
แบบ  ก.             อากรแสตมป 
Form A.         หนังสือมอบฉันทะ      Duty  Stamp 
               PROXY      20 บาท/Baht 
                                                                                                                                                เขียนที่ ……………………………………………….. 
                                                                                                                                               Written at 
                                                                                                                          วันที่……...…เดือน ………………..………….พ.ศ………..……… 
                                                                                                                          Date             Month                                      Year 

ขาพเจา……………………………………………………………………………..….………………...สัญชาติ………..……...………………..       
 I / We                                                                                                                                   nationality 

อยูบานเลขที…่..……………………………ถนน……………………………..…………. ตําบล/แขวง…………………….……………………………… 
reside at                                                 Road                                                         Tambol/Khwaeng 
อําเภอ/เขต…………………..……………..จังหวัด………………………..……...………รหัสไปรษณีย…………………..…….………………………… 
Amphur/Khet               Province                                Postal Code 

เปนผูถือหุนของบริษัท  เพาเวอรไลน  เอ็นจเินียริ่ง   จํากัด (มหาชน)                   จํานวนหุน……………..……………………..หุน 
  am / are a shareholder of     Power Line Engineering  Public Company Limited.    holding  altogether …………………….  shares 
                ขอมอบฉันทะให………………………..…………………………………อาย…ุ…………..……ป       อยูบานเลขที…่…….………………….. 
                Hereby  appoint                                                                               age                       years,     resides at 
ถนน…………….…………ตําบล/แขวง……….………..……อําเภอ/เขต….………….…………จังหวัด……………………รหัสไปรษณีย……………… 
Road                               Tambol/Khwaeng                      Amphur/Khet                             Province                         Postal  Code 
เปนผูแทนของขาพเจา เพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2549 ในวันที่ 28 เมษายน 2549 เวลา 15.00 น. 
as  my / our proxy  to  attend  and vote on my/our behalf at  the Annual General  Meeting  of Shareholders No.1/2006, on April 28, 2006, at 15.00 p.m.  
ณ หองควีนปารค 3  ชั้น  2 โรงแรมอิมพีเรียลควีนสปารค เลขที่ 199 สุขุมวิท ซอย 22 กรุงเทพมหานคร 10110 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย 
At the Queen’s Park 3  room, on the2th Floor, The Imperial Queen’s Park Hotel, No. 199 Sukhumvit  Soi 22, Bangkok 10110, Thailand. Or at any 
adjournment there of. 
 
  กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุมนั้น  ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 
                Any business carried out by the proxy in the said meeting shall be deemed as having been carried out by myself / ourselves. 
                                                                                                                                      
                                         ลงชื่อ/Signed…………………………..…………………………………ผูมอบฉันทะ/Grantor 
                                                                (……………………………………………………………..)                                                           
                                                   
                                                  ลงชื่อ/Signed……………………………….……………………………ผูรับมอบฉันทะ/Proxy 
                                                                             (….…………………..……………………………………..) 
 
หมายเหตุ 

1. ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจํานวน 
     หุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 
     The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the   
     number of  shares to many proxies for splitting votes. 
2. ผูถือหุนจะมอบฉันทะเทากับจํานวนหุนที่ถือหรือจะมอบฉันทะเพยีงบางสวนนอยกวาจํานวนทีถ่ือไวก็ได โดยใหระบุคะแนนเสยีงที่มอบ 
     ฉันทะไวใหชัดเจน 

                  The  shareholder may grant all or a portion of  the shares to the proxy by clearly  specifying  the number of votes granted. 
3. การออกเสียงลงคะแนนสามารถแยกออกเสียงได คอื เห็นดวยบางสวนกี่เสียง  ไมเห็นดวยบางสวนกี่เสียง หรืองดออกเสียงกี่เสียง 

                  When casting  votes, a shareholder or a proxy  may split votes by specifying  the number of concurring votes, objecting votes or                     
  abstained votes.  
 
 
 



แบบ  ข.             อากรแสตมป 
Form B.         หนังสือมอบฉันทะ     Duty  Stamp 
               PROXY      20 บาท/Baht 

                 เขียนที ่……………………………………… 
             Written at 

วันที…่………เดือน ……………………….พ.ศ……………. 
                    Date              Month                                Year 

(1) ขาพเจา …………………………………………………..สัญชาต…ิ…………อยูบานเลขที…่…….…….ถนน…………………………. 
I / We                  nationality             reside at                        Road 

ตําบล/แขวง………….………………..อําเภอ/เขต……………………………จังหวัด………….……………………รหัสไปรษณีย……………………. 
Tambol/Khwaeng                           Amphur/Khet       Province                Postal Code 
 

(2) เปนผูถอืหุนของบริษัท    เพาเวอรไลน  เอ็นจิเนียริ่ง                  จํากดั (มหาชน) 
am / are a shareholder of   Power Line Engineering         Public Company Limited 

