 
expenses have not been very large since the majority is comprised of salary and fixed expenses. 
Financial costs have increased due to additional bond issuance.  

The Company has initiated several cost reduction protocols; accelerate the money 
collection process, debt collection, divestment of assets that are not the Company’s core businesses 
and identification of loans and capital that entail lower expenses. As for operational staff members, 
the Company exercises different policies and practices on an equal basis, with strict adherence to the 
merit system all along.  

 

 Mr. Sakda Tangsaksatit, a shareholder, holding 100 shares, asked the following 
questions:  
 1. From the Company’s Annual Report 2015, page 65; debt estimation caused by 
termination of the contract valuing 283.96 million Baht and cash received in advance of 1,852.85, 
what are the sources of these figures?  
 2. What is the current progress of Techner Co., Ltd. (TN)’s case?  
 3. What is the depreciation expense of Bumrung Muang Plaza Co., Ltd. (BMP) and 
what is the rate of the rental fees?  
 Mr. Sutee explained that debt estimation caused by the termination of contracts valuing 
283.96 million Baht is the reserve allocation of Techner Co., Ltd. (TN), a subsidiary for which the 
Company has been providing a warranty. For the cash received in advance of 1,852.85 million Baht 
is the money received from different construction projects taken on by the Company.  
 Mr. Thada added that, referring to the fact that TN has signed an agreement for the 
construction of Baan Eua Arthorn with National Housing Authority, currently charges for damages 
have been brought against each other. The matter is now in the process of consideration by the 
Administrative Court. Additional information is detailed in the Annual Report 2015 (Form 56-1). As 
for BMP, the loss has been contributed from space rental fees that are quite low while the leasehold 
amortization, depreciation and expenses amount approximately 200 million Baht. Thus, if BMP 
manages to generate about 20-25 million Baht revenue per month, it will not be in the stage of loss 
and this will not have any impact on the Company’s consolidated financial statements.  
 Mr. Natthapol Ngaowanlapo, a shareholder, holding 4,501,000 shares, asked; how 
much of the bad debts and allowance for doubtful accounts are expected to be paid back?  
 Mr. Sutee explained that the Company has a dedicated team and procedures to follow 
up on issues regarding the allocation of allowance for doubtful accounts and investment impairment, 
as well as the loss of the PAR project. If money has been successfully collected, it will be transferred 
to the account displaying profit and loss, while the portion that cannot be collected will be regarded 
as bad debts. This collection process shall be effective in 2016 and right now the follow-up activities 
are in progress which might take some time.  
 Mr. Joe Sajjarachun, a shareholder, holding 1,500,000 shares, asked the following 
questions:  
 1. For the MRTA-Purple Line Project (PAR), it was initially taken on by the Company 
with the investment proportion of 35%. Later on in the end of 2015, the investment proportion had 
risen to 90%. The question is; since the project is considered to be in the stage of a loss, why would 
the Company increase the investment proportion? 
 2. Does the Company think that the decision to take on the SOHO project is the wrong 
decision?  
 Mr. Thada explained that initially, prior to participating in the project bidding, the 
Company had collaborated with Ascon Construction PCL (ASCON) and Ruam Nakorn Construction 
Co., Ltd. (ROM) and also registered a joint venture with PAR, with shareholding proportion of 
35%/30%/35% respectively, in order to bid for the MRTA-Purple Line project Contract 3 
(maintenance building and parking lot). Later on, ASCON had fulfilled its responsibilities and 
withdrew from the joint venture, while ROM was not willing to invest further, and thus requested to 
reduce the shareholding proportion, causing the Company to take on additional shares. The 
Company wished to build its profile by taking on the government’s big projects and execute them 
successfully in order to pave ways for more infrastructure projects in the future.  
 Regarding BMP’s SOHO project, the decision was made partly due to the information 
obtained from the customer which made it quite difficult to inspect profound information, especially 
the financial position of the customer or previous owner, and so the decision was made on the basis 
of ambiguity. Also, several conditions imposed upon the previous owner by the bank prior to 
granting loans could not be fulfilled by the previous owner and consequently could not afford to pay 
for the construction services to the Company. All in all, the construction of SOHO building, a 16-
storey building (with 5 floors underground), served as the Company’s major accomplishment and a  
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reference to participate in different construction bidding events, which has been of benefits to the 
Company in the recent past.    
 Mr. Sakda Tangsaksatit, a shareholder, holding 100 shares, asked; does the MRTA-
Purple Line Project (PAR) have any cases sued by the creditor or disputes with the creditor? For the 
project that the Company has jointly taken on with EMC, is the project completed yet?   
 Mr. Thada explained that there have been no cases involving the MRTA-Purple Line 
project and also no cases sued by creditors. For the construction of Chiang Mai International 
Exhibition and Convention Center which is the collaboration between the Company and EMC PCL 
(EMC), the project had been completely executed and the money had been collected from the 
Ministry of Tourism and Sports in full, and profits have already been shared between the Company 
and EMC. 
 Since none of the shareholders have any further questions or queries, the Chairman then 
asked the meeting to reach a resolution on the approval of the financial statement, ending December 
31, 2015 and the auditor’s report.  
 The resolution for this particular agenda will be reached with the majority’s vote of the 
attending shareholders who exercise their rights to vote.  
 Resolution : The meeting approved of and certified the financial statement of the 
Company and the consolidated financial statement of the accounting period, ending December 31, 
2015 and the auditor’s report. 
 The resolution was reached with the following results:  
 Approved  401,608,937 Votes representing   98.79% 
 Disapproved                   5     Votes representing       0.00% 
 Abstained          4,922,000 Votes representing    1.21% 
 There were 183 shareholders representing in the meeting. (20  more shareholders joined 
in the meeting after the meeting commenced) 
 
Agenda 4  Consider no Dividend Payment from the Operating Performance 2015  

The Chairman informed that, according to the Public Limited Companies Act B.E. 
2535, Section 115, it has been prescribed that the Company must pay out the dividend from profits 
only.  

It is the Company’s policy that the dividend paid accounts for 50% of the net profit 
after tax deduction and reserve allocation required by law, from the separated financial statements. 
The 2015 operating performance was deficit and loss, therefore, no dividend payment is proposed 
for the approval. 

Comparative Information on Dividend Payments 
 

Details of Dividend Payment 2015 
(Proposed year) 2014 

1. Total profit (loss) for the year (1,927,406,222) Baht 100,088,674 Baht 

2. Number of shares 1,089,080,282 shares 1,084,955,380 shares 

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

 
-                 Baht 
-                 Baht 

 
5,100,000 Baht 

100,088,674 Baht 

4. Dividend per share -                 Baht 0.046 Baht 

5. Dividend payment amount -                 Baht 49,907,947.48 Baht 

6. Dividend payout ratio -                 Baht 49.86% of net profit 

 
The Chairman asked shareholders whether or not anybody had any further questions 

with regards to the dividend payment.  
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reference to participate in different construction bidding events, which has been of benefits to the 
Company in the recent past.    
 Mr. Sakda Tangsaksatit, a shareholder, holding 100 shares, asked; does the MRTA-
Purple Line Project (PAR) have any cases sued by the creditor or disputes with the creditor? For the 
project that the Company has jointly taken on with EMC, is the project completed yet?   
 Mr. Thada explained that there have been no cases involving the MRTA-Purple Line 
project and also no cases sued by creditors. For the construction of Chiang Mai International 
Exhibition and Convention Center which is the collaboration between the Company and EMC PCL 
(EMC), the project had been completely executed and the money had been collected from the 
Ministry of Tourism and Sports in full, and profits have already been shared between the Company 
and EMC. 
 Since none of the shareholders have any further questions or queries, the Chairman then 
asked the meeting to reach a resolution on the approval of the financial statement, ending December 
31, 2015 and the auditor’s report.  
 The resolution for this particular agenda will be reached with the majority’s vote of the 
attending shareholders who exercise their rights to vote.  
 Resolution : The meeting approved of and certified the financial statement of the 
Company and the consolidated financial statement of the accounting period, ending December 31, 
2015 and the auditor’s report. 
 The resolution was reached with the following results:  
 Approved  401,608,937 Votes representing   98.79% 
 Disapproved                   5     Votes representing       0.00% 
 Abstained          4,922,000 Votes representing    1.21% 
 There were 183 shareholders representing in the meeting. (20  more shareholders joined 
in the meeting after the meeting commenced) 
 
Agenda 4  Consider no Dividend Payment from the Operating Performance 2015  

The Chairman informed that, according to the Public Limited Companies Act B.E. 
2535, Section 115, it has been prescribed that the Company must pay out the dividend from profits 
only.  

It is the Company’s policy that the dividend paid accounts for 50% of the net profit 
after tax deduction and reserve allocation required by law, from the separated financial statements. 
The 2015 operating performance was deficit and loss, therefore, no dividend payment is proposed 
for the approval. 

Comparative Information on Dividend Payments 
 

Details of Dividend Payment 2015 
(Proposed year) 2014 

1. Total profit (loss) for the year (1,927,406,222) Baht 100,088,674 Baht 

2. Number of shares 1,089,080,282 shares 1,084,955,380 shares 

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

 
-                 Baht 
-                 Baht 

 
5,100,000 Baht 

100,088,674 Baht 

4. Dividend per share -                 Baht 0.046 Baht 

5. Dividend payment amount -                 Baht 49,907,947.48 Baht 

6. Dividend payout ratio -                 Baht 49.86% of net profit 

 
The Chairman asked shareholders whether or not anybody had any further questions 

with regards to the dividend payment.  

 

Since none of the shareholders asked any further, the Chairman then asked the meeting 
to reach a resolution on the approval of no dividend payment from the operating performance 2015.  
 The resolution for this particular agenda will be reached with the majority’s vote of the 
attending shareholders who exercise their rights to vote.  
 Resolution : The meeting approved of the dividend payment from the operating 
performance 2015.  
 The resolution was reached with the following results: 
 Approved  406,049,442 Votes  representing      99.88% 
 Disapproved        310,500 Votes  representing        0.08% 
 Abstained                171,000 Votes  representing        0.04% 
 There were 183 shareholders representing in the meeting.  
 
Agenda 5 Consider and appoint the member of the Board of Director. 
 5.1 Consider and appoint the members of the Board of Directors 
 The Chairman stated that, according to the Public Limited Companies Act B.E. 2535, it 
has been prescribed that in every AGM, at least one-third (1/3) of the directors are required to resign. 
If the number of directors cannot be divided exactly into thirds, the number of directors resigned 
shall be closest to one-third (1/3). This year, directors who will need to resign from the position are 
as follows:  

1. Mr. Swake  Srisuchart Chairman of the Board 
2. Mr. Phisant  Chintanapakdee Director 
3. Lt. General Sinchai  Nutsatid Independent Director   

 For the AGM 2016, in order to be in accordance with the corporate governance policy 
and protection of shareholders’ rights, the Company has made an announcement to the Stock 
Exchange of Thailand and on the Company’s website, from December 9, 2015 to February 20, 2016, 
granting rights to shareholders to propose the meeting agendas and nominate the names of qualified 
individuals to be appointed the Company’s directors. However, neither the nominations of director 
candidate were made nor the meeting agendas were proposed to the Company.  
 Therefore, the Nomination and Remuneration Committee and the Board of Directors 
mutually agreed that the existing 3 directors whose terms of office are terminating are 
knowledgeable and experienced in the Company’s business, and thus their qualifications are most 
appropriate for the Company’s business operations according to the Public Limited Companies Act 
and the Securities and Exchange Act. With this, the meeting was asked to consider the appointment 
of these 3 directors; Mr. Swake Srisuchart, Mr. Phisant Chintanapakdee and Lt. General Sinchai 
Nutsatid, to resume their directorship for another term of office.  

In this regard, Lt. General Sinchai Nutsatid still remains the Company’s independent 
director, even though he has been in the position for 14 years. With his knowledge, competency, 
qualifications according to the definition and attributes of the Company’s independent director, as 
appeared in the attachment no. 4 in the meeting invitation letter distributed to shareholders, as well 
as experiences in aspects required by the Company, and his outstanding performance as an 
independent director, it was proposed to the AGM to consider the approval of this agenda.  
The Chairman asked shareholders whether or not anybody had any additional questions regarding 
the appointment of directors in replacement of those whose tenures are terminating.  

Since none of the shareholders asked any further, the Chairman then asked the meeting 
to reach a resolution on the appointment of directors in replacement of those whose terms of office 
are terminating. For this agenda, ballot papers will be collected from everyone and it is required to 
cast vote for each individual candidate.  
 The resolution for this particular agenda will be reached with the majority’s vote of the 
attending shareholders who exercise their rights to vote.  
 Resolution : The meeting approved that the 3 directors whose terms of office are 
released ; Mr. Swake Srisuchart, Mr. Phisant Chintanapakdee and Lt. General Sinchai Nutsatid, to 
once again appoint their positions as the Company’s directors. 
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 After the approval of the AGM, the Company’s Board of Directors is comprised of 7 
directors as follows:  
 1. Mr. Swake  Srisuchart Chairman of the Board 
 2. Mr. Amnuay  Karnjanopas Vice Chairman of the Board 
 3. Mr. Phisant  Chintanapakdee Director 
 4. Mr. Sutee  Tantivanichanon Director 
 5. Dr. Singchai Aroonvuthiphong Independent Director and  
    Chairman of the Audit Committee 
 6. Lt. General Sinchai  Nutsatid Independent Director  
    and Member of the Audit Committee 
 7. Mr. Somprasong  Boonyachai  Independent Director  
     and Member of the Audit Committee 
 In this regard, the directors who are authorized to sign to bind the company being Mr. 
Swake Srisuchart, Mr. Amnuay Karnjanopas, and Mr. Phisant Chintanapakdee; 2 out of 3 shall co-
sign with the Company’s official seal affixed.  
 The resolution was reached with the vote results for each director as follows: 

1. Mr. Swake  Srisuchart 
Approved 406,289,942 Votes representing           99.94% 
Disapproved          20,000 Votes representing              0.01% 
Abstained        221,000 Votes representing              0.05% 

2. Mr.Phisant   Chintanapakdee   
Approved 306,217,730 Votes representing           75.32% 
Disapproved     4,521,000 Votes representing              1.11% 
Abstained   95,842,212 Votes representing            23.57% 

3. Lt. General Sinchai   Nutsatit 
Approved 287,957,725 Votes representing            70.82% 
Disapproved     9,767,605 Votes representing               2.40% 
Abstained 108,855,612 Votes representing             26.78% 

 There were 185 shareholders representing in the meeting. (during this agenda, 2  more 
shareholders attending the meeting from the beginning ) 
 The Chairman invited Mr. Swake Srisuchart and Mr. Phisant Chintanapakdee onto the 
stage.  
 
 5.2 Consider and appoint the members of the Audit Committees. 
 The Chairman informed that, according to the Company’s regulation, the Audit 
Committee members’ term of office is 2 years. Directors whose terms of office are released this year 
are:  

1. Dr. Singchai    Aroonvuthiphong  Chairman of the Audit Committee 
2. Lt. General Sinchai  Nutsatid   Director of Audit Committee  
3. Mr.Somprasong    Boonyachai  Director of Audit Committee 

 Upon consideration of the Board of Directors, it has been agreed that Dr. Singchai 
Aroonvuthiphong, Lt. General Sinchai Nutsatid and Mr. Somprasong Boonyachai are well qualified 
according to the Public Limited Companies Act and Securities and Exchange Act, and are 
knowledgeable and experienced in the Company’s business. They are capable of making 
improvements to the Company’s business operations and thus, the Board has agreed to appoint 
directors whose terms of office have terminated to resume their positions for another term. This is to 
be effective from April 9, 2014 for the duration of 2 years. The 3 directors’ background information 
is available in attachment no. 4 in the meeting invitation letter. The agenda is to be proposed to the 
AGM for final approval.  
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 After the approval of the AGM, the Company’s Board of Directors is comprised of 7 
directors as follows:  
 1. Mr. Swake  Srisuchart Chairman of the Board 
 2. Mr. Amnuay  Karnjanopas Vice Chairman of the Board 
 3. Mr. Phisant  Chintanapakdee Director 
 4. Mr. Sutee  Tantivanichanon Director 
 5. Dr. Singchai Aroonvuthiphong Independent Director and  
    Chairman of the Audit Committee 
 6. Lt. General Sinchai  Nutsatid Independent Director  
    and Member of the Audit Committee 
 7. Mr. Somprasong  Boonyachai  Independent Director  
     and Member of the Audit Committee 
 In this regard, the directors who are authorized to sign to bind the company being Mr. 
Swake Srisuchart, Mr. Amnuay Karnjanopas, and Mr. Phisant Chintanapakdee; 2 out of 3 shall co-
sign with the Company’s official seal affixed.  
 The resolution was reached with the vote results for each director as follows: 

1. Mr. Swake  Srisuchart 
Approved 406,289,942 Votes representing           99.94% 
Disapproved          20,000 Votes representing              0.01% 
Abstained        221,000 Votes representing              0.05% 

2. Mr.Phisant   Chintanapakdee   
Approved 306,217,730 Votes representing           75.32% 
Disapproved     4,521,000 Votes representing              1.11% 
Abstained   95,842,212 Votes representing            23.57% 

3. Lt. General Sinchai   Nutsatit 
Approved 287,957,725 Votes representing            70.82% 
Disapproved     9,767,605 Votes representing               2.40% 
Abstained 108,855,612 Votes representing             26.78% 

 There were 185 shareholders representing in the meeting. (during this agenda, 2  more 
shareholders attending the meeting from the beginning ) 
 The Chairman invited Mr. Swake Srisuchart and Mr. Phisant Chintanapakdee onto the 
stage.  
 
 5.2 Consider and appoint the members of the Audit Committees. 
 The Chairman informed that, according to the Company’s regulation, the Audit 
Committee members’ term of office is 2 years. Directors whose terms of office are released this year 
are:  

1. Dr. Singchai    Aroonvuthiphong  Chairman of the Audit Committee 
2. Lt. General Sinchai  Nutsatid   Director of Audit Committee  
3. Mr.Somprasong    Boonyachai  Director of Audit Committee 

 Upon consideration of the Board of Directors, it has been agreed that Dr. Singchai 
Aroonvuthiphong, Lt. General Sinchai Nutsatid and Mr. Somprasong Boonyachai are well qualified 
according to the Public Limited Companies Act and Securities and Exchange Act, and are 
knowledgeable and experienced in the Company’s business. They are capable of making 
improvements to the Company’s business operations and thus, the Board has agreed to appoint 
directors whose terms of office have terminated to resume their positions for another term. This is to 
be effective from April 9, 2014 for the duration of 2 years. The 3 directors’ background information 
is available in attachment no. 4 in the meeting invitation letter. The agenda is to be proposed to the 
AGM for final approval.  
 
 
 

 

 The Chairman asked shareholders whether anybody had any further questions regarding 
the appointment of the Audit Committee members.   
Since none of the shareholders asked any further, the Chairman then asked the meeting to reach a 
resolution on the appointment of the Audit Committee members whose terms of office are 
terminating. Ballot papers will be collected from all attendees and it is required that votes must be 
casted for each individual director.  

The resolution for this particular agenda will be reached with the majority’s vote of the 
attending shareholders who exercise their rights to vote.  

Resolution : The meeting approved of the release of the 3 Audit Committee members; 
Dr. Singchai Aroonvuthiphong, Mr. Somprasong Boonyachai and Lt. General Sinchai Nutsatid, and 
the appointment of the 3 to resume their positions for another term. The Audit Committee are then 
comprised of 3 members as follows:   

1. Mr. Singchai  Aroonvuthiphong Independent Director and  
   Chairman of the Audit Committee 
2. Lt. General Sinchai  Nutsatid Independent Director and  
   Director of Audit Committee  
4. Mr. Somprasong  Boonyachai Independent Director and  

  Director of Audit Committee 
 The resolution was reached with the vote results for each director as follows: 

1. Dr. Singchai  Aroonvuthipong 
Approved 396,570,237 Votes representing   97.54% 
Disapproved     4,501,005 Votes representing       1.11% 
Abstained     5,509,700 Votes representing       1.35% 

 
2. Mr. Somprasong  Boonyachai 

Approved 401,816,837 Votes representing      98.83% 
Disapproved     4,543,105 Votes representing        1.12% 
Abstained        221,000 Votes representing         0.05% 

3. Lt. General Sinchai   Nutsatit 
Approved 287,915,625 Votes representing       70.81% 
Disapproved     9,787,605 Votes representing         2.41% 
Abstained 108,877,712 Votes representing       26.78% 

 There were 185 shareholders representing in the meeting.  
 
Agenda 6 To consider and approve Directors’ Remuneration for 2016 
 The Chairman informed that, in order to be coherent with the Public Limited 
Companies Act B.E. 2535, which prescribes that the AGM shall approve of the payment of 
directors’ remuneration and identify directors’ remuneration for the year 2016. The remuneration 
shall be thoroughly considered by the Nomination and Remuneration Committee, with an awareness 
of different aspects of appropriateness. Hence, the Board of Directors has mutually agreed to 
identify directors’ remuneration as detailed in the table below.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

35



 

Directors’ Remuneration 
 

Remuneration Components 2016 
(Proposed year) 2015 

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 

 
 
 The Chairman asked shareholders whether anybody had any questions or concerns 
regarding the identification of directors’ remuneration for 2016.  
Mr. Suphachai Setsathian asked; in the current stage of loss, will the Company reduce the amount of 
directors’ remuneration?  

Mr. Swake informed that the directors’ remuneration identified by the Company is 
already lower than the market rate and the Company did not increase the remuneration this year. 
Since no shareholder asked any further, the Chairman then asked the meeting to reach a resolution 
on the identification of directors’ remuneration for 2016.  

This agenda requires no less than two-thirds of attending shareholders’ votes, according 
to the Public Limited Companies Act B.E. 2535, Section 90.  
 Resolution : The meeting approved the directors’ remuneration for the year 2016 as 
detailed in the table below.  

Directors’ Remuneration 
 

Remuneration Components 2016 
(Proposed year) 2015 

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 

 
 The resolution was reached with vote results as follows:  
 Approved  401,558,442 Votes representing               98.76% 
 Disapproved     4,829,400 Votes representing                 1.19% 
 Abstained        193,100 Votes representing                 0.05% 
 There were 185 shareholders representing in the meeting.  
 
Agenda 7 Consider and appoint the Auditor and his fee. 

The Chairman informed that, in recruitment of the auditors for 2016, Chief Financial 
Officer has issued the first batch of invitation letters to a total of 24 auditors (not including CWWP 
Co., Ltd, which is the current auditor) on October 30, 2015. The Company has received 1 
confirmation, 4 refusals and the remaining 19 auditors made no responses. The second batch was 
distributed on January 4, 2016; 0 confirmation, 4 refusals and 15 auditors made no responses. Thus, 
2 auditors were invited to consider the audit fees for 2016.  
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Directors’ Remuneration 
 

Remuneration Components 2016 
(Proposed year) 2015 

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 

 
 
 The Chairman asked shareholders whether anybody had any questions or concerns 
regarding the identification of directors’ remuneration for 2016.  
Mr. Suphachai Setsathian asked; in the current stage of loss, will the Company reduce the amount of 
directors’ remuneration?  

Mr. Swake informed that the directors’ remuneration identified by the Company is 
already lower than the market rate and the Company did not increase the remuneration this year. 
Since no shareholder asked any further, the Chairman then asked the meeting to reach a resolution 
on the identification of directors’ remuneration for 2016.  

This agenda requires no less than two-thirds of attending shareholders’ votes, according 
to the Public Limited Companies Act B.E. 2535, Section 90.  
 Resolution : The meeting approved the directors’ remuneration for the year 2016 as 
detailed in the table below.  

Directors’ Remuneration 
 

Remuneration Components 2016 
(Proposed year) 2015 

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 

 
 The resolution was reached with vote results as follows:  
 Approved  401,558,442 Votes representing               98.76% 
 Disapproved     4,829,400 Votes representing                 1.19% 
 Abstained        193,100 Votes representing                 0.05% 
 There were 185 shareholders representing in the meeting.  
 
Agenda 7 Consider and appoint the Auditor and his fee. 

The Chairman informed that, in recruitment of the auditors for 2016, Chief Financial 
Officer has issued the first batch of invitation letters to a total of 24 auditors (not including CWWP 
Co., Ltd, which is the current auditor) on October 30, 2015. The Company has received 1 
confirmation, 4 refusals and the remaining 19 auditors made no responses. The second batch was 
distributed on January 4, 2016; 0 confirmation, 4 refusals and 15 auditors made no responses. Thus, 
2 auditors were invited to consider the audit fees for 2016.  

 

 
 
 

The Audit Committee agreed to appoint CWWP as the auditor for 2016, which is the 
second consecutive year. The audit team is comprised of the following CPAs.  

- Mr. Cherdsakul Onmongkol Certified Public Accountant No. 7195 and/or 
   (Have served as the auditor, made comments and signed on the Company’s financial 
statements during 2014-2015; 2 years) 

- Ms. Waraporm Intaraprasit Certified Public Accountant No. 7881 
   (Have never signed on the Company’s financial statements) 

It has been prescribed that one of the CPAs shall examine and provide comments to the 
Company’s financial statements. In case the aforementioned CPAs are not able to perform duties, 
CWWP shall assign other CPAs as a replacement. In that case, the authority is granted to the Board 
of Directors to appoint the new CPAs.  

In this regard, the 2 CPAs do not have any relationships or interests with the Company / 
subsidiaries / executives / major shareholders or any relevance to the aforementioned people. Thus, 
they are empowered with absolute independence in examining and providing comments to the 
Company’s financial statements.  

Furthermore, CWWP has been selected as the auditor for the Company, subsidiaries 
and joint ventures; for a total of 6 entities in 2016.  
 
 The audit fee for 2016 is determined as follows: 
          Unit : Baht 

Audit Fees 
2016 2015 Change (decrease) 

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

1,850,000 1,670,000 180,000 10.78 

Review fee for quarterly financial statements 
(three quarters) 1,050,000 960,000 90,000 9.38 

Total 2,900,000 2,630,000 270,000** 10.27** 

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

990,000 
 
(6 of subsidiaries 
and joint ventures 

1,170,000 
 

(7 of subsidiaries 
and joint ventures 

  

 
** Increased from 2015 by 270,000 Baht approx. 10.27 % due to the numbers of 

transactions increased 
 

 The Chairman asked shareholders whether they had any questions or concerns 
regarding the appointment of CPAs and identification of remuneration. 
 Since no shareholder asked any further, the Chairman then asked the meeting to reach a 
resolution on the appointment of CPAs and identification or remuneration. 
 This agenda requires the majority’s votes of attending shareholders who exercise their 
rights to vote. 
 Resolutions : The meeting approved the appointment of CWWP as the auditor for 
2016, which is the second consecutive year, comprising of the following CPAs: 

- Mr. Cherdsakul Onmongkol Certified Public Accountant No. 7195 and/or  
 (Have served as the auditor, made comments and signed on the Company’s financial 

statement during 2014-2015; 2 years) 
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- Ms. Waraporn Intaraprasit Certified Public Accountant No. 7881  
  (Have never signed on the Company’s financial statement) 

-  
It has been prescribed that one of the CPAs shall examine and provide comments to the 

Company’s financial statements. In case the aforementioned CPAs are not able to perform duties, 
CWWP shall assign other CPAs as a replacement. In that case, the authorization is granted by the 
Board of Directors to appoint the new CPAs.  
 
 The audit fee for 2016 is determined as follows: 
          Unit : Baht 

Audit Fees 
2016 2015 Change (decrease) 

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

1,850,000 1,670,000 180,000 10.78 

Review fee for quarterly financial statements 
(three quarters) 1,050,000 960,000 90,000 9.38 

Total 2,900,000 2,630,000 270,000** 10.27** 

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

990,000 
 
(6 of subsidiaries 
and joint ventures 

1,170,000 
 

(7 of subsidiaries 
and joint ventures 

  

 
 The resolution was reached with vote results as follows: 

Approved  406,264,442 Votes representing   99.92% 
Disapproved                   0 Votes representing    0.00% 
Abstained                 316,500 Votes representing    0.08% 

 There were 185 shareholders representing in the meeting.  
 
Agenda 8 Consideration of Other Matters (if any) 

- None – 
 

The Chairman asked whether any shareholders still had questions for the Board of 
Directors to make clarification or provide explanation.  

Mr. Supachai Setsathian, provided suggestions and asked the following questions:   
1. In signing any agreement, it is required of the Company to be able to control all sorts 

of risks and in proposing price for bidding, certain conditions shall apply. It is suggested to focus on 
businesses in which the Company has expertise in order to strengthen our own advantage.  

2. What are the Company’s short-term, medium-term and long-term plans and how can 
they gear the Company towards profitability?  

Mr. Thada explained that at the moment, the Company has a dedicated function in 
charge of inspecting and assessing risks of construction agreements, including the sub-committee 
working on risk assessment and marketing; a work group that will evaluate the project and the 
project owners’ statuses, as well as several conditions stated in the agreement prior to participating 
in the bidding. Currently, the Company’s focus is on the construction business and system 
installation only.  

Mr. Swake added that the Company’s emphasis will be on the participation in the 
bidding of government projects over the next 2-3 years and will be participating by itself, while 
seeking for alliances both domestically and internationally. As for the private sector construction 
business, the Company still emphasizes on potential customers to which the Company has been 
providing services during the past 10 years such as Central Group and Noble Group.  
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- Ms. Waraporn Intaraprasit Certified Public Accountant No. 7881  
  (Have never signed on the Company’s financial statement) 

-  
It has been prescribed that one of the CPAs shall examine and provide comments to the 

Company’s financial statements. In case the aforementioned CPAs are not able to perform duties, 
CWWP shall assign other CPAs as a replacement. In that case, the authorization is granted by the 
Board of Directors to appoint the new CPAs.  
 
 The audit fee for 2016 is determined as follows: 
          Unit : Baht 

Audit Fees 
2016 2015 Change (decrease) 

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

1,850,000 1,670,000 180,000 10.78 

Review fee for quarterly financial statements 
(three quarters) 1,050,000 960,000 90,000 9.38 

Total 2,900,000 2,630,000 270,000** 10.27** 

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

990,000 
 
(6 of subsidiaries 
and joint ventures 

1,170,000 
 

(7 of subsidiaries 
and joint ventures 

  

 
 The resolution was reached with vote results as follows: 

Approved  406,264,442 Votes representing   99.92% 
Disapproved                   0 Votes representing    0.00% 
Abstained                 316,500 Votes representing    0.08% 

 There were 185 shareholders representing in the meeting.  
 
Agenda 8 Consideration of Other Matters (if any) 

- None – 
 

The Chairman asked whether any shareholders still had questions for the Board of 
Directors to make clarification or provide explanation.  

Mr. Supachai Setsathian, provided suggestions and asked the following questions:   
1. In signing any agreement, it is required of the Company to be able to control all sorts 

of risks and in proposing price for bidding, certain conditions shall apply. It is suggested to focus on 
businesses in which the Company has expertise in order to strengthen our own advantage.  

2. What are the Company’s short-term, medium-term and long-term plans and how can 
they gear the Company towards profitability?  

Mr. Thada explained that at the moment, the Company has a dedicated function in 
charge of inspecting and assessing risks of construction agreements, including the sub-committee 
working on risk assessment and marketing; a work group that will evaluate the project and the 
project owners’ statuses, as well as several conditions stated in the agreement prior to participating 
in the bidding. Currently, the Company’s focus is on the construction business and system 
installation only.  

Mr. Swake added that the Company’s emphasis will be on the participation in the 
bidding of government projects over the next 2-3 years and will be participating by itself, while 
seeking for alliances both domestically and internationally. As for the private sector construction 
business, the Company still emphasizes on potential customers to which the Company has been 
providing services during the past 10 years such as Central Group and Noble Group.  

 

Mr. Natthapol Ngaowanlapo asked the following questions:  
1. In participation of the price bidding, the Company should select governmental 

projects with potential to collect money. Prior to participating in the bidding, it is worth considering 
about price valuation.  

2. The management should pay more attention to lower-level operational staff 
members.  

3. Suggested that the Company should watch out for financial costs and administrative 
expenses 

 
Mr. Swake explained that the Company will be placing more focus on the bidding of 

government projects. Regarding price valuation prior to the bidding, the Company’s price valuation 
team has always been making improvement on a constant basis and the Company is certain that the 
team is fully capable of succeeding with efficiency and effectiveness. In terms of staff members, 
equal treatment is what the Company has always been practicing. The policy, rules, regulations and 
performance evaluation are imposed upon all individuals under the merit system. Lastly, the 
Company has a clear control system with regards to financial costs and administrative expenses with 
continuous improvement in mind.  

 
Mr. Sakda Tangsaksatit, a shareholder, holding 100 shares, asked the following 

questions:  
1. What is the revenue projection for this year? How much is the current backlog? Is it 

possible to expect profitability this year?  
2. Is low book value going to be an obstacle for the bidding?   
3. Is it necessary for the Company to increase the capital?  
 
Mr. Swake explained that the anticipated revenue should be similar to that of 2015 with 

a possibility to make profits. Right now the Company is considering different options for capital 
expansion and will keep everyone posted for any future updates. Currently the backlog amounts to 
12 billion Baht. 

 
Mrs. Sirin Tantipitakchote asked the following questions:  
1. What are current projects on hands?  
2. In case the Company falls into a stage of big loss, is it at all possible to be withdrawn 

from the SET?  
3. Will the Company participate in the anti-corruption campaign? 
 
Mr. Swake explained that projects on hands are the government’s big projects, such as 

the construction of Supreme Court building, Walailak University Learning Center, Metropolitan 
Electricity Authority Headquarters (Klong Toey), etc. Speaking of the issue of big loss, it certainly 
impacts the Company’s capital base but somehow it still remains positive. In the separate financial 
statement, shareholders’ equity is 1.48 billion Baht. Whereas in the consolidated financial statement, 
shareholders’ equity is 237.5 million Baht, which is still positive and the Company will definitely 
not be withdrawn from the SET.  

With regards to the Company’s anti-corruption campaign, there has been constant 
participation from the Company, including the training programs and seminars for executives and 
employees to equip them with knowledge on anti-corruption, since the Company participates in 
several bidding events and takes on a number of government projects. It is highly likely that there 
will be more of government projects coming in in the near future. 

Since there was no shareholder making any inquiry, the Chairman, then thanked all the 
shareholders for their attendance of this Meeting and then declared the Meeting adjourned. 
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The meeting adjourned at 17.30 hrs.  
 
 
 
 

Sign…………………………………..Chairman of the Meeting 
     ( Mr. Amnuay Karnjanopas ) 
        
 
 

Recorded by 
 
 
 
 

Signed ……………………………………….. 
(Mr. Thada Chumasaratul) 

Company  Secretary 
 
 

Certified authentic 
 
 
 

Sign……………………………………….………………..……………….…….. 
( Mr. Swake Srisuchart )          ( Mr. Amnuay Karnjanopas) 

Director                                          Director 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TC/PL 
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สารสนเทศการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ 
ของ 

บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) 
 

บริษทั เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ประกอบธุรกิจให้บริการออกแบบ 
จดัหา รับเหมาติดตั้งงานระบบวิศวกรรม รับเหมาก่อสร้างอย่างครบวงจร และพฒันาอสังหาริมทรัพย  ์มี
ความประสงคจ์ะขายเงินลงทุนทั้งหมดใน บริษทั สิทธารมย ์ ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั ( “สิทธารมย”์) ซ่ึงเป็น
บริษทัย่อยของบริษทั และด าเนินธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยใ์นจงัหวดัอุดรธานี เพื่อลดความเส่ียงในการ
ด าเนินธุรกิจและน าเงินจากการขายใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีนและช าระหน้ีหุน้กูท่ี้ครบก าหนดช าระ 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 3/2559 เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2559 และคร้ังท่ี 4/2559 เม่ือวนัท่ี 
14 พฤษภาคม 2559 จึงไดมี้มติอนุมติัให้บริษทัจ าหน่ายหุ้นสามญัของสิทธารมย ์ จ านวน 159,995 หุ้น มูล
ค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1,000 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.997 ของหุ้นสามญัท่ีออกและช าระแลว้ของสิทธา
รมย ์ในราคาทั้งส้ินจ านวน 370,000,000 บาท ให้กบั บริษทั อาดามสั อินคอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) จ ากดั  
(“ผูจ้ะซ้ือ”) 

 
การเขา้ท ารายการดงักล่าว เป็นรายการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยต์ามประกาศคณะกรรมการก ากบั

ตลาดทุนท่ี ทจ. 20/2551 เร่ืองหลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีมีนยัส าคญัท่ีเขา้ข่ายเป็นรายการไดม้าหรือ
จ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น ลงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึง
สินทรัพย  ์ พ.ศ. 2547 รวมทั้งท่ีไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเติม (“ประกาศการไดม้าหรือจ าหน่ายไป”) โดยมี
รายละเอียดการเขา้ท ารายการดงัน้ี 
 
1. วนั เดือน ปี ทีเ่กดิรายการ  

ภายหลงัจากการอนุมติัจากท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ของบริษทั ซ่ึงจะก าหนดต่อไปภายหลงั 
 
2. คู่สัญญาทีเ่กีย่วข้องและความสัมพนัธ์กบับริษัทจดทะเบียน 
  
ผูข้าย บริษทั เพาเวอร์ไลน์ เอน็จิเนียร่ิง จากดั (มหาชน) 
ผูซ้ื้อ บริษทั อาดามสั อินคอร์ปอเรชัน่ จากดั (มหาชน) 
สินทรัพยท่ี์จะซ้ือจะขาย หุน้สามญัของสิทธารมยจ์  านวน 159,995 หุน้ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.997 
ความสัมพนัธ์ บริษทัและผูจ้ะซ้ือไม่มีความสัมพนัธ์ใดๆ ต่อกนัและมิไดเ้ป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยง

กบัผูจ้ะซ้ือ 
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3. ลกัษณะโดยทัว่ไปของรายการ และขนาดของรายการ  
บริษทัจะจ าหน่ายหุน้สามญัของ สิทธารมย ์ทั้งหมดจ านวน 159,995 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1,000 

บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.997 ของหุ้นสามญัท่ีออกและช าระแลว้ ในราคา 370,000,000 บาท หรือคิด
เป็นราคาเสนอขายหุน้ละประมาณ 2,312.57 บาท  
 
4. การค านวณขนาดของรายการ  
ข้อมลูทางการเงิน        หน่วย : ลา้นบาท 

รายการ บริษัท สิทธารมย์ 
สินทรัพยร์วม 8,543.98 202.98 
หกั สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 8.96 0.04 
หกั หน้ีสินรวม 8,306.45 32.14 
สินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิ (NTA) 228.57 170.80 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ (1,925.96) 2.54 
หมายเหตุ : งบการเงินรวมของบริษทัส าหรับปีส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2558 ท่ีผา่นการสอบบญัชี 
 
การค านวณขนาดรายการตามเกณฑ์ค านวณมลูค่าของรายการ 

เกณฑ์ทีใ่ช้ค านวณ สูตรการค านวณ ขนาดรายการ 
1.เกณฑ์มูลค่าของ
สิ น ท รั พ ย์ สุ ท ธิ 
(NTA) 

สัดส่วนการถือหุน้(เพิ่ม/ลด) x NTA ของบริษทัท่ีท ารายการ X 100 
NTA ของบริษทัจดทะเบียน 

(170.80 x 100)/228.57 
= 74.73 % 

2.เกณฑก์ าไรสุทธิ สัดส่วนการถือหุน้(เพิ่ม/ลด) x ก าไรสุทธิของบริษทัท่ีท ารายการ x 100 
ก าไรสุทธิของบริษทัจดทะเบียน 

ไม่สามารถค านวณได ้
 

3.เกณฑ์มูลค่ารวม
ของส่ิงตอบแทน 

จ านวนมูลค่าท่ีจ่ายหรือรับ x 100 
สินทรัพยร์วมของบริษทัจดทะเบียน 

(370.00 x 100)/ 8,543.98 
= 4.33 % 

4.เกณฑ์มูลค่าของ
หุ้น ท่ีออกให้ เพื่ อ
เป็นส่ิงตอบแทน 

จ านวนหุ้นท่ีออกเพื่อช าระค่าสินทรัพย ์x 100 
จ านวนหุ้นท่ีออกและช าระแลว้ของบริษทัจดทะเบียน 

 
ไม่ตอ้งค านวณ 
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3. ลกัษณะโดยทัว่ไปของรายการ และขนาดของรายการ  
บริษทัจะจ าหน่ายหุน้สามญัของ สิทธารมย ์ทั้งหมดจ านวน 159,995 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1,000 

บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.997 ของหุ้นสามญัท่ีออกและช าระแลว้ ในราคา 370,000,000 บาท หรือคิด
เป็นราคาเสนอขายหุน้ละประมาณ 2,312.57 บาท  
 
4. การค านวณขนาดของรายการ  
ข้อมลูทางการเงิน        หน่วย : ลา้นบาท 

รายการ บริษัท สิทธารมย์ 
สินทรัพยร์วม 8,543.98 202.98 
หกั สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 8.96 0.04 
หกั หน้ีสินรวม 8,306.45 32.14 
สินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิ (NTA) 228.57 170.80 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ (1,925.96) 2.54 
หมายเหตุ : งบการเงินรวมของบริษทัส าหรับปีส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2558 ท่ีผา่นการสอบบญัชี 
 
การค านวณขนาดรายการตามเกณฑ์ค านวณมลูค่าของรายการ 

เกณฑ์ทีใ่ช้ค านวณ สูตรการค านวณ ขนาดรายการ 
1.เกณฑ์มูลค่าของ
สิ น ท รั พ ย์ สุ ท ธิ 
(NTA) 

สัดส่วนการถือหุน้(เพิ่ม/ลด) x NTA ของบริษทัท่ีท ารายการ X 100 
NTA ของบริษทัจดทะเบียน 

(170.80 x 100)/228.57 
= 74.73 % 

2.เกณฑก์ าไรสุทธิ สัดส่วนการถือหุน้(เพิ่ม/ลด) x ก าไรสุทธิของบริษทัท่ีท ารายการ x 100 
ก าไรสุทธิของบริษทัจดทะเบียน 

ไม่สามารถค านวณได ้
 

3.เกณฑ์มูลค่ารวม
ของส่ิงตอบแทน 

จ านวนมูลค่าท่ีจ่ายหรือรับ x 100 
สินทรัพยร์วมของบริษทัจดทะเบียน 

(370.00 x 100)/ 8,543.98 
= 4.33 % 

4.เกณฑ์มูลค่าของ
หุ้น ท่ีออกให้ เพื่ อ
เป็นส่ิงตอบแทน 

จ านวนหุ้นท่ีออกเพื่อช าระค่าสินทรัพย ์x 100 
จ านวนหุ้นท่ีออกและช าระแลว้ของบริษทัจดทะเบียน 

 
ไม่ตอ้งค านวณ 
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เม่ือค านวณตามเกณฑมู์ลค่าของสินทรัพยสุ์ทธิ (NTA) จะมีขนาดรายการสูงสุดท่ีร้อยละ 74.73 ของ 
โดยค านวณจากงบการเงินของบริษทั ส าหรับรอบเวลาบญัชีประจ าปีส้ินสุด ณ 31 ธันวาคม 2558 ท่ีไดรั้บ
การตรวจสอบแลว้จากผูส้อบบญัชีของบริษทั และบริษทัไม่มีการเขา้ท ารายการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยท่ี์
เกิดข้ึนในระหว่าง 6 เดือนท่ีผ่านมา ดงันั้น จึงเขา้ข่ายเป็นรายการประเภทท่ี 1 ตามประกาศการไดม้าหรือ
จ าหน่ายไป และท าให้บริษทัมีหน้าท่ีตอ้งเปิดเผยสารสนเทศในการเขา้ท ารายการต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย แต่งตั้งท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อแสดงความเห็นเก่ียวกบัการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์และ
จดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัเพื่อขออนุมติัการตกลงเขา้ท ารายการดงักล่าว โดยท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
จะตอ้งมีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่ต ่ากวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน  โดยไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู ้ถือหุ้นผู ้มีส่วนได้เสีย  ทั้ งน้ี  ท่ีประชุม
คณะกรรมการยงัไดแ้ต่งตั้ง บริษทั ดีเอส พรูเดนเชียล แมเนจเมนท์ จ ากดั เป็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ
เพื่อใหค้วามเห็นแก่ผูถื้อหุน้เก่ียวกบัการเขา้ท ารายการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยค์ร้ังน้ี 
 
5. สรุปรายละเอยีดสินทรัพย์ทีจ่ าหน่ายไป 

หุน้สามญัท่ีออกและช าระแลว้ของสิทธารมย ์จ านวน 159,995 หุน้ 
 สิทธารมย ์จดทะเบียนจดัตั้งบริษทัเม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน 2550 ส านกังานตั้งอยู่เลขท่ี 1/23 ซอยโพธ์ิ
แกว้ 3 แยก 18 แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาอสังหาริมทรัพย์
ในรูปแบบบา้นเด่ียวและบา้นแฝด ภายใตช่ื้อ โครงการสิทธารมย ์อุดรธานี โครงการตั้งอยูบ่ริเวณ ถนนรอบ
เมือง อ าเภอเมือง จงัหวดัอุดรธานี ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียนช าระแลว้ 160,000,000 บาท 
ลักษณะโครงการ  
โครงการท่ีผา่นมา : ในปี 2552 – 2558 ไดพ้ฒันาโครงการบา้นจดัสรร พื้นท่ี 19 ไร่ ช่ือโครงการ “สิทธา

รมย ์อุดรธานี” โดยก่อสร้างบา้นเด่ียวและบา้นแฝด 2 ชั้น เพื่อจ าหน่าย พื้นท่ี 55–70 
ตารางวาต่อหลงั พื้นท่ีใช้สอย 130-175 ตารางเมตรต่อหลงั จ านวนรวม 342 หลัง 
ราคาขาย 3.50-5.70 ล้านบาทต่อหลงั มูลค่าขายรวมประมาณ 1,049.00 ล้านบาท 
ปัจจุบนัขายหมดแลว้ 

โครงการระหว่าง
พฒันา : 

ในปี 2558 ไดพ้ฒันาท่ีดินบริเวณดา้นหลงัโครงการแรก “สิทธารมย ์อุดรธานี” พื้นท่ี
โครงการ 9-2-28.9 ไร่ ช่ือโครงการ “สิทธารมย ์– พาร์คไลฟ์ อุดรธานี (โครงการ2)”  
โดยก่อสร้างบา้นเด่ียวและบา้นแฝด 2 ชั้น เพื่อจ าหน่าย พื้นท่ี 55–70 ตารางวาต่อหลงั 
พื้นท่ีใช้สอย 130-175 ตารางเมตรต่อหลงั จ านวนรวม 42 หลงั ราคาขาย 3.50-5.70 
ล้านบาทต่อหลัง มูลค่าขายรวมประมาณ 178.00 ล้านบาท ปัจจุบนัก่อสร้างแล้ว
ประมาณร้อยละ 25.00 ของมูลค่าการก่อสร้างและคาดว่าจะก่อสร้างเสร็จส้ิน
ประมาณปี 2559 โดยขณะน้ียงัไม่มีการจ าหน่ายเน่ืองจากบริษทัมีนโยบายสร้างเสร็จ
ก่อนจ าหน่าย 
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ท่ีดินรอการพฒันา ท่ีดินรอการพฒันาจ านวน 2 แปลง ซ่ึงตั้งอยู่บริเวณดา้นหนา้ติดถนนใหญ่ และ
ดา้นขา้งของโครงการสิทธารมย ์อุดรธานี ไดแ้ก่  
1) ท่ีดินรอการพฒันา เลขท่ี 170289 จ านวน 8 ไร่ 2 งาน 54 ตารางวา ตั้งอยูติ่ดกบั
ดา้นขา้งโครงการสิทธารมย ์อุดรธานี อ าเภอเมือง จงัหวดัอุดรธานี  
2) ท่ีดินรอการพฒันา เลขท่ี 170292 จ านวน 3 ไร่ 3 งาน 87 ตารางวา ตั้งอยูติ่ดกบั
ดา้นหนา้โครงการบริเวณโครงการสิทธารมย ์อุดรธานี และหนา้ติดถนนใหญ่  
 
 
ทั้งน้ี โครงการระหว่างการพฒันาและท่ีดินรอการพฒันา 2 แปลงข้างต้น มีราคา
ประเมินรวมเท่ากบั 206.3 ลา้นบาท ประเมินโดยบริษทั กรุงเทพประเมินราคา จ ากดั 
เม่ือวนัท่ี 18 มีนาคม 2559   

 
โครงสร้างการถือหุ้น 

สิทธารมย ์มีทุนจดทะเบียนท่ีออกและช าระแล้วจ านวน 160,000,000 บาท แบ่งเป็น หุ้นสามญั
จ านวน 160,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1,000 บาท โดย ณ วนัท่ี 3 มีนาคม 2559 บริษทัถือหุ้นใน สิทธา
รมยจ์  านวน 159,995 หุ้น หรือร้อยละ 99.997 ของทุนจดทะเบียนท่ีออกและช าระแลว้ และบุคคลธรรมดา
จ านวน 5 คน ถือหุน้จ านวน 5 หุน้ หรือร้อยละ 0.003 ของทุนจดทะเบียนท่ีออกและช าระแลว้ 
 
คณะกรรมการ 

ณ วนัท่ี 21 มีนาคม 2559 คณะกรรมการประกอบดว้ย 
1. นายโชติวฒัน์ ปุณยวทิิตธ ารง 
2. นายเสวก ศรีสุชาต 
3. นายอ านวย กาญจโนภาศ 
4. นายสมศกัด์ิ คุปตเมธี 
5. นายพิสันต ์จินตนาภคัดี 
กรรมการผูมี้อ  านาจลงนามผูกพนั คือ กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราส าคญั

ของบริษทั 
 
 
 
 
 

44



 
 

เอกสารแนบ 2 

ท่ีดินรอการพฒันา ท่ีดินรอการพฒันาจ านวน 2 แปลง ซ่ึงตั้งอยู่บริเวณดา้นหนา้ติดถนนใหญ่ และ
ดา้นขา้งของโครงการสิทธารมย ์อุดรธานี ไดแ้ก่  
1) ท่ีดินรอการพฒันา เลขท่ี 170289 จ านวน 8 ไร่ 2 งาน 54 ตารางวา ตั้งอยูติ่ดกบั
ดา้นขา้งโครงการสิทธารมย ์อุดรธานี อ าเภอเมือง จงัหวดัอุดรธานี  
2) ท่ีดินรอการพฒันา เลขท่ี 170292 จ านวน 3 ไร่ 3 งาน 87 ตารางวา ตั้งอยูติ่ดกบั
ดา้นหนา้โครงการบริเวณโครงการสิทธารมย ์อุดรธานี และหนา้ติดถนนใหญ่  
 
 
ทั้งน้ี โครงการระหว่างการพฒันาและท่ีดินรอการพฒันา 2 แปลงข้างต้น มีราคา
ประเมินรวมเท่ากบั 206.3 ลา้นบาท ประเมินโดยบริษทั กรุงเทพประเมินราคา จ ากดั 
เม่ือวนัท่ี 18 มีนาคม 2559   

 
โครงสร้างการถือหุ้น 

สิทธารมย ์มีทุนจดทะเบียนท่ีออกและช าระแล้วจ านวน 160,000,000 บาท แบ่งเป็น หุ้นสามญั
จ านวน 160,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1,000 บาท โดย ณ วนัท่ี 3 มีนาคม 2559 บริษทัถือหุ้นใน สิทธา
รมยจ์  านวน 159,995 หุ้น หรือร้อยละ 99.997 ของทุนจดทะเบียนท่ีออกและช าระแลว้ และบุคคลธรรมดา
จ านวน 5 คน ถือหุน้จ านวน 5 หุน้ หรือร้อยละ 0.003 ของทุนจดทะเบียนท่ีออกและช าระแลว้ 
 
คณะกรรมการ 

ณ วนัท่ี 21 มีนาคม 2559 คณะกรรมการประกอบดว้ย 
1. นายโชติวฒัน์ ปุณยวทิิตธ ารง 
2. นายเสวก ศรีสุชาต 
3. นายอ านวย กาญจโนภาศ 
4. นายสมศกัด์ิ คุปตเมธี 
5. นายพิสันต ์จินตนาภคัดี 
กรรมการผูมี้อ  านาจลงนามผูกพนั คือ กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราส าคญั

ของบริษทั 
 
 
 
 
 

 
 

เอกสารแนบ 2 

สรุปฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน ปี 2556 – 2558 
          หน่วย : ลา้นบาท 

รายการ 2556 2557 2558 
งบดุล    
สินทรัพย ์ 338.63 408.15 202.98 
หน้ีสิน 97.64 239.84 32.14 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 240.99 168.31 170.84 
งบก าไรขาดทุน    
รายไดร้วม 275.42 155.88 40.33 
รวม ตน้ทุน ค่าใชจ่้าย และภาษีจ่าย 227.35 132.56 37.66 
ก าไรสุทธิ 48.07 23.32 2.67 
 
6. มูลค่ารวมส่ิงตอบแทน 
มลูค่ารวมส่ิงตอบแทน  

บริษทัจะไดรั้บเงินตอบแทนการขายหุ้นสามญัของสิทธารมย์ จ านวน 159,995 หุ้น เป็นจ านวน 
370,000,000 บาท หรือ 2,312.57 บาทต่อหุน้  

 
การช าระเงิน 

1. เงินมดัจ าจ  านวนร้อยละ 5.00 ของมูลค่าซ้ือขาย หรือเท่ากบั 18.50 ลา้นบาท ผูจ้ะซ้ือจะช าระให้แก่
บริษทัภายในวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2559 โดยหากผูซ้ื้อไม่ไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น บริษทัมีสิทธิท่ี
จะหักค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท ารายการน้ีก่อนท่ีบริษทัจะคืนเงินมดัจ าส่วนท่ีเหลือให้กบัผูซ้ื้อ  และถา้
หากการซ้ือขายหุ้นดงักล่าวไม่ไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทั บริษทัจะตอ้งคืนเงินมดัจ าทั้ง
จ  านวนใหแ้ก่ผูซ้ื้อ 

2. เงินส่วนท่ีเหลือจ านวนเท่ากบั 351.50 ลา้นบาท ผูจ้ะซ้ือจะช าระให้แก่บริษทัในวนัท่ีท าสัญญาซ้ือ
ขายหุน้และโอนกรรมสิทธ์ิหุน้ท่ีซ้ือขาย  

3. ค่าใชจ่้ายในการโอนกรรมสิทธ์ิหุน้ท่ีซ้ือขาย บริษทัและผูซ้ื้อตกลงแบ่งช าระฝ่ายละเท่าๆกนั 
 
7. มูลค่าของสินทรัพย์ทีจ่ าหน่ายไป 

หุน้สามญัของสิทธารมย ์จ านวน 159,995 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1,000 บาท มีมูลค่าตามบญัชี ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 เท่ากบั 170.84 ลา้นบาท หรือหุน้ละ 1,067.77 บาท 
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8. เกณฑ์ทีใ่ช้ในการก าหนดมูลค่าส่ิงตอบแทน 
  เกณฑ์ท่ีใช้ในการก าหนดมูลค่าส่ิงตอบแทนในการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย  ์เป็นไปตามขอ้ตกลง
ร่วมกนัระหวา่งบริษทัและผูซ้ื้อ โดยบริษทัอา้งอิงการรายงานการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นของ สิทธารมย ์
โดยผูป้ระเมินอิสระ ประเมินโดยบริษทั กรุงเทพประเมินราคา จ ากดั  เม่ือวนัท่ี 18 มีนาคม 2559 ซ่ึงผู ้
ประเมินราคาไม่มีความเก่ียวขอ้งหรือมีความสัมพนัธ์ใด ๆ กบับริษทั ทั้งน้ี การประเมินราคาดงักล่าวมี
วตัถุประสงคเ์พื่อตอ้งการทราบมูลค่าตลาดของธุรกิจและวตัถุประสงคส์าธารณะ  

ราคามูลค่าส่ิงตอบแทนจ านวน 370.00 ล้านบาท อ้างอิงจากการประเมินมูลค่าสินทรัพยข์องผู ้
ประเมินอิสระ ซ่ึงมีมูลค่าประเมินเป็นจ านวน 206.3 บาทและพิจารณาถึงก าไรรวมถึงการเจรจาต่อรองกนั
ระหวา่งบริษทัและผูซ้ื้อ 
 
9. ผลประโยชน์ทีบ่ริษัทคาดว่าจะได้รับ 

บริษทัคาดว่าการขายหุ้นสามญัของสิทธารมย  ์จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษทั และผูถื้อหุ้น 
เน่ืองจากรายการดงักล่าวจะท าให้บริษทัไดรั้บเงินจากการจ าหน่ายหุ้น เพื่อน าไปเป็นเงินทุนหมุนเวียนและ
ลดภาระหน้ีหุ้นกูท่ี้ครบก าหนดช าระ ซ่ึงจะช่วยส่งเสริมให้บริษทัมีสภาพคล่อง และมีฐานะทางการเงินท่ี
มัน่คง 
 
10. แผนการใช้เงินทีไ่ด้รับจากการขาย  
 บริษทัจะน าเงินท่ีไดจ้ากการขายหุ้นสามญัของบริษทัยอ่ยจานวน 370.00 ลา้นบาท เพื่อเป็นเงินทุน
หมุนเวยีนและช าระหน้ีหุน้กูท่ี้ครบก าหนดช าระ 
 
11. เง่ือนไขการเข้าท ารายการ  
 การเขา้ท ารายการดงักล่าว บริษทัจะตอ้งด าเนินการดงัน้ี 

1. เปิดเผยสารสนเทศในการเขา้ท ารายการต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตามประกาศการ
ไดม้าหรือจ าหน่ายไป 

2. แต่งตั้งท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อแสดงความเห็นเก่ียวกบัรายการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์ 
3. จดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัเพื่อขอมติอนุมติัการเขา้ท ารายการ โดยบริษทัจะเขา้ท า

รายการดงักล่าวก็ต่อเม่ือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่ต ่ากวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นท่ีมีส่วย
ได้เสีย โดยท่ีประชุมผูถื้อหุ้นมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทรวมถึงบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัท
มอบหมายเป็นผูมี้อ  านาจ ในการเจรจา แกไ้ข และลงนามในสัญญาซ้ือขายหุ้นดงักล่าว ตลอดจนด าเนินการ
ใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งหรือจ าเป็นไดทุ้กประการตามท่ีเห็นควร 
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8. เกณฑ์ทีใ่ช้ในการก าหนดมูลค่าส่ิงตอบแทน 
  เกณฑ์ท่ีใช้ในการก าหนดมูลค่าส่ิงตอบแทนในการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย  ์เป็นไปตามขอ้ตกลง
ร่วมกนัระหวา่งบริษทัและผูซ้ื้อ โดยบริษทัอา้งอิงการรายงานการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นของ สิทธารมย ์
โดยผูป้ระเมินอิสระ ประเมินโดยบริษทั กรุงเทพประเมินราคา จ ากดั  เม่ือวนัท่ี 18 มีนาคม 2559 ซ่ึงผู ้
ประเมินราคาไม่มีความเก่ียวขอ้งหรือมีความสัมพนัธ์ใด ๆ กบับริษทั ทั้งน้ี การประเมินราคาดงักล่าวมี
วตัถุประสงคเ์พื่อตอ้งการทราบมูลค่าตลาดของธุรกิจและวตัถุประสงคส์าธารณะ  
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ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นท่ีมีส่วย
ได้เสีย โดยท่ีประชุมผูถื้อหุ้นมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทรวมถึงบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัท
มอบหมายเป็นผูมี้อ  านาจ ในการเจรจา แกไ้ข และลงนามในสัญญาซ้ือขายหุ้นดงักล่าว ตลอดจนด าเนินการ
ใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งหรือจ าเป็นไดทุ้กประการตามท่ีเห็นควร 
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12. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกีย่วกบัการตกลงเข้าท ารายการ  
 คณะกรรมการไดพ้ิจารณารายละเอียดเก่ียวกบัการจ าหน่ายหุ้นของสิทธารมย ์โดยอา้งอิงจากราคา
ประเมินของผูป้ระเมินอิสระ เปรียบเทียบกบั ระยะเวลา ความเส่ียง และผลตอบแทนการจากลงทุน หาก
บริษทัยอ่ยด าเนินโครงการต่อไป และเห็นวา่การจ าหน่ายหุ้นของสิทธารมยท่ี์ถืออยูท่ ั้งหมดเพื่อน าเงินใชเ้ป็น
เงินทุนหมุนเวียนและช าระหน้ีหุ้นกูท่ี้ครบก าหนดช าระ จะเป็นประโยชน์ต่อบริษทัและผูถื้อหุ้นของบริษทั 
จึงเห็นควรใหเ้สนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาและอนุมติัการเขา้ท ารายการต่อไป 
 
13. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัท ที่แตกต่างจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัท 
 คณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน พิจารณาร่วมกนัแล้วมีความเห็นสอดคลอ้งกบัความเห็นของ
คณะกรรมการบริษทั 
 

บริษทัขอรับรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานน้ีถูกตอ้งและครบถว้นทุกประการ  
 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
  

 ขอแสดงความนบัถือ 
 บริษทั เพาเวอร์ไลน์ เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 ( นายธาดา  ชุมะศารทูล ) 
 เลขานุการบริษทั 
                ผูมี้อ านาจรายงานสารสนเทศ 
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Attachment 2 

Disposal of Assets 
of 

Power Line Engineering Public Company Limited 
 

Power Line Engineering Public Company Limited (“The Company”) offers the services of 
design, procurement, engineering and installation of completed systems, civil construction, and real 
estate development. The Company wishes to sell its shares of Sittarom Development Co., Ltd. 
(“Sittarom”) which is its subsidiary offering the service of real estate development in Udonthani 
Province in order to reduce business risk, and the Company will spend this money to reinvest and 
repay for the debentures at maturity. 
 

According to the 3/2016 of Board of Directors meeting on April 25th , 2016 and 4/2016 on 
May 14th,2016, the Company approved the selling of 159,995 shares of common stock of Sittarom. 
The par value is Baht 1,000 per share which is equivalent to 99.997 percent of the issued shares which 
is equivalent to Baht 370 million to Adamas Incorporation Public Company Limited (ADAM) 
(“Buyer”). 

 
This transaction is the sales of assets under the Notification of the Capital Market Supervisory 

Board, No. Tor Jor. 20/2551, Re: Rules for the Transaction relating to acquisition or disposition of 
assets dated August 31, 2008, and the announcement of the Stock Exchange of Thailand, Re: 
Disclosure of Information and Other Acts of Listed Companies relating to acquisition or disposition 
of assets of the year 2004 including the amendment. (The "Acquisition and Disposition" Notification). 
The details of the transaction are as follows: 

 
1. Transaction Date 

After the approval by the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company 
which will be determined later 
 
2. The Associated Parties and The Relationship with the Company 
 
Seller Power Line Engineering Public Company Limited 

Buyer Adamas Incorporation Public Company Limited 

Shares 159,995 shares of Sittarom equivalent to 99.997 percent 

Relationship The Company and the Buyer do not have any relationship with each other 
and are not related parties 

 
3. The Details of Transaction 

The Company will sell 159,995 shares of Sittarom. The par value is Baht 1,000 per share 
which is equivalent to 99.997 percent of the issued shares which amount to the total price of Baht 370 
million or equivalent to Baht 2,312.57 per share. 
 
4. The Calculation of Transaction 
Financial Information        Unit : million (Baht) 

Lists PLE Sittarom 
Total assets 8,543.98 202.98 
Deduct Intangible assets 8.96 0.04 
Deduct Total liabilities 8,306.45 32.14 
Net tangible assets (NTA) 228.57 170.80 
Profit (Loss) (1,925.96) 2.54 
 
Note: The consolidated financial statements of the Company as of December 31, 2015 were audited 
by the auditor having C.P.A. and listed with SEC. 
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The Calculation of Transaction Based on the Transaction Value 
 

The criteria used 
to calculate The formula Result 

1. Net tangible 
assets (NTA) 

Shareholding (Increase/Decrease) x NTA of Sittarom X 100 
NTA of the Company 

(170.80x 100)/228.57 
= 74.73 % 

2. Net profit Shareholding (Increase/Decrease) x Profit of Sittarom x 100 
Profit of the Company Cannot be calculated 

3. Total value The amount paid or received x 100 
Total Assets of the Company 

(370.00 x 100)/ 8,543.98 
= 4.33 % 

4. The value of the 
issued shares 

The number of issued shares x 100 
The number of outstanding shares of the Company 

 
Do not be calculated 

 
When the Company calculated based on the value of Net tangible assets (NTA), the result 

will be highest which is 74.73 percent calculating from the financial statement of the Company that 
was ended on December 31, 2015, and was audited by the auditor of the Company. Moreover, the 
Company will not involve in any transactions incurred during the past 6 months, so this was the first 
criteria of the notification of acquisition and disposition of assets which the Company has to disclose 
this transaction to Stock Exchange of Thailand. The Company also appointed an independent 
financial advisor to provide an advice regarding the selling of assets, and the Company arranged the 
Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company to approve this transaction by the 
approval will be counted from the votes of not less than three out of four of the total votes of the 
shareholders at the meeting and entitled to vote excluding the votes of the related parties. In addition, 
the Company appointed DS Prudential Management Company Limited as the independent financial 
advisor to provide an advice to the shareholders for the transaction of this disposed asset. 
 
5. Summary of the disposed assets. 

159,995 paid up ordinary shares of Sittarom 
 Sittarom was established on June 1, 2007. The office is located at 1/23 Soi  
Pho Kaeo 3, Lane 18, Khwaeng Khlong Chan, Khet Bang Kapi, Bangkok. Sittarom engages in 
property development particularly single and twin houses under the project named Sittarom 
Udonthani. This project is located around the city of Udon Thani. Sittarom currently has Baht 160 
million of the registered capital.  
 
Projects 
The past project : For the year 2009 – 2015, Sittarom was developed 19 rai of housing area, and 

this project was named "Sittarom Udonthani". The project is the construction of 
two-storey of single houses and detached houses for 220-280 square meters per 
house with 130-175 square meters of usage areas per house. The total amount is 
342 houses, and the total sales price is Baht 3.50-5.70 million per house. The 
total sales value is approximately Baht 1,049.00 million which currently are all 
sold out. 

The developing 
project : 

In 2015, the Company developed the land behind the first project "Sittarom 
Udonthani". The project area is 9-2-28.9 rai, and the name of the project is 
"Sittarom - Park Life UdonThani (Project 2)". The Company started to 
construct two-storey of single houses and detached houses for 220-280 square 
meters per house with 130-175 square meters of usage areas per house. The 
total amount is 42 houses, and the total sales price is Baht 3.50-5.70 million per 
house. The total sales value is approximately Baht 178.00 million which 
currently are completed constructed approximately 25.00 percent of the value of 
construction and expected to be completed by the end of 2016. The project has 
not been sold yet since the Company has a policy of finishing the construction 
first before selling. 
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The land for 
development : 

2 plots of land for development are located next to the main road and beside 
Sittarom UdonThani project including:  
1) The land for development No. 170289: 8 rai 2 ngan 216 square meters 
locating beside Sittarom UdonThani project, Muang District, Udonthani 
Province 
2) The land for development No. 170292: 3 rai 3 ngan 348 square meters 
locating beside the in front of Sittarom UdonThani project and next to the main 
road 
 
The development project and 2 plots of land for development are equivalent to 
Baht 206.3 million which were evaluated by Bangkok Property Appraisal 
Company Limited on March 18, 2016. 

 
The Structure of Shareholding 
 Sittarom has Baht 160 million of registered and paid up capital dividing into 160,000 ordinary 
shares with a par value of Baht 1,000 as of March 3, 2016. The Company holds 159,995 shares of 
Sittarom or equivalent to 99.997 percent of registered capital. The 5 individuals hold 5 shares or 
equivalent to 0.003 percent of the registered capital. 
 
The Board 

According to March 21, 2016, the Board is composed by 
1. Mr. Chotiwat Poonyawithidtumrong   
2. Mr. Swake Srisuchart  
3. Mr. Amnuay Karnjanopas 
4. Mr. Somsak Kuptamatee 
5. Mr. Phisant Chintanapakdee 
The authorized directors are the two directors signing together and stamp. 

 
Summary of Financial and Operating Results for the year 2013-2015.    
          Unit : million (Baht) 

Lists 2013 2014 2015 
Balance Sheet    
Assets 338.63 408.15 202.98 
Liabilities 97.64 239.84 32.14 
Equity 240.99 168.31 170.84 
Profit and Loss Statement    
Total Income 275.42 155.88 40.33 
Total costs, expenses and taxes 227.35 132.56 37.66 
Net Profit 48.07 23.32 2.67 
 
 
6. The Total Value of Returns 
 
The Total Value of Returns 

The Company will receive the revenue from selling 159,995 shares of common stock of 
Sittarom which is equal to Baht 370 million or Baht 2,312.57 per share. 

 
Payment 

1. The 5% deposit of the selling price equivalent to Baht 18.5 M of which the buyer will make 
the payment on the day of May 6th, 2016, in case of the buyer’s shareholders meeting disapprove the 
transaction, PLE will reimburse partially the remaining deposit to the buyer after the deduction of all 
expenses, which PLE have paid for this transaction. The whole amount of the deposit will be 
reimbursed to the buyer in the case that PLE’s shareholders meeting disapprove the transaction. 
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2. The Buyer will pay the remaining amount which is equivalent to Baht 351.50 million to the 
Company on the selling and transferring shares date. 

3. The Buyer and the Company have to agree to pay the cost of transfer of ownership of 
shares equally. 
 
7. The value of the disposed assets 

159,995 Ordinary shares of Sittarom with a par value of Baht 1,000 per share and a book 
value as of December 31, 2015 was Baht 170.84 million or equivalent to THB 1,067.77 per share. 
 
8. The criteria used to determine the value of the returns. 
 The criteria used to determine the value of the returns for the disposition of assets is based on 
the agreement between the Company and the Buyer by the Company will use a report of the 
assessment of Sittarom’s assets by independent appraisers evaluated by Bangkok Property Appraisal 
Company Limited on March 18, 2016 which the appraiser is not relevant or has any relationship with 
the Company. The assessment is intended to determine the market value of the business and the 
objective. 

The Value of the returns is Baht 370.00 million, but the assessed value of an independent 
appraiser is Baht 206.3 million which is based on the consideration of profits and the negotiation 
between the Company and the Buyer. 

 
9. Benefits that the Company expects to receive 

The Company expects that the sales of Sittarom’s shares will be beneficial to the Company 
and the shareholders because the Company will receive the revenue from this transaction, and the 
Company will spend this revenue to reinvest and repay the debentures at maturity which will enhance 
the Company’s liquidity and financial stability. 
 
10. Plans to spend the revenue from the sales. 
 The Company will spend the revenue from the sales of a subsidiary’s shares equivalent to 
Baht 370.00 million to reinvest and repay for the debentures at maturity. 
 
11. The Conditions of Transaction 
 The conditions that the Company needs to follow to do the transaction are as bellows: 

1. To disclose the transaction to the Stock Exchange of Thailand according to the 
announcement of the acquisition or disposition 

2. To appoint an independent financial advisor to provide an advice regarding the disposition 
of assets 

3. To arrange the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company to approve 
this transaction by the approval will be counted from the votes of not less than three out of four of the 
total votes of the shareholders at the meeting and entitled to vote excluding the votes of the related 
parties. The shareholders meeting authorize and determine the Board of Directors or the persons 
assigned by the Board to negotiate, engage, and amend contract and/or related documents, as well as 
signing on the sales and purchase agreement and conduct any necessary actions that required to 
complete the transaction as appropriate.  
 
12. The Board of Directors’ Opinions regarding the transaction 
 The Board reviewed the detailed information about the disposal of Sittarom by based on the 
appraised value of independent appraisers comparing to the period, the risks, and the return of this 
investment, if the subsidiary proceeds this project, and opinion that the sale of shares is for 
reinvestment and repayment for the debentures at maturity will be beneficial to the Company and the 
shareholders of the Company, the Company would agree to propose this transaction to the 
shareholders’s meeting to approve the transaction for further proceeding accordingly. 
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13. The Different Opinions of Audit Committee’s Opinions and/or Directors and the Board of 
Directors 
 The three audit committees considered together and agreed with the Board of Directors’ 
opinions. 
 The Company hereby certifies that the information contained in this report is accurate and 
complete in all respects. 
 
 Please kindly be informed accordingly. 
 
  
     
 Yours faithfully, 
 Power Line Engineering Public Company Limited (PLE) 
 
 
 
 (Mr. Thada  Chumasaratul) 
 Company Secretary 
 Authorized Person for Publishing Information 
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Attachment No.4 

 

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 5  ก  
Attachment No.5 A 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 
Proxy Form A 

(แบบทัว่ไปซ่ึงเป็นแบบท่ีง่ายไม่ซบัซอ้น) 
(General From) 

       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 equal 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    55 ปี   
 Assign a proxy to the Independent Director/Chairman of the Audit Committee,     Dr.Singchai   Aroonvuthiphong  Age    55      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 และออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจ้าในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2559  
ในวันอังคารที่  28  มิถุนายน  2559  เร่ิมประชุมเวลา 14.30  น.  ณ ห้องคอนเวนชัน่ A ชั้น 1 โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพ   เลขท่ี 171 ซอยสุขุมวิท 11-13  ถนน
สุขุมวิท  เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร   หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at Extraordinary  General Meeting of Shareholders 1/2016 to be held on 28 June 2016 
at  14.30 PM. at Convention A, on 1st Floor, 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. 
 กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะกระท าไปในการประชุมนั้น ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
 I/We shall be fully liable for any action taken by the proxy holder at the meeting. 
 
     ลงช่ือ......................................................................ผูม้อบฉนัทะ 
     Signature    Proxy Grantor 
               (..................................................................) 
 
     ลงช่ือ...................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
     Signature                   Proxy Holder 
              (..................................................................) 
 
     ลงช่ือ...................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
     Signature                  Proxy Holder    

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

 
หมายเหตุ    ผู้ถือหุ้นทีม่อบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพยีงรายเดยีวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้

ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
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. 

 

ติดอากรแสตมป์  
20  บาท  

D u t y  S t am p  
20  B ah t  
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                              เอกสารแนบ 5  ก  
Attachment No.5 A 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 
Proxy Form A 

(แบบทัว่ไปซ่ึงเป็นแบบท่ีง่ายไม่ซบัซอ้น) 
(General From) 

       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 equal 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    55 ปี   
 Assign a proxy to the Independent Director/Chairman of the Audit Committee,     Dr.Singchai   Aroonvuthiphong  Age    55      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 และออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจ้าในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2559  
ในวันอังคารที่  28  มิถุนายน  2559  เร่ิมประชุมเวลา 14.30  น.  ณ ห้องคอนเวนชัน่ A ชั้น 1 โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพ   เลขท่ี 171 ซอยสุขุมวิท 11-13  ถนน
สุขุมวิท  เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร   หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at Extraordinary  General Meeting of Shareholders 1/2016 to be held on 28 June 2016 
at  14.30 PM. at Convention A, on 1st Floor, 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. 
 กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะกระท าไปในการประชุมนั้น ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
 I/We shall be fully liable for any action taken by the proxy holder at the meeting. 
 
     ลงช่ือ......................................................................ผูม้อบฉนัทะ 
     Signature    Proxy Grantor 
               (..................................................................) 
 
     ลงช่ือ...................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
     Signature                   Proxy Holder 
              (..................................................................) 
 
     ลงช่ือ...................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
     Signature                  Proxy Holder    

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

 
หมายเหตุ    ผู้ถือหุ้นทีม่อบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพยีงรายเดยีวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้

ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
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. 

 

ติดอากรแสตมป์  
20  บาท  

D u t y  S t am p  
20  B ah t  

 

  เอกสารแนบ 5 ข 
Attachment No. 5 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    55 ปี   

 Assign a proxy to the Independent Director/Chairman of the Audit Committee,     Dr.Singchai   Aroonvuthiphong  Age    55      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 และออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2559  
ในวันอังคารที่  28  มิถุนายน  2559  เร่ิมประชุมเวลา 14.30  น.  ณ ห้องคอนเวนชัน่ A ชั้น 1 โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพ   เลขท่ี 171 ซอยสุขุมวิท 11-13  ถนน
สุขุมวิท  เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร   หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at Extraordinary  General Meeting of Shareholders 1/2016 to be held on 28 June 2016 
at  14.30 PM. at Convention A, on 1st Floor, 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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  เอกสารแนบ 5 ข 
Attachment No. 5 B 

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

 
วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้น คร้ังที ่1/2559  เม่ือวนัที ่29 เมษายน 2559 

  Agenda 1 Consider and approve the minutes of 2016 AGM on April 29th, 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 พจิารณาอนุมตักิารขายหุ้นสามญัของ บริษัท สิทธารมย์ ดเีวลลอปเมนท์ จ ากดั (บริษัทย่อย) ให้กบั  

   บริษัท อาดามสั อนิคอร์ปอเรช่ัน จ ากดั (มหาชน) (ADAM) 
Agenda 2 Consider and approve the selling of shares of Sittharom Development Company Limited, the company’s subsidiary to 

Adamas Incorporation Public Company Limited (ADAM) 
 

  (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 ่3 พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้าม)ี 

Agenda 3    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 
 
 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. 
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4. ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 
 I/We therefore would like to vote for each agenda item as follows:  

 
วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้น คร้ังที ่1/2559  เม่ือวนัที ่29 เมษายน 2559 

  Agenda 1 Consider and approve the minutes of 2016 AGM on April 29th, 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 พจิารณาอนุมตักิารขายหุ้นสามญัของ บริษัท สิทธารมย์ ดเีวลลอปเมนท์ จ ากดั (บริษัทย่อย) ให้กบั  

   บริษัท อาดามสั อนิคอร์ปอเรช่ัน จ ากดั (มหาชน) (ADAM) 
Agenda 2 Consider and approve the selling of shares of Sittharom Development Company Limited, the company’s subsidiary to 

Adamas Incorporation Public Company Limited (ADAM) 
 

  (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 ่3 พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้าม)ี 

Agenda 3    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 
 
 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. 
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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 
 

 ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2559  ในวนัองัคารที ่ 28  มถุินายน  2559  เร่ิมประชุมเวลา 14.30  น.  ณ หอ้งคอนเวนชัน่ A ชั้น 1  
โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพ   เลขท่ี 171 ซอยสุขุมวิท 11-13  ถนนสุขุมวิท  เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร   หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

In Extraordinary  General Meeting of Shareholders 1/2016 to be held on 28 June 2016 at  14.30 PM. at Convention A, on 1st Floor, 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 
  
 
 

58



  เอกสารแนบ 5 ข 
Attachment No. 5 B 

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 
 

 ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2559  ในวนัองัคารที ่ 28  มถุินายน  2559  เร่ิมประชุมเวลา 14.30  น.  ณ หอ้งคอนเวนชัน่ A ชั้น 1  
โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพ   เลขท่ี 171 ซอยสุขุมวิท 11-13  ถนนสุขุมวิท  เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร   หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

In Extraordinary  General Meeting of Shareholders 1/2016 to be held on 28 June 2016 at  14.30 PM. at Convention A, on 1st Floor, 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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เอกสารแนบ 5 ค 
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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    55 ปี   
 Assign a proxy to the Independent Director/Chairman of the Audit Committee,     Dr.Singchai   Aroonvuthiphong  Age      55      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 และออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2559  
ในวันอังคารที่  28  มิถุนายน  2559  เร่ิมประชุมเวลา 14.30  น.  ณ ห้องคอนเวนชั่น A ชั้น 1 โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพ   เลขท่ี 171 ซอยสุขุมวิท 11-13  ถนน
สุขุมวิท  เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร   หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at Extraordinary  General Meeting of Shareholders 1/2016 to be held on 28 June 2016 
at 14.30 PM. at Convention A, on 1st Floor, 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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เอกสารแนบ 5 ค 
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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    55 ปี   
 Assign a proxy to the Independent Director/Chairman of the Audit Committee,     Dr.Singchai   Aroonvuthiphong  Age      55      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 และออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2559  
ในวันอังคารที่  28  มิถุนายน  2559  เร่ิมประชุมเวลา 14.30  น.  ณ ห้องคอนเวนชั่น A ชั้น 1 โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพ   เลขท่ี 171 ซอยสุขุมวิท 11-13  ถนน
สุขุมวิท  เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร   หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at Extraordinary  General Meeting of Shareholders 1/2016 to be held on 28 June 2016 
at 14.30 PM. at Convention A, on 1st Floor, 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 ่1/2559  เม่ือวนัที ่29 เมษายน 2559 
  Agenda 1 Consider and approve the minutes of 2016 AGM on April 29th, 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 พจิารณาอนุมตักิารขายหุ้นสามญัของ บริษัท สิทธารมย์ ดเีวลลอปเมนท์ จ ากดั (บริษัทย่อย) ให้กบั  

   บริษัท อาดามสั อนิคอร์ปอเรช่ัน จ ากดั (มหาชน) (ADAM) 
Agenda 2 Consider and approve the selling of shares of Sittharom Development Company Limited, the company’s subsidiary to 

Adamas Incorporation Public Company Limited (ADAM) 
 

  (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 ่3 พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้าม)ี 

Agenda 3    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 
 
 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. 
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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. 
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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. 
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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 

 
 ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2559  ในวนัองัคารที ่ 28  มถุินายน  2559  เร่ิมประชุมเวลา 14.30  น.  ณ หอ้งคอนเวนชัน่ A ชั้น 1  
โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพ  เลขท่ี 171 ซอยสุขุมวิท 11-13  ถนนสุขุมวิท  เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร   หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

In Extraordinary  General Meeting of Shareholders 1/2016 to be held on 28 June 2016 at 14.30 PM. at Convention A, on 1st Floor, 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 
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รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการอสิระผู้รับมอบฉันทะ 

Details of Independent Director 
 
 
ช่ือ/นามสกลุ ดร.สิงห์ชยั อรุณวุฒิพงศ ์
Name               Dr. Singchai    Aroonvuthiphong 
 
วนั/เดือน/ปีเกดิ 25 ตุลาคม 2503  อายุ     55  ปี 
Birth date        25 October 1960           Age    55   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 EGM คร้ังนี ้ -ไม่มี- 
Interest in the agenda considered  -No.-    
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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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เอกสารแนบ 7 

 

 
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 
 
 

 
เอกสารแนบ 7 

 
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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Attachment No.7 

 
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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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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เอกสารแนบ 8 

 
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
เสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมติัหรือเพ่ือพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว และจดัส่งใหผู้ถื้อหุน้
ทราบไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชุม และโฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพติ์ดตอ่กนั 3 วนัก่อนวนั
ประชุมไม่นอ้ยกวา่ 3 วนั 
  ในการประชุมผูถื้อหุน้สามารถจดัประชุมได ้  ณ ทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งส านกังานใหญ่ของบริษทั หรือ
จงัหวดัอ่ืนทัว่ราชอาณาจกัร 
 
 ขอ้ 26. ในการประชุมผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้อาจมอบฉนัทะใหบุ้คคลอ่ืนเขา้ประชุม และออกเสียงแทนตนใน
การประชุมก็ได ้ หนงัสือมอบฉนัทะจะตอ้งลงวนัท่ีและลงลายมือช่ือของผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะ และจะตอ้งเป็นไปตาม
แบบท่ีนายทะเบียนก าหนด 
  หนงัสือมอบฉนัทะน้ีจะตอ้งมอบใหแ้ก่ประธานกรรมการหรือผูท่ี้ประธานก าหนด ณ ท่ีประชุมก่อน
ผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ประชุม 
 
 ขอ้ 27. ในการประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ยกวา่ 
25 คน และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด หรือมีผูถื้อหุน้ และผูรั้บ
มอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้มาประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุน้ทั้งหมด  และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ย
กวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม 
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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
เสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมติัหรือเพ่ือพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว และจดัส่งใหผู้ถื้อหุน้
ทราบไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชุม และโฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพติ์ดตอ่กนั 3 วนัก่อนวนั
ประชุมไม่นอ้ยกวา่ 3 วนั 
  ในการประชุมผูถื้อหุน้สามารถจดัประชุมได ้  ณ ทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งส านกังานใหญ่ของบริษทั หรือ
จงัหวดัอ่ืนทัว่ราชอาณาจกัร 
 
 ขอ้ 26. ในการประชุมผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้อาจมอบฉนัทะใหบุ้คคลอ่ืนเขา้ประชุม และออกเสียงแทนตนใน
การประชุมก็ได ้ หนงัสือมอบฉนัทะจะตอ้งลงวนัท่ีและลงลายมือช่ือของผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะ และจะตอ้งเป็นไปตาม
แบบท่ีนายทะเบียนก าหนด 
  หนงัสือมอบฉนัทะน้ีจะตอ้งมอบใหแ้ก่ประธานกรรมการหรือผูท่ี้ประธานก าหนด ณ ท่ีประชุมก่อน
ผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ประชุม 
 
 ขอ้ 27. ในการประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ยกวา่ 
25 คน และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด หรือมีผูถื้อหุน้ และผูรั้บ
มอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้มาประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุน้ทั้งหมด  และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ย
กวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม 
 
 

 
เอกสารแนบ 8 

 
  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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Attachment No.8 

 

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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Attachment No.8 

 

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. 

 
 

 
Attachment No.8 

 
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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เอกสารแนบ 9 

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้น คร้ังที ่1/2559 
บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอน็จเินียร่ิง จ ากดั (มหาชน) (PLE) 

วนัองัคารที ่28 มถุินายน  2559 
 

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 

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.9 

Procedures for attending of Extraordinary General Meeting of Shareholders 
Power Line Engineering Public Company Limited (PLE) 

June 28th, 2016 
 

 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 14.30 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  

The result of the vote will be announced to the 
meeting the Chairmen. 
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