
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 1/2560

Invitation for Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2017

บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด (มหาชน)
Power Line Engineering Public Company Limited

ลงทะเบียนประชุม เวลา 12.00 น. และเริ่มประชุม เวลา 14.00 น.
Meeting registration at 12.00 P.M. and Meeting commenced at 14:00 P.M.

วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2560
October 27th, 2017

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

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

เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน
โปรดนำาแบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด

มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย
For convenience in the registration,

Please bring the registration form having the barcode
to show at the meeting

งดแจกของชำ�ร่วย เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางที่หน่วยงานกำากับดูแลได้รณรงค์ให้ลด/เลิกการแจกของชำาร่วย 
ในการประชมุผู้ถอืหุน้ อย่างไรกต็าม บรษิทัยงัคงจดัเครือ่งดืม่ และอาหารว่างไว้รบัรองเฉพาะผู้ถอืหุ้นและผู้รบัมอบฉนัทะทีม่า
ร่วมประชุม (1 ท่าน ต่อ 1 ชุด)





ท่ี  60/0953-900(PL)/021    วนัท่ี  26  กนัยายน  2560 

 

หนังสือเชิญประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที ่1/2560 

บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

 

เร่ือง ขอเชิญประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2560 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 1. สาํเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2560 

2. สารสนเทศการจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์

3. แผนท่ีสถานท่ีจดัประชุม 

4. หนงัสือมอบฉนัทะ 

5. รายช่ือพร้อมประวติักรรมการอิสระเพ่ือการรับมอบอาํนาจ 

6. คาํช้ีแจง การลงทะเบียน วธีิการมอบอาํนาจ การแสดงเอกสารเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ 

7. ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้ 

8. ขั้นตอนการเขา้ร่วมประชุม 

 

 ด้วยคณะกรรมการ บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียร่ิง จาํกัด (มหาชน) (“บริษทั”) ได้มีมติให้เรียกประชุม

วสิามญัผูถื้อหุ้น  คร้ังท่ี 1/2560 ในวนัศุกร์ท่ี 27 ตุลาคม 2560   เวลา 14.00 น.  และเปิดใหล้งทะเบียนเวลา 12.00 น. เป็น

ตน้ไป  ณ  ห้องศาลาไทย  ชั้น 3 โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพ   เลขท่ี 171 ซอยสุขุมวิท 11-13  ถนนสุขุมวทิเขตวฒันา 

กรุงเทพมหานคร   เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระดงัต่อไปน้ี 

 

วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2560 เม่ือวนัที ่28 เมษายน 2560 

วตัถุประสงค์และเหตุผล : บริษทัไดจ้ดัทาํรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2560 ซ่ึงประชุมเม่ือ

วนัท่ี 28 เมษายน 2560 แลว้เสร็จภายใน 14 วนันับแต่วนัประชุมและได้ส่งให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและ

กระทรวงพาณิชยภ์ายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกาํหนด รวมทั้งไดเ้ผยแพร่ในเวบ็ไซตข์องบริษทัแลว้ โดยมีสาํเนารายงาน

การประชุม ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2560 ซ่ึงประชุม

เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2560 ซ่ึงไดมี้การบนัทึกไวอ้ยา่งถูกตอ้งและครบถว้น ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้รับรองรายงานการประชุม

ดงักล่าว  

การลงมติ : วาระน้ีตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน  
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วาระที ่ 2 พจิารณาและรับทราบความคืบหน้าในการขายหุ้น บริษัท บํารุงเมืองพลาซ่า จาํกดั (SOHO)  

 ให้กบั บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (THG)  

 วตัถุประสงค์และเหตุผล : บริษทัไดจ้ดัทาํความคืบหนา้ในการขายหุน้ บริษทั บาํรุงเมืองพลาซ่า จาํกดั (BMP) 

โครงการศูนยก์ารคา้ SOHO ซ่ึงบริษทัไดเ้ขา้ทาํสัญญาซ้ือขายหุ้นของ BMP จาํนวน 99.997% ใหก้บั บริษทั ธนบุรี เฮลท์

แคร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (THG) ในกรอบวงเงิน 2,100 ลา้นบาท  โดยบริษทัไดช้ี้แจงรายละเอียดของการทาํรายการผา่น

สารสนเทศการจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยต์ามหนังสือของบริษทัท่ีไดแ้จง้ต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย วนัท่ี 31 

สิงหาคม 2560 และบริษทัไดส่้งหนงัสือเวยีนถึงผูถื้อหุ้นภายใน 21 วนั  และแจง้สารสนเทศขั้นตํ่าตามเกณฑท่ี์กาํหนดไว้

แลว้ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2) 

 ความเห็นคณะกรรมการ  : เห็นควรรายงานความคืบหน้าในการขายหุ้น บริษทั บาํรุงเมืองพลาซ่า จาํกัด 

(BMP) โครงการศูนยก์ารคา้ SOHO ซ่ึงบริษทัไดเ้ขา้ทาํสญัญาซ้ือขายหุน้ของ BMP จาํนวน 99.997% ใหก้บั บริษทั ธนบุรี 

เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (THG) ในกรอบวงเงิน 2,100 ลา้นบาทใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้รับทราบ 

การลงมต ิ : วาระนีไ้ม่ต้องผ่านการลงมติ เน่ืองจากเป็นการรายงานให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบ 

 

วาระที ่ 3 พจิารณาและรับทราบความคืบหน้าผลการดาํเนินการ กบั บริษัท เทคเนอร์ จาํกดั (TN) 

 (ซ่ึงบริษัทถือหุ้นร้อยละ 50 ของ TN)  

 วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษทั ไดจ้ดัทาํรายงานความคืบหนา้ในการแกไ้ขปัญหา บริษทั เทคเนอร์ จาํกดั 

(TN) ซ่ึงบริษทัถือหุ้นจาํนวนร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของ TN (ทุนจดทะเบียนทั้งหมด 60 ลา้นบาท) และ

เป็นผูค้ ํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือกบัธนาคาร 2 แห่ง วงเงินรวม 506 ลา้นบาท เพ่ือดาํเนินการ โครงการบา้นเอ้ืออาทร กบั การ

เคหะแห่งชาติ จาํนวน 3 โครงการ ซ่ึงในระยะเวลากวา่ 10 ปีท่ีผ่านมา บริษทัไดด้าํเนินต่างๆกบั TN และผูบ้ริหารของ TN 

ทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา รวมถึงผลคาํพิพากษาของศาลปกครองกลาง กรณีพิพากษาระหว่าง TN กบั การเคหะแห่งชาติ 

(กคช.) ซ่ึงในเบ้ืองตน้ศาลปกครองกลางพิพากษาให้ TN  และธนาคารในฐานะผูค้ ํ้ าประกนั ชาํระเงินคืนเงินล่วงหน้าค่า

ก่อสร้าง พร้อมค่าปรับและดอกเบ้ียใหก้บั กคช. สาํหรับโครงการ บา้นเอ้ืออาทร 2 โครงการ เป็นเงินรวม 595.46 ลา้นบาท 

ซ่ึงในส่วนของธนาคารทั้ง 2 แห่ง ในฐานะผูอ้อกหนังสือคํ้ าประกนัให้กบั TN จะตอ้งรับผิดชอบชาํระเงินให้กบั กคช. 

จาํนวน 550.75 ลา้นบาท โดยในส่วนของธนาคารทั้ง 2 แห่ง บริษทัไดเ้ป็นผูค้ ํ้าประกนัสินเช่ือท่ีธนาคารให้กบั TN ดงันั้น 

บริษทัจึงตอ้งรับผิดชอบชาํระหน้ีให้กบัธนาคารรวม 510.75 ลา้นบาท (หลงัจากท่ีธนาคารไดน้าํเงินฝากของ TN จาํนวน 

40 ลา้นบาท ซ่ึงวางไวก้บัธนาคารเพ่ือคํ้าประกนัสินเช่ือส่วนหน่ึงแลว้) เน่ืองจากภาระการชาํระหน้ีสินใหก้บัธนาคารทั้ง 2 

แห่ง ในฐานะผูค้ ํ้ าประกนัเป็นจาํนวนเงินค่อนขา้งมาก และอาจมีผลกระทบโดยตรงต่อผลการดาํเนินงานของบริษทั จึง

จดัการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ เพ่ือช้ีแจงการดาํเนินการต่างๆใหท้ราบโดยทัว่กนั  

 ความเห็นคณะกรรมการ  : เห็นควรรายงานความคืบหนา้ในการแกไ้ขปัญหา บริษทั เทคเนอร์ จาํกดั (TN) ใน

ระยะเวลากวา่ 10 ปีท่ีผา่นมา รวมถึงภาระความรับผิดชอบของ PLE  ในการชาํระหน้ีของ TN คืนใหก้บัธนาคารทั้ง 2 แห่ง 

ในฐานะผูค้ ํ้าประกนั ซ่ึงจะมีผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ใหผู้ถื้อหุน้ไดรั้บทราบ โดยมีรายละเอียด  ดงัน้ี 

1. ความเป็นมาและการดาํเนินการแกไ้ขปัญหา TN 

  บริษัท เทคเนอร์ จํากัด (TN) จดทะเบียนเม่ือวนัท่ี 9 มีนาคม 2533มีทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท 

ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ท่ีตั้ง 140 ชั้น 10 อาคาร วนั แปซิฟิค เพลส ยนิูค 1001 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขต

คลองเตย  กรุงเทพมหานคร 10110 โดยบริษทั เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) มีมติท่ีประชุมคณะกรรมการ
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วาระที ่ 2 พจิารณาและรับทราบความคืบหน้าในการขายหุ้น บริษัท บํารุงเมืองพลาซ่า จาํกดั (SOHO)  

 ให้กบั บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (THG)  

 วตัถุประสงค์และเหตุผล : บริษทัไดจ้ดัทาํความคืบหนา้ในการขายหุน้ บริษทั บาํรุงเมืองพลาซ่า จาํกดั (BMP) 

โครงการศูนยก์ารคา้ SOHO ซ่ึงบริษทัไดเ้ขา้ทาํสัญญาซ้ือขายหุ้นของ BMP จาํนวน 99.997% ใหก้บั บริษทั ธนบุรี เฮลท์

แคร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (THG) ในกรอบวงเงิน 2,100 ลา้นบาท  โดยบริษทัไดช้ี้แจงรายละเอียดของการทาํรายการผา่น

สารสนเทศการจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยต์ามหนังสือของบริษทัท่ีไดแ้จง้ต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย วนัท่ี 31 

สิงหาคม 2560 และบริษทัไดส่้งหนงัสือเวยีนถึงผูถื้อหุ้นภายใน 21 วนั  และแจง้สารสนเทศขั้นตํ่าตามเกณฑท่ี์กาํหนดไว้

แลว้ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2) 

 ความเห็นคณะกรรมการ  : เห็นควรรายงานความคืบหน้าในการขายหุ้น บริษทั บาํรุงเมืองพลาซ่า จาํกัด 

(BMP) โครงการศูนยก์ารคา้ SOHO ซ่ึงบริษทัไดเ้ขา้ทาํสญัญาซ้ือขายหุน้ของ BMP จาํนวน 99.997% ใหก้บั บริษทั ธนบุรี 

เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (THG) ในกรอบวงเงิน 2,100 ลา้นบาทใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้รับทราบ 

การลงมต ิ : วาระนีไ้ม่ต้องผ่านการลงมติ เน่ืองจากเป็นการรายงานให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบ 

 

วาระที ่ 3 พจิารณาและรับทราบความคืบหน้าผลการดาํเนินการ กบั บริษัท เทคเนอร์ จาํกดั (TN) 

 (ซ่ึงบริษัทถือหุ้นร้อยละ 50 ของ TN)  

 วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษทั ไดจ้ดัทาํรายงานความคืบหนา้ในการแกไ้ขปัญหา บริษทั เทคเนอร์ จาํกดั 

(TN) ซ่ึงบริษทัถือหุ้นจาํนวนร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของ TN (ทุนจดทะเบียนทั้งหมด 60 ลา้นบาท) และ

เป็นผูค้ ํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือกบัธนาคาร 2 แห่ง วงเงินรวม 506 ลา้นบาท เพ่ือดาํเนินการ โครงการบา้นเอ้ืออาทร กบั การ

เคหะแห่งชาติ จาํนวน 3 โครงการ ซ่ึงในระยะเวลากวา่ 10 ปีท่ีผ่านมา บริษทัไดด้าํเนินต่างๆกบั TN และผูบ้ริหารของ TN 

ทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา รวมถึงผลคาํพิพากษาของศาลปกครองกลาง กรณีพิพากษาระหว่าง TN กบั การเคหะแห่งชาติ 

(กคช.) ซ่ึงในเบ้ืองตน้ศาลปกครองกลางพิพากษาให้ TN  และธนาคารในฐานะผูค้ ํ้ าประกนั ชาํระเงินคืนเงินล่วงหน้าค่า

ก่อสร้าง พร้อมค่าปรับและดอกเบ้ียใหก้บั กคช. สาํหรับโครงการ บา้นเอ้ืออาทร 2 โครงการ เป็นเงินรวม 595.46 ลา้นบาท 

ซ่ึงในส่วนของธนาคารทั้ง 2 แห่ง ในฐานะผูอ้อกหนังสือคํ้ าประกนัให้กบั TN จะตอ้งรับผิดชอบชาํระเงินให้กบั กคช. 

จาํนวน 550.75 ลา้นบาท โดยในส่วนของธนาคารทั้ง 2 แห่ง บริษทัไดเ้ป็นผูค้ ํ้าประกนัสินเช่ือท่ีธนาคารให้กบั TN ดงันั้น 

บริษทัจึงตอ้งรับผิดชอบชาํระหน้ีให้กบัธนาคารรวม 510.75 ลา้นบาท (หลงัจากท่ีธนาคารไดน้าํเงินฝากของ TN จาํนวน 

40 ลา้นบาท ซ่ึงวางไวก้บัธนาคารเพ่ือคํ้าประกนัสินเช่ือส่วนหน่ึงแลว้) เน่ืองจากภาระการชาํระหน้ีสินใหก้บัธนาคารทั้ง 2 

แห่ง ในฐานะผูค้ ํ้ าประกนัเป็นจาํนวนเงินค่อนขา้งมาก และอาจมีผลกระทบโดยตรงต่อผลการดาํเนินงานของบริษทั จึง

จดัการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ เพ่ือช้ีแจงการดาํเนินการต่างๆใหท้ราบโดยทัว่กนั  

 ความเห็นคณะกรรมการ  : เห็นควรรายงานความคืบหนา้ในการแกไ้ขปัญหา บริษทั เทคเนอร์ จาํกดั (TN) ใน

ระยะเวลากวา่ 10 ปีท่ีผา่นมา รวมถึงภาระความรับผิดชอบของ PLE  ในการชาํระหน้ีของ TN คืนใหก้บัธนาคารทั้ง 2 แห่ง 

ในฐานะผูค้ ํ้าประกนั ซ่ึงจะมีผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ใหผู้ถื้อหุน้ไดรั้บทราบ โดยมีรายละเอียด  ดงัน้ี 

1. ความเป็นมาและการดาํเนินการแกไ้ขปัญหา TN 

  บริษัท เทคเนอร์ จํากัด (TN) จดทะเบียนเม่ือวนัท่ี 9 มีนาคม 2533มีทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท 

ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ท่ีตั้ง 140 ชั้น 10 อาคาร วนั แปซิฟิค เพลส ยนิูค 1001 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขต

คลองเตย  กรุงเทพมหานคร 10110 โดยบริษทั เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) มีมติท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริษทั คร้ังท่ี 4/2548 เม่ือวนัท่ี 4 มิถุนายน 2548 อนุมติัให้ร่วมลงทุนในบริษทั เทคเนอร์ จาํกดั (TN)  โดยเขา้ถือหุ้นใน

สดัส่วนร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนของ TN เป็นจาํนวนเงิน 5 ลา้นบาท ไดจ่้ายชาํระเงินลงทุนและรับโอนหุ้นของ TN 

ซ่ึงจะทาํให้ TN เป็นบริษทัย่อยของ PLE เพ่ือรับงานจากการเคหะแห่งชาติโครงการบ้านเอ้ืออาทรโดย PLE เป็นผูค้ ํ้ า

ประกนัวงเงินสินเช่ือ กบั ธนาคารไทยพาณิชย ์และ ธนาคาร CIMB ให้กบั TN 100%ในวงเงิน 506 ลา้นบาท  ตามมติท่ี

ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2548 ผลประโยชน์ท่ี PLE จะไดรั้บจะเป็นรายไดผ้ลกาํไรและเงินปันผลตามสดัส่วนของ

ผูถื้อหุ้น   และเม่ือสิงหาคม 2549 TN ไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุน เป็น 60 ลา้นบาท  โดยมีทุนชาํระแลว้ จาํนวน 22.5 ลา้นบาท

ซ่ึงเป็นในส่วนท่ี PLE ลงทุน จาํนวน 11.25 ลา้นบาท  และเม่ือวนัท่ี 20 สิงหาคม 2552 PLE ไดช้าํระทุนให้ครบอีก 18.75 

ลา้นบาท  รวมเป็น 30.0 ลา้นบาท TN ไดรั้บเหมางานก่อสร้างบา้นเอ้ืออาทรกบัการเคหะแห่งชาติ(กคช.) รวม 3 โครงการ 

คือ  โครงการลาดหลุมแกว้ จาํนวน 974 หน่วย  โครงการอยธุยา (บางปะอิน) จาํนวน 4,300 หน่วย  และโครงการอ่างทอง 

จาํนวน 1,550 หน่วย มูลค่างานรวม 2.25 พนัลา้นบาท  TN ไดส่้งมอบงานโครงการลาดหลุมแกว้เรียบร้อยแลว้  ส่วนอีก 2 

โครงการ มีความคืบหน้าเพียง 13% เท่านั้ น และเม่ือเมษายน 2551 ทาง กคช. ได้มีหนังสือขอยกเลิกโครงการทั้ ง 2 

โครงการและขอ Claim ตามหนงัสือคํ้าประกนัธนาคาร 2 ฉบบั เป็นเงินรวม 280 ลา้นบาท และหนงัสือคํ้าประกนัธนาคาร

ไทยธนาคาร (CIMB ในปัจจุบนั) 1 ฉบบั จาํนวน 79 ลา้นบาท โดยอา้งเหตุผลวา่ TN ผิดสญัญางานไม่มีควาบคืบหนา้ ซ่ึง

ทาง TN ไดย้ื่นฟ้องร้องดาํเนินคดีศาลแพ่งกบั กคช. ศาลไดน้ดัไกล่เกล่ียในวนัท่ี 3 เมษายน 2552  แต่หาขอ้ยติุไม่ได ้ ศาล

จึงนดัสืบพยานในวนัท่ี 20-23 กรกฎาคม 2553  และในเดือนพฤษภาคม 2555 ศาลแพ่งส่งเร่ืองให้ศาลปกครองพิจารณา 

และเม่ือวนัท่ี 7 สิงหาคม 2557 ศาลปกครองมีหนงัสือแจง้มายงับริษทัวา่คดีอยูร่ะหวา่งขั้นตอนการสรุปสาํนวนคดี และอยู่

ระหวา่งการพิจารณาของศาลปกครอง ซ่ึงคาดวา่จะมีคาํพิพากษาประมาณกลางปี 2560  บริษทัในฐานะผูค้ ํ้าประกนัวงเงิน

สินเช่ือกบัธนาคารทั้ง 2 แห่ง ไดท้าํการตั้งสํารองหน้ีรวม จาํนวน 351 ลา้นบาท สําหรับภาระคํ้ าประกนัท่ีบริษทัไดค้ ํ้ า

ประกนัหน้ีของ TN ไวก้บัธนาคารทั้ง 2 แห่ง 

 ส่วนการดาํเนินการของบริษทัในฐานะผูถื้อหุ้นของ TN บริษทัไดด้าํเนินการติดตามใหน้ายชชัวาล สุยะนนัท์

กรรมการผูจ้ดัการและกรรมการบริหารของ TN ให้จดัเตรียมแผนการสาํหรับการแกไ้ขปัญหา TN และติดตามทวงถาม

ลูกหน้ีรายใหญ่ของ TN บริษัท เอเพ็กซ์คอนครีท เทค จาํกัด ให้ชําระหน้ีคืนให้แก่ TN โดยเร็ว โดยในปี 2551 ทาง

กรรมการผูจ้ดัการและผูบ้ริหาร TN ไม่ไดด้าํเนินการให้มีความคืบหนา้แต่ประการใด นอกจากนั้นทางกรรมการผูจ้ดัการ

และผูบ้ริหารของ TN ไม่ได้จดัทาํงบการเงินประจาํปี 2551 เพ่ือให้ผูส้อบบัญชีของบริษทัเขา้ตรวจสอบ จนทาํให้งบ

การเงินรวมของบริษทัประจาํปี 2551 เป็นงบการเงินท่ีผูส้อบบญัชีแสดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไข ซ่ึงการไม่ดาํเนินการ

ดงักล่าวของกรรมการผูจ้ดัการและผูบ้ริหารของ TN ทาํใหบ้ริษทัไดรั้บความเสียหาย บริษทัจึงไดย้ื่นฟ้องร้องต่อศาลแพ่ง 

เพ่ือดาํเนินคดีกบั TN กรรมการผูจ้ดัการ และกรรมการบริหาร เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2552  และเม่ือวนัท่ี 8 เมษายน 

2552  ไดด้าํเนินคดีอาญากบักรรมการผูจ้ดัการ  และผูบ้ริหารของ TN  ทั้ งทางแพ่ง และอาญากบักรรมการผูจ้ดัการ TN 

รวม 13 คดี ซ่ึงคดีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลชั้นตน้, ศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกา  ในส่วนของคดีอาญา กรณียกัยอก 

เบียดบงั โอนยา้ยรถยนตข์องบริษทั ศาลฎีกาไดต้ดัสินจาํคุกกรรมการผูจ้ดัการ 1 ปี แต่ให้รอลงอาญา 2 ปี ส่วนคดีปลอม

แปลงเอกสารและแจง้เจา้พนกังานท่ีดินเป็นเท็จ  ศาลชั้นตน้ใหจ้าํคุก 2 เดือน คดีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ 

ส่วนคดีแพ่งศาลมีคาํสั่งให้ TN ชาํระหน้ีให้กบับริษทั ไดด้าํเนินการบงัคบัคดี ยึดและขายทรัพย ์เพ่ือชาํระหน้ี  แต่จนถึง

ปัจจุบนัยงัไม่มีผูส้นใจซ้ือทรัพยสิ์นท่ีเป็นท่ีดินเดิมท่ี TN ซ้ือมาเพ่ือเป็นบ่อดิน  โดยทางกรมบงัคบัคดีจะยงัคงเปิดประมูล

ต่อไป 
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2. ผลของคาํพิพากษาคดีระหวา่ง TN กบัการเคหะแห่งชาติ  ซ่ึงศาลปกครองกลางไดมี้คาํพิพากษา เม่ือวนัท่ี 

4 กนัยายน 2560ในส่วนของโครงการอ่างทอง (วเิศษชยัชาญ) และเม่ือวนัท่ี 6 กนัยายน 2560 ในส่วนของ

โครงการอยธุยา (บางปะอิน) เป็นดงัน้ี 

2.1. คดีโครงการอยธุยา (บางปะอิน) ระหวา่งผูถู้กฟ้องคดี TN และธนาคาร ในฐานะผูค้ ํ้าประกนั

กบั กคช. เม่ือวนัท่ี 19 กรกฎาคม 2560 ศาลนัง่พิจารณาคดีและยติุการแสวงหาขอ้เท็จจริง  และเม่ือวนัท่ี 6 กนัยายน 2560 

ศาลมีคาํพิพากษาให้ TN และธนาคารร่วมกนัชาํระค่าเสียหายพร้อมดอกเบ้ีย ให้กบั กคช. รวม 448.98 ลา้นบาท  ซ่ึงใน

ส่วนของธนาคารตอ้งชาํระ จาํนวน 402.2 ลา้นบาท  ซ่ึงในกรณีน้ี PLE  ในฐานะผูค้ ํ้ าประกนัสินเช่ือกบัธนาคารท่ีให้กบั 

TN  PLE ตอ้งชาํระคืนใหก้บัธนาคาร จาํนวน 402.2 ลา้นบาท  

2.2. คดีโครงการอ่างทอง (วิเศษชัยชาญ) ระหว่างผูถู้กฟ้องคดี TN และธนาคาร ในฐานะผูค้ ํ้ า

ประกนักบั กคช. เม่ือวนัท่ี 28 มีนาคม 2560 ศาลไดน้ัง่พิจารณาคดีและยติุการแสวงหาขอ้เท็จจริง  โดยเม่ือวนัท่ี 4 กนัยายน 

2560 ศาลไดมี้คาํพิพากษาให้ TN ชาํระค่าเสียหายพร้อมดอกเบ้ียให้กบั กคช. จาํนวน 166.50 ลา้นบาท ซ่ึงในส่วนน้ีทาง

ธนาคารตอ้งรับผิดชอบ จาํนวน159.87 ลา้นบาท  ซ่ึงในส่วนท่ีธนาคารจะตอ้งชาํระ จาํนวน 159.87 ลา้นบาท PLE ใน

ฐานะผูค้ ํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือกบัธนาคารตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบ  โดยธนาคารจะนาํเงินฝากของ TN จาํนวนประมาณ 40 

ลา้นบาท มาหักลบจากเงินท่ีธนาคารจะชาํระให้กับ กคช. ดังนั้น PLE จะตอ้งรับผิดชอบชาํระหน้ีคืนให้กับธนาคาร 

จาํนวนประมาณ 119.87 ลา้นบาท 

 จากคาํพิพากษาของศาลปกครองกลาง ทาง PLE มีภาระท่ีจะตอ้งรับผิดชอบกบัทั้ ง 2 ธนาคารในฐานะผูค้ ํ้ า

ประกนัวงเงินสินเช่ือให้กบั TN  รวมเป็นเงินท่ีจะตอ้งชาํระให้ธนาคารทั้ง 2 แห่ง จาํนวน 522.07 ลา้นบาท  ซ่ึงในระยะ

หลายปีท่ีผา่นมาทาง PLE ไดป้ระเมินความเสียหายท่ีเกิดข้ึนไวบ้างส่วนแลว้ และไดต้ั้งสาํรองหน้ีสาํหรับความเสียหายไว้

แลว้ตั้งแต่งบการเงินส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 จนถึงมิถุนายน 2560 รวม 351 ลา้นบาท (โดย ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 

2560 บริษทัมีส่วนของผูถื้อหุน้ในงบการเงินรวม จาํนวน 1,044 ลา้นบาท และในงบการเงินเฉพาะบริษทั 1,996 ลา้นบาท) 

และจะตั้งสาํรองหน้ีส่วนท่ีเหลือประมาณ 160 ลา้นบาทในงบการเงิน ประจาํไตรมาสท่ี 3/2560 ต่อไป  นอกจากนั้น  ทาง 

PLE อยูร่ะหวา่งการเจรจากบัธนาคารทั้ง 2 แห่ง  เพ่ือให้ธนาคารให้การสนับสนุนวงเงินกูร้ะยะเวลา ผ่อนชาํระ 5 ปี เพ่ือ

ชาํระหน้ีดงักล่าวในฐานะผูค้ ํ้ าประกนัแทน TN นอกจากนั้น ทาง TN จะดาํเนินการอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด  เพ่ือ

ขอให้ศาลพิจารณาลดหยอ่นในส่วนของดอกเบ้ีย  ซ่ึงจะเป็นส่วนท่ีทาํใหภ้าระหน้ีตามคาํพิพากษาเดิมลดลง  บริษทัจะได้

รายงานความคืบหนา้ใหท้ราบต่อไป 

 

การลงมต ิ :  วาระนีไ้ม่ต้องผ่านการลงมติ เน่ืองจากเป็นการรายงานให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

4



2. ผลของคาํพิพากษาคดีระหวา่ง TN กบัการเคหะแห่งชาติ  ซ่ึงศาลปกครองกลางไดมี้คาํพิพากษา เม่ือวนัท่ี 

4 กนัยายน 2560ในส่วนของโครงการอ่างทอง (วเิศษชยัชาญ) และเม่ือวนัท่ี 6 กนัยายน 2560 ในส่วนของ

โครงการอยธุยา (บางปะอิน) เป็นดงัน้ี 

2.1. คดีโครงการอยธุยา (บางปะอิน) ระหวา่งผูถู้กฟ้องคดี TN และธนาคาร ในฐานะผูค้ ํ้าประกนั

กบั กคช. เม่ือวนัท่ี 19 กรกฎาคม 2560 ศาลนัง่พิจารณาคดีและยติุการแสวงหาขอ้เท็จจริง  และเม่ือวนัท่ี 6 กนัยายน 2560 

ศาลมีคาํพิพากษาให้ TN และธนาคารร่วมกนัชาํระค่าเสียหายพร้อมดอกเบ้ีย ให้กบั กคช. รวม 448.98 ลา้นบาท  ซ่ึงใน

ส่วนของธนาคารตอ้งชาํระ จาํนวน 402.2 ลา้นบาท  ซ่ึงในกรณีน้ี PLE  ในฐานะผูค้ ํ้ าประกนัสินเช่ือกบัธนาคารท่ีให้กบั 

TN  PLE ตอ้งชาํระคืนใหก้บัธนาคาร จาํนวน 402.2 ลา้นบาท  

2.2. คดีโครงการอ่างทอง (วิเศษชัยชาญ) ระหว่างผูถู้กฟ้องคดี TN และธนาคาร ในฐานะผูค้ ํ้ า

ประกนักบั กคช. เม่ือวนัท่ี 28 มีนาคม 2560 ศาลไดน้ัง่พิจารณาคดีและยติุการแสวงหาขอ้เท็จจริง  โดยเม่ือวนัท่ี 4 กนัยายน 

2560 ศาลไดมี้คาํพิพากษาให้ TN ชาํระค่าเสียหายพร้อมดอกเบ้ียให้กบั กคช. จาํนวน 166.50 ลา้นบาท ซ่ึงในส่วนน้ีทาง

ธนาคารตอ้งรับผิดชอบ จาํนวน159.87 ลา้นบาท  ซ่ึงในส่วนท่ีธนาคารจะตอ้งชาํระ จาํนวน 159.87 ลา้นบาท PLE ใน

ฐานะผูค้ ํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือกบัธนาคารตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบ  โดยธนาคารจะนาํเงินฝากของ TN จาํนวนประมาณ 40 

ลา้นบาท มาหักลบจากเงินท่ีธนาคารจะชาํระให้กับ กคช. ดังนั้น PLE จะตอ้งรับผิดชอบชาํระหน้ีคืนให้กับธนาคาร 

จาํนวนประมาณ 119.87 ลา้นบาท 

 จากคาํพิพากษาของศาลปกครองกลาง ทาง PLE มีภาระท่ีจะตอ้งรับผิดชอบกบัทั้ ง 2 ธนาคารในฐานะผูค้ ํ้ า

ประกนัวงเงินสินเช่ือให้กบั TN  รวมเป็นเงินท่ีจะตอ้งชาํระให้ธนาคารทั้ง 2 แห่ง จาํนวน 522.07 ลา้นบาท  ซ่ึงในระยะ

หลายปีท่ีผา่นมาทาง PLE ไดป้ระเมินความเสียหายท่ีเกิดข้ึนไวบ้างส่วนแลว้ และไดต้ั้งสาํรองหน้ีสาํหรับความเสียหายไว้

แลว้ตั้งแต่งบการเงินส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 จนถึงมิถุนายน 2560 รวม 351 ลา้นบาท (โดย ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 

2560 บริษทัมีส่วนของผูถื้อหุน้ในงบการเงินรวม จาํนวน 1,044 ลา้นบาท และในงบการเงินเฉพาะบริษทั 1,996 ลา้นบาท) 

และจะตั้งสาํรองหน้ีส่วนท่ีเหลือประมาณ 160 ลา้นบาทในงบการเงิน ประจาํไตรมาสท่ี 3/2560 ต่อไป  นอกจากนั้น  ทาง 
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วาระที ่4 พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้าม)ี 
 

 จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้ โปรดเขา้ร่วมประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2560 ในวนัศุกร์ท่ี 27 ตุลาคม 2560 

เร่ิมประชุมเวลา 14.00 น. ณ  ห้องศาลาไทย  ชั้น 3 โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพ   เลขท่ี 171 ซอยสุขุมวิท 11-13  ถนน

สุขุมวิทเขตวฒันา กรุงเทพมหานคร ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3 แผนท่ีสถานท่ีประชุม  โดยบริษทัจะเปิดให้ลงทะเบียน

เพือ่เข้าร่วมประชุมวสิามัญผู้ถอืหุ้น คร้ังที ่1/2560 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. 

 หากท่านผูถื้อหุ้นท่านใด ประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอ่ืนเขา้ร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนในการ

ประชุมคร้ังน้ี โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนงัสือมอบฉันทะ ซ่ึงมีให้เลือก 3 แบบ ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 

4  โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งเพยีงแบบเดยีวเท่านั้น หรือผู้ถือหุ้นสามารถ Download ได้ที ่www.ple.co.th 

 ทั้งน้ี หากท่านผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะมอบฉนัทะใหก้บักรรมการอิสระท่านใดท่านหน่ึง บริษทัขอเสนอกรรมการ

อิสระ คือ ดร.สิงห์ชยั อรุณวฒิุพงศ ์ พลโทสินชยั    นุตสถิตย ์ และนายสมประสงค ์    บุญยะชยั  ซ่ึงบริษทัไดแ้นบประวติั

มาเพ่ือพิจารณา ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5 และเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการประชุม บริษทัขอความร่วมมือจากท่าน

กรุณาส่งหนงัสือมอบฉันทะ (พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) มายงัแผนกเลขานุการบริษัท ช้ัน 6 โทร. 02-332-0345 ต่อ 

1127, 1221 บริษทั เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) เลขท่ี 2 ซอยสุขุมวทิ 81 (ศิริพจน์) แขวงบางจาก เขตพระ

โขนง กรุงเทพฯ 10260 ภายในวนัพธุท่ี 25 ตุลาคม 2560 ดว้ยจกัขอบคุณอยา่งยิง่ 

 

 ขอแสดงความนบัถือ 

 บริษทั เพาเวอร์ไลน์ เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) 

 
 

 

 

 (นายเสวก ศรีสุชาต) 

 ประธานกรรมการ 
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No. 60/0953-900(PL)/021 September 26th , 2017

Invitation Letter of Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2017
Power Line Engineering Public Company Limited

Subject: Notice of the Extraordinary General Meeting of the Shareholders No. 1/2017
To: All Shareholders 
Attachments: 1. Copy of the Minutes of the Annual General Meeting of the Shareholders of 2017

2. The notification of disposal of assets 
3. Map of the Meeting Venue 
4. Proxy Forms 
5. Information on the Company's Independent Director for Proxy Appointment 
6. Guidelines for Registration, Proxy Appointment, and Documents Required for 

Attending the Shareholders' Meeting  
7. The Company’s Articles of Association Relating to the Shareholders' Meeting
8. Procedures for attending the EGM No.1/2017

The Board of Directors of Power Line Engineering Public Company Limited 
(“Company”) had a resolution to convene the Extraordinary General Meeting of Shareholders 
No.1/2017 on Friday, October 27th, 2017 at 14.00 p.m., with opening for registration from 12.00 p.m., at 
Salathai Floor 3 of Ambassador Hotel Bangkok, No. 171 Soi Sukhumvit 11-13, Sukhumvit Road., 
Wattana, Bangkok to consider the following agendas:

Agenda 1: To certify the Minutes of Annual General  Meeting  of  the Shareholders of 2017 
dated April 28th, 2017

Objective and Reason: The Minutes of Annual General Meeting of the Shareholders of 
2017 held on April 28th, 2017 were completed within 14 days from the date of such Annual General 
Meeting of the Shareholders and submitted to the Stock Exchange of Thailand in accordance with the 
requirement of the law and posted the same on the Company website, the copy of which appears in 
Attachments 1.

The Board of Directors’ Opinion: The Board deemed that the Annual General 
Meeting of the Shareholders of 2017 held on April 28th, 2017 was correctly and truly recorded. The 
Board then recommended and proposed the Minutes for the shareholders’ meeting to certify.

Resolution: The resolution in this agenda requires the majority vote of the shareholders 
who present in the meeting and vote.

Agenda 2: To consider and acknowledged the progress of selling shares of Bumruang Muang 
Pleza Co.,Ltd (SOHO) to Thonburi Health Care Group Public Company limited

Objective and Reason: The Company has prepared the report for the progress of the 
divestment of Bumrungmuang Plaza’s shares, specifically for SOHO Department Store Project, the 
Company had entered into a share purchase agreement to sell 99.997% of BMP shares to Thonburi 
Healthcare Group PCL (THG) with the remuneration of 2,100 million Baht. In this regard, the Company 
had notified the details of transaction on the divestment of assets to the Stock Exchange of Thailand on 
August 31, 2017 and distributed the letter informing shareholders of transaction information within 21
days, and declared the minimum information as regulated (Details are in the attachment 2).  
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The Board of Directors’ Opinion: The Board deemed that the Annual General 
Meeting of the Shareholders of 2017 held on April 28th, 2017 was correctly and truly recorded. The 
Board then recommended and proposed the Minutes for the shareholders’ meeting to certify.

Resolution: The resolution in this agenda requires the majority vote of the shareholders 
who present in the meeting and vote.

Agenda 2: To consider and acknowledged the progress of selling shares of Bumruang Muang 
Pleza Co.,Ltd (SOHO) to Thonburi Health Care Group Public Company limited

Objective and Reason: The Company has prepared the report for the progress of the 
divestment of Bumrungmuang Plaza’s shares, specifically for SOHO Department Store Project, the 
Company had entered into a share purchase agreement to sell 99.997% of BMP shares to Thonburi 
Healthcare Group PCL (THG) with the remuneration of 2,100 million Baht. In this regard, the Company 
had notified the details of transaction on the divestment of assets to the Stock Exchange of Thailand on 
August 31, 2017 and distributed the letter informing shareholders of transaction information within 21
days, and declared the minimum information as regulated (Details are in the attachment 2).  

The Board of Directors’ Opinion: The Board deemed that the Meeting of 
Shareholders should consider and acknowledge the progress of the divestment of Bumrungmuang
Plaza’s shares, specifically for SOHO Department Store Project, the Company had entered into a share 
purchase agreement to sell 99.997% of BMP shares to Thonburi Healthcare Group PCL (THG) with the 
remuneration of 2,100 million Baht for the shareholders’ acknowledgement.

Resolution: This agenda is not required the vote, only for acknowledgement.

Agenda 3: To consider and acknowledge the progress of proceeding with Techner Co.,Ltd.
(TN)(the company hold 50% of TN total shares)

Objective and Reason: The company has prepared the progress regarding problem 
resolution for Techner Company Limited (TN), in which PLE has 50% of ownership in TN’s registered 
capital of 60 million Baht. PLE invested 30 million Baht in TN and is the guarantor of credit line with 2
banks amounting to 506 million Baht, which is in accordance with the resolution of the Extraordinary 
General Meeting of Shareholders No.1/2005 on December 29, 2005 in order to develop 3 Baan Eua-
Arthorn Projects totaling value of 2.25 billion Baht with the National Housing Authority (NHA). During 
the past 10 years, the company has proceeded and sued TN and its managing director in civil court and 
criminal court including following the Administration Court’s judgement of the dispute between TN and 
the National Housing Authority(NHA). The court has judged and ordered TN and the banks as the 
guarantors for TN to repay the advance payments with interest to NHA for the low cost housing projects 
in the amount of Baht 595.46 million of which the 2 banks have to respond to make the payment for 
NHA in the amount of Baht 550.75 million as same as PLE has to repay to the both banks due to PLE 
being the guarantor for TN’s banking credit facilities. Therefore PLE have to respond to repay the both 
banks in the amount of Baht 510.75 million after the bank taking TN’s deposit of Baht 40 million (being 
pledged to the bank) for reducing the outstanding. According to the company’s responsibility to repay 
TN’s debts with the bank may directly impact to the company’s performance, EGM of 1/2017 is 
arranged to report the case to the shareholders.

The Board of Directors’ Opinion: The Board deemed that the progress of solving 
Techner Co.,Ltd (TN) during the past 10 years including the company’s responsibility for TN debts with 
the 2 banks as the company being the guarantor for TN’s banking facilities which will impact to the 
company’s performance. This should be reported to the company’s shareholders with the details as 
follows:

1. Background and proceeds to solve the TN

Techner Co.,Ltd (TN) was established on March 9th ,1990 with registered paid up 
capital of Baht 10 million engaging in construction service business. TN is located on 140 Pacific Place 
One Building, unit 1001, Sukhumvit road, Klong Toey, Bangkok 10110. On 4 June 2005. Power Line 
Engineering Public Company Limited (PLE)’s Board of Directors approved to invest in TN by holding 
50% of TN shares being Baht 5.0 million in order to proceed the government’s low cost housing project 
approximately valued of Baht 2.25 billion during the period of 3 years. PLE also guaranteed the banking 
facilities with SCB and CIMB for TN in the amount of Baht 506 million. In August 2007, the company 
increased its capital to Baht 60 million with paid up capital of Bath 22.5 million of which Baht 11.25
million held/paid by PLE. PLE repaid the Baht 18.75 million shares of TN on August 20th, 2009, 
therefore, Baht 30 million TN shares owned by PLE was totally and fully repaid. TN entered into the 
contracts with National Housing Authority (NHA) to construct the 3 low cost housing projects including 
Lardlum Kaew 974 units, Ayudhraya 4,300 units and Aoung Thong 1,550 units. Lardlum Kaew project 
have been completed and handed over to NHA. The other 2 projects have only 13% progress and in 
April 2008, NHA had terminated the both projects and also claimed as the 2 bank guarantees totaling 
value of Baht 280 million from Siam Commercial Bank Plc and the bank guarantee of Baht 79 million 
from Thai Bank Plc. (being CIMB presently) which were based on the reason that the works under the 
contracts had no progress and delayed. TN took the dispute issued to Civil Court and the sued case had 
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been under mediation which had not found the resolution, therefore, the court set the hearing on July 20 
to 23, 2010. In May 2012 the Civil court transferred the cases to Administration court and on August 
7th, 2014, the Administration court sent the letter to the company informing that the cases are under the 
court consideration and expected to have the court verdict in the middle of 2017. PLE had already 
provided the provision of Baht 351 million for the bank guarantees, which PLE requested the banks for 
issuing the guarantees for TN.

PLE as TN major shareholder had determined TN”s Managing Director and executive 
directors to submit the plans for resolving TN’s problems and following TN’s the large debt i.e. Apex 
Concrete tech Co.,Ltd. for repayment of its debt a.s.a.p. However, during 2008, the managing direct 
and executive direct did not proceeded as PLE’s request and there has been no progress is solving TN 
problems. TN had also not submitted the 2008 financial statements for PLE preparing consolidated 
financials. As a result PLE’s auditor opinioned “qualified” on PLE’s consolidated financials, which 
discredited PLE. Therefore, PLE has sued TN and its managing director and executive directors on 
February 26th, 2009 and April 8th,2009 PLE took the criminal case against TN’s managing director and a 
executive, which currently is under court process. Presently, there are 13 cases being sued under civil 
and criminal cases against TN’s managing director. The cases are under the first court , appeal court and 
the supreme court. The first criminal court’s verdict had jail sentence for TN managing director, which 
currently the case is under the Appeal court. Apart from the mentioned case, The Civil court had 
sentence TN to pay the debts to PLE, which is under the process of confiscation. The Legal Execution 
Department had confiscated TN’s lands and proposed for the public auction but there were no bidders 
interesting in the lands.

2. The result of the Administration Court’s judgement of the dispute between TN and 
NHA which have ordered on September 4th, 2017 for Ang Thong (Visetchaichan) and  September 6th,
2017 for Ayudthya (Bangpa-in) are as follows:

2.1 For the case concerning Ayutthaya Project (Bang Pa-In) between the defendant 
‘TN’ and the bank as the guarantor for the National Housing Authority, on July 19, 2017 the Court had 
made a decision to terminate the truth-seeking activity. On September 6, 2017, the Court made a 
judgement that TN and the bank are to jointly pay for the damage and interests to the National Housing 
Authority of 448.98 million Baht, whereby the bank has to settle the payment of 402.2 million Baht, 
while PLE as the guarantor of banking facilities for TN has to pay 402.2 million Baht to the bank.   

2.2 For the case concerning Ang Thong Project (Wisetchaicharn) between the defendant 
‘TN’ and the bank as the guarantor for the National Housing Authority, on March 28, 2017 the Court 
had made a decision to terminate the truth-seeking activity. On September 4, 2017, the Court made a 
judgement that TN is to pay for the damage with interests of 166.5 million Baht to the National Housing 
Authority. In this regard, PLE as the guarantor of banking facilities for TN has to settle payment of 
159.87 million Baht to the bank. The bank will then deduct approximately 40 million Baht from TN’s 
deposit from the amount that the bank has to pay to the National Housing Authority. Thus, PLE must 
settle the payment owed to the bank of approximately 119.87 million Baht.

From the judgement of the Central Administrative Court, PLE is required to settle 
payment with 2 banks as the guarantor of the banks’ facilities for TN, amounting to 522.07 million 
Baht. Over the past several years, PLE has been providing the amount of damages and has set the 
provision for damages in the statement of financial position, ending December 31, 2008 through to June 
2017, for 351 million Baht (The shareholders’ equity of consolidated accounts as of June 30, 2017 
amounted to 1,044 million Baht and separate accounts amounted to 1,996 million Baht) and will be 
providing provision for the remaining amount of 160 million Baht in the statement of financial position 
for Quarter 3/2017. Furthermore, PLE is now negotiating with 2 banks to earn support for 5-year 
installment loan in order to settle the debt as the guarantor for TN. Meanwhile, TN will appeal to the 
Supreme Administrative Court to ask for the reduction in interest rates which will help reduce the 
amount of debt as regulated in the original judgement. The Company will inform the progress of the 
transaction in due course if there is any.
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Baht. Over the past several years, PLE has been providing the amount of damages and has set the 
provision for damages in the statement of financial position, ending December 31, 2008 through to June 
2017, for 351 million Baht (The shareholders’ equity of consolidated accounts as of June 30, 2017 
amounted to 1,044 million Baht and separate accounts amounted to 1,996 million Baht) and will be 
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Resolution : This agenda is not required the vote, only for acknowledgement.

Agenda 4: To consider other matters (if any).

All shareholders are invited to attend the Extraordinary General Meeting of 
Shareholders No.1/2017on Friday, October 27th, 2017. The meeting will commence at 14.00 p.m. at 
Salathai room Fl 3 of Ambassador Hotel Bangkok, No.171 Soi Sukhumvit 11-13, Sukhumvit Road, 
Wattana, Bangkok, the details of which appear in Attachments 3 : Map of the Meeting Venue. The 
registration of attendance will be open from 12.00 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 4. 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 one of independent directors as their 
proxy, the Company proposes Dr. Singchai Aroonvuthiphong orLt. General Sinchai Nutsatid or Mr. 
Somprasong Boonyachai whose background are attached as Attachments 5 for shareholders’ 
consideration. For convenience and expedited meeting process, it would be very appreciated that 
shareholders submit the proxy form (affixed with Baht 20 stamp duty) to the Company Secretary 
Department, 6th floor, Tel 02-332-0345 ext. 1127, 1221 Power Line Engineering Public Company 
Limited, No. 2 Soi Sukhumvit 81 (Siripot), Bangjak, Phrakhanong, Bangkok 10260 within Wednesday , 
October 25th, 2017.

Yours Sincerely, 
Power Line Engineering Public Company Limited 

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

9



 

 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย  1 

รายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2560 

บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

วนัที ่ 28 เมษายน  2560 

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

การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี  2560 ประชุม ณ หอ้งศาลาไทย  ชั้น 3 โรงแรมแอมบาสเดอร์ เลขท่ี 171  ซอย

สุขมุวทิ 11-13 ถนนสุขมุวทิ  เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 

จาํนวนผูถื้อหุน้ ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ 28 มีนาคม 2560 รวมทั้งส้ิน 5,928 ราย รวมจาํนวนหุน้ท่ีถือทั้งส้ิน 1,191,817,913 

หุน้ โดยในวนัประชุมน้ีมีผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมดว้ยตนเอง จาํนวน 37 ราย และโดยการรับมอบฉนัทะ  จาํนวน 63 ราย  รวมเป็น 100 

ราย นบัจาํนวนหุน้ได ้ 401,451,044 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 33.68 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด 1,191,817,913 หุน้  ครบเป็น

องคป์ระชุม   

 

เร่ิมการประชุมเวลา 14.30 น. 

 

นางสาวพิรุณพร เหล่ียมมุกดา ผูช่้วยเลขานุการบริษทั กล่าวสวสัดีและขอบพระคุณผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะ ทุกท่าน

ท่ีไดส้ละเวลาเขา้ร่วมประชุมในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2560  ซ่ึงการประชุมในคร้ังน้ีประกอบดว้ยวาระการประชุม

รวมทั้งส้ิน 12 วาระ ตามรายละเอียดท่ีไดส่้งใหก้บัผูถื้อหุน้ทุกท่านพร้อมกบัหนงัสือเรียนเชิญประชุม และท่ีไดเ้ปิดเผยบนเวบ็ไซต์

ของบริษทั ท่ี http://www.ple.co.th  แลว้   

สาํหรับการดาํเนินการประชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 27 ระบุไวว้า่ “ในการประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูรั้บ

มอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ยกวา่ 25 คน และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจาํนวนหุน้ท่ี

จาํหน่ายไดท้ั้งหมด หรือมีผูถื้อหุน้ และผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้มาประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวนผูถื้อหุน้ทั้งหมด  และ

ตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุมในกรณีท่ีปรากฎวา่การ

ประชุมผูถื้อหุน้คร้ังใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแลว้ถึง 1 ชัว่โมงจาํนวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาเขา้ร่วมประชุมไม่ครบองคป์ระชุมตามท่ีกาํหนด

ไว ้หากวา่การประชุมผูถื้อหุน้ไดเ้รียกนดั เพราะผูถื้อหุน้ร้องขอ การประชุมเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อหุน้นั้นมิใช่เป็นการ

เรียกประชุม เพราะผูถื้อหุน้ร้องขอใหน้ดัประชุมใหม่ และใหส่้งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชุม 

ในการประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่บงัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชุม  ในการประชุมผูถื้อหุน้ใหป้ระธานกรรมการนัง่เป็นประธานท่ี

ประชุม ถา้ไม่มีประธาน กรรมการหรือประธานกรรมการมิไดม้าเขา้ประชุม ถา้มีรองประธานกรรมการใหร้องประธานกรรมการ

เป็นประธาน ถา้รองประธานกรรมการไม่มี หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ ก็ใหท่ี้ประชุมเลือกตั้งผูถื้อหุน้คนหน่ึงซ่ึงไดเ้ขา้ร่วม

ประชุมเป็นประธาน” จึงขอช้ีแจงขั้นตอนและวธีิปฏิบติัในการประชุมการลงคะแนนเสียงและการนบัคะแนนเสียงในวาระต่าง ๆ 

ดงัน้ี 
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ดงัน้ี 

 

 

 

  

วธีิปฏบิัตใินการประชุมการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงในวาระต่าง ๆ 

การอภิปราย :  

ผูใ้ดประสงคจ์ะกล่าวถอ้ยคาํต่อท่ีประชุม ขอใหย้กมือข้ึนพน้ศีรษะ เม่ือประธานของท่ีประชุมอนุญาต แลว้จึงเดินไปยงัไมโครโฟน

ท่ีจดัเตรียมไว ้โดยตอ้งกล่าวถึง  

- ช่ือ-ช่ือสกลุของผูอ้ภิปราย  

- สถานะเป็นผูถื้อหุน้/หรือผูรั้บมอบฉนัทะ  

- และจาํนวนหุน้ท่ีถืออยูห่รือมอบฉนัทะ  

- แลว้จึงอภิปรายในเน้ือหาตามวาระ  

การออกเสียงลงคะแนน :  

เพ่ือความรวดเร็ว และเพ่ือไม่ใหเ้สียเวลาของผูถื้อหุน้ 

- ท่านประธานจะเรียนถามในทุกวาระวา่ จะมีผูใ้ดไม่เห็นชอบหรืองดออกเสียงหรือไม่  

- ถา้ไม่มีผูไ้ม่เห็นชอบหรืองดออกเสียง ท่านประธานก็จะขอสรุปในวาระนั้น ๆ วา่ ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ มีมติเป็นเอก

ฉนัทรั์บรอง หรือใหค้วามเห็นชอบตามท่ีประธานเสนอ  

ถา้มีผูใ้ดไม่ใหค้วามเห็นชอบ หรืองดออกเสียง ท่านประธานจะขอใหผู้ถื้อหุน้ และผูรั้บมอบฉนัทะท่ีไม่ใหค้วามเห็นชอบ หรืองด

ออกเสียง ลงคะแนนในบตัรลงคะแนน  

- เลขานุการบริษทัจะขออาสาสมคัรจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ จาํนวน 1 คน เป็นกรรมการตรวจนบัคะแนนและผูส้อบ

บญัชีของบริษทั  เพ่ือทาํหนา้ท่ีตรวจสอบการลงคะแนนเสียงให ้โปร่งใส ถูกตอ้งตามกฎหมาย และขอ้บงัคบัของ

บริษทั  

- เม่ือผูถื้อหุน้เขียนเคร่ืองหมายบนบตัรลงคะแนนแลว้ ประธานของท่ีประชุมจะสัง่ใหเ้จา้หนา้ท่ีไปรับมาเพ่ือส่ง

ใหแ้ก่กรรมการตรวจนบัคะแนนต่อไป  

- การเก็บบตัรลงคะแนน จะเก็บเฉพาะผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะท่ีลงคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง

เท่านั้น ยกเวน้วาระการแต่งตั้งกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงขอใหผู้ถื้อหุน้ทุกรายลงคะแนนเสียงในใบ

ลงคะแนน สาํหรับกรรมการแต่ละท่าน โดยจะเก็บบตัรลงคะแนนจากผูถื้อหุน้ทุกท่าน 

การนับคะแนนและการประกาศผลคะแนน 

- จะนบัคะแนนเสียงเฉพาะผูถื้อหุน้ ท่ีลงคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียงในแต่ละวาระ  

- ส่วนท่ีเหลือถือวา่เป็นคะแนนเสียงท่ีลงคะแนนเห็นดว้ยในวาระนั้น ๆ  

- และใหก้รรมการตรวจนบัคะแนนเป็นผูป้ระกาศผลการลงคะแนนในแต่ละวาระท่ีมีการออกเสียง ลงคะแนนในท่ี

ประชุม  
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กรณีทีจ่ะมผีลทาํให้การลงคะแนนเสียงเป็นโมฆะ 

- หากบตัรลงคะแนนมีการลงคะแนนไม่ตรงตามวาระท่ีมีการลงคะแนน  

- หากผูล้งคะแนนไม่ทาํเคร่ืองหมายใด ๆ ในช่องลงคะแนนและส่งใหเ้จา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ เพ่ือตรวจนบัคะแนน 

- หากบตัรลงคะแนนชาํรุดจนไม่สามารถวนิิจฉยัไดว้า่ผูล้งคะแนนมีความประสงคจ์ะลงคะแนนเช่นใด  

- หากบริษทั  ตรวจสอบพบในภายหลงัวา่ ผูรั้บมอบฉนัทะไดเ้ปล่ียนแปลงการลงคะแนนในบตัรลงคะแนน ทาํให้

ไม่เป็นไปตามความประสงคข์องผูม้อบฉนัทะ  

ไม่ทราบวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีความสงสยัหรือขอ้ซกัถามเก่ียวกบัวธีิปฏิบติัในการประชุม การลงคะแนนเสียง และการ

นบัคะแนนเสียงหรือไม่  หากไม่มีผูใ้ดซกัถามก็ถือวา่ท่ีประชุมรับทราบวธีิปฏิบติัในการประชุม การลงคะแนนเสียง และการนบั

คะแนนเสียงแลว้ 

 

ผูช่้วยเลขานุการบริษทั กล่าวแนะนาํคณะกรรมการบริษทั เลขานุการบริษทั และคณะกรรมการบริหาร ท่ีเขา้ร่วมประชุม  

ดงัน้ี 

คณะกรรมการบริษทั 

1. นายเสวก   ศรีสุชาต  ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร 

2. นายอาํนวย กาญจโนภาศ รองประธานกรรมการ/รองประธานกรรมการบริหาร 

3. นายพิสนัต ์ จินตนาภกัดี กรรมการ 

4. นายสุธี  ตนัติวณิชานนท ์ กรรมการ/กรรมการบริหาร / ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายบญัชีและการเงิน 

5. ดร.สิงห์ชยั อรุณวฒิุพงศ ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

6. นายสมประสงค ์ บุญยชยั  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

7. นายธาดา  ชุมะศารทูล เลขานุการบริษทั/กรรมการบริหาร 

โดยกรรมการบริษทัอีก 1 ท่าน คือ พลโทสินชยั  นุตสถิตย ์ กรรมการอิสระ  ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดเ้น่ืองจากติดภารกิจ

สาํคญัโดยเร่งด่วน   

 

คณะกรรมการบริหาร 

1. นายเสวก  ศรีสุชาต  ประธานกรรมการบริหาร 

2. นายอาํนวย กาญจโนภาศ รองประธานกรรมการบริหาร 

3. นายพิสนัต ์ จินตนาภกัดี ท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริหาร 

4. นายสุธี  ตนัติวณิชชานนท ์ กรรมการบริหาร/ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายบญัชีและการเงิน 

5. นายพิสิฐ  โรจนมงคล ท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริหาร 

6. นายกฤติ  ภาษิต  กรรมการบริหาร 

7. นายสมบติั หวงัใจสุข กรรมการบริหาร 

8. นางชุติมา   อยูส่าธร  กรรมการบริหาร 

9. นายธาดา  ชุมะศารทูล กรรมการบริหาร และ เลขานุการบริษทั 
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กรณีทีจ่ะมผีลทาํให้การลงคะแนนเสียงเป็นโมฆะ 

- หากบตัรลงคะแนนมีการลงคะแนนไม่ตรงตามวาระท่ีมีการลงคะแนน  

- หากผูล้งคะแนนไม่ทาํเคร่ืองหมายใด ๆ ในช่องลงคะแนนและส่งใหเ้จา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ เพ่ือตรวจนบัคะแนน 

- หากบตัรลงคะแนนชาํรุดจนไม่สามารถวนิิจฉยัไดว้า่ผูล้งคะแนนมีความประสงคจ์ะลงคะแนนเช่นใด  

- หากบริษทั  ตรวจสอบพบในภายหลงัวา่ ผูรั้บมอบฉนัทะไดเ้ปล่ียนแปลงการลงคะแนนในบตัรลงคะแนน ทาํให้

ไม่เป็นไปตามความประสงคข์องผูม้อบฉนัทะ  

ไม่ทราบวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีความสงสยัหรือขอ้ซกัถามเก่ียวกบัวธีิปฏิบติัในการประชุม การลงคะแนนเสียง และการ

นบัคะแนนเสียงหรือไม่  หากไม่มีผูใ้ดซกัถามก็ถือวา่ท่ีประชุมรับทราบวธีิปฏิบติัในการประชุม การลงคะแนนเสียง และการนบั

คะแนนเสียงแลว้ 

 

ผูช่้วยเลขานุการบริษทั กล่าวแนะนาํคณะกรรมการบริษทั เลขานุการบริษทั และคณะกรรมการบริหาร ท่ีเขา้ร่วมประชุม  

ดงัน้ี 

คณะกรรมการบริษทั 

1. นายเสวก   ศรีสุชาต  ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร 

2. นายอาํนวย กาญจโนภาศ รองประธานกรรมการ/รองประธานกรรมการบริหาร 

3. นายพิสนัต ์ จินตนาภกัดี กรรมการ 

4. นายสุธี  ตนัติวณิชานนท ์ กรรมการ/กรรมการบริหาร / ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายบญัชีและการเงิน 

5. ดร.สิงห์ชยั อรุณวฒิุพงศ ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

6. นายสมประสงค ์ บุญยชยั  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

7. นายธาดา  ชุมะศารทูล เลขานุการบริษทั/กรรมการบริหาร 

โดยกรรมการบริษทัอีก 1 ท่าน คือ พลโทสินชยั  นุตสถิตย ์ กรรมการอิสระ  ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดเ้น่ืองจากติดภารกิจ

สาํคญัโดยเร่งด่วน   

 

คณะกรรมการบริหาร 

1. นายเสวก  ศรีสุชาต  ประธานกรรมการบริหาร 

2. นายอาํนวย กาญจโนภาศ รองประธานกรรมการบริหาร 

3. นายพิสนัต ์ จินตนาภกัดี ท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริหาร 

4. นายสุธี  ตนัติวณิชชานนท ์ กรรมการบริหาร/ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายบญัชีและการเงิน 

5. นายพิสิฐ  โรจนมงคล ท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริหาร 

6. นายกฤติ  ภาษิต  กรรมการบริหาร 

7. นายสมบติั หวงัใจสุข กรรมการบริหาร 

8. นางชุติมา   อยูส่าธร  กรรมการบริหาร 

9. นายธาดา  ชุมะศารทูล กรรมการบริหาร และ เลขานุการบริษทั 

  

 

ผูช่้วยเลขานุการบริษทั ไดแ้นะนาํตวัแทนจากสาํนกังานผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของบริษทั นายเชิดสกลุ อน้มงคล  และ

ทนายความท่ีปรึกษา นายแดง  แปงสุข หวัหนา้ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษทั  นายเอกชยั บุดดา  และไดเ้รียนเชิญท่านผูถื้อหุน้ท่ี

เขา้ร่วมประชุมเป็นกรรมการตรวจนบัคะแนน 1 ถึง 2 ท่าน  แต่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดอาสาเป็นตวัแทนกรรมการตรวจนบัคะแนน  

จึงไดเ้ชิญนายเชิดสกลุ อน้มงคล  นายแดง  แปงสุข  และนายเอกชยั บุดดา  เป็นกรรมการตรวจนบัคะแนน  

 

เลขานุการบริษทั แจง้ต่อท่ีประชุมวา่  “ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 27 ระบุไวว้า่การประชุมผูถื้อหุ้น ตอ้งมีผูถื้อหุน้และ

ผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุ้น มาประชุมไม่นอ้ยกวา่  25  คน   หรือมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้มาประชุมไม่นอ้ยกวา่ 

1 ใน 3 ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมดจึงจะเป็นองคป์ระชุม”    ขณะน้ีมีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง  จาํนวน 37 ราย 

และโดยการรับมอบฉันทะ  จาํนวน 63 ราย  รวมเป็น 100 ราย นับจาํนวนหุ้นได้ 401,451,044 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 33.68 โดย

ปัจจุบนับริษทั มีผูถื้อหุ้นทั้งหมด 5,928 ราย  (ห้าพนัเกา้ร้อยยี่สิบแปดราย)  รวมจาํนวนหุ้นทั้งส้ิน 1,191,817,913  หุ้น (หน่ึงพนั

หน่ึงร้อยเกา้สิบเอด็ลา้นแปดแสนหน่ึงหม่ืนเจ็ดพนัเกา้ร้อยสิบสามหุ้น) ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทั  และไดเ้รียน

เชิญ นายเสวก  ศรีสุชาต ประธานกรรมการ ทาํหนา้ท่ีประธานท่ีประชุม และเร่ิมการประชุม   

 

นายเสวก  ศรีสุชาต ทาํหนา้ท่ีประธานท่ีประชุม กล่าวเปิดการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2560  ของบริษทั เพาเวอร์ไลน์ เอน็จิ

เนียร่ิง จาํกดั (มหาชน)  ตามระเบียบวาระการประชุม  ดงัน้ี  

 

วาระที ่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้น คร้ังที ่2/2559  เม่ือวนัที ่18 ตุลาคม 2559 

 ประธานท่ีประชุม ไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมวา่ บริษทัไดส่้งสาํเนารายงานการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 2/2559  เม่ือ

วนัองัคารท่ี 18 ตุลาคม 2559 ใหผู้ถื้อหุน้ไวล่้วงหนา้พร้อมกบัจดหมายเชิญประชุมแลว้ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ในหนงัสือ

เชิญประชุม) จึงเรียนถามผูถื้อหุน้ถึงขอ้สงสยัหรือขอ้แกไ้ข (ถา้มี)  

 ประธานท่ีประชุมไดเ้รียนถามผูถื้อหุน้วา่ ท่านใดมีขอ้สงสยัเพ่ิมเติมหรือจะขอแกไ้ขรายงานการประชุมหรือไม่ 

 เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้สงสยัหรือขอแกไ้ขรายงานการประชุมเพ่ิมเติม  ประธานจึงขอใหท่ี้ประชุม 

พิจารณาลงมติรับรองรายงานการวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 2/2559  เม่ือวนัองัคารท่ี 18 ตุลาคม 2559  

 โดยวาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 มตทิีป่ระชุม  มีมติรับรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 2/2559  เม่ือวนัท่ี 18 ตุลาคม 2559 

 โดยมมีตรัิบรองด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้

 เห็นด้วย จาํนวน 401,051,517  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

 ไม่เห็นด้วย จาํนวน               0 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.00 

 งดออกเสียง จาํนวน        400,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.00 

 จาํนวนผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 100 ราย  
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วาระที ่ 2 รับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 

 ประธานท่ีประชุม ไดข้อให ้ นายสุธี ตนัติวณิชชานนท ์  ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายบญัชีและการเงิน เป็นผูช้ี้แจงผลการ

ดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี 2559 ใหท่ี้ประชุมไดรั้บทราบ  โดยนายสุธี ไดช้ี้แจงใหรั้บทราบ  ดงัน้ี 

จากงบการเงินรวมตรวจสอบประจาํปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ของบริษทั,  บริษทัยอ่ย, บริษทัร่วม และกิจการร่วมคา้ มีผล

การดาํเนินการกาํไรสาํหรับงวดปีรวม จาํนวน 191.1 ลา้นบาท เปรียบเทียบกบั ช่วงเดียวกนัในปี 2558 ซ่ึงมีขาดทุนจาํนวน 

1,552.30 ลา้นบาท ในขณะท่ีงบการเงินเฉพาะบริษทักาํไร จาํนวน 311.7 ลา้นบาท  เม่ือเปรียบเทียบกบัช่วงเดียวกนัในปี 2558 ซ่ึงมี

ขาดทุนจาํนวน 1,927.4 ลา้นบาท โดยกาํไรสุทธิต่อหุน้จากงบการเงินรวม  จาํนวน 0.17 บาท เปรียบเทียบกบัขาดทุนสุทธิต่อหุน้

ในปี 2558  จาํนวน 1.43 บาท และจากงบการเงินเฉพาะบริษทักาํไรต่อหุน้  จาํนวน 0.28 บาท เปรียบเทียบกบัขาดทุนต่อหุน้ ปี 

2558  จาํนวน 1.75 บาท โดยมีสาเหตหุลกัของการเปล่ียนแปลง ดงัน้ี 

1. บริษทัมีรายไดร้วมใน ปี 2559 จาํนวน 5.39 พนัลา้นบาท ลดลง 12.6% เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2558 จาํนวน 6.17 

พนัลา้นบาท ซ่ึงเป็นผลมาจากการรับรู้รายไดจ้ากธุรกิจรับเหมาก่อสร้างลดลงเป็นผลกระทบจากงานใหม่ (Backlog ใหม่) ท่ีคาดวา่

จะเขา้มาในปลายปี 2558  และในช่วง 6 เดือนของปี 2559 ไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีไดว้างแผนไว ้ ประกอบกบัไดส่้งมอบงาน

โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง (PAR) ไปเรียบร้อยแลว้ ทาํใหก้ารรับรู้รายไดใ้นส่วนน้ีนอ้ยลงในขณะท่ีงบการเงินเฉพาะบริษทัมี

รายได ้จาํนวน 5.33 พนัลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2558 จาํนวน 6.29 พนัลา้นบาท ลดลง 15.3% ซ่ึงเป็นผลจากการรับรู้รายได้

ของงานก่อสร้างโครงการต่าง ๆ ยงัตํ่ากวา่เป้าหมายท่ีวางไว ้  

2. บริษทัมีอตัราส่วนตน้ทุนในการรับเหมาก่อสร้างลดลงสาํหรับงวดปี 2559 ในอตัราท่ี 89.9% ซ่ึงเป็นอตัราท่ี

ลดลงเม่ือเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัปี 2558 ท่ี 115.7% ซ่ึงทาํใหเ้กิดผลกาํไรขั้นตน้ 10.1% เปรียบเทียบกบัขาดทุนขั้นตน้ท่ี 15.7% 

ในปี 2558 เป็นผลมาจากการปรับปรุงประสิทธิภาพในการทาํงาน งบการเงินเฉพาะบริษทัมีตน้ทุนในการรับเหมาก่อสร้างลดลง

จากปี 2558 อตัรา 97.2% เป็น 89.8% ในปี 2559 และมีกาํไรขั้นตน้ 10.2% เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2558  ซ่ึงมีกาํไรขั้นตน้อตัรา 

2.78% ซ่ึงกาํไรดงักล่าวเป็นไปตามเป้าหมายเป็นผลจากการควบคุมตน้ทุนดา้นวสัดุก่อสร้าง ค่าแรงและ Overheads ท่ีมีการ

ปรับปรุงการควบคุมตน้ทุนท่ีดีข้ึน  

3. บริษทัมีกาํไรก่อนภาษี จาํนวน 216.5 ลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบกบัในปี 2558 ซ่ึงขาดทุน  จาํนวน 1,586.7 ลา้น

บาท เป็นผลจากการควบคุมตน้ทุนต่าง ๆ ไดดี้ข้ึน ในขณะท่ีมีคา่ใชจ่้ายในการขายและบริหารลดลงเม่ือเปรียบเทียบกบั ปี 2558 

และมีตน้ทุนการเงินท่ีลดลง ในขณะท่ีงบการเงินเฉพาะบริษทัมีกาํไร จาํนวน 311.7 ลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบกบัขาดทุนในปี 

2558 จาํนวน 1,907.03 ลา้นบาท เป็นผลมาจากการควบคุมค่าใชจ่้ายในการขาย และบริหาร  และในส่วนตน้ทุนดา้นการเงิน 

หลงัจากนายสุธี  รายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี 2559  เรียบร้อย  ประธานท่ีประชุมไดส้อบถามผูถื้อหุน้

ในท่ีประชุมวา่  ท่านใดมีคาํถามหรือขอ้สงสยัหรือขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติมหรือไม่  

 เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีคาํถาม  ประธานท่ีประชุมจึงแจง้ต่อท่ีประชุมวา่ ในวาระน้ีเป็นเพียงวาระท่ีใหผู้ถื้อหุน้รับทราบผลการ

ดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี 2559 ท่ีผา่นมา ไม่มีการลงคะแนนเสียง 

 มตทิีป่ระชุม  รับทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัประจาํปี 2559 (เน่ืองจากวาระน้ีไม่ตอ้งลงคะแนนเสียง)  

 

. 
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วาระที ่ 2 รับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 

 ประธานท่ีประชุม ไดข้อให ้ นายสุธี ตนัติวณิชชานนท ์  ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายบญัชีและการเงิน เป็นผูช้ี้แจงผลการ

ดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี 2559 ใหท่ี้ประชุมไดรั้บทราบ  โดยนายสุธี ไดช้ี้แจงใหรั้บทราบ  ดงัน้ี 

จากงบการเงินรวมตรวจสอบประจาํปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ของบริษทั,  บริษทัยอ่ย, บริษทัร่วม และกิจการร่วมคา้ มีผล

การดาํเนินการกาํไรสาํหรับงวดปีรวม จาํนวน 191.1 ลา้นบาท เปรียบเทียบกบั ช่วงเดียวกนัในปี 2558 ซ่ึงมีขาดทุนจาํนวน 

1,552.30 ลา้นบาท ในขณะท่ีงบการเงินเฉพาะบริษทักาํไร จาํนวน 311.7 ลา้นบาท  เม่ือเปรียบเทียบกบัช่วงเดียวกนัในปี 2558 ซ่ึงมี

ขาดทุนจาํนวน 1,927.4 ลา้นบาท โดยกาํไรสุทธิต่อหุน้จากงบการเงินรวม  จาํนวน 0.17 บาท เปรียบเทียบกบัขาดทุนสุทธิต่อหุน้

ในปี 2558  จาํนวน 1.43 บาท และจากงบการเงินเฉพาะบริษทักาํไรต่อหุน้  จาํนวน 0.28 บาท เปรียบเทียบกบัขาดทุนต่อหุน้ ปี 

2558  จาํนวน 1.75 บาท โดยมีสาเหตหุลกัของการเปล่ียนแปลง ดงัน้ี 

1. บริษทัมีรายไดร้วมใน ปี 2559 จาํนวน 5.39 พนัลา้นบาท ลดลง 12.6% เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2558 จาํนวน 6.17 

พนัลา้นบาท ซ่ึงเป็นผลมาจากการรับรู้รายไดจ้ากธุรกิจรับเหมาก่อสร้างลดลงเป็นผลกระทบจากงานใหม่ (Backlog ใหม่) ท่ีคาดวา่

จะเขา้มาในปลายปี 2558  และในช่วง 6 เดือนของปี 2559 ไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีไดว้างแผนไว ้ ประกอบกบัไดส่้งมอบงาน

โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง (PAR) ไปเรียบร้อยแลว้ ทาํใหก้ารรับรู้รายไดใ้นส่วนน้ีนอ้ยลงในขณะท่ีงบการเงินเฉพาะบริษทัมี

รายได ้จาํนวน 5.33 พนัลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2558 จาํนวน 6.29 พนัลา้นบาท ลดลง 15.3% ซ่ึงเป็นผลจากการรับรู้รายได้

ของงานก่อสร้างโครงการต่าง ๆ ยงัตํ่ากวา่เป้าหมายท่ีวางไว ้  

2. บริษทัมีอตัราส่วนตน้ทุนในการรับเหมาก่อสร้างลดลงสาํหรับงวดปี 2559 ในอตัราท่ี 89.9% ซ่ึงเป็นอตัราท่ี

ลดลงเม่ือเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัปี 2558 ท่ี 115.7% ซ่ึงทาํใหเ้กิดผลกาํไรขั้นตน้ 10.1% เปรียบเทียบกบัขาดทุนขั้นตน้ท่ี 15.7% 

ในปี 2558 เป็นผลมาจากการปรับปรุงประสิทธิภาพในการทาํงาน งบการเงินเฉพาะบริษทัมีตน้ทุนในการรับเหมาก่อสร้างลดลง

จากปี 2558 อตัรา 97.2% เป็น 89.8% ในปี 2559 และมีกาํไรขั้นตน้ 10.2% เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2558  ซ่ึงมีกาํไรขั้นตน้อตัรา 

2.78% ซ่ึงกาํไรดงักล่าวเป็นไปตามเป้าหมายเป็นผลจากการควบคุมตน้ทุนดา้นวสัดุก่อสร้าง ค่าแรงและ Overheads ท่ีมีการ

ปรับปรุงการควบคุมตน้ทุนท่ีดีข้ึน  

3. บริษทัมีกาํไรก่อนภาษี จาํนวน 216.5 ลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบกบัในปี 2558 ซ่ึงขาดทุน  จาํนวน 1,586.7 ลา้น

บาท เป็นผลจากการควบคุมตน้ทุนต่าง ๆ ไดดี้ข้ึน ในขณะท่ีมีคา่ใชจ่้ายในการขายและบริหารลดลงเม่ือเปรียบเทียบกบั ปี 2558 

และมีตน้ทุนการเงินท่ีลดลง ในขณะท่ีงบการเงินเฉพาะบริษทัมีกาํไร จาํนวน 311.7 ลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบกบัขาดทุนในปี 

2558 จาํนวน 1,907.03 ลา้นบาท เป็นผลมาจากการควบคุมค่าใชจ่้ายในการขาย และบริหาร  และในส่วนตน้ทุนดา้นการเงิน 

หลงัจากนายสุธี  รายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี 2559  เรียบร้อย  ประธานท่ีประชุมไดส้อบถามผูถื้อหุน้

ในท่ีประชุมวา่  ท่านใดมีคาํถามหรือขอ้สงสยัหรือขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติมหรือไม่  

 เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีคาํถาม  ประธานท่ีประชุมจึงแจง้ต่อท่ีประชุมวา่ ในวาระน้ีเป็นเพียงวาระท่ีใหผู้ถื้อหุน้รับทราบผลการ

ดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี 2559 ท่ีผา่นมา ไม่มีการลงคะแนนเสียง 

 มตทิีป่ระชุม  รับทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัประจาํปี 2559 (เน่ืองจากวาระน้ีไม่ตอ้งลงคะแนนเสียง)  

 

. 

 

  

วาระที ่ 3 พจิารณาอนุมตังิบการเงนิ ประจาํปี 2559 ส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 และรายงานผู้สอบบัญชี 

 ประธานท่ีประชุม   ไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมวา่ผลการดาํเนินงาน  และงบการเงินรวมของบริษทั   และบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2559 ไดผ้า่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี และผา่นการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและความเห็นชอบ

ของคณะกรรมการวา่ถูกตอ้ง (รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจาํปี 2559) ซ่ึงไดส่้งใหผู้ถื้อหุน้ล่วงหนา้พร้อมจดหมายเชิญ

ประชุมแลว้ และขอใหน้ายสุธี ตนัติวณิชชานนท ์ ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายบญัชีและการเงิน เป็นผูร้ายงานผลและสรุปผลการ

ดาํเนินงานของบริษทัในรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ท่ีผา่นมา ซ่ึงแสดงฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของ

บริษทั ปี 2559 ดงัน้ี  

           (หน่วย : บาท) 

  

 ทั้งน้ีเพ่ือใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั ซ่ึงกาํหนดใหบ้ริษทัตอ้งจดัทาํงบการเงิน ณ วนัส้ินสุด

ของรอบบญัชีของบริษทัท่ีผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแลว้ และนาํเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติั   

 ประธานท่ีประชุมไดเ้รียนถามผูถื้อหุน้วา่ ท่านใดมีคาํถาม, ขอ้สงสยัเพ่ิมเติมหรือไม่    

 เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีคาํถาม, ขอ้สงสยั  ประธานจึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติอนุมติังบการเงิน ประจาํปี 2559 

ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และรายงานผูส้อบบญัชี  

 โดยวาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัและรับรองงบการเงินของบริษทัและงบการเงินรวมสาํหรับรอบบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2559 และรายงานของผูส้อบบญัชี 

 โดยมมีตรัิบรองด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้

 เห็นด้วย จาํนวน 406,561,117  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

 ไม่เห็นด้วย จาํนวน               0 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.00 

 งดออกเสียง จาํนวน        400,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.00 

 จาํนวนผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 104 ราย (เน่ืองจากในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมนบัเพ่ิมจากเร่ิม

ประชุมอีก 4 ราย)    

รายการ 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

2559 
2558 

(ปรับปรุงใหม่) 
2559 2558 

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

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

ส่วนของผูถื้อหุน้ 869,610,183 553,703,992 1,893,704,380 1,476,917,845 

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

กาํไร(ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับปี 213,037,759 (1,609,790,642) 311,716,904 (1,927,406,222) 

กาํไรต่อหุน้ (ขาดทุน) 0.17 (1.43) 0.28 (1.75) 
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วาระที ่ 4 พจิารณาอนุมตังิดจ่ายเงนิปันผลจากผลการดาํเนินงาน ประจาํปี 2559 

 ประธานท่ีประชุมไดช้ี้แจงวา่  ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กาํหนดใหบ้ริษทัจ่ายเงิน

ปันผลจากเงินกาํไรเท่านั้น   

 บริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลประมาณ 50%  ของกาํไรสุทธิท่ีหักภาษีและสาํรองตามกฎหมายแลว้ จากงบการเงิน

เฉพาะบริษทั ในรอบปี 2559 ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2559 ถึง วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัมีผลประกอบการกาํไรเบ็ดเสร็จรวม

สาํหรับปี (งบการเงินเฉพาะบริษทั) 311,716,904.00 บาท  แต่เน่ืองจากในงบการเงินของบริษทั ยงัคงมีขาดทุนสะสมคา้งอยู ่ทาง

คณะกรรมการบริษทัจึงเสนอใหง้ดจ่ายเงินปันผลโดยมีขอ้มูล  ดงัน้ี 

ข้อมูลเปรียบเทยีบอตัราการจ่ายเงนิปันผล 

รายละเอยีดการจ่ายปันผล 
ปี 2559 

(ปีทีเ่สนอ) 

ปี 2558 

 

 1.  กาํไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี 311,716,904.00  บาท (1,927,406,222.00) บาท   

2. จาํนวนหุน้      1,191,817,913.00 หุน้     1,089,080,282.00  หุน้ 

3. กาํไร (ขาดทุน) สะสม 

3.1 สาํรองตามกฎหมาย 

3.2 กาํไรท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร 

 

24,300,000.00  บาท 

 (1,394,162,815.06)  บาท 

 

-         บาท 

-         บาท 

4. เงินปันผลจ่ายอตัราต่อหุน้ -              บาท -              บาท 

5. เงินปันผลจ่าย -        บาท -        บาท 

6. สดัส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกาํไรสุทธิ  - - 

 

ประธานท่ีประชุมไดเ้รียนถามผูถื้อหุน้วา่ ท่านใดมีคาํถามหรือขอ้สงสยัในเร่ืองของการงดจ่ายเงินปันผลหรือไม่  

เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีคาํถาม  ประธานจึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติการงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงาน ประจาํปี 

2559 

 โดยวาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 มตทิีป่ระชุม  มีมติใหง้ดจ่ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงาน และงบการเงิน ประจาํปี 2559 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2559 ของบริษทั 

 โดยมมีตอินุมตัด้ิวยคะแนนเสียง ดงันี ้

 เห็นด้วย จาํนวน 406,762,117  เสียง คิดเป็นร้อยละ        100.00 

 ไม่เห็นด้วย จาํนวน                  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.00 

 งดออกเสียง จาํนวน        400,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.00 

 จาํนวนผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 106 ราย (เน่ืองจากในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมนบัเพ่ิมจากเร่ิม

ประชุมอีก 2 ราย)    
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วาระที ่ 4 พจิารณาอนุมตังิดจ่ายเงนิปันผลจากผลการดาํเนินงาน ประจาํปี 2559 

 ประธานท่ีประชุมไดช้ี้แจงวา่  ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กาํหนดใหบ้ริษทัจ่ายเงิน

ปันผลจากเงินกาํไรเท่านั้น   

 บริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลประมาณ 50%  ของกาํไรสุทธิท่ีหักภาษีและสาํรองตามกฎหมายแลว้ จากงบการเงิน

เฉพาะบริษทั ในรอบปี 2559 ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2559 ถึง วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัมีผลประกอบการกาํไรเบ็ดเสร็จรวม

สาํหรับปี (งบการเงินเฉพาะบริษทั) 311,716,904.00 บาท  แต่เน่ืองจากในงบการเงินของบริษทั ยงัคงมีขาดทุนสะสมคา้งอยู ่ทาง

คณะกรรมการบริษทัจึงเสนอใหง้ดจ่ายเงินปันผลโดยมีขอ้มูล  ดงัน้ี 

ข้อมูลเปรียบเทยีบอตัราการจ่ายเงนิปันผล 

รายละเอยีดการจ่ายปันผล 
ปี 2559 

(ปีทีเ่สนอ) 

ปี 2558 

 

 1.  กาํไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี 311,716,904.00  บาท (1,927,406,222.00) บาท   

2. จาํนวนหุน้      1,191,817,913.00 หุน้     1,089,080,282.00  หุน้ 

3. กาํไร (ขาดทุน) สะสม 

3.1 สาํรองตามกฎหมาย 

3.2 กาํไรท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร 

 

24,300,000.00  บาท 

 (1,394,162,815.06)  บาท 

 

-         บาท 

-         บาท 

4. เงินปันผลจ่ายอตัราต่อหุน้ -              บาท -              บาท 

5. เงินปันผลจ่าย -        บาท -        บาท 

6. สดัส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกาํไรสุทธิ  - - 

 

ประธานท่ีประชุมไดเ้รียนถามผูถื้อหุน้วา่ ท่านใดมีคาํถามหรือขอ้สงสยัในเร่ืองของการงดจ่ายเงินปันผลหรือไม่  

เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีคาํถาม  ประธานจึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติการงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงาน ประจาํปี 

2559 

 โดยวาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 มตทิีป่ระชุม  มีมติใหง้ดจ่ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงาน และงบการเงิน ประจาํปี 2559 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2559 ของบริษทั 

 โดยมมีตอินุมตัด้ิวยคะแนนเสียง ดงันี ้

 เห็นด้วย จาํนวน 406,762,117  เสียง คิดเป็นร้อยละ        100.00 

 ไม่เห็นด้วย จาํนวน                  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.00 

 งดออกเสียง จาํนวน        400,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.00 

 จาํนวนผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 106 ราย (เน่ืองจากในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมนบัเพ่ิมจากเร่ิม

ประชุมอีก 2 ราย)    

  

 

วาระที ่ 5 พจิารณาโอนส่วนเกนิมูลค่าหุ้นเพ่ือล้างขาดทุนสะสม 

 ประธานท่ีประชุมไดช้ี้แจงวา่  ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 119 เม่ือไดรั้บอนุมติัจากท่ี

ประชุมผูถื้อหุ้นแลว้ บริษทัอาจโอนทุนสํารองตามมาตรา 51 และทุนสํารองตามมาตรา 116 หรือทุนสํารองอ่ืน เพ่ือชดเชยผล

ขาดทุนสะสมของบริษทัไดก้ารชดเชยผลขาดทุนดงักล่าวใหห้กัชดเชยจากเงินสาํรองอ่ืนก่อนแลว้ จึงหกัจากทุนสาํรองตามมาตรา 

116 และทุนสาํรองตามมาตรา 51 ตามลาํดบั 

 มาตรา 116  บริษทัตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีไวเ้ป็นทุนสาํรองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปี จนกวา่

ทุนสาํรองจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 

 มาตรา 51  กรณีบริษทัเสนอขายหุ้นสูงกวา่มูลค่าหุน้ท่ีจดทะเบียน และนาํค่าหุน้ส่วนท่ีเกินน้ีตั้งเป็นทุนสาํรองส่วนลํ้า

มูลค่าหุน้แยกจากทุนสาํรองตามมาตรา 116 

 

 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัมีผลขาดทุนสะสมเป็นจาํนวน 1,394,162,815.06 บาท 

บริษทัไดพิ้จารณาหักชดเชยเพ่ือลา้งขาดทุนสะสมจากเงินสาํรองตามกฎหมาย (ม.116) เป็นจาํนวน 24,300,000.00 บาท และจาก

ทุนสาํรองส่วนเกินมูลค่าหุ้น (ม.51) จาํนวน 1,369,862,815.06 บาท ทาํใหบ้ริษทัมียอดจาํนวนเงินท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นหลงัจาก

ลา้งขาดทุนสะสมแลว้ ดงัน้ี 

ส่วนของผู้ถือหุ้นงบเฉพาะกจิการ ณ 

วนัที ่31 ธันวาคม 2559 

อ้างองิ ก่อนล้างขาดทุนสะสม ชดเชยเพ่ือล้างขาดทุน

สะสม 

หลงัล้างขาดทุนสะสม 

ทุนจดทะเบียน  2,759,254,524.00  2,759,254,524.00 

ทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้  1,191,817,913.00  1,191,817,913.00 

ส่วนเกินมูลค่าหุน้ ม.51 2,055,665,601.98 (1,369,862,815.06) 685,802,786.92 

ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีแปลงเป็นหุ้น

สามญั  

 16,083,680.36  16,083,680.36 

กาํไร (ขาดทุนสะสม)     

- จดัสรรแลว้ สาํรองตามกฎหมาย ม.116 24,300,000.00 (24,300,000.00) - 

- ยงัไม่ไดจ้ดัสรร  (1,394,162,815.06) 1,394,162,815.06 - 

รวมส่วนของผูถื้อหุน้  1,893,704,380.28 - 1,893,704,380.28 

ประธานท่ีประชุมไดเ้รียนถามผูถื้อหุน้วา่ ท่านใดมีคาํถามหรือขอ้สงสยัในเร่ืองของการโอนส่วนเกินมูลค่าหุน้เพ่ือลา้งขาดทุน

สะสมหรือไม่  
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เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีคาํถาม  ประธานจึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติการโอนส่วนเกินมูลค่าหุน้เพ่ือลา้งขาดทุนสะสม  
โดยวาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 มตทิีป่ระชุม  มีมติเป็นเอกฉนัทใ์หโ้อนส่วนเกินมูลค่าหุน้เพ่ือลา้งขาดทุนสะสม 

 โดยมมีตอินุมตัด้ิวยคะแนนเสียง ดงันี ้

 เห็นด้วย จาํนวน 406,762,117  เสียง คิดเป็นร้อยละ        100.00 

 ไม่เห็นด้วย จาํนวน                  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.00 

 งดออกเสียง จาํนวน        400,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.00 

 จาํนวนผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 106 ราย (เน่ืองจากในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมนบัเพ่ิมจากเร่ิม

ประชุมอีก 0 ราย)    

 

วาระที ่ 6 พจิารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการทีต้่องออกตามวาระ 

 ประธานท่ีประชุมไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมวา่ ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535    ซ่ึงกาํหนดวา่ในการ

ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีทุกคร้ัง กรรมการจะตอ้งออกจากตาํแหน่งอยา่งนอ้ยจาํนวนหน่ึงในสาม (1/3) โดยอตัรา ถา้จาํนวน

กรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ไดก็้ให้ออกโดยจาํนวนใกลเ้คียงท่ีสุดกบัส่วนหน่ึงในสาม (1/3) ซ่ึงในปีน้ีกรรมการซ่ึง

ตอ้งออกจากตาํแหน่งกรรมการของบริษทัฯ ตามกาํหนดวาระ ดงัน้ี 

 1.  นายอาํนวย กาญจโนภาศ  รองประธานกรรมการ 

 2.  ดร.สุธี ตนัติวณิชชานนท ์      กรรมการ 

 3.  นายสมประสงค ์ บุญยะชยั  กรรมการอิสระ   

 สาํหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ปี 2560  เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีเก่ียวกบัการดูแล

สิทธิของผูถื้อหุน้ บริษทัไดท้าํการประกาศต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและในเวบ็ไซดข์องบริษทั ตั้งแต่วนัท่ี 13 ธนัวาคม 

2559 ถึง วนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2560  ใหสิ้ทธิแก่ผูถื้อหุน้ในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ และเสนอรายช่ือบุคคล

ท่ีเหมาะสมเขา้รับการคดัเลือกเป็นกรรมการบริษทั แต่ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดเสนอรายช่ือบุคคล เพ่ือรับการพิจารณาคดัสรรเป็น

กรรมการบริษทั และไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอระเบียบวาระการประชุมเขา้มายงับริษทั 

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน : ไดพิ้จารณาแลว้มีความเห็นวา่กรรมการเดิมทั้ง 3 ท่านท่ีพน้จากตาํแหน่ง

ตามวาระเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัท เหมาะสมและเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การ

ดาํเนินงานของบริษทั และมีคุณสมบติัท่ีครบถว้นตามพระราชบัญญติับริษทัมหาชนจาํกดั และพระราชบัญญติัหลกัทรัพย ์จึง

เห็นชอบเสนอให้   นายอาํนวย     กาญจโนภาศ,    ดร.สุธี   ตนัติวณิชชานนท์    และนายสมประสงค์  บุญยะชยั  กลบัเขา้ดาํรง

ตาํแหน่งกรรมการต่ออีกวาระ  โดยเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทั พิจารณาต่อไป 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้เห็นชอบตามขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทน  และเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งกรรมการทั้ง   3   ท่าน   คือ นายอาํนวย  กาญจโน

ภาศ,  ดร.สุธี   ตนัติวณิชชานนท์   และนายสมประสงค์  บุญยะชยั  กรรมการท่ีพน้จากตาํแหน่งตามวาระ กลบัเขา้เป็นกรรมการ

บริษทัอีกวาระหน่ึง โดยมีประวติัของกรรมการทั้ง 3 ท่าน เพ่ือประกอบการพิจารณา ปรากฏตามเอกสารแนบ 3 ประวติักรรมการ

บริษทั   และใหน้าํเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เพ่ืออนุมติัต่อไป   
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เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีคาํถาม  ประธานจึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติการโอนส่วนเกินมูลค่าหุน้เพ่ือลา้งขาดทุนสะสม  
โดยวาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 มตทิีป่ระชุม  มีมติเป็นเอกฉนัทใ์หโ้อนส่วนเกินมูลค่าหุน้เพ่ือลา้งขาดทุนสะสม 

 โดยมมีตอินุมตัด้ิวยคะแนนเสียง ดงันี ้

 เห็นด้วย จาํนวน 406,762,117  เสียง คิดเป็นร้อยละ        100.00 

 ไม่เห็นด้วย จาํนวน                  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.00 

 งดออกเสียง จาํนวน        400,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.00 

 จาํนวนผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 106 ราย (เน่ืองจากในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมนบัเพ่ิมจากเร่ิม

ประชุมอีก 0 ราย)    

 

วาระที ่ 6 พจิารณาแต่งตั้งกรรมการบริษทัแทนกรรมการทีต้่องออกตามวาระ 

 ประธานท่ีประชุมไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมวา่ ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535    ซ่ึงกาํหนดวา่ในการ

ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีทุกคร้ัง กรรมการจะตอ้งออกจากตาํแหน่งอยา่งนอ้ยจาํนวนหน่ึงในสาม (1/3) โดยอตัรา ถา้จาํนวน

กรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ไดก็้ให้ออกโดยจาํนวนใกลเ้คียงท่ีสุดกบัส่วนหน่ึงในสาม (1/3) ซ่ึงในปีน้ีกรรมการซ่ึง

ตอ้งออกจากตาํแหน่งกรรมการของบริษทัฯ ตามกาํหนดวาระ ดงัน้ี 

 1.  นายอาํนวย กาญจโนภาศ  รองประธานกรรมการ 

 2.  ดร.สุธี ตนัติวณิชชานนท ์      กรรมการ 

 3.  นายสมประสงค ์ บุญยะชยั  กรรมการอิสระ   

 สาํหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ปี 2560  เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีเก่ียวกบัการดูแล

สิทธิของผูถื้อหุน้ บริษทัไดท้าํการประกาศต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและในเวบ็ไซดข์องบริษทั ตั้งแต่วนัท่ี 13 ธนัวาคม 

2559 ถึง วนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2560  ใหสิ้ทธิแก่ผูถื้อหุน้ในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ และเสนอรายช่ือบุคคล

ท่ีเหมาะสมเขา้รับการคดัเลือกเป็นกรรมการบริษทั แต่ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดเสนอรายช่ือบุคคล เพ่ือรับการพิจารณาคดัสรรเป็น

กรรมการบริษทั และไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอระเบียบวาระการประชุมเขา้มายงับริษทั 

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน : ไดพิ้จารณาแลว้มีความเห็นวา่กรรมการเดิมทั้ง 3 ท่านท่ีพน้จากตาํแหน่ง

ตามวาระเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัท เหมาะสมและเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การ

ดาํเนินงานของบริษทั และมีคุณสมบติัท่ีครบถว้นตามพระราชบัญญติับริษทัมหาชนจาํกดั และพระราชบัญญติัหลกัทรัพย ์จึง

เห็นชอบเสนอให้   นายอาํนวย     กาญจโนภาศ,    ดร.สุธี   ตนัติวณิชชานนท์    และนายสมประสงค์  บุญยะชยั  กลบัเขา้ดาํรง

ตาํแหน่งกรรมการต่ออีกวาระ  โดยเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทั พิจารณาต่อไป 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้เห็นชอบตามขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทน  และเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งกรรมการทั้ง   3   ท่าน   คือ นายอาํนวย  กาญจโน

ภาศ,  ดร.สุธี   ตนัติวณิชชานนท์   และนายสมประสงค์  บุญยะชยั  กรรมการท่ีพน้จากตาํแหน่งตามวาระ กลบัเขา้เป็นกรรมการ

บริษทัอีกวาระหน่ึง โดยมีประวติัของกรรมการทั้ง 3 ท่าน เพ่ือประกอบการพิจารณา ปรากฏตามเอกสารแนบ 3 ประวติักรรมการ

บริษทั   และใหน้าํเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เพ่ืออนุมติัต่อไป   

  

อน่ึง นายสมประสงค์  บุญยะชยั  ยงัคงเป็นกรรมการอิสระของบริษทั แมว้่าดาํรงตาํแหน่งมา 14 ปี เน่ืองจากยงัคงมีคุณสมบัติ

ครบถ้วนตามนิยามและข้อกําหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท โดยท่านเป็นผู ้มีทักษะความรู้  ความสามารถ 

ประสบการณ์ในดา้นท่ีบริษทัตอ้งการและยงัคงสามารถปฏิบติัหน้าท่ีในฐานะกรรมการอิสระไดเ้ป็นอยา่งดี ปรากฏตามเอกสาร

แนบ 4 นิยามและคุณสมบติักรรมการอิสระของบริษทั 

ดงันั้น คณะกรรมการของบริษทัจะประกอบดว้ยกรรมการ รวม  7  ท่าน ดงัน้ี 

1.   นายเสวก ศรีสุชาต ประธานกรรมการ 

2. นายอาํนวย กาญจโนภาศ รองประธานกรรมการ 

3. นายพิสนัต ์ จินตนาภกัดี กรรมการ 

4. ดร.สุธี ตนัติวณิชชานนท ์ กรรมการ 

5. ดร.สิงห์ชยั อรุณวฒิุพงศ ์ กรรมการอิสระ 

6. พลโทสินชยั นุตสถิตย ์ กรรมการอิสระ 

7. นายสมประสงค ์ บุญยะชยั กรรมการอิสระ 

 ทั้งน้ีกรรมการผูมี้อาํนาจลงลายมือช่ือแทนบริษทัคือ นายเสวก  ศรีสุชาต,  นายอาํนวย กาญจโนภาศ, นายพิสันต ์ 

จินตนาภกัดี โดยกาํหนดใหก้รรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนับริษทั  2 ใน 3 คนน้ีลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราสาํคญัของ

บริษทั   

 

 สาํหรับขอบเขตอาํนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ปรากฏในรายงานประจาํปี 2559  หัวขอ้ 

“โครงสร้างการจดัการ” 

ประธานท่ีประชุมไดเ้รียนถามผูถื้อหุ้นว่า ท่านใดมีคาํถามหรือขอ้สงสัยในเร่ืองของการแต่งตั้งกรรมการบริษทัแทน

กรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระหรือไม่  

เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดมีคาํถาม ประธานจึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงมติการแต่งตั้งกรรมการบริษทัแทนกรรมการท่ี

ตอ้งออกตามวาระ  
 โดยวาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

 โดยมีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการแต่ละคน ดงัน้ี 

1. นายอาํนวย กาญจโนภาศ 

 เห็นด้วย จาํนวน 406,762,117  เสียง คิดเป็นร้อยละ        100.00 

 ไม่เห็นด้วย จาํนวน                  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.00 

 งดออกเสียง จาํนวน        400,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.00 

2. ดร. สุธี  ตนัตวิณิชชานนท์  

เห็นด้วย จาํนวน 406,762,117  เสียง คิดเป็นร้อยละ        100.00 

 ไม่เห็นด้วย จาํนวน                  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.00 

 งดออกเสียง จาํนวน        400,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.00 
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3. นายสมประสงค์ บุญยะชัย 

 เห็นด้วย จาํนวน 406,762,112  เสียง คิดเป็นร้อยละ        100.00 

 ไม่เห็นด้วย จาํนวน                  5 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.00 

 งดออกเสียง จาํนวน        400,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.00 

 จาํนวนผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 106 ราย  (เน่ืองจากในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมนบัเพ่ิมจากเร่ิม

ประชุมอีก  0 ราย)     

 

วาระที ่ 7 พจิารณาอนุมตักิาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2560 

 ประธานท่ีประชุมไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมวา่ เพ่ือใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 ซ่ึง

กาํหนดใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ  และการพิจารณาการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 

2560 ไดผ้า่นการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน โดยกลัน่กรองและพิจารณาอยา่งละเอียดถึงความ

เหมาะสมประการต่าง ๆ แลว้  ดงันั้นคณะกรรมการบริษทัจึงเห็นสมควรกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการไวเ้ท่ากบัปี 2559 (ไม่

เปล่ียนแปลง)  สรุปตามตาราง ดงัน้ี  

 

ค่าตอบแทนกรรมการ 

องค์ประกอบค่าตอบแทน ปี 2560 

 (ปีทีเ่สนอ) 

ปี 2559 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั 

ค่าเบีย้ประชุม : กาํหนดจ่ายค่าเบีย้ประชุมเป็นรายคร้ัง 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 2560 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีคาํถาม  ประธานจึงขอใหท่ี้ประชุมลงมติในวาระอนุมติักาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 

2560 
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3. นายสมประสงค์ บุญยะชัย 

 เห็นด้วย จาํนวน 406,762,112  เสียง คิดเป็นร้อยละ        100.00 

 ไม่เห็นด้วย จาํนวน                  5 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.00 

 งดออกเสียง จาํนวน        400,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.00 

 จาํนวนผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 106 ราย  (เน่ืองจากในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมนบัเพ่ิมจากเร่ิม

ประชุมอีก  0 ราย)     

 

วาระที ่ 7 พจิารณาอนุมตักิาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2560 

 ประธานท่ีประชุมไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมวา่ เพ่ือใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 ซ่ึง

กาํหนดใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ  และการพิจารณาการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 

2560 ไดผ้า่นการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน โดยกลัน่กรองและพิจารณาอยา่งละเอียดถึงความ

เหมาะสมประการต่าง ๆ แลว้  ดงันั้นคณะกรรมการบริษทัจึงเห็นสมควรกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการไวเ้ท่ากบัปี 2559 (ไม่

เปล่ียนแปลง)  สรุปตามตาราง ดงัน้ี  

 

ค่าตอบแทนกรรมการ 

องค์ประกอบค่าตอบแทน ปี 2560 

 (ปีทีเ่สนอ) 

ปี 2559 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั 

ค่าเบีย้ประชุม : กาํหนดจ่ายค่าเบีย้ประชุมเป็นรายคร้ัง 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 2560 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีคาํถาม  ประธานจึงขอใหท่ี้ประชุมลงมติในวาระอนุมติักาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 

2560 

  

 โดยวาระหน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 

ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 90 

 

 มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2560  สรุปตามตารางดงัน้ี 

ค่าตอบแทนกรรมการ 

องค์ประกอบค่าตอบแทน ปี 2560 

 (ปีทีเ่สนอ) 

ปี 2559 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั 

ค่าเบีย้ประชุม : กาํหนดจ่ายค่าเบีย้ประชุมเป็นรายคร้ัง 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 

 โดยมมีตอินุมตัด้ิวยคะแนนเสียง ดงันี ้

 เห็นด้วย จาํนวน 406,762,117  เสียง คิดเป็นร้อยละ          99.90 

 ไม่เห็นด้วย จาํนวน                  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.00 

 งดออกเสียง จาํนวน        400,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.10 

 จาํนวนผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 106 ราย (เน่ืองจากในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมนบัเพ่ิมจากเร่ิม

ประชุมอีก 0 ราย)    

 

วาระที ่8 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าตอบแทน ประจาํปี 2560 

 ประธานไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมว่า ในการสรรหาผูส้อบบญัชีประจาํปี 2560 ประธานเจา้หน้าท่ีฝ่ายบัญชีและการเงิน

(CFO) และกรรมการบริหาร (EXCOM) ไดท้าํการติดต่อสาํนกังานและผูส้อบบญัชีหลายราย เพ่ือเชิญใหก้าํหนดค่าธรรมเนียมการ

สอบบญัชี ผา่นทางโทรศพัท ์และจดหมายอิเลก็โทรนิกส์ (E-mail) ทั้งหมด 27 สาํนกังาน (รวมบริษทั ซี ดบัเบ้ิลย ูดบัเบ้ิลย ูพี จาํกดั 

ผูส้อบบญัชีรายเดิมของบริษทั )  โดยมีหลายบริษทัตอบปฏิเสธ เน่ืองจากไม่มีบุคลากรท่ีเพียงพอในการใหบ้ริการ  มีเพียง บริษทั ซี 

ดบัเบ้ิลย ูดบัเบ้ิลย ูพี จาํกดั ไดต้อบรับและเสนอราคาค่าธรรมเนียมสอบบญัชีประจาํปี 2560  

ทั้งน้ี CFO และ EXCOM ไดป้ระเมินจากความเป็นอิสระ คุณภาพของผลงานตรวจสอบในปี 2559 ท่ีผ่านมา รวมถึงทกัษะ ความรู้

ความสามารถ ประสบการณ์ในการตรวจสอบธุรกิจของบริษทั และทีมสนบัสนุนของสาํนกังานสอบบญัชี นอกจากน้ีไดพิ้จารณา

ความเหมาะสมของค่าตอบแทนเป็นประการสําคญั จึงเห็นควรเสนอผูส้อบบญัชี CWWP ซ่ึงมีความเป็นอิสระ มีทกัษะความรู้ 
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ประสบการณ์และทีมงานท่ีเพียงพอในการปฏิบติังานสอบบญัชี รวมถึงค่าตอบแทนท่ีมีความเหมาะสม จึงขอเสนอให้ CWWP 

เป็นผูส้อบบญัชี ประจาํปี 2560 นบัเป็นปีท่ี 3  โดยมีรายช่ือผูส้อบบญัชี ดงัน้ี 

- นางสาววรรญา พุทธเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที ่4387 และ/หรือ 

 (เป็นผูต้รวจสอบ แสดงความเห็นและลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทั เม่ือปี 2552-2556 และหยดุพกั   

 จากการลงนามในงบการเงินของบริษทั ครบสองรอบบญัชีแลว้) 

- นายเชิดสกลุ  อ้นมงคล  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที ่7195   และ/หรือ 

 (เป็นผูต้รวจสอบ แสดงความเห็นและลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทั ปี 2557-2559 รวม 3 ปี) 

- นางสาววราภรณ์   อนิทรประสิทธ์ิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที ่7881 และ/หรือ 

 (ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทั) 

- นางสาวจนัทรา ว่องศรีอุดมพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที ่4996 

 (ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทั) 

 

โดยกาํหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทาํการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั   และในกรณีที่ผู้สอบ

บัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท CWWP จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสํานักงาน ทําหน้าที่

ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัแทนผู้สอบบัญชีดงักล่าวได้  ทัง้นี้ มอบอํานาจให้คณะกรรมการบริษทั

เป็นผู้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายใหม่ได้ต่อไป 

 

 ทั้งน้ี ผูส้อบบญัชีทั้งส่ีไม่มีความสัมพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทัฯ / บริษทัยอ่ย / ผูบ้ริหาร / ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือ

เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว  จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั 

 นอกจากน้ี CWWP ได้รับการคดัเลือกให้เป็นสํานักงานสอบบัญชีของบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า รวม 5 แห่ง 

สาํหรับปี 2560 ดว้ย 
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ประสบการณ์และทีมงานท่ีเพียงพอในการปฏิบติังานสอบบญัชี รวมถึงค่าตอบแทนท่ีมีความเหมาะสม จึงขอเสนอให้ CWWP 

เป็นผูส้อบบญัชี ประจาํปี 2560 นบัเป็นปีท่ี 3  โดยมีรายช่ือผูส้อบบญัชี ดงัน้ี 

- นางสาววรรญา พุทธเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที ่4387 และ/หรือ 

 (เป็นผูต้รวจสอบ แสดงความเห็นและลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทั เม่ือปี 2552-2556 และหยดุพกั   

 จากการลงนามในงบการเงินของบริษทั ครบสองรอบบญัชีแลว้) 

- นายเชิดสกลุ  อ้นมงคล  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที ่7195   และ/หรือ 

 (เป็นผูต้รวจสอบ แสดงความเห็นและลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทั ปี 2557-2559 รวม 3 ปี) 

- นางสาววราภรณ์   อนิทรประสิทธ์ิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที ่7881 และ/หรือ 

 (ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทั) 

- นางสาวจนัทรา ว่องศรีอุดมพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที ่4996 

 (ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทั) 

 

โดยกาํหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทาํการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั   และในกรณีที่ผู้สอบ

บัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท CWWP จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสํานักงาน ทําหน้าที่

ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัแทนผู้สอบบัญชีดงักล่าวได้  ทัง้นี้ มอบอํานาจให้คณะกรรมการบริษทั

เป็นผู้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายใหม่ได้ต่อไป 

 

 ทั้งน้ี ผูส้อบบญัชีทั้งส่ีไม่มีความสัมพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทัฯ / บริษทัยอ่ย / ผูบ้ริหาร / ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือ

เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว  จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั 

 นอกจากน้ี CWWP ได้รับการคดัเลือกให้เป็นสํานักงานสอบบัญชีของบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า รวม 5 แห่ง 

สาํหรับปี 2560 ดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 โดยกาํหนดค่าสอบบญัชี ประจาํปี 2560 เป็นดงันี ้

หน่วย : บาท 

รายการค่าตรวจสอบ 
ปี 2560  

ปี 2559 
เปลีย่นแปลง (ลดลง) 

(ปีทีเ่สนอ) จาํนวนเงนิ ร้อยละ 

ค่าตรวจสอบงบการเงินประจาํปี และค่าสอบทาน

งบการเงินรวมรายไตรมาส (4 ไตรมาส) 
1,905,000 1,850,000 55,000 2.97 

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

รวมค่าสอบบญัชีของ PLE 3,000,000 2,900,000 100,000** 3.45** 

ค่าตรวจสอบงบการเงินประจาํปี และค่าสอบทาน

งบการเงินรายไตรมาส (3ไตรมาส) ของบริษทั

ยอ่ยและกิจการร่วมคา้  

710,000 

 

(5 บริษทั) 

990,000 

 

(6 บริษทั) 

  

** เพ่ิมขึน้จากปี 2559 จาํนวน 100,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.45  เน่ืองจากรายการทางบัญชีของบริษัทท่ีเพ่ิมขึน้ 

 ทั้งน้ี  คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัไดใ้ห้ความเห็นชอบผูส้อบบญัชีและค่าตรวจสอบบญัชีในปี 

2560 ขา้งตน้  จึงไดเ้รียนมาใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัต่อไป  

ประธานท่ีประชุมไดเ้รียนถามผูถื้อหุน้วา่ ท่านใดมีคาํถามหรือขอ้สงสยัในเร่ืองพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และกาํหนด

ค่าตอบแทนหรือไม่ 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีคาํถาม  ประธานจึงขอใหท่ี้ประชุมลงมติในวาระอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และกาํหนด

ค่าตอบแทน 

โดยวาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัแต่งตั้ง บริษทั ซี ดบัเบ้ิลย ูดบัเบ้ิลย ูพี จาํกดั (CWWP) เป็นผูส้อบบญัชี ประจาํปี 2560 นบัเป็นปี

ท่ี 3  โดยมีรายช่ือผูส้อบบญัชี  ดงัน้ี 

- นางสาววรรญา พุทธเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที ่4387 และ/หรือ 

 (เป็นผูต้รวจสอบ แสดงความเห็นและลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทั เม่ือปี 2552-2556 และหยดุพกั   

 จากการลงนามในงบการเงินของบริษทั ครบสองรอบบญัชีแลว้) 

- นายเชิดสกลุ  อ้นมงคล  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที ่7195   และ/หรือ 

 (เป็นผูต้รวจสอบ แสดงความเห็นและลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทั ปี 2557-2559 รวม 3 ปี) 

- นางสาววราภรณ์   อนิทรประสิทธ์ิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที ่7881 และ/หรือ 

 (ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทั) 

- นางสาวจนัทรา ว่องศรีอุดมพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที ่4996 

 (ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทั) 
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 โดยกําหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท   และใน

กรณีทีผู่้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าทีไ่ด้ให้บริษทั CWWP จดัหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสํานักงาน ทํา

หน้าทีต่รวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัแทนผู้สอบบัญชีดงักล่าวได้  ทัง้นี้ มอบอํานาจให้คณะกรรมการ

บริษทัเป็นผู้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายใหม่ได้ต่อไป 

 

  โดยกาํหนดค่าสอบบญัชี ประจาํปี 2560 เป็นดงันี ้

หน่วย : บาท 

รายการค่าตรวจสอบ 
ปี 2560  

ปี 2559 
เปลีย่นแปลง (ลดลง) 

(ปีทีเ่สนอ) จาํนวนเงนิ ร้อยละ 

ค่าตรวจสอบงบการเงินประจาํปี และค่าสอบทาน

งบการเงินรวมรายไตรมาส (4 ไตรมาส) 
1,905,000 1,850,000 55,000 2.97 

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

รวมค่าสอบบญัชีของ PLE 3,000,000 2,900,000 100,000** 3.45** 

ค่าตรวจสอบงบการเงินประจาํปี และค่าสอบทาน

งบการเงินรายไตรมาส (3ไตรมาส) ของบริษทั

ยอ่ยและกิจการร่วมคา้  

710,000 

 

(5 บริษทั) 

990,000 

 

(6 บริษทั) 

  

 

โดยมมีตอินุมตัด้ิวยคะแนนเสียง ดงันี ้

 เห็นด้วย จาํนวน 407,162,117  เสียง คิดเป็นร้อยละ        100.00 

 ไม่เห็นด้วย จาํนวน                  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.00 

 งดออกเสียง จาํนวน                  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.00 

 จาํนวนผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 106 ราย (เน่ืองจากในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมนบัเพ่ิมจากเร่ิม

ประชุมอีก 0 ราย)    
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 โดยกําหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท   และใน

กรณีทีผู่้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าทีไ่ด้ให้บริษทั CWWP จดัหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสํานักงาน ทํา

หน้าทีต่รวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัแทนผู้สอบบัญชีดงักล่าวได้  ทัง้นี้ มอบอํานาจให้คณะกรรมการ

บริษทัเป็นผู้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายใหม่ได้ต่อไป 

 

  โดยกาํหนดค่าสอบบญัชี ประจาํปี 2560 เป็นดงันี ้

หน่วย : บาท 

รายการค่าตรวจสอบ 
ปี 2560  

ปี 2559 
เปลีย่นแปลง (ลดลง) 

(ปีทีเ่สนอ) จาํนวนเงนิ ร้อยละ 

ค่าตรวจสอบงบการเงินประจาํปี และค่าสอบทาน

งบการเงินรวมรายไตรมาส (4 ไตรมาส) 
1,905,000 1,850,000 55,000 2.97 

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

รวมค่าสอบบญัชีของ PLE 3,000,000 2,900,000 100,000** 3.45** 

ค่าตรวจสอบงบการเงินประจาํปี และค่าสอบทาน

งบการเงินรายไตรมาส (3ไตรมาส) ของบริษทั

ยอ่ยและกิจการร่วมคา้  

710,000 

 

(5 บริษทั) 

990,000 

 

(6 บริษทั) 

  

 

โดยมมีตอินุมตัด้ิวยคะแนนเสียง ดงันี ้

 เห็นด้วย จาํนวน 407,162,117  เสียง คิดเป็นร้อยละ        100.00 

 ไม่เห็นด้วย จาํนวน                  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.00 

 งดออกเสียง จาํนวน                  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.00 

 จาํนวนผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 106 ราย (เน่ืองจากในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมนบัเพ่ิมจากเร่ิม

ประชุมอีก 0 ราย)    

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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

ประธานไดร้ายงานวา่  คณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาการลดทุนจดทะเบียนในคร้ังน้ีแลว้  และเห็นสมควรเสนอให้ท่ี

ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก จาก 2,759,254,524 บาท  แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จํานวน 

2,759,254,524 หุน้ โดยมีทุนท่ีชาํระแลว้ จาํนวน 1,191,817,913 บาท  แบ่งเป็นหุน้สามญั   1,191,817,913 หุน้ โดยตดัหุน้สามญัจด

ทะเบียนท่ียงัไม่ไดอ้อกและเสนอขาย จาํนวน 36,553,819 หุน้  มูลค่าจาํนวน 36,553,819 บาท มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท 

ซ่ึงเป็นหุน้สามญัท่ีออกเพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิแปลงสภาพของ ESOP ท่ีให้พนกังาน และผูบ้ริหาร ท่ีมีการใชสิ้ทธิแลว้บางส่วน ซ่ึง

ครบกาํหนดเม่ือวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  

 ดงันั้น คงเหลือเป็นทุนจดทะเบียน จาํนวน 2,722,700,705 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 2,722,700,705 หุน้ มูลค่าท่ีตราไว้

หุน้ละ 1 บาท  โดยมีทุนท่ีชาํระแลว้ จาํนวน 1,191,817,913 บาท  แบ่งเป็นหุน้สามญั   1,191,817,913 หุน้   

ประธานท่ีประชุมไดเ้รียนถามผูถื้อหุน้วา่ ท่านใดมีคาํถามหรือขอ้สงสยัในเร่ืองการพิจารณาอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของ

บริษทัจาก 2,759,254,524 บาท เป็น 2,722,700,705 บาทหรือไม่ 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีคาํถาม  ประธานจึงขอใหท่ี้ประชุมลงมติในวาระการอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั

จาก 2,759,254,524 บาท เป็น 2,722,700,705 บาท 

โดยวาระน้ีตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมี

สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มตทิีป่ระชุม มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก จาก 2,759,254,524 บาท  แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 

จาํนวน 2,759,254,524 หุ้น โดยมีทุนท่ีชาํระแลว้ จาํนวน 1,191,817,913 บาท  แบ่งเป็นหุน้สามญั   1,191,817,913 หุ้น โดยตดัหุ้น

สามญัจดทะเบียนท่ียงัไม่ไดอ้อกและเสนอขาย จาํนวน 36,553,819 หุ้น  มูลค่าจาํนวน 36,553,819 บาท มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 

1.00 บาท ซ่ึงเป็นหุ้นสามญัท่ีออกเพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิแปลงสภาพของ ESOP ท่ีให้พนกังาน และผูบ้ริหาร ท่ีมีการใชสิ้ทธิแลว้

บางส่วน ซ่ึงครบกาํหนดเม่ือวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ดงันั้น คงเหลือเป็นทุนจดทะเบียน จาํนวน 2,722,700,705 บาท แบ่งเป็นหุ้น

สามญั 2,722,700,705 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท  โดยมีทุนท่ีชาํระแลว้ จาํนวน 1,191,817,913 บาท  แบ่งเป็นหุ้นสามญั   

1,191,817,913 หุน้   

 โดยมมีตอินุมตัด้ิวยคะแนนเสียง ดงันี ้

 เห็นด้วย จาํนวน 406,762,117  เสียง คิดเป็นร้อยละ          99.90 

 ไม่เห็นด้วย จาํนวน        400,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.10 

 งดออกเสียง จาํนวน                  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.00 

 จาํนวนผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 106 ราย (เน่ืองจากในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมนบัเพ่ิมจากเร่ิม

ประชุมอีก 0 ราย)    
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วาระที ่10  พจิารณาอนุมตักิารแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ของบริษัท เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทุน 

  จดทะเบียนของบริษัท 

 ประธานไดร้ายงานต่อท่ีประชุมวา่  คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัการ

แกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียน เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั โดยให้

ยกเลิกขอ้ความเดิมและใชข้อ้ความใหม่ ดงัน้ี 

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

แบ่งออกเป็น  2,722,700,705 หุน้ (สองพนัเจด็ร้อยยีสิ่บสองลา้นเจ็ดแสนเจ็ดร้อยหา้หุน้) 

 มูลค่าหุน้ละ  1.00  บาท (หน่ึงบาท) 

 

โดยแบ่งออกเป็น 

หุน้สามญั  2,722,700,705 หุน้ (สองพนัเจด็ร้อยยีสิ่บสองลา้นเจ็ดแสนเจ็ดร้อยหา้หุน้) 

 หุน้บุริมสิทธิ  - หุน้ ( - )” 

 ประธานท่ีประชุมไดเ้รียนถามผูถื้อหุน้วา่ ท่านใดมีคาํถามหรือขอ้สงสยัในเร่ืองการพิจารณาอนุมติัการแกไ้ขหนงัสือ

บริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4. ของบริษทั เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัหรือไม่ 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีคาํถาม  ประธานจึงขอใหท่ี้ประชุมลงมติในวาระการอนุมติัการแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 

4. ของบริษทั เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั 

 โดยวาระน้ีตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมี

สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 มตทิีป่ระชุม มีมติอนุมติัการแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียน เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการ

ลดทุนจดทะเบียนของบริษทั 

 โดยมมีตอินุมตัด้ิวยคะแนนเสียง ดงันี ้

 เห็นด้วย จาํนวน 406,762,117  เสียง คิดเป็นร้อยละ          99.90 

 ไม่เห็นด้วย จาํนวน        400,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.10 

 งดออกเสียง จาํนวน                  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.00 

 จาํนวนผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 106 ราย (เน่ืองจากในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมนบัเพ่ิมจากเร่ิม

ประชุมอีก 0 ราย)    
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วาระที ่10  พจิารณาอนุมตักิารแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ของบริษัท เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทุน 

  จดทะเบียนของบริษัท 

 ประธานไดร้ายงานต่อท่ีประชุมวา่  คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัการ

แกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียน เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั โดยให้

ยกเลิกขอ้ความเดิมและใชข้อ้ความใหม่ ดงัน้ี 

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

แบ่งออกเป็น  2,722,700,705 หุน้ (สองพนัเจด็ร้อยยีสิ่บสองลา้นเจ็ดแสนเจ็ดร้อยหา้หุน้) 

 มูลค่าหุน้ละ  1.00  บาท (หน่ึงบาท) 

 

โดยแบ่งออกเป็น 

หุน้สามญั  2,722,700,705 หุน้ (สองพนัเจด็ร้อยยีสิ่บสองลา้นเจ็ดแสนเจ็ดร้อยหา้หุน้) 

 หุน้บุริมสิทธิ  - หุน้ ( - )” 

 ประธานท่ีประชุมไดเ้รียนถามผูถื้อหุน้วา่ ท่านใดมีคาํถามหรือขอ้สงสยัในเร่ืองการพิจารณาอนุมติัการแกไ้ขหนงัสือ

บริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4. ของบริษทั เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัหรือไม่ 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีคาํถาม  ประธานจึงขอใหท่ี้ประชุมลงมติในวาระการอนุมติัการแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 

4. ของบริษทั เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั 

 โดยวาระน้ีตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมี

สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 มตทิีป่ระชุม มีมติอนุมติัการแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียน เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการ

ลดทุนจดทะเบียนของบริษทั 

 โดยมมีตอินุมตัด้ิวยคะแนนเสียง ดงันี ้

 เห็นด้วย จาํนวน 406,762,117  เสียง คิดเป็นร้อยละ          99.90 

 ไม่เห็นด้วย จาํนวน        400,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.10 

 งดออกเสียง จาํนวน                  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.00 

 จาํนวนผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 106 ราย (เน่ืองจากในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมนบัเพ่ิมจากเร่ิม

ประชุมอีก 0 ราย)    

 

 

 

 

 

 

 

  

วาระที ่11  พจิารณาอนุมตักิารแก้ไขเง่ือนไขการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทุนใหม่ทีเ่หลือจากการใช้สิทธิจองซ้ือ 

  หุ้นสามญัเพิม่ทุนของผู้ถือหุ้นเดมิของบริษัทมาจดัสรรและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจาํกดั 

 ประธานช้ีแจงวา่ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเง่ือนไข

การออกและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหม่ท่ีเหลือจากการใชสิ้ทธิจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัมาจดัสรร

และเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจาํกดั  ตามท่ีท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 2/2559 วนัท่ี 18 ตุลาคม 2559 ไดมี้มติอนุมติัการ

จัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนใหม่จาํนวนไม่เกิน 1,089,080,282 หุ้น เพ่ือเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ใน

อตัราส่วน 1 หุน้เดิม ต่อ 1 หุน้ใหม่ ในราคาเสนอขายหุน้ละ 1.00 บาท และกาํหนดวนัจองซ้ือและรับชาํระเงินค่าหุน้สามญัเพ่ิมทุน

ในระหวา่งวนัท่ี 21-25 พฤศจิกายน 2559 ท่ีผา่นมา ปรากฏวา่มีผูถื้อหุน้เดิมจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนใหม่จาํนวน 102,737,631 หุ้น  

คงเหลือหุ้นท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรจาํนวน 986,342,651 หุ้น ในกรณีท่ีมีหุ้นเหลือจากการใชสิ้ทธิจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของผูถื้อหุ้น

เดิมของบริษทั ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 2/2559 ไดอ้นุมติัให้บริษทัสามารถนาํไปจดัสรรและเสนอขายหุ้นดงักล่าวให้แก่

บุคคลในวงจาํกดั (Private Placement) โดยมอบอาํนาจให้คณะกรรมการบริษทั หรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบอาํนาจจากคณะกรรมการ

บริษทัเป็นผูพิ้จารณากาํหนดบุคคลท่ีได้รับจัดสรร ราคาเสนอขาย ช่วงเวลาจดัสรร และวิธีการเสนอขายเป็นคราวเดียวหรือ

แบ่งเป็นส่วนๆ เพ่ือเสนอขายเป็นคราวๆ ตามท่ีเห็นสมควร โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการกาํกบั

ตลาดทุนท่ี ทจ. 72/2558 เร่ือง การอนุญาตให้บริษทัจดทะเบียนเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจาํกดั อยา่งไรก็ตาม เพ่ือให้

เกิดความคล่องตวัและโอกาสในการจดัหานกัลงทุนท่ีสนใจเขา้มาร่วมลงทุนไดส้ะดวกมากยิ่งข้ึน จึงเสนอใหเ้ปล่ียนแปลงเง่ือนไข

ในการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหม่ใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดับางประการ ดงัน้ี 

1. แกไ้ขเง่ือนไข 

จากเดิม การออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนใหม่ท่ีเหลือจากการใชสิ้ทธิจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของผูถื้อหุ้นเดิม

ของบริษทัมาจดัสรรและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจาํกดั (Private Placement) ซ่ึงรวมถึงผูล้งทุนประเภทสถาบนั และ/หรือผู ้

ลงทุนท่ีมีลกัษณะเฉพาะเจาะจงได้ โดยบุคคลดังกล่าวจะไม่เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันของบริษทั  โดยจัดสรรให้แก่นักลงทุน

เฉพาะเจาะจงแต่ละรายไดไ้ม่เกินร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนใหม่ท่ีชาํระแลว้ (ภายหลงัการขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่ผูถื้อหุ้น

เดิมแลว้เสร็จ) ในราคาเสนอขายท่ีไม่ตํ่ากว่าราคาถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักของราคาหุ้นบริษทัในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย

ยอ้นหลงัไม่น้อยกว่า 7 วนัทาํการติดต่อกนั แต่ไม่เกิน 15 วนัทาํการติดต่อกนัก่อนวนัเสนอขาย และไม่ตํ่ากว่าราคาท่ีเสนอขาย

ใหก้บัผูถื้อหุน้เดิม (Right Offering)  

เปล่ียนเป็น การออกและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหม่ท่ีเหลือจากการใชสิ้ทธิจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของผูถื้อหุน้เดิม

ของบริษทัมาจดัสรรและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจาํกดั (Private Placement) ซ่ึงรวมถึงผูล้งทุนประเภทสถาบนั และ/หรือผู ้

ลงทุนท่ีมีลกัษณะเฉพาะเจาะจงได้ โดยบุคคลดังกล่าวจะไม่เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันของบริษทั  โดยจัดสรรให้แก่นักลงทุน

เฉพาะเจาะจงแต่ละรายไดไ้ม่เกินร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนใหม่ท่ีชาํระแลว้ (ภายหลงัการขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่ผูถื้อหุ้น

เดิมแลว้เสร็จ) ในราคาเสนอขายท่ีไม่ตํ่ากว่าราคาถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักของราคาหุ้นบริษทัในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย

ยอ้นหลงัไม่น้อยกว่า 7 วนัทาํการติดต่อกนั แต่ไม่เกิน 15 วนัทาํการติดต่อกนัก่อนวนัเสนอขาย และไม่ตํ่ากว่าราคาท่ีเสนอขาย

ใหก้บัผูถื้อหุน้เดิม (Right Offering) 

การจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนใหม่ขา้งตน้ไม่วา่กรณีใดจะตอ้งไม่ทาํให้ผูถื้อหุ้นท่ีจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนรายใดถือหุ้น

ของบริษทัในลกัษณะท่ีเพ่ิมข้ึนจนถึงหรือขา้มผ่านจุดท่ีตอ้งทาํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพย ์(Tender Offer) ตามท่ีกาํหนดในประกาศ
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คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนท่ี ทจ.12/2554 เร่ืองหลกัเกณฑ ์เง่ือนไขและวธีิการในการเขา้ถือหลกัทรัพย ์เพ่ือครอบงาํกิจการ และ

ในลกัษณะท่ีเป็นการฝ่าฝืนขอ้จาํกดัการถือหุ้นของคนต่างดา้วตามท่ีระบุไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทั ซ่ึงปัจจุบนัอนุญาตให้คนต่าง

ดา้วถือหุน้บริษทัไดไ้ม่เกินร้อยละ 49 ของจาํนวนหุน้ท่ีไดอ้อกจาํหน่ายแลว้ทั้งหมดของบริษทั 

2. ขยายระยะเวลาการจดัสรร 

ในการน้ี ให้คณะกรรมการบริษทั หรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบอาํนาจจากคณะกรรมการบริษทัเสนอขายหุ้นให้แลว้เสร็จ

ภายในระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือนนบัแต่วนัท่ีท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัในคร้ังน้ีมีมติอนุมติัการแกไ้ขเง่ือนไขการออกและ

เสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหม่ท่ีเหลือจากการใชสิ้ทธิจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัมาจดัสรรและเสนอขาย

ใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดัขา้งตน้ 

ทั้งน้ี สาํหรับราคาเสนอขาย และเง่ือนไขอ่ืนในการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหม่ท่ีเหลือจากการใชสิ้ทธิจองซ้ือหุน้สามญั

เพ่ิมทุนของผูถื้อหุน้เดิมใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดัใหเ้ป็นไปตามมติท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 2/2559 ไดอ้นุมติัไว ้

ประธานท่ีประชุมไดเ้รียนถามผูถื้อหุ้นวา่ ท่านใดมีคาํถามหรือขอ้สงสัยในเร่ืองการพิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเง่ือนไขการออกและ

เสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหม่ท่ีเหลือจากการใชสิ้ทธิจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัมาจดัสรรและเสนอขาย

ใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดัหรือไม่ 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีคาํถาม  ประธานจึงขอใหท่ี้ประชุมลงมติ 

วาระน้ีตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน 

 

มตทิีป่ระชุม มีมติอนุมติัการเปล่ียนแปลงแกไ้ขเง่ือนไขและขยายเวลาการจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุน

ใหม่ท่ีเหลือจากการใชสิ้ทธิจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของผูถื้อหุน้เดิมของบริษทั จาํนวน 986,342,651 หุน้ มาจดัสรรและเสนอขาย

ใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั (Private Placement) ตามรายละเอียดท่ีท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 2/2559 วนัท่ี 18 ตุลาคม 2559 ไดมี้

มติอนุมติัไวแ้ลว้ ดงัน้ี 

 

1. แกไ้ขเง่ือนไข 

จากเดิม การออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนใหม่ท่ีเหลือจากการใชสิ้ทธิจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของผูถื้อหุ้นเดิม

ของบริษทัมาจดัสรรและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจาํกดั (Private Placement) ซ่ึงรวมถึงผูล้งทุนประเภทสถาบนั และ/หรือผู ้

ลงทุนท่ีมีลกัษณะเฉพาะเจาะจงได้ โดยบุคคลดังกล่าวจะไม่เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันของบริษทั  โดยจัดสรรให้แก่นักลงทุน

เฉพาะเจาะจงแต่ละรายไดไ้ม่เกินร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนใหม่ท่ีชาํระแลว้ (ภายหลงัการขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่ผูถื้อหุ้น

เดิมแลว้เสร็จ) ในราคาเสนอขายท่ีไม่ตํ่ากว่าราคาถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักของราคาหุ้นบริษทัในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย

ยอ้นหลงัไม่น้อยกว่า 7 วนัทาํการติดต่อกนั แต่ไม่เกิน 15 วนัทาํการติดต่อกนัก่อนวนัเสนอขาย และไม่ตํ่ากว่าราคาท่ีเสนอขาย

ใหก้บัผูถื้อหุน้เดิม (Right Offering)  

เปล่ียนเป็น การออกและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหม่ท่ีเหลือจากการใชสิ้ทธิจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของผูถื้อหุน้เดิม

ของบริษทัมาจดัสรรและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจาํกดั (Private Placement) ซ่ึงรวมถึงผูล้งทุนประเภทสถาบนั และ/หรือผู ้

ลงทุนท่ีมีลกัษณะเฉพาะเจาะจงได้ โดยบุคคลดังกล่าวจะไม่เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันของบริษทั  โดยจัดสรรให้แก่นักลงทุน
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คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนท่ี ทจ.12/2554 เร่ืองหลกัเกณฑ ์เง่ือนไขและวธีิการในการเขา้ถือหลกัทรัพย ์เพ่ือครอบงาํกิจการ และ

ในลกัษณะท่ีเป็นการฝ่าฝืนขอ้จาํกดัการถือหุ้นของคนต่างดา้วตามท่ีระบุไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทั ซ่ึงปัจจุบนัอนุญาตให้คนต่าง

ดา้วถือหุน้บริษทัไดไ้ม่เกินร้อยละ 49 ของจาํนวนหุน้ท่ีไดอ้อกจาํหน่ายแลว้ทั้งหมดของบริษทั 

2. ขยายระยะเวลาการจดัสรร 

ในการน้ี ให้คณะกรรมการบริษทั หรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบอาํนาจจากคณะกรรมการบริษทัเสนอขายหุ้นให้แลว้เสร็จ

ภายในระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือนนบัแต่วนัท่ีท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัในคร้ังน้ีมีมติอนุมติัการแกไ้ขเง่ือนไขการออกและ

เสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหม่ท่ีเหลือจากการใชสิ้ทธิจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัมาจดัสรรและเสนอขาย

ใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดัขา้งตน้ 

ทั้งน้ี สาํหรับราคาเสนอขาย และเง่ือนไขอ่ืนในการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหม่ท่ีเหลือจากการใชสิ้ทธิจองซ้ือหุน้สามญั

เพ่ิมทุนของผูถื้อหุน้เดิมใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดัใหเ้ป็นไปตามมติท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 2/2559 ไดอ้นุมติัไว ้

ประธานท่ีประชุมไดเ้รียนถามผูถื้อหุ้นวา่ ท่านใดมีคาํถามหรือขอ้สงสัยในเร่ืองการพิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเง่ือนไขการออกและ

เสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหม่ท่ีเหลือจากการใชสิ้ทธิจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัมาจดัสรรและเสนอขาย

ใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดัหรือไม่ 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีคาํถาม  ประธานจึงขอใหท่ี้ประชุมลงมติ 

วาระน้ีตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน 

 

มตทิีป่ระชุม มีมติอนุมติัการเปล่ียนแปลงแกไ้ขเง่ือนไขและขยายเวลาการจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุน

ใหม่ท่ีเหลือจากการใชสิ้ทธิจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของผูถื้อหุน้เดิมของบริษทั จาํนวน 986,342,651 หุน้ มาจดัสรรและเสนอขาย

ใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั (Private Placement) ตามรายละเอียดท่ีท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 2/2559 วนัท่ี 18 ตุลาคม 2559 ไดมี้

มติอนุมติัไวแ้ลว้ ดงัน้ี 

 

1. แกไ้ขเง่ือนไข 

จากเดิม การออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนใหม่ท่ีเหลือจากการใชสิ้ทธิจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของผูถื้อหุ้นเดิม

ของบริษทัมาจดัสรรและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจาํกดั (Private Placement) ซ่ึงรวมถึงผูล้งทุนประเภทสถาบนั และ/หรือผู ้

ลงทุนท่ีมีลกัษณะเฉพาะเจาะจงได้ โดยบุคคลดังกล่าวจะไม่เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันของบริษทั  โดยจัดสรรให้แก่นักลงทุน

เฉพาะเจาะจงแต่ละรายไดไ้ม่เกินร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนใหม่ท่ีชาํระแลว้ (ภายหลงัการขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่ผูถื้อหุ้น

เดิมแลว้เสร็จ) ในราคาเสนอขายท่ีไม่ตํ่ากว่าราคาถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักของราคาหุ้นบริษทัในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย

ยอ้นหลงัไม่น้อยกว่า 7 วนัทาํการติดต่อกนั แต่ไม่เกิน 15 วนัทาํการติดต่อกนัก่อนวนัเสนอขาย และไม่ตํ่ากว่าราคาท่ีเสนอขาย

ใหก้บัผูถื้อหุน้เดิม (Right Offering)  

เปล่ียนเป็น การออกและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหม่ท่ีเหลือจากการใชสิ้ทธิจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของผูถื้อหุน้เดิม

ของบริษทัมาจดัสรรและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจาํกดั (Private Placement) ซ่ึงรวมถึงผูล้งทุนประเภทสถาบนั และ/หรือผู ้

ลงทุนท่ีมีลกัษณะเฉพาะเจาะจงได้ โดยบุคคลดังกล่าวจะไม่เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันของบริษทั  โดยจัดสรรให้แก่นักลงทุน

  

เฉพาะเจาะจงแต่ละรายไดไ้ม่เกินร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนใหม่ท่ีชาํระแลว้ (ภายหลงัการขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่ผูถื้อหุ้น

เดิมแลว้เสร็จ) ในราคาเสนอขายท่ีไม่ตํ่ากว่าราคาถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักของราคาหุ้นบริษทัในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย

ยอ้นหลงัไม่น้อยกว่า 7 วนัทาํการติดต่อกนั แต่ไม่เกิน 15 วนัทาํการติดต่อกนัก่อนวนัเสนอขาย และไม่ตํ่ากว่าราคาท่ีเสนอขาย

ใหก้บัผูถื้อหุน้เดิม (Right Offering) 

การจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนใหม่ขา้งตน้ไม่วา่กรณีใดจะตอ้งไม่ทาํให้ผูถื้อหุ้นท่ีจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนรายใดถือหุ้น

ของบริษทัในลกัษณะท่ีเพ่ิมข้ึนจนถึงหรือขา้มผ่านจุดท่ีตอ้งทาํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพย ์(Tender Offer) ตามท่ีกาํหนดในประกาศ

คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนท่ี ทจ.12/2554 เร่ืองหลกัเกณฑ ์เง่ือนไขและวธีิการในการเขา้ถือหลกัทรัพย ์เพ่ือครอบงาํกิจการ และ

ในลกัษณะท่ีเป็นการฝ่าฝืนขอ้จาํกดัการถือหุ้นของคนต่างดา้วตามท่ีระบุไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทั ซ่ึงปัจจุบนัอนุญาตให้คนต่าง

ดา้วถือหุน้บริษทัไดไ้ม่เกินร้อยละ 49 ของจาํนวนหุน้ท่ีไดอ้อกจาํหน่ายแลว้ทั้งหมดของบริษทั 

2. ขยายระยะเวลาการจดัสรร 

ในการน้ี ให้คณะกรรมการบริษทั หรือบุคคลท่ีได้รับมอบอาํนาจจากคณะกรรมการบริษทัเสนอขายหุ้นให้แลว้เสร็จภายใน

ระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือนนบัแต่วนัท่ีท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัในคร้ังน้ีมีมติอนุมติัการแกไ้ขเง่ือนไขการออกและเสนอ

ขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนใหม่ท่ีเหลือจากการใชสิ้ทธิจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัมาจดัสรรและเสนอขาย

ใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดัขา้งตน้ 

ทั้งน้ี สาํหรับราคาเสนอขาย และเง่ือนไขอ่ืนในการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนใหม่ท่ีเหลือจากการใชสิ้ทธิจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน

ของผูถื้อหุน้เดิมใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดัใหเ้ป็นไปตามมติท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 2/2559 ไดอ้นุมติัไวแ้ลว้ 

 โดยมมีตอินุมตัด้ิวยคะแนนเสียง ดงันี ้

 เห็นด้วย จาํนวน 406,762,117  เสียง คิดเป็นร้อยละ          99.90 

 ไม่เห็นด้วย จาํนวน        400,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.10 

 งดออกเสียง จาํนวน                  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.00 

 จาํนวนผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 106 ราย (เน่ืองจากในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมนบัเพ่ิมจากเร่ิม

ประชุมอีก 0 ราย)    

 

วาระที ่12 พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้าม)ี 

- ไม่มี – 

 

ประธานท่ีประชุมไดส้อบถามผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมวา่ ท่านใดยงัมีคาํถาม เพ่ือใหค้ณะกรรมการบริษทัช้ีแจงเพ่ิมเติม

อีกหรือไม่ 

 

เม่ือไม่มีผูใ้ดซกัถามหรือเสนอแนะเพ่ิมเติม  ประธานจึงกล่าวขอบพระคุณผูถื้อหุน้ทุกท่าน และขอปิดการประชุม 
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ปิดประชุมเวลา  16.30  น. 

 

 

 

ลงนาม…………………………………..ประธานท่ีประชุม                           

                            ( นายเสวก  ศรีสุชาต ) 

        

 

     บนัทึกการประชุมโดย 

 

 

ลงนาม……………………………………….. 

              ( นายธาดา  ชุมะศารทูล ) 

                                เลขานุการบริษทั 

 

 

รับรองวา่ถูกตอ้ง 

 

 

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

( นายเสวก  ศรีสุชาต )                 ( นายพิสนัต ์ จินตนาภกัดี ) 

กรรมการ                                          กรรมการ 

 

 
TC/PL 
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Attachment No.1

Minute of the Annual General Meeting of Shareholders 2017 

Power Line Engineering Public Company Limited 

April 28, 2017  

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

The Annual General Meeting of Shareholders (AGM) 2017 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, 2017 totals 5,928, equivalent to 

1,191,817,913 shares. There are 37 shareholders attending the meeting themselves and 63 proxies attend the 

meeting on shareholders’ behalf, totaling 100 attendees, equivalent to 401,451,044 shares, or 33.68% of the 

total number of shares sold of 1,191,817,913 shares. The quorum was duly achieved.  

 

The meeting commenced at 2.30 PM  

 

Ms. Pirunporn Leammookda, Assistant to the Company Secretary, extended greetings and expressed 

appreciation towards shareholders and proxies for taking their time to attend the AGM 2017. There are 12 

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   
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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.  

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. 
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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.  

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. Swake  Srisuchart  Chairman  

2. Mr. Amnuay  Karnjanopas  Vice Chairman  

3. Mr. Phisant  Chintanapakdee  Director 

4. Mr. Sutee  Tantivanichanon  Director 

5. Dr. Singchai  Aroonvuthiphong Chairman of the Audit Committee/Independent Director  

6. Mr. Somprasong  Boonyachai,   Independent Director 

7. Mr. Thada  Chumasaratul  Company Secretary 

On this occasion, 1 directors Lt. General Sinchai Nutsatid, Independent Director, are unable to attend 

the meeting because they got engaged in an urgent matter. 

The Executive Committee 

1. Mr. Swake  Srisuchart  Chairman of the Executive Committee 

2. Mr. Amnuay  Karnjanopas  Vice Chairman of the Executive Committee 

3. Mr. 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. Mr. Sombat  Wangjaisuk  Member of the Executive Committee  

8. Mrs. Chutima  Yoosathon  Member of the Executive Committee   

9. Mr. Thada  Chumasaratul  Member of the Executive Committee  

and Company Secretary  

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; Mr.Eakchai Budda, 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 Mr.Eakchai Budda were invited as the vote 

counting committee members.  
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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 37 and the number of proxies is 63, totaling 100 

attendees, equivalent to 401,451,044 shares or 33.68%. Currently, the Company’s total number of shareholders 

is 5,928 (five thousand nine hundred and twenty-eight), amounting to 1,191,817,913 shares (one thousand 

ninety-one million eight hundred seventeen thousand nine hundred and thirteen). 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. Swake Srisuchart Chairman 

was invited as Chairman of the meeting and made an opening statement of Power Line Engineering PCL’s 

AGM 2017, followed by the following agendas. 

 

Agenda 1 To consider and certify the Minute of  EGM 2/2016, dated October 18th , 2016  

 The Chairman stated that the Company has distributed copies of the minute of EGM 2/2016, dated  

October 18th , 2016 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 EGM 2/2016, dated October 18th  , 2016.  

 For this particular agenda, the majority’s votes of shareholders attending the meeting are required. 

Resolution : The meeting approved the Minutes of EGM No. 2/2016 on October 18th 2016. 

 Approved  401,051,517 Votes representing      100.00% 

 Disapproved           0 Votes representing       0.00% 

 Abstained                400,000 Votes representing       0.00% 

 There were 100 shareholders representing in the meeting  

 

Agenda 2 To acknowledge of the Company’s Operating Performance in 2016  

 The Chairman assigned Mr. Sutee Tantivanichanon, Chief Financial Officer, to report the 

Company’s operating performance over the course of 2016. Mr. Sutee provided the following details:  

From the audited consolidated financial statements of 2016 ended December 31st, 2016, the profit of Baht 

119.1 million was recorded compared to the loss of Baht 1,552.3 million in the same period of 2015 whereas 
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is 5,928 (five thousand nine hundred and twenty-eight), amounting to 1,191,817,913 shares (one thousand 

ninety-one million eight hundred seventeen thousand nine hundred and thirteen). 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. Swake Srisuchart Chairman 

was invited as Chairman of the meeting and made an opening statement of Power Line Engineering PCL’s 

AGM 2017, followed by the following agendas. 

 

Agenda 1 To consider and certify the Minute of  EGM 2/2016, dated October 18th , 2016  

 The Chairman stated that the Company has distributed copies of the minute of EGM 2/2016, dated  

October 18th , 2016 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 EGM 2/2016, dated October 18th  , 2016.  

 For this particular agenda, the majority’s votes of shareholders attending the meeting are required. 

Resolution : The meeting approved the Minutes of EGM No. 2/2016 on October 18th 2016. 

 Approved  401,051,517 Votes representing      100.00% 

 Disapproved           0 Votes representing       0.00% 

 Abstained                400,000 Votes representing       0.00% 

 There were 100 shareholders representing in the meeting  

 

Agenda 2 To acknowledge of the Company’s Operating Performance in 2016  

 The Chairman assigned Mr. Sutee Tantivanichanon, Chief Financial Officer, to report the 

Company’s operating performance over the course of 2016. Mr. Sutee provided the following details:  

From the audited consolidated financial statements of 2016 ended December 31st, 2016, the profit of Baht 

119.1 million was recorded compared to the loss of Baht 1,552.3 million in the same period of 2015 whereas 

the profit from separate financial statements recorded at Baht 311.7 million compared to the loss of Baht 

1,927.4 million in the same period of  2015. The earning per share from the consolidated financials was Baht 

0.17 compared to the loss per share of Baht 1.43 in the same period of 2015 whereas the separate financials 

recorded earning per share of Baht 0.28 compared to the loss per shares of Baht 1.75 in the 2015. The reasons 

for the mentioned results in the period are as follows:  

1. Total revenues in the 2016 decreased to Baht 5.39 billion, down by 12.6% compared to Baht 6.17 

billion in the 2015 resulted from recognizing decreased revenues from construction business, which have been 

impacted by the slowdown in construction business and new awarded orders (new backlog) being below the 

initial target at the end of 2015 and the 6 month of 2016 together with the completed hand over of the MRTA’s 

Purple Line project (PAR) which less amount of income recognized. The separate financials recorded decreased 

total revenues Baht 5.33 billion, down 15.3% compared to Baht 6.29 billion in the 2015 as a result of the 

lowered recognized income from the construction projects.  

2. Cost of services in 2016 recorded decreasingly at the rate of 89.9% compared to 115.7% in the 2015 

resulting to gross profit of 10.1% compared to gross loss of 15.7 % in the 2015 due to the improvement of cost 

control and efficiency of work processes. The separate financials having lower cost of construction of 89.8% 

compared to 97.2 % in the 2015 resulted to increased  gross profit of 10.2% compared to 2.8% in the 2015. The 

gross profit were in line with the target and resulted from overall cost control of materials, labor and overheads.  

3. Profit before taxes of Baht 216.5 million was recorded compared to the loss of Baht 1,586.7 million in 

the 2015 resulted from better controlling overall particularly the reduction in selling and admin costs and cost of 

finance. The separate financials recorded the profit of Baht 311.7 million compared to the loss of Baht 1,907.03 

million in the same period of2015 which resulted mainly from the improvement of controlling cost and 

expense. 

After Mr. Sutee finished reporting the Company’s operating performance of 2016, 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 2016. Thus, voting was 

not required.  

 Resolution : Attendees were well informed of the Company’s operating performance in 2016 (no 

voting is required for this agenda).    
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Agenda 3 To consider and approve of the Financial Statements 2016, Ended December 31, 2016 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, 2016 have already been approved by the auditors and have 

been reviewed and certified by the Audit Committee (detailed are available in the Annual Report 2016). 

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, 2016 which displayed the 

financial position and the operating performance as follows:  

           (Unit: Baht) 

 

 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.  

 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, 2016 and the 

auditor’s report.  

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

meeting and vote. 

 

 

 

Items 

Consolidated Financial Statements Separate Financial Statements 

2016 
2015 

(Restated) 
2016 2015 

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

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

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

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

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

Earnings (loss) per share 0.17 (1.43) 0.28 (1.75) 
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Agenda 3 To consider and approve of the Financial Statements 2016, Ended December 31, 2016 and the 
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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, 2016 which displayed the 

financial position and the operating performance as follows:  

           (Unit: Baht) 

 

 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.  

 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, 2016 and the 

auditor’s report.  

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

meeting and vote. 

 

 

 

Items 

Consolidated Financial Statements Separate Financial Statements 

2016 
2015 

(Restated) 
2016 2015 

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

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

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

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

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

Earnings (loss) per share 0.17 (1.43) 0.28 (1.75) 

  Resolution : The meeting approved of and certified the financial statement of the Company and the 

consolidated financial statement of the accounting period, ended December 31, 2016 and the auditor’s report. 

  The resolution was reached with the following results:  

 Approved  406,561,117 Votes representing   100.00% 

 Disapproved                        0     Votes representing         0.00% 

 Abstained             400,000 Votes representing      0.00% 

 There were 104 shareholders representing in the meeting. (4  more shareholders joined in the 

meeting after the meeting commenced) 

 

Agenda 4 Consider no dividend for the performance and financial statements of the 2016. 

 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 2016 operating results from 

January 1st, 2016 to December 31st, 2016 recorded the net profit of  311,716,904.00 Baht (separate financial 

statements), however there are retained losses remained in its financials.  Therefore no dividend for the 

financial year 2016. 

Comparative Information on Dividend Payments 

Details of Dividend Payment 
2016 

(Proposed year) 
2015 

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

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

3. Retained earnings (loss) 

3.1 Legal reserve 

3.2 Unappropriated profit 

 

24,300,000.00 Baht                  

(1,394,162,815.06) Baht 

 

-                 Baht 

-                 Baht 

4. Dividend per share -                 Baht -                 Baht 

5. Dividend payment amount -                 Baht -                 Baht 

6. Dividend payout ratio -                 Baht -                 Baht 

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

the dividend payment.  
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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 2016.  

The resolution in this agenda requires the majority vote of the shareholders who present in the meeting 

and vote. 

 Resolution : The meeting approved no dividend for the financial year 2016.  

 The resolution was reached with the following results: 

 Approved  406,762,117 Votes representing      100.00% 

 Disapproved                    0 Votes representing          0.00% 

 Abstained                400,000 Votes representing          0.00% 

 There were 106 shareholders representing in the meeting. (2  more shareholders joined in the 

meeting after the meeting commenced) 

 

Agenda 5  Consider and approve the writing off of retained loss of the company’s separate account  

  by offsetting with the legal reserve and the premium on shares of the financial  

  statements of 2016. 

 The Chairman informed that, as per clause 119 of the Public Limited Company Act, B.E. 2535, upon 

the approval of the Shareholders’ Meeting, the Company may transfer the reserve following Clause 51 and the 

reserve following Clause 116 or other reserves to compensate the retained deficit of the Company. The 

compensation shall be initially performed with the reduction of other reserves and followed by the reserves 

following Clause 116 and Clause 51, respectively.    

 Clause 116 The Company shall allocate the annual net profit to be the reserve of no less than 5% of 

the annual net profit till the reserve is no less 10% of the registered capital. 

 Clause 51 When the Company’s offered share price is higher than the value of the registered stock, 

the premium on share shall be the reserve separated from the reserve following Clause 116.   

 According to the separate financial statement as of December 31st , 2016, the Company’s retained 

deficit was at Baht 1,394,162,815.06  The Company had considered the reduction of compensation to eliminate 

the retained deficit from the reserve following Clause 116 was at Baht 24,300,000.00 and the reserve of the 

premium on share from reserve the following Clause 51 was at Baht 1,369,862,815.06 Thus, the Company’s 

total shareholders’ equity after the elimination of the retained deficit is as follows:   
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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 2016.  

The resolution in this agenda requires the majority vote of the shareholders who present in the meeting 

and vote. 

 Resolution : The meeting approved no dividend for the financial year 2016.  

 The resolution was reached with the following results: 

 Approved  406,762,117 Votes representing      100.00% 

 Disapproved                    0 Votes representing          0.00% 

 Abstained                400,000 Votes representing          0.00% 

 There were 106 shareholders representing in the meeting. (2  more shareholders joined in the 

meeting after the meeting commenced) 

 

Agenda 5  Consider and approve the writing off of retained loss of the company’s separate account  

  by offsetting with the legal reserve and the premium on shares of the financial  

  statements of 2016. 

 The Chairman informed that, as per clause 119 of the Public Limited Company Act, B.E. 2535, upon 

the approval of the Shareholders’ Meeting, the Company may transfer the reserve following Clause 51 and the 

reserve following Clause 116 or other reserves to compensate the retained deficit of the Company. The 

compensation shall be initially performed with the reduction of other reserves and followed by the reserves 

following Clause 116 and Clause 51, respectively.    

 Clause 116 The Company shall allocate the annual net profit to be the reserve of no less than 5% of 

the annual net profit till the reserve is no less 10% of the registered capital. 

 Clause 51 When the Company’s offered share price is higher than the value of the registered stock, 

the premium on share shall be the reserve separated from the reserve following Clause 116.   

 According to the separate financial statement as of December 31st , 2016, the Company’s retained 

deficit was at Baht 1,394,162,815.06  The Company had considered the reduction of compensation to eliminate 

the retained deficit from the reserve following Clause 116 was at Baht 24,300,000.00 and the reserve of the 

premium on share from reserve the following Clause 51 was at Baht 1,369,862,815.06 Thus, the Company’s 

total shareholders’ equity after the elimination of the retained deficit is as follows:   

 

 

 

 

 

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

retained loss of the company’s separate account by offsetting with the legal reserve and the premium on shares 

of the financial statements of 2016. 

 Since none of the shareholders asked any further, the Chairman then asked the meeting to reach a 

resolution on the approval the writing off of retained loss of the company’s separate account by offsetting with 

the legal reserve and the premium on shares of the financial statements of 2016. 

The resolution in this agenda requires the majority vote of the shareholders who present in the meeting and 

vote. 

  Resolution : The meeting approved the writing off of retained loss of the company’s separate 

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

  The resolution was reached with the following results:  

 Approved  406,762,117 Votes representing      100.00% 

 Disapproved                    0 Votes representing          0.00% 

 Abstained                400,000 Votes representing          0.00% 

 There were 106 shareholders representing in the meeting.  

 

 

 

 

 

Consolidated Shareholders’ Equity 

as of December 31st, 2016 
Ref. 

Prior to the elimination 

of the accumulated loss 

 

Compensation for the 

elimination of the 

accumulated loss 

After the elimination of 

the accumulated loss 

 

Registered Capital :  2,759,254,524.00  2,759,254,524.00 

Issued and paid-up share   1,191,817,913.00  1,191,817,913.00 

Premium on share C.51 2,055,665,601.98 (1,369,862,815.06) 685,802,786.92 

Offering of warrants to purchase the 

ordinary shares  
 16,083,680.36  16,083,680.36 

Profit (Accumulated loss) :     

-  Appropriated Legal Reserve C.116 24,300,000.00 (24,300,000.00) - 

-  Unappropriated  (1,394,162,815.06) 1,394,162,815.06   - 

Total Equity  1,893,704,380.28 - 1,893,704,380.28 
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Agenda 6 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. Amnuay   Karnjanopas  Vice Chairman of the Board 

 2. Dr. Sutee   Tantivanichanon  Director 

 3. Mr. Somprasong   Boonyachai  Independent Director 

 For the AGM 2017, 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 13, 2016 to February 20, 2017, 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. Amnuay Karnjanopas, Dr. Sutee 

Tantivanichanon and Mr. Somprasong Boonyachai, to resume their directorship for another term of office.  

 In this regard, Mr. Somprasong Boonyachai 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.  
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Agenda 6 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. Amnuay   Karnjanopas  Vice Chairman of the Board 

 2. Dr. Sutee   Tantivanichanon  Director 

 3. Mr. Somprasong   Boonyachai  Independent Director 

 For the AGM 2017, 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 13, 2016 to February 20, 2017, 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. Amnuay Karnjanopas, Dr. Sutee 

Tantivanichanon and Mr. Somprasong Boonyachai, to resume their directorship for another term of office.  

 In this regard, Mr. Somprasong Boonyachai 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 in this agenda requires the majority vote of the shareholders who present in the 

meeting and vote. 

 

 Resolution : The meeting approved that the 3 directors whose terms of office are released Mr. 

Amnuay Karnjanopas, Dr. Sutee Tantivanichanon and Mr. Somprasong Boonyachai, to once again appoint their 

positions as the Company’s directors. 

 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. Dr. 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. Amnuay  Karnjanopas 

 Approved 406,762,117 Votes representing 100.00% 

 Disapproved                   0  Votes representing          0.00% 

 Abstained        400,000  Votes representing          0.00% 

2.  Dr. Sutee  Tantivanichanon 

 Approved 406,762,117 Votes representing 100.00% 

 Disapproved                   0  Votes representing          0.00% 

 Abstained        400,000  Votes representing          0.00% 
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3. Mr. Somprasong Boonyachai 

 Approved 406,762,112 Votes representing 100.00% 

 Disapproved                   5  Votes representing          0.00% 

 Abstained        400,000  Votes representing          0.00% 

 There were 106 shareholders representing in the meeting.  

 

Agenda 7 To consider and approve Directors’ Remuneration for 2017 

 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 2017. 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.  

Directors’ Remuneration 

Remuneration Components 
2017 

(Proposed year) 
2016

Remuneration of the Board of Directors 

Meeting allowance : Payment upon attendance only 

-    Chairman, directors, secretary of the Board and Chief   

Financial Officer 

-  Independent directors 

 

 

 

20,000 Baht/person/attendance 

 

40,000 Baht/person/attendance 

 

 

20,000Baht/person/attendance 

 

40,000Baht/person/attendance 

Remuneration of the Audit Committee 

Annual remuneration 

-  Chairman of the Audit Committee

-  Members 

 

 

 

450,000 Baht/person/year 

400,000 Baht/person/year 

 

 

450,000 Baht/person/year 

400,000 Baht/person/year 

 

The Chairman asked shareholders whether anybody had any questions or concerns regarding the 

identification of directors’ remuneration for 2017.  

Since no shareholder asked any further, the Chairman then asked the meeting to reach a resolution on 

the identification of directors’ remuneration for 2017.  

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

shareholders who present in the meeting in accordance with Section 90 of the Public Limited Company Act 

B.E. 2535 (1992). 
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3. Mr. Somprasong Boonyachai 

 Approved 406,762,112 Votes representing 100.00% 

 Disapproved                   5  Votes representing          0.00% 

 Abstained        400,000  Votes representing          0.00% 

 There were 106 shareholders representing in the meeting.  

 

Agenda 7 To consider and approve Directors’ Remuneration for 2017 

 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 2017. 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.  

Directors’ Remuneration 

Remuneration Components 
2017 

(Proposed year) 
2016

Remuneration of the Board of Directors 

Meeting allowance : Payment upon attendance only 

-    Chairman, directors, secretary of the Board and Chief   

Financial Officer 

-  Independent directors 

 

 

 

20,000 Baht/person/attendance 

 

40,000 Baht/person/attendance 

 

 

20,000Baht/person/attendance 

 

40,000Baht/person/attendance 

Remuneration of the Audit Committee 

Annual remuneration 

-  Chairman of the Audit Committee

-  Members 

 

 

 

450,000 Baht/person/year 

400,000 Baht/person/year 

 

 

450,000 Baht/person/year 

400,000 Baht/person/year 

 

The Chairman asked shareholders whether anybody had any questions or concerns regarding the 

identification of directors’ remuneration for 2017.  

Since no shareholder asked any further, the Chairman then asked the meeting to reach a resolution on 

the identification of directors’ remuneration for 2017.  

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

shareholders who present in the meeting in accordance with Section 90 of the Public Limited Company Act 

B.E. 2535 (1992). 

 Resolution : The meeting approved the directors’ remuneration for the year 2017 as detailed in the 

table below.  

Directors’ Remuneration 

Remuneration Components 
2017 

(Proposed year) 
2016

Remuneration of the Board of Directors 

Meeting allowance : Payment upon attendance only 

-    Chairman, directors, secretary of the Board and Chief   

Financial Officer 

-  Independent directors 

 

 

 

20,000 Baht/person/attendance 

 

40,000 Baht/person/attendance 

 

 

20,000Baht/person/attendance 

 

40,000Baht/person/attendance 

Remuneration of the Audit Committee 

Annual remuneration 

-  Chairman of the Audit Committee

-  Members 

 

 

 

450,000 Baht/person/year 

400,000 Baht/person/year 

 

 

450,000 Baht/person/year 

400,000 Baht/person/year 

 

 The resolution was reached with vote results as follows:  

 Approved 406,762,117 Votes representing               99.90% 

 Disapproved                    0 Votes representing                  0.00% 

 Abstained        400,000 Votes representing                 0.10% 

 There were 106 shareholders representing in the meeting. 

 

Agenda 8 Consider and appoint the Auditor and his fee 2017. 

 The Chairman informed that, in recruitment of the auditors for 2017, Chief Financial Officer  

selection of auditing firm and auditor to be the company’s auditor for financial statement of 2017 the company 

had contacted 27auditing firms via telephone and e-mail.  There were number of auditing firms declining to 

offer the services due to their staffs limited and some having no reply.  Only CWWP agreed to be the 

company’s auditor proposing their fees for the 2017 financials.   
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 CFO and EXCOM’s consideration was based on independence, quality of 2016 audit work, skills, 

knowledge, competency and experience in auditing the Company’s business, supporting team of the audit firm 

and more importantly appropriateness of  the remuneration. It was therefore deemed appropriate to propose the 

auditors from the same audit firm i.e., CWWP Co., Ltd. which is independent and has skills, knowledge, 

experience and supporting team sufficiently to perform the audit work and whose proposed remuneration is 

deemed appropriate. Therefore, CFO and EXCOM proposed CWWP Co., Ltd. to be an auditor for 2017 for the 

3rd year. List of the names of auditors is as follows: 

- Miss Wanraya   Puttasatiean CPA No. 4387  and/or 

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

- Mr.Cherdsakul  Onmongkol CPA No. 7195  and/or 

(Being the company’s auditor for the financial statements of 2014 and 2016 and signed on the both 3 year 

financial statements) 

- Miss Waraporn Intaraprasit CPA No. 7881  and/or 

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

- Miss Chantra Wongsriudomporn  CPA No. 4996   

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

Either can be the company’s auditor to audit and propose their opinion on the company’s financial statements 

and in case of the both auditors cannot proceed their duties CWWP Co.,Ltd can arrange and propose  the new 

certified public auditor to be the company auditor for the approval of the company’s Board of Directors, whom 

have been authorized by AGM for the approval. 

 Four of them have no relationship with the Company/ Company’s subsidiary/ Company management/ 

or major shareholders. This has assured the independence of auditors in auditing and providing opinions toward 

the Company’s financial statements.  

 CWWP Co., Ltd. is also appointed to be auditor for 5 of subsidiaries and joint ventures for 2017. 
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 CFO and EXCOM’s consideration was based on independence, quality of 2016 audit work, skills, 

knowledge, competency and experience in auditing the Company’s business, supporting team of the audit firm 

and more importantly appropriateness of  the remuneration. It was therefore deemed appropriate to propose the 

auditors from the same audit firm i.e., CWWP Co., Ltd. which is independent and has skills, knowledge, 

experience and supporting team sufficiently to perform the audit work and whose proposed remuneration is 

deemed appropriate. Therefore, CFO and EXCOM proposed CWWP Co., Ltd. to be an auditor for 2017 for the 

3rd year. List of the names of auditors is as follows: 

- Miss Wanraya   Puttasatiean CPA No. 4387  and/or 

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

- Mr.Cherdsakul  Onmongkol CPA No. 7195  and/or 

(Being the company’s auditor for the financial statements of 2014 and 2016 and signed on the both 3 year 

financial statements) 

- Miss Waraporn Intaraprasit CPA No. 7881  and/or 

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

- Miss Chantra Wongsriudomporn  CPA No. 4996   

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

Either can be the company’s auditor to audit and propose their opinion on the company’s financial statements 

and in case of the both auditors cannot proceed their duties CWWP Co.,Ltd can arrange and propose  the new 

certified public auditor to be the company auditor for the approval of the company’s Board of Directors, whom 

have been authorized by AGM for the approval. 

 Four of them have no relationship with the Company/ Company’s subsidiary/ Company management/ 

or major shareholders. This has assured the independence of auditors in auditing and providing opinions toward 

the Company’s financial statements.  

 CWWP Co., Ltd. is also appointed to be auditor for 5 of subsidiaries and joint ventures for 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 The audit fee for 2017 is determined as follows: 

 Unit : Baht 

Audit Fees 
2017 

2016 
Change (decrease) 

(Proposed year) Amount % 

Audit fee for annual financial statements and review 

fee for quarterly consolidated financial statements and 

annual financial statements (four quarters) 

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

Review fee for quarterly financial statements (three 

quarters) 
1,095,000 1,050,000 45,000 4.29 

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

Audit fee for annual financial statements and review 

fee for quarterly financial statements (three quarters) 

of subsidiaries and joint ventures 

710,000 

(5 of subsidiaries and 

joint ventures 

990,000 

(6 of subsidiaries and 

joint ventures 

  

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

 

 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. 

The resolution in this agenda requires the majority vote of the shareholders who present in the meeting and 

vote. 

 

 Resolutions : The meeting approved the appointment of CWWP as the auditor for 2017, which is the 

3rd year, comprising of the following CPAs: 

- Miss Wanraya   Puttasatiean CPA No. 4387  and/or 

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

- Mr.Cherdsakul  Onmongkol CPA No. 7195  and/or 

 (Being the company’s auditor for the financial statements of 2014 and 2016 and signed on 

  the both 3 year financial statements) 

- Miss Waraporn Intaraprasit CPA No. 7881  and/or 

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

- Miss Chantra Wongsriudomporn  CPA No. 4996   

 (Have not yet been the auditor signing on the company’s financial statements)  
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Either can be the company’s auditor to audit and propose their opinion on the company’s financial 

statements and in case of the both auditors cannot proceed their duties CWWP Co.,Ltd can arrange and propose  

the new certified public auditor to be the company auditor for the approval of the company’s Board of 

Directors, whom have been authorized by AGM for the approval. 

 Four of them have no relationship with the Company/ Company’s subsidiary/ Company management/ 

or major shareholders. This has assured the independence of auditors in auditing and providing opinions toward 

the Company’s financial statements.  

 CWWP Co., Ltd. is also appointed to be auditor for 5 of subsidiaries and joint ventures for 2017. 

 

 The audit fee for 2017 is determined as follows: 

 Unit : Baht 

Audit Fees 
2017 

2016 
Change (decrease) 

(Proposed year) Amount % 

Audit fee for annual financial statements and 

review fee for quarterly consolidated financial 

statements and annual financial statements (four 

quarters) 

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

Review fee for quarterly financial statements 

(three quarters) 
1,095,000 1,050,000 45,000 4.29

Total 3,000,000 2,900,000 100,000** 3.45**
Audit fee for annual financial statements and 

review fee for quarterly financial statements (three 

quarters) of subsidiaries and joint ventures 

710,000 

 

(5 of subsidiaries 

and joint ventures 

990,000 

 

(6 of subsidiaries 

and joint ventures 

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

 

 The resolution was reached with vote results as follows: 

 Approved 407,162,117 Votes representing     100.00% 

 Disapproved                  0 Votes representing       0.00% 

 Abstained                   0 Votes representing       0.00% 

There were 106 shareholders representing in the meeting.  
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Either can be the company’s auditor to audit and propose their opinion on the company’s financial 

statements and in case of the both auditors cannot proceed their duties CWWP Co.,Ltd can arrange and propose  

the new certified public auditor to be the company auditor for the approval of the company’s Board of 

Directors, whom have been authorized by AGM for the approval. 

 Four of them have no relationship with the Company/ Company’s subsidiary/ Company management/ 

or major shareholders. This has assured the independence of auditors in auditing and providing opinions toward 

the Company’s financial statements.  

 CWWP Co., Ltd. is also appointed to be auditor for 5 of subsidiaries and joint ventures for 2017. 

 

 The audit fee for 2017 is determined as follows: 

 Unit : Baht 

Audit Fees 
2017 

2016 
Change (decrease) 

(Proposed year) Amount % 

Audit fee for annual financial statements and 

review fee for quarterly consolidated financial 

statements and annual financial statements (four 

quarters) 

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

Review fee for quarterly financial statements 

(three quarters) 
1,095,000 1,050,000 45,000 4.29

Total 3,000,000 2,900,000 100,000** 3.45**
Audit fee for annual financial statements and 

review fee for quarterly financial statements (three 

quarters) of subsidiaries and joint ventures 

710,000 

 

(5 of subsidiaries 

and joint ventures 

990,000 

 

(6 of subsidiaries 

and joint ventures 

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

 

 The resolution was reached with vote results as follows: 

 Approved 407,162,117 Votes representing     100.00% 

 Disapproved                  0 Votes representing       0.00% 

 Abstained                   0 Votes representing       0.00% 

There were 106 shareholders representing in the meeting.  

 

Agenda 9 To consider reducing the Company’s registered capital from Baht 2,759,254,524 

  to Baht 2,722,700,705 

The Chairman informed that, the Board deemed that the Meeting of Shareholders should consider and 

approve to decrease registered capital of the Company from Baht 2,759,254,524 which comprised of 

2,759,254,524 common shares.  The Company’s paid-up capital is at Baht 1,191,817,913 which comprised of 

1,191,817,913 common shares.  The Company will eliminate 36,553,819 unpaid up shares worth Baht 

36,553,819 at Baht 1 par.    This is the common stock issued to accommodate the conversion of ESOP to the 

employees. And some executives have already exercised their rights. The program have already been expired 

on December 31, 2016.    

The Company’s remaining registered capital will remain at Baht 2,722,700,705 comprised of 

2,722,700,705 shares with Baht 1 par value. paid-up capital is at Baht 1,191,817,913 which comprised of 

1,191,817,913 common shares. 

 The Chairman asked shareholders whether they had any questions or consider reducing the 

Company’s registered capital from Baht 2,759,254,524 to Baht 2,722,700,705 

 Since no shareholder asked any further, the Chairman then the Company’s registered capital from 

Baht 2,759,254,524 to Baht 2,722,700,705  

 The resolution in this agenda requires an approval from the shareholders' meeting with a vote of not 

less than three-fourths of the total number of votes of shareholders attending the meeting and having the right to 

vote. 

 Resolutions : The meeting approved to decrease registered capital of the Company from Baht 

2,759,254,524 which comprised of 2,759,254,524 common shares.  The Company’s paid-up capital is at Baht 

1,191,817,913 which comprised of 1,191,817,913 common shares.  The Company will eliminate 36,553,819 

unpaid up shares worth Baht 36,553,819 at Baht 1 par.    This is the common stock issued to accommodate the 

conversion of ESOP to the employees. And some executives have already exercised their rights. The program 

have already been expired on December 31, 2016.   The Company’s remaining registered capital will remain at 

Baht 2,722,700,705 comprised of 2,722,700,705 shares with Baht 1 par value. paid-up capital is at Baht 

1,191,817,913 which comprised of 1,191,817,913 common shares. 

 The resolution was reached with vote results as follows: 

 Approved  406,762,117 Votes representing 99.90% 

 Disapproved        400,000 Votes representing     0.10% 

 Abstained                    0 Votes representing     0.00% 

 There were 106 shareholders representing in the meeting. (during this agenda, 0  more 

shareholders attending the meeting from the beginning ) 
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Agenda 10   To consider amending Memorandum of Association Section 4 to be consistent with  

 the capital reduction. 

 The Chairman informed that, the Board deemed that the Meeting of Shareholders should consider 

and approve to amend Clause 4. of the Memorandum of Association of the Company to be accordance with the 

reduction of the registered share capital as by cancellation the existent contents and use the new contents as 

mention below: 

"Clause 4. Registered Capital    2,722,700,705 Baht (Two thousand seven hundred  

       twenty two million seven hundred seven hundred and  

       five baht.)  

 Divided into 2,722,700,705 Shares (Two thousand seven hundred twenty two million seven  

       hundred seven hundred and five shares) 

 Par value of                          1.00 Baht (One Baht) 

 

 Divided as follows; 

 Ordinary shares     2,722,700,705 Shares (Two thousand seven hundred twenty  

     two million seven hundred seven hundred and five shares) 

 Preferred shares                     - Shares ( - )" 

 

 The Chairman asked shareholders whether they had any questions or consider reducing consider 

amending Memorandum of Association Section 4 to be consistent with the capital reduction.  

 Since no shareholder asked any further, the Chairman then consider amending Memorandum of 

Association Section 4 to be consistent with the capital reduction.  

 The resolution in this agenda requires an approval from the shareholders' meeting with a vote of 

not less than three-fourths of the total number of votes of shareholders attending the meeting and having the 

right to vote. 

 Resolutions :  The meeting unanimously approved amending Memorandum of Association 

Section 4 to be consistent with the capital reduction. 

 The resolution was reached with vote results as follows: 

 Approved  406,762,117 Votes representing     99.90% 

 Disapproved        400,000 Votes representing      0.10% 

 Abstained                    0 Votes representing      0.00% 
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Agenda 10   To consider amending Memorandum of Association Section 4 to be consistent with  

 the capital reduction. 

 The Chairman informed that, the Board deemed that the Meeting of Shareholders should consider 

and approve to amend Clause 4. of the Memorandum of Association of the Company to be accordance with the 

reduction of the registered share capital as by cancellation the existent contents and use the new contents as 

mention below: 

"Clause 4. Registered Capital    2,722,700,705 Baht (Two thousand seven hundred  

       twenty two million seven hundred seven hundred and  

       five baht.)  

 Divided into 2,722,700,705 Shares (Two thousand seven hundred twenty two million seven  

       hundred seven hundred and five shares) 

 Par value of                          1.00 Baht (One Baht) 

 

 Divided as follows; 

 Ordinary shares     2,722,700,705 Shares (Two thousand seven hundred twenty  

     two million seven hundred seven hundred and five shares) 

 Preferred shares                     - Shares ( - )" 

 

 The Chairman asked shareholders whether they had any questions or consider reducing consider 

amending Memorandum of Association Section 4 to be consistent with the capital reduction.  

 Since no shareholder asked any further, the Chairman then consider amending Memorandum of 

Association Section 4 to be consistent with the capital reduction.  

 The resolution in this agenda requires an approval from the shareholders' meeting with a vote of 

not less than three-fourths of the total number of votes of shareholders attending the meeting and having the 

right to vote. 

 Resolutions :  The meeting unanimously approved amending Memorandum of Association 

Section 4 to be consistent with the capital reduction. 

 The resolution was reached with vote results as follows: 

 Approved  406,762,117 Votes representing     99.90% 

 Disapproved        400,000 Votes representing      0.10% 

 Abstained                    0 Votes representing      0.00% 

 There were 106 shareholders representing in the meeting. (during this agenda, 0  more 

shareholders attending the meeting from the beginning ) 

 

Agenda 11   Consideration on the amendment of terms and conditions for the issuance and  

 offering of remaining unsubscribed ordinary shares of the Company’s existing 

 shareholders’ which shall be allocated and offered to investors and/or institutional  

 investors in private placement. 

 The Chairman informed that, the Board deemed that the Meeting of Shareholders amendment of terms and 

conditions for the issuance and offering of remaining unsubscribed ordinary shares of the Company’s existing 

shareholders, which shall be allocated and offered to investors and/or institutional investors in private placement With 

regards to the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.2/2016, held on October 18, 2016, an allocation of 

newly issued ordinary shares for the amount not exceeding 1,089,080,282 shares to offer to existing shareholders 

according to their shareholding proportions was approved. The proposed ratio is 1 existing share to 1 new share at the 

rate of 1 Baht per share. The reservation and purchase date of newly issued ordinary shares as well as payment 

collection were scheduled on November 21-25, 2016, and there were a total of 102,737,631 newly issued ordinary 

shares purchased by existing shareholders, thus the remaining unsubscribed ordinary shares amounted to 986,342,651 

shares. In which case, it is the resolution of the EGM No.2/2016 to offer these remaining unsubscribed shares to 

investors and /or institutional investors, provided that such person (s) are not connected persons of the company in 

private placement. In this regard, the Board of Directors or person(s) who is authorized by the Board of Directors shall 

be authorized to determine the name of the investors who shall be allocated, offering price, subscription period and 

method of payment in entirety or to portion and offer in lots from time to time as deemed appropriate. In compliance 

with the notification of the Capital Market Supervisory Board No. Torjor.72/2558 Re: Approval to Listed Companies of 

offer sale of new common shares in the Manner of Private Placement. 

 However, in order to encourage flexibility and opportunities to recruit potential investors to participate in the 

investment activities, the Company is of the view that the terms and conditions for allocation of remaining unsubscribed 

ordinary shares to investors and/or institutional investors shall be amended on particular areas as follows: 

 

1. Amendments of Terms and Conditions 

 From the existing : In the case there are remaining unsubscribed ordinary shares from the 

allocation in 6.1.1 above, it shall be allotted and offered to investors in private placement and/or institutional investors 

categorized, provided that such persons are not connected persons of the Company. It shall be allotted to each investor 

in private placement in number of not exceeding 10 percent of the new paid-up capital (after finish the offering of new 

ordinary shares to the existing shareholders) at offering price of not less the weighted-average price of the Company’s 

shares trading on the SET during the period of at least 7 consecutive business days but not exceeding 15 consecutive 

business days prior to the date of subscription and not less than the price of Right Offering.   
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 Change to : In the case there are remaining unsubscribed ordinary shares from the allocation to 

the existing shareholders, it shall be allotted and offered to investors in private placement and/or institutional investors 

categorized, provided that such persons are not connected persons of the Company. It shall be allotted to each investor 

in private placement in number of not exceeding 25 percent of the new paid-up capital (after finish the offering of new 

ordinary shares to the existing shareholders) at offering price of not less the weighted-average price of the Company’s 

shares trading on the SET during the period of at least 7 consecutive business days but not exceeding 15 consecutive 

business days prior to the date of subscription and not less than the price of Right Offering.   

The allocation of  newly issued ordinary shares as per the details  above in any case shall not enable any shareholders to 

hold the Company’s shares in an increasing nature reaching or crossing the point where a tender offer must be made, as 

prescribed in the Notification of the Capital Market Supervisory Board No. TorChor. 12/2554 Re: Rules, Conditions 

and Procedures for the Acquisition of Securities for Business Takeovers, or in violation of the foreign limit as specified 

in the Company’s Articles of Association, which currently allows foreigners to hold no more than 49 percent of all 

issued shares of the Company. 

2. Extension of the Allocation Period 

In this regard, the Board of Directors or person(s) who is authorized by the Board of Directors are to complete the 

allocation of remaining unsubscribed ordinary shares of the existing shareholders within 12 months after obtaining the 

2017 Annual General Meeting of Shareholders’ approval on the amendment of terms and conditions for the allocation 

of remaining unsubscribed ordinary shares of the Company’s existing shareholders’ quotas to investors in private 

placement. 

 However, the offered price and other conditions for the allocation of remaining unsubscribed 

ordinary shares from existing shareholders’ quotas to investors in private placement are to be in accordance with the 

resolution approved by the EGM No.2/2016. 

 The Chairman asked shareholders whether they had any questions or consider reducing the 

amendment of terms and conditions for the issuance and offering of remaining unsubscribed ordinary shares of 

the Company’s existing shareholders’ which shall be allocated and offered to investors and/or institutional 

investors in private placement. 

  

 Since no shareholder asked any further, the Chairman then the amendment of terms and 

conditions for the issuance and offering of remaining unsubscribed ordinary shares of the Company’s existing 

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

placement.  

 The resolution in this agenda requires an approval from the shareholders' meeting with a vote of 

not less than three-fourths of the total number of votes of shareholders attending the meeting and having the 

right to vote. 
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 Change to : In the case there are remaining unsubscribed ordinary shares from the allocation to 

the existing shareholders, it shall be allotted and offered to investors in private placement and/or institutional investors 

categorized, provided that such persons are not connected persons of the Company. It shall be allotted to each investor 

in private placement in number of not exceeding 25 percent of the new paid-up capital (after finish the offering of new 

ordinary shares to the existing shareholders) at offering price of not less the weighted-average price of the Company’s 

shares trading on the SET during the period of at least 7 consecutive business days but not exceeding 15 consecutive 

business days prior to the date of subscription and not less than the price of Right Offering.   

The allocation of  newly issued ordinary shares as per the details  above in any case shall not enable any shareholders to 

hold the Company’s shares in an increasing nature reaching or crossing the point where a tender offer must be made, as 

prescribed in the Notification of the Capital Market Supervisory Board No. TorChor. 12/2554 Re: Rules, Conditions 

and Procedures for the Acquisition of Securities for Business Takeovers, or in violation of the foreign limit as specified 

in the Company’s Articles of Association, which currently allows foreigners to hold no more than 49 percent of all 

issued shares of the Company. 

2. Extension of the Allocation Period 

In this regard, the Board of Directors or person(s) who is authorized by the Board of Directors are to complete the 

allocation of remaining unsubscribed ordinary shares of the existing shareholders within 12 months after obtaining the 

2017 Annual General Meeting of Shareholders’ approval on the amendment of terms and conditions for the allocation 

of remaining unsubscribed ordinary shares of the Company’s existing shareholders’ quotas to investors in private 

placement. 

 However, the offered price and other conditions for the allocation of remaining unsubscribed 

ordinary shares from existing shareholders’ quotas to investors in private placement are to be in accordance with the 

resolution approved by the EGM No.2/2016. 

 The Chairman asked shareholders whether they had any questions or consider reducing the 

amendment of terms and conditions for the issuance and offering of remaining unsubscribed ordinary shares of 

the Company’s existing shareholders’ which shall be allocated and offered to investors and/or institutional 

investors in private placement. 

  

 Since no shareholder asked any further, the Chairman then the amendment of terms and 

conditions for the issuance and offering of remaining unsubscribed ordinary shares of the Company’s existing 

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

placement.  

 The resolution in this agenda requires an approval from the shareholders' meeting with a vote of 

not less than three-fourths of the total number of votes of shareholders attending the meeting and having the 

right to vote. 

 Resolutions :  The meeting unanimously approved amending for the issuance and offering of 

remaining unsubscribed ordinary shares of the Company’s existing shareholders, which shall be allocated and 

offered to investors and/or institutional investors in private placement With regards to the Extraordinary 

General Meeting of Shareholders No.2/2016, held on October 18, 2016, an allocation of newly issued ordinary 

shares for the amount not exceeding 1,089,080,282 shares to offer to existing shareholders according to their 

shareholding proportions was approved. The proposed ratio is 1 existing share to 1 new share at the rate of 1 

Baht per share. The reservation and purchase date of newly issued ordinary shares as well as payment collection 

were scheduled on November 21-25, 2016, and there were a total of 102,737,631 newly issued ordinary shares 

purchased by existing shareholders, thus the remaining unsubscribed ordinary shares amounted to 986,342,651 

shares. In which case, it is the resolution of the EGM No.2/2016 to offer these remaining unsubscribed shares to 

investors and /or institutional investors, provided that such person (s) are not connected persons of the company 

in private placement. In this regard, the Board of Directors or person(s) who is authorized by the Board of 

Directors shall be authorized to determine the name of the investors who shall be allocated, offering price, 

subscription period and method of payment in entirety or to portion and offer in lots from time to time as 

deemed appropriate. In compliance with the notification of the Capital Market Supervisory Board No. 

Torjor.72/2558 Re: Approval to Listed Companies of offer sale of new common shares in the Manner of Private 

Placement. 

 However, in order to encourage flexibility and opportunities to recruit potential investors to 

participate in the investment activities, the Company is of the view that the terms and conditions for allocation 

of remaining unsubscribed ordinary shares to investors and/or institutional investors shall be amended on 

particular areas as follows: 

 

1.  Amendments of Terms and Conditions 

 From the existing : In the case there are remaining unsubscribed ordinary shares from the 

allocation in 6.1.1 above, it shall be allotted and offered to investors in private placement and/or institutional investors 

categorized, provided that such persons are not connected persons of the Company. It shall be allotted to each investor 

in private placement in number of not exceeding 10 percent of the new paid-up capital (after finish the offering of new 

ordinary shares to the existing shareholders) at offering price of not less the weighted-average price of the Company’s 

shares trading on the SET during the period of at least 7 consecutive business days but not exceeding 15 consecutive 

business days prior to the date of subscription and not less than the price of Right Offering.   

 Change to : In the case there are remaining unsubscribed ordinary shares from the allocation to 

the existing shareholders, it shall be allotted and offered to investors in private placement and/or institutional investors 

categorized, provided that such persons are not connected persons of the Company. It shall be allotted to each investor 

in private placement in number of not exceeding 25 percent of the new paid-up capital (after finish the offering of new 
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ordinary shares to the existing shareholders) at offering price of not less the weighted-average price of the Company’s 

shares trading on the SET during the period of at least 7 consecutive business days but not exceeding 15 consecutive 

business days prior to the date of subscription and not less than the price of Right Offering.   

The allocation of  newly issued ordinary shares as per the details  above in any case shall not enable any shareholders to 

hold the Company’s shares in an increasing nature reaching or crossing the point where a tender offer must be made, as 

prescribed in the Notification of the Capital Market Supervisory Board No. TorChor. 12/2554 Re: Rules, Conditions 

and Procedures for the Acquisition of Securities for Business Takeovers, or in violation of the foreign limit as specified 

in the Company’s Articles of Association, which currently allows foreigners to hold no more than 49 percent of all 

issued shares of the Company. 

2. Extension of the Allocation Period 

In this regard, the Board of Directors or person(s) who is authorized by the Board of Directors are to complete the 

allocation of remaining unsubscribed ordinary shares of the existing shareholders within 12 months after obtaining the 

2017 Annual General Meeting of Shareholders’ approval on the amendment of terms and conditions for the allocation 

of remaining unsubscribed ordinary shares of the Company’s existing shareholders’ quotas to investors in private 

placement.. 

 However, the offered price and other conditions for the allocation of remaining unsubscribed 

ordinary shares from existing shareholders’ quotas to investors in private placement are to be in accordance 

with the resolution approved by the EGM No.2/2016. 

The resolution was reached with vote results as follows: 

 Approved  406,762,117 Votes representing          99.90% 

 Disapproved        400,000 Votes representing          0.10% 

 Abstained                    0 Votes representing          0.00% 

 There were 106 shareholders representing in the meeting. (during this agenda, 0  more 

shareholders attending the meeting from the beginning ) 

 

Agenda 12 Consideration of Other Matters (if any) 

- None – 

 

The Chairman asked shareholders whether or not anyone had any additional questions. 

 

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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ordinary shares to the existing shareholders) at offering price of not less the weighted-average price of the Company’s 

shares trading on the SET during the period of at least 7 consecutive business days but not exceeding 15 consecutive 

business days prior to the date of subscription and not less than the price of Right Offering.   

The allocation of  newly issued ordinary shares as per the details  above in any case shall not enable any shareholders to 

hold the Company’s shares in an increasing nature reaching or crossing the point where a tender offer must be made, as 

prescribed in the Notification of the Capital Market Supervisory Board No. TorChor. 12/2554 Re: Rules, Conditions 

and Procedures for the Acquisition of Securities for Business Takeovers, or in violation of the foreign limit as specified 

in the Company’s Articles of Association, which currently allows foreigners to hold no more than 49 percent of all 

issued shares of the Company. 

2. Extension of the Allocation Period 

In this regard, the Board of Directors or person(s) who is authorized by the Board of Directors are to complete the 

allocation of remaining unsubscribed ordinary shares of the existing shareholders within 12 months after obtaining the 

2017 Annual General Meeting of Shareholders’ approval on the amendment of terms and conditions for the allocation 

of remaining unsubscribed ordinary shares of the Company’s existing shareholders’ quotas to investors in private 

placement.. 

 However, the offered price and other conditions for the allocation of remaining unsubscribed 

ordinary shares from existing shareholders’ quotas to investors in private placement are to be in accordance 

with the resolution approved by the EGM No.2/2016. 

The resolution was reached with vote results as follows: 

 Approved  406,762,117 Votes representing          99.90% 

 Disapproved        400,000 Votes representing          0.10% 

 Abstained                    0 Votes representing          0.00% 

 There were 106 shareholders representing in the meeting. (during this agenda, 0  more 

shareholders attending the meeting from the beginning ) 

 

Agenda 12 Consideration of Other Matters (if any) 

- None – 

 

The Chairman asked shareholders whether or not anyone had any additional questions. 

 

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. 

 

 

The meeting adjourned at 16.30 hrs.  

 

 

Sign…………………………………..Chairman of the Meeting     

                       ( Mr.Swake Srisuchart ) 

        

 

Recorded by 

 

 

Sign……………………………………….. 

     ( Mr. Thada Chumasaratul ) 

                        Company Secretary 

 

 

Certified authentic 

 

 

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

( Mr. Swake Srisuchart )                 ( Mr. Phisant Chintanapakdee) 

Director                                          Director 

 

TC/PL 
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สารสนเทศการจําหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ 

ของ 

บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

 

บริษทั เพาเวอร์ไลน์ เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) (“PLE”) ประกอบธุรกิจใหบ้ริการออกแบบ จดัหา รับเหมาติดตั้ง

งานระบบวิศวกรรม รับเหมาก่อสร้างอยา่งครบวงจร และพฒันาอสังหาริมทรัพย ์มีความประสงคจ์ะขายเงินลงทุนทั้งหมด

ใน บริษัท บํารุงเมืองพลาซ่า จํากัด ( “BMP”) ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัท และดําเนินธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์

“ศูนยก์ารคา้ SOHO” เพ่ือลดความเส่ียงในการดาํเนินธุรกิจและนาํเงินจากการขายใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีนและชาํระหน้ีหุน้กู้

ท่ีครบกาํหนดชาํระ 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 4/2560 เม่ือวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2560 และคร้ังท่ี 6/2560 เม่ือวนัท่ี 31 สิงหาคม 

2560 จึงไดมี้มติอนุมติัใหบ้ริษทัจาํหน่ายหุ้นสามญัของบาํรุงเมือง จาํนวน 23,261,166 หุ้น (รวมกรรมการและผูบ้ริหารของ 

PLE) มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.997 ของหุ้นสามญัท่ีออกและชาํระแลว้ของบาํรุงเมือง ใน

กรอบวงเงินทั้งส้ินจาํนวน 2,100,000,000 บาท ใหก้บั บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป  จาํกดั (มหาชน) (THG) (“ผูซ้ื้อ”) 

 

การเขา้ทาํรายการดงักล่าว เป็นรายการจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยต์ามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนท่ี ทจ. 

20/2551 เร่ืองหลกัเกณฑใ์นการทาํรายการท่ีมีนัยสําคญัท่ีเขา้ข่ายเป็นรายการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น ลงวนัท่ี 31 

สิงหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของ

บริษทัจดทะเบียนในการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์พ.ศ. 2547 รวมทั้งท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม (“ประกาศการไดม้า

หรือจาํหน่ายไป”) โดยมีรายละเอียดการเขา้ทาํรายการดงัน้ี 

 

1. วนั เดือน ปี ทีเ่กดิรายการ  

เม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม 2560 ไดมี้การลงนามในบนัทึกขอ้ตกลง (Memorandum of Understanding: MOU) ระหว่าง

บริษทั เพาเวอร์ไลน์ เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) และ บริษทั ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ฉบบัวนัท่ี 1 สิงหาคม 

2560 และสัญญาจาํนาํหุ้น (Share Pledge Agreement) ระหวา่งบริษทั เพาเวอร์ไลน์ เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) และ บริษทั 

ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ฉบบัวนัท่ี 1 สิงหาคม 2560 โดย THG ไดว้างเงินมดัจาํท่ีเรียกคืนไดต้ามเง่ือนไขท่ี

กาํหนด (Refundable Deposit) จาํนวนทั้งส้ิน 500 ลา้นบาทตามระยะเวลาท่ีกาํหนดใน MOU ซ่ึงไดแ้ก่ วนัท่ี 1 สิงหาคม 2560 

จาํนวน 300 ลา้นบาท และวนัท่ี 8 สิงหาคม 2560 จาํนวน 200 ลา้นบาท โดย THG ไดจ่้าย Refundable Deposit ครบถว้นตาม

จาํนวนและเวลาท่ีกาํหนดใน MOU แลว้ โดย Refundable Deposit ถือเป็นส่วนหน่ึงของค่าหุน้ (สาํหรับ Share Transaction) 

หรือทรัพยสิ์น (สาํหรับ Asset Transaction) ในการน้ี  PLE ไดจ้าํนาํหุ้นร้อยละ 75.99 ใน BMP ในวนัลงนามใน MOU เพ่ือ

เป็นหลกัประกนัในการคืน Refundable Deposit ตาม Share Pledge Agreement เช่นกัน และ PLE ได้เปิดเผยขอ้มูลการลง

นามใน MOU Share Transaction และ Asset Transaction ต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET Disclosure) เม่ือวนัท่ี 

10 สิงหาคม 2560 จากการเจรจากบั THG จึงเห็นควรให้ทาํ Share Transaction ให้เสร็จส้ิน (Closing) ภายใน 31 ตุลาคม 

2560 (Long Stop Date) (หรือวนัอ่ืนท่ีอาจเล่ือนไปเล็กน้อยเพ่ือให้สามารถโอนหุ้นได)้ โดย PLE และ THG ได้ลงนามใน

บันทึกข้อตกลงซ้ือขายหุ้น (Share Purchase Agreement) ในวันที่ 31 สิงหาคม 2560 และ PLE จะทําการโอนหุ้นและ

ปฏิบัติตามเง่ือนไขบังคบัสําเร็จครบถ้วน ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2560 และได้รับชําระเงนิส่วนที่เหลือ จํานวน 1,600 ล้าน

บาท 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 2 
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สารสนเทศการจําหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ 

ของ 

บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

 

บริษทั เพาเวอร์ไลน์ เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) (“PLE”) ประกอบธุรกิจใหบ้ริการออกแบบ จดัหา รับเหมาติดตั้ง

งานระบบวิศวกรรม รับเหมาก่อสร้างอยา่งครบวงจร และพฒันาอสังหาริมทรัพย ์มีความประสงคจ์ะขายเงินลงทุนทั้งหมด

ใน บริษัท บํารุงเมืองพลาซ่า จํากัด ( “BMP”) ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัท และดําเนินธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์

“ศูนยก์ารคา้ SOHO” เพ่ือลดความเส่ียงในการดาํเนินธุรกิจและนาํเงินจากการขายใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีนและชาํระหน้ีหุน้กู้

ท่ีครบกาํหนดชาํระ 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 4/2560 เม่ือวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2560 และคร้ังท่ี 6/2560 เม่ือวนัท่ี 31 สิงหาคม 

2560 จึงไดมี้มติอนุมติัใหบ้ริษทัจาํหน่ายหุ้นสามญัของบาํรุงเมือง จาํนวน 23,261,166 หุ้น (รวมกรรมการและผูบ้ริหารของ 

PLE) มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.997 ของหุ้นสามญัท่ีออกและชาํระแลว้ของบาํรุงเมือง ใน

กรอบวงเงินทั้งส้ินจาํนวน 2,100,000,000 บาท ใหก้บั บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป  จาํกดั (มหาชน) (THG) (“ผูซ้ื้อ”) 

 

การเขา้ทาํรายการดงักล่าว เป็นรายการจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยต์ามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนท่ี ทจ. 

20/2551 เร่ืองหลกัเกณฑใ์นการทาํรายการท่ีมีนัยสําคญัท่ีเขา้ข่ายเป็นรายการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น ลงวนัท่ี 31 

สิงหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของ

บริษทัจดทะเบียนในการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์พ.ศ. 2547 รวมทั้งท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม (“ประกาศการไดม้า

หรือจาํหน่ายไป”) โดยมีรายละเอียดการเขา้ทาํรายการดงัน้ี 

 

1. วนั เดือน ปี ทีเ่กดิรายการ  

เม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม 2560 ไดมี้การลงนามในบนัทึกขอ้ตกลง (Memorandum of Understanding: MOU) ระหว่าง

บริษทั เพาเวอร์ไลน์ เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) และ บริษทั ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ฉบบัวนัท่ี 1 สิงหาคม 

2560 และสัญญาจาํนาํหุ้น (Share Pledge Agreement) ระหวา่งบริษทั เพาเวอร์ไลน์ เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) และ บริษทั 

ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ฉบบัวนัท่ี 1 สิงหาคม 2560 โดย THG ไดว้างเงินมดัจาํท่ีเรียกคืนไดต้ามเง่ือนไขท่ี

กาํหนด (Refundable Deposit) จาํนวนทั้งส้ิน 500 ลา้นบาทตามระยะเวลาท่ีกาํหนดใน MOU ซ่ึงไดแ้ก่ วนัท่ี 1 สิงหาคม 2560 

จาํนวน 300 ลา้นบาท และวนัท่ี 8 สิงหาคม 2560 จาํนวน 200 ลา้นบาท โดย THG ไดจ่้าย Refundable Deposit ครบถว้นตาม

จาํนวนและเวลาท่ีกาํหนดใน MOU แลว้ โดย Refundable Deposit ถือเป็นส่วนหน่ึงของค่าหุน้ (สาํหรับ Share Transaction) 

หรือทรัพยสิ์น (สาํหรับ Asset Transaction) ในการน้ี  PLE ไดจ้าํนาํหุ้นร้อยละ 75.99 ใน BMP ในวนัลงนามใน MOU เพ่ือ

เป็นหลกัประกนัในการคืน Refundable Deposit ตาม Share Pledge Agreement เช่นกัน และ PLE ได้เปิดเผยขอ้มูลการลง

นามใน MOU Share Transaction และ Asset Transaction ต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET Disclosure) เม่ือวนัท่ี 

10 สิงหาคม 2560 จากการเจรจากบั THG จึงเห็นควรให้ทาํ Share Transaction ให้เสร็จส้ิน (Closing) ภายใน 31 ตุลาคม 

2560 (Long Stop Date) (หรือวนัอ่ืนท่ีอาจเล่ือนไปเล็กน้อยเพ่ือให้สามารถโอนหุ้นได)้ โดย PLE และ THG ได้ลงนามใน

บันทึกข้อตกลงซ้ือขายหุ้น (Share Purchase Agreement) ในวันที่ 31 สิงหาคม 2560 และ PLE จะทําการโอนหุ้นและ

ปฏิบัติตามเง่ือนไขบังคบัสําเร็จครบถ้วน ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2560 และได้รับชําระเงนิส่วนที่เหลือ จํานวน 1,600 ล้าน

บาท 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 2 
 

 

2. คู่สัญญาทีเ่กีย่วข้องและความสัมพนัธ์กบับริษัทจดทะเบียน  

ผูข้าย บริษทั เพาเวอร์ไลน ์เอน็จิเนียร่ิง จากดั (มหาชน) 

ผูซ้ื้อ บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

สินทรัพยท่ี์จะซ้ือจะขาย หุน้สามญัของ BMP จาํนวน 23,261,166 หุน้ คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 99.997 

ความสมัพนัธ์ บริษทัและผูจ้ะซ้ือไม่มีความสมัพนัธ์ใดๆ ต่อกนัและมิไดเ้ป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกบัผูจ้ะซ้ือ 

 

3. ลกัษณะโดยทัว่ไปของรายการ และขนาดของรายการ  

บริษทัจะจาํหน่ายหุน้สามญัของ BMP ทั้งหมดจาํนวน 23,261,166 หุน้ (รวมกรรมการและผูบ้ริหารของ PLE) มูล

ค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 99.997 ของหุน้สามญัท่ีออกและชาํระแลว้ ในกรอบวงเงินรวมทั้งส้ิน 

2,100,000,000 บาท  

 

4. การคาํนวณขนาดของรายการ  

ข้อมลูทางการเงิน        หน่วย : ลา้นบาท 

รายการ PLE BMP 

สินทรัพยร์วม 7,049.50 1,267.16 

หกั สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 7.31 0 

หกั หน้ีสินรวม 6,005.42 851.06 

สินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิ (NTA) 1,036.77 416.1 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ 46.53 (62.60) 

หมายเหตุ : งบการเงินรวมของบริษทัสาํหรับงวด ส้ินสุด 30 มิถุนายน 2560 ท่ีผา่นการสอบบญัชีแลว้ 

 

การคาํนวณขนาดรายการตามเกณฑ์คาํนวณมลูค่าของรายการ 

เกณฑ์ทีใ่ช้คาํนวณ สูตรการคาํนวณ ขนาดรายการ 

1.เกณฑมู์ลค่าของสินทรัพย์

สุทธิ (NTA) 

สดัส่วนการถือหุน้(เพ่ิม/ลด) x NTA ของบริษทัท่ีทาํรายการ X 100 

NTA ของบริษทัจดทะเบียน 

(416.1 x 100)/1,036.77 

= 40.13 % 

2.เกณฑก์าํไรสุทธิ สดัส่วนการถือหุน้(เพ่ิม/ลด) x กาํไรสุทธิของบริษทัท่ีทาํรายการ x 100 

กาํไรสุทธิของบริษทัจดทะเบียน 

ไม่สามารถคาํนวณได ้

 

3.เกณฑมู์ลค่ารวมของส่ิง

ตอบแทน 

จาํนวนมูลค่าท่ีจ่ายหรือรับ x 100 

สินทรัพยร์วมของบริษทัจดทะเบียน 

(2,100 x 100)/ 7,049.5 

= 29.79 % 

4.เกณฑมู์ลค่าของหุน้ท่ีออก

ใหเ้พ่ือเป็นส่ิงตอบแทน 

จาํนวนหุน้ท่ีออกเพ่ือชาํระค่าสินทรัพย ์x 100 

จาํนวนหุน้ท่ีออกและชาํระแลว้ของบริษทัจดทะเบียน 

 

ไม่ตอ้งคาํนวณ 

 

เม่ือคาํนวณตามเกณฑมู์ลค่าของสินทรัพยสุ์ทธิ (NTA) จะมีขนาดรายการสูงสุดท่ีร้อยละ 40.13 ของ โดยคาํนวณ

จากงบการเงินของบริษทั สาํหรับรอบเวลาบญัชีประจาํปีส้ินสุด ณ 30 มิถุนายน 2560 ท่ีไดรั้บการตรวจสอบแลว้จากผูส้อบ

บญัชีของบริษทั  ดงันั้น ขนาดรายการของการขายหุน้ BMP คือ 40.13% ซ่ึงอยูร่ะหวา่ง 15% และ 50% ดงันั้น บริษัทต้อง

แจ้งตลาดหลกัทรัพย์ทนัททีีค่ณะกรรมการบริษัทมมีตเิข้าทาํรายการ และส่งหนงัสือแจ้งผู้ถือหุ้นให้ทราบภายใน 21 วนั 
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5. สรุปรายละเอยีดสินทรัพย์ทีจ่าํหน่ายไป 

ธุรกรรมการขายหุ้นใน BMP ให้ THG (Share Transaction) 

PLE และผูบ้ริหารของ PLE จาํนวน 9 คนจะขายหุ้นใน BMP ให้ THG รวมทั้งส้ินจาํนวน 23,261,166 หุ้น 

มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท คิดเป็นร้อยละประมาณ 99.997 ของจาํนวนหุ้น BMP ทั้งหมด จากการเจรจากบั THG 

เห็นควรให้ทาํ Share Transaction ให้เสร็จส้ิน (Closing) ภายใน 31 ตุลาคม 2560 (Long Stop Date) (หรือวนัอ่ืนท่ีอาจเล่ือน

ไปเลก็นอ้ยเพ่ือใหส้ามารถโอนหุน้ได)้  

โดยมีรายละเอียดของ BMP ดงัน้ี 

(1) ข้อมูลทัว่ไปของบริษัท 

ช่ือบริษทั บริษทั บาํรุงเมืองพลาซ่า จาํกดั 

ประเภทธุรกิจ พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์(ศูนยก์ารคา้ SOHO) 

ท่ีตั้งบริษทั 

 

611 ถนนบาํรุงเมือง แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศตัรูพ่าย 

กรุงเทพมหานคร 10100 

เลขท่ีทะเบียนนิติบุคคล 0105545057829 

วนัจดทะเบียนบริษทั 5 มิถุนายน 2545 

ทุนจดทะเบียน 2,326,176,700 บาท 

ทุนท่ีออกและชาํระแลว้ 1,951,176,700 บาท 

ทีม่า : บริษทั บาํรุงเมืองพลาซ่า จาํกดั 

 

(2) รายช่ือผู้ถือหุ้น 10 อนัดบัแรก ณ วนัที ่31 สิงหาคม 2560 

ลาํดบั ช่ือ-สกลุ จาํนวนหุ้น 
ร้อยละของจาํนวน

หุ้นทั้งหมด 

1. บริษทั เพาเวอร์ไลนเ์อน็จิเนียร่ิง จาํกดั )มหาชน(  23,261,148 99.9973 

2. นาย กรณ์ นอ้ยประสงค ์ 100 0.0004 

3. นาย กฤษฎา วนิชชีวะ 100 0.0004 

4. นาย กฤษณะ วนิชชีวะ 100 0.0004 

5. นาย เลิศศกัด์ิ ศรีเมือง 100 0.0004 

6. นางสาว วศิณี ลีมานะกิจ 100 0.0004 

7. นาง สิริกาญจน์ นอ้ยประสงค ์ 100 0.0004 

8. นาย เจือ ภวสนัต ์ 2 0.0000 

9. นาย ธาดา ชุมะศารทูล 2 0.0000 

10. นาย ธีรวฒัน์ ดิษาภิรมย ์ 2 0.0000 

11. อ่ืนๆ 13 0.0001 

รวม 23,261,767 100.00 

ทีม่า : บริษทั บาํรุงเมืองพลาซ่า จาํกดั 
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5. สรุปรายละเอยีดสินทรัพย์ทีจ่าํหน่ายไป 

ธุรกรรมการขายหุ้นใน BMP ให้ THG (Share Transaction) 

PLE และผูบ้ริหารของ PLE จาํนวน 9 คนจะขายหุ้นใน BMP ให้ THG รวมทั้งส้ินจาํนวน 23,261,166 หุ้น 

มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท คิดเป็นร้อยละประมาณ 99.997 ของจาํนวนหุ้น BMP ทั้งหมด จากการเจรจากบั THG 

เห็นควรให้ทาํ Share Transaction ให้เสร็จส้ิน (Closing) ภายใน 31 ตุลาคม 2560 (Long Stop Date) (หรือวนัอ่ืนท่ีอาจเล่ือน

ไปเลก็นอ้ยเพ่ือใหส้ามารถโอนหุน้ได)้  

โดยมีรายละเอียดของ BMP ดงัน้ี 

(1) ข้อมูลทัว่ไปของบริษัท 

ช่ือบริษทั บริษทั บาํรุงเมืองพลาซ่า จาํกดั 

ประเภทธุรกิจ พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์(ศูนยก์ารคา้ SOHO) 

ท่ีตั้งบริษทั 

 

611 ถนนบาํรุงเมือง แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศตัรูพ่าย 

กรุงเทพมหานคร 10100 

เลขท่ีทะเบียนนิติบุคคล 0105545057829 

วนัจดทะเบียนบริษทั 5 มิถุนายน 2545 

ทุนจดทะเบียน 2,326,176,700 บาท 

ทุนท่ีออกและชาํระแลว้ 1,951,176,700 บาท 

ทีม่า : บริษทั บาํรุงเมืองพลาซ่า จาํกดั 

 

(2) รายช่ือผู้ถือหุ้น 10 อนัดบัแรก ณ วนัที ่31 สิงหาคม 2560 

ลาํดบั ช่ือ-สกลุ จาํนวนหุ้น 
ร้อยละของจาํนวน

หุ้นทั้งหมด 

1. บริษทั เพาเวอร์ไลน์เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั )มหาชน(  23,261,148 99.9973 

2. นาย กรณ์ นอ้ยประสงค ์ 100 0.0004 

3. นาย กฤษฎา วนิชชีวะ 100 0.0004 

4. นาย กฤษณะ วนิชชีวะ 100 0.0004 

5. นาย เลิศศกัด์ิ ศรีเมือง 100 0.0004 

6. นางสาว วศิณี ลีมานะกิจ 100 0.0004 

7. นาง สิริกาญจน์ นอ้ยประสงค ์ 100 0.0004 

8. นาย เจือ ภวสนัต ์ 2 0.0000 

9. นาย ธาดา ชุมะศารทูล 2 0.0000 

10. นาย ธีรวฒัน์ ดิษาภิรมย ์ 2 0.0000 

11. อ่ืนๆ 13 0.0001 

รวม 23,261,767 100.00 

ทีม่า : บริษทั บาํรุงเมืองพลาซ่า จาํกดั 

 

 

 
 

 (3) รายช่ือคณะกรรมการ ณ วนัที ่31 สิงหาคม 2560 

ลาํดบั ช่ือ-สกลุ ตาํแหน่ง 

1. นาย สมศกัด์ิ คุปตเมธี กรรมการ 

2. นาย เสวก ศรีสุชาต กรรมการ 

3. นาย พิสนัต ์จินตนาภกัดี กรรมการ 

ทีม่า : บริษทั บาํรุงเมืองพลาซ่า จาํกดั 

 

 ทั้งน้ี ภายหลงัการทาํธุรกรรม คาดวา่รายช่ือคณะกรรมการบริษทัของ BMP จะมีรายช่ือดงัต่อไปน้ี 

ลาํดบั ช่ือ-สกลุ ตาํแหน่ง หมายเหตุ 

1. นายแพทยก์รณ์ ปองจิตธรรม กรรมการ ผูแ้ทนบริษทัฯ 

2. นายแพทยธ์นาธิป ศุภประดิษฐ์ กรรมการ ผูแ้ทนบริษทัฯ 

3. นายแพทยว์ศิิษฏ ์วามวาณิชย ์ กรรมการ ผูแ้ทนบริษทัฯ 

4. นายแพทยอ์าศิส อุนนะนนัทน ์ กรรมการ ผูแ้ทนบริษทัฯ 

5. นางกรรณิการ์ งามโสภี กรรมการ ผูแ้ทนบริษทัฯ 

6. นางสาวสุวดี พนัธ์ุพานิช กรรมการ ผูแ้ทนบริษทัฯ 

7. นายชาญมณู สุมาวงศ ์ กรรมการ ผูแ้ทนบริษทัฯ 

 

(4) ข้อมูลทางการเงนิ  

          หน่วย : ลา้นบาท 

รายการ 2558 2559 ม.ค – ม.ิย. 2560 

งบดลุ    

สินทรัพย ์ 1,396.82 1,305.47 1,276.16 

หน้ีสิน 822.39 826.76 851.06 

ส่วนของผูถื้อหุน้ 574.43 478.71 416.10 

งบกาํไรขาดทุน    

รายไดร้วม 87.87 74.96 39.75 

รวม ตน้ทุน ค่าใชจ่้าย และภาษีจ่าย 319.07 170.69 102.35 

กาํไรสุทธิ (ขาดทุน) (232.12) (95.73) (62.6) 

ทีม่า : บริษทั บาํรุงเมืองพลาซ่า จาํกดั 
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6. มูลค่ารวมส่ิงตอบแทน 

มลูค่ารวมส่ิงตอบแทน  

บริษทัจะไดรั้บเงินตอบแทนการขายหุน้สามญัของ BMP จาํนวน 23,261,166 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท 

คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 99.997 ของหุน้สามญัท่ีออกและชาํระแลว้ ในกรอบวงเงินทั้งส้ิน 2,100,000,000 บาท 

 

การชาํระเงิน 

1. เงินมดัจาํจาํนวน 500 ลา้นบาท คิดเป็น 23.8 % ของมูลค่าซ้ือขาย ผูซ้ื้อไดช้าํระใหแ้ก่บริษทัครบถว้นแลว้ในวนัท่ี 

8 สิงหาคม 2560  

2. เงินส่วนท่ีเหลือจาํนวนเท่ากบั 1,600 ลา้นบาท ผูซ้ื้อจะชาํระใหแ้ก่บริษทัในวนัท่ี 31 ตุลาคม 2560 ซ่ึงผูข้ายจะ

โอนกรรมสิทธ์ิหุน้ท่ีซ้ือขายใหผู้ซ้ื้อ  

 

7. มูลค่าของสินทรัพย์ทีจ่าํหน่ายไป 

หุน้สามญัของ BMP จาํนวน 23,261,166 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท มีมูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 

2560 เท่ากบั 416.1 ลา้นบาท หรือหุน้ละ 17.89 บาท 

 

8. เกณฑ์ทีใ่ช้ในการกาํหนดมูลค่าส่ิงตอบแทน 

  เกณฑท่ี์ใชใ้นการกาํหนดมูลค่าส่ิงตอบแทนในการจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์ เป็นไปตามขอ้ตกลงร่วมกนัระหวา่ง 

PLE และ THG โดยบริษทัอา้งอิงการรายงานการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นของ BMP โดยผูป้ระเมินอิสระ ประเมินโดยบริษทั 

เคแทค แอพเพรซลั แอนด ์เซอร์วสิ จาํกดั และ บริษทั  ที.เอ.มาเนจเมน้ท ์คอร์โปเรชัน่ (1999) จาํกดั เม่ือวนัท่ี 31 กรกฎาคม 

2560 ซ่ึงผูป้ระเมินราคาไม่มีความเก่ียวขอ้งหรือมีความสมัพนัธ์ใด ๆ กบับริษทั ทั้งน้ี การประเมินราคาดงักล่าวมี

วตัถุประสงคเ์พ่ือตอ้งการทราบมูลค่าตลาดของธุรกิจและวตัถุประสงคส์าธารณะ  

ราคามูลค่าส่ิงตอบแทนจาํนวน 2,100 ลา้นบาท อา้งอิงจากการประเมินมูลค่าสินทรัพยข์องผูป้ระเมินอิสระ ซ่ึงมี

มูลค่าประเมินเฉล่ียประมาณ 2,100 ลา้นบาทและพิจารณาถึงกาํไรรวมถึงการเจรจาต่อรองกนัระหวา่งบริษทัและผูซ้ื้อ 

 

9. ผลประโยชน์ทีบ่ริษัทคาดว่าจะได้รับ 

บริษทัคาดวา่การขายหุน้สามญัของ BMP จะก่อใหเ้กิดประโยชนต์่อบริษทั และผูถื้อหุน้ เน่ืองจากรายการดงักล่าว

จะทาํใหบ้ริษทัไดรั้บเงินจากการจาํหน่ายหุน้ เพ่ือนาํไปเป็นเงินทุนหมุนเวยีนและลดภาระหน้ีหุน้กูท่ี้ครบกาํหนดชาํระ ซ่ึงจะ

ช่วยส่งเสริมใหบ้ริษทัมีสภาพคล่อง และมีฐานะทางการเงินท่ีมัน่คง 

 

10. แผนการใช้เงนิทีไ่ด้รับจากการขาย  

 บริษทัจะนาํเงินท่ีไดจ้ากการขายหุน้สามญัของบริษทัยอ่ยจาํนวน 2,100 ลา้นบาท เพ่ือเป็นเงินทุนหมุนเวยีนและ

ชาํระหน้ีหุน้กูท่ี้ครบกาํหนดชาํระ 
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6. มูลค่ารวมส่ิงตอบแทน 

มลูค่ารวมส่ิงตอบแทน  
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9. ผลประโยชน์ทีบ่ริษัทคาดว่าจะได้รับ 

บริษทัคาดวา่การขายหุน้สามญัของ BMP จะก่อใหเ้กิดประโยชนต์่อบริษทั และผูถื้อหุน้ เน่ืองจากรายการดงักล่าว

จะทาํใหบ้ริษทัไดรั้บเงินจากการจาํหน่ายหุน้ เพ่ือนาํไปเป็นเงินทุนหมุนเวยีนและลดภาระหน้ีหุน้กูท่ี้ครบกาํหนดชาํระ ซ่ึงจะ

ช่วยส่งเสริมใหบ้ริษทัมีสภาพคล่อง และมีฐานะทางการเงินท่ีมัน่คง 

 

10. แผนการใช้เงนิทีไ่ด้รับจากการขาย  

 บริษทัจะนาํเงินท่ีไดจ้ากการขายหุน้สามญัของบริษทัยอ่ยจาํนวน 2,100 ลา้นบาท เพ่ือเป็นเงินทุนหมุนเวยีนและ
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11. เง่ือนไขการเข้าทาํรายการ  

 การเขา้ทาํรายการดงักล่าว บริษทัจะตอ้งดาํเนินการเปิดเผยสารสนเทศในการเขา้ทาํรายการต่อตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย ตามประกาศการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์ และส่งหนงัสือแจง้ผูถื้อหุ้นให้ทราบ ภายใน 21 วนั 

นบัจากวนัท่ีแจง้ตลาดหลกัทรัพย ์

 

12. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกีย่วกบัการตกลงเข้าทาํรายการ  

 คณะกรรมการได้พิจารณารายละเอียดเก่ียวกับการจาํหน่ายหุ้นของ BMP โดยอา้งอิงจากราคาประเมินของผู ้

ประเมินอิสระ เปรียบเทียบกบั ระยะเวลา ความเส่ียง และผลตอบแทนการจากลงทุน หากบริษทัยอ่ยดาํเนินโครงการต่อไป 

และเห็นว่าการจาํหน่ายหุ้นของ BMP ท่ีถืออยูท่ั้งหมดเพ่ือนาํเงินใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนและชาํระหน้ีหุ้นกูท่ี้ครบกาํหนด

ชาํระ จะเป็นประโยชน์ต่อบริษทัและผูถื้อหุน้ของบริษทั  

 

13. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัท ทีแ่ตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน พิจารณาร่วมกนัแลว้มีความเห็นสอดคลอ้งกบัความเห็นของคณะกรรมการ

บริษทั 

 

 บริษทัขอรับรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานน้ีถูกตอ้งและครบถว้นทุกประการ 

 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

      

 ขอแสดงความนบัถือ 

 บริษทั เพาเวอร์ไลน์ เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) 

 

 

 

 ( นายธาดา  ชุมะศารทูล )   

 เลขานุการบริษทั 

                ผูมี้อาํนาจรายงานสารสนเทศ 
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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 Bumrung Maung Plaza Co.Ltd (BMP) which is its subsidiary offering 

the service of real estate development “SOHO Shopping Center” in Bangkok 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 4/2017 of Board of Directors meeting on 31 July 2017 and 6/2017 on 31 August 2017, 

the Company approved the selling of 23,261,166 shares of common stock of BMP. The par value is Baht 100 per 

share which is equivalent to 99.997 percent of the issued shares to Thonburi Healthcare Group Public Company 

Limited (THG) in the remuneration price of THB2,100 million 

 

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 

PLE had signed MOU with THG on 1 August 2017 for selling of BMP shares and PLE received the 

refundable deposit of THB 500 million on 8 August 2017 as well as pledged 75.99 % of BMP shares to THG as 

security in the case that PLE cannot transfer the selling shares to THG within 31 October 2017. On 31 August 

2017 PLE and THG have entered into the Share Purchase Agreement for selling the BMP shares with the 

completion of all conditions precedent in 31 October 2017 as well as THG will pay the remaining balance of 

THB 1,600 million. 

 

 

 

 

 

Attachment 2
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Disposal of Assets 

of 

Power Line Engineering Public Company Limited 

 

Power Line Engineering Public Company Limited (“The Company”) offers the services of design, 
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According to the 4/2017 of Board of Directors meeting on 31 July 2017 and 6/2017 on 31 August 2017, 
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share which is equivalent to 99.997 percent of the issued shares to Thonburi Healthcare Group Public Company 
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1. Transaction Date 

PLE had signed MOU with THG on 1 August 2017 for selling of BMP shares and PLE received the 

refundable deposit of THB 500 million on 8 August 2017 as well as pledged 75.99 % of BMP shares to THG as 
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completion of all conditions precedent in 31 October 2017 as well as THG will pay the remaining balance of 

THB 1,600 million. 

 

 

 

 

 

Attachment 2

 
 

 

2. The Associated Parties and The Relationship with the Company 

Seller Power Line Engineering Public Company Limited 

Buyer Thonburi Healthcare Group Public Company Limited (THG) 

Shares 23,261,166 shares of BMP 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 23,261,166 shares of BMP. The par value is Baht 100 per share which is 

equivalent to 99.997 percent of the issued shares in the remuneration price of THB2,100 million. 

 

4. The Calculation of Transaction 

Financial Information        Unit : million (Baht) 

Lists PLE BMP 

Total assets 7,049.50 1,267.16 

Deduct Intangible assets 7.31 0 

Deduct Total liabilities 6,005.42 851.06 

Net tangible assets (NTA) 1,036.77 416.1 

Profit (Loss) 46.53 (62.60) 

Note: The consolidated financial statements of the Company as of 30 June 2017 were reviewed 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 

(416.1 x 100)/1,036.77 

= 40.13 % 

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 

(2,100 x 100)/ 7,049.5 

= 29.79 % 

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 40.13 percent calculating from the financial statements of the Company that was ended on 30 

June 2017, and was audited and reviewed 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 and inform to the shareholders within 21 days after the disclosure to SET.  

 

5. Summary of the disposed assets. 

    PLE together its 9 directors will sell the BMP shares to THG in the amount of 23,261,166 shares being 99.997 

% of BMP total shares with the par value of THB 100 per share. PLE have to transfer the selling shares to THG 

within 31 October 2017 (Closing date) or the another days after the closing (long stop date). Details are as 

follows: 

 (1) Company Profile 

Company Name Bamrung Maung Plaza Co., Ltd 

Business type SOHO Shopping Center 

Company Location 
611 Bamrung Mueang Road, Khlong Mahanak, Pom Prap Sattru 

Phai, Bangkok 10100 

Registration No. 0105545057829 

Registration Date 5 June 2545 

Registered Capital 2,326,176,700 Baht 

Issued and paid-up share capital 1,951,176,700 Baht 

Source : Bamrung Maung Plaza Co., Ltd. 
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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 

(416.1 x 100)/1,036.77 

= 40.13 % 

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 

(2,100 x 100)/ 7,049.5 

= 29.79 % 

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 40.13 percent calculating from the financial statements of the Company that was ended on 30 

June 2017, and was audited and reviewed 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 and inform to the shareholders within 21 days after the disclosure to SET.  

 

5. Summary of the disposed assets. 

    PLE together its 9 directors will sell the BMP shares to THG in the amount of 23,261,166 shares being 99.997 

% of BMP total shares with the par value of THB 100 per share. PLE have to transfer the selling shares to THG 

within 31 October 2017 (Closing date) or the another days after the closing (long stop date). Details are as 

follows: 

 (1) Company Profile 

Company Name Bamrung Maung Plaza Co., Ltd 

Business type SOHO Shopping Center 

Company Location 
611 Bamrung Mueang Road, Khlong Mahanak, Pom Prap Sattru 

Phai, Bangkok 10100 

Registration No. 0105545057829 

Registration Date 5 June 2545 

Registered Capital 2,326,176,700 Baht 

Issued and paid-up share capital 1,951,176,700 Baht 

Source : Bamrung Maung Plaza Co., Ltd. 

 

 
 

(2) List of top 10 shareholders as of August 31, 2017. 

No. Name 
Number of 

shares 

Percentage of 

total number of 

shares 

1. 
Power Line Engineering Public Company 

Limited 
23,261,148 99.9973 

2. Mr.Korn Noyprasong 100 0.0004 

3. Mr.Krisada Wanichiwa 100 0.0004 

4. Mr.Krisana Wanichiwa 100 0.0004 

5. Mr. Lerdsak Srimaung 100 0.0004 

6. Miss Wasinee Leemanakit 100 0.0004 

7. Mrs. Sirikran Noyprasong 100 0.0004 

8. Mr. Chure Pawasan 2 0.0000 

9. Mr. Thada Chumasaratul 2 0.0000 

10. Mr. Treerawat Disapirom 2 0.0000 

11. Other 13 0.0001 

Total 23,261,767 100.00 

Source : Bamrung Maung Plaza Co., Ltd. 

 

 (3) List of Directors as of 31 August 2017 

No. Name Position 

1. Mr. Somsak Kuppatametee Director 

2. Mr. Swake Srisuchart Director 

3. Mr. Phisant Chintanapakdee Director 

Source : Bamrung Maung Plaza Co., Ltd. 
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 Therefore BMP’s directors after the transaction will be as follows: 

No. Name Position Note 

1. Dr.Korn Pongjitdham Director Company Representative 

2. Dr.Tanatip Suppradit Director Company Representative 

3. Dr.Visit Vamvanit Director Company Representative 

4. Dr.Aasis Unnanuntana Director Company Representative 

5. Mrs.Kannika Ngamsopee Director Company Representative 

6. Miss Suwadee Pantpanich Director Company Representative 

7. Mr Chanmanu Sumawong Director Company Representative 

 

(4) Financial information 

          Unit : million (Baht) 

Lists 2015 2016 Jan – June 2017 

Balance Sheet    

Assets 1,396.82 1,305.47 1,276.16 

Liabilities 822.39 826.76 851.06 

Equity 574.43 478.71 416.10 

Profit and Loss Statement    

Total Income 87.87 74.96 39.75 

Total costs, expenses and taxes 319.07 170.69 102.35 

Net Profit (232.12) (95.73) (62.6) 

Source : Bamrung Maung Plaza Co., Ltd. 

 

6. The Total Value of Returns 

The Total Value of Returns 

The Company will receive the revenue from selling 23,261,166 shares of common stock of BMP which 

is  99.997 % of the BMP shares in the remuneration price of THB2,100 million. 

Payment 

1. The refundable deposit of THB 500 million being 23.8% of the selling price had already been paid 

on 8 August 2017. 

 

2. The Buyer will pay the remaining amount which is THB 1,600 million on 31 October 2017 and the 

seller will transfer the BMP shares.  
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The Total Value of Returns 

The Company will receive the revenue from selling 23,261,166 shares of common stock of BMP which 

is  99.997 % of the BMP shares in the remuneration price of THB2,100 million. 

Payment 

1. The refundable deposit of THB 500 million being 23.8% of the selling price had already been paid 

on 8 August 2017. 

 

2. The Buyer will pay the remaining amount which is THB 1,600 million on 31 October 2017 and the 

seller will transfer the BMP shares.  

 
 

7. The value of the disposed assets 

23,261,166 Ordinary shares of BMP with a par value of Baht 100 per share and a book value as of 30 

June 2017 was THB 416.1 million or THB 17.89 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 BMP 

assets by independent appraisers evaluated by K TAC Appraiser Services Co.,Ltd and T A Management 

Coporation (1999) Co.,Ltd on 31 August 2017which 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 THB2,100 million and  the averaged assessed value of  independent 

appraisers is THB 2,100 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 BMP 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 THB 2,100 

million to be working capital and repay for the debentures at maturity. 

 

11. The Conditions of Transaction 

 To proceed the transaction PLE have to disclose the transaction to SET for its disposal of assets and 

send the details transaction to the shareholders within 21 days. 

 

 

12. The Board of Directors’ Opinions regarding the transaction 

 The Board reviewed the detailed information about the disposal of BMP 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. 
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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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ส่ิงทีส่่งมาด้วย 3 
Attachment No.3

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 4  ก  

Attachment No.4 A
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 

Proxy Form A 

(แบบทัว่ไปซ่ึงเป็นแบบท่ีง่ายไม่ซับซ้อน) 

(General From) 

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

       Written At 

วนัท่ี..............เดือน........................พ.ศ.................. 

Date             Month                       Year 

 

1. ขา้พเจา้.............................................................................สัญชาติ................................อยูบ่า้นเลขท่ี........................ถนน.................................... 

I/We                 Nationality                          Address                     Road 

ตาํบล/แขวง................................................อาํเภอ/เขต...................................................จงัหวดั...................................................รหัสไปรษณีย.์.................. 

Sub-District                            District                   Province                     Zip Code 

 

2. เป็นผูถื้อหุ้นของ บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด (มหาชน) 

Being a shareholder of Power Line Engineering Public Company Limited 

โดยถือหุ้นจาํนวนทั้งส้ินรวม..............................................หุ้น            และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั...........................................เสียง ดงัน้ี 

Holding the total amounting of                               shares          and the voting right equals to       votes as follows: 

 หุ้นสามญั...........................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนเสียง ไดเ้ท่ากบั..................................................เสียง 

Ordinary share   shares equal to voting right  

         votes 

3. ขอมอบฉันทะให้ 

Hereby appoint 

 (1).............................................................................................อาย.ุ.................ปี   อยูบ่า้นเลขท่ี...................................... ถนน.......................................................... 

                Age                   Address               Road 

ตาํบล/แขวง............................................อาํเภอ/เขต.....................................................จงัหวดั........................................................รหัสไปรษณีย.์......................หรือ 

Sub-District                          District                 Province       Zip Code              : or, 

 (2).............................................................................................อาย.ุ.................ปี   อยูบ่า้นเลขท่ี...................................... ถนน........................................................... 

                Age                   Address               Road 

ตาํบล/แขวง.............................................อาํเภอ/เขต...................................................จงัหวดั.........................................................รหัสไปรษณีย.์......................หรือ 

Sub-District                          District               Province      Zip Code              : or, 

 (3)        มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ                    ดร.สิงห์ชยั   อรุณวฒิุพงศ ์         อาย ุ        57               ปี   

              Assign a proxy to the Independent Director/Chairman of the Audit Committee,     Dr.Singchai   Aroonvuthiphong    Age       57          years 

อยูบ่า้นเลขท่ี            2 ซอย     สุขมุวทิ 81 (ศิริพจน์) ถนน      สุขมุวทิ  แขวง          บางจาก    เขต           พระโขนง  

Address at No.        2 Soi      Sukhumvit 81 (Siripot) Road            Sukhumvit   Sub-District     Bangjak    District Phrakhanong 

จงัหวดั      กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย ์       10260  

Province      Bangkok  Zip Code     10260 

 

(4) มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ                    พลโทสินชยั    นุตสถิตย ์          อาย ุ            70            ปี 

              Assign a proxy to the Independent Director/Member of the Audit Committee,       Lt.General Sinchai     Nutsatid  Age        70          years 

อยูบ่า้นเลขท่ี            2 ซอย     สุขมุวทิ 81 (ศิริพจน์) ถนน      สุขมุวทิ  แขวง          บางจาก    เขต           พระโขนง  

Address at No.        2 Soi      Sukhumvit 81 (Siripot) Road            Sukhumvit   Sub-District     Bangjak    District Phrakhanong 

จงัหวดั      กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย ์       10260  

Province      Bangkok  Zip Code     10260 

 

(5) มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ                    นายสมประสงค ์    บุญยะชยั      อาย ุ            62           ปี 

              Assign a proxy to the Independent Director/Member of the Audit Committee,       Mr.Somprasong Boonyachai  Age        62         years 

อยูบ่า้นเลขท่ี            2 ซอย     สุขมุวทิ 81 (ศิริพจน์) ถนน      สุขมุวทิ  แขวง          บางจาก    เขต           พระโขนง  

Address at No.        2 Soi      Sukhumvit 81 (Siripot) Road            Sukhumvit   Sub-District     Bangjak    District Phrakhanong 

จงัหวดั      กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย ์       10260  

Province      Bangkok  Zip Code     10260 

 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2560  ในวันศุกร์ท่ี  27  

ตุลาคม  2560   เร่ิมประชุมเวลา  14.00  น.  ณ  ห้องศาลาไทย  ชั้น 3 โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพ   เลขท่ี 171 ซอยสุขมุวิท 11-13  ถนนสุขมุวทิเขตวฒันา กรุงเทพมหานคร   หรือท่ี

จะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at Extraordinary  General Meeting of Shareholders 1/2017   to be held on October 27th , 2017 at  

2:00 PM.   at Salathai Room, on the Floor 3, Ambassador Hotel Bangkok,  No.171  Soi Sukhumvit 11-13, Sukhumvit Road., Wattana, Bangkok or on the date and at the place as 

may be postponed or changed. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติ ด อ า ก ร แ ส ต ม ป์  

2 0  บ า ท  

D u t y  S t a m p  

2 0  B a h t  
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Attachment No.4 A
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 
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ติ ด อ า ก ร แ ส ต ม ป์  

2 0  บ า ท  

D u t y  S t a m p  

2 0  B a h t  
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Attachment No.4 A
 

 

 

 

 กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉันทะกระทาํไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 

 I/We shall be fully liable for any action taken by the proxy holder at the meeting. 

 

     ลงช่ือ.....................................................................................ผูม้อบฉันทะ 

     Signature                    Proxy Grantor 

                  (.............................................................................) 

 

     ลงช่ือ.....................................................................................ผูรั้บมอบฉันทะ 

     Signature                                       Proxy Holder 

                  (..............................................................................) 

 

     ลงช่ือ.....................................................................................ผูรั้บมอบฉันทะ 

     Signature                                       Proxy Holder 

                  (..............................................................................) 

   

ลงช่ือ.....................................................................................ผูรั้บมอบฉันทะ 

     Signature                                       Proxy Holder 

                  (..............................................................................) 

หมายเหตุ    ผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพยีงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะ

หลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

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

voting right in respect of a certain portion shares. 

69



  ส่ิงทีส่่งมาด้วย 4 ข 

Attachment No. 4 B

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
Proxy Form B 

(แบบท่ีกาํหนดรายการต่าง 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 
ตาํบล/แขวง................................................อาํเภอ/เขต...................................................จงัหวดั...................................................รหสัไปรษณีย.์.................. 
Sub-District                        District                 Province                  Zip Code 

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

โดยถือหุน้จาํนวนทั้งส้ินรวม..................................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  
ตาํบล/แขวง............................................อาํเภอ/เขต....................................................จงัหวดั...............................................รหสัไปรษณีย.์..................หรือ 
Sub-District                     District               Province            Zip Code                ; or, 
 
 (2)...................................................................................อายุ.............ปี อยูบ่า้นเลขท่ี....................................ถนน............................................ 
              Age             Address                         Road 
ตาํบล/แขวง............................................อาํเภอ/เขต....................................................จงัหวดั...............................................รหสัไปรษณีย.์..................หรือ 
Sub-District                     District                 Province            Zip Code                ; or, 
 
 (3)        มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ                    ดร.สิงห์ชยั   อรุณวฒิุพงศ ์         อาย ุ        57               ปี   

              Assign a proxy to the Independent Director/Chairman of the Audit Committee,     Dr.Singchai   Aroonvuthiphong    Age       57          years 

อยูบ่า้นเลขท่ี            2 ซอย     สุขมุวทิ 81 (ศิริพจน์) ถนน      สุขมุวทิ  แขวง          บางจาก    เขต           พระโขนง  

Address at No.        2 Soi      Sukhumvit 81 (Siripot) Road            Sukhumvit   Sub-District     Bangjak    District Phrakhanong 

จงัหวดั      กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย ์       10260  

Province      Bangkok  Zip Code     10260 

 

(4) มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ                    พลโทสินชยั    นุตสถิตย ์          อาย ุ            70            ปี 

              Assign a proxy to the Independent Director/Member of the Audit Committee,       Lt.General Sinchai     Nutsatid  Age        70          years 

อยูบ่า้นเลขท่ี            2 ซอย     สุขมุวทิ 81 (ศิริพจน์) ถนน      สุขมุวทิ  แขวง          บางจาก    เขต           พระโขนง  

Address at No.        2 Soi      Sukhumvit 81 (Siripot) Road            Sukhumvit   Sub-District     Bangjak    District Phrakhanong 

จงัหวดั      กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย ์       10260  

Province      Bangkok  Zip Code     10260 

 

(5) มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ                    นายสมประสงค ์    บุญยะชยั      อาย ุ            62           ปี 

              Assign a proxy to the Independent Director/Member of the Audit Committee,       Mr.Somprasong Boonyachai  Age        62         years 

อยูบ่า้นเลขท่ี            2 ซอย     สุขมุวทิ 81 (ศิริพจน์) ถนน      สุขมุวทิ  แขวง          บางจาก    เขต           พระโขนง  

Address at No.        2 Soi      Sukhumvit 81 (Siripot) Road            Sukhumvit   Sub-District     Bangjak    District Phrakhanong 

จงัหวดั      กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย ์       10260  

Province      Bangkok  Zip Code     10260 

 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2560  
ในวันศุกร์ที่  27  ตุลาคม  2560   เร่ิมประชุมเวลา  14.00  น.  ณ  ห้องศาลาไทย  ชั้น 3 โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพ   เลขท่ี 171 ซอยสุขุมวิท 11-13  ถนนสุขุมวิท
เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร   หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at Extraordinary  General Meeting of Shareholders 1/2017  to be held on October 27th 
, 2017 at  2:00 PM.  at Salathai Room, on the Floor 3, Ambassador Hotel Bangkok,  No.171  Soi Sukhumvit 11-13, Sukhumvit Road., Wattana, Bangkok or on 
the date and at the place as may be postponed or changed. 

 

 

 

ตดิอากรแสตมป์ 

20 บาท 

Duty Stamp 

20 Baht 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
Proxy Form B 

(แบบท่ีกาํหนดรายการต่าง 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 
ตาํบล/แขวง................................................อาํเภอ/เขต...................................................จงัหวดั...................................................รหสัไปรษณีย.์.................. 
Sub-District                        District                 Province                  Zip Code 

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

โดยถือหุน้จาํนวนทั้งส้ินรวม..................................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  
ตาํบล/แขวง............................................อาํเภอ/เขต....................................................จงัหวดั...............................................รหสัไปรษณีย.์..................หรือ 
Sub-District                     District               Province            Zip Code                ; or, 
 
 (2)...................................................................................อายุ.............ปี อยูบ่า้นเลขท่ี....................................ถนน............................................ 
              Age             Address                         Road 
ตาํบล/แขวง............................................อาํเภอ/เขต....................................................จงัหวดั...............................................รหสัไปรษณีย.์..................หรือ 
Sub-District                     District                 Province            Zip Code                ; or, 
 
 (3)        มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ                    ดร.สิงห์ชยั   อรุณวฒิุพงศ ์         อาย ุ        57               ปี   

              Assign a proxy to the Independent Director/Chairman of the Audit Committee,     Dr.Singchai   Aroonvuthiphong    Age       57          years 

อยูบ่า้นเลขท่ี            2 ซอย     สุขมุวทิ 81 (ศิริพจน์) ถนน      สุขมุวทิ  แขวง          บางจาก    เขต           พระโขนง  

Address at No.        2 Soi      Sukhumvit 81 (Siripot) Road            Sukhumvit   Sub-District     Bangjak    District Phrakhanong 

จงัหวดั      กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย ์       10260  

Province      Bangkok  Zip Code     10260 

 

(4) มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ                    พลโทสินชยั    นุตสถิตย ์          อาย ุ            70            ปี 

              Assign a proxy to the Independent Director/Member of the Audit Committee,       Lt.General Sinchai     Nutsatid  Age        70          years 

อยูบ่า้นเลขท่ี            2 ซอย     สุขมุวทิ 81 (ศิริพจน์) ถนน      สุขมุวทิ  แขวง          บางจาก    เขต           พระโขนง  

Address at No.        2 Soi      Sukhumvit 81 (Siripot) Road            Sukhumvit   Sub-District     Bangjak    District Phrakhanong 

จงัหวดั      กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย ์       10260  

Province      Bangkok  Zip Code     10260 

 

(5) มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ                    นายสมประสงค ์    บุญยะชยั      อาย ุ            62           ปี 

              Assign a proxy to the Independent Director/Member of the Audit Committee,       Mr.Somprasong Boonyachai  Age        62         years 

อยูบ่า้นเลขท่ี            2 ซอย     สุขมุวทิ 81 (ศิริพจน์) ถนน      สุขมุวทิ  แขวง          บางจาก    เขต           พระโขนง  

Address at No.        2 Soi      Sukhumvit 81 (Siripot) Road            Sukhumvit   Sub-District     Bangjak    District Phrakhanong 

จงัหวดั      กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย ์       10260  

Province      Bangkok  Zip Code     10260 

 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2560  
ในวันศุกร์ที่  27  ตุลาคม  2560   เร่ิมประชุมเวลา  14.00  น.  ณ  ห้องศาลาไทย  ชั้น 3 โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพ   เลขท่ี 171 ซอยสุขุมวิท 11-13  ถนนสุขุมวิท
เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร   หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at Extraordinary  General Meeting of Shareholders 1/2017  to be held on October 27th 
, 2017 at  2:00 PM.  at Salathai Room, on the Floor 3, Ambassador Hotel Bangkok,  No.171  Soi Sukhumvit 11-13, Sukhumvit Road., Wattana, Bangkok or on 
the date and at the place as may be postponed or changed. 

 

 

 

ตดิอากรแสตมป์ 

20 บาท 

Duty Stamp 

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

 
วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจําปี 2560  เม่ือวนัที ่28 เมษายน 2560  
1st  Agenda Consider and approve the minutes of 2017 AGM dated April 28th, 2017 

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

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

   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
Approve  Disapprove  Abstain 

 

วาระที ่2 พจิารณาและรับทราบความคืบหน้าในการขายหุ้น บริษัท บํารุงเมืองพลาซ่า จํากดั (SOHO)  

 ให้กบั บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) (THG)   

2nd  Agenda  Consider and acknowledge the progress of selling the shares of Bumruang Muang Plaza Co.,Ltd (SOHO) to 

Thonburi Health Care Group Public Company Limited 

 
Only acknowledgement / No Vote  

 

วาระที ่3 พจิารณาและรับทราบความคืบหน้าผลการดาํเนินการ กบั บริษัท เทคเนอร์ จํากดั (TN) 

 (ซ่ึงบริษัทถือหุ้นร้อยละ 50 ของ TN)   

3rd  Agenda   Consider and acknowledge the progress of proceeding with Techner Co.,Ltd (TN) 

(the company hold 50% of TN total shares) 

 

Only acknowledgement / No Vote  
 
 วาระที ่4 พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้าม)ี 

4th Agenda   To consider other matters (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 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทน
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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กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนงัสือมอบฉนัทะใหถื้อเสมือนวา่
ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 

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 ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้
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  ผูรั้บมอบฉนัทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดใ้นใบประจาํต่อแบบหนงัสือมอบ
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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  ส่ิงทีส่่งมาด้วย 4 ข 

Attachment No. 4 B

กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนงัสือมอบฉนัทะใหถื้อเสมือนวา่
ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 

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 ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้
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  ผูรั้บมอบฉนัทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดใ้นใบประจาํต่อแบบหนงัสือมอบ
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ส่ิงทีส่่งมาด้วย 4 ข 

Attachment No. 4 B

ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
Attachment to Proxy Form B 

 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอน็จิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

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

 ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2560  ในวันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2560  เร่ิมประชุม เวลา 14.00  น.  ณ  ห้องศาลาไทย  ชั้น 3 โรงแรม

แอมบาสเดอร์ กรุงเทพ   เลขท่ี 171 ซอยสุขุมวิท 11-13  ถนนสุขุมวิทเขตวฒันา กรุงเทพมหานคร     หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

 In Extraordinary  General Meeting of Shareholders 1/2017 to be held on 27 October 2017 at  14.00 PM..  at Salathai Room, on the Floor 

3, Ambassador Hotel Bangkok,  No.171  Soi Sukhumvit 11-13, Sukhumvit Road., Wattana, Bangkok or on the date and at the place as may be postponed or 

changed. 

 

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

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

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

Approve  Disapprove  Abstain 
 

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

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

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

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

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

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

Approve  Disapprove  Abstain 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย 4 ค 

Attachment No. 4 C
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 

ตาํบล/แขวง.................................................. อาํเภอ/เขต...................................................จงัหวดั................................................รหสัไปรษณีย.์................... 
Sub-District                                District    Province                      Zip Code 
ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ (Custodian) ใหก้บั................................................................................................................................. 
In the capacity of custodian with 
ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอน็จิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 
Being a shareholder is a shareholder in  Power Line Engineering Public Company Limited 
โดยถือหุน้จาํนวนทั้งส้ินรวม..................................................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 
ตาํบล/แขวง............................................อาํเภอ/เขต..................................................จงัหวดั.................................................รหสัไปรษณีย.์..................หรือ 
Sub-District                     District            Province            Zip Code               ; or, 
 (2)......................................................................................อายุ..................ปี อยูบ่า้นเลขท่ี.............................ถนน............................................ 
              Age                 Address         Road 
ตาํบล/แขวง............................................อาํเภอ/เขต..................................................จงัหวดั.................................................รหสัไปรษณีย.์..................หรือ 
Sub-District                     District             Province            Zip Code             ; or, 
  (3)        มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ                    ดร.สิงห์ชยั   อรุณวฒิุพงศ ์         อาย ุ        57               ปี   

              Assign a proxy to the Independent Director/Chairman of the Audit Committee,     Dr.Singchai   Aroonvuthiphong    Age       57          years 

อยูบ่า้นเลขท่ี            2 ซอย     สุขมุวทิ 81 (ศิริพจน์) ถนน      สุขมุวทิ  แขวง          บางจาก    เขต           พระโขนง  

Address at No.        2 Soi      Sukhumvit 81 (Siripot) Road            Sukhumvit   Sub-District     Bangjak    District Phrakhanong 

จงัหวดั      กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย ์       10260  

Province      Bangkok  Zip Code     10260 

 

(4) มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ                    พลโทสินชยั    นุตสถิตย ์          อาย ุ            70            ปี 

              Assign a proxy to the Independent Director/Member of the Audit Committee,       Lt.General Sinchai     Nutsatid  Age        70          years 

อยูบ่า้นเลขท่ี            2 ซอย     สุขมุวทิ 81 (ศิริพจน์) ถนน      สุขมุวทิ  แขวง          บางจาก    เขต           พระโขนง  

Address at No.        2 Soi      Sukhumvit 81 (Siripot) Road            Sukhumvit   Sub-District     Bangjak    District Phrakhanong 

จงัหวดั      กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย ์       10260  

Province      Bangkok  Zip Code     10260 

 

(5) มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ                    นายสมประสงค ์    บุญยะชยั      อาย ุ            62           ปี 

              Assign a proxy to the Independent Director/Member of the Audit Committee,       Mr.Somprasong Boonyachai  Age        62         years 

อยูบ่า้นเลขท่ี            2 ซอย     สุขมุวทิ 81 (ศิริพจน์) ถนน      สุขมุวทิ  แขวง          บางจาก    เขต           พระโขนง  

Address at No.        2 Soi      Sukhumvit 81 (Siripot) Road            Sukhumvit   Sub-District     Bangjak    District Phrakhanong 

จงัหวดั      กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย ์       10260  

Province      Bangkok  Zip Code     10260 

 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2560  
ในวันศุกร์ที่  27  ตุลาคม  2560   เร่ิมประชุมเวลา  14.00  น.  ณ  ห้องศาลาไทย  ชั้น 3 โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพ   เลขท่ี 171 ซอยสุขุมวิท 11-13  ถนนสุขุมวิทเขต
วฒันา กรุงเทพมหานคร   หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at Extraordinary  General Meeting of Shareholders 1/2017  to be held on October 27th , 
2017 at  2:00 PM.  at Salathai Room, on the Floor 3, Ambassador Hotel Bangkok,  No.171  Soi Sukhumvit 11-13, Sukhumvit Road., Wattana, Bangkok or on the 
date and at the place as may be postponed or changed. 

 

 

ตดิอากรแสตมป์ 

20 บาท 

Duty Stamp 

20 Baht 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย 4 ค 

Attachment No. 4 C
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 

ตาํบล/แขวง.................................................. อาํเภอ/เขต...................................................จงัหวดั................................................รหสัไปรษณีย.์................... 
Sub-District                                District    Province                      Zip Code 
ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ (Custodian) ใหก้บั................................................................................................................................. 
In the capacity of custodian with 
ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอน็จิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 
Being a shareholder is a shareholder in  Power Line Engineering Public Company Limited 
โดยถือหุน้จาํนวนทั้งส้ินรวม..................................................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 
ตาํบล/แขวง............................................อาํเภอ/เขต..................................................จงัหวดั.................................................รหสัไปรษณีย.์..................หรือ 
Sub-District                     District            Province            Zip Code               ; or, 
 (2)......................................................................................อายุ..................ปี อยูบ่า้นเลขท่ี.............................ถนน............................................ 
              Age                 Address         Road 
ตาํบล/แขวง............................................อาํเภอ/เขต..................................................จงัหวดั.................................................รหสัไปรษณีย.์..................หรือ 
Sub-District                     District             Province            Zip Code             ; or, 
  (3)        มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ                    ดร.สิงห์ชยั   อรุณวฒิุพงศ ์         อาย ุ        57               ปี   

              Assign a proxy to the Independent Director/Chairman of the Audit Committee,     Dr.Singchai   Aroonvuthiphong    Age       57          years 

อยูบ่า้นเลขท่ี            2 ซอย     สุขมุวทิ 81 (ศิริพจน์) ถนน      สุขมุวทิ  แขวง          บางจาก    เขต           พระโขนง  

Address at No.        2 Soi      Sukhumvit 81 (Siripot) Road            Sukhumvit   Sub-District     Bangjak    District Phrakhanong 

จงัหวดั      กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย ์       10260  

Province      Bangkok  Zip Code     10260 

 

(4) มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ                    พลโทสินชยั    นุตสถิตย ์          อาย ุ            70            ปี 

              Assign a proxy to the Independent Director/Member of the Audit Committee,       Lt.General Sinchai     Nutsatid  Age        70          years 

อยูบ่า้นเลขท่ี            2 ซอย     สุขมุวทิ 81 (ศิริพจน์) ถนน      สุขมุวทิ  แขวง          บางจาก    เขต           พระโขนง  

Address at No.        2 Soi      Sukhumvit 81 (Siripot) Road            Sukhumvit   Sub-District     Bangjak    District Phrakhanong 

จงัหวดั      กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย ์       10260  

Province      Bangkok  Zip Code     10260 

 

(5) มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ                    นายสมประสงค ์    บุญยะชยั      อาย ุ            62           ปี 

              Assign a proxy to the Independent Director/Member of the Audit Committee,       Mr.Somprasong Boonyachai  Age        62         years 

อยูบ่า้นเลขท่ี            2 ซอย     สุขมุวทิ 81 (ศิริพจน์) ถนน      สุขมุวทิ  แขวง          บางจาก    เขต           พระโขนง  

Address at No.        2 Soi      Sukhumvit 81 (Siripot) Road            Sukhumvit   Sub-District     Bangjak    District Phrakhanong 

จงัหวดั      กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย ์       10260  

Province      Bangkok  Zip Code     10260 

 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2560  
ในวันศุกร์ที่  27  ตุลาคม  2560   เร่ิมประชุมเวลา  14.00  น.  ณ  ห้องศาลาไทย  ชั้น 3 โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพ   เลขท่ี 171 ซอยสุขุมวิท 11-13  ถนนสุขุมวิทเขต
วฒันา กรุงเทพมหานคร   หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at Extraordinary  General Meeting of Shareholders 1/2017  to be held on October 27th , 
2017 at  2:00 PM.  at Salathai Room, on the Floor 3, Ambassador Hotel Bangkok,  No.171  Soi Sukhumvit 11-13, Sukhumvit Road., Wattana, Bangkok or on the 
date and at the place as may be postponed or changed. 

 

 

ตดิอากรแสตมป์ 

20 บาท 

Duty Stamp 

20 Baht 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 4 ค 

Attachment No. 4 C
3. ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในคร้ังน้ี ดงัน้ี 

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

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

 
 

วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจําปี 2560  เม่ือวนัที ่28 เมษายน 2560  
1st  Agenda Consider and approve the minutes of 2017 AGM dated April 28th, 2017 

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

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

   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
Approve  Disapprove  Abstain 

 

วาระที ่2 พจิารณาและรับทราบความคืบหน้าในการขายหุ้น บริษัท บํารุงเมืองพลาซ่า จํากดั (SOHO)  

 ให้กบั บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) (THG)   

2nd  Agenda  Consider and acknowledge the progress of selling the shares of Bumruang Muang Plaza Co.,Ltd (SOHO) to 

Thonburi Health Care Group Public Company Limited 

 
Only acknowledgement / No Vote  

 

วาระที ่3 พจิารณาและรับทราบความคืบหน้าผลการดาํเนินการ กบั บริษัท เทคเนอร์ จํากดั (TN) 

 (ซ่ึงบริษัทถือหุ้นร้อยละ 50 ของ TN)   

3rd  Agenda   Consider and acknowledge the progress of proceeding with Techner Co.,Ltd (TN) 

(the company hold 50% of TN total shares) 

 

Only acknowledgement / No Vote  
 
 วาระที ่4 พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้าม)ี 

4th Agenda    To consider other matters (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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กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนงัสือมอบฉนัทะใหถื้อเสมือนวา่
ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 

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 ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้
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  ผูรั้บมอบฉนัทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดใ้นใบประจาํต่อแบบหนงัสือมอบ
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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กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนงัสือมอบฉนัทะใหถื้อเสมือนวา่
ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 

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 ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้
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  ผูรั้บมอบฉนัทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดใ้นใบประจาํต่อแบบหนงัสือมอบ
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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ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

Attachment to Proxy Form C 
 

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

 

 ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2560  ในวันศุกร์ที ่27 ตุลาคม 2560  เร่ิมประชุม เวลา 14.00  น.  ณ  หอ้งศาลาไทย  ชั้น 3 โรงแรมแอม

บาสเดอร์ กรุงเทพ   เลขท่ี 171 ซอยสุขุมวิท 11-13  ถนนสุขุมวิทเขตวฒันา กรุงเทพมหานคร     หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

 In Extraordinary  General Meeting of Shareholders 1/2017 to be held on 27 October 2017 at  14.00 PM..  at Salathai Room, on the Floor 

3, Ambassador Hotel Bangkok,  No.171  Soi Sukhumvit 11-13, Sukhumvit Road., Wattana, Bangkok or on the date and at the place as may be postponed or 

changed. 

 

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

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

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

Approve  Disapprove  Abstain 
 

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

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

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

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

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

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

Approve  Disapprove  Abstain 
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รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการอสิระผู้รับมอบฉันทะ 

Details of Independent Director 

 

กรรมการอสิระผู้รับมอบฉันทะท่านที ่1 

ช่ือ/นามสกลุ ดร.สิงห์ชยั อรุณวุฒิพงศ์ 

Name               Dr. Singchai    Aroonvuthiphong 

 

วนั/เดือน/ปีเกดิ 25 ตุลาคม 2503  อายุ  57  ปี 

Birth date        25 October 1960           Age  57   years old 

 

ตําแหน่ง 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   มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

 Bachelor Degree     Accounting                        Ramkhamhaeng University 

 

ประวตัิการอบรม  DAP 29/2004, ACP 6/2005, DCP 144/2011 

Training 

 

ประสบการณ์ทํางาน ปัจจุบนั    กรรมการอิสระ 

Work Experience Present  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  บริษทั เพาเวอร์ไลน์ เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) 

  Independent and 

  Chairman of Audit Committee      Power Line Engineering Public Company Limited 

 ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ   บริษทั สิรินทร์ ซีพีเอ จาํกดั  

 Present                 Manager Director                         Sirin CPA Company Limited 

 ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ   บริษทั เกรซเฟิร์ม จาํกดั 

              Present Manager Director   Gracefirm Company Limited                               

 ปัจจุบนั กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษทั ทานตะวนัอุตสาหกรรม จาํกดั (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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รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการอสิระผู้รับมอบฉันทะ 

Details of Independent Director 

 

กรรมการอสิระผู้รับมอบฉันทะท่านที ่1 

ช่ือ/นามสกลุ ดร.สิงห์ชยั อรุณวุฒิพงศ์ 

Name               Dr. Singchai    Aroonvuthiphong 

 

วนั/เดือน/ปีเกดิ 25 ตุลาคม 2503  อายุ  57  ปี 

Birth date        25 October 1960           Age  57   years old 

 

ตําแหน่ง 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   มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

 Bachelor Degree     Accounting                        Ramkhamhaeng University 

 

ประวตัิการอบรม  DAP 29/2004, ACP 6/2005, DCP 144/2011 

Training 

 

ประสบการณ์ทํางาน ปัจจุบนั    กรรมการอิสระ 

Work Experience Present  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  บริษทั เพาเวอร์ไลน์ เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) 

  Independent and 

  Chairman of Audit Committee      Power Line Engineering Public Company Limited 

 ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ   บริษทั สิรินทร์ ซีพีเอ จาํกดั  

 Present                 Manager Director                         Sirin CPA Company Limited 

 ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ   บริษทั เกรซเฟิร์ม จาํกดั 

              Present Manager Director   Gracefirm Company Limited                               

 ปัจจุบนั กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษทั ทานตะวนัอุตสาหกรรม จาํกดั (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.- 

    

 

เอกสารแนบ 5 

Attachment No. 5
 

กรรมการอสิระผู้รับมอบฉันทะท่านที ่2 

ช่ือ/นามสกลุ พลโทสินชยั นุตสถิตย ์

Name               Lt.General Sinchai Nutsatid 

 

วนั/เดือน/ปีเกดิ 2  สิงหาคม 2490  อายุ     70  ปี 

Birth date        2  August 1947           Age    70   years old 

 

ตําแหน่ง กรรมการอิสระ (แต่งตั้งเม่ือปี 2545) 

Positions Independent Director (Elected in 2002) 

 กรรมการตรวจสอบ (แต่งตั้งเม่ือปี 2545) 

 Member of Audit Committee (Elected in 2002) 

 

ประวตัิการศึกษา วปรอ. 4313    วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 

Education     NDC.4313    National Defence College 

 ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์   โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้ 

 Bachelor Degree      Science      Chulachomklao Royal Military Academy 

  

ประวตัิการอบรม  DAP 41/2005, 25DCP 136/2010 

Training 

 

ประสบการณ์ทํางาน ปัจจุบนั    กรรมการอิสระ 

Work Experience Present  กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษทั เพาเวอร์ไลน์ เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) 

  Independent and 

  Member of Audit Committee      Power Line Engineering Public Company Limited 

  

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม EGM คร้ังนี ้ -ไม่มี- 

Interest in the agenda considered  -No.- 
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Attachment No. 5
 

กรรมการอสิระผู้รับมอบฉันทะท่านที ่3 

ช่ือ/นามสกลุ นายสมประสงค ์ บุญยะชยั 

Name               Mr.Somprasong  Boonyachai 

 

วนั/เดือน/ปีเกดิ 11  ตุลาคม 2498  อายุ     62  ปี 

Birth date        11  October 1955           Age    62   years old 

 

ตําแหน่ง กรรมการอิสระ (แต่งตั้งเม่ือปี 2545) 

Positions Independent Director (Elected in 2002) 

 กรรมการตรวจสอบ (แต่งตั้งเม่ือปี 2545) 

 Member of Audit Committee (Elected in 2002) 

 

ประวตัิการศึกษา ปริญญาเอก สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

Education     Doctoral Degree Faculty of Political Science  Ramkhamhaeng University    

 ปริญญาโท  สาขาวิศวกรรมศาสตร์  สถาบนัเทคโนโลยแีห่งเอเชีย (AIT) 

 Master Degree         Engineering  Asian Institute of Technology: AIT 

 วปรอ. 4313    วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 

    NDC.4313    National Defence College 

 ปริญญาตรี  สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ ธนบุรี 

 Bachelor Degree   Engineering                   King Mongkut's Institute of Technology Thonburi 

  

ประวตัิการอบรม  DAP 30/2004, 25DCP 65/2005, RCP 21/2009 

Training 

 

ประสบการณ์ทํางาน ปัจจุบนั    กรรมการอิสระ 

Work Experience Present  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  บริษทั เพาเวอร์ไลน์ เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) 

  Independent and 

  Member of Audit Committee      Power Line Engineering Public Company Limited 

  

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม EGM คร้ังนี ้ -ไม่มี- 

Interest in the agenda considered  -No.- 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย 6 

 

 

คาํช้ีแจง การลงทะเบียน วธีิการมอบฉันทะ การแสดงเอกสารเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 

บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอน็จเินียร่ิง จาํกดั (มหาชน) 
 

บริษทัไดจ้ดัเตรียมหนงัสือมอบฉนัทะ ทั้ง 3 แบบ ตามท่ีกระทรวงพาณิชยไ์ดก้าํหนดไว ้ไดแ้ก่ 

1. แบบ ก. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะทัว่ไปซ่ึงเป็นแบบท่ีง่ายไม่ซบัซอ้น 

2. แบบ ข. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะท่ีกาํหนดรายการต่าง ๆ ท่ีจะมอบไวช้ดัเจน 

3. แบบ ค. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะท่ีกาํหนดไวส้าํหรับ 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) สาํเนาภาพถ่ายเอกสารท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูถื้อหุน้ โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ขา้งตน้  

และผูม้อบฉนัทะไดล้งช่ือรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

(ค) เอกสารท่ีส่วนราชการออกใหผู้รั้บมอบฉนัทะ โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ขา้งตน้ 

1.3 กรณีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหก้บั Custodian 

(ก) หนงัสือมอบฉนัทะซ่ึงไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้ง ครบถว้น และลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะ และผูรั้บ

มอบฉนัทะ 

(ข) สาํเนาภาพถ่ายเอกสารท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูถื้อหุน้โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ขา้งตน้ และผู ้

มอบฉนัทะ 

ไดล้งช่ือรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

(ค) หนงัสือมอบอาํนาจจากผูถื้อหุน้ให ้ Custodian เป็นผูด้าํเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะทาํ

แทน 

(ง) หนงัสือยนืยนัวา่ผูล้งนามรับมอบฉนัทะไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกิจ Custodian 
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2. กรณีทีผู้่ถือหุ้นเป็นนิตบุิคคล 

2.1 กรณีผูแ้ทนของผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง 

(ก) เอกสารท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูแ้ทน โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ขา้งตน้ 

(ข) สาํเนาภาพถ่ายหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้ ซ่ึงรับรองสาํเนาถูกตอ้งโดย

ผูแ้ทนนิติบุคคลและมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นวา่ผูแ้ทนซ่ึงเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมมีอาํนาจกระทาํการ

แทนนิติบุคคล ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ 

2.2 กรณีท่ีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเขา้ประชุม 

(ก) หนงัสือมอบฉนัทะซ่ึงไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้ง ครบถว้น และลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะและผูรั้บ

มอบฉนัทะ 

(ข) สาํเนาภาพถ่ายหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้ ซ่ึงรับรองสาํเนาถูกตอ้งโดย

ผูแ้ทนนิติบุคคลและมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นวา่ผูแ้ทนนิติบุคคลซ่ึงลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะมี

อาํนาจกระทาํการแทนนิติบุคคลซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ 

(ค) สาํเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกใหผู้แ้ทนของนิติบุคคล (กรรมการ) ซ่ึงเป็นผูม้อบฉนัทะและลงช่ือ

รับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

(ง) เอกสารท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูรั้บมอบฉนัทะ โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ขา้งตน้ 

 

2.3 กรณีท่ีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหก้บั Custodian 

(ก) หนงัสือมอบฉนัทะซ่ึงไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้ง ครบถว้น และลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะและผูรั้บ

มอบฉนัทะ 

(ข) สาํเนาภาพถ่ายหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้ ซ่ึงรับรองสาํเนาถูกตอ้งโดย

ผูแ้ทนนิติบุคคลและมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นวา่ผูแ้ทนนิติบุคคลซ่ึงลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะมี

อาํนาจกระทาํการแทนนิติบุคคลซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ 

(ค) สาํเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกใหผู้แ้ทนของนิติบุคคล (กรรมการ) ซ่ึงเป็นผูม้อบฉนัทะและลงช่ือ

รับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

(ง) หนงัสือมอบอาํนาจจากนิติบุคคลผูถื้อหุน้ให ้ Custodian เป็นผูด้าํเนินการลงนามในหนงัสือมอบ

ฉนัทะทาํแทน 

(จ) หนงัสือยนืยนัวา่ผูล้งนามรับมอบฉนัทะไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกิจ Custodian 

 

 

82



 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 6 

 

2. กรณีทีผู้่ถือหุ้นเป็นนิตบุิคคล 

2.1 กรณีผูแ้ทนของผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง 

(ก) เอกสารท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูแ้ทน โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ขา้งตน้ 

(ข) สาํเนาภาพถ่ายหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้ ซ่ึงรับรองสาํเนาถูกตอ้งโดย

ผูแ้ทนนิติบุคคลและมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นวา่ผูแ้ทนซ่ึงเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมมีอาํนาจกระทาํการ

แทนนิติบุคคล ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ 

2.2 กรณีท่ีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเขา้ประชุม 

(ก) หนงัสือมอบฉนัทะซ่ึงไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้ง ครบถว้น และลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะและผูรั้บ

มอบฉนัทะ 

(ข) สาํเนาภาพถ่ายหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้ ซ่ึงรับรองสาํเนาถูกตอ้งโดย

ผูแ้ทนนิติบุคคลและมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นวา่ผูแ้ทนนิติบุคคลซ่ึงลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะมี

อาํนาจกระทาํการแทนนิติบุคคลซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ 

(ค) สาํเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกใหผู้แ้ทนของนิติบุคคล (กรรมการ) ซ่ึงเป็นผูม้อบฉนัทะและลงช่ือ

รับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

(ง) เอกสารท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูรั้บมอบฉนัทะ โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ขา้งตน้ 

 

2.3 กรณีท่ีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหก้บั Custodian 

(ก) หนงัสือมอบฉนัทะซ่ึงไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้ง ครบถว้น และลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะและผูรั้บ

มอบฉนัทะ 

(ข) สาํเนาภาพถ่ายหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้ ซ่ึงรับรองสาํเนาถูกตอ้งโดย

ผูแ้ทนนิติบุคคลและมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นวา่ผูแ้ทนนิติบุคคลซ่ึงลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะมี

อาํนาจกระทาํการแทนนิติบุคคลซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ 

(ค) สาํเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกใหผู้แ้ทนของนิติบุคคล (กรรมการ) ซ่ึงเป็นผูม้อบฉนัทะและลงช่ือ

รับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

(ง) หนงัสือมอบอาํนาจจากนิติบุคคลผูถื้อหุน้ให ้ Custodian เป็นผูด้าํเนินการลงนามในหนงัสือมอบ

ฉนัทะทาํแทน 

(จ) หนงัสือยนืยนัวา่ผูล้งนามรับมอบฉนัทะไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกิจ Custodian 

 

 

 

Attachment No.6

Guidelines for registration, Proxy Appointment, and Documents required in order to attend 
the Shareholders’ Meeting

Power Line Engineering Public Company Limited

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

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

The shareholder may select any form of the three provided above and any other person or the Company’s 
independent director to facilitate the proxy and mail it to the company prior to the commencement of the 
meeting.

Registration for Attending the Meeting
Examining the completion of the Proxy Form and registration for attending the meeting will be started 1.00 
hours prior to the commencement of the meeting and will be closed at the commencement of the Meeting.

Documents required
1. In the event that the shareholders is a natural person

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

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

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

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

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

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

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

2. In the event that the shareholder is a juristic person
2.1 Attendance by an authorized representative of the shareholder:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 7 

 

ข้อบังคับ 

บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

ส่วนทีเ่กี่ยวข้องกบัการประชุมผู้ถือหุ้น 

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

หมวดที ่4  การประชุมผู้ถือหุ้น 

 

 ขอ้ 24. คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประจาํปีภายใน 4 เดือนนบัแต่

วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีบริษทั 

  การประชุมผูถื้อหุน้คราวอ่ืนนอกจากท่ีกล่าวแลว้ ใหเ้รียกวา่การประชุมวสิามญั คณะกรรมการจะ

เรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร หรือผูถื้อหุน้รวมกนันบัจาํนวนหุน้ไดไ้ม่

นอ้ยกวา่ 1 ใน 5 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด หรือผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่ 25 คน ซ่ึงมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 

1 ใน 10 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด จะเขา้ช่ือกนัทาํหนงัสือขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการ

ประชุมวสิามญัเม่ือใดก็ได ้ แต่ตอ้งระบุเหตผุลในการท่ีขอใหเ้รียกประชุมไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีน้ี

ใหค้ณะกรรมการจดัประชุมผูถื้อหุน้ภายใน 1 เดือนนบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

 

 ขอ้ 25 ในการเรียกประชุมผูถื้อหุน้ใหค้ณะกรรมการจดัทาํเป็นหนงัสือนดัประชุม ระบุสถานท่ี วนั เวลา 

ระเบียบวาระการประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุม พร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุวา่เป็นเร่ืองท่ีจะ

เสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมติัหรือเพ่ือพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว และจดัส่งใหผู้ถื้อหุน้

ทราบไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชุม และโฆษณาคาํบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพติ์ดตอ่กนั 3 วนัก่อนวนั

ประชุมไม่นอ้ยกวา่ 3 วนั 

  ในการประชุมผูถื้อหุน้สามารถจดัประชุมได ้  ณ ทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ของบริษทั หรือ

จงัหวดัอ่ืนทัว่ราชอาณาจกัร 

 

 ขอ้ 26. ในการประชุมผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้อาจมอบฉนัทะใหบุ้คคลอ่ืนเขา้ประชุม และออกเสียงแทนตนใน

การประชุมก็ได ้ หนงัสือมอบฉนัทะจะตอ้งลงวนัท่ีและลงลายมือช่ือของผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะ และจะตอ้งเป็นไปตาม

แบบท่ีนายทะเบียนกาํหนด 

  หนงัสือมอบฉนัทะน้ีจะตอ้งมอบใหแ้ก่ประธานกรรมการหรือผูท่ี้ประธานกาํหนด ณ ท่ีประชุมก่อน

ผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ประชุม 

 

 ขอ้ 27. ในการประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ยกวา่ 

25 คน และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด หรือมีผูถื้อหุน้ และผูรั้บ

มอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้มาประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวนผูถื้อหุน้ทั้งหมด  และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ย

กวา่ 1 ใน 3 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม 
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  ในกรณีท่ีปรากฎวา่การประชุมผูถื้อหุน้คร้ังใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแลว้ถึง 1 ชัว่โมงจาํนวนผูถื้อหุน้

ซ่ึงมาเขา้ร่วมประชุมไม่ครบองคป์ระชุมตามท่ีกาํหนดไว ้ 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 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ 

ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีสาํคญัใหแ้ก่บุคคลอ่ืน 

(ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัอ่ืนหรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทั 

(ค) การทาํ แกไ้ข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบริษทัทั้งหมด หรือบางส่วนท่ี

สาํคญั การมอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั หรือการรวมกิจการกบับุคคลอ่ืนโดยมีวตัถุประสงคจ์ะ

แบ่งกาํไรขาดทุนกนั 

(ง) แกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือขอ้บงัคบั 

(จ) การเพ่ิมหรือลดทุนของบริษทัหรือการออกหุน้กู ้

(ฉ) การควบหรือเลิกบริษทั 

 

 ขอ้ 29. กิจการอนัท่ีประชุมสามญัประจาํปีพึงกระทาํมีดงัน้ี 

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอต่อท่ีประชุมแสดงถึงผลการดาํเนินการของบริษทั

ในรอบปีท่ีผา่นมา 

(2) พิจารณาและอนุมติังบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุนของรอบปีบญัชีท่ีผา่นมา 

(3) พิจารณาจดัสรรเงินกาํไร และจดัสรรเงินไวเ้ป็นทุนสาํรอง 

(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระและกาํหนดค่าตอบแทน 

(5) แต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทน 

(6) กิจการอ่ืน ๆ 
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  ในกรณีท่ีปรากฎวา่การประชุมผูถื้อหุน้คร้ังใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแลว้ถึง 1 ชัว่โมงจาํนวนผูถื้อหุน้

ซ่ึงมาเขา้ร่วมประชุมไม่ครบองคป์ระชุมตามท่ีกาํหนดไว ้ 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 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ 

ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีสาํคญัใหแ้ก่บุคคลอ่ืน 

(ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัอ่ืนหรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทั 

(ค) การทาํ แกไ้ข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบริษทัทั้งหมด หรือบางส่วนท่ี

สาํคญั การมอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั หรือการรวมกิจการกบับุคคลอ่ืนโดยมีวตัถุประสงคจ์ะ

แบ่งกาํไรขาดทุนกนั 

(ง) แกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือขอ้บงัคบั 

(จ) การเพ่ิมหรือลดทุนของบริษทัหรือการออกหุน้กู ้

(ฉ) การควบหรือเลิกบริษทั 

 

 ขอ้ 29. กิจการอนัท่ีประชุมสามญัประจาํปีพึงกระทาํมีดงัน้ี 

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอต่อท่ีประชุมแสดงถึงผลการดาํเนินการของบริษทั

ในรอบปีท่ีผา่นมา 

(2) พิจารณาและอนุมติังบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุนของรอบปีบญัชีท่ีผา่นมา 

(3) พิจารณาจดัสรรเงินกาํไร และจดัสรรเงินไวเ้ป็นทุนสาํรอง 

(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระและกาํหนดค่าตอบแทน 

(5) แต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทน 

(6) กิจการอ่ืน ๆ 

 

Attachment No.7

The Articles of Association 
Of

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

Chapter 4 Meeting of Shareholders

Article 24. The Board of Directors shall arrange and annual ordinary general meeting of 
shareholders within the period of four months following the end of the Company’s fiscal year.       

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

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

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

Article 26. Any shareholder who does not attend the meeting may appoint a proxy in writing to 
attend the meeting and vote in his replacement.

The proxy must submit the instrument appointing a proxy to the chairman of the meeting or 
the person designated prior to the start of the meeting. Such instrument must be prepared in compliance with 
the format prescribed by the Department of Commercial Registration.

Article 27. The shareholder meeting must be attended by shareholders in persons or by proxies 
(if any) not less than twenty-five persons or not less than a half of total number of shareholders and have an 
aggregate number of shares not less than one-third of all paid-up shares to constitute a quorum.

If one hour has elapsed after the appointed time of the meeting but the shareholders 
attending the meeting do not constitute a quorum, the meeting shall be called off in case the meeting was 
summoned upon the requisition of the shareholders.  If the meeting was not summoned by the shareholders not 
less than 7 days before the date fixed for the meeting, the meeting shall proceed even if it does not constitute a 
quorum.

The chairman of the Board of Directors shall be the chairman of the shareholder meetings.  
In case the chairman of the Board of Directors does not present at the meeting or unable to perform his duty, 
and if there is a vice-chairman, the vice-chairman present at the meeting shall be the chairman of the meeting.  
In case the vice-chairman is unable to perform his duty, the shareholders present at the meeting shall elect one 
shareholder to be the chairman of the meeting.
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Article 28. In casting votes, one share shall be entitled to one vote.  A resolution of the 
shareholder meeting shall require :

(1) In an ordinary event, the majority vote of the shareholders who attend the meeting and 
cast their votes.  In case of a tie votes.  In case of a tie vote, the chairman of the meeting shall have a casting 
vote.

(2) In the following events, a vote of not less than three quarters of the total number of 
votes of shareholders who attend the meeting and have the right to vote :

(A) The sale or transfer of the entire or important parts of the business of the company 
to other persons:

(B) The purchase or acceptance of transfer of the business of other companies or private 
companies by the company

(C) The making, amending or terminating of contracts with respect to the granting of a 
lease of the entire or important parts of the business of the company, the 
assignment of the management of the business of the company to any other persons 
or the amalgamation of the business with other persons with the purpose of profit or 
the amalgamation of the business with other persons with the purpose of profit and 
loss sharing.

(D) Change or alteration to the Memorandum or Article of Association of the Company
(E) Increase or decrease the capital of the company or the issuance of bonds.
(F) The merger or dissolution.

Article 29. An annual general meeting shall be summoned for the following purposes :
(1) Considering and acknowledging the annual report of the Board of Directors ;
(2) Considering and approving the balance sheet and the profit and loss statement;
(3) Considering and approving the appropriation of profit and dividend payment;
(4) Electing and new director in replacement of those who must retire on the expiration of 

their terms.
(5) Appointing auditor and fixing the remuneration for auditing
(6) Any other business.

88



Attachment No.7

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.

 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 8 

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้น คร้ังที ่1/2560 

บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอน็จเินียร่ิง จาํกดั (มหาชน) (PLE) 

วนัศุกร์ที ่27 ตุลาคม  2560 

 

ผู้ถือหุ้น PLE 

มาด้วยตนเอง 
เร่ิมรับลงทะเบียน  

เวลา 12.00 น. 

บริษทัลงทะเบียนการประชุม
ดว้ยระบบ Barcode 

- แสดงบตัรประจาํตวัประชาชน(ตวัจริง) 

- แบบฟอร์มลงทะเบียน Barcode 

มอบฉันทะ 
เร่ิมรับลงทะเบียน  

เวลา 12.00 น. 

รับบตัรลงคะแนน 

ตรวจหนงัสือมอบฉนัทะ 

- แสดงหนงัสือมอบฉนัทะและเอกสารท่ีถูกตอ้ง 

- แสดงสาํเนาบตัรประจาํตวัผูม้อบฉนัทะและ  

 ผูรั้บมอบฉนัทะ โดยรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

- แบบฟอร์มลงทะเบียน Barcode 

 

ประธานเปิดประชุม 
เวลา 14.00 น. 

ประธานเสนอวาระการประชุมตามลาํดบั 

กรณีมีผูต้อ้งการคดัคา้นหรืองดออกเสียงใน
วาระใดๆ ใหย้กมือและกรอกบตัรลงคะแนน 

 

เจา้หนา้ท่ีเก็บบตัรลงคะแนน 
สาํหรับผูค้ดัคา้นหรืองดออกเสียง 

ประธานกล่าวสรุปคะแนนต่อท่ีประชุม 

บริษทัจดัใหมี้ Inspector 
ประกอบดว้ยท่ีปรึกษา
กฎหมาย, ผูส้อบบญัชี, 
เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบภายใน
ของบริษทั ตวัแทนผูถื้อหุน้ 
เพ่ือทาํหนา้ท่ีตรวจสอบการ
นบัคะแนนเสียงในการ
ประชุมผูถื้อหุน้ เพ่ือใหก้าร
ประชุมฯ เป็นไปอยา่ง
โปร่งใส ถูกกฎหมาย 

เขา้หอ้งประชุม 
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Procedures for attending of Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2560
Power Line Engineering Public Company Limited (PLE)

October 27th, 2017

 Shareholders of  
Power Line Engineering 
Public Company Limited 

(PLE) 

Attending in Person 
Registration desk 

(Open at 12.00 PM.) 

The Company uses Barcode 
System for Meeting 

Registration 

- Showing ID Card 
- Barcode Registration Form 

 

Voting by Proxy 
Registered desk  

(Open at 12.00 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 14.00 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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