จํานวนหุน…………………………………หุน    
holding altogether      shares  
 

(3)    ขอมอบฉันทะให …………………………………..……………………………อายุ ……….………ป อยูบานเลขที ่..………………… 
 Hereby appoint        age                years, resides at 

ถนน…………………….. ตําบล/แขวง…………..………..อําเภอ/เขต..……………………จังหวัด………..………………..รหัสไปรษณีย.……………. 
Road                              Tambol/Khwaeng           Amphur/Khet           Province              Postal Code 
เปนผูแทนของขาพเจา เพื่อเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผูถือหุน คร้ังที่1/2549 ในวันที่ 28 เมษายน 2549 เวลา 15.00 น. 
as  my / our proxy  to  attend  and vote on my / our behalf at the Annual General Meeting  of Shareholders  No. 1/2006, on April 28, 2006, at 15.00 p.m. 
ณ หองควีนปารค 3 ช้ัน 2 โรงแรมอิมพีเรียลควีนสปารค เลขที่ 199 สุขุมวิท ซอย 22 กรุงเทพมหานคร 10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นดวย 
At the Queen’s Park 3 room, on the 2th Floor, The Imperial Queen’s Park Hotel, No. 199 Sukhumvit  Soi 22, Bangkok 10110, Thailand. Or at any adjournment there of. 
 

 (4)       จํานวนคะแนนเสียงที่ขาพเจาไดมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะในการเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้ 
     The number of vote(s) that I / we appoint the proxy to attend and vote at this meeting as follows: 
       เทากับจํานวนหุนทั้งส้ินที่ขาพเจาถือ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดตามขอ (2) 
       All of the shares held and having the right to vote by me/us as specified in Clause (2) 
       บางสวนคือ        จํานวนหุน……………………….หุน และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ……………………….เสียง 
       A portion of shares                                                        ordinary shares with the right to vote for                           votes 
 

(5)     ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งนี้ ดังนี ้
    I / We hereby authorize the proxy to vote on my / our behalf at this meeting as follows: 

(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
(A)  The proxy shall have the right to consider and vote on my / our behalf, as he / she may deem appropriate. 
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังนี้ 
(B) The proxy shall vote as per my / our intention as follows: 
 
 
 
 
 



วาระที ่    1      พิจารณารบัรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่  1/2548 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2548 
Agenda No.1  Re :      To approve  the minutes of the Extra Ordinary Shareholders Meeting No.1/2005, dated December 29, 2005. 
          เห็นดวย………………………  เสียง                ไมเห็นดวย…………….………เสียง             งดออกเสียง………………………เสียง 
          Approve             votes              Disapprove    votes           Abstain                              votes  
 
วาระที ่     2      พิจารณาผลการดาํเนินงาน ประจําป 2548 และรายงานของผูสอบบัญชี 
Agenda No. 2 Re : To acknowledge  the Company’s operations and approve financial report for the year ended December 31, 2005. 
          เห็นดวย………………………  เสียง                ไมเห็นดวย…………….………เสียง             งดออกเสียง………………………เสียง 
          Approve             votes              Disapprove     votes          Abstain             votes  
 
วาระที ่    3      พิจารณาแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระและกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 
Agenda No.3 Re :      To  consider the approval and appointment of the new elected directors in replacement of those retired by 

rotation and the proposed remuneration for the Board of  Directors. 
          เห็นดวย………………………  เสียง                ไมเห็นดวย…………….………เสียง             งดออกเสียง………………………เสียง 
          Approve             votes              Disapprove     votes          Abstain              votes  
 
วาระที ่     4      พิจารณาจดัสรรกําไร เพือ่ตั้งสํารองตามกฎหมาย และจายเงินปนผลประจําป 2548 
Agenda No.4 Re :     To consider and approve the annual net profit allocation for the year 2005 and dividend payment. 
 
          เห็นดวย………………………  เสียง                ไมเห็นดวย…………….………เสียง             งดออกเสียง………………………เสียง 
          Approve             votes              Disapprove    votes           Abstain            votes 
  
วาระที ่    5                 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทน 
Agenda No.5 Re  :        To consider the appointment and remuneration of the Company’s Auditors . 
          เห็นดวย………………………  เสียง                ไมเห็นดวย…………….………เสียง             งดออกเสียง………………………เสียง          
Approve             votes              Disapprove    votes           Abstain              votes  
 
วาระที ่    6                 พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ (ถามี) 
Agenda No.6 Re  :        To consider other businesses. 
          เห็นดวย………………………  เสียง                ไมเห็นดวย…………….………เสียง             งดออกเสียง………………………เสียง          
Approve             votes              Disapprove    votes           Abstain              votes  
 

(6) คําแถลงหรือเอกสารหลักฐานอื่น ๆ (ถาม)ี ของผูรับมอบฉนัทะ…………………………………………………………….. 
Statement or other evidence (s) (if any) of the proxy 
…..………………………………………………………………………………………………………………..…………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



(7) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว   หรือระบไุวไมชัดเจน  หรือในกรณีทีท่ี่ประชุม 
มีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนอืจากเรื่องที่ระบไุวขางตน รวมถึงกรณทีี่มกีารแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเตมิขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับ
มอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 
        In case, I/We have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting 
considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of 
any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.  
 
       กิจการใดที่ผูรับมอบฉนัทะไดกระทําไปในการประชุมนั้น  ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 

      Any business carried out by the proxy in the said meeting shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves. 
 
 
    ลงชื่อ /Signed…………………………………………………………….  ผูมอบฉันทะ/Grantor 

                          (…………………………………………………………..)   
  

     
    ลงชื่อ /Signed……………………………………………………….….     ผูรับมอบฉนัทะ/Proxy 

                      (……….………………………………………………..)  
                               

หมายเหตุ    
        1.   ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุม  และออกเสียงลงคะแนน  ไมสามารถ 

แบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสียงได 
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the 
number of shares to several proxies for splitting votes. 

        2.   ผูถือหุนจะมอบฉันทะเทากับจํานวนหุนที่ระบุไวในขอ (2) หรือจะมอบฉนัทะเพียงบางสวนนอยกวาจํานวนที่ระบไุวในขอ  (2) ก็ได 
      The shareholder may grant all of the shares specified in Clause (2)  or grant only a portion of the shares less than those  
       specified in Clause (2) to the proxy 
3. ผูรับมอบฉันทะสามารถแยกลงคะแนนเสียงได ทั้งนีห้ากขอความที่ระบุมีจํานวนเกินกวาที่ระบุไวขางตนก็สามารถระบุเพิม่เติมได 

ในใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉนัทะตามแนบ 
 The proxy may split votes. In this regard, if the content is too long, it can be specified in the attached allonge of the proxy form. 
        4.   วาระเลอืกตั้งกรรมการสามารถเลอืกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการบางราย 
              For Agenda appointing directors, the whole Board of Directors or certain directors can be appointed. 
        5.   กรณีหากมีขอกําหนดหรือขอบังคับใดกําหนดใหผูรับมอบฉนัทะตองแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานอื่นใด เชน กรณีผูรับมอบฉนัทะ 

เปนผูมีสวนไดเสียในกิจการเรื่องใดที่ไดเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนก็สามารถแถลงหรอืแสดงเอกสารหลักฐานโดยระบุไวในขอ (6) 
If there is any rule or regulation requiring the proxy to make any  statement or provide any evidence, such as the case 
that the proxy has interest in any matter which he/she attends and votes at the meeting, he/she may make the 
statement or provide evidence by specifying in Clause (6) 

 

 

 

 

 



                                                          แบบ ข. 
               Form B. 

ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะ 
ALLONGE OF PROXY 

 

การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของบริษัท    เพาเวอรไลน  เอ็นจิเนียริ่ง     จํากัด  (มหาชน) 
The appointment of proxy by the shareholder of   Power Line Engineering   Public Company Limited 
 
 ในการประชุมสามัญผูถือหุน คร้ังที่     1/2549   ในวันที่  28  เมษายน  2549   เวลา 15.00  น.  ณ หองควีนปารค 3  ชั้น 2   

In the meeting of Annual General Meeting of Shareholders No. 1/2006, on April 28, 2006, at 15.00 p.m. At the Queen’s Park 3 room on the 2th Floor 
โรมแรมอิมพีเรียลควีนสปารค  เลขที่ 199  สุขุมวิท  ซอย  22  กรุงเทพมหานคร  10110  หรือที่จะพึงเลือ่นไปในวนั เวลา  และสถานทีอ่ื่นดวย 
The Imperial Queen’s Park Hotel, No. 199 Sukhumvit  Soi 22, Bangkok 10110, Thailand. Or at any adjournment there of. 
 
วาระที ่   ……………….. เรื่อง     ........................................................................................................................................................................ 
Agenda No.  Re  :    
          เห็นดวย………………  เสียง                ไมเห็นดวย…………….………เสียง             งดออกเสียง………………………เสียง 
          Approve  votes              Disapprove         votes           Abstain                                   votes  
วาระที ่   ……………….. เรื่อง     ........................................................................................................................................................................ 
Agenda No.  Re  :    
          เห็นดวย………………  เสียง                ไมเห็นดวย…………….………เสียง             งดออกเสียง………………………เสียง 
          Approve  votes              Disapprove         votes           Abstain                                   votes  
วาระที ่   ……………….. เรื่อง     ........................................................................................................................................................................ 
Agenda No.  Re  :    
          เห็นดวย………………  เสียง                ไมเห็นดวย…………….………เสียง             งดออกเสียง………………………เสียง 
          Approve  votes              Disapprove         votes           Abstain                                   votes  
วาระที ่   ……………….. เรื่อง     ........................................................................................................................................................................ 
Agenda No.  Re  :    
          เห็นดวย………………  เสียง                ไมเห็นดวย…………….………เสียง             งดออกเสียง………………………เสียง 
          Approve  votes              Disapprove         votes           Abstain                                   votes  

 
 ขาพเจาