
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 2/2559

Invitation for Extraordinary General Meeting of Shareholders 2/2016

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.

วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2559
October 18th, 2016

ณ ห้องคอนเวนชั่น เอ ชั้น 1 โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพ
At Convention A, 1st Floor, 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  59/1049-900(PL)/022    วนัท่ี  9  กนัยายน  2559 

 

หนังสือเชิญประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที ่2/2559 

บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

 

เร่ือง ขอเชิญประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 2/2559 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 1. สาํเนารายงานการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2559 

2. แบบรายงานการเพ่ิมทุน (F 53-4) 

3. สรุปรายละเอียดเบ้ืองต้นของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท คร้ังท่ี 3          

(“PLE-W3”) ท่ีเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทั 

4. แผนท่ีสถานท่ีจดัประชุม 

5. หนงัสือมอบฉนัทะ 

6. รายช่ือพร้อมประวติักรรมการอิสระเพ่ือการรับมอบอาํนาจ 

7. คาํช้ีแจง การลงทะเบียน วธีิการมอบอาํนาจ การแสดงเอกสารเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ 

8. ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้ 

9. ขั้นตอนการเขา้ร่วมประชุม 

 

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

วิสามญัผูถื้อหุ้น  คร้ังท่ี 2/2559  ในวนัองัคารท่ี 18 ตุลาคม 2559   เวลา 14.00 น.  และเปิดให้ลงทะเบียนเวลา 12.00 น. 

เป็นตน้ไป  ณ  หอ้งคอนเวนชัน่  เอ  ชั้น 1 โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพ   เลขท่ี  171  ซอยสุขมุวทิ 11-13   ถนนสุขมุวิท 

เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระดงัต่อไปน้ี 

 

วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้น คร้ังที ่1/2559 เม่ือวนัที ่28 มถุินายน 2559 

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษทัไดจ้ดัทาํรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2559 ซ่ึงประชุม

เม่ือวนัท่ี 28 มิถุนายน 2559 แลว้เสร็จภายใน 14 วนันบัแต่วนัประชุมและไดส่้งให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทยและกระทรวงพาณิชยภ์ายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกาํหนด รวมทั้งไดเ้ผยแพร่ในเวบ็ไซตข์อง

บริษทัแลว้ โดยมีสาํเนารายงานการประชุม ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมวสิามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2559 ซ่ึงประชุม

เม่ือวนัท่ี 28 มิถุนายน 2559 ซ่ึงไดมี้การบนัทึกไวอ้ย่างถูกตอ้งและครบถว้น ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นรับรอง

รายงานการประชุมดงักล่าว  

การลงมติ : วาระน้ีตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน  
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วาระที ่2 พจิารณาอนุมตักิารลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 1,661,939,826 บาท เป็น 1,125,634,101 บาท   

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เน่ืองจากบริษทัมีแผนท่ีจะเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั ตามรายละเอียดท่ี

ปรากฏในวาระท่ี 4 ดังนั้น บริษทัตอ้งดาํเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัให้แลว้เสร็จก่อน จึงจะ

สามารถเพ่ิมทุนของบริษทัได ้ทั้งน้ี เพ่ือปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามบทบญัญติัของพระราชบญัญติับริษทัมหาชน

จาํกดั ท่ีกาํหนดให้บริษทัตอ้งทาํการลดทุนจดทะเบียนโดยวิธีการยกเลิกหุ้นสามญัจดทะเบียนท่ียงัไม่ได้

ออกจาํหน่าย ก่อนท่ีบริษทัจะสามารถเพ่ิมทุนของบริษทัได ้

ความเห็นคณะกรรมการ :  เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการลดทุนจดทะเบียน

ของบริษทัจาก 1,661,939,826 บาท เป็น 1,125,634,101 บาท โดยตดัหุ้นสามญัจดทะเบียนท่ียงัไม่ไดอ้อก

และเสนอขาย จาํนวน 536,305,725 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท ซ่ึงเป็นหุ้นสามญัท่ีออกเพ่ือ

รองรับการใชสิ้ทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั คร้ังท่ี 2 (PLE-W2) ท่ีมี

การใชสิ้ทธิแลว้บางส่วน และครบกาํหนดอายแุลว้เม่ือวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2558  

การลงมต ิ: วาระน้ีตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อ

หุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

ท้ังนี ้เน่ืองจากวาระท่ี 2 ถึงวาระท่ี 7 เป็นวาระท่ีมีความเก่ียวเน่ืองกัน ดังน้ัน ในการพิจารณาอนุมัติเร่ือง

ต่างๆ ตามวาระท่ี 2 ถึงวาระท่ี 7 จะถือเป็นเง่ือนไขซ่ึงกันและกัน โดยหากเร่ืองในวาระใดวาระหน่ึงไม่ได้

รับการอนุมัติ จะถือว่าเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีได้รับอนุมัติแล้วเป็นอันยกเลิก และจะไม่มีการพิจารณาในวาระอ่ืนๆ 

ต่อไป โดยจะถือว่าการพิจารณาอนุมัติในเร่ืองต่างๆ ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในวาระท่ี 2 ถึงวาระท่ี 7 

ไม่ได้รับการอนุมติัจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

 

วาระที ่3 พจิารณาอนุมตัิการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียน เพ่ือให้สอดคล้องกับ

การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพ่ือให้สอดคลอ้งกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัในวาระท่ี 2 ขา้งตน้ 

บริษทัจาํเป็นตอ้งแกไ้ขขอ้ความในหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียน 

ความเห็นคณะกรรมการ :  เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือ

บริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียน เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั 

โดยใหย้กเลิกขอ้ความเดิมและใชข้อ้ความใหม่ ดงัน้ี 

“ขอ้ 4.  ทุนจดทะเบียน  1,125,634,101 บาท (หน่ึงพนัหน่ึงร้อยยีสิ่บหา้ลา้นหกแสนสาม

หม่ืนส่ีพนัหน่ึงร้อยหน่ึงบาท) 

  แบ่งออกเป็น  1,125,634,101 หุน้ (หน่ึงพนัหน่ึงร้อยยีสิ่บหา้ลา้นหกแสนสาม

หม่ืนส่ีพนัหน่ึงร้อยหน่ึงหุน้) 

  มูลค่าหุน้ละ  1.00  บาท (หน่ึงบาท) 
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วาระที ่2 พจิารณาอนุมตักิารลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 1,661,939,826 บาท เป็น 1,125,634,101 บาท   

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เน่ืองจากบริษทัมีแผนท่ีจะเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั ตามรายละเอียดท่ี

ปรากฏในวาระท่ี 4 ดังนั้น บริษทัตอ้งดาํเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัให้แลว้เสร็จก่อน จึงจะ

สามารถเพ่ิมทุนของบริษทัได ้ทั้งน้ี เพ่ือปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามบทบญัญติัของพระราชบญัญติับริษทัมหาชน

จาํกดั ท่ีกาํหนดให้บริษทัตอ้งทาํการลดทุนจดทะเบียนโดยวิธีการยกเลิกหุ้นสามญัจดทะเบียนท่ียงัไม่ได้

ออกจาํหน่าย ก่อนท่ีบริษทัจะสามารถเพ่ิมทุนของบริษทัได ้

ความเห็นคณะกรรมการ :  เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการลดทุนจดทะเบียน

ของบริษทัจาก 1,661,939,826 บาท เป็น 1,125,634,101 บาท โดยตดัหุ้นสามญัจดทะเบียนท่ียงัไม่ไดอ้อก

และเสนอขาย จาํนวน 536,305,725 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท ซ่ึงเป็นหุ้นสามญัท่ีออกเพ่ือ

รองรับการใชสิ้ทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั คร้ังท่ี 2 (PLE-W2) ท่ีมี

การใชสิ้ทธิแลว้บางส่วน และครบกาํหนดอายแุลว้เม่ือวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2558  

การลงมต ิ: วาระน้ีตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อ

หุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

ท้ังนี ้เน่ืองจากวาระท่ี 2 ถึงวาระท่ี 7 เป็นวาระท่ีมีความเก่ียวเน่ืองกัน ดังน้ัน ในการพิจารณาอนุมัติเร่ือง

ต่างๆ ตามวาระท่ี 2 ถึงวาระท่ี 7 จะถือเป็นเง่ือนไขซ่ึงกันและกัน โดยหากเร่ืองในวาระใดวาระหน่ึงไม่ได้

รับการอนุมัติ จะถือว่าเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีได้รับอนุมัติแล้วเป็นอันยกเลิก และจะไม่มีการพิจารณาในวาระอ่ืนๆ 

ต่อไป โดยจะถือว่าการพิจารณาอนุมัติในเร่ืองต่างๆ ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในวาระท่ี 2 ถึงวาระท่ี 7 

ไม่ได้รับการอนุมติัจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

 

วาระที ่3 พจิารณาอนุมตัิการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียน เพ่ือให้สอดคล้องกับ

การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพ่ือให้สอดคลอ้งกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัในวาระท่ี 2 ขา้งตน้ 

บริษทัจาํเป็นตอ้งแกไ้ขขอ้ความในหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียน 

ความเห็นคณะกรรมการ :  เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือ

บริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียน เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั 

โดยใหย้กเลิกขอ้ความเดิมและใชข้อ้ความใหม่ ดงัน้ี 

“ขอ้ 4.  ทุนจดทะเบียน  1,125,634,101 บาท (หน่ึงพนัหน่ึงร้อยยีสิ่บหา้ลา้นหกแสนสาม

หม่ืนส่ีพนัหน่ึงร้อยหน่ึงบาท) 

  แบ่งออกเป็น  1,125,634,101 หุน้ (หน่ึงพนัหน่ึงร้อยยีสิ่บหา้ลา้นหกแสนสาม

หม่ืนส่ีพนัหน่ึงร้อยหน่ึงหุน้) 

  มูลค่าหุน้ละ  1.00  บาท (หน่ึงบาท) 

 

 

 

  โดยแบ่งออกเป็น 

  หุน้สามญั  1,125,634,101 หุน้ (หน่ึงพนัหน่ึงร้อยยีสิ่บหา้ลา้นหกแสนสาม

หม่ืนส่ีพนัหน่ึงร้อยหน่ึงหุน้) 

  หุน้บุริมสิทธิ  - หุน้ ( - )” 

การลงมต ิ: วาระน้ีตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อ

หุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที ่4 พจิารณาอนุมตักิารเพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 1,125,634,101 บาท เป็น 2,759,254,524 บาท 

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษทัมีความจาํเป็นตอ้งระดมทุนมาเพ่ือใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนสาํหรับการ

เขา้ร่วมประมูลโครงการ ชาํระหน้ีหุ้นกู้ และเพ่ือเป็นเงินทุนเพ่ิมเติมในการขยายธุรกิจของบริษัทใน

อนาคต บริษทัจึงมีความประสงคท่ี์จะเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั  

ความเห็นคณะกรรมการ :  เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียน

ของบริษทัจาก 1,125,634,101 บาท เป็นจาํนวน 2,759,254,524 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนใหม่

จาํนวน 1,633,620,423 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว ้หุ้นละ 1.00 บาท เพ่ือเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทั และ

เพ่ือรองรับการใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท คร้ังท่ี 3 (PLE-W3) ดัง

รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพ่ิมทุน (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2)  

การลงมต ิ: วาระน้ีตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อ

หุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที ่5  พจิารณาอนุมตัิการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียน เพ่ือให้สอดคล้องกับ

การเพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษัท 

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัในวาระท่ี 4 ขา้งตน้ 

บริษทัจาํเป็นตอ้งแกไ้ขขอ้ความในหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียน 

ความเห็นคณะกรรมการ :  เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือ

บริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียน เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั 

โดยใหย้กเลิกขอ้ความเดิมและใชข้อ้ความใหม่ ดงัน้ี 

 “ขอ้ 4.  ทุนจดทะเบียน  2,759,254,524 บาท (สองพนัเจด็ร้อยหา้สิบเกา้ลา้นสองแสนหา้

หม่ืนส่ีพนัหา้ร้อยยีสิ่บส่ีบาท) 

  แบ่งออกเป็น 2,759,254,524 หุน้ (สองพนัเจด็ร้อยหา้สิบเกา้ลา้นสองแสนหา้

หม่ืนส่ีพนัหา้ร้อยยีสิ่บส่ีหุน้) 

  มูลค่าหุน้ละ 1.00 บาท (หน่ึงบาท) 
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  โดยแบ่งออกเป็น 

  หุน้สามญั 2,759,254,524 หุน้ (สองพนัเจด็ร้อยหา้สิบเกา้ลา้นสองแสนหา้

หม่ืนส่ีพนัหา้ร้อยยีสิ่บส่ีหุน้) 

  หุน้บุริมสิทธิ -  หุน้  ( - )” 

การลงมต ิ: วาระน้ีตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อ

หุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที ่6 พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนใหม่ 

วตัถุประสงค์และเหตุผล : ตามท่ีกล่าวมาแลว้ในวาระท่ี 4 ถึงแผนการระดมทุนเพ่ือขยายธุรกิจของบริษทั 

และชาํระหน้ีหุ้นกู ้บริษทัจึงจาํเป็นตอ้งเพ่ิมทุนจดทะเบียน ดงันั้น เพ่ือปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมาย ท่ี

ประชุมจึงตอ้งพิจารณาอนุมติัจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนใหม่จาํนวนไม่เกิน 1,633,620,423 หุ้น มูลค่าท่ีตรา

ไว ้หุน้ละ 1.00 บาท 

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิม

ทุนใหม่จาํนวนไม่เกิน 1,633,620,423 หุน้ มูลค่าท่ีตราไว ้หุ้นละ 1.00 บาทโดยมีรายละเอียดการจดัสรรหุ้น

สามญัเพ่ิมทุนใหม่ ดงัน้ี 

6.1   จาํนวนไม่เกิน 1,089,080,282 หุ้น เพ่ือเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right 

Offering) โดยเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัท่ีมีรายช่ือปรากฏอยูใ่นวนักาํหนดรายช่ือผูถื้อ

หุ้น  (Record Date) ใน วัน ท่ี  27 ตุลาคม  2559 และให้ รวบ รวม รายช่ือตามม าต รา 225 ขอ ง

พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) โดยวธีิปิด

สมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 28 ตุลาคม 2559 ในอตัราส่วน 1 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ ใน

ราคาเสนอขายหุ้นละ 1.00 บาท และกาํหนดวนัจองซ้ือและรับชาํระเงินค่าหุ้นสามญัเพ่ิมทุนใน

ระหวา่งวนัท่ี 21-25 พฤศจิกายน 2559 เวลา 9.00 น. - 15.30 น. โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 6.1.1 ในกรณีท่ีมีหุ้นสามัญเพ่ิมทุนเหลือจากการจองซ้ือของผูถื้อหุ้นเดิมตามสิทธิ หรือมีหุ้น

คงเหลือไม่ว่ากรณีใดๆ ให้จดัสรรและเสนอขายหุ้นท่ีเหลือดงักล่าวให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของ

บริษทัท่ีไดจ้องซ้ือและชาํระเงินค่าหุน้สามญัท่ีจองซ้ือเกินกวา่สิทธิของตน ในราคาเสนอขาย

ท่ีเท่ากัน โดยมอบอาํนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลท่ีได้รับมอบอํานาจจาก

คณะกรรมการบริษทัเป็นผูพิ้จารณาจดัสรรและเสนอขายหุ้นท่ีเหลือดงักล่าวให้แก่ผูถื้อหุ้น

เดิมท่ีไดจ้องซ้ือและชาํระเงินค่าหุ้นสามญัท่ีจองซ้ือเกินกวา่สิทธิของตนตามหลกัเกณฑแ์ละ

เง่ือนไขดงัน้ี  

 (ก) ในกรณีจาํนวนหุ้นสามญัท่ีผูถื้อหุ้นเดิมจองซ้ือเกินกวา่สิทธิของตนมีจาํนวนมากกว่า

จาํนวนหุ้นสามญัส่วนท่ีเหลือดงักล่าว ให้จดัสรรหุ้นส่วนท่ีเหลือดงักล่าวในระหวา่งผู ้

ถือหุน้เดิมท่ีไดจ้องซ้ือหุน้สามญัเกินกวา่สิทธิของตน ตามสดัส่วนการถือหุน้สามญัเดิม

ของผูถื้อหุ้นท่ีไดจ้องซ้ือหุ้นสามญัเกินกวา่สิทธิของตนแต่ละราย โดยการจดัสรรหุ้น

ดงักล่าวใหด้าํเนินการไปจนกระทัง่ไม่มีหุ้นเหลือจากการจดัสรร ตามท่ีคณะกรรมการ

บริษทั หรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบอาํนาจจากคณะกรรมการบริษทัจะพิจารณาเห็นสมควร  

ทั้ งน้ีบริษทัจะคืนเงินค่าจองซ้ือหุ้นสามญัสําหรับส่วนท่ีไม่ไดรั้บการจดัสรรเพ่ิมเติม
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  โดยแบ่งออกเป็น 

  หุน้สามญั 2,759,254,524 หุน้ (สองพนัเจด็ร้อยหา้สิบเกา้ลา้นสองแสนหา้

หม่ืนส่ีพนัหา้ร้อยยีสิ่บส่ีหุน้) 

  หุน้บุริมสิทธิ -  หุน้  ( - )” 

การลงมต ิ: วาระน้ีตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อ

หุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที ่6 พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนใหม่ 

วตัถุประสงค์และเหตุผล : ตามท่ีกล่าวมาแลว้ในวาระท่ี 4 ถึงแผนการระดมทุนเพ่ือขยายธุรกิจของบริษทั 

และชาํระหน้ีหุ้นกู ้บริษทัจึงจาํเป็นตอ้งเพ่ิมทุนจดทะเบียน ดงันั้น เพ่ือปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมาย ท่ี

ประชุมจึงตอ้งพิจารณาอนุมติัจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนใหม่จาํนวนไม่เกิน 1,633,620,423 หุ้น มูลค่าท่ีตรา

ไว ้หุน้ละ 1.00 บาท 

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิม

ทุนใหม่จาํนวนไม่เกิน 1,633,620,423 หุน้ มูลค่าท่ีตราไว ้หุ้นละ 1.00 บาทโดยมีรายละเอียดการจดัสรรหุ้น

สามญัเพ่ิมทุนใหม่ ดงัน้ี 

6.1   จาํนวนไม่เกิน 1,089,080,282 หุ้น เพ่ือเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right 

Offering) โดยเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัท่ีมีรายช่ือปรากฏอยูใ่นวนักาํหนดรายช่ือผูถื้อ

หุ้น  (Record Date) ใน วัน ท่ี  27 ตุลาคม  2559 และให้ รวบ รวม รายช่ือตามม าต รา 225 ขอ ง

พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) โดยวธีิปิด

สมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 28 ตุลาคม 2559 ในอตัราส่วน 1 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ ใน

ราคาเสนอขายหุ้นละ 1.00 บาท และกาํหนดวนัจองซ้ือและรับชาํระเงินค่าหุ้นสามญัเพ่ิมทุนใน

ระหวา่งวนัท่ี 21-25 พฤศจิกายน 2559 เวลา 9.00 น. - 15.30 น. โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 6.1.1 ในกรณีท่ีมีหุ้นสามัญเพ่ิมทุนเหลือจากการจองซ้ือของผูถื้อหุ้นเดิมตามสิทธิ หรือมีหุ้น

คงเหลือไม่ว่ากรณีใดๆ ให้จดัสรรและเสนอขายหุ้นท่ีเหลือดงักล่าวให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของ

บริษทัท่ีไดจ้องซ้ือและชาํระเงินค่าหุน้สามญัท่ีจองซ้ือเกินกวา่สิทธิของตน ในราคาเสนอขาย

ท่ีเท่ากัน โดยมอบอาํนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลท่ีได้รับมอบอาํนาจจาก

คณะกรรมการบริษทัเป็นผูพิ้จารณาจดัสรรและเสนอขายหุ้นท่ีเหลือดงักล่าวให้แก่ผูถื้อหุ้น

เดิมท่ีไดจ้องซ้ือและชาํระเงินค่าหุ้นสามญัท่ีจองซ้ือเกินกวา่สิทธิของตนตามหลกัเกณฑแ์ละ

เง่ือนไขดงัน้ี  

 (ก) ในกรณีจาํนวนหุ้นสามญัท่ีผูถื้อหุ้นเดิมจองซ้ือเกินกวา่สิทธิของตนมีจาํนวนมากกว่า

จาํนวนหุ้นสามญัส่วนท่ีเหลือดงักล่าว ให้จดัสรรหุ้นส่วนท่ีเหลือดงักล่าวในระหวา่งผู ้

ถือหุน้เดิมท่ีไดจ้องซ้ือหุน้สามญัเกินกวา่สิทธิของตน ตามสดัส่วนการถือหุน้สามญัเดิม

ของผูถื้อหุ้นท่ีไดจ้องซ้ือหุ้นสามญัเกินกวา่สิทธิของตนแต่ละราย โดยการจดัสรรหุ้น

ดงักล่าวใหด้าํเนินการไปจนกระทัง่ไม่มีหุ้นเหลือจากการจดัสรร ตามท่ีคณะกรรมการ

บริษทั หรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบอาํนาจจากคณะกรรมการบริษทัจะพิจารณาเห็นสมควร  

ทั้ งน้ีบริษทัจะคืนเงินค่าจองซ้ือหุ้นสามญัสําหรับส่วนท่ีไม่ไดรั้บการจดัสรรเพ่ิมเติม

ของผูถื้อหุ้นเดิมดงักล่าวขา้งตน้ โดยไม่มีดอกเบ้ียภายใน 14 วนันบัแต่วนัท่ีปิดรับการ

จองซ้ือหุน้ 

 (ข) ในกรณีจาํนวนหุ้นสามญัท่ีผูถื้อหุ้นเดิมจองซ้ือเกินกวา่สิทธิของตนมีจาํนวนน้อยกว่า

จาํนวนหุน้สามญัส่วนท่ีเหลือดงักล่าว ใหจ้ดัสรรหุน้ส่วนท่ีเหลือดงักล่าวใหแ้ก่ผูถื้อหุน้

เดิมท่ีไดจ้องซ้ือหุ้นสามญัเกินกว่าสิทธิและชาํระเงินค่าจองซ้ือหุ้นสามญัดงักล่าวทุก

ราย 

 การจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนใหม่ท่ีจองซ้ือเกินกวา่สิทธิตาม (ก) และ (ข) ขา้งตน้ไม่วา่กรณี

ใดจะตอ้งไม่ทาํให้ผูถื้อหุ้นท่ีจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเกินกวา่สิทธิรายใดถือหุ้นของบริษทั

ในลกัษณะท่ีเพ่ิมข้ึนจนถึงหรือขา้มผ่านจุดท่ีตอ้งทาํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพย ์(Tender Offer) 

ตามท่ีกาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุนท่ี ทจ. 12/2554 เร่ือง หลกัเกณฑ ์

เง่ือนไข และวธีิการในการเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พ่ือครอบงาํกิจการ และในลกัษณะท่ีเป็นการฝ่า

ฝืนข้อจาํกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามท่ีระบุไวใ้นขอ้บังคับของบริษัท ซ่ึงปัจจุบัน

อนุญาตให้คนต่างดา้วถือหุ้นบริษทัไดไ้ม่เกินร้อยละ 49 ของจาํนวนหุ้นท่ีไดอ้อกจาํหน่าย

แลว้ทั้งหมดของบริษทั 

 ทั้งน้ี ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัท่ีมีรายช่ือปรากฏอยูใ่นวนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ (Record Date) 

ในวนัท่ี 27 ตุลาคม 2559 และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติ

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) โดยวิธีปิดสมุด

ทะเบียนพกัการโอนหุน้ในวนัท่ี 28 ตุลาคม 2559 จะไดรั้บสิทธิจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของ

บริษทัก็ต่อเม่ือท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 2/2559 มีมติอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียน

ของบริษทั 

 6.1.2   ในกรณีท่ีมีหุน้เหลือจากการใชสิ้ทธิจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัตาม 

ขอ้ 6.1.1 ให้จดัสรรและเสนอขายหุ้นดงักล่าวให้แก่บุคคลในวงจาํกดั (Private Placement) 

ซ่ึงรวมถึงผูล้งทุนประเภทสถาบนั และ/หรือผูล้งทุนท่ีมีลกัษณะเฉพาะเจาะจงได ้โดยบุคคล

ดงักล่าวจะไม่เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทั  โดยจดัสรรใหแ้ก่นกัลงทุนเฉพาะเจาะจง

แต่ละรายได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนใหม่ท่ีชาํระแลว้ (ภายหลงัการขายหุ้น

สามญัเพ่ิมทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมแลว้เสร็จ) ในราคาเสนอขายท่ีไม่ตํ่ากว่าราคาถวัเฉล่ียถ่วง

นํ้ าหนกัของราคาหุ้นบริษทัในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยยอ้นหลงัไม่นอ้ยกวา่ 7 วนั

ทาํการติดต่อกนั แต่ไม่เกิน 15 วนัทาํการติดต่อกนัก่อนวนัเสนอขาย และไม่ตํ่ากว่าราคาท่ี

เสนอขายใหก้บัผูถื้อหุน้เดิม (Right Offering) ทั้งน้ี มอบอาํนาจใหค้ณะกรรมการบริษทั หรือ

บุคคลท่ีไดรั้บมอบอาํนาจจากคณะกรรมการบริษทัเป็นผูพิ้จารณากาํหนดบุคคลท่ีได้รับ

จดัสรร ราคาเสนอขาย ช่วงเวลาจดัสรร และวิธีการเสนอขายเป็นคราวเดียวหรือแบ่งเป็น

ส่วนๆ เพ่ือเสนอขายเป็นคราวๆ ตามท่ีเห็นสมควร  โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์

ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนท่ี ทจ. 72/2558 เร่ือง การอนุญาตใหบ้ริษทัจดทะเบียน

เสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจาํกดั    
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 อน่ึง บุคคลในวงจาํกดัท่ีจะไดรั้บการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีเหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่ผู ้

ถือหุน้เดิมขา้งตน้ จะตอ้งมีคุณสมบติัตามหลกัเกณฑข์อ้ใดขอ้หน่ึง ดงัน้ี  

 (ก)  เป็นผูล้งทุนสถาบนัตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

ท่ี กจ. 17/2551 เร่ือง การกาํหนดบทนิยามในประกาศเก่ียวกบัการออกและเสนอขาย

หลกัทรัพย ์(“ประกาศ กจ. 17/2551”) เช่น บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน เป็นตน้ 

หรือ 

 (ข)  เป็นนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลท่ีมีฐานะการเงินมัน่คงสามารถ

ลงทุนในบริษัทในระยะปานกลางถึงระยะยาวได้ และตอ้งเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจ 

หรือมีความสามารถท่ีจะสรรหา พนัธมิตรทางธุรกิจ หรือสามารถให้คาํแนะนาํหรือ

โอกาสทางธุรกิจ ซ่ึงสามารถส่งเสริมผลการดําเนินงานของบริษัท โดยบุคคลใน

วงจํากัดจะต้องไม่ใช่บุคคลท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัท ซ่ึงบริษัทจะพิจารณาและ

ตรวจสอบขอ้มูลของบุคคลในวงจาํกดัท่ีจะไดรั้บการเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนน้ีดว้ย

ความระมดัระวงั และคดัเลือกบุคคลดงักล่าว  โดยจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีศกัยภาพในการ

ลงทุนในบริษัทได้จริง ทั้ งน้ี บริษัทจะทาํการเปิดเผยรายช่ือผูล้งทุนท่ีจะได้รับการ

จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมขา้งตน้เม่ือบริษทัได้

เสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น

เรียบร้อยแลว้ และคณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนส่วนท่ี

เหลือขา้งตน้ต่อบุคคลในวงจาํกดัต่อไป 

 ทั้งน้ี กรณีท่ีเป็นการจดัสรรหุน้ท่ีเหลือจากการจองซ้ือหุน้ของผูถื้อหุน้เดิมใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั ให้

บริษทัสามารถดาํเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชาํระแลว้ต่อนายทะเบียนบริษทัมหาชนจาํกดั

ไดเ้ป็นคราวๆ ตามการชาํระเงินของบุคคลท่ีไดรั้บการจดัสรรในแต่ละคราว 

 6.2  จาํนวนไม่เกิน 544,540,141 หุ้น เพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั

เพ่ิมทุนของบริษทั คร้ังท่ี 3 (PLE-W3) ท่ีจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมท่ีไดจ้องซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน ใน

สดัส่วน 2 หุ้นสามญัเพ่ิมทุนใหม่ ต่อ 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิ PLE-W3 (กรณีท่ีมีเศษให้ปัดท้ิง) 

โดยไม่คิดมูลค่า  กาํหนดราคาการใชสิ้ทธิเท่ากับ 2.20 บาทต่อหุ้น ดงัรายละเอียดปรากฏตามสรุป

รายละเอียดสําคญัของใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั คร้ังท่ี 3 (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3) 

โดยมอบอาํนาจให้คณะกรรมการบริษทัเป็นผูมี้อาํนาจในการกาํหนดและเปล่ียนแปลงหลกัเกณฑ ์

เง่ือนไข และรายละเอียดอ่ืนๆ ของใบสาํคญัแสดงสิทธิน้ี ตลอดจนมีอาํนาจในการกาํหนดเหตุแห่ง

การออกหุน้สามญัใหม่เพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิ และ/หรืออตัราการใชสิ้ทธิของ

ใบสําคญัแสดงสิทธิ รวมทั้ งดาํเนินการต่างๆ อนัจาํเป็นและสมควรอนัเก่ียวเน่ืองกบัการออกและ

เสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิ และการนําใบสําคญัแสดงสิทธิเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนดาํเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้ง 

นอกจากน้ี เพ่ือความคล่องตวัในการจดัสรร และออกเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุน ตามขอ้ 6.1 - 6.2 

ข้างต้น เห็นควรมอบอํานาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลท่ีได้รับมอบอํานาจจาก

6



 อน่ึง บุคคลในวงจาํกดัท่ีจะไดรั้บการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีเหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่ผู ้

ถือหุน้เดิมขา้งตน้ จะตอ้งมีคุณสมบติัตามหลกัเกณฑข์อ้ใดขอ้หน่ึง ดงัน้ี  

 (ก)  เป็นผูล้งทุนสถาบนัตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

ท่ี กจ. 17/2551 เร่ือง การกาํหนดบทนิยามในประกาศเก่ียวกบัการออกและเสนอขาย

หลกัทรัพย ์(“ประกาศ กจ. 17/2551”) เช่น บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน เป็นตน้ 

หรือ 

 (ข)  เป็นนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลท่ีมีฐานะการเงินมัน่คงสามารถ

ลงทุนในบริษัทในระยะปานกลางถึงระยะยาวได้ และตอ้งเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจ 

หรือมีความสามารถท่ีจะสรรหา พนัธมิตรทางธุรกิจ หรือสามารถให้คาํแนะนาํหรือ

โอกาสทางธุรกิจ ซ่ึงสามารถส่งเสริมผลการดําเนินงานของบริษัท โดยบุคคลใน

วงจํากัดจะต้องไม่ใช่บุคคลท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัท ซ่ึงบริษัทจะพิจารณาและ

ตรวจสอบขอ้มูลของบุคคลในวงจาํกดัท่ีจะไดรั้บการเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนน้ีดว้ย

ความระมดัระวงั และคดัเลือกบุคคลดงักล่าว  โดยจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีศกัยภาพในการ

ลงทุนในบริษัทได้จริง ทั้ งน้ี บริษัทจะทาํการเปิดเผยรายช่ือผูล้งทุนท่ีจะได้รับการ

จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมขา้งตน้เม่ือบริษทัได้

เสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น

เรียบร้อยแลว้ และคณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนส่วนท่ี

เหลือขา้งตน้ต่อบุคคลในวงจาํกดัต่อไป 

 ทั้งน้ี กรณีท่ีเป็นการจดัสรรหุน้ท่ีเหลือจากการจองซ้ือหุน้ของผูถื้อหุน้เดิมใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั ให้

บริษทัสามารถดาํเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชาํระแลว้ต่อนายทะเบียนบริษทัมหาชนจาํกดั

ไดเ้ป็นคราวๆ ตามการชาํระเงินของบุคคลท่ีไดรั้บการจดัสรรในแต่ละคราว 

 6.2  จาํนวนไม่เกิน 544,540,141 หุ้น เพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั

เพ่ิมทุนของบริษทั คร้ังท่ี 3 (PLE-W3) ท่ีจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมท่ีไดจ้องซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน ใน

สดัส่วน 2 หุ้นสามญัเพ่ิมทุนใหม่ ต่อ 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิ PLE-W3 (กรณีท่ีมีเศษให้ปัดท้ิง) 

โดยไม่คิดมูลค่า  กาํหนดราคาการใชสิ้ทธิเท่ากับ 2.20 บาทต่อหุ้น ดงัรายละเอียดปรากฏตามสรุป

รายละเอียดสําคญัของใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั คร้ังท่ี 3 (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3) 

โดยมอบอาํนาจให้คณะกรรมการบริษทัเป็นผูมี้อาํนาจในการกาํหนดและเปล่ียนแปลงหลกัเกณฑ ์

เง่ือนไข และรายละเอียดอ่ืนๆ ของใบสาํคญัแสดงสิทธิน้ี ตลอดจนมีอาํนาจในการกาํหนดเหตุแห่ง

การออกหุน้สามญัใหม่เพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิ และ/หรืออตัราการใชสิ้ทธิของ

ใบสําคญัแสดงสิทธิ รวมทั้ งดาํเนินการต่างๆ อนัจาํเป็นและสมควรอนัเก่ียวเน่ืองกบัการออกและ

เสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิ และการนําใบสําคญัแสดงสิทธิเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนดาํเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้ง 

นอกจากน้ี เพ่ือความคล่องตวัในการจดัสรร และออกเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุน ตามขอ้ 6.1 - 6.2 

ข้างต้น เห็นควรมอบอํานาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลท่ีได้รับมอบอํานาจจาก

คณะกรรมการบริษทัมีอาํนาจในการดาํเนินการใดๆ อนัจาํเป็นและเก่ียวเน่ืองกบัการเสนอขายหุ้น

สามญัเพ่ิมทุนดงักล่าวไดทุ้กประการ รวมถึงการกาํหนดหรือเปล่ียนแปลงระยะเวลาการจองซ้ือและ

รับชาํระเงินค่าหุ้นสามญัเพ่ิมทุน การกาํหนดราคา เง่ือนไขและรายละเอียดต่างๆ ในการออกและ

เสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนดงักล่าวไดต้ามท่ีเห็นสมควรต่อไป รวมทั้งดาํเนินการต่างๆ อนัจาํเป็น

และสมควรอนัเก่ียวเน่ืองกบัการออกและเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุนในคร้ังน้ี ตลอดจนการแกไ้ขถอ้ยคาํ 

หรือขอ้ความในเอกสาร รายงานการประชุมผูถื้อหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคาํขอต่างๆ 

และ/หรือดาํเนินการใดๆ เพ่ือใหป้ฏิบติัใหเ้ป็นไปตามคาํสั่งของนายทะเบียน  ในการยืน่จดทะเบียน

เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ รวมถึงการนาํหุน้สามญั

เพ่ิมทุนเขา้เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์และการนาํส่งขอ้มูลเอกสารหลกัฐานต่อ

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

กระทรวงพาณิชย ์หรือหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

การลงมติ : วาระน้ีตอ้งไดรั้บอนุมติัด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

 

วาระที ่7 พิจารณาอนุมัตกิารออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท คร้ังที่ 3 

(PLE-W3) จาํนวน 544,540,141 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิของบริษัททีไ่ด้จองซ้ือหุ้นสามญัเพิม่ทุน  

วตัถุประสงค์และเหตุผล : ตามท่ีบริษทัมีแผนการระดมทุนเพ่ือเป็นเงินทุนเพ่ิมเติมในการขยายธุรกิจของ

บริษทัในอนาคต บริษทัจึงประสงค์ท่ีจะออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของ

บริษทั คร้ังท่ี 3 (PLE-W3) จาํนวน 544,540,141 หน่วย ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัท่ีไดจ้องซ้ือหุน้สามญั

เพ่ิมทุน 

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขาย

ใบสําคญัแสดงสิทธิ PLE-W3 จาํนวน 544,540,141 หน่วย ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัท่ีไดจ้องซ้ือหุ้น

สามญัเพ่ิมทุน ในอตัราส่วน 2 หุ้นสามญัเพ่ิมทุนใหม่ ต่อ 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิ PLE-W3 (กรณีท่ีมี

เศษใหปั้ดท้ิง) โดยไม่คิดมูลค่า กาํหนดราคาการใชสิ้ทธิเท่ากบั 2.20 บาทต่อหุ้น ดงัรายละเอียดปรากฏตาม

สรุปรายละเอียดเบ้ืองตน้ของใบสาํคญัแสดงสิทธิ PLE-W3 (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3) 

ทั้งน้ี มอบอาํนาจใหค้ณะกรรมการบริษทั หรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบอาํนาจจากคณะกรรมการบริษทั เป็นผูมี้

อาํนาจในการกาํหนดและเปล่ียนแปลงหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และรายละเอียดอ่ืนๆ ของใบสาํคญัแสดงสิทธิ

น้ี ตลอดจนมีอาํนาจในการกาํหนดเหตุแห่งการออกหุน้สามญัใหม่เพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงราคาการใช้

สิทธิ และ/หรืออตัราการใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิ รวมทั้งดาํเนินการต่างๆ อนัจาํเป็นและสมควร

อนัเก่ียวเน่ืองกบัการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิ และการนาํใบสาํคญัแสดงสิทธิเขา้จดทะเบียน

เป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตลอดจนดําเนินการขออนุญาตต่อ

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

การลงมติ : วาระน้ีตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 
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วาระที ่8 พิจารณาอนุมตัิการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ที่เหลือจากการใช้สิทธิจองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่ม

ทุนของผู้ถือหุ้นเดมิของบริษัทมาจดัสรรและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจาํกดั  

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามท่ีกล่าวมาแลว้ในวาระท่ี 4 ถึงความจาํเป็นในการระดมทุนเพ่ือใชใ้นการ

ขยายธุรกิจของบริษทั และชาํระหน้ีหุ้นกู้ เพ่ือให้บริษทัสามารถระดมทุนได้ตามเป้าหมายท่ีไดว้างไว ้

บริษทัจึงไดก้าํหนดแนวทางนาํหุน้สามญัท่ีเหลือจากการเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทั มาจดัสรร

และเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจาํกดั บริษทัจึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขาย

หุ้นสามญัเพ่ิมทุนใหม่ท่ีเหลือจากการใช้สิทธิจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัมา

จดัสรรและเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั 

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิม

ทุนใหม่ท่ีเหลือจากการใชสิ้ทธิจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัมาจดัสรรและเสนอ

ขายหุ้นดงักล่าวให้แก่บุคคลในวงจาํกดั (Private Placement) ซ่ึงรวมถึงผูล้งทุนประเภทสถาบนั และ/หรือ

ผูล้งทุนท่ีมีลกัษณะเฉพาะเจาะจงได ้โดยบุคคลดงักล่าวจะไม่เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทั  โดย

จดัสรรให้แก่นักลงทุนเฉพาะเจาะจงแต่ละรายไดไ้ม่เกินร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนใหม่ท่ีชาํระแลว้ 

(ภายหลงัการขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมแลว้เสร็จ) ในราคาเสนอขายท่ีไม่ตํ่ากวา่ราคาถวัเฉล่ีย

ถ่วงนํ้ าหนักของราคาหุ้นบริษทัในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยยอ้นหลงัไม่น้อยกว่า 7 วนัทาํการ

ติดต่อกนั แต่ไม่เกิน 15 วนัทาํการติดต่อกนัก่อนวนัเสนอขาย และไม่ตํ่ากวา่ราคาท่ีเสนอขายใหก้บัผูถื้อหุน้

เดิม (Right Offering) ทั้ งน้ี มอบอาํนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลท่ีได้รับมอบอาํนาจจาก

คณะกรรมการบริษทัเป็นผูพิ้จารณากาํหนดบุคคลท่ีไดรั้บจดัสรร ราคาเสนอขาย ช่วงเวลาจดัสรร และ

วิธีการเสนอขายเป็นคราวเดียวหรือแบ่งเป็นส่วนๆ เพ่ือเสนอขายเป็นคราวๆ ตามท่ีเห็นสมควร  โดย

ปฏิบติัให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนท่ี ทจ. 72/2558 เร่ือง การอนุญาต

ใหบ้ริษทัจดทะเบียนเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจาํกดั    

อน่ึง บุคคลในวงจาํกดัท่ีจะไดรั้บการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม

ขา้งตน้ จะตอ้งมีคุณสมบติัตามหลกัเกณฑข์อ้ใดขอ้หน่ึง ดงัน้ี  

 (ก)  เป็นผูล้งทุนสถาบันตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์ท่ี กจ. 

17/2551 เร่ือง การกาํหนดบทนิยามในประกาศเก่ียวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย ์(“ประกาศ 

กจ. 17/2551”) เช่น บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน เป็นตน้ หรือ 

 (ข)  เป็นนกัลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลท่ีมีฐานะการเงินมัน่คงสามารถลงทุนในบริษทั

ในระยะปานกลางถึงระยะยาวได ้และตอ้งเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจ หรือมีความสามารถท่ีจะสรรหา 

พนัธมิตรทางธุรกิจ หรือสามารถให้คาํแนะนําหรือโอกาสทางธุรกิจ ซ่ึงสามารถส่งเสริมผลการ

ดาํเนินงานของบริษทั โดยบุคคลในวงจาํกดัจะตอ้งไม่ใช่บุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทั ซ่ึงบริษทัจะ

พิจารณาและตรวจสอบขอ้มูลของบุคคลในวงจาํกดัท่ีจะไดรั้บการเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนน้ีดว้ย

ความระมดัระวงั และคดัเลือกบุคคลดงักล่าว  โดยจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีศกัยภาพในการลงทุนในบริษทั

ไดจ้ริง ทั้งน้ี บริษทัจะทาํการเปิดเผยรายช่ือผูล้งทุนท่ีจะไดรั้บการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีเหลือ

จากการจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมขา้งตน้เม่ือบริษทัไดเ้สนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม
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วาระที ่8 พิจารณาอนุมตัิการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ที่เหลือจากการใช้สิทธิจองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่ม

ทุนของผู้ถือหุ้นเดมิของบริษัทมาจดัสรรและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจาํกดั  

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามท่ีกล่าวมาแลว้ในวาระท่ี 4 ถึงความจาํเป็นในการระดมทุนเพ่ือใชใ้นการ

ขยายธุรกิจของบริษทั และชาํระหน้ีหุ้นกู้ เพ่ือให้บริษทัสามารถระดมทุนได้ตามเป้าหมายท่ีไดว้างไว ้

บริษทัจึงไดก้าํหนดแนวทางนาํหุน้สามญัท่ีเหลือจากการเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทั มาจดัสรร

และเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจาํกดั บริษทัจึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขาย

หุ้นสามญัเพ่ิมทุนใหม่ท่ีเหลือจากการใช้สิทธิจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัมา

จดัสรรและเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั 

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิม

ทุนใหม่ท่ีเหลือจากการใชสิ้ทธิจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัมาจดัสรรและเสนอ

ขายหุ้นดงักล่าวให้แก่บุคคลในวงจาํกดั (Private Placement) ซ่ึงรวมถึงผูล้งทุนประเภทสถาบนั และ/หรือ

ผูล้งทุนท่ีมีลกัษณะเฉพาะเจาะจงได ้โดยบุคคลดงักล่าวจะไม่เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทั  โดย

จดัสรรให้แก่นักลงทุนเฉพาะเจาะจงแต่ละรายไดไ้ม่เกินร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนใหม่ท่ีชาํระแลว้ 

(ภายหลงัการขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมแลว้เสร็จ) ในราคาเสนอขายท่ีไม่ตํ่ากวา่ราคาถวัเฉล่ีย

ถ่วงนํ้ าหนักของราคาหุ้นบริษทัในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยยอ้นหลงัไม่น้อยกว่า 7 วนัทาํการ

ติดต่อกนั แต่ไม่เกิน 15 วนัทาํการติดต่อกนัก่อนวนัเสนอขาย และไม่ตํ่ากวา่ราคาท่ีเสนอขายใหก้บัผูถื้อหุน้

เดิม (Right Offering) ทั้ งน้ี มอบอาํนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลท่ีได้รับมอบอาํนาจจาก

คณะกรรมการบริษทัเป็นผูพิ้จารณากาํหนดบุคคลท่ีไดรั้บจดัสรร ราคาเสนอขาย ช่วงเวลาจดัสรร และ

วิธีการเสนอขายเป็นคราวเดียวหรือแบ่งเป็นส่วนๆ เพ่ือเสนอขายเป็นคราวๆ ตามท่ีเห็นสมควร  โดย

ปฏิบติัให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนท่ี ทจ. 72/2558 เร่ือง การอนุญาต

ใหบ้ริษทัจดทะเบียนเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจาํกดั    

อน่ึง บุคคลในวงจาํกดัท่ีจะไดรั้บการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม

ขา้งตน้ จะตอ้งมีคุณสมบติัตามหลกัเกณฑข์อ้ใดขอ้หน่ึง ดงัน้ี  

 (ก)  เป็นผูล้งทุนสถาบันตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์ท่ี กจ. 

17/2551 เร่ือง การกาํหนดบทนิยามในประกาศเก่ียวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย ์(“ประกาศ 

กจ. 17/2551”) เช่น บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน เป็นตน้ หรือ 

 (ข)  เป็นนกัลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลท่ีมีฐานะการเงินมัน่คงสามารถลงทุนในบริษทั

ในระยะปานกลางถึงระยะยาวได ้และตอ้งเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจ หรือมีความสามารถท่ีจะสรรหา 

พนัธมิตรทางธุรกิจ หรือสามารถให้คาํแนะนําหรือโอกาสทางธุรกิจ ซ่ึงสามารถส่งเสริมผลการ

ดาํเนินงานของบริษทั โดยบุคคลในวงจาํกดัจะตอ้งไม่ใช่บุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทั ซ่ึงบริษทัจะ

พิจารณาและตรวจสอบขอ้มูลของบุคคลในวงจาํกดัท่ีจะไดรั้บการเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนน้ีดว้ย

ความระมดัระวงั และคดัเลือกบุคคลดงักล่าว  โดยจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีศกัยภาพในการลงทุนในบริษทั

ไดจ้ริง ทั้งน้ี บริษทัจะทาํการเปิดเผยรายช่ือผูล้งทุนท่ีจะไดรั้บการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีเหลือ

จากการจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมขา้งตน้เม่ือบริษทัไดเ้สนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม

ของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุ้นเรียบร้อยแลว้ และคณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาจดัสรรหุ้น

สามญัเพ่ิมทุนส่วนท่ีเหลือขา้งตน้ต่อบุคคลในวงจาํกดัต่อไป 

ทั้งน้ี บริษทัสามารถดาํเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชาํระแลว้ต่อนายทะเบียนบริษทัมหาชนจาํกดั

ไดเ้ป็นคราวๆ ตามการชาํระเงินของบุคคลท่ีไดรั้บการจดัสรรในแต่ละคราว 

การลงมต ิ: วาระน้ีตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อ

หุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที ่9 พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้าม)ี 
 

 จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุ้น โปรดเขา้ร่วมประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 2/2559 ในวนัองัคารท่ี 18 ตุลาคม 

2559 เร่ิมประชุมเวลา 14.00 น. ณ หอ้งคอนเวนชัน่ เอ ชั้น 1 โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพ เลขท่ี 171 ซอยสุขมุวทิ 11-13 

ถนนสุขุมวิท เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 4 แผนท่ีสถานท่ีประชุม  โดยบริษัทจะเปิดให้

ลงทะเบียนเพือ่เข้าร่วมประชุมวสิามัญผู้ถอืหุ้น คร้ังที ่2/2559 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. 

 หากท่านผูถื้อหุ้นท่านใด ประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอ่ืนเขา้ร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนในการ

ประชุมคร้ังน้ี โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนงัสือมอบฉันทะ ซ่ึงมีให้เลือก 3 แบบ ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 

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

 ทั้งน้ี หากท่านผูถื้อหุ้นประสงคจ์ะมอบฉันทะให้กบักรรมการอิสระ บริษทัขอเสนอกรรมการอิสระ คือ ดร.

สิงห์ชยั อรุณวฒิุพงศ์ ซ่ึงบริษทัไดแ้นบประวติัมาเพ่ือพิจารณา ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6 และเพ่ือความสะดวกรวดเร็ว

ในการประชุม บริษทัขอความร่วมมือจากท่านกรุณาส่งหนงัสือมอบฉันทะ (พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) มายงัแผนก

เลขานุการบริษัท ช้ัน 6 โทร. 02-332-0345 ต่อ 1127, 1221 บริษทั เพาเวอร์ไลน์ เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) เลขท่ี 2 ซอย

สุขมุวิท 81 (ศิริพจน์) แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 ภายในวนัจนัทร์ท่ี 17 ตุลาคม 2559 ดว้ยจกัขอบคุณ

อยา่งยิง่ 

 

 ขอแสดงความนบัถือ 

 บริษทั เพาเวอร์ไลน์ เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) 

 
 

 

 

 (นายเสวก ศรีสุชาต) 

 ประธานกรรมการ 
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No. 59/1049-900(PL)/022 September 9th , 2016

Invitation Letter of Extraordinary General Meeting of Shareholders No.2/2016
Power Line Engineering Public Company Limited

Subject: Notice of the Extraordinary General Meeting of the Shareholders No. 2/2016
To: All Shareholders 
Attachments: 1. Copy of the Minutes of the Extraordinary General Meeting of the Shareholders No. 

1/2016 
2. Capital Increase Report Form (F 53-4)
3. Summary of Details of the Warrants to purchase ordinary shares of the Company, 

Series 3 (PLE-W3) to be offered to existing shareholders
4. Map of the Meeting Venue 
5. Proxy Forms 
6. Information on the Company's Independent Director for Proxy Appointment 
7. Guidelines for Registration, Proxy Appointment, and Documents Required for 

Attending the Shareholders' Meeting  
8. The Company’s Articles of Association Relating to the Shareholders' Meeting
9. Procedures for attending the EGM No.2/2016

The Board of Directors of Power Line Engineering Public Company Limited 
(“Company”) had a resolution to convene the Extraordinary General Meeting of Shareholders 
No.2/2016 on Tuesday, October 18th, 2016 at 14.00 p.m., with opening for registration from 12.00 p.m., 
at Convention A, 1st Floor, Ambassador Hotel Bangkok, No. 171 Soi Sukhumvit 11-13, Sukhumvit 
Road., Wattana, Bangkok to consider the following agendas:

Agenda 1: To certify the  Minutes  of  the  Extraordinary  General  Meeting  of  the 
Shareholders No. 1/2016 on June 28th, 2016 

Objective and Reason: The Minutes of the Extraordinary General Meeting of the 
Shareholders No. 1/2016 held on June 28th, 2016 were completed within 14 days from 
the date of such Extraordinary 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 Extraordinary General 
Meeting of the Shareholders No. 1/2016 held on June 28th, 2016 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 approve to decrease registered capital of the Company from Baht 
1,661,939,826 to Baht 1,125,634,101

Objective and Reason: The Company intends to increase its registered capital as per 
the details appeared in Agenda 4, thus the Company has to completely decrease 
registered capital of the Company prior to any increase of its capital in compliance with 
the provisions of the Public Company Act that require the Company to reduce the share 
capital by cancellation of registered shares that have not been issued prior to increase
new share capital.
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Meeting of the Shareholders No. 1/2016 held on June 28th, 2016 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 approve to decrease registered capital of the Company from Baht 
1,661,939,826 to Baht 1,125,634,101

Objective and Reason: The Company intends to increase its registered capital as per 
the details appeared in Agenda 4, thus the Company has to completely decrease 
registered capital of the Company prior to any increase of its capital in compliance with 
the provisions of the Public Company Act that require the Company to reduce the share 
capital by cancellation of registered shares that have not been issued prior to increase
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The Board of Directors’ Opinion: The Board deemed that the Meeting of 
Shareholders should consider and approve to decrease registered capital of the Company 
from Baht 1,661,939,826 to Baht 1,125,634,101 by cancellation of the unissued registered 
shares of 536,305,725 shares at the par value of Baht 1.00 per share, which are reserved 
for exercising Warrants (PLE-W2) that were partially exercised and expire on February 
20th, 2015.

Resolution: The resolution in this agenda requires an approval from the shareholders' 
meeting with a vote of not less than three-fourths of the total number of votes of 
shareholders attending the meeting and having the right to vote.

Nonetheless, Agenda 2 through Agenda 7 are relatively connected, therefore, in
considering and approving Agenda 2 through Agenda 7 by the shareholders’ meeting, 
such Agenda 2 through Agenda 7 shall be conditional upon each other in the way that if 
any Agenda has not been approved by the shareholders’ meeting, it shall be deemed 
that the remaining Agenda shall be revoked and cancelled and no further Agenda shall 
be considered by the shareholders’ meeting and, as a result, Agenda 2 through Agenda 
7 shall be deemed as disapproved by the Meeting of Shareholders.

Agenda 3: To 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

Objective and Reason: In order to reflect the proposed decrease of the Company's 
registered  capital  in  Agenda  2  above,  the  Company  shall  amend Clause 4. of the 
Memorandum of Association of the Company.

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

"Clause 4. Registered Capital  1,125,634,101 Baht (One thousand one 
hundred twenty-five 
million six hundred 
thirty-four thousand 
one hundred and one 
Baht) 

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

Par value of                    1.00 Baht (One Baht)
Divided as follows;
Ordinary shares   1,125,634,101 Shares (One thousand one 

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

Preferred shares        - Shares ( - )" 
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Resolution: The resolution in this agenda requires an approval from the shareholders' 
meeting with a vote of not less than three-fourths of the total number of votes of 
shareholders attending the meeting and having the right to vote.

Agenda 4: To consider and approve to increase registered capital of the Company from Baht 
1,125,634,101 to Baht 2,759,254,524

Objective and Reason: The Company has necessity to raise funds for bidding of the 
government’s infrastructure projects, repaying debentures and to be the addition capital 
for the Company’s future business expansion, thus the Company has intended to 
increase registered capital of the Company.   

The Board of Directors’ Opinion: The Board deemed that the Meeting of 
Shareholders should consider and approve to increase registered capital of the Company 
from Baht 1,125,634,101 to Baht 2,759,254,524 by issuing 1,633,620,423 new ordinary 
shares with par value of Baht 1.00 per share, offered to the existing shareholders of the 
Company and reserved for exercising of the 3rd series of warrants (PLE-W3). Details are 
shown in Capital Increase Report Form (Attachment 2).

Resolution: The resolution in this agenda requires an approval from the shareholders' 
meeting with a vote of not less than three-fourths of the total number of votes of 
shareholders attending the meeting and having the right to vote.

Agenda 5: To consider and approve to amend Clause 4. of the Memorandum of Association of 
the Company to be accordance with the increase of the registered share capital

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

The Board of Directors’ Opinion: The Board deemed that the Meeting of 
Shareholders should consider and approve to amend Clause 4. of the Memorandum of 
Association of the Company to be accordance with the increasing of the registered share 
capital as by cancellation the existent contents and use the new contents as mention 
below:
"Clause 4.     Registered Capital  2,759,254,524 Baht (Two thousand seven 

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

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

Par value of                        1.00 Baht (One Baht)
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Resolution: The resolution in this agenda requires an approval from the shareholders' 
meeting with a vote of not less than three-fourths of the total number of votes of 
shareholders attending the meeting and having the right to vote.

Agenda 4: To consider and approve to increase registered capital of the Company from Baht 
1,125,634,101 to Baht 2,759,254,524

Objective and Reason: The Company has necessity to raise funds for bidding of the 
government’s infrastructure projects, repaying debentures and to be the addition capital 
for the Company’s future business expansion, thus the Company has intended to 
increase registered capital of the Company.   

The Board of Directors’ Opinion: The Board deemed that the Meeting of 
Shareholders should consider and approve to increase registered capital of the Company 
from Baht 1,125,634,101 to Baht 2,759,254,524 by issuing 1,633,620,423 new ordinary 
shares with par value of Baht 1.00 per share, offered to the existing shareholders of the 
Company and reserved for exercising of the 3rd series of warrants (PLE-W3). Details are 
shown in Capital Increase Report Form (Attachment 2).

Resolution: The resolution in this agenda requires an approval from the shareholders' 
meeting with a vote of not less than three-fourths of the total number of votes of 
shareholders attending the meeting and having the right to vote.

Agenda 5: To consider and approve to amend Clause 4. of the Memorandum of Association of 
the Company to be accordance with the increase of the registered share capital

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

The Board of Directors’ Opinion: The Board deemed that the Meeting of 
Shareholders should consider and approve to amend Clause 4. of the Memorandum of 
Association of the Company to be accordance with the increasing of the registered share 
capital as by cancellation the existent contents and use the new contents as mention 
below:
"Clause 4.     Registered Capital  2,759,254,524 Baht (Two thousand seven 

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

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

Par value of                        1.00 Baht (One Baht)

Divided as follows;
Ordinary shares   2,759,254,524 Shares (Four thousand seven 

hundred nineteen 
million and six hundred 
forty-six thousand and 
six hundred eighty six 
Shares) 

Preferred shares        - Shares (-) " 

Resolution: The resolution in this agenda requires an approval from the shareholders' 
meeting with a vote of not less than three-fourths of the total number of votes of 
shareholders attending the meeting and having the right to vote.

Agenda 6: To consider and approve the allocation of the new ordinary shares

Objective and Reason: As aforementioned in Agenda 4 with respect to the plan of 
funding the business expansion and repaying debentures, thus the Company has 
intended to increase registered capital of the Company. For compliance with the law, 
the Meeting is required to consider and approve the allocation of 1,633,620,423   new
ordinary shares with par value of Baht 1.00 per share.

The Board of Directors’ Opinion: The Board deemed that the Meeting of 
Shareholders should consider and approve the allocation 1,633,620,423 new ordinary 
shares with par value of Baht 1.00 per share, with details are as follows: 

6.1 Number of not exceed 1,089,080,282 new ordinary shares to be offered to 
existing shareholders of the Company in proportion to the number of shares held 
by each shareholder whose names appear on the date for determining the list of 
shareholders of the Company who are entitled to the allocation of the  new 
ordinary shares (Record Date) on October 27th, 2016 and collecting the list of 
shareholders in accordance with Section 225 of the Stock Exchange and 
Securities Act B.E.2535 (including any amendment thereto) by closing the share 
register book on October 28th, 2016 at the ratio of 1 existing ordinary share to 1 
new ordinary share. The offering price is Baht 1.00 per share. The subscription 
and payment period for the purchase of the increased ordinary shares will be 
during November 21th - 25th, 2016 at 9.00 a.m. - 15.30 p.m. The details of 
allocation are as follows:

6.1.1 In case there is remaining unsubscribed ordinary shares from the 
subscription by the existing shareholders on a prorate basis or any 
remaining shares for any reasons, the existing shareholders shall be 
entitled to subscribe for the additional shares exceeding their rights at the 
same offer price of Right Offering. Whereby the Board of Directors or 
person(s) who is authorized by the Board of Directors shall be authorized 
to consider the allocation of the remaining unsubscribed shares to the 
existing shareholders who intend to subscribe and purchase the additional 
shares exceeding their rights according to the below conditions:
(a) In case the remaining unsubscribed shares are less than the shares 

expressed to be subscribed by existing shareholders, they shall be 
allocated to each existing shareholder, who intends to subscribe 
additional shares exceeding their rights. The allocation for each 
shareholder is equal to the proportion of the ordinary shares of the 
existing shareholders who intend to subscribe additional shares 

13



exceeding their rights. In this regards, the above allocation 
procedure shall be repeated until there is no remain unallocated 
right, which deems appropriate by the Board of Directors or 
person(s) who is authorized by the Board of Directors. Within 14 
days from the last day of the subscription period, the Company 
shall refund the subscription amount for the ordinary shares that 
have not been additionally allocated to the existing shareholders as 
mentioned above without interest.

(b) In case the numbers of remaining unsubscribed shares are greater 
than the shares expressed to be subscribed by existing 
shareholders, they shall be allocated to all existing shareholders 
who intend to subscribe for additional shares exceeding their rights 
and have fully paid the subscription amount.

The allocation of oversubscribed newly issued ordinary shares as per the 
details (a) and (b) above in any case shall not enable any oversubscription 
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.

Nonetheless, the existing shareholders of the Company whose names 
appear on the date for determining the list of shareholders of the 
Company who are entitled to the allocation of the  new ordinary shares 
(Record Date) on October 27th, 2016 and collecting the list of 
shareholders in accordance with Section 225 of the Stock Exchange and 
Securities Act B.E.2535 (including any amendment thereto) by closing 
the share register book on October 28th, 2016 shall receive the rights to 
subscribe the new ordinary shares only after the Extraordinary General 
Meeting of Shareholders 2/2016 has approved the capital increase.

6.1.2 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. 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.
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exceeding their rights. In this regards, the above allocation 
procedure shall be repeated until there is no remain unallocated 
right, which deems appropriate by the Board of Directors or 
person(s) who is authorized by the Board of Directors. Within 14 
days from the last day of the subscription period, the Company 
shall refund the subscription amount for the ordinary shares that 
have not been additionally allocated to the existing shareholders as 
mentioned above without interest.

(b) In case the numbers of remaining unsubscribed shares are greater 
than the shares expressed to be subscribed by existing 
shareholders, they shall be allocated to all existing shareholders 
who intend to subscribe for additional shares exceeding their rights 
and have fully paid the subscription amount.

The allocation of oversubscribed newly issued ordinary shares as per the 
details (a) and (b) above in any case shall not enable any oversubscription 
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.

Nonetheless, the existing shareholders of the Company whose names 
appear on the date for determining the list of shareholders of the 
Company who are entitled to the allocation of the  new ordinary shares 
(Record Date) on October 27th, 2016 and collecting the list of 
shareholders in accordance with Section 225 of the Stock Exchange and 
Securities Act B.E.2535 (including any amendment thereto) by closing 
the share register book on October 28th, 2016 shall receive the rights to 
subscribe the new ordinary shares only after the Extraordinary General 
Meeting of Shareholders 2/2016 has approved the capital increase.

6.1.2 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. 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.

The specific persons under the private placement basis, who shall be 
allocated with the newly issued ordinary shares remaining from the 
allocation to the existing shareholders as aforementioned, must have the 
qualification pursuant to one of the criteria as follows:
(a) Being institutional investors in accordance with the definition 

prescribed in the Notification of the Securities and Exchange 
Commission No. KorChor. 17/2551 Re: Determination of 
Definitions in Notifications relating to Issuance and Offer for Sale 
of Securities (the “Notification KorChor. 17/2551”), such as the 
asset management companies, etc., or; 

(b) Being individual investors or juristic persons that have stable 
financial positions and can invest in the Company for medium-
term to long-term, and must be strategic partners or have the 
capability to find a strategic partner or have capability to give 
advice or business opportunity which will enhance the Company’s 
operation. The specific persons under the private placement basis 
must not be connected persons of the Company, and the Company 
will consider and examine information of such specific persons 
who will be offered for sale of the newly issued ordinary shares 
with duty of care, as well as to select the persons who have a 
potential of actual investment in the Company. The Company will 
disclose the list of investors who shall be allocated with the newly 
issued ordinary shares remaining from the allocation to the existing 
shareholders above after the Company has offered for sale of the 
newly issued ordinary shares to the Company’s existing 
shareholders in proportion of their shareholding and the 
Company’s Board of Directors has considered allocating those 
remaining newly issued ordinary shares to the specific persons 
under the private placement basis.

Therefore, in case the allocation of remaining unsubscribed ordinary 
shares to investors in private placement, the Company shall be entitled to 
register the change of the paid-up capital with the Public Companies 
Registrar from time to time in accordance with the payments of the 
subscribing person who have been allotted the remaining unsubscribed 
ordinary shares in each time.

6.2 Number of not exceed 544,540,141 new ordinary shares to reserve for the 
exercise of the 3rd series of warrants (PLE-W3) which offers to the existing 
shareholders who subscribed for increased ordinary shares at the ratio of 2 new 
increased ordinary shares for 1 unit of PLE-W3 (fractions will be discarded) 
without charge. The exercise price is Baht 2.20 per share. (Details are shown in 
Attachment 3.) Therefore, the Board of Directors or person(s) who is authorized 
by the Board of Directors shall be authorized to determine or change terms, 
conditions and other details regarding to PLE-W3, including the authority to 
consider the necessity of the issuance of new ordinary shares to accommodate an 
adjustment or changes in the exercise price and/or exercise ratio related to PLE-
W3, and shall also be empowered to take any actions necessary as appropriate 
regarding the issuance and offering of PLE-W3 and listing PLE-W3 on the Stock 
Exchange of Thailand as well as to proceed for necessary approval from relevant 
authorities.
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For flexibility in the allocation and offering of the new ordinary shares under Clause 
6.1-6.2 above, the Board of Directors or person(s) who is authorized by the Board of 
Directors shall be authorized or have the authority to take any actions necessary as 
appropriate regarding the offering of such increased ordinary shares, which include 
changing the subscription period and payment date and determining other conditions 
and details in issuing and offering of such increased shares as deemed appropriate, 
including the authority to correct wording or contents for minutes of Shareholders’ 
meeting or Memorandum of Association and/or the various actions necessary in 
compliance with the order of Registrar in relation to the registration of registered capital 
increase with Department of Business Development, Ministry of Commerce, as well as 
listing the increased shares in the Stock Exchange of Thailand and submission of 
information and documents to the Securities and Exchange Commission, the Stock 
Exchange of Thailand, Ministry of Commerce or other relevant agencies.

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

Agenda 7: To consider and approve the issuance and offering the 3rd series of warrants (PLE-
W3) of 544,540,141 units, offering to the existing shareholders of the Company 
who subscribed for new ordinary shares

Objective and Reason: As the Company has planed of funding to expand its’ business, 
thus the Company has intended to issue and offer the 3rd series of warrants (PLE-W3) of 
544,540,141 units, offering to the existing shareholders of the Company who subscribed 
for new ordinary shares.

The Board of Directors’ Opinion: The Board deemed that the Meeting of 
Shareholders should consider and approve the issuance and offering the 3rd series of 
warrants (PLE-W3) of 544,540,141 units, offering to the existing shareholders of the 
Company who subscribed for new ordinary shares at the ratio of 2 new ordinary shares 
per 1 unit of PLE-W3 (any fraction will be disregarded) without charge. The exercise 
price is Baht 2.20 per share. (Details are shown in Attachment 3)

Therefore, the Board of Directors or the person(s) entrusted by the Board of Directors 
shall be authorized to determine or change terms, conditions and other details regarding 
to PLE-W3, including the authority to determine the reasons of the issuance of new 
ordinary share to accommodate an adjustment or changes in the exercise price and/or 
exercise ratio related to PLE-W3, and shall also be empowered to take any actions 
necessary as appropriate regarding the issuance and offering of PLE-W3 and listing 
PLE-W3 in the Stock Exchange of Thailand as well as to proceed for necessary 
approval from relevant authorities.

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

Agenda 8: To consider and approve the issuance and offering of new ordinary shares those 
remain from the subscription of the existing shareholders of the Company to 
investors in private placement

Objective and Reason: As aforementioned in Agenda 4 with respect to the plan of 
funding the business expansion and repaying debentures. To make the Company to raise 
capital as planned, the Company has leading guidelines for the remainder of the new 
ordinary shares offered to the existing shareholders of the Company allocated and 
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For flexibility in the allocation and offering of the new ordinary shares under Clause 
6.1-6.2 above, the Board of Directors or person(s) who is authorized by the Board of 
Directors shall be authorized or have the authority to take any actions necessary as 
appropriate regarding the offering of such increased ordinary shares, which include 
changing the subscription period and payment date and determining other conditions 
and details in issuing and offering of such increased shares as deemed appropriate, 
including the authority to correct wording or contents for minutes of Shareholders’ 
meeting or Memorandum of Association and/or the various actions necessary in 
compliance with the order of Registrar in relation to the registration of registered capital 
increase with Department of Business Development, Ministry of Commerce, as well as 
listing the increased shares in the Stock Exchange of Thailand and submission of 
information and documents to the Securities and Exchange Commission, the Stock 
Exchange of Thailand, Ministry of Commerce or other relevant agencies.

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

Agenda 7: To consider and approve the issuance and offering the 3rd series of warrants (PLE-
W3) of 544,540,141 units, offering to the existing shareholders of the Company 
who subscribed for new ordinary shares

Objective and Reason: As the Company has planed of funding to expand its’ business, 
thus the Company has intended to issue and offer the 3rd series of warrants (PLE-W3) of 
544,540,141 units, offering to the existing shareholders of the Company who subscribed 
for new ordinary shares.

The Board of Directors’ Opinion: The Board deemed that the Meeting of 
Shareholders should consider and approve the issuance and offering the 3rd series of 
warrants (PLE-W3) of 544,540,141 units, offering to the existing shareholders of the 
Company who subscribed for new ordinary shares at the ratio of 2 new ordinary shares 
per 1 unit of PLE-W3 (any fraction will be disregarded) without charge. The exercise 
price is Baht 2.20 per share. (Details are shown in Attachment 3)

Therefore, the Board of Directors or the person(s) entrusted by the Board of Directors 
shall be authorized to determine or change terms, conditions and other details regarding 
to PLE-W3, including the authority to determine the reasons of the issuance of new 
ordinary share to accommodate an adjustment or changes in the exercise price and/or 
exercise ratio related to PLE-W3, and shall also be empowered to take any actions 
necessary as appropriate regarding the issuance and offering of PLE-W3 and listing 
PLE-W3 in the Stock Exchange of Thailand as well as to proceed for necessary 
approval from relevant authorities.

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

Agenda 8: To consider and approve the issuance and offering of new ordinary shares those 
remain from the subscription of the existing shareholders of the Company to 
investors in private placement

Objective and Reason: As aforementioned in Agenda 4 with respect to the plan of 
funding the business expansion and repaying debentures. To make the Company to raise 
capital as planned, the Company has leading guidelines for the remainder of the new 
ordinary shares offered to the existing shareholders of the Company allocated and 

offered to investors in private placement. The Company deemed that the Meeting of 
Shareholders should consider and approve the issuance and offering of new ordinary 
shares those remain from the subscription of the existing shareholders of the Company 
to investors in private placement.

The Board of Directors’ Opinion: The Board deemed that the Meeting of 
Shareholders should consider and approve the issuance and offering of new ordinary 
shares those remain from the subscription of the existing shareholders of the Company 
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. Therefore, 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.

The specific persons under the private placement basis, who shall be allocated with the 
newly issued ordinary shares remaining from the allocation to the existing shareholders 
as aforementioned, must have the qualification pursuant to one of the criteria as follows:

(a) Being institutional investors in accordance with the definition prescribed in the 
Notification of the Securities and Exchange Commission No. KorChor. 17/2551 
Re: Determination of Definitions in Notifications relating to Issuance and Offer 
for Sale of Securities (the “Notification KorChor. 17/2551”), such as the asset 
management companies, etc., or; 

(b) Being individual investors or juristic persons that have stable financial positions 
and can invest in the Company for medium-term to long-term, and must be 
strategic partners or have the capability to find a strategic partner or have 
capability to give advice or business opportunity which will enhance the 
Company’s operation. The specific persons under the private placement basis 
must not be connected persons of the Company, and the Company will consider 
and examine information of such specific persons who will be offered for sale of 
the newly issued ordinary shares with duty of care, as well as to select the persons 
who have a potential of actual investment in the Company. The Company will 
disclose the list of investors who shall be allocated with the newly issued 
ordinary shares remaining from the allocation to the existing shareholders above 
after the Company has offered for sale of the newly issued ordinary shares to the 
Company’s existing shareholders in proportion of their shareholding and the 
Company’s Board of Directors has considered allocating those remaining newly 
issued ordinary shares to the specific persons under the private placement basis.

Therefore, in case the allocation of remaining unsubscribed ordinary shares to investors 
in private placement, the Company shall be entitled to register the change of the paid-up 
capital with the Public Companies Registrar from time to time in accordance with the 
payments of the subscribing person who have been allotted the remaining unsubscribed 
ordinary shares in each time.
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Resolution: The resolution in this agenda requires an approval from the shareholders' 
meeting with a vote of not less than three-fourths of the total number of votes of 
shareholders attending the meeting and having the right to vote.

Agenda 9: To consider other matters (if any).

All shareholders are invited to attend the Extraordinary General Meeting of 
Shareholders No.2/2016 on Tuesday, October 18th, 2016. The meeting will commence at 14.00 p.m. at 
Convention A, 1st Floor, Ambassador Hotel Bangkok, No.171 Soi Sukhumvit 11-13, Sukhumvit Road, 
Wattana, Bangkok, the details of which appear in Attachments 4 : Map of the Meeting 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 5. Each shareholder can select only one form. Shareholders may also download the 
forms from www.ple.co.th.

In case the shareholders would like to appoint independent directors as their proxy, the 
Company proposes Dr. Singchai Aroonvuthiphong, whose background is attached as Attachments 6 for 
shareholders’ consideration. For convenience and expedited meeting process, it would be very 
appreciated that shareholders submit the proxy form (affixed with 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 
Monday October 17th, 2016.

Yours Sincerely, 
Power Line Engineering Public Company Limited 

.............................................
(Mr. Swake Srisuchart)
Chairman of the Board
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Resolution: The resolution in this agenda requires an approval from the shareholders' 
meeting with a vote of not less than three-fourths of the total number of votes of 
shareholders attending the meeting and having the right to vote.

Agenda 9: To consider other matters (if any).

All shareholders are invited to attend the Extraordinary General Meeting of 
Shareholders No.2/2016 on Tuesday, October 18th, 2016. The meeting will commence at 14.00 p.m. at 
Convention A, 1st Floor, Ambassador Hotel Bangkok, No.171 Soi Sukhumvit 11-13, Sukhumvit Road, 
Wattana, Bangkok, the details of which appear in Attachments 4 : Map of the Meeting 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 5. Each shareholder can select only one form. Shareholders may also download the 
forms from www.ple.co.th.

In case the shareholders would like to appoint independent directors as their proxy, the 
Company proposes Dr. Singchai Aroonvuthiphong, whose background is attached as Attachments 6 for 
shareholders’ consideration. For convenience and expedited meeting process, it would be very 
appreciated that shareholders submit the proxy form (affixed with 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 
Monday October 17th, 2016.

Yours Sincerely, 
Power Line Engineering Public Company Limited 

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

 

 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย  1 

 

รายงานประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที ่1/2559 

บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

วนัที ่ 28 มิถุนายน  2559  

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

การประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2559 ประชุม ณ ห้องคอนเวนชัน่ เอบี  ชั้น 1 โรงแรมแอมบาสเดอร์ เลขท่ี 171  

ซอยสุขมุวทิ 11-13 ถนนสุขมุวทิ  เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 

จาํนวนผูถื้อหุน้ ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้น 24 พฤษภาคม 2559 รวมทั้งส้ิน 6,173 ราย รวมจาํนวนหุ้นท่ีถือทั้งส้ิน  

1,089,080,282    หุน้  โดยในวนัประชุมน้ีมีผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมดว้ยตนเอง จาํนวน 69 ราย และโดยการรับมอบฉนัทะ  จาํนวน 85 

ราย  รวมเป็น 154 ราย นับจํานวนหุ้นได้ 374,954,246 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 34.43 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทั้ งหมด 

1,088,867,202  หุน้  ครบเป็นองคป์ระชุม   

 

เร่ิมการประชุมเวลา 14.30 น. 

 

นางสาวพิรุณพร เหล่ียมมุกดา ผูช่้วยเลขานุการบริษทั กล่าวสวสัดีและขอบพระคุณผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะ ทุก

ท่านท่ีไดส้ละเวลาเขา้ร่วมประชุมในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2559  ซ่ึงการประชุมในคร้ังน้ีประกอบดว้ยวาระการ

ประชุมรวมทั้งส้ิน 3 วาระ ตามรายละเอียดท่ีไดส่้งให้กบัผูถื้อหุ้นทุกท่านพร้อมกบัหนังสือเรียนเชิญประชุม และท่ีไดเ้ปิดเผยบน

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

สาํหรับการดาํเนินการประชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 27 ระบุไวว้า่ “ประธานในท่ีประชุมฯ มีหนา้ท่ีควบคุมการ

ประชุมใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทั วา่ดว้ยการประชุม การท่ีท่ีประชุมจะมีมติใหเ้ปล่ียนลาํดบัวาระไดต้อ้งมีมติดว้ยคะแนน

เสียงไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจาํนวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม”    จึงขอช้ีแจงขั้นตอนและวิธีปฏิบติัในการประชุมการลงคะแนนเสียง

และการนบัคะแนนเสียงในวาระต่าง ๆ ดงัน้ี 

วธีิปฏิบัตใินการประชุมการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงในวาระต่าง ๆ 

การอภิปราย :  

ผูใ้ดประสงคจ์ะกล่าวถอ้ยคาํต่อท่ีประชุม ขอใหย้กมือข้ึนพน้ศีรษะ เม่ือประธานของท่ีประชุมอนุญาต แลว้จึงเดินไปยงั

ไมโครโฟนท่ีจดัเตรียมไว ้โดยตอ้งกล่าวถึง  

- ช่ือ-ช่ือสกลุของผูอ้ภิปราย  

- สถานะเป็นผูถื้อหุน้/หรือผูรั้บมอบฉนัทะ  

- และจาํนวนหุน้ท่ีถืออยูห่รือมอบฉนัทะ  

- แลว้จึงอภิปรายในเน้ือหาตามวาระ  
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การออกเสียงลงคะแนน :  

เพ่ือความรวดเร็ว และเพ่ือไม่ใหเ้สียเวลาของผูถื้อหุน้ 

- ท่านประธานจะเรียนถามในทุกวาระวา่ จะมีผูใ้ดไม่เห็นชอบหรืองดออกเสียงหรือไม่  

- ถา้ไม่มีผูไ้ม่เห็นชอบหรืองดออกเสียง ท่านประธานก็จะขอสรุปในวาระนั้น ๆ วา่ ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ มีมติเป็นเอก

ฉนัทรั์บรอง หรือใหค้วามเห็นชอบตามท่ีประธานเสนอ  

 

ถา้มีผูใ้ดไม่ใหค้วามเห็นชอบ หรืองดออกเสียง ท่านประธานจะขอให้ผูถื้อหุ้น และผูรั้บมอบฉันทะท่ีไม่ใหค้วามเห็น

ชอบ หรืองดออกเสียง ลงคะแนนในบตัรลงคะแนน  

- เลขานุการบริษทัจะขออาสาสมคัรจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น จาํนวน  1 คน เป็นกรรมการตรวจนบัคะแนนและ /หรือ 

ผูส้อบบัญชีของบริษัท และ/หรือ ผูจ้ ัดการแผนกตรวจสอบภายในของบริษัท  เพ่ือทําหน้าท่ีตรวจสอบการ

ลงคะแนนเสียงให ้โปร่งใส ถูกตอ้งตามกฎหมาย และขอ้บงัคบัของบริษทั  

- เม่ือผูถื้อหุ้นเขียนเคร่ืองหมายบนบตัรลงคะแนนแลว้ ประธานของท่ีประชุมจะสั่งให้เจา้หนา้ท่ีไปรับมาเพ่ือส่ง

ใหแ้ก่กรรมการตรวจนบัคะแนนต่อไป  

- การเก็บบตัรลงคะแนน จะเก็บเฉพาะผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะท่ีลงคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง

เท่านั้น ยกเวน้วาระการแต่งตั้งกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงขอให้ผูถื้อหุ้นทุกรายลงคะแนนเสียงในใบ

ลงคะแนน สาํหรับกรรมการแต่ละท่าน โดยจะเก็บบตัรลงคะแนนจากผูถื้อหุน้ทุกท่าน 

การนับคะแนนและการประกาศผลคะแนน 

- จะนบัคะแนนเสียงเฉพาะผูถื้อหุน้ ท่ีลงคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียงในแต่ละวาระ  

- ส่วนท่ีเหลือถือวา่เป็นคะแนนเสียงท่ีลงคะแนนเห็นดว้ยในวาระนั้น ๆ  

- และใหก้รรมการตรวจนบัคะแนนเป็นผูป้ระกาศผลการลงคะแนนในแต่ละวาระท่ีมีการออกเสียง ลงคะแนนในท่ี

ประชุม  

กรณีทีจ่ะมผีลทาํให้การลงคะแนนเสียงเป็นโมฆะ 

- หากบตัรลงคะแนนมีการลงคะแนนไม่ตรงตามวาระท่ีมีการลงคะแนน  

- หากผูล้งคะแนนไม่ทาํเคร่ืองหมายใด ๆ ในช่องลงคะแนนและส่งใหเ้จา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ เพ่ือตรวจนบัคะแนน 

- หากบตัรลงคะแนนชาํรุดจนไม่สามารถวนิิจฉยัไดว้า่ผูล้งคะแนนมีความประสงคจ์ะลงคะแนนเช่นใด  

- หากบริษทั  ตรวจสอบพบในภายหลงัวา่ ผูรั้บมอบฉนัทะไดเ้ปล่ียนแปลงการลงคะแนนในบตัรลงคะแนน ทาํให้

ไม่เป็นไปตามความประสงคข์องผูม้อบฉนัทะ  

ไม่ทราบวา่มีผูถื้อหุ้นท่านใดมีความสงสยัหรือขอซกัถามเก่ียวกบัวธีิปฏิบติัในการประชุม การลงคะแนนเสียง และการ

นบัคะแนนเสียงหรือไม่  หากไม่มีผูใ้ดซกัถามก็ถือวา่ท่ีประชุมรับทราบวิธีปฏิบติัในการประชุม การลงคะแนนเสียง และการนับ

คะแนนเสียงแลว้ 
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การออกเสียงลงคะแนน :  

เพ่ือความรวดเร็ว และเพ่ือไม่ใหเ้สียเวลาของผูถื้อหุน้ 

- ท่านประธานจะเรียนถามในทุกวาระวา่ จะมีผูใ้ดไม่เห็นชอบหรืองดออกเสียงหรือไม่  

- ถา้ไม่มีผูไ้ม่เห็นชอบหรืองดออกเสียง ท่านประธานก็จะขอสรุปในวาระนั้น ๆ วา่ ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ มีมติเป็นเอก

ฉนัทรั์บรอง หรือใหค้วามเห็นชอบตามท่ีประธานเสนอ  

 

ถา้มีผูใ้ดไม่ใหค้วามเห็นชอบ หรืองดออกเสียง ท่านประธานจะขอให้ผูถื้อหุ้น และผูรั้บมอบฉันทะท่ีไม่ใหค้วามเห็น

ชอบ หรืองดออกเสียง ลงคะแนนในบตัรลงคะแนน  

- เลขานุการบริษทัจะขออาสาสมคัรจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น จาํนวน  1 คน เป็นกรรมการตรวจนบัคะแนนและ /หรือ 

ผูส้อบบัญชีของบริษัท และ/หรือ ผูจ้ ัดการแผนกตรวจสอบภายในของบริษัท  เพ่ือทําหน้าท่ีตรวจสอบการ

ลงคะแนนเสียงให ้โปร่งใส ถูกตอ้งตามกฎหมาย และขอ้บงัคบัของบริษทั  

- เม่ือผูถื้อหุ้นเขียนเคร่ืองหมายบนบตัรลงคะแนนแลว้ ประธานของท่ีประชุมจะสั่งให้เจา้หนา้ท่ีไปรับมาเพ่ือส่ง

ใหแ้ก่กรรมการตรวจนบัคะแนนต่อไป  

- การเก็บบตัรลงคะแนน จะเก็บเฉพาะผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะท่ีลงคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง

เท่านั้น ยกเวน้วาระการแต่งตั้งกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงขอให้ผูถื้อหุ้นทุกรายลงคะแนนเสียงในใบ

ลงคะแนน สาํหรับกรรมการแต่ละท่าน โดยจะเก็บบตัรลงคะแนนจากผูถื้อหุน้ทุกท่าน 

การนับคะแนนและการประกาศผลคะแนน 

- จะนบัคะแนนเสียงเฉพาะผูถื้อหุน้ ท่ีลงคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียงในแต่ละวาระ  

- ส่วนท่ีเหลือถือวา่เป็นคะแนนเสียงท่ีลงคะแนนเห็นดว้ยในวาระนั้น ๆ  

- และใหก้รรมการตรวจนบัคะแนนเป็นผูป้ระกาศผลการลงคะแนนในแต่ละวาระท่ีมีการออกเสียง ลงคะแนนในท่ี

ประชุม  

กรณีทีจ่ะมผีลทาํให้การลงคะแนนเสียงเป็นโมฆะ 

- หากบตัรลงคะแนนมีการลงคะแนนไม่ตรงตามวาระท่ีมีการลงคะแนน  

- หากผูล้งคะแนนไม่ทาํเคร่ืองหมายใด ๆ ในช่องลงคะแนนและส่งใหเ้จา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ เพ่ือตรวจนบัคะแนน 

- หากบตัรลงคะแนนชาํรุดจนไม่สามารถวนิิจฉยัไดว้า่ผูล้งคะแนนมีความประสงคจ์ะลงคะแนนเช่นใด  

- หากบริษทั  ตรวจสอบพบในภายหลงัวา่ ผูรั้บมอบฉนัทะไดเ้ปล่ียนแปลงการลงคะแนนในบตัรลงคะแนน ทาํให้

ไม่เป็นไปตามความประสงคข์องผูม้อบฉนัทะ  

ไม่ทราบวา่มีผูถื้อหุ้นท่านใดมีความสงสยัหรือขอซกัถามเก่ียวกบัวธีิปฏิบติัในการประชุม การลงคะแนนเสียง และการ

นบัคะแนนเสียงหรือไม่  หากไม่มีผูใ้ดซกัถามก็ถือวา่ท่ีประชุมรับทราบวิธีปฏิบติัในการประชุม การลงคะแนนเสียง และการนับ

คะแนนเสียงแลว้ 

 

 

  

ผูช่้วยเลขานุการบริษทั กล่าวแนะนาํและเรียนเชิญคณะกรรมการบริษทั เลขานุการบริษทั และคณะกรรมการบริหาร ท่ี

เขา้ร่วมประชุมบนเวที  ดงัน้ี 

คณะกรรมการบริษทั 

1. นายเสวก  ศรีสุชาต  ประธานกรรมการ 

2. นายอาํนวย กาญจโนภาศ รองประธานกรรมการ 

3. นายพิสนัต ์ จินตนาภกัดี กรรมการ 

4. นายสุธี  ตนัติวณิชชานนท ์ กรรมการ 

5. ดร.สิงห์ชยั อรุณวฒิุพงศ ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

โดยกรรมการ 2 ท่าน คือ นายสมประสงค ์บุญยะชยั กรรมการอิสระ และพลโทสินชยั  นุตสถิตย ์ กรรมการอิสระ  ไม่

สามารถเขา้ร่วมประชุมไดเ้น่ืองจากติดภารกิจสาํคญัโดยเร่งด่วน   

คณะกรรมการบริหาร 

1. นายเสวก  ศรีสุชาต  ประธานกรรมการบริหาร 

2. นายอาํนวย กาญจโนภาศ รองประธานกรรมการบริหาร 

3. นายพิสนัต ์ จินตนาภกัดี กรรมการบริหาร 

4. นายสุธี  ตนัติวณิชชานนท ์ กรรมการบริหาร/ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายบญัชีและการเงิน 

5. นางชุติมา   อยูส่าธร  กรรมการบริหาร 

6. นายธาดา  ชุมะศารทูล กรรมการบริหาร และ เลขานุการบริษทั 

โดยกรรมการบริหาร 3 ท่าน คือ นายพิสิฐ  โรจนมงคล  นายกฤติ ภาษิต  และนายสมบติั หวงัใจสุข  ไม่สามารถเขา้

ร่วมประชุมบนเวทีได ้เน่ืองจากติดภารกิจทาํงานท่ีต่างจงัหวดั    

 

ผูช่้วยเลขานุการบริษทั ได้แนะนํา นายเอกชัย บุดดา  หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในและเลขานุการคณะกรรมการ

ตรวจสอบของบริษทั  และไดเ้รียนเชิญท่านผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมเป็นกรรมการตรวจนบัคะแนน 1 ถึง 2 ท่าน  แต่ไม่มีผูถื้อหุ้น

ท่านใดอาสาเป็นตวัแทนกรรมการตรวจนบัคะแนน  จึงไดเ้ชิญนายสถาพร  ผงันิรันดร์  นางอญัชลี อมรไชย ผูถื้อหุ้นของบริษทั  

และนายเอกชยั  บุดดา เป็นกรรมการตรวจนบัคะแนน  

 

เลขานุการบริษทั แจง้ต่อท่ีประชุมวา่  “ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 27 ระบุไวว้่าการประชุมผูถื้อหุ้น ตอ้งมีผูถื้อหุ้น

และผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ มาประชุมไม่นอ้ยกวา่  25  คน   หรือมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้มาประชุมไม่นอ้ย

กวา่ 1 ใน 3 ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมดจึงจะเป็นองคป์ระชุม”    ขณะน้ีมีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง  จาํนวน 69 

ราย และโดยการรับมอบฉันทะ  จาํนวน 85 ราย  รวมเป็น 154 ราย นบัจาํนวนหุ้นได ้374,954,246 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 34.43 โดย

ปัจจุบนับริษทั มีผูถื้อหุ้นทั้งหมด  6,173 ราย  (หกพนัหน่ึงร้อยเจ็ดสิบสามราย)  รวมจาํนวนหุ้นทั้งส้ิน 1,089,080,282  หุ้น (หน่ึง

พนัแปดสิบเกา้ลา้นแปดหม่ืนสองร้อยแปดสิบสองหุน้)  ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทั   และไดเ้รียนเชิญ นายเสวก 

ศรีสุชาต ประธานกรรมการ ทาํหนา้ท่ีประธานท่ีประชุม และเร่ิมการประชุม 
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นายเสวก  ศรีสุชาต  ทําหน้าท่ีประธานท่ีประชุม กล่าวเปิดการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2559  ของบริษัท 

เพาเวอร์ไลน์ เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน)  ตามระเบียบวาระการประชุม  ดงัน้ี  

 

วาระที ่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น  ประจาํปี 2559  เม่ือวนัศุกร์ที ่29 เมษายน 2559 

 ประธานท่ีประชุม ไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมวา่  บริษทัไดส่้งสาํเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2559  เม่ือ

วนัศุกร์ท่ี 29 เมษายน 2559 ให้ผูถื้อหุ้นไวล่้วงหนา้พร้อมกบัจดหมายเชิญประชุมแลว้ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ในหนงัสือ

เชิญประชุม) จึงเรียนถามผูถื้อหุน้ถึงขอ้สงสยัหรือขอ้แกไ้ข (ถา้มี)  

 

 ประธานท่ีประชุมไดเ้รียนถามผูถื้อหุน้วา่ ท่านใดมีขอ้สงสยัเพ่ิมเติมหรือจะขอแกไ้ขรายงานการประชุมหรือไม่ 

 นายศกัด์ิชยั  สกุลศรีมนตรี เป็นผูถื้อหุ้น  จาํนวน 2 หุ้น  มีคาํถามวา่ นายสมประสงค ์กรรมการอิสระ ทาํไมไม่เขา้ร่วม

ประชุมในคร้ังน้ี 

 นายเสวก  ช้ีแจงว่า  นายสมประสงค์ ติดภารกิจเร่งด่วนสําคัญมากจึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้  ส่วน

กรรมการบริหารท่านอ่ืนติดภารกิจงานสาํคญัของบริษทัท่ีต่างจงัหวดัจึงไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้

 

 เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้สงสยัหรือขอแกไ้ขรายงานการประชุมเพ่ิมเติม  ประธานจึงขอใหท่ี้ประชุม 

พิจารณาลงมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2559  เม่ือวนัศุกร์ท่ี 29 เมษายน 2559 

 โดยวาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 มตทิีป่ระชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2559  เม่ือวนัศุกร์ท่ี 29 เมษายน 2559 

 โดยมมีตรัิบรองด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้

 เห็นด้วย จาํนวน 375,500,050  เสียง คิดเป็นร้อยละ   99.99 

 ไม่เห็นด้วย จาํนวน              233 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.01 

 งดออกเสียง จาํนวน                  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00 

 จาํนวนผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 158 ราย (เน่ืองจากในวาระน้ีมีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมนบัเพ่ิมจากเร่ิมประชุม

อีก 4 ราย)    

 

วาระที ่ 2 พจิารณาอนุมตักิารขายหุ้นสามญัของ บริษัท สิทธารมย์ ดเีวลลอปเมนท์ จาํกดั (บริษัทย่อย) ให้กบั  

 บริษัท อาดามสั อนิคอร์ปอเรช่ัน จาํกดั (มหาชน) (ADAM) 

ประธานท่ีประชุม ไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมวา่  ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 3/2559 เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2559 

และคร้ังท่ี 4/2559 เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2559 มีมติเห็นชอบใหบ้ริษทัจาํหน่ายหุ้นสามญัของบริษทั สิทธารมย ์ดีเวลลอปเมนท ์

จาํกดั  ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทั จาํนวน 159,995 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1,000 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.997 ของ

จาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้ งหมด ในราคาทั้ งส้ินจาํนวน 370,000,000 บาท ให้กับ บริษทั อาดามสั อินคอร์ปอเรชั่น จาํกัด 

(มหาชน) โดยมอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษทัรวมถึงบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายเป็นผูมี้อาํนาจ ในการเจรจา แกไ้ข 

และลงนามในสญัญาซ้ือขายหุน้ดงักล่าว ตลอดจนดาํเนินการใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งหรือจาํเป็นไดทุ้กประการตามท่ีเห็นควร 
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นายเสวก  ศรีสุชาต  ทําหน้าท่ีประธานท่ีประชุม กล่าวเปิดการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2559  ของบริษัท 

เพาเวอร์ไลน์ เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน)  ตามระเบียบวาระการประชุม  ดงัน้ี  

 

วาระที ่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น  ประจาํปี 2559  เม่ือวนัศุกร์ที ่29 เมษายน 2559 

 ประธานท่ีประชุม ไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมวา่  บริษทัไดส่้งสาํเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2559  เม่ือ

วนัศุกร์ท่ี 29 เมษายน 2559 ให้ผูถื้อหุ้นไวล่้วงหนา้พร้อมกบัจดหมายเชิญประชุมแลว้ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ในหนงัสือ

เชิญประชุม) จึงเรียนถามผูถื้อหุน้ถึงขอ้สงสยัหรือขอ้แกไ้ข (ถา้มี)  

 

 ประธานท่ีประชุมไดเ้รียนถามผูถื้อหุน้วา่ ท่านใดมีขอ้สงสยัเพ่ิมเติมหรือจะขอแกไ้ขรายงานการประชุมหรือไม่ 

 นายศกัด์ิชยั  สกุลศรีมนตรี เป็นผูถื้อหุ้น  จาํนวน 2 หุ้น  มีคาํถามวา่ นายสมประสงค ์กรรมการอิสระ ทาํไมไม่เขา้ร่วม

ประชุมในคร้ังน้ี 

 นายเสวก  ช้ีแจงว่า  นายสมประสงค์ ติดภารกิจเร่งด่วนสําคัญมากจึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้  ส่วน

กรรมการบริหารท่านอ่ืนติดภารกิจงานสาํคญัของบริษทัท่ีต่างจงัหวดัจึงไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้

 

 เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้สงสยัหรือขอแกไ้ขรายงานการประชุมเพ่ิมเติม  ประธานจึงขอใหท่ี้ประชุม 

พิจารณาลงมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2559  เม่ือวนัศุกร์ท่ี 29 เมษายน 2559 

 โดยวาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 มตทิีป่ระชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2559  เม่ือวนัศุกร์ท่ี 29 เมษายน 2559 

 โดยมมีตรัิบรองด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้

 เห็นด้วย จาํนวน 375,500,050  เสียง คิดเป็นร้อยละ   99.99 

 ไม่เห็นด้วย จาํนวน              233 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.01 

 งดออกเสียง จาํนวน                  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00 

 จาํนวนผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 158 ราย (เน่ืองจากในวาระน้ีมีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมนบัเพ่ิมจากเร่ิมประชุม

อีก 4 ราย)    

 

วาระที ่ 2 พจิารณาอนุมตักิารขายหุ้นสามญัของ บริษัท สิทธารมย์ ดเีวลลอปเมนท์ จาํกดั (บริษัทย่อย) ให้กบั  

 บริษัท อาดามสั อนิคอร์ปอเรช่ัน จาํกดั (มหาชน) (ADAM) 

ประธานท่ีประชุม ไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมวา่  ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 3/2559 เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2559 

และคร้ังท่ี 4/2559 เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2559 มีมติเห็นชอบใหบ้ริษทัจาํหน่ายหุ้นสามญัของบริษทั สิทธารมย ์ดีเวลลอปเมนท ์

จาํกดั  ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทั จาํนวน 159,995 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1,000 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.997 ของ

จาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้ งหมด ในราคาทั้ งส้ินจาํนวน 370,000,000 บาท ให้กับ บริษทั อาดามสั อินคอร์ปอเรชั่น จาํกัด 

(มหาชน) โดยมอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษทัรวมถึงบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายเป็นผูมี้อาํนาจ ในการเจรจา แกไ้ข 

และลงนามในสญัญาซ้ือขายหุน้ดงักล่าว ตลอดจนดาํเนินการใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งหรือจาํเป็นไดทุ้กประการตามท่ีเห็นควร 

  

 ทั้งน้ี การเขา้ทาํรายการดงักล่าว เป็นรายการจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยต์ามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนท่ี ทจ. 

20/2551 เร่ืองหลกัเกณฑ์ในการทาํรายการท่ีมีนัยสําคญัท่ีเขา้ข่ายเป็นรายการได้มาหรือจาํหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น และประกาศ

คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูล และการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในการไดม้า

หรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์พ.ศ. 2547 และเม่ือคาํนวณตามเกณฑมู์ลค่าของสินทรัพยสุ์ทธิ (NTA) จะมีขนาดรายการสูงสุดท่ีร้อย

ละ 74.73 ทั้งน้ีบริษทัมีหนา้ท่ีตอ้งเปิดเผยสารสนเทศในการเขา้ทาํรายการต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และจดัให้มีการ

ประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัเพ่ือขออนุมติัการตกลงเขา้ทาํรายการดงักล่าว  รายละเอียดตามสารสนเทศการจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์  

และรายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ บริษทั ดีเอส พรูเดนเชียล แมเนจเมนท์ จาํกดั สําหรับการจาํหน่ายไปซ่ึง

สินทรัพย ์ ซ่ึงไดส่้งไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมใหก้บัผูถื้อหุน้ทุกท่านแลว้  จึงไดน้าํเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติั

ต่อไป   

 ประธานท่ีประชุมไดเ้รียนถามผูถื้อหุน้วา่ ท่านใดมีคาํถาม, ขอ้สงสยัเพ่ิมเติมหรือไม่    

 นายสถาพร ผงันิรันดร์ เป็นผูถื้อหุน้  จาํนวน 24,500 หุน้  มีคาํถาม ดงัน้ี 

1. ขอฟังคาํช้ีแจงของ IFA ในเร่ืองการขายหุน้ของ บริษทั สิทธารมย ์ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั 

2. บริษทัทาํธุรกรรมน้ีกบั ADAM ท่ีตอนน้ีข้ึนเคร่ืองหมาย SP ใช่หรือไม่  และส่วนต่างท่ีบริษทัจะไดรั้บ จาํนวน 70 

ลา้นบาท IFA ไดดู้แลว้หรือยงั และคุม้ค่าหรือไม่ 

นายคเณศ  ศรีศุภอรรถ  ผูค้วบคุมการปฏิบติังานของท่ีปรึกษาทางการเงิน บริษทั ดีเอส พรูเดนเชียล แมเนจเมนท ์จาํกดั  

ช้ีแจงวา่  การทาํรายการดงักล่าวอยูบ่นหลกัการของความสมเหตุสมผล ความเป็นธรรมของราคา  และผลประโยชน์ท่ีบริษทัไดรั้บ  

ซ่ึงไดช้ี้แจงรายละเอียดไวใ้นความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัการจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัท่ีไดส่้งใหก้บั

ท่านผูถื้อหุ้นทุกรายแลว้  ซ่ึงโดยสรุปจากราคาหุ้นของสิทธารมยต์ามวิธีมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดสุทธิจะเท่ากบั 1,815.63 

บาท   ต่อหุ้น หรือคิดเป็นมูลค่ายติุธรรมตามสดัส่วนหุ้นท่ีเสนอขาย 290.49 ลา้นบาท ซ่ึงตํ่ากวา่ราคาขายสุทธิท่ีเท่ากบั 365.00 ลา้น

บาท อยู่ 74.51 ลา้นบาทหรือตํ่ากว่าร้อยละ 20.41  ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่า หากราคาจาํหน่ายหุ้นสิทธารมยห์ลงัหัก

ค่าใชจ่้ายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งแลว้สูงกวา่ราคายติุธรรม ถือวา่เป็นราคาท่ีเหมาะสม  ดงันั้น การจาํหน่ายหุ้นสิทธารมยใ์นราคา 370.00 

ลา้นบาทให้แก่อาดามสั โดยไดรั้บเงินสุทธิหลงัหักค่าใชจ่้ายในการยกเลิกสัญญาจา้งบริหารสิทธารมย ์จาํนวน 365.00 ลา้นบาท 

เป็นราคาท่ีเหมาะสม เน่ืองจากสามารถสร้างผลกาํไรใหแ้ก่บริษทั  ซ่ึงจะส่งผลดีต่อผูถื้อหุน้ 

 

นายเสวก  ช้ีแจงเพ่ิมเติมวา่  บริษทัทราบวา่ทาง ADAM ถูกข้ึนเคร่ืองหมาย SP เป็นบริษทั Cash Com ดงันั้น การจะเขา้

ทาํรายการดงักล่าวคณะกรรมการบริษทัจึงไดพิ้จารณาอย่างรอบครอบและไดว้่าจา้งท่ีปรึกษากฎหมาย สํานักกฎหมาย บริษทั 

สยามพรีเมียร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั เพ่ือให้คาํปรึกษาและกาํหนดเง่ือนไขต่าง ๆ ในสัญญาซ้ือขายอยา่งละเอียดเพ่ือป้องกนั

ความเส่ียงในดา้นต่าง ๆ 

 

นายสถาพร ผงันิรันดร์  มีคาํถามต่อ  ดงัน้ี 

1. ทาง ADAM ยงัไม่เรียกประชุมผูถื้อหุ้น  ซ่ึงหากประชุมแลว้มีมติไม่อนุมติัใหท้าํธุรกรรมน้ี ทาง PLE มีแผนอ่ืนไว้

รองรับหรือไม่ 

2. การทาํธุรกรรมน้ีทาง ADAM มีเงินพร้อมแลว้หรือยงั 
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นางชุติมา  ช้ีแจงว่า  หากผูถื้อหุ้นของ ADAM ไม่อนุมติั  ทางบริษทัก็ยกเลิกการขายหุ้นดังกล่าว  ส่วนค่าใช้จ่ายท่ี

เกิดข้ึนจากการดาํเนินการในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขายหุ้นคร้ังน้ี  ทางบริษทัจะนาํค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงทั้งหมดหักออกจากเงิน

มดัจาํท่ีทาง ADAM ให้ไวก้บับริษทั จาํนวน 18.5 ลา้นบาท (5% ของราคาขาย)  เงินส่วนท่ีเหลือหลงัหักค่าใช้จ่ายจะคืนให้กับ 

ADAM ส่วนเร่ืองเงินทุนท่ีจะมาซ้ือทางผูบ้ริหารของ ADAM ไดแ้จง้ดว้ยวาจาวา่มีเงินพร้อมอยูแ่ลว้ 

 

 นายฮั้งใช ้ อคัควสักุล  เป็นผูถื้อหุ้น  จาํนวน 100 หุ้น  เป็นผูรั้บมอบฉันทะนางวลัลภา  เอ้ือชยัเลิศกุล จาํนวน 1 หุ้น  

และเป็นผูรั้บมอบฉนัทะนายสุพจน์  เอ้ือชยัเลิศกลุ จาํนวน 130 หุน้  มีคาํถาม  ดงัน้ี 

1. เช็คท่ีทาง ADAM นาํมาเป็นเงินมดัจาํทาํไม บริษทัถึงยงัไม่นาํเขา้บญัชี 

2. หุน้กูท่ี้บริษทัออกมีอตัราดอกเบ้ียเท่าใด  และครบกาํหนดเม่ือใด 

3. ทาํไมถึงตอ้งเป็น ADAM ท่ีทาํธุรกรรมน้ี 

4. เช็คเงินมดัจาํน้ีสามารถนาํค่าใชจ่้ายในการทาํธุรกรรมน้ีมาหกัไดห้รือไม่  หากผูถื้อหุน้มีมติไม่อนุมติั 

 นางชุติมา  ช้ีแจงวา่  ในส่วนของการท่ียงัไม่นาํเช็คเงินมดัจาํของ ADAM เขา้บญัชีในส่วนน้ี  บริษทัไดด้าํเนินการตาม

คาํแนะนาํของท่ีปรึกษากฎหมายของบริษทัในการทาํรายการคร้ังน้ี  ซ่ึงเนน้ให้เป็นไปตามเง่ือนไขในสัญญาซ้ือขายหุ้น  โดยท่ีมา

ของเงินท่ีจะมาชาํระค่าหุ้นตอ้งมาจากเงินกูจ้ากสถาบนัการเงินในประเทศหรือต่างประเทศเท่านั้น  ดงันั้น  จึงยงัถือเช็คดงักล่าวไว้

เพ่ือแลกเปล่ียนกบัเงินชาํระค่าหุ้นทั้งหมด  370 ลา้นบาท  ท่ีจะตอ้งเป็นเงินกูท่ี้มาจากสถาบนัการเงิน  ส่วนการท่ีจะทาํรายการกบั 

ADAM  เน่ืองจากทาง ADAM ไดเ้สนอราคาให้บริษทัอยูใ่นเกณฑท่ี์ดี  สาํหรับเร่ืองค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการทาํรายการน้ี  

หากรายการน้ีไม่เกิดสามารถนาํค่าใชจ่้ายต่าง ๆ หกัจากเงินมดัจาํได ้

 สาํหรับหุ้นกู ้บริษทัไดอ้อกหุ้นกู ้จาํนวน 2 คร้ัง  จาํนวนรวม 1,000 ลา้นบาท  โดยหุ้นกู ้คร้ังท่ี 1 ครบกาํหนดในเดือน

ธนัวาคม 2559  จาํนวน 500 ลา้นบาท  อตัราดอกเบ้ีย 6.5% ต่อปี  คร้ังท่ี 2 ครบกาํหนดในเดือนพฤษภาคม 2560  จาํนวน 500 ลา้น

บาท  อตัราดอกเบ้ีย 6.5 % ต่อปี 

 

 นายฮั้ งใช้  อัคควสักุล  มีค ําถามเพ่ืมเติมว่า  บริษัท สิทธารมย์ ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด น่าจะเป็นบริษัทท่ีมีการ

เจริญเติบโตในอนาคตทาํไม PLE ถึงขาย  และท่ี จ.อุดรธานีจะมีรถไฟเขา้ไปในอนาคตจะเป็นการเสียโอกาสหรือไม่ 

 นายอาํนวย ช้ีแจงวา่  จงัหวดัอุดรธานี เป็นจงัหวดัท่ีมีความเจริญค่อนขา้งสูงในระยะหลายปีท่ีผ่านมา  มีบริษทัพฒันา

อสงัหาริมทรัพยท์ั้งในอุดรฯ จงัหวดัใกลเ้คียง  และบริษทัพฒันาอสงัหาริมทรัพยร์ายใหญ่จากกรุงเทพฯเขา้ไปประกอบธุรกิจ  และ

เปิดโครงการใหม่ ๆ จาํนวนมาก  ทาํให้เกิดการแข่งขนัอยา่งมากและทาํให้จาํนวนท่ีพกัอาศยัเพ่ิมข้ึนมากกวา่ Demand ในตลาด

จนถึงปัจจุบนั  ดงันั้น  ผูป้ระกอบการท่ีจะทาํโครงการใหม่ ๆ ในช่วงภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนัจะตอ้งเผชิญกบัภาวการณ์แข่งขนั

ทั้งดา้นราคาและคุณภาพของโครงการ  ซ่ึงในส่วนน้ีอาจจะมีความเส่ียงเกิดข้ึนหากไม่มีการเตรียมการในดา้นต่าง ๆ ให้พร้อมใน

การทาํธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพยใ์นจงัหวดัอุดรธานี 
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นางชุติมา  ช้ีแจงว่า  หากผูถื้อหุ้นของ ADAM ไม่อนุมติั  ทางบริษทัก็ยกเลิกการขายหุ้นดังกล่าว  ส่วนค่าใช้จ่ายท่ี

เกิดข้ึนจากการดาํเนินการในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขายหุ้นคร้ังน้ี  ทางบริษทัจะนาํค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงทั้งหมดหักออกจากเงิน

มดัจาํท่ีทาง ADAM ให้ไวก้บับริษทั จาํนวน 18.5 ลา้นบาท (5% ของราคาขาย)  เงินส่วนท่ีเหลือหลงัหักค่าใช้จ่ายจะคืนให้กับ 

ADAM ส่วนเร่ืองเงินทุนท่ีจะมาซ้ือทางผูบ้ริหารของ ADAM ไดแ้จง้ดว้ยวาจาวา่มีเงินพร้อมอยูแ่ลว้ 

 

 นายฮั้งใช ้ อคัควสักุล  เป็นผูถื้อหุ้น  จาํนวน 100 หุ้น  เป็นผูรั้บมอบฉันทะนางวลัลภา  เอ้ือชยัเลิศกุล จาํนวน 1 หุ้น  

และเป็นผูรั้บมอบฉนัทะนายสุพจน์  เอ้ือชยัเลิศกลุ จาํนวน 130 หุน้  มีคาํถาม  ดงัน้ี 

1. เช็คท่ีทาง ADAM นาํมาเป็นเงินมดัจาํทาํไม บริษทัถึงยงัไม่นาํเขา้บญัชี 

2. หุน้กูท่ี้บริษทัออกมีอตัราดอกเบ้ียเท่าใด  และครบกาํหนดเม่ือใด 

3. ทาํไมถึงตอ้งเป็น ADAM ท่ีทาํธุรกรรมน้ี 

4. เช็คเงินมดัจาํน้ีสามารถนาํค่าใชจ่้ายในการทาํธุรกรรมน้ีมาหกัไดห้รือไม่  หากผูถื้อหุน้มีมติไม่อนุมติั 

 นางชุติมา  ช้ีแจงวา่  ในส่วนของการท่ียงัไม่นาํเช็คเงินมดัจาํของ ADAM เขา้บญัชีในส่วนน้ี  บริษทัไดด้าํเนินการตาม

คาํแนะนาํของท่ีปรึกษากฎหมายของบริษทัในการทาํรายการคร้ังน้ี  ซ่ึงเนน้ให้เป็นไปตามเง่ือนไขในสัญญาซ้ือขายหุ้น  โดยท่ีมา

ของเงินท่ีจะมาชาํระค่าหุ้นตอ้งมาจากเงินกูจ้ากสถาบนัการเงินในประเทศหรือต่างประเทศเท่านั้น  ดงันั้น  จึงยงัถือเช็คดงักล่าวไว้

เพ่ือแลกเปล่ียนกบัเงินชาํระค่าหุ้นทั้งหมด  370 ลา้นบาท  ท่ีจะตอ้งเป็นเงินกูท่ี้มาจากสถาบนัการเงิน  ส่วนการท่ีจะทาํรายการกบั 

ADAM  เน่ืองจากทาง ADAM ไดเ้สนอราคาให้บริษทัอยูใ่นเกณฑท่ี์ดี  สาํหรับเร่ืองค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการทาํรายการน้ี  

หากรายการน้ีไม่เกิดสามารถนาํค่าใชจ่้ายต่าง ๆ หกัจากเงินมดัจาํได ้

 สาํหรับหุ้นกู ้บริษทัไดอ้อกหุ้นกู ้จาํนวน 2 คร้ัง  จาํนวนรวม 1,000 ลา้นบาท  โดยหุ้นกู ้คร้ังท่ี 1 ครบกาํหนดในเดือน

ธนัวาคม 2559  จาํนวน 500 ลา้นบาท  อตัราดอกเบ้ีย 6.5% ต่อปี  คร้ังท่ี 2 ครบกาํหนดในเดือนพฤษภาคม 2560  จาํนวน 500 ลา้น

บาท  อตัราดอกเบ้ีย 6.5 % ต่อปี 

 

 นายฮั้ งใช้  อัคควสักุล  มีค ําถามเพ่ืมเติมว่า  บริษัท สิทธารมย์ ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด น่าจะเป็นบริษัทท่ีมีการ

เจริญเติบโตในอนาคตทาํไม PLE ถึงขาย  และท่ี จ.อุดรธานีจะมีรถไฟเขา้ไปในอนาคตจะเป็นการเสียโอกาสหรือไม่ 

 นายอาํนวย ช้ีแจงวา่  จงัหวดัอุดรธานี เป็นจงัหวดัท่ีมีความเจริญค่อนขา้งสูงในระยะหลายปีท่ีผ่านมา  มีบริษทัพฒันา

อสงัหาริมทรัพยท์ั้งในอุดรฯ จงัหวดัใกลเ้คียง  และบริษทัพฒันาอสงัหาริมทรัพยร์ายใหญ่จากกรุงเทพฯเขา้ไปประกอบธุรกิจ  และ

เปิดโครงการใหม่ ๆ จาํนวนมาก  ทาํให้เกิดการแข่งขนัอยา่งมากและทาํให้จาํนวนท่ีพกัอาศยัเพ่ิมข้ึนมากกวา่ Demand ในตลาด

จนถึงปัจจุบนั  ดงันั้น  ผูป้ระกอบการท่ีจะทาํโครงการใหม่ ๆ ในช่วงภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนัจะตอ้งเผชิญกบัภาวการณ์แข่งขนั

ทั้งดา้นราคาและคุณภาพของโครงการ  ซ่ึงในส่วนน้ีอาจจะมีความเส่ียงเกิดข้ึนหากไม่มีการเตรียมการในดา้นต่าง ๆ ให้พร้อมใน

การทาํธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพยใ์นจงัหวดัอุดรธานี 

 

 

 

 

  

 นายอนุ  วอ่งสารกิจ เป็นผูถื้อหุน้  จาํนวน 10 หุน้   มีคาํถาม  ดงัน้ี 

1. การทําธุรกรรมน้ีเงินจะเขา้มาในไตรมาสไหน  และจะนําเงินท่ีได้น้ีมาชาํระคืนหุ้นกู้ท่ีบริษัทออกไปแลว้ใช่

หรือไม่  

2. หลงัจากผูถื้อหุ้นอนุมติัแลว้จะตอ้งทาํธุรกรรมให้เสร็จภายใน 14 วนั หาก ADAM ไม่สามารถทาํเสร็จภายใน 14 

วนัทาง PLE จะยดืเวลาหรือจะยกเลิกการทาํธุรกรรมน้ี 

 นางชุติมา  ช้ีแจงวา่  คาดวา่จะไดรั้บเงินจากการทาํธุรกรรมน้ีในไตรมาสท่ี 3/2559  โดยบริษทัไดว้างแผนไวว้่าเงินท่ี

ไดรั้บมาจะนาํไปชาํระคืนหุ้นกูจ้าํนวนหน่ึง  ส่วนการทาํธุรกรรมน้ีคาดวา่จะสามารถทาํไดเ้สร็จภายใน 14 วนั  หลงัจากวนัท่ีผูถื้อ

หุน้ของ ADAM ไดอ้นุมติัใหเ้ขา้ทาํรายการดงักล่าวได ้

 

 นายนิรันดร์  พงษ์กลํ่า  เป็นผูถื้อหุ้น  จาํนวน 801 หุ้น  มีคาํถามว่า  โครงการท่ีก่อสร้างคา้งอยู่จะตอ้งดาํเนินการต่อ 

จาํนวน 39 – 40 ลา้นบาท เราจะตอ้งก่อสร้างต่อหรือไม่ 

 นายเสวก  ช้ีแจงวา่  ไม่ทาํต่อเน่ืองจาก PLE ไม่ไดเ้ป็นผูรั้บเหมาของโครงการน้ี 

 

 นายสถาพร ผงันิรันดร์  มีคาํถามเพ่ิมเติมวา่  การไม่นาํส่งเช็คเรียกเก็บเงิน  หรือ PLE ไม่ไดน้าํเงินเขา้บญัชีจะเรียกว่า

เงินมดัจาํหรือไม่   

 นายธาดา  ช้ีแจงวา่  เช็คท่ี ADAM จ่ายมาถือวา่เป็นเงินมดัจาํและสามารถเรียกเก็บได ้ ส่วนการท่ีมิไดน้าํเขา้บญัชีเพราะ

ตอ้งการดาํเนินการให้เป็นไปตามคาํแนะนาํของท่ีปรึกษากฎหมายอยา่งเคร่งครัดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัไดมี้มติไว ้ เพ่ือเป็น

การป้องกนัความเส่ียงดา้นอ่ืน ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนตามท่ีไดช้ี้แจงไวก่้อนหนา้น้ีแลว้ 

 

 นายศกัด์ิชยั  สกลุศรีมนตรี  มีคาํถามเพ่ิมเติม  ดงัน้ี 

1. ราคาประเมินในการทาํธุรกรรมน้ีใชเ้กณฑอ์ะไรในการประเมินราคา  

2. การประเมินราคาน้ีถา้ได ้Cash Flow กลบัมาไม่ถึง 3 ลา้นบาทตามท่ีประเมินใครจะเป็นผูรั้บผิดชอบ 

นายคเณศ  ช้ีแจงวา่  การประเมินมูลค่าของสินทรัพย ์(หุน้) ท่ีจะขายน้ี  ใชห้ลกัเกณฑก์ารประเมินราคายติุธรรมดว้ยวิธี

มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดสุทธิซ่ึงเป็นวธีิท่ีเหมาะสมท่ีสุด  ซ่ึงรายละเอียดไดช้ี้แจงไวแ้ลว้ในรายงานความเห็นของท่ีปรึกษา

ทางการเงินอิสระท่ีไดแ้จกใหก้บัผูถื้อหุน้ทุกรายแลว้  ส่วนกระแสเงินสดหรือเงินรับสุทธิท่ีจะไดรั้บจากการทาํธุรกรรมน้ีบริษทัจะ

ไดรั้บเงิน จาํนวน 365 ลา้นบาท หลงัหักค่าใชจ่้ายการยกเลิกสัญญาจา้งบริหารเป็นเงิน 5.0 ลา้นบาท  บริษทัมีผลกาํไรจากการทาํ

รายการน้ี จาํนวน 196.28 ลา้นบาท  ซ่ึงในส่วนน้ีจะทาํให้ส่วนของผูถื้อหุ้นมีจาํนวนสูงข้ึน  และอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนทุน

ปรับตวัดีข้ึนจกเดิม 10.71 เท่า เป็น 8.16 เท่า 

 

นายศกัด์ิชยั  สกุลศรีมนตรี  มีคาํถามต่อวา่  โครงการท่ีขายอยูติ่ดแนวรถไฟฟ้าหรือไม่  และค่าใชจ่้ายในการโอนท่ีบอก

วา่ผูซ้ื้อและผูข้ายออกคนละคร่ึง มีค่าใชจ่้ายประมาณเท่าใด 

นายธาดา  ช้ีแจงวา่  โครงการท่ีขายไม่ติดแนวรถไฟฟ้า  ส่วนค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจะเป็นเร่ืองของค่าธรรมเนียมและอากร

แสตมป์ท่ีเกิดจากการโอนหุน้และการซ้ือขายหุน้ 
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 เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดสงสัยหรือซักถามเพ่ิมเติม  ประธานจึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัการขายหุ้นสามญัของ 

บริษทั สิทธารมย ์ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั (บริษทัยอ่ย) ใหก้บั  บริษทั อาดามสั อินคอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) (ADAM) 

มตทิีป่ระชุม  ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการขายหุ้นสามญัของ บริษทั สิทธารมย ์ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั (บริษทัยอ่ย) จาํนวน 

159,995 หุน้ ใหแ้ก่ บริษทั อาดามสั อินคอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) (ADAM) ในราคารวมทั้งส้ิน 370,000,000 บาท (สามร้อยเจ็ด

สิบลา้นบาท)  โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษทัรวมถึงบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายเป็นผูมี้อาํนาจ ในการเจรจา 

แกไ้ข และลงนามในสญัญาซ้ือขายหุน้ดงักล่าว ตลอดจนดาํเนินการใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งหรือจาํเป็นไดทุ้กประการตามท่ีเห็นควร 

 โดยมมีตรัิบรองด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้

 เห็นด้วย จาํนวน 375,508,449  เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.98 

 ไม่เห็นด้วย จาํนวน          62,534 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.02 

 งดออกเสียง จาํนวน                   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.00 

 จาํนวนผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 162 ราย (เน่ืองจากในวาระน้ีมีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมนบัเพ่ิมจากเร่ิมประชุม

อีก 8 ราย)   

 

วาระที ่3 พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้าม)ี 

- ไม่มี – 

 

ประธานท่ีประชุมได้สอบถามผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมว่า ท่านใดยงัมีคาํถาม เพ่ือให้คณะกรรมการบริษทัช้ีแจง

เพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 

นายศุภชยั  เศรษฐเสถียร เป็นผูถื้อหุ้น  จาํนวน 2,000,000 หุ้น  เป็นผูรั้บมอบฉันทะ นายนพพล  เศรษฐเสถียร จาํนวน 

580,000 หุ้น  ขอแสดงความยินดีท่ี PLE ขาย หุ้นสามญัของ บริษทั สิทธารมย ์ดีเวลลอปเมนท์ จาํกดั ได ้ เน่ืองจากบริษทัจะได้

กลบัมาทุ่มเทการทาํงานใหก้บั Core Business  และมีคาํถาม  ดงัน้ี 

1. ธุรกิจของ PLE ท่ีไม่ใช่ Core Business มีแผนจะขายอยา่งไรบา้ง 

2. การประมูลงานราชการส่วนใหญ่ไม่ค่อยเห็นช่ือ PLE อยากทราบว่าตอนน้ี PLE มี Backlog มีอะไรบ้าง มูลค่า

เท่าใด 

นายเสวก ช้ีแจงว่า  หลงัจากขายหุ้น บจ.สิทธารมยฯ์ แลว้ จะเหลือเฉพาะโครงการ SOHO บริษทั บาํรุงเมือง พลาซ่า 

จาํกดั (BMP) เท่านั้น  ซ่ึงในปัจจุบนักาํลงัเร่งดาํเนินการขายหรือใหเ้ช่าระยะยาวอยู ่ จะพยายามจบใหไ้ดภ้ายในปี 2559 น้ี  ส่วนการ

ประมูลงานราชการทางบริษทัยงัเข้าร่วมประมูลงานราชการทั้ งโดยตรง และทางออ้มโดยร่วมกับบริษัทอ่ืน  และ/หรือ เป็น

ผูรั้บเหมาช่วงของผูรั้บเหมารายใหญ่อ่ืน ๆ เขา้ประมูลงานราชการ  โดยท่ีผ่านมาไดรั้บงานโครงการใหญ่ ๆ ของรัฐ  เช่น  อาคาร

สํานักงานใหญ่แห่งใหม่ของการไฟฟ้านครหลวง  มูลค่างาน 3 พนักว่าลา้นบาท  และท่ีทาํการด่านศุลกากรสะเดา  มูลค่างาน

ประมาณ 1.5 พนัลา้นบาท  รวมถึงงานเอกชนโครงการ หา้งสรรพสินคา้เซ็นทรัลภูเก็ต  มูลค่างานกวา่ 700 ลา้นบาท  ส่วน Backlog 

ในปัจจุบนัมีอยูป่ระมาณ 15.5 พนัลา้นบาท 
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 เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดสงสัยหรือซักถามเพ่ิมเติม  ประธานจึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัการขายหุ้นสามญัของ 

บริษทั สิทธารมย ์ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั (บริษทัยอ่ย) ใหก้บั  บริษทั อาดามสั อินคอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) (ADAM) 

มตทิีป่ระชุม  ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการขายหุ้นสามญัของ บริษทั สิทธารมย ์ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั (บริษทัยอ่ย) จาํนวน 

159,995 หุน้ ใหแ้ก่ บริษทั อาดามสั อินคอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) (ADAM) ในราคารวมทั้งส้ิน 370,000,000 บาท (สามร้อยเจ็ด

สิบลา้นบาท)  โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษทัรวมถึงบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายเป็นผูมี้อาํนาจ ในการเจรจา 

แกไ้ข และลงนามในสญัญาซ้ือขายหุน้ดงักล่าว ตลอดจนดาํเนินการใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งหรือจาํเป็นไดทุ้กประการตามท่ีเห็นควร 

 โดยมมีตรัิบรองด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้

 เห็นด้วย จาํนวน 375,508,449  เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.98 

 ไม่เห็นด้วย จาํนวน          62,534 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.02 

 งดออกเสียง จาํนวน                   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.00 

 จาํนวนผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 162 ราย (เน่ืองจากในวาระน้ีมีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมนบัเพ่ิมจากเร่ิมประชุม

อีก 8 ราย)   

 

วาระที ่3 พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้าม)ี 

- ไม่มี – 

 

ประธานท่ีประชุมได้สอบถามผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมว่า ท่านใดยงัมีคาํถาม เพ่ือให้คณะกรรมการบริษทัช้ีแจง

เพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 

นายศุภชยั  เศรษฐเสถียร เป็นผูถื้อหุ้น  จาํนวน 2,000,000 หุ้น  เป็นผูรั้บมอบฉันทะ นายนพพล  เศรษฐเสถียร จาํนวน 

580,000 หุ้น  ขอแสดงความยินดีท่ี PLE ขาย หุ้นสามญัของ บริษทั สิทธารมย ์ดีเวลลอปเมนท์ จาํกดั ได ้ เน่ืองจากบริษทัจะได้

กลบัมาทุ่มเทการทาํงานใหก้บั Core Business  และมีคาํถาม  ดงัน้ี 

1. ธุรกิจของ PLE ท่ีไม่ใช่ Core Business มีแผนจะขายอยา่งไรบา้ง 

2. การประมูลงานราชการส่วนใหญ่ไม่ค่อยเห็นช่ือ PLE อยากทราบว่าตอนน้ี PLE มี Backlog มีอะไรบ้าง มูลค่า

เท่าใด 

นายเสวก ช้ีแจงว่า  หลงัจากขายหุ้น บจ.สิทธารมยฯ์ แลว้ จะเหลือเฉพาะโครงการ SOHO บริษทั บาํรุงเมือง พลาซ่า 

จาํกดั (BMP) เท่านั้น  ซ่ึงในปัจจุบนักาํลงัเร่งดาํเนินการขายหรือใหเ้ช่าระยะยาวอยู ่ จะพยายามจบใหไ้ดภ้ายในปี 2559 น้ี  ส่วนการ

ประมูลงานราชการทางบริษทัยงัเข้าร่วมประมูลงานราชการทั้ งโดยตรง และทางออ้มโดยร่วมกับบริษัทอ่ืน  และ/หรือ เป็น

ผูรั้บเหมาช่วงของผูรั้บเหมารายใหญ่อ่ืน ๆ เขา้ประมูลงานราชการ  โดยท่ีผ่านมาไดรั้บงานโครงการใหญ่ ๆ ของรัฐ  เช่น  อาคาร

สํานักงานใหญ่แห่งใหม่ของการไฟฟ้านครหลวง  มูลค่างาน 3 พนักว่าลา้นบาท  และท่ีทาํการด่านศุลกากรสะเดา  มูลค่างาน

ประมาณ 1.5 พนัลา้นบาท  รวมถึงงานเอกชนโครงการ หา้งสรรพสินคา้เซ็นทรัลภูเก็ต  มูลค่างานกวา่ 700 ลา้นบาท  ส่วน Backlog 

ในปัจจุบนัมีอยูป่ระมาณ 15.5 พนัลา้นบาท 

 

 

  

นายสถาพร ผงันิรันดร์ มีคาํถามเพ่ิมเติมวา่   

1. ผลประกอบการคร่ึงปีหลงัจะเป็นอยา่งไร จะไดเ้งินปันผลหรือไม่ 

2. หน้ีสินต่อทุนของ PLE ค่อนขา้งสูงจะทาํอยา่งไรจะสามารถลดตน้ทุนทางการเงินไดห้รือไม่ 

นายสุธี  ช้ีแจงวา่  จากงบการเงินไตรมาสท่ี 1/2559  บริษทัยงัมีความสามารถในการทาํกาํไรแมว้า่จะตํ่ากวา่เป้าหมายท่ี

วางไว ้ และคาดวา่ในไตรมาสท่ี 2/2559 จะยงัคงมีกาํไรอยู่  ส่วนเร่ืองการควบคุมตน้ทุนยงัคงดาํเนินการอย่างต่อเน่ือง  สําหรับ

ตน้ทุนทางการเงินคาดวา่จะลดลงไดอ้ยูร่ะหวา่งการเจรจากบัสถาบนัการเงินรวมถึงผูถื้อหุ้นกูใ้นกรณีท่ีมีการออกหุน้กูชุ้ดใหม่เพ่ือ 

Refinance หุน้กูชุ้ดเดิม 

 

เม่ือไม่มีผูใ้ดซกัถามหรือเสนอแนะเพ่ิมเติม  ประธานจึงกล่าวขอบพระคุณผูถื้อหุน้ทุกท่าน และขอปิดการประชุม 

 

ปิดประชุมเวลา  16.00  น. 

 

 

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

                       (นายเสวก  ศรีสุชาต) 

        

 

     บนัทึกการประชุมโดย 

 

 

ลงนาม……………………………………….. 

     ( นายธาดา  ชุมะศารทูล ) 

                                เลขานุการบริษทั 

 

 

รับรองวา่ถูกตอ้ง 

 

 

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

( นายเสวก  ศรีสุชาต )                 ( นายอาํนวย  กาญจโนภาศ ) 

กรรมการ                                          กรรมการ 
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Attachment No.1

Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2016
Power Line Engineering PCL

June 28, 2016
-------------------------------------------------------------------------------------

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

The number of shareholders as of the book closing date, May 24, 2016, was 6,173 in total, 
equivalent to 1,089,080,282 shares. There were 69 shareholders attending the meeting by themselves 
and 85 proxies attending the meeting on shareholders’ behalf; totaling 154 attendees. The total 
number of shares was 374,954,246, accounting for 34.43% of the number of shares sold of 
1,088,867,202 shares. The quorum was duly achieved. 

The meeting commenced at 2.30 PM

Ms. Pirunporn Leammukda, Assistant to the Company Secretary, extended greetings and 
expressed appreciation towards shareholders and proxies for taking their time to attend the EGM 
No.1/2016. There are 3 agendas altogether in this meeting, as detailed in the document attached with 
meeting invitation letters which have been distributed to shareholders and as disclosed on the 
Company’s website at http://www.ple.co.th.

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

Meeting Practices, Vote Casting and Vote Counting for each Agenda
Making a Statement:
For those who would like to make a statement, raise one’s hand up high above the head. 

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

- Name and surname 
- Status; shareholder or proxy 
- The number of shares held
- And then one can start the discussion according to that particular agenda 
Casting Votes:
For the benefit of time-saving:

- The Chairman will ask at the end of each agenda; whether or not anybody disagrees or 
wishes to abstain from casting votes.

- In case nobody disagrees or abstains from casting votes, the Chairman will conclude 
that shareholders mutually reach a resolution for that particular agenda or mutually 
agree with what has been proposed by the Chairman. 

If anybody disagrees or abstains from casting votes, the Chairman will duly ask the 
shareholders and proxies expressing disagreement or abstention to do so on the ballot paper.

- The Company Secretary will recruit a representative from the meeting as a committee 
member and/or an auditor and/or the Company’s Internal Audit Manager to ensure that 
the vote casting process is transparent, lawful and follows the Company’s regulations. 

- Once shareholders make a mark on the ballot paper, the Chairman will ask the officer 
to retrieve it and hand to the vote counting committee. 
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number of shares was 374,954,246, accounting for 34.43% of the number of shares sold of 
1,088,867,202 shares. The quorum was duly achieved. 

The meeting commenced at 2.30 PM

Ms. Pirunporn Leammukda, Assistant to the Company Secretary, extended greetings and 
expressed appreciation towards shareholders and proxies for taking their time to attend the EGM 
No.1/2016. There are 3 agendas altogether in this meeting, as detailed in the document attached with 
meeting invitation letters which have been distributed to shareholders and as disclosed on the 
Company’s website at http://www.ple.co.th.

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

Meeting Practices, Vote Casting and Vote Counting for each Agenda
Making a Statement:
For those who would like to make a statement, raise one’s hand up high above the head. 

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

- Name and surname 
- Status; shareholder or proxy 
- The number of shares held
- And then one can start the discussion according to that particular agenda 
Casting Votes:
For the benefit of time-saving:

- The Chairman will ask at the end of each agenda; whether or not anybody disagrees or 
wishes to abstain from casting votes.

- In case nobody disagrees or abstains from casting votes, the Chairman will conclude 
that shareholders mutually reach a resolution for that particular agenda or mutually 
agree with what has been proposed by the Chairman. 

If anybody disagrees or abstains from casting votes, the Chairman will duly ask the 
shareholders and proxies expressing disagreement or abstention to do so on the ballot paper.

- The Company Secretary will recruit a representative from the meeting as a committee 
member and/or an auditor and/or the Company’s Internal Audit Manager to ensure that 
the vote casting process is transparent, lawful and follows the Company’s regulations. 

- Once shareholders make a mark on the ballot paper, the Chairman will ask the officer 
to retrieve it and hand 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 to the stage as follows: 
The Board of Directors 

1. Mr. Swake Srisuchart Chairman of the Board 
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

On this occasion, 2  directors; Mr. Somprasong Boonyachai, Independent Director, and
Lt. General Sinchai Nutsatid, Independent Director, are unable to attend the meeting because they 
got engaged in an urgent matter.

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. Mrs.Chutima Yoosathon Member of the Executive Committee
6. Mr. Thada Chumasaratul Member of the Executive Committee and 

Company Secretary

On this occasion, 3 directors; Mr. Pisit Rojanamongkol, Mr. Krit Pasit and Mr. Sombat 
Wangjaisuk, were unable to attend the meeting as he got engaged with business matters upcountry. 
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The Assistant to the Company Secretary introduced Head of the Internal Audit Department 
and Audit Committee Secretary; Mr. Ekkachai Buddha. Furthermore, 1 - 2 attending shareholders 
were invited to join in the vote counting committee but there were no any volunteers.        Hence, 
Mr. Sathaporn Pangniran, Mrs. Anchalee   Amornchai,    the Company’s shareholders and 
Mr. Ekkachai Buddha were invited as the vote counting committee members. 

The Company Secretary stated to the meeting, “With reference to the Company’s 
Regulation No. 27, it has been prescribed that the number of shareholders and proxies shall not be 
less than 25 and not less than one-third of the total number of shares sold. If these criteria are met, 
the quorum is duly achieved.” At the moment, the number of shareholders attending the meeting by 
themselves is 69 and the number of proxies is 85, totaling 154 attendees, equivalent to 374,954,246 
shares or 34.43%. Currently, the Company’s total number of shareholders is 6,173 (six thousand one 
hundred and seventy-three), amounting to 1,089,080,282 shares (one thousand eighty-nine million 
eighty thousand two hundred and eighty- two). With these, the quorum is achieved according to the 
Company’s regulation and so the meeting can commence. Mr. Swake Srisuchart was invited as
Chairman of the meeting and made an opening statement of Power Line Engineering PCL’s EGM 
No.1/2016, followed by the following agendas.

Agenda 1 Ratification of the Minute of AGM 2016, Dated Friday April 29, 2016 

The Chairman stated that the Company has distributed copies of the minute of AGM 2015, 
dated Friday April 29, 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 had any queries or requests for amendment (if any). 

The Chairman asked shareholders whether or not anyone had any additional questions or 
intention to make amendments in the meeting minute. 

Mr. Sakchai Sakulsrimontri, a shareholder, holding 2 shares, asked why Mr. Somprasong, 
an Independent Director did not attend this meeting.

Mr. Swake informed that Mr. Somprasong was held up in an urgent and significant matter 
and thus was unable to attend the meeting. As for other members of the executive committee, they 
also got engaged in the Company’s matters upcountry and thus were unable to attend the meeting as 
well.

Provided that shareholders neither had questions nor requests to make amendments, the 
Chairman then asked shareholders to ratify the minute of the AGM 2016, dated Friday April 29, 
2016.

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

The Meeting’s Resolution: The meeting ratified the minute of the AGM 2016, dated 
Friday April 29, 2016. 

A resolution was reached with the following results: 
Agree 375,500,050 Votes Accounting for 99.99%
Disagree 233 Votes Accounting for 0.01%
Abstention 0 Votes Accounting for 0.00%
The number of shareholders attending the meeting is 158. (4 more shareholders joined in 
the meeting after the meeting commenced)
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Agenda 2 Consideration of the Divestment of Sittarom Development Co., Ltd. 
(Subsidiary)’s Common Stocks to Adamas Incorporation PCL (Adam) 

 

The Chairman stated that the Board of Directors’ meeting no.3/2016, dated April 25, 2016 
and no.4/2016, dated May 14, 2016, had reached a resolution to divest common stocks of Sittarom 
Development Co., Ltd., which is the Company’s subsidiary, totaling 159,995 shares at the par value 
of 1,000 Baht per share, accounting for 99.997% of shares sold for a total amount of 370,000,000 
Baht, to Adamas Incorporation PCL. In this regard, the Board of Directors and other assigned 
individuals had been granted authority in negotiate, amend and sign on the aforementioned share 
purchase agreement, as well as any other relevant or necessary proceedings that might be required.

In this regard, the aforementioned transaction is the divestment of assets according to the 
announcement of the Securities and Exchange Commission no. Tor.Jor. 20/2551, regarding the 
criteria in entering transaction concerning acquisition or divestment of assets, and also according to 
the announcement of the Stock Exchange of Thailand regarding the disclosure of information and 
operations of listed companies in acquiring or divesting assets B.E.2547. Furthermore, following the 
calculation criteria of net total asset (NTA), the largest size of transaction is 74.73%. The Company 
is responsible for disclosing information regarding this transaction to the Stock Exchange of 
Thailand and arranging shareholders’ meeting to seek for approval in making the transaction. Apart 
from that, the Company must disclose detailed information of asset divestment as well as 
independent financial advisor’s comments ‘DS Prudential Management Co., Ltd. regarding the 
divestment, which have already been attached with the meeting invitation letters earlier on. On this 
occasion, shareholders’ approval is to be sought after.  

The Chairman asked shareholders whether they had any questions or concerns.
Mr. Sathaporn Pangniran, a shareholder, holding 24,500 shares, asked the following 

questions: 
1. Requesting for IFA’s explanation regarding share divestment of Sittarom Development 

Co., Ltd.
2. Is it correct to say that the partner of this transaction is ADAM which is now branded 

SP ? And regarding the difference of 70 million Baht, has IFA eyed on this already and 
is it worthwhile? 

Mr. Khanet Srisupha-ut, who is in charge of the financial advisor’s (DS Prudential 
Management Co., Ltd.) performance, explained that this transaction is based upon the reasonability, 
fairness in price and the Company’s benefits. Details have been stated in the report of independent 
financial advisor’s comments regarding the divestment of assets which has been distributed to all 
shareholders. In summary, the stock price of Sittarom’s present value of net cash flow will be 
1,815.63 Baht per share, or calculated as fair value according to share proportion sold totaling 
290.49 million Baht, which is lower than the net selling price of 365 million Baht by 74.51 million 
Baht (20.41%). The independent financial advisor is of the view that if the selling price of Sittarom 
shares, after relevant expenses being deducted, is higher than the fair value, it is deemed appropriate. 
Therefore, the divestment of Sittarom shares amounting to 370 million Baht to Adamas, with the 
receipt of money after deducting expenses in the termination of management contract of 365 million 
Baht, is appropriate since it generates profitability to the Company which is going to have positive 
outcomes to shareholders.

Mr. Swake made an additional note that the Company is aware of the fact the ADAM has 
been branded SP mark, and is regarded as Cash Com. Thus, prior to making this transaction, the 
Company has taken a thorough consideration and hired a legal advisor from Siam Premier 
International Co., Ltd. to provide advices and identify different terms of the contract in details in 
order to prevent potential risks
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Mr. Sathaporn Pangniran, asked further:
1. Since ADAM has not called a shareholders’ meeting yet, if the meeting does not 

approve of this transaction, how would PLE respond to such a scenario? 
2. Is ADAM financially ready to proceed with this transaction? 
Mrs. Chutima explained that, if ADAM’s shareholders do not approve, the Company will 

have to terminate the divestment endeavor. For expenses incurred from this activity, the Company 
will deduct all the actual expenses from the deposit of 18.5 million Baht (5% of the selling price) 
that ADAM provided to the Company earlier on. The remaining amount of money will be returned 
to ADAM. As for the financial capital, ADAM’s management team has verbally confirmed that they
are financially ready to proceed. 

Mr. Hungchai Akkawaskul, a shareholder, holding 100 shares, a proxy of Mrs. Wallapa 
Ueachailertkul, holding 1 share, and a proxy of Mr. Supoj Ueachailertkul, holding 130 shares, asked 
the following questions:

1. Why has the Company not deposited ADAM’s cheque into the bank account?
2. What is the interest rate of the bonds issued by the Company? When is the due date? 
3. Why does it have to be ADAM to get engaged in this transaction? 
4. Is it still possible to deduct expenses in making transaction from the deposit cheque, in 

case shareholders do not approve of the transaction? 
Mrs. Chutima explained that the reason why the Company has not deposited the cheque 

into the bank account is because the Company has been given an advice from the legal advisor 
regarding this transaction which emphasizes on the observance of conditions in the share divestment 
contract, stating that the source of funds must be granted by either domestic or international financial 
institutions only. Thus, the Company is still holding this cheque to exchange with the share payment 
totaling 370 million Baht which must be lent by financial institutions. In terms of making transaction 
with ADAM, since ADAM has proposed quite an acceptable price to the Company, expenses 
incurred from this transaction can be deducted from the deposit, in case the transaction does not 
happen. 

Speaking of the bonds, the Company has issued bonds twice, for the amount of 1,000 
million Baht. The first issuance will be due in December 2016 for 500 million Baht, with the interest 
rate of 6.5% per year. The second issuance will be due in May 2017 for 500 million Baht, with the 
interest rate of 6.5% per year. 

Mr. Hungchai Akkawaskul had another question that since Sittarom Development Co.,
Ltd. seemed to have a very good potential for growth, why would PLE make a decision to divest? 
And with the introduction of train facilities in Udonthani, would this be regarded as an opportunity 
lost?

Mr. Amnuay explained that Udonthani province has been developing at a fast pace over 
the years, with the establishment of real estate development companies in Udonthani and nearby 
provinces and major real estate players from Bangkok have also settled in and launched several new 
projects, leading to high competition and the excess of accommodation supply compared with 
demand in the market. Hence, entrepreneurs who are going to take on new projects in the current 
economic condition will have to face with inevitable competition both in terms of price and quality 
of the project. This can imply a certain degree of risks unless the Company is equipped with 
preparedness to venture into the real estate development business in Udonthani.

Mr. Anu Wongsarakij, a shareholder, holding 10 shares, asked the following questions: 
1. In which quarter will the money from this transaction be realized? Is it correct that the 

Company will utilize this amount of money to pay for the bonds that have already been 
issued? 

2. The transaction must be completed within 14 days upon shareholders’ approval. If 
ADAM cannot manage to do so within 14 days, will PLE extend the time period or 
terminate the transaction altogether? 
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Mr. Sathaporn Pangniran, asked further:
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3. Why does it have to be ADAM to get engaged in this transaction? 
4. Is it still possible to deduct expenses in making transaction from the deposit cheque, in 

case shareholders do not approve of the transaction? 
Mrs. Chutima explained that the reason why the Company has not deposited the cheque 

into the bank account is because the Company has been given an advice from the legal advisor 
regarding this transaction which emphasizes on the observance of conditions in the share divestment 
contract, stating that the source of funds must be granted by either domestic or international financial 
institutions only. Thus, the Company is still holding this cheque to exchange with the share payment 
totaling 370 million Baht which must be lent by financial institutions. In terms of making transaction 
with ADAM, since ADAM has proposed quite an acceptable price to the Company, expenses 
incurred from this transaction can be deducted from the deposit, in case the transaction does not 
happen. 

Speaking of the bonds, the Company has issued bonds twice, for the amount of 1,000 
million Baht. The first issuance will be due in December 2016 for 500 million Baht, with the interest 
rate of 6.5% per year. The second issuance will be due in May 2017 for 500 million Baht, with the 
interest rate of 6.5% per year. 

Mr. Hungchai Akkawaskul had another question that since Sittarom Development Co.,
Ltd. seemed to have a very good potential for growth, why would PLE make a decision to divest? 
And with the introduction of train facilities in Udonthani, would this be regarded as an opportunity 
lost?

Mr. Amnuay explained that Udonthani province has been developing at a fast pace over 
the years, with the establishment of real estate development companies in Udonthani and nearby 
provinces and major real estate players from Bangkok have also settled in and launched several new 
projects, leading to high competition and the excess of accommodation supply compared with 
demand in the market. Hence, entrepreneurs who are going to take on new projects in the current 
economic condition will have to face with inevitable competition both in terms of price and quality 
of the project. This can imply a certain degree of risks unless the Company is equipped with 
preparedness to venture into the real estate development business in Udonthani.

Mr. Anu Wongsarakij, a shareholder, holding 10 shares, asked the following questions: 
1. In which quarter will the money from this transaction be realized? Is it correct that the 

Company will utilize this amount of money to pay for the bonds that have already been 
issued? 

2. The transaction must be completed within 14 days upon shareholders’ approval. If 
ADAM cannot manage to do so within 14 days, will PLE extend the time period or 
terminate the transaction altogether? 

Mrs. Chutima explained that it is expected that the transaction will be realized in 3Q16. It 
is the Company’s plan to utilize the money for repayment of a portion of bonds. Also, it is 
anticipated that the transaction will be completed within 14 days upon approval of ADAM’s 
shareholders to proceed. 

Mr. Niran Pongklum, a shareholder, holding 801 shares, asked whether or not the 
Company has to be responsible for the pending construction project valuing 39-40 million Baht.

Mr. Swake explained that PLE is not going to pursue it because the Company is not the 
contractor of this project.

Mr. Sathaporn Pangniran asked further; since PLE did not collect the money from the 
cheque and did not deposit the cheque into the bank account either, is it still applicable to regard this 
as a deposit ?

Mr. Thada explained that the cheque paid by ADAM is treated as a deposit no matter what 
and so money can be collected from it. The reason why PLE did not put it into the bank account is 
because the Company would like to strictly follow the legal advisor’s advices according to the 
resolution of the Board of Directors in order to prevent potential risks on other aspects as mentioned 
earlier. 

Mr. Sakchai Sakulsrimontri asked additional questions, as follows:
1. What are the criteria used to evaluate the price of this transaction? 
2. Following this price valuation, in case the cash flow generated is less than 3 million 

Baht, which party shall be responsible for this? 
Mr. Khanet explained that the criteria used to assess the value of the asset (shares) to be 

divested are the adoption of the fair value assessment principle, utilizing net cash flow’s present 
value which is deemed to be the most appropriate method. Details have already been provided in the 
independent financial advisor’s report which has been distributed to shareholders earlier on. The 
amount of net cash to be received by the Company from this transaction is 365 million Baht, after 
deducting expenses concerning the termination of management contract of 5 million Baht. The 
Company will be making profits of 196.28 million Baht from this transaction, thus increasing 
shareholders’ equity and the debt/equity ratio will be improved from 10.71 times to 8.16 times. 

Mr. Sakchai Sakulsrimontri asked whether the project is adjacent to the train line and for 
the transfer expense that the buyer and the seller had agreed to pay equally, how much is the 
approximate expense?

Mr. Thada stated that the project is not adjacent to the train line and the expense incurred 
of asset transfer will mostly be the fees and duty stamps required of the share transfer process.

Since none of the shareholders had any other questions, the Chairman then asked 
shareholders to consider and approve the share divestment of Sittarom Development Co., Ltd. 
(subsidiary) to Adamas Incorporation PCL (ADAM). 

The Meeting’s Resolution: The meeting had reached a resolution to approve the share 
divestment of Sittarom Development Co., Ltd. (subsidiary) to Adamas Incorporation PCL (ADAM) 
for the total amount of 370,000,000 Baht (three hundred seventy million Baht). The Board of 
Directors and individuals delegated by the Board of Directors have been assigned authority to 
negotiate, amend and sign this contract, as well as any other relevant or required proceedings as 
necessary.  

A resolution was reached with the following results: 
Agree 375,508,449 Votes Accounting for 99.98%
Disagree          62,534 Votes Accounting for 0.02%
Abstention      0 Votes Accounting for 0.00%
The number of shareholders attending the meeting is 162. (8 more shareholders joined in 
the meeting after the meeting commenced)
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Agenda 3 Consideration of Other Matters (if any)
- None –

The Chairman asked shareholders whether or not anyone had any additional questions on 
which the Board of Directors can provide further explanations. 

Mr. Suphachai Setsathian, a shareholder, holding 2,000,000 shares, a proxy of Mr. Noppol 
Setsathian, holding 580,000 shares, congratulated PLE for pushing forward the share divestment of 
Sittarom Development Co., Ltd. so that the Company can now shift its focus back to the core 
business. He asked the following questions: 

1. Are there any plans to divest any other non-core businesses under PLE? 
2. Since PLE does not very often participate in the bidding for government projects, what 

is the current situation of the backlog and how much is it? 
Mr. Swake explained that after the divestment of Sittarom, the only remaining project is 

the SOHO project of Bumrungmuang Plaza Co., Ltd. (BMP), which the Company is currently trying 
to push forward the sales or long-term lease efforts and will try to get it finalized by the end of 2016.
As for the bidding for government projects, the Company still participates both directly and 
indirectly, in collaboration with other companies and/or serves as a subcontractor for other major 
contractors. In the past, the Company has taken on several of the government’s big projects such as 
the new headquarters of Metropolitan Electricity Authority, valuing over 3,000 million Baht, the 
Customs Office at Sadao district, valuing approximately 1,500 million Baht, as well as private 
projects such as Central Department Store Phuket, valuing over 700 million Baht. The current 
backlog is around 15,500 million Baht.

Mr. Sathaporn Pangniran asked the following questions: 
1. What is the likely operating performance for 2H16? Will there be a dividend payment?  
2. Since PLE’s debt/equity ratio is quite high, what are the ways to reduce these financial 

costs? 
Mr. Sutee explained that, with reference to the financial statement 1Q16, the Company is 

still able to make profit even at a lower range than targeted. It is expected that profitability will 
somehow remain in 2Q16. Moreover, we have continuously been exercising our cost control 
endeavors. We also expect that financial costs can be reduced further and the negotiations with 
financial institutions and bondholders are in progress, in case of the issuance of a new batch of 
bonds to refinance the previous one.

 

With no additional questions or suggestions, the Chairman expressed an appreciation 
towards all shareholders and dismissed the meeting. 
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As for the bidding for government projects, the Company still participates both directly and 
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the new headquarters of Metropolitan Electricity Authority, valuing over 3,000 million Baht, the 
Customs Office at Sadao district, valuing approximately 1,500 million Baht, as well as private 
projects such as Central Department Store Phuket, valuing over 700 million Baht. The current 
backlog is around 15,500 million Baht.

Mr. Sathaporn Pangniran asked the following questions: 
1. What is the likely operating performance for 2H16? Will there be a dividend payment?  
2. Since PLE’s debt/equity ratio is quite high, what are the ways to reduce these financial 

costs? 
Mr. Sutee explained that, with reference to the financial statement 1Q16, the Company is 

still able to make profit even at a lower range than targeted. It is expected that profitability will 
somehow remain in 2Q16. Moreover, we have continuously been exercising our cost control 
endeavors. We also expect that financial costs can be reduced further and the negotiations with 
financial institutions and bondholders are in progress, in case of the issuance of a new batch of 
bonds to refinance the previous one.

 

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

The meeting ended at 4:00 PM 

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

Meeting minute taken by

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

Company Secretary

Certified Correct

 

 

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

Director         Director

TC/PL
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(F 53-4) 

แบบรายงานการเพิม่ทุน 

บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอน็จเินียร่ิง จาํกดั (มหาชน) 

วนัที ่22 สิงหาคม 2559 

 

ขา้พเจา้ บริษทั  เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการคร้ังท่ี 7/2559 เม่ือวนัท่ี 22 

สิงหาคม 2559 เวลา 16.30 น. เก่ียวกบัการเพ่ิมทุนและการจดัสรรหุน้เพ่ิมทุนดงัต่อไปน้ี 

 

 1.  การเพิม่ทุน 

  ท่ีประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 1,125,634,101 บาท เป็นจํานวน 

2,759,254,524 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนใหม่จาํนวน 1,633,620,423 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท รวม 

1,633,620,423 บาท โดยเป็นการเพ่ิมทุนในลกัษณะดงัน้ี 

  

การเพิม่ทุน ประเภทหุ้น จาํนวนหุ้น 

 

มูลค่าทีต่ราไว้ 

(บาทต่อหุ้น) 

รวม 

(บาท) 

  แบบกาํหนดวตัถุประสงคใ์น หุน้สามญั 1,633,620,423 1.00 1,633,620,423 

        การใชเ้งินทุน     

  แบบมอบอาํนาจทัว่ไป หุน้สามญั - - - 

        (General Mandate)     
 

2. การจดัสรรหุ้นเพิม่ทุน 

  ท่ีประชุมคณะกรรมการไดมี้มติใหจ้ดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหม่ จาํนวน 1,633,620,423 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 

1.00 บาท รวม 1,633,620,423 บาท โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 2.1 รายละเอียดการจดัสรร 

จดัสรรให้แก่ จาํนวนหุ้น อตัราส่วน ราคาขาย 

 (บาทต่อหุ้น) 

วนั เวลา จองซ้ือ  

และชําระเงนิค่าหุ้น 

หมายเหตุ 

- ผูถื้อหุ้นเดิม (Right Offering) 1,089,080,282 1 หุ้นเดิม : 1 หุ้น

สามญัเพ่ิมทุนใหม ่

1.00 21-25 พฤศจิกายน 2559 

 

- 

- เพ่ือรองรับใบสาํคญัแสดง

สิทธิ PLE-W3 ท่ีจดัสรร

ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม 

544,540,141 2 หุ้นสามญัเพ่ิมทุน

ใหม่ : 1 หน่วย

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

ราคาใชสิ้ทธิ 2.20 บาท/หุ้น จดัสรรให้โดยไม่คิดมูลค่า

แก่ผูถื้อหุ้นเดิมท่ีจองซ้ือ

หุ้นสามญัเพ่ิมทุน 

- 

- บุคคลในวงจาํกดั (Private 

Placement) 

หุ้นท่ีเหลือจากการ

จองซ้ือหุ้นสามญั

เพ่ิมทุนของผูถื้อ

หุ้นเดิมของบริษทั 

- ไม่ต ํ่ากวา่ราคาถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของ

ราคาหุ้นบริษทัในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทยยอ้นหลงัไม่น้อยกว่า              

7 วนัทาํการติดต่อกนั  

แต่ไม่เกิน 15 วนัทาํการติดต่อกนัก่อน

วนัเสนอขาย และไม่ต ํ่ากวา่ราคาท่ีเสนอ

ขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม (Right Offering) 

กาํหนดข้ึนภายหลงัได้

จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน

ใหม่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม

เรียบร้อยแลว้ 

โดยมอบ

อาํนาจให้

คณะกรรมการ

บริษทัเป็นผู ้

กาํหนดบุคคล 

ราคาและ

ช่วงเวลาท่ี

เสนอขาย 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 2 

36



 
 

(F 53-4) 

แบบรายงานการเพิม่ทุน 

บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอน็จเินียร่ิง จาํกดั (มหาชน) 

วนัที ่22 สิงหาคม 2559 

 

ขา้พเจา้ บริษทั  เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการคร้ังท่ี 7/2559 เม่ือวนัท่ี 22 

สิงหาคม 2559 เวลา 16.30 น. เก่ียวกบัการเพ่ิมทุนและการจดัสรรหุน้เพ่ิมทุนดงัต่อไปน้ี 

 

 1.  การเพิม่ทุน 

  ท่ีประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 1,125,634,101 บาท เป็นจํานวน 

2,759,254,524 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนใหม่จาํนวน 1,633,620,423 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท รวม 

1,633,620,423 บาท โดยเป็นการเพ่ิมทุนในลกัษณะดงัน้ี 

  

การเพิม่ทุน ประเภทหุ้น จาํนวนหุ้น 

 

มูลค่าทีต่ราไว้ 

(บาทต่อหุ้น) 

รวม 

(บาท) 

  แบบกาํหนดวตัถุประสงคใ์น หุน้สามญั 1,633,620,423 1.00 1,633,620,423 

        การใชเ้งินทุน     

  แบบมอบอาํนาจทัว่ไป หุน้สามญั - - - 

        (General Mandate)     
 

2. การจดัสรรหุ้นเพิม่ทุน 

  ท่ีประชุมคณะกรรมการไดมี้มติใหจ้ดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหม่ จาํนวน 1,633,620,423 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 

1.00 บาท รวม 1,633,620,423 บาท โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 2.1 รายละเอียดการจดัสรร 

จดัสรรให้แก่ จาํนวนหุ้น อตัราส่วน ราคาขาย 

 (บาทต่อหุ้น) 

วนั เวลา จองซ้ือ  

และชําระเงนิค่าหุ้น 

หมายเหตุ 

- ผูถื้อหุ้นเดิม (Right Offering) 1,089,080,282 1 หุ้นเดิม : 1 หุ้น

สามญัเพ่ิมทุนใหม่ 

1.00 21-25 พฤศจิกายน 2559 

 

- 

- เพ่ือรองรับใบสาํคญัแสดง

สิทธิ PLE-W3 ท่ีจดัสรร

ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม 

544,540,141 2 หุ้นสามญัเพ่ิมทุน

ใหม่ : 1 หน่วย

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

ราคาใชสิ้ทธิ 2.20 บาท/หุ้น จดัสรรให้โดยไม่คิดมูลค่า

แก่ผูถื้อหุ้นเดิมท่ีจองซ้ือ

หุ้นสามญัเพ่ิมทุน 

- 

- บุคคลในวงจาํกดั (Private 

Placement) 

หุ้นท่ีเหลือจากการ

จองซ้ือหุ้นสามญั

เพ่ิมทุนของผูถื้อ

หุ้นเดิมของบริษทั 

- ไม่ต ํ่ากวา่ราคาถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของ

ราคาหุ้นบริษทัในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทยยอ้นหลงัไม่น้อยกว่า              

7 วนัทาํการติดต่อกนั  

แต่ไม่เกิน 15 วนัทาํการติดต่อกนัก่อน

วนัเสนอขาย และไม่ต ํ่ากวา่ราคาท่ีเสนอ

ขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม (Right Offering) 

กาํหนดข้ึนภายหลงัได้

จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน

ใหม่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม

เรียบร้อยแลว้ 

โดยมอบ

อาํนาจให้

คณะกรรมการ

บริษทัเป็นผู ้

กาํหนดบุคคล 

ราคาและ

ช่วงเวลาท่ี

เสนอขาย 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 2 
 

 

2.2 การดาํเนินการของบริษทั กรณีท่ีมีเศษของหุน้  

 ใหปั้ดเศษของหุน้นั้นท้ิง 

2.3 จาํนวนหุน้คงเหลือท่ียงัมิไดจ้ดัสรร  

 ณ 22 สิงหาคม 2559 ทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ของบริษทั ณ ปัจจุบนั เท่ากบั 1,089,080,282 หุน้ มูลค่าท่ี

ตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท  และมีหุ้นคงเหลือท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรจาํนวนทั้งส้ิน 536,305,725 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 1.00 

บาท  รวมเป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 536,305,725 บาท (ไม่รวมหุน้ท่ีจดัสรรไวเ้พ่ือรองรับการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ี

จะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัให้แก่กรรมการ และพนักงาน ของบริษทั และ/หรือบริษทัยอ่ย (ตามโครงการ Employee Stock 

Option Program) (PLE-WA) ท่ีคงเหลืออยู่จ ํานวน 36,553,819 หุ้น  มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ) ซ่ึงท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 7/2559 เม่ือวนัท่ี 22 สิงหาคม 2559 ไดมี้มติอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าวทั้ งจาํนวน

ก่อนท่ีจะมีการเพ่ิมทุนจดทะเบียนในคร้ังน้ี 

 

3. กาํหนดวนัประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือขออนุมตักิารเพิม่ทุน/จดัสรรหุ้นเพิม่ทุน 

 กาํหนดวนัประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 2/2559 ในวนัท่ี 18 ตุลาคม 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องคอนเวนชัน่ 

เอ ชั้น 1 โรงแรมแอมบาสเดอร์ เลขท่ี 171 ซอยสุขุมวทิ 11-13 ถนนสุขุมวทิ เขตวฒันา กรุงเทพมหานครโดยกาํหนดรายช่ือ  

ผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 2/2559 (Record Date) ในวนัท่ี 19 กนัยายน 2559 และให้รวบรวม

รายช่ือผูถื้อหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมทั้ งท่ีมีการแก้ไข

เพ่ิมเติม) โดยวธีิปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ในวนัท่ี 20 กนัยายน 2559 

 

4. การขออนุญาตเพิม่ทุน/จดัสรรหุ้นเพิม่ทุน ต่อหน่วยงานราชการทีเ่กีย่วข้อง และเง่ือนไข การขออนุญาต (ถ้าม)ี  

 4.1  บริษทัจะจดทะเบียนเพ่ิมทุนจดทะเบียนต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์

 4.2  บริษทัจะขออนุญาตต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเพ่ือรับหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อ

หุ้น และหุ้นท่ีเกิดจากการใชสิ้ทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิ PLE-W3 เขา้เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนและทาํการซ้ือขายใน

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 

5. วตัถุประสงค์ของการเพิม่ทุน และการใช้เงนิทุนในส่วนทีเ่พิม่ 

  5.1  เงินท่ีไดรั้บจากการเพ่ิมทุน (Right Offering) ประมาณ 1,000 ลา้นบาทจะนาํไปใช ้ ดงัต่อไปน้ี 

วตัถุประสงค์ของการเพิม่ทุน จาํนวนเงนิทุนที่

จะนําไปใช้โดยประมาณ 

(ล้านบาท) 

ระยะเวลาการใช้เงนิทุน

ส่วนทีเ่พิม่ 

1. เป็น เงิน ทุนหมุนเวียนสําห รับการเข้าร่วม

ประมูลโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ของภาครัฐ

โดยเฉพาะรถไฟฟ้าสายสีต่างๆ และสําหรับ

โครงการก่อสร้างใหม่ภาคเอกชน รวมถึงชาํระ

หน้ีสถาบนัการเงินบางส่วน 

2. ชาํระหน้ีหุน้กู ้PLE คร้ังท่ี 1/2558 (บางส่วน) 

3. ชาํระหน้ีหุน้กู ้PLE คร้ังท่ี 2/2558 (บางส่วน) 

600 

 

 

 

 

200 

200 

ในช่วงไตรมาส 4/2559  

ถึงปี 2560 

 

 

 

 

วนัท่ี 6 ธนัวาคม 2559 

วนัท่ี 19 พฤษภาคม 2560 
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 5.2  เงินท่ีไดรั้บจากการแปลงใบสาํคญัแสดงสิทธิ PLE-W3 ประมาณ 1,000 ลา้นบาท 

วตัถุประสงค์ของการเพิม่ทุน จาํนวนเงนิทุนที่

จะนําไปใช้โดยประมาณ 

(ล้านบาท) 

ระยะเวลาการใช้เงนิทุน

ส่วนทีเ่พิม่ 

1. เพ่ือเป็นเงินทุนเพ่ิมเติมในการขยายธุรกิจของ

บริษทัในอนาคต   

1,000 ภายใน ปี  2562 (รอผล

จากการใช้สิท ธิ PLE-W3 แปลง

เป็นทุนในช่วงปลายปี 2561) 

 ทั้งน้ี  ตารางจาํนวนเงินทุนส่วนท่ีเพ่ิมและระยะเวลาการใชเ้งินทุนส่วนท่ีเพ่ิม เป็นการประมาณการเบ้ืองตน้  

และข้ึนอยูก่บัมูลค่าเงินทุนท่ีบริษทัจะสามารถระดมทุนไดจ้ริงในอนาคต 

 

6. ประโยชน์ทีบ่ริษัทจะพงึได้รับจากการเพิม่ทุน/จดัสรรหุ้นเพิม่ทุน 

6.1  เพ่ิมสภาพคล่องทางการเงินใหแ้ก่บริษทั และใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีนภายในกิจการ   

6.2 ทาํให้บริษทัมีเงินทุนท่ีเพียงพอเพ่ือใชล้งทุนในโครงการท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั ช่วยเพ่ิมความสามารถในการ

รองรับการขยายธุรกิจและการลงทุนในโครงการใหม่ไดใ้นอนาคต ซ่ึงจะส่งผลใหบ้ริษทัมีความสามารถในการทาํกาํไร และ

มีแนวโนม้การดาํเนินงานท่ีดีข้ึนในอนาคต 

6.3 เพ่ิมความแข็งแกร่งของฐานะทางการเงินให้แก่บริษทั ซ่ึงเป็นผลจากเงินท่ีไดรั้บจากการเสนอขายหุ้น

สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และเงินท่ีไดรั้บจากการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้ของใบสาํคญัแสดงสิทธิ PLE-W3 

 

7. ประโยชน์ทีผู้่ถือหุ้นจะพงึได้รับจากการเพิม่ทุน/จดัสรรหุ้นเพิม่ทุน 

 เงินท่ีไดรั้บจากการเพ่ิมทุนน้ี บริษทันาํไปใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการเพ่ือสนับสนุนการดาํเนิน

โครงการในปัจจุบนั และจ่ายชาํระหน้ีเพ่ือปรับโครงสร้างเงินทุนใหมี้ความเหมาะสมและลดตน้ทุนทางการเงิน ซ่ึงจะส่งผล

ให้บริษัทมีความสามารถในการทํากําไร และมีแนวโน้มการดําเนินงานท่ีดีข้ึนในอนาคต ส่งผลให้ผูถื้อหุ้นจะได้รับ

ประโยชน์จากมูลค่ากิจการท่ีเพ่ิมข้ึน 

 

 8.  รายละเอียดอ่ืนใดที่จําเป็นสําหรับผู้ถือหุ้นเพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้น

เพิม่ทุน  

 เพ่ือเป็นการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 73/2558 เร่ือง รายการในหนังสือนัด

ประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัจดทะเบียนเพ่ือขออนุมติัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย ์บริษทัขอเรียนช้ีแจงเพ่ิมเติมเก่ียวกบั

การจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทั ดงัต่อไปน้ี 

  

8.1 ผลกระทบต่อผูถื้อหุน้ (Dilution Effect) 

เน่ืองจากบริษทัมีมติให้จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนใหม่ควบใบสาํคญัแสดงสิทธิ PLE-W3 ให้แก่ผูถื้อหุ้น

เดิมในคราวเดียวกนั ดงัน้ี 

(1) ให้ออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนใหม่ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอตัราส่วน   

1 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้ใหม่ ราคาเสนอขายหุ้นละ 1.00 บาท อยา่งไรก็ตามกรณีท่ีมีหุน้สามญัเพ่ิมทุนเหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่ผู ้

ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนขา้งตน้ ให้จดัสรรและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจาํกดั (Private Placement) ในราคาเสนอขายท่ีไม่
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 5.2  เงินท่ีไดรั้บจากการแปลงใบสาํคญัแสดงสิทธิ PLE-W3 ประมาณ 1,000 ลา้นบาท 

วตัถุประสงค์ของการเพิม่ทุน จาํนวนเงนิทุนที่

จะนําไปใช้โดยประมาณ 

(ล้านบาท) 

ระยะเวลาการใช้เงนิทุน

ส่วนทีเ่พิม่ 

1. เพ่ือเป็นเงินทุนเพ่ิมเติมในการขยายธุรกิจของ

บริษทัในอนาคต   

1,000 ภายใน ปี  2562 (รอผล

จากการใช้สิท ธิ PLE-W3 แปลง

เป็นทุนในช่วงปลายปี 2561) 

 ทั้งน้ี  ตารางจาํนวนเงินทุนส่วนท่ีเพ่ิมและระยะเวลาการใชเ้งินทุนส่วนท่ีเพ่ิม เป็นการประมาณการเบ้ืองตน้  

และข้ึนอยูก่บัมูลค่าเงินทุนท่ีบริษทัจะสามารถระดมทุนไดจ้ริงในอนาคต 

 

6. ประโยชน์ทีบ่ริษัทจะพงึได้รับจากการเพิม่ทุน/จดัสรรหุ้นเพิม่ทุน 

6.1  เพ่ิมสภาพคล่องทางการเงินใหแ้ก่บริษทั และใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีนภายในกิจการ   

6.2 ทาํให้บริษทัมีเงินทุนท่ีเพียงพอเพ่ือใชล้งทุนในโครงการท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั ช่วยเพ่ิมความสามารถในการ

รองรับการขยายธุรกิจและการลงทุนในโครงการใหม่ไดใ้นอนาคต ซ่ึงจะส่งผลใหบ้ริษทัมีความสามารถในการทาํกาํไร และ

มีแนวโนม้การดาํเนินงานท่ีดีข้ึนในอนาคต 

6.3 เพ่ิมความแข็งแกร่งของฐานะทางการเงินให้แก่บริษทั ซ่ึงเป็นผลจากเงินท่ีไดรั้บจากการเสนอขายหุ้น

สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และเงินท่ีไดรั้บจากการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้ของใบสาํคญัแสดงสิทธิ PLE-W3 

 

7. ประโยชน์ทีผู้่ถือหุ้นจะพงึได้รับจากการเพิม่ทุน/จดัสรรหุ้นเพิม่ทุน 

 เงินท่ีไดรั้บจากการเพ่ิมทุนน้ี บริษทันาํไปใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการเพ่ือสนับสนุนการดาํเนิน

โครงการในปัจจุบนั และจ่ายชาํระหน้ีเพ่ือปรับโครงสร้างเงินทุนใหมี้ความเหมาะสมและลดตน้ทุนทางการเงิน ซ่ึงจะส่งผล

ให้บริษัทมีความสามารถในการทํากําไร และมีแนวโน้มการดําเนินงานท่ีดีข้ึนในอนาคต ส่งผลให้ผูถื้อหุ้นจะได้รับ

ประโยชน์จากมูลค่ากิจการท่ีเพ่ิมข้ึน 

 

 8.  รายละเอียดอ่ืนใดที่จําเป็นสําหรับผู้ถือหุ้นเพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้น

เพิม่ทุน  

 เพ่ือเป็นการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 73/2558 เร่ือง รายการในหนังสือนัด

ประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัจดทะเบียนเพ่ือขออนุมติัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย ์บริษทัขอเรียนช้ีแจงเพ่ิมเติมเก่ียวกบั

การจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทั ดงัต่อไปน้ี 

  

8.1 ผลกระทบต่อผูถื้อหุน้ (Dilution Effect) 

เน่ืองจากบริษทัมีมติให้จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนใหม่ควบใบสาํคญัแสดงสิทธิ PLE-W3 ให้แก่ผูถื้อหุ้น

เดิมในคราวเดียวกนั ดงัน้ี 

(1) ให้ออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนใหม่ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอตัราส่วน   

1 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้ใหม่ ราคาเสนอขายหุ้นละ 1.00 บาท อยา่งไรก็ตามกรณีท่ีมีหุน้สามญัเพ่ิมทุนเหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่ผู ้

ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนขา้งตน้ ให้จดัสรรและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจาํกดั (Private Placement) ในราคาเสนอขายท่ีไม่

 
 

ตํ่ากวา่ราคาถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของราคาหุ้นบริษทัในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยยอ้นหลงัไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัทาํการ

ติดต่อกนั แต่ไม่เกิน 15 วนัทาํการติดต่อกนัก่อนวนัเสนอขาย และไม่ตํ่ากวา่ราคาท่ีเสนอขายให้กบัผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทั

ขา้งตน้ 

(2) ให้ออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั คร้ังท่ี 3 (PLE-W3) ให้แก่      

ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัท่ีไดจ้องซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน โดยไม่คิดมูลค่า ในอตัราส่วน 2 หุ้นสามญัเพ่ิมทุนใหม่ต่อ 1 หน่วย

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ ทั้งน้ีใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัได ้1 หุน้ ในราคาหุน้ละ 2.20 บาท 

 

  ดงันั้น ผลกระทบต่อผูถื้อหุน้จะพิจารณาเป็น 3 กรณี ดงัต่อไปน้ี 

กรณีท่ี 1  ผูถื้อหุ้นเดิมใชสิ้ทธิจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นทั้งจาํนวน และใชสิ้ทธิ

ซ้ือหุน้ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ PLE-W3 ทั้งจาํนวน  

กรณีท่ี 2  ผูถื้อหุ้นเดิมใช้สิทธิจองซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นทั้ งจํานวน แต่ผูถื้อ

ใบสาํคญัแสดงสิทธิอ่ืนเป็นผูใ้ชสิ้ทธิซ้ือหุน้ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ PLE-W3 ทั้งจาํนวน 

กรณีท่ี 3  ผูถื้อหุน้เดิมไม่ใชสิ้ทธิจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนตามสดัส่วนการถือหุ้นทั้งจาํนวน โดยบริษทั

ดาํเนินการจดัสรรและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนดงักล่าวใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั (Private Placement) ทั้งจาํนวน 
 

8.1.1  ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาํไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution)  

กรณีท่ี 1   Control Dilution = 1 – [Qa + Qr + Qw / Qa + Qr + Qw] 

กรณีท่ี 2   Control Dilution  =  1 – [Qa + Qr / Qa + Qr + Qw] 

กรณีท่ี 3   Control Dilution  =  1 – [Qr / Qa + Qr ] 

โดยกาํหนดให ้

Qa  =  จาํนวนหุน้ชาํระแลว้ เท่ากบั 1,089,080,282 หุน้ 

Qr  =  จํานวนหุ้นสามัญเพ่ิมทุนใหม่ท่ีออกและเสนอขายให้แก่ผู ้ถือหุ้นเดิม เท่ากับ 

1,089,080,282 หุน้ 

Qw  =  จาํนวนหุ้นสามญัเพ่ิมทุนใหม่ท่ีออกเพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

PLE-W3 เท่ากบั 544,540,141 หุน้ 

ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาํไรหรือสิทธิออกเสียงของผูถื้อหุ้นเดิม (Control Dilution) ในแต่ละ

กรณีเป็นดงัน้ี 

กรณีท่ี 1 กรณีท่ี 2 กรณีท่ี 3 

0.00% 20.00% 50.00% 

8.1.2  ผลกระทบด้านราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)  

ทั้ง 3 กรณี ไม่เกิดผลกระทบดา้นราคาตลาดของหุ้น เน่ืองจากราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุน

ใหม่ใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นเดิม (หรือบุคคลในวงจาํกดั) และราคาการใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิ PLE-W3 สูงกวา่ราคาตลาดท่ี 

0.98 บาทต่อหุ้น ซ่ึงคาํนวณจากราคาซ้ือขายถัวเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักของหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ยอ้นหลงัเป็นระยะเวลา 7 วนัทาํการก่อนวนัประชุมคณะกรรมการ คร้ังท่ี 7/2559 เม่ือวนัท่ี 22 สิงหาคม 2559 (ระหวา่งวนัท่ี 

10-19 สิงหาคม 2559) 
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8.2 ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั 

   8.2.1  เหตผุลและความจาํเป็นของการเพ่ิมทุน 

    การเพ่ิมทุนในคร้ังน้ีเป็นการปรับโครงสร้างฐานเงินทุนของบริษทัให้มีความเหมาะสม เพ่ือเป็น

การเตรียมพร้อมสําหรับการขยายธุรกิจของบริษทั โดยเฉพาะการเขา้ร่วมงานประมูลโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ของ

ภาครัฐ เช่น โครงการรถไฟฟ้าสายสีต่างๆ ท่ีจะเกิดข้ึนในช่วงตั้งแต่ไตรมาสท่ี 4 ของปี 2559 และในปี 2560 นอกจากนั้นจะ

ใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีนเพ่ิมเติมสาํหรับรองรับงานก่อสร้างภาคเอกชน  และชาํระหน้ีหุ้นกูข้องบริษทับางส่วน ซ่ึงการเพ่ิม

ทุนคร้ังน้ีจะเพ่ิมโอกาสให้บริษทัสามารถเพ่ิมรายได ้ลดภาระตน้ทุนดา้นการเงิน  และสร้างผลตอบแทนใหก้บัผูถื้อหุ้นไดดี้

ข้ึน  การเพ่ิมทุนในคร้ังน้ีจึงมีความเหมาะสม และเห็นสมควรนาํเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัต่อไป 

 8.2.2 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในเร่ืองความเหมาะสมของราคาเสนอขาย และท่ีมาของการ

กาํหนดราคาเสนอขาย 

 การกาํหนดราคาเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหม่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ท่ีราคา 

1.00 บาทนั้น เป็นราคาท่ีเหมาะสม เน่ืองจากเป็นราคาท่ีใกลเ้คียงกับราคาตลาดของหุ้นบริษัทในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทยท่ีเท่ากบั 0.98 บาทต่อหุน้ (คาํนวณจากราคาซ้ือขายถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของหุ้นบริษทัในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย ยอ้นหลงัเป็นระยะเวลา 7 วนัทาํการก่อนวนัประชุมคณะกรรมการ คร้ังท่ี 7/2559 เม่ือวนัท่ี 22 สิงหาคม 2559 

(ระหวา่งวนัท่ี 10-19 สิงหาคม 2559))  และเท่ากบัมูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้นบริษทั คือ 1.00 บาท  อีกทั้งยงัสูงกวา่มูลค่าหุ้นทาง

บญัชีของบริษทั (Book Value) ณ ปัจจุบนัท่ีเท่ากบั 0.58 บาทต่อหุน้  

 8.2.3 ความคุ้มค่าท่ีผู้ ถือหุ้นได้รับ เปรียบเทียบกับผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น 

บริษัทมีวตัถุประสงค์ในการระดมทุนคร้ังน้ี เพ่ือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน จ่ายชาํระหน้ีหุ้นกู้

บางส่วน และเพ่ือใชเ้ป็นเงินทุนในการขยายธุรกิจของบริษทัในอนาคต ซ่ึงจะทาํให้ลดภาระดอกเบ้ียจ่าย ส่งผลให้บริษทัมี

สภาพคล่องทางการเงินดีข้ึน มีเงินทุนเพียงพอเพ่ือใชล้งทุนในโครงการท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั อีกทั้งยงัทาํให้บริษทัมีฐานะทาง

การเงินท่ีมัน่คงมากยิ่งข้ึน ซ่ึงเป็นการสร้างโอกาสและศกัยภาพในการเขา้ร่วมการประมูลโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ของ

ภาครัฐไดเ้พ่ิมสูงข้ึน ยงัผลให้บริษทัมีความสามารถในการสร้างรายไดแ้ละผลกาํไรเพ่ิมข้ึนในอนาคต อยา่งไรก็ตาม ในกรณี

ท่ีผูถื้อหุน้เดิมไม่ใชสิ้ทธิหรือใชสิ้ทธิจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหม่บางส่วน หรือไม่ใชสิ้ทธิหรือใชสิ้ทธิซ้ือหุน้ตามใบสาํคญั

แสดงสิทธิ PLE-W3 บางส่วน ผูถื้อหุน้เดิมอาจไดรั้บผลกระทบจากการลดลงของส่วนแบ่งกาํไรหรือสิทธิออกเสียงของผูถื้อ

หุน้เดิม (Control Dilution) อยูบ่า้ง แต่เป็นเพียงระยะสั้นเท่านั้น โดยในระยะยาวการท่ีบริษทัมีสภาพคล่องท่ีดีข้ึน รวมถึงการ

เพ่ิมข้ึนของรายไดแ้ละผลกาํไรจากการขยายธุรกิจของบริษทั จะเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นในระยะยาวซ่ึงจะเป็น

ส่วนช่วยลดผลกระทบดงักล่าวลงไดใ้นอนาคต 

8.2.4 ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้หากไม่สามารถเพ่ิมทุนได้ตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ รวมถึงแนวทางการ

แก้ไข 

 หากบริษทัไดรั้บเงินทุนไม่เพียงพอกบัการใชเ้งินตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้จากการท่ีผูถื้อหุน้เดิม

ของบริษทัไม่ใชสิ้ทธิจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนใหม่  และ/หรือไม่สามารถเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนใหม่ท่ีเหลือให้แก่

บุคคลในวงจาํกดัไดค้รบทั้งจาํนวน และ/หรือผูถื้อหุ้นเดิมไม่ใชสิ้ทธิหรือใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ PLE-W3 

เพียงบางส่วน  บริษทัสามารถจะจดัหาแหล่งเงินทุนอ่ืนเพ่ือนาํไปเป็นเงินทุนหมุนเวียน จ่ายชาํระหน้ีหุ้นกูบ้างส่วน รวมถึง

เป็นเงินทุนเพ่ิมเติมในการขยายธุรกิจของบริษทัในอนาคตไดจ้ากเงินทุนท่ีไดรั้บจากกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานของ

บริษทัเอง และ/หรือจากเงินกูย้ืมจากสถาบันการเงิน เน่ืองจากปัจจุบันบริษทัยงัคงมีฐานะทางการเงินท่ีแข็งแกร่งมัน่คง

เพียงพอ ตลอดจนยงัคงไดรั้บการสนบัสนุนแหล่งเงินทุนจากสถาบนัการเงินต่างๆ ดว้ยดีมาโดยตลอด  
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8.2 ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั 

   8.2.1  เหตผุลและความจาํเป็นของการเพ่ิมทุน 

    การเพ่ิมทุนในคร้ังน้ีเป็นการปรับโครงสร้างฐานเงินทุนของบริษทัให้มีความเหมาะสม เพ่ือเป็น

การเตรียมพร้อมสําหรับการขยายธุรกิจของบริษทั โดยเฉพาะการเขา้ร่วมงานประมูลโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ของ

ภาครัฐ เช่น โครงการรถไฟฟ้าสายสีต่างๆ ท่ีจะเกิดข้ึนในช่วงตั้งแต่ไตรมาสท่ี 4 ของปี 2559 และในปี 2560 นอกจากนั้นจะ

ใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีนเพ่ิมเติมสาํหรับรองรับงานก่อสร้างภาคเอกชน  และชาํระหน้ีหุ้นกูข้องบริษทับางส่วน ซ่ึงการเพ่ิม

ทุนคร้ังน้ีจะเพ่ิมโอกาสให้บริษทัสามารถเพ่ิมรายได ้ลดภาระตน้ทุนดา้นการเงิน  และสร้างผลตอบแทนใหก้บัผูถื้อหุ้นไดดี้

ข้ึน  การเพ่ิมทุนในคร้ังน้ีจึงมีความเหมาะสม และเห็นสมควรนาํเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัต่อไป 

 8.2.2 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในเร่ืองความเหมาะสมของราคาเสนอขาย และท่ีมาของการ

กาํหนดราคาเสนอขาย 

 การกาํหนดราคาเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหม่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ท่ีราคา 

1.00 บาทนั้น เป็นราคาท่ีเหมาะสม เน่ืองจากเป็นราคาท่ีใกลเ้คียงกับราคาตลาดของหุ้นบริษัทในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทยท่ีเท่ากบั 0.98 บาทต่อหุน้ (คาํนวณจากราคาซ้ือขายถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของหุ้นบริษทัในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย ยอ้นหลงัเป็นระยะเวลา 7 วนัทาํการก่อนวนัประชุมคณะกรรมการ คร้ังท่ี 7/2559 เม่ือวนัท่ี 22 สิงหาคม 2559 

(ระหวา่งวนัท่ี 10-19 สิงหาคม 2559))  และเท่ากบัมูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้นบริษทั คือ 1.00 บาท  อีกทั้งยงัสูงกวา่มูลค่าหุ้นทาง

บญัชีของบริษทั (Book Value) ณ ปัจจุบนัท่ีเท่ากบั 0.58 บาทต่อหุน้  

 8.2.3 ความคุ้มค่าท่ีผู้ ถือหุ้นได้รับ เปรียบเทียบกับผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น 

บริษัทมีวตัถุประสงค์ในการระดมทุนคร้ังน้ี เพ่ือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน จ่ายชาํระหน้ีหุ้นกู้

บางส่วน และเพ่ือใชเ้ป็นเงินทุนในการขยายธุรกิจของบริษทัในอนาคต ซ่ึงจะทาํให้ลดภาระดอกเบ้ียจ่าย ส่งผลให้บริษทัมี

สภาพคล่องทางการเงินดีข้ึน มีเงินทุนเพียงพอเพ่ือใชล้งทุนในโครงการท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั อีกทั้งยงัทาํให้บริษทัมีฐานะทาง

การเงินท่ีมัน่คงมากยิ่งข้ึน ซ่ึงเป็นการสร้างโอกาสและศกัยภาพในการเขา้ร่วมการประมูลโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ของ

ภาครัฐไดเ้พ่ิมสูงข้ึน ยงัผลให้บริษทัมีความสามารถในการสร้างรายไดแ้ละผลกาํไรเพ่ิมข้ึนในอนาคต อยา่งไรก็ตาม ในกรณี

ท่ีผูถื้อหุน้เดิมไม่ใชสิ้ทธิหรือใชสิ้ทธิจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหม่บางส่วน หรือไม่ใชสิ้ทธิหรือใชสิ้ทธิซ้ือหุน้ตามใบสาํคญั

แสดงสิทธิ PLE-W3 บางส่วน ผูถื้อหุน้เดิมอาจไดรั้บผลกระทบจากการลดลงของส่วนแบ่งกาํไรหรือสิทธิออกเสียงของผูถื้อ

หุน้เดิม (Control Dilution) อยูบ่า้ง แต่เป็นเพียงระยะสั้นเท่านั้น โดยในระยะยาวการท่ีบริษทัมีสภาพคล่องท่ีดีข้ึน รวมถึงการ

เพ่ิมข้ึนของรายไดแ้ละผลกาํไรจากการขยายธุรกิจของบริษทั จะเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นในระยะยาวซ่ึงจะเป็น

ส่วนช่วยลดผลกระทบดงักล่าวลงไดใ้นอนาคต 

8.2.4 ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้หากไม่สามารถเพ่ิมทุนได้ตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ รวมถึงแนวทางการ

แก้ไข 

 หากบริษทัไดรั้บเงินทุนไม่เพียงพอกบัการใชเ้งินตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้จากการท่ีผูถื้อหุน้เดิม

ของบริษทัไม่ใชสิ้ทธิจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนใหม่  และ/หรือไม่สามารถเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนใหม่ท่ีเหลือให้แก่

บุคคลในวงจาํกดัไดค้รบทั้งจาํนวน และ/หรือผูถื้อหุ้นเดิมไม่ใชสิ้ทธิหรือใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ PLE-W3 

เพียงบางส่วน  บริษทัสามารถจะจดัหาแหล่งเงินทุนอ่ืนเพ่ือนาํไปเป็นเงินทุนหมุนเวียน จ่ายชาํระหน้ีหุ้นกูบ้างส่วน รวมถึง

เป็นเงินทุนเพ่ิมเติมในการขยายธุรกิจของบริษทัในอนาคตไดจ้ากเงินทุนท่ีไดรั้บจากกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานของ

บริษทัเอง และ/หรือจากเงินกูย้ืมจากสถาบันการเงิน เน่ืองจากปัจจุบันบริษทัยงัคงมีฐานะทางการเงินท่ีแข็งแกร่งมัน่คง

เพียงพอ ตลอดจนยงัคงไดรั้บการสนบัสนุนแหล่งเงินทุนจากสถาบนัการเงินต่างๆ ดว้ยดีมาโดยตลอด  

 

 
 

9. ตารางระยะเวลาการดาํเนินการในกรณีทีค่ณะกรรมการบริษัทมมีตใิห้เพิม่ทุน/จดัสรรหุ้นเพิม่ทุน  
 

วนัท่ี การดาํเนินการ 

22 สิงหาคม 2559 วนัประชุมคณะกรรมการบริษทัท่ีมีมติเร่ืองการเพ่ิมทุนและการจดัสรรหุน้เพ่ิมทุน 

22 สิงหาคม 2559 วนัแจง้มติคณะกรรมการต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

19 กนัยายน 2559  วนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 2/2559 

20 กนัยายน 2559 วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 2/2559 

18 ตุลาคม 2559 วนัประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 2/2559 

18 ตุลาคม 2559 วนัแจง้มติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ภายใน 14 วนันบัแต่วนัท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติั 

จดทะเบียนเพ่ิมทุนจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชย ์

27 ตุลาคม 2559  วนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหม่ ควบใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

PLE-W3 

28 ตุลาคม 2559 วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหม่ ควบใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

PLE-W3 

21-25 พฤศจิกายน 2559 วนัจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหม่ (Right Offering) ควบใบสาํคญัแสดงสิทธิ PLE-W3 

แจง้ใหท้ราบในภายหลงั ระยะเวลาจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหม่ (ท่ีเหลือจากการใชสิ้ทธิจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุน

ของผูถื้อหุน้เดิมของบริษทั) ใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั (Private Placement) 

 

 10. คาํรับรองของคณะกรรมการบริษทัเกีย่วกบัการเพิม่ทุน 

  ในกรณีท่ีกรรมการของบริษทัไม่ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริตและระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของ

บริษทัในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการเพ่ิมทุน หากการไม่ปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษทั ผูถื้อหุน้สามารถฟ้อง

เรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดงักล่าวแทนบริษทัไดต้ามมาตรา 85 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 

2535 และหากการไม่ปฏิบติัหนา้ท่ีนั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งไดป้ระโยชน์ไปโดยมิชอบ ผูถื้อหุ้น

สามารถใชสิ้ทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษทัไดต้ามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 

 

บริษทัขอรับรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานน้ีถูกตอ้งและครบถว้นทุกประการ 

 

 

   ลายมือช่ือ__________________________กรรมการผูมี้อาํนาจลงลายมือช่ือแทนบริษทั 

                                                       (นายเสวก   ศรีสุชาต) 

                                                                                กรรมการบริษทั 

 

                ลายมือช่ือ__________________________กรรมการผูมี้อาํนาจลงลายมือช่ือแทนบริษทั 

                                                    (นายอาํนวย  กาญจโนภาศ) 

                                                                                กรรมการบริษทั 
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(F 53-4)
CAPITAL INCREASE REPORT FORM

POWER LINE ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITED 
AUGUST 22th, 2016

Power Line Engineering Public Company Limited hereby report of the resolution of the Board of 
Directors’ Meeting No. 7/2016, held on August 22th, 2016 at 16.30 pm. in respect of capital increase 
and share allotment as follows:

1. Capital Increase
The meeting of the Board of Directors passed a resolution approving the increase of the 

Company’s registered capital from Baht 1,125,634,101 to Baht 2,759,254,524 by issuing 
1,633,620,423 new ordinary shares with par value of Baht 1.00 per share, totaling Baht
1,633,620,423. Details of the each type of capital increase are as follows:

Type of capital increase Type of share Number of
shares (shares)

Par value
(Baht/share)

Total
(Baht)

 Specifying the purpose Ordinary 1,633,620,423 1.00 1,633,620,423
of utilizing proceeds

 General mandate Ordinary - - -

2. Allotment of the newly issued ordinary shares
The meeting of the Board of Directors passed a resolution approving the allotment of 

1,633,620,423 new ordinary shares with par value of Baht 1.00 per share, totaling Baht 1,633,620,423
with the details as follows:

2.1 Details of the Allocation

Allotted to No. of shares Ratio Selling Price 
per share (Baht)

Subscription 
Date

* Remarks

Existing shareholders
(Right Offering)

1,089,080,282 1 existing 
ordinary 
share :          
1 new 

ordinary 
share 

1.00 November 
21th - 25th, 2016

-

To accommodate the 
exercise of PLE-W3 
that allocated to existing 
shareholders

544,540,141 2 new 
ordinary 
share :        

1 unit of 
warrant

Exercise price Baht 
2.20 per share

Allocated without 
charge to the 

existing 
shareholders who 
subscribed new 
ordinary shares

-

Attachment 2

42



 
 

(F 53-4)
CAPITAL INCREASE REPORT FORM

POWER LINE ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITED 
AUGUST 22th, 2016

Power Line Engineering Public Company Limited hereby report of the resolution of the Board of 
Directors’ Meeting No. 7/2016, held on August 22th, 2016 at 16.30 pm. in respect of capital increase 
and share allotment as follows:

1. Capital Increase
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1,633,620,423 new ordinary shares with par value of Baht 1.00 per share, totaling Baht 1,633,620,423
with the details as follows:
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Subscription 
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* Remarks

Existing shareholders
(Right Offering)

1,089,080,282 1 existing 
ordinary 
share :          
1 new 

ordinary 
share 

1.00 November 
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-

To accommodate the 
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that allocated to existing 
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544,540,141 2 new 
ordinary 
share :        

1 unit of 
warrant

Exercise price Baht 
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Allocated without 
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shareholders who 
subscribed new 
ordinary shares

-

Attachment 2

 
 

Allotted to No. of shares Ratio Selling Price 
per share (Baht)

Subscription 
Date

Remarks

Specific investors
(Private Placement)

Remaining 
unsubscribed 

ordinary shares 
from the
existing 

shareholders

- not less than 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.

Shall be set after 
finish process of 
the offering new 

ordinary shares to 
the existing 

shareholders *

The Board of 
Directors shall 
be authorized 
to determine 
the name of 
the investors 
who shall be 

allocated, 
offering price 

and 
subscription 

period.

2.2 The Company’s plan in case there is a fraction of shares remaining
Fractions will be discarded

2.3 The number of shares remaining from other allotment
As of August 22th, 2016, the paid-up capital of the Company is 1,089,080,282 shares with 
the par value of Baht 1.00 per share and the Company has ordinary shares remaining 
from which is not allotment equal to 536,305,725 shares with the par value of Baht 1.00 
per share totaling Baht 536,305,725 (not include 36,553,819 shares at the par value of 
Baht 1.00 per share that reserves for the exercise of warrants to purchase the ordinary 
shares of the Company to the directors and employees of the Company and/or its 
subsidiary (according to the Project of Employee Stock Option Program) (PLE-WA)) 
that the Board of Directors’ Meeting No. 7/2016, held on August 22th, 2016 has 
resolution to approve the decreasing of registered capital in the whole amount prior to 
increase new registered capital in this time.

3. Schedule for the shareholders’ meeting for the approval of capital increase and allotment
The Extraordinary General Meeting of Shareholders 2/2016 is scheduled to be held on 

October 18th, 2016 on 14.30 pm. at Convention A, 1st Floor, Ambassador Hotel Bangkok, No. 171 Soi 
Sukhumvit 11-13, Sukhumvit Road., Wattana, Bangkok. The determination of the shareholders, who 
shall be entitled to attend the meeting, shall be made on the Record Date of September 19th, 2016 and 
collecting the list of shareholders in accordance with Section 225 of the Stock Exchange and 
Securities Act B.E.2535 (including any amendment thereto) by closing the share register book on 
September 20th, 2016.
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4. Approval of the capital increase / share allotment by relevant governmental agency and 
condition for such approval (if any)

4.1 The Company shall register the capital increase with Department of Business 
Development, Ministry of Commerce.

4.2 The Company shall submit the application form to the Stock Exchange of Thailand 
for approval of new ordinary shares that offered to the shareholders and ordinary 
shares from exercising of the 3rd series of warrants (PLE-W3) to listing and trading in 
the Stock Exchange of Thailand.

5. Objective of the capital increase and plans for utilizing proceeds received from the capital 
increase

5.1 The proceeds received from the capital increase of Right Offering approx. THB 1,000
million will be utilized as follows:

Objective of the capital increase Approx. amount of 
capital utilized 
(Million Baht)

Estimated timing for 
utilizing the capital 

increased
1. Working capital for the bidding of the 

government’s infrastructure projects 
particularly MRTA’s electrical train 
route expansion and the construction 
of private sector and repayment of 
some bank’s loans.

2. Partially repayment of the first 
debentures of 1/ 1/2558 

3. Partially repayment of the second 
debentures of 2/2558

600

200

200

The last quarter of 2016 
through the year of 2017

6 December 2016

19 May 2017

5.2   The proceeds received from the exercise of PLE-W3 approx. THB 1,000 million will 
be utilized as follows:

Objective of the capital increase Approx. of amount of 
capital utilized 

(Million)

Estimated timing for 
utilizing of capital increase

1. To be the addition capital for the 
company’s future business expansion  

1,000 In 2019 (Pending for the 
result of the exercising PLE-
W3 at the end of 2018

However, the amount of the proceeds received from the capital increase and the timing for 
utilizing proceeds received from the capital increase are based on preliminary estimation 
and subject to actual proceeds that the company will receive from the capital increase.
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6. Benefits which the Company will receive from the capital increase / share allotment
6.1 To enhance the Company’s liquidity and used as working capital.
6.2 The Company has sufficient funds to invest in currently projects, improves the ability 

to support business expansion and investments in new projects in the future. As a
result, the Company has the ability to make a profit and tend to perform better in the 
future.

6.3 To strengthen the Company’s financial position with proceeds from the offering of 
new issued shares to existing shareholders and the proceeds from exercising PLE-W3.

7. Benefits which the shareholders will receive from the capital increase/share allotment
This capital increase will increase working capital to support its currently business and paid 

debt to restructure the Company's capital to be appropriate and reduce financing costs. As a result, the 
Company has the ability to make profit and tend to perform better in the future which benefit to 
shareholders from the increased enterprise value.

8. Other details necessary for the shareholders to approve the capital increase/share allotment
In compliance with the Notification of the Capital Market Supervisory Board 

No.TorChor.73/2558 Re: List of Information Disclosed in the Notice of the Meeting of Shareholders 
of Listed Company to Ask for Approval of Issuance and Offering of Securities, the Company would 
like to further clarify information regarding the allocation of newly issued ordinary shares of the 
Company as follows:

8.1 Dilution Effect
Due to the Company has pass resolution to allocate of the new ordinary shares 
together with the 3rd series of warrants (PLE-W3) to the existing shareholders at the 
same time as follows:
(1) To issuance and offering the new ordinary shares to the existing shareholders in 

proportion to the number of shares held by each shareholder at the ratio of 1 
existing ordinary share to 1 new ordinary share. The offering price is Baht 1.00 
per share. Nevertheless, in case there are remaining unsubscribed ordinary shares 
from the allocation to the existing shareholders in proportion to the number of 
shares held by each shareholder as mention above, it shall be allotted and offered 
to investors in private placement 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 as
mention above.

(2) To issuance and offering the 3rd series of warrants (PLE-W3) to the existing 
shareholders who subscribed for the new ordinary shares at the ratio of 2 new 
ordinary shares per 1 unit of PLE-W3 (any fraction will be disregarded) without 
charge. The exercise price is Baht 2.20 per share.
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Therefore, Dilution Effect will consider to three cases as follows:
Case 1 The existing shareholders subscribed the new ordinary shares in proportion 

to the number of shares held in whole amount and exercised their rights on 
PLE-W3 to purchase ordinary shares in whole amount.

Case 2 The existing shareholders subscribed the new ordinary shares in proportion 
to the number of shares held in whole amount but the other Warrant Holders 
exercised their rights on PLE-W3 to purchase ordinary shares in whole 
amount.

Case 3 The existing shareholders unsubscribed the new ordinary shares in 
proportion to the number of shares held in whole amount and the Company 
allotted and offered to investors in private placement in whole amount.

8.1.1 Effect on control dilution (Control Dilution)
Case 1 Control Dilution = 1 – [Qa + Qr + Qw / Qa + Qr + Qw]
Case 1 Control Dilution = 1 – [Qa + Qr / Qa + Qr + Qw]
Case 1 Control Dilution = 1 – [Qr / Qa + Qr ]

By
Qa = Paid-up shares equal to 1,089,080,282 shares
Qr = Number of new ordinary shares that issuance and offering to

the existing shareholder equal to 1,089,080,282 shares
Qw = Number of new ordinary shares that reserve for exercise PLE-

W3 equal to 544,540,141 shares

The effect on control dilution for each case is as follows:
Case 1 Case 2 Case 3
0.00% 20.00% 50.00%

8.1.2 Effect on price dilution (Price Dilution)
For all three cases do not effect on Price Dilution because the offering price 
of the new ordinary shares to the existing shareholders (or the private 
placement) and the exercise price of PLE-W3 are higher than the market 
price of the Company’s share that traded in the Stock Exchange of Thailand 
at Baht 0.98 per shares calculating from the weighted average price during 7 
working days before the date of this approval of the Board of Directors’ 
meeting No. 7/2016 on August 22th, 2016 (between August 10th - 19th,
2016).
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Therefore, Dilution Effect will consider to three cases as follows:
Case 1 The existing shareholders subscribed the new ordinary shares in proportion 

to the number of shares held in whole amount and exercised their rights on 
PLE-W3 to purchase ordinary shares in whole amount.
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to the number of shares held in whole amount but the other Warrant Holders 
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amount.
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8.1.1 Effect on control dilution (Control Dilution)
Case 1 Control Dilution = 1 – [Qa + Qr + Qw / Qa + Qr + Qw]
Case 1 Control Dilution = 1 – [Qa + Qr / Qa + Qr + Qw]
Case 1 Control Dilution = 1 – [Qr / Qa + Qr ]

By
Qa = Paid-up shares equal to 1,089,080,282 shares
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the existing shareholder equal to 1,089,080,282 shares
Qw = Number of new ordinary shares that reserve for exercise PLE-

W3 equal to 544,540,141 shares

The effect on control dilution for each case is as follows:
Case 1 Case 2 Case 3
0.00% 20.00% 50.00%

8.1.2 Effect on price dilution (Price Dilution)
For all three cases do not effect on Price Dilution because the offering price 
of the new ordinary shares to the existing shareholders (or the private 
placement) and the exercise price of PLE-W3 are higher than the market 
price of the Company’s share that traded in the Stock Exchange of Thailand 
at Baht 0.98 per shares calculating from the weighted average price during 7 
working days before the date of this approval of the Board of Directors’ 
meeting No. 7/2016 on August 22th, 2016 (between August 10th - 19th,
2016).

 
 

8.2 Opinion of the Board of Directors

8.2.1 Reasons and necessity of the capital increase
This increasing of capital is for the improvement of the Company’s capital 
base and prepared for the Company’s business expansion plan in the future 
particularly entering into the bidding of the government’s infrastructural 
projects such as MRTA’s expansion routes of electrical trains, which will 
start the bidding processes from last quarter of 2016 through 2017. 
Moreover, the increased capital will be partially used for construction of 
private projects and repaying some part of debentures. Therefore, this 
increase of capital will encourage the Company’s opportunities to increase 
its income as well as reducing the financial cost and consequently 
generating better return to the shareholders in the future. Hence, the increase 
of capital is recommended for the shareholders’ meeting approval.

8.2.2 Opinion of the Board of Directors about appropriateness of offering price of 
newly issued ordinary shares and source of determination of such offering 
price
The offering price of new ordinary shares that issue and offer to the existing 
shareholders in proportion to the number of shares held by each shareholder
which is Baht 1.00 per share is reasonable since it is close to the market 
price of the Company’s share that traded in the Stock Exchange of Thailand 
at Baht 0.98 per shares (calculating from the weighted average price during 
7 working days before the date of this approval of the Board of Directors’ 
meeting No. 7/2016 on August 22th, 2016 (between August 10th - 19th,
2016)) and equal to the par value of the Company which is Baht 1.00 per 
share. Moreover, this offering price is also higher than the current of value 
of share of the Company (Book Value) that equal to Baht 0.58 per share.

8.2.3 Worthiness of shareholders comparing to the control dilution
The purposes of this funding will be partially used for working capital, 
repaying some part of debentures and for the Company’s business expansion 
plan in the future. These will reduce the interest burden and improve the 
Company's liquidity for investing the current projects of the Company. 
Moreover, this will make the Company has a stable financial position which 
creates opportunities and potential to participate in the bidding of the 
government’s infrastructural projects and will encourage the Company’s 
opportunities to increase its income and profit in the future. Therefore, in 
case that the existing shareholders unsubscribe or subscribe some newly 
issued ordinary shares or unsubscribe or subscribe PLE-W3 to purchase 
ordinary shares in some part, the existing shareholders shall receive little 
effect on control dilution but only short term. In the long term, the 
Company's liquidity will improve including the increase of revenue and 
profit from expansion of the Company will create added value for our 
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shareholders over the long term, which will help reduce the impact of these 
provisions in the future.

8.2.4 The impact that might be effect if the Company cannot raise the capital as 
its objectives that have set and solution
If the Company receives the capital not enough for using as its objectives 
from the existing shareholders unsubscribe the newly issued ordinary share 
and/or cannot offer the remaining newly issued ordinary share to the private 
placement in whole amount and/or the existing shareholders unsubscribe or 
subscribe PLE-W3 to purchase ordinary shares in some part, the Company 
can provide other sources of funding to be used as working capital, repaying 
some part of debentures as well as additional capital to expand its business 
in the future from the funds received from cash flow from operations of the 
Company itself and/or borrowing from financial institutions because at the 
present the Company still have strong and enough financially as well as 
various financial institutions continued support the Company for financing 
for a long time.

9. Schedule of action where the Board of Directors of the Company passes a resolution approving 
the capital increase / share allotment

Date Process

August 22th, 2016 Board of Directors approved the capital increase and allotment
August 22th, 2016 Report the Board of Directors Meeting resolution to the Stock Exchange 

of Thailand
September 19th, 2016 Record Date which the shareholders have the right to attend the 

Extraordinary General Meeting of Shareholders 2/2016 (EGM)
September 20th, 2016 Share register book closing date for collecting list of shareholders to have 

right to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders 2/2016
October 18th, 2016 The Extraordinary General Meeting of Shareholders 2/2016
October 18th, 2016 Report the Extraordinary General Meeting of Shareholders 2/2016

resolution to the Stock Exchange of Thailand
Within 14 days from 

the date of EGM
Registration of capital increase with the Department of Business 
Development, Ministry of Commerce

October 27th, 2016 Record Date which the shareholders have the right to subscribe newly 
issued ordinary shares together with PLE-W3

October 28th, 2016 Share register book closing date for collecting list of shareholders to have 
right to subscribe newly issued ordinary shares together with PLE-W3

November 
21th - 25th, 2016

The subscription and payment period for the purchase of the newly issued 
ordinary shares (Right Offering) together with PLE-W3

To be informed later The subscription and payment period for remaining unsubscribed ordinary 
shares from the existing shareholders of the Company to investors in 
private placement
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October 27th, 2016 Record Date which the shareholders have the right to subscribe newly 
issued ordinary shares together with PLE-W3

October 28th, 2016 Share register book closing date for collecting list of shareholders to have 
right to subscribe newly issued ordinary shares together with PLE-W3

November 
21th - 25th, 2016

The subscription and payment period for the purchase of the newly issued 
ordinary shares (Right Offering) together with PLE-W3

To be informed later The subscription and payment period for remaining unsubscribed ordinary 
shares from the existing shareholders of the Company to investors in 
private placement

 
 

10. Approval of the Board of Directors on the capital increase
In the event that any Company’s director does not perform his duty with loyalty and due 

care to preserve the Company’s interests regarding this capital increase this time and such omission 
causes damage to the Company, a shareholder may bring an action to claim compensation against 
such director on behalf of the Company pursuant to the Section 85 of the Public Limited Companies 
Act B.E. 2535 (1992), and if such omission causes such director or any related person(s) to obtain 
undue benefits, a shareholder may be entitled to bring an action against such director for 
disgorgement of such benefits on behalf of the Company pursuant to the Section 8 9 / 1 8  of the 
Securities and Exchange Act B.E. 2535 (1992).

The Company hereby certifies that the information contained in this report form is true and 
complete in all respects.

Signature................................................ Authorized Company Director
(Mr.Swake  Srisuchart )

                     Director

Signature................................................ Authorized Company Director
(Mr.Amnuay  Kanjanopas)

                     Director
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สรุปรายละเอยีดสําคญัของใบสําคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้นสามญัของบริษัท คร้ังที ่3 (PLE-W3) 

 

1. รายละเอยีดเบ้ืองต้นของใบสําคญัแสดงสิทธิทีจ่ะออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิ 

หัวข้อ รายละเอยีด 

ประเภท ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) 

คร้ังท่ี 3 (“ใบสาํคญัแสดงสิทธิ” หรือ “PLE-W3”) 

ชนิด ระบุช่ือผูถื้อและสามารถโอนเปล่ียนมือได ้

จาํนวน 544,540,141 หน่วย 

จาํนวนหุน้สามญัท่ีจดัสรร 

เพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิ 

544,540,141 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 25.00 ของจาํนวนหุ้น

ท่ีเรียกชาํระแลว้ทั้งหมดของบริษทัภายหลงัการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนใหม่ให้แก่ผูถื้อ

หุ้นเดิม รวมจาํนวนเท่ากับ 2,178,160,564 หุ้น (จาํนวนหุ้นท่ีเรียกชาํระแลว้ทั้ งหมดของ

บริษทั ณ ปัจจุบนั เท่ากบั 1,089,080,282 หุน้)  

ราคาเสนอขาย 0.00 บาท (ศูนยบ์าท) ต่อหน่วย 

วธีิการจดัสรร 

 

จดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัท่ีจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนใหม่ ในอตัราส่วน 2 หุ้น

สามญัเพ่ิมทุนใหม่ ต่อ 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิ ในกรณีท่ีมีเศษใหปั้ดท้ิง 

อตัราการใชสิ้ทธิ 

 

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนได ้1 หุ้น เวน้แต่จะมีการ

ปรับสิทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ 

ราคาการใชสิ้ทธิ 2.20 บาทต่อหุน้ เวน้แต่จะมีการปรับสิทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ 

วนัออกเสนอขาย ภายในระยะเวลา 1 ปีนับจากวันท่ี ท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้บริษัทเสนอขาย                   

PLE-W3 

อายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ ไม่เกิน 2 ปี นบัจากวนัท่ีออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ - คร้ังแรก      เม่ือครบกาํหนดระยะเวลา 1 ปีนบัจากวนัท่ีออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดง

สิทธิ 

- คร้ังท่ีสอง   วนัครบกาํหนดอายใุบสาํคญัแสดงสิทธิ   

ทั้งน้ี หากวนักาํหนดการใชสิ้ทธิตรงกบัวนัหยุดทาํการของบริษทัให้เล่ือนเป็นวนัทาํการ

สุดทา้ยก่อนวนักาํหนดการใชสิ้ทธิในแต่ละคร้ัง  

ระยะเวลาแจง้ความจาํนง 

ในการใชสิ้ทธิ 

ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีประสงคจ์ะใชสิ้ทธิในการซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั จะตอ้งแจง้

ความจาํนงในการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั ในระหวา่งเวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น.              

ในทุกวนัทาํการของบริษทั ภายในระยะเวลา 7 วนัก่อนวนักาํหนดการใชสิ้ทธิในแต่ละคร้ัง 

ยกเวน้ระยะเวลาแจ้งความจาํนงในการใชสิ้ทธิคร้ังสุดท้ายซ่ึงผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิ

สามารถแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิภายใน 15 วนัก่อนวนักาํหนดการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย 

ตลาดรองของ 

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

บริษัทจะนําใบสําคัญแสดงสิทธิไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ตลาดรองของหุน้สามญั 

ท่ีเกิดจากการใชสิ้ทธิ 

บริษทัจะนาํหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใชสิ้ทธิเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 3 
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สรุปรายละเอยีดสําคญัของใบสําคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้นสามญัของบริษัท คร้ังที ่3 (PLE-W3) 

 

1. รายละเอยีดเบ้ืองต้นของใบสําคญัแสดงสิทธิทีจ่ะออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิ 

หัวข้อ รายละเอยีด 

ประเภท ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) 

คร้ังท่ี 3 (“ใบสาํคญัแสดงสิทธิ” หรือ “PLE-W3”) 

ชนิด ระบุช่ือผูถื้อและสามารถโอนเปล่ียนมือได ้

จาํนวน 544,540,141 หน่วย 

จาํนวนหุน้สามญัท่ีจดัสรร 

เพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิ 

544,540,141 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 25.00 ของจาํนวนหุ้น

ท่ีเรียกชาํระแลว้ทั้งหมดของบริษทัภายหลงัการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนใหม่ให้แก่ผูถื้อ

หุ้นเดิม รวมจาํนวนเท่ากับ 2,178,160,564 หุ้น (จาํนวนหุ้นท่ีเรียกชาํระแลว้ทั้ งหมดของ

บริษทั ณ ปัจจุบนั เท่ากบั 1,089,080,282 หุน้)  

ราคาเสนอขาย 0.00 บาท (ศูนยบ์าท) ต่อหน่วย 

วธีิการจดัสรร 

 

จดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัท่ีจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนใหม่ ในอตัราส่วน 2 หุ้น

สามญัเพ่ิมทุนใหม่ ต่อ 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิ ในกรณีท่ีมีเศษใหปั้ดท้ิง 

อตัราการใชสิ้ทธิ 

 

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนได ้1 หุ้น เวน้แต่จะมีการ

ปรับสิทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ 

ราคาการใชสิ้ทธิ 2.20 บาทต่อหุน้ เวน้แต่จะมีการปรับสิทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ 

วนัออกเสนอขาย ภายในระยะเวลา 1 ปีนับจากวันท่ี ท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้บริษัทเสนอขาย                   

PLE-W3 

อายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ ไม่เกิน 2 ปี นบัจากวนัท่ีออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ - คร้ังแรก      เม่ือครบกาํหนดระยะเวลา 1 ปีนบัจากวนัท่ีออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดง

สิทธิ 

- คร้ังท่ีสอง   วนัครบกาํหนดอายใุบสาํคญัแสดงสิทธิ   

ทั้งน้ี หากวนักาํหนดการใชสิ้ทธิตรงกบัวนัหยุดทาํการของบริษทัให้เล่ือนเป็นวนัทาํการ

สุดทา้ยก่อนวนักาํหนดการใชสิ้ทธิในแต่ละคร้ัง  

ระยะเวลาแจง้ความจาํนง 

ในการใชสิ้ทธิ 

ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีประสงคจ์ะใชสิ้ทธิในการซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั จะตอ้งแจง้

ความจาํนงในการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั ในระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น.              

ในทุกวนัทาํการของบริษทั ภายในระยะเวลา 7 วนัก่อนวนักาํหนดการใชสิ้ทธิในแต่ละคร้ัง 

ยกเวน้ระยะเวลาแจ้งความจาํนงในการใชสิ้ทธิคร้ังสุดท้ายซ่ึงผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิ

สามารถแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิภายใน 15 วนัก่อนวนักาํหนดการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย 

ตลาดรองของ 

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

บริษัทจะนําใบสําคัญแสดงสิทธิไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ตลาดรองของหุน้สามญั 

ท่ีเกิดจากการใชสิ้ทธิ 

บริษทัจะนาํหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใชสิ้ทธิเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 3 

 
 

หัวข้อ รายละเอยีด 

เง่ือนไขการปรับสิทธิ บริษทัจะดาํเนินการปรับราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิตลอดอายุของใบสําคญั

แสดงสิทธิ เม่ือเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงต่อไปน้ี ซ่ึงอาจเป็นเหตุให้บริษทัตอ้งออก

หุน้สามญัใหม่เพ่ือรองรับการปรับสิทธิ   ทั้งน้ี   มีวตัถุประสงคเ์พ่ือรักษาผลประโยชน์ของ

ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิไม่ใหด้อ้ยไปกวา่เดิม 

1. เม่ือมีการเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้นของบริษทั อนัเป็นผลมาจากการรวมหุ้น

หรือแบ่งแยกหุน้ 

2. เม่ือบริษทัเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ในราคาตํ่ากวา่ร้อยละ 90 ของราคาหุ้นท่ีคาํนวณได้

ตามวิธีการท่ีใช้ราคาตลาดในขณะเสนอขายหุ้นนั้น และเป็นวิธีการคาํนวณตามท่ีได้

ระบุไวใ้นขอ้กาํหนดสิทธิ 

3. เม่ือบริษทัเสนอขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพหรือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีออกใหม่โดยกาํหนด

ราคาหรือคาํนวณราคาของหุ้นท่ีออกใหม่เพ่ือรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสําคญั

แสดงสิทธิดังกล่าวตํ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาหุ้นท่ีคาํนวณตามวิธีท่ีใช้ราคาตลาด

ในขณะเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพหรือใบสาํคญัแสดงสิทธิ หรือราคาตลาดในช่วงก่อน

การเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสําคญัแสดงสิทธินั้ นและเป็นวิธีการคาํนวณ

ตามท่ีระบุไวใ้นขอ้กาํหนดสิทธิ 

4. เม่ือบริษทัจ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุน้ท่ีออกใหม่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 

5. เม่ือบริษทัจ่ายเงินปันผลเป็นเงินในจาํนวนเกินกวา่จาํนวนร้อยละ 80 ของกาํไรสุทธิตาม

งบการเงินเฉพาะของบริษัท หลังหักภาษีเงินได้ สําหรับการดําเนินงานในรอบ

ระยะเวลาบญัชีใดๆ ในระหวา่งอายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

6. เม่ือมีกรณี อ่ืนใดในลักษณะเดียวกับท่ีกําหนดไวต้ามข้อ 1. - 5. ข้างต้น ท่ีทําให ้

ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิไดรั้บผลประโยชน์ดอ้ยไปจากเดิม  

เง่ือนไขอ่ืน ให้คณะกรรมการบริษทั หรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบอาํนาจจากคณะกรรมการบริษทั เป็นผูมี้

อาํนาจในการกาํหนดและเปล่ียนแปลงหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และรายละเอียดอ่ืนๆ ของ

ใบสาํคญัแสดงสิทธิน้ี ตลอดจนมีอาํนาจในการกาํหนดเหตุแห่งการออกหุน้สามญัใหม่เพ่ือ

รองรับการเปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิ และ/หรืออตัราการใชสิ้ทธิของใบสําคญัแสดง

สิทธิ รวมทั้งดาํเนินการต่างๆ อนัจาํเป็นและสมควรอนัเก่ียวเน่ืองกบัการออกและเสนอขาย

ใบสําคัญแสดงสิทธิ และการนําใบสําคัญแสดงสิทธิเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตลอดจนดาํเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงาน

ท่ีเก่ียวขอ้ง 

นายทะเบียน บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 
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2. ผลกระทบทีม่ต่ีอผู้ถือหุ้น (Dilution Effect) จากการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิในคร้ังนี ้

 ในกรณีผูถื้อหุ้นเดิมใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญั และมีบุคคลอ่ืนท่ีไม่ใช่ผูถื้อหุ้นเดิมใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัตามใบสําคญั

แสดงสิทธิ (PLE-W3) ทั้งจาํนวน 544,540,141 หน่วย จะทาํใหเ้กิดผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาํไรหรือสิทธิออกเสียงของผูถื้อ

หุ้นเดิม (Control Dilution) ลดลงร้อยละ 20.00 แต่ไม่เกิดผลกระทบดา้นราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) เน่ืองจากราคา

ใชสิ้ทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิ (PLE-W3) ท่ีเท่ากบั 2.20 บาท/หุน้ สูงกวา่ ราคาตลาดท่ี 0.98 บาทต่อหุน้ ซ่ึงคาํนวณจากราคาซ้ือ

ขายถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักของหุ้นบริษทัในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ยอ้นหลงัเป็นระยะเวลา 7 วนัทาํการก่อนวนั

ประชุมคณะกรรมการ คร้ังท่ี 7/2559 เม่ือวนัท่ี 22 สิงหาคม 2559 (ระหวา่งวนัท่ี 10-19 สิงหาคม 2559) โดยมีรายละเอียดการ

คาํนวณ Control Dilution ดงัน้ี 

 

 - Control Dilution 

 Control Dilution = หุน้รองรับPLE-W3 

   (จาํนวนหุน้ชาํระแลว้+หุน้RO+หุน้รองรับPLE-W3) 

  =           544,540,141    = 20.00% 

   (1,089,080,282+1,089,080,282+544,540,141) 

  

ทั้งน้ี ผลกระทบท่ีมีต่อผูถื้อหุ้น (Dilution Effect) ขา้งตน้จะเกิดข้ึน ต่อเม่ือบริษทัไดมี้การเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิม

ทุนใหม่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม (RO) และมีการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ PLE-W3   
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ขายถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักของหุ้นบริษทัในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ยอ้นหลงัเป็นระยะเวลา 7 วนัทาํการก่อนวนั

ประชุมคณะกรรมการ คร้ังท่ี 7/2559 เม่ือวนัท่ี 22 สิงหาคม 2559 (ระหวา่งวนัท่ี 10-19 สิงหาคม 2559) โดยมีรายละเอียดการ

คาํนวณ Control Dilution ดงัน้ี 

 

 - Control Dilution 

 Control Dilution = หุน้รองรับPLE-W3 

   (จาํนวนหุน้ชาํระแลว้+หุน้RO+หุน้รองรับPLE-W3) 

  =           544,540,141    = 20.00% 

   (1,089,080,282+1,089,080,282+544,540,141) 

  

ทั้งน้ี ผลกระทบท่ีมีต่อผูถื้อหุ้น (Dilution Effect) ขา้งตน้จะเกิดข้ึน ต่อเม่ือบริษทัไดมี้การเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิม

ทุนใหม่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม (RO) และมีการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ PLE-W3   

 

 

 

 
 

Summary of Details of the Warrant to purchase ordinary shares of
Power Line Engineering Public Company Limited, Series 3 (PLE-W3)

1. Details of the Warrants
Items Descriptions

Type of securities Warrant to purchase new ordinary shares of Power Line Engineering Public 
Company Limited, Series 3 (“warrants” or “PLE-W3”)

Type of warrants Registered form and transferable
Number of warrants 544,540,141 units
Number of shares
reserved for exercising 
warrants

544,540,141 shares with par value of Baht 1 each or 25.00% of total paid-up
capital after offering new issued shares to existing shareholders totally 
2,178,160,564 shares (at present, total paid-up capital being 1,089,080,282 
shares)

Offering Price 0.00 Baht (zero Baht) per units.
Allocation method Allocation to existing shareholders of the Company who subscribed for 

increased ordinary shares at the ratio of 2 ordinary shares per      1 unit of 
warrant. Any fraction will be disregarded.

Exercise Ratio 1 unit of warrant has a right to purchase 1 new ordinary share, subject to 
change in accordance with the adjustment.

Exercise Price 2.20 Baht per share, subject to change in accordance with the adjustment.
Issue date Within 1 year from the date of shareholders’ meeting to approve the issuance 

and offering of PLE-W3
Term of warrants Not exceeding 2 years from issue date of PLE-W3
Exercise period - First exercise At the end of period one year from the issue 

                                date
- Second exercise At the maturity date
In case the exercise date is on the holiday of the Company, the exercise date 
will be made on the last business day prior each exercise date.

Date to notify
the Intention to exercise

The warrant holders who wish to exercise his/her rights to purchase ordinary 
shares of the Company shall notify such intention during 9.00 am. to 3.30 
pm. of any business day within 7 days prior to each exercise date except the 
last exercise date which the warrant holders can notify such intention within 
15 days prior to the last exercise date.

Secondary market for 
warrants

The Company shall proceed to list this issuance of warrants on the SET.

Secondary market for 
ordinary shares from
exercising warrants

The Company shall register ordinary shares issuable upon the exercise of 
warrants on the SET.

Adjustment  of Rights The Company will adjust the exercise price and ratio in order to maintain the 
benefits of the warrant holders upon the occurrences of any of the following 
events:
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Items Descriptions

1. The Company changes the par value of its shares as a result of share split 
or consolidation.

2. In the event that the Company offers the newly issued ordinary shares at a 
net price per share which is lower than 90% of the Company’s market 
price per share as stipulated in the Warrants terms and conditions. 

3. In case that the Company offers any new security that entitle its security 
holders to exercise their rights for conversion/purchase of the ordinary 
shares at the offering price and/or the convertible price lower than the 
market price as stipulated in the Warrants terms and conditions.

4. The Company pays out all or parts of its dividend with its ordinary shares 
to its shareholders.

5. The company pays out dividend exceeding 80 % of net profit from the 
company’s separate financial statements after the deduction of income tax 
in the financial period during the validation and term of Warrant.

6. In case there are any events not mentioned in 1. – 5. that may impair the 
rights and benefits of the warrant holders. 

Other Conditions The Board of Directors or the person(s) entrusted by the Board of Directors 
shall be authorized to determine or change terms, conditions and other details 
regarding to PLE-W3, including the authority to determine the reasons of the 
issuance of new ordinary share to accommodate an adjustment or changes in 
the exercise price and/or exercise ratio related to PLE-W3, and shall also be 
empowered to take any actions necessary as appropriate regarding the 
issuance and offering of PLE-W3 and listing PLE-W3 in the Stock Exchange 
of Thailand as well as to proceed for necessary approval from relevant 
authorities.

Warrant registrar Thailand Securities Depository Company Limited (“TSD”)

2. The impact to shareholders from the issuance of warrants (Dilution Effect)
In case of the existing shareholders subscribed their rights to purchase ordinary shares and 

other persons which are not the existing shareholders exercised PLE-W3 for all warrants of 
544,540,141 units, there would be affect profit or voting rights of the existing shareholders (Control 
Dilution) diluted by 20.00% but there would not affect the price of the Company’s shares (Price 
Dilution) because the exercise price at Baht 2.20 per share higher than the market price at Baht 0.98 
per shares calculating from the weighted average price during 7 working days before the date of this 
approval of the Board of Directors’ meeting No.7/2016 on August 22th, 2016 (between August 10th -
19th, 2016). Control Dilution can be calculated by the following formula:
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Warrant registrar Thailand Securities Depository Company Limited (“TSD”)

2. The impact to shareholders from the issuance of warrants (Dilution Effect)
In case of the existing shareholders subscribed their rights to purchase ordinary shares and 

other persons which are not the existing shareholders exercised PLE-W3 for all warrants of 
544,540,141 units, there would be affect profit or voting rights of the existing shareholders (Control 
Dilution) diluted by 20.00% but there would not affect the price of the Company’s shares (Price 
Dilution) because the exercise price at Baht 2.20 per share higher than the market price at Baht 0.98 
per shares calculating from the weighted average price during 7 working days before the date of this 
approval of the Board of Directors’ meeting No.7/2016 on August 22th, 2016 (between August 10th -
19th, 2016). Control Dilution can be calculated by the following formula:

 
 

QO = number of existing shares 1,089,080,282 shares
QRO = number of right offering shares 1,089,080,282 shares
QEX = number of shares reserved for exercising warrants               544,540,141 shares

Control Dilution =                                               QEX

(QO + QRO + QEX)

=                              544,540,141                              .
(1,089,080,282 + 1,089,080,282 + 544,540,141)

= 20.00%

The dilution effect to shareholders as shown above would occur only when the Company 
offers newly issued ordinary shares to existing shareholders and PLE-W3 are exercised the rights.
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Attachment No.5 A
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 

Proxy Form A 
(แบบทัว่ไปซ่ึงเป็นแบบท่ีง่ายไม่ซบัซอ้น) 

(General From) 
       เขียนท่ี...................................................... 
       Written At 

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

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

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 equal 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)        มอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ             ดร.สิงห์ชยั   อรุณวฒิุพงศ ์       อายุ    56 ปี   
 Assign a proxy to the Independent Director/Chairman of the Audit Committee,     Dr.Singchai   Aroonvuthiphong  Age    56      years 
อยูบ่า้นเลขท่ี         2 ซอย     สุขุมวิท 81 (ศิริพจน)์ ถนน     สุขุมวิท แขวง        บางจาก เขต        พระโขนง  
Address at No.      2 Soi  Sukhumvit 81 (Siripot) Road      Sukhumvit Sub-District   Bangjak District Phrakhanong 
จงัหวดั     กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย ์       10260  
Province      Bangkok  Zip Code     10260 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 2/2559  

ในวันอังคารที่  18 ตุลาคม  2559  เร่ิมประชุมเวลา 14.00  น.  ณ ห้องคอนเวนชั่น เอ ชั้น 1 โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพ   เลขท่ี 171 ซอยสุขุมวิท 11-13  ถนน

สุขุมวิท  เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร   หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at Extraordinary  General Meeting of Shareholders 2/2016 to be held on 18 October 

2016 at  14.00 PM. at Convention A, on 1st Floor, Ambassador Hotel Bangkok,  No.171  Soi Sukhumvit 11-13, Sukhumvit Road., Wattana, Bangkok or on the 

date and at the place as may be postponed or changed. 

 กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะกระทาํไปในการประชุมนั้น ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 
 I/We shall be fully liable for any action taken by the proxy holder at the meeting. 
 
     ลงช่ือ......................................................................ผูม้อบฉนัทะ 
     Signature    Proxy Grantor 
               (..................................................................) 
 
     ลงช่ือ...................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
     Signature                   Proxy Holder 
              (..................................................................) 
 
     ลงช่ือ...................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
     Signature                  Proxy Holder    

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

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

each with the voting right in respect of a certain portion shares. 

 

ติด อ า ก ร แ ส ตม 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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  ส่ิงทีส่่งมาด้วย 5 ข 

Attachment No. 5 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)        มอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ             ดร.สิงห์ชยั   อรุณวุฒิพงศ ์       อายุ    56 ปี   

 Assign a proxy to the Independent Director/Chairman of the Audit Committee,     Dr.Singchai   Aroonvuthiphong  Age    56      years 
อยูบ่า้นเลขท่ี         2 ซอย     สุขุมวิท 81 (ศิริพจน)์ ถนน     สุขุมวิท แขวง        บางจาก เขต        พระโขนง  
Address at No.      2 Soi  Sukhumvit 81 (Siripot) Road      Sukhumvit Sub-District   Bangjak District Phrakhanong 
จงัหวดั     กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย ์       10260  
Province      Bangkok  Zip Code     10260 
 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 2/2559  

ในวันอังคารที่  18 ตุลาคม  2559  เร่ิมประชุม เวลา 14.00  น.  ณ ห้องคอนเวนชัน่ เอ ชั้น 1 โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพ   เลขท่ี 171 ซอยสุขุมวิท 11-13  ถนน

สุขุมวิท  เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร   หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at Extraordinary  General Meeting of Shareholders 2/2016 to be held on 18 October 

2016 at  14.00 PM. at Convention A, on 1st Floor, Ambassador Hotel Bangkok,  No.171  Soi Sukhumvit 11-13, Sukhumvit Road., Wattana, Bangkok or on the 

date and at the place as may be postponed or changed. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตดิอากรแสตมป์ 

20 บาท 

Duty Stamp 

20 Baht 

58



  ส่ิงทีส่่งมาด้วย 5 ข 

Attachment No. 5 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)        มอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ             ดร.สิงห์ชยั   อรุณวุฒิพงศ ์       อายุ    56 ปี   

 Assign a proxy to the Independent Director/Chairman of the Audit Committee,     Dr.Singchai   Aroonvuthiphong  Age    56      years 
อยูบ่า้นเลขท่ี         2 ซอย     สุขุมวิท 81 (ศิริพจน)์ ถนน     สุขุมวิท แขวง        บางจาก เขต        พระโขนง  
Address at No.      2 Soi  Sukhumvit 81 (Siripot) Road      Sukhumvit Sub-District   Bangjak District Phrakhanong 
จงัหวดั     กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย ์       10260  
Province      Bangkok  Zip Code     10260 
 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 2/2559  

ในวันอังคารที่  18 ตุลาคม  2559  เร่ิมประชุม เวลา 14.00  น.  ณ ห้องคอนเวนชัน่ เอ ชั้น 1 โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพ   เลขท่ี 171 ซอยสุขุมวิท 11-13  ถนน

สุขุมวิท  เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร   หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at Extraordinary  General Meeting of Shareholders 2/2016 to be held on 18 October 

2016 at  14.00 PM. at Convention A, on 1st Floor, Ambassador Hotel Bangkok,  No.171  Soi Sukhumvit 11-13, Sukhumvit Road., Wattana, Bangkok or on the 

date and at the place as may be postponed or changed. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตดิอากรแสตมป์ 

20 บาท 

Duty Stamp 

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

 
วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้น คร้ังที ่1/2559  เม่ือวนัที ่28 มถุินายน 2559 

  Agenda 1 To Certify the Minutes of the Extraordinary General Meeting of the Shareholders No.1/2016 on June 28th, 2016. 

 
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

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

   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
Approve  Disapprove  Abstain 

 

วาระที ่2 พจิารณาอนุมตักิารลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 1,661,939,826 บาท เป็น 1,125,634,101 บาท 

Agenda 2 To consider and approve to decrease registered capital of the Company from Baht 1,661,939,826  

to Baht 1,125,634,101 

 

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

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

   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
Approve  Disapprove  Abstain 

 

วาระที ่3 พจิารณาอนุมตักิารแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียน เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทุน 

 จดทะเบียนของบริษัท 

Agenda 3 To 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 

 

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

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

   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
Approve  Disapprove  Abstain 

 

วาระที ่4 พจิารณาอนุมตักิารเพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 1,125,634,101 บาท เป็น 2,759,254,524 บาท 

Agenda 4 To consider and approve to increase registered capital of the Company from Baht 1,125,634,101 to Baht 2,759,254,524 

 

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

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

   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
Approve  Disapprove  Abstain 
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วาระที ่5 พจิารณาอนุมตักิารแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียน เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพิม่ทุน 

 จดทะเบียนของบริษัท 

Agenda 5 To consider and approve to amend Clause 4. of the Memorandum of Association of the Company to be accordance 

with the increase of the registered share capital 

 

  (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 ่6 พจิารณาอนุมตักิารจัดสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนใหม่ 

Agenda 6 To consider and approve the allocation of the new ordinary shares 

 

  (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 ่7 พจิารณาอนุมตักิารออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบริษัท คร้ังที ่3 (PLE-W3)  

 จํานวน 544,540,141 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิของบริษัททีไ่ด้จองซ้ือหุ้นสามญัเพิม่ทุน 

Agenda 7 To consider and approve the issuance and offering the 3rd series of warrants (PLE-W3) of 544,540,141 units, offering 

to the existing shareholders of the Company who subscribed for new ordinary shares 

 

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

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

   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
Approve  Disapprove  Abstain 

 

วาระที ่8 พจิารณาอนุมตักิารออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทุนใหม่ทีเ่หลือจากการใช้สิทธิจองซ้ือหุ้นสามญัเพิม่ทุนของผู้ถือหุ้นเดมิของ 

 บริษัทมาจัดสรรและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจํากดั  
Agenda 8 To consider and approve the issuance and offering of new ordinary shares those remain from the subscription of the 

existing shareholders of the Company to investors in private placement 

 

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

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

   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
Approve  Disapprove  Abstain 
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วาระที ่5 พจิารณาอนุมตักิารแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียน เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพิม่ทุน 

 จดทะเบียนของบริษัท 

Agenda 5 To consider and approve to amend Clause 4. of the Memorandum of Association of the Company to be accordance 

with the increase of the registered share capital 

 

  (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 ่6 พจิารณาอนุมตักิารจัดสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนใหม่ 

Agenda 6 To consider and approve the allocation of the new ordinary shares 

 

  (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 ่7 พจิารณาอนุมตักิารออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบริษัท คร้ังที ่3 (PLE-W3)  

 จํานวน 544,540,141 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิของบริษัททีไ่ด้จองซ้ือหุ้นสามญัเพิม่ทุน 

Agenda 7 To consider and approve the issuance and offering the 3rd series of warrants (PLE-W3) of 544,540,141 units, offering 

to the existing shareholders of the Company who subscribed for new ordinary shares 

 

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

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

   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
Approve  Disapprove  Abstain 

 

วาระที ่8 พจิารณาอนุมตักิารออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทุนใหม่ทีเ่หลือจากการใช้สิทธิจองซ้ือหุ้นสามญัเพิม่ทุนของผู้ถือหุ้นเดมิของ 

 บริษัทมาจัดสรรและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจํากดั  
Agenda 8 To consider and approve the issuance and offering of new ordinary shares those remain from the subscription of the 

existing shareholders of the Company to investors in private placement 

 

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

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

   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
Approve  Disapprove  Abstain 

 
 
 
 

  ส่ิงทีส่่งมาด้วย 5 ข 

Attachment No. 5 B

 วาระที ่9 พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้าม)ี 
Agenda 9    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. 
 

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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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 2/2559  ในวันอังคารที่  18 ตุลาคม  2559  เร่ิมประชุม เวลา 14.00  น.  ณ ห้องคอนเวนชัน่ เอ ชั้น 1 

โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพ   เลขท่ี 171 ซอยสุขุมวิท 11-13  ถนนสุขุมวทิ  เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร   หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

 In Extraordinary  General Meeting of Shareholders 2/2016 to be held on 18 October 2016 at  14.00 PM. at Convention A, on 1st Floor, 

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

changed. 

 

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

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

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

Approve  Disapprove  Abstain 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Approve  Disapprove  Abstain 
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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 2/2559  ในวันอังคารที่  18 ตุลาคม  2559  เร่ิมประชุม เวลา 14.00  น.  ณ ห้องคอนเวนชัน่ เอ ชั้น 1 

โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพ   เลขท่ี 171 ซอยสุขุมวิท 11-13  ถนนสุขุมวทิ  เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร   หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

 In Extraordinary  General Meeting of Shareholders 2/2016 to be held on 18 October 2016 at  14.00 PM. at Convention A, on 1st Floor, 

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

changed. 

 

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

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

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

Approve  Disapprove  Abstain 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ช่ือกรรมการ................................................................................................................ 
   Directors Name 
 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 
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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)        มอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ             ดร.สิงห์ชยั   อรุณวุฒิพงศ ์       อายุ    56 ปี   
 Assign a proxy to the Independent Director/Chairman of the Audit Committee,     Dr.Singchai   Aroonvuthiphong  Age      56      years 
อยูบ่า้นเลขท่ี         2 ซอย     สุขุมวิท 81 (ศิริพจน)์ ถนน     สุขุมวิท แขวง        บางจาก เขต        พระโขนง  
Address at No.      2 Soi  Sukhumvit 81 (Siripot) Road      Sukhumvit Sub-District   Bangjak District Phrakhanong 
จงัหวดั     กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย ์       10260  
Province      Bangkok  Zip Code     10260 
 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 2/2559  

ในวนัองัคารที ่ 18 ตุลาคม  2559  เร่ิมประชุม เวลา 14.00  น.  ณ หอ้งคอนเวนชัน่ เอ ชั้น 1 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 2/2016 to be held on 18 October 

2016 at  14.00 PM. at Convention A, on 1st Floor, Ambassador Hotel Bangkok,  No.171  Soi Sukhumvit 11-13, Sukhumvit Road., Wattana, Bangkok or on the date 

and at the place as may be postponed or changed. 

 
3. ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในคร้ังน้ี ดงัน้ี 

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

ตดิอากรแสตมป์ 

20 บาท 

Duty Stamp 

20 Baht 
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แบบหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ค. 

Proxy Form C 
(แบบท่ีใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้) 

(For foreign shareholders who have custodians in Thailand only) 
 
        เขียนท่ี..................................................................... 

Written at 
 

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

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

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)        มอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ             ดร.สิงห์ชยั   อรุณวุฒิพงศ ์       อายุ    56 ปี   
 Assign a proxy to the Independent Director/Chairman of the Audit Committee,     Dr.Singchai   Aroonvuthiphong  Age      56      years 
อยูบ่า้นเลขท่ี         2 ซอย     สุขุมวิท 81 (ศิริพจน)์ ถนน     สุขุมวิท แขวง        บางจาก เขต        พระโขนง  
Address at No.      2 Soi  Sukhumvit 81 (Siripot) Road      Sukhumvit Sub-District   Bangjak District Phrakhanong 
จงัหวดั     กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย ์       10260  
Province      Bangkok  Zip Code     10260 
 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 2/2559  

ในวนัองัคารที ่ 18 ตุลาคม  2559  เร่ิมประชุม เวลา 14.00  น.  ณ หอ้งคอนเวนชัน่ เอ ชั้น 1 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 2/2016 to be held on 18 October 

2016 at  14.00 PM. at Convention A, on 1st Floor, Ambassador Hotel Bangkok,  No.171  Soi Sukhumvit 11-13, Sukhumvit Road., Wattana, Bangkok or on the date 

and at the place as may be postponed or changed. 

 
3. ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในคร้ังน้ี ดงัน้ี 

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

ตดิอากรแสตมป์ 

20 บาท 

Duty Stamp 

20 Baht 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 5 ค 

Attachment No. 5 C
 

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

 
วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้น คร้ังที ่1/2559  เม่ือวนัที ่28 มถุินายน 2559 

  Agenda 1 To Certify the Minutes of the Extraordinary General Meeting of the Shareholders No.1/2016 on June 28th, 2016. 

 
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

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

   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
Approve  Disapprove  Abstain 

 

วาระที ่2 พจิารณาอนุมตักิารลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 1,661,939,826 บาท เป็น 1,125,634,101 บาท 

Agenda 2 To consider and approve to decrease registered capital of the Company from Baht 1,661,939,826  

to Baht 1,125,634,101 

 

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

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

   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
Approve  Disapprove  Abstain 

 

วาระที ่3 พจิารณาอนุมตักิารแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียน เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทุน 

 จดทะเบียนของบริษัท 

Agenda 3 To 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 

 

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

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

   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
Approve  Disapprove  Abstain 

 

วาระที ่4 พจิารณาอนุมตักิารเพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 1,125,634,101 บาท เป็น 2,759,254,524 บาท 

Agenda 4 To consider and approve to increase registered capital of the Company from Baht 1,125,634,101 to Baht 2,759,254,524 

 

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

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

   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
Approve  Disapprove  Abstain 
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วาระที ่5 พจิารณาอนุมตักิารแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียน เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพิม่ทุน 

 จดทะเบียนของบริษัท 

Agenda 5 To consider and approve to amend Clause 4. of the Memorandum of Association of the Company to be accordance with 

the increase of the registered share capital 

 

  (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 ่6 พจิารณาอนุมตักิารจัดสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนใหม่ 

Agenda 6 To consider and approve the allocation of the new ordinary shares 

 

  (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 ่7 พจิารณาอนุมตักิารออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบริษัท คร้ังที ่3 (PLE-W3)  

 จํานวน 544,540,141 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิของบริษัททีไ่ด้จองซ้ือหุ้นสามญัเพิม่ทุน 

Agenda 7 To consider and approve the issuance and offering the 3rd series of warrants (PLE-W3) of 544,540,141 units, offering to 

the existing shareholders of the Company who subscribed for new ordinary shares 

 

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

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

   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
Approve  Disapprove  Abstain 

 

วาระที ่8 พจิารณาอนุมตักิารออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทุนใหม่ทีเ่หลือจากการใช้สิทธิจองซ้ือหุ้นสามญัเพิม่ทุนของผู้ถือหุ้นเดมิของ 

 บริษัทมาจัดสรรและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจํากดั  
Agenda 8 To consider and approve the issuance and offering of new ordinary shares those remain from the subscription of the 

existing shareholders of the Company to investors in private placement 

 

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

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

   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
Approve  Disapprove  Abstain 
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วาระที ่5 พจิารณาอนุมตักิารแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียน เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพิม่ทุน 

 จดทะเบียนของบริษัท 

Agenda 5 To consider and approve to amend Clause 4. of the Memorandum of Association of the Company to be accordance with 

the increase of the registered share capital 

 

  (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 ่6 พจิารณาอนุมตักิารจัดสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนใหม่ 

Agenda 6 To consider and approve the allocation of the new ordinary shares 

 

  (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 ่7 พจิารณาอนุมตักิารออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบริษัท คร้ังที ่3 (PLE-W3)  

 จํานวน 544,540,141 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิของบริษัททีไ่ด้จองซ้ือหุ้นสามญัเพิม่ทุน 

Agenda 7 To consider and approve the issuance and offering the 3rd series of warrants (PLE-W3) of 544,540,141 units, offering to 

the existing shareholders of the Company who subscribed for new ordinary shares 

 

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

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

   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
Approve  Disapprove  Abstain 

 

วาระที ่8 พจิารณาอนุมตักิารออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทุนใหม่ทีเ่หลือจากการใช้สิทธิจองซ้ือหุ้นสามญัเพิม่ทุนของผู้ถือหุ้นเดมิของ 

 บริษัทมาจัดสรรและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจํากดั  
Agenda 8 To consider and approve the issuance and offering of new ordinary shares those remain from the subscription of the 

existing shareholders of the Company to investors in private placement 

 

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

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

   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
Approve  Disapprove  Abstain 

 
 
 
 
 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 5 ค 

Attachment No. 5 C
 วาระที ่9 พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้าม)ี 

Agenda 9    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. 
 

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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Attachment No. 5 C
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 

 

 ในการประชุมวิสามัญผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 2/2559  ในวันอังคารที่  18 ตุลาคม  2559  เร่ิมประชุม เวลา 14.00  น.  ณ ห้องคอนเวนชั่น เอ ชั้น 1 

โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพ   เลขท่ี 171 ซอยสุขุมวิท 11-13  ถนนสุขุมวทิ  เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร   หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

 In Extraordinary  General Meeting of Shareholders 2/2016 to be held on 18 October 2016 at  14.00 PM. at Convention A, on 1st Floor, 

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

 

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

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

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

Approve  Disapprove  Abstain 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Approve  Disapprove  Abstain 
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Attachment No. 5 C
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 

 

 ในการประชุมวิสามัญผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 2/2559  ในวันอังคารที่  18 ตุลาคม  2559  เร่ิมประชุม เวลา 14.00  น.  ณ ห้องคอนเวนชั่น เอ ชั้น 1 

โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพ   เลขท่ี 171 ซอยสุขุมวิท 11-13  ถนนสุขุมวทิ  เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร   หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

 In Extraordinary  General Meeting of Shareholders 2/2016 to be held on 18 October 2016 at  14.00 PM. at Convention A, on 1st Floor, 

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

 

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

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

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

Approve  Disapprove  Abstain 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ช่ือกรรมการ................................................................................................................ 
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ช่ือกรรมการ................................................................................................................ 
   Directors Name 
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ช่ือกรรมการ................................................................................................................ 
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ช่ือกรรมการ................................................................................................................ 
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ช่ือกรรมการ................................................................................................................ 
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Attachment No. 6
 

รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการอสิระผู้รับมอบฉันทะ 

Details of Independent Director 

 

 

ช่ือ/นามสกลุ ดร.สิงห์ชยั อรุณวุฒิพงศ ์

Name               Dr. Singchai    Aroonvuthiphong 

 

วนั/เดือน/ปีเกดิ 25 ตุลาคม 2503  อายุ     56  ปี 

Birth date        25 October 1960           Age    56   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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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 

 

 

71



 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 7 

 

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 
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รับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

(ง) หนงัสือมอบอาํนาจจากนิติบุคคลผูถื้อหุน้ให ้ Custodian เป็นผูด้าํเนินการลงนามในหนงัสือมอบ

ฉนัทะทาํแทน 

(จ) หนงัสือยนืยนัวา่ผูล้งนามรับมอบฉนัทะไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกิจ Custodian 
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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.7

Guidelines for registration, Proxy Appointment, and Documents required in order to attend 
the Shareholders’ Meeting

Power Line Engineering Public Company Limited

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

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

The shareholder may select any form of the three provided above and any other person or the Company’s 
independent director to facilitate the proxy and mail it to the company prior to the commencement of the 
meeting.

Registration for Attending the Meeting
Examining the completion of the Proxy Form and registration for attending the meeting will be started 1.00 
hours prior to the commencement of the meeting and will be closed at the commencement of the Meeting.

Documents required
1. In the event that the shareholders is a natural person

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

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

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

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

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

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

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

2. In the event that the shareholder is a juristic person
2.1 Attendance by an authorized representative of the shareholder:

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

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

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

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

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

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

(d) An original of the proxy’s official ID card as referred to in 1.1
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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 8 

 

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.8

The Articles of Association 
Of

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

Chapter 4 Meeting of Shareholders

Article 24. The Board of Directors shall arrange and annual ordinary general meeting of 
shareholders within the period of four months following the end of the Company’s fiscal year.       

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

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

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

Article 26. Any shareholder who does not attend the meeting may appoint a proxy in writing to 
attend the meeting and vote in his replacement.

The proxy must submit the instrument appointing a proxy to the chairman of the meeting or 
the person designated prior to the start of the meeting. Such instrument must be prepared in compliance with 
the format prescribed by the Department of Commercial Registration.

Article 27. The shareholder meeting must be attended by shareholders in persons or by proxies 
(if any) not less than twenty-five persons or not less than a half of total number of shareholders and have an 
aggregate number of shares not less than one-third of all paid-up shares to constitute a quorum.

If one hour has elapsed after the appointed time of the meeting but the shareholders 
attending the meeting do not constitute a quorum, the meeting shall be called off in case the meeting was 
summoned upon the requisition of the shareholders.  If the meeting was not summoned by the shareholders not 
less than 7 days before the date fixed for the meeting, the meeting shall proceed even if it does not constitute a 
quorum.

The chairman of the Board of Directors shall be the chairman of the shareholder meetings.  
In case the chairman of the Board of Directors does not present at the meeting or unable to perform his duty, 
and if there is a vice-chairman, the vice-chairman present at the meeting shall be the chairman of the meeting.  
In case the vice-chairman is unable to perform his duty, the shareholders present at the meeting shall elect one 
shareholder to be the chairman of the meeting.
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Article 28. In casting votes, one share shall be entitled to one vote.  A resolution of the 
shareholder meeting shall require :

(1) In an ordinary event, the majority vote of the shareholders who attend the meeting and 
cast their votes.  In case of a tie votes.  In case of a tie vote, the chairman of the meeting shall have a casting 
vote.

(2) In the following events, a vote of not less than three quarters of the total number of 
votes of shareholders who attend the meeting and have the right to vote :

(A) The sale or transfer of the entire or important parts of the business of the company 
to other persons:

(B) The purchase or acceptance of transfer of the business of other companies or private 
companies by the company

(C) The making, amending or terminating of contracts with respect to the granting of a 
lease of the entire or important parts of the business of the company, the 
assignment of the management of the business of the company to any other persons 
or the amalgamation of the business with other persons with the purpose of profit or 
the amalgamation of the business with other persons with the purpose of profit and 
loss sharing.

(D) Change or alteration to the Memorandum or Article of Association of the Company
(E) Increase or decrease the capital of the company or the issuance of bonds.
(F) The merger or dissolution.

Article 29. An annual general meeting shall be summoned for the following purposes :
(1) Considering and acknowledging the annual report of the Board of Directors ;
(2) Considering and approving the balance sheet and the profit and loss statement;
(3) Considering and approving the appropriation of profit and dividend payment;
(4) Electing and new director in replacement of those who must retire on the expiration of 

their terms.
(5) Appointing auditor and fixing the remuneration for auditing
(6) Any other business.
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย 9 

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้น คร้ังที ่2/2559 

บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอน็จเินียร่ิง จาํกดั (มหาชน) (PLE) 

วนัองัคารที ่18 ตลุาคม  2559 

 

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 

79



 

Attachment No.9

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

October 18th, 2016

 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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Receive ballot cards 

Review the proxy 
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lawyer will be present to 
observe the voting procedures 
in order to ensure they are 
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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. 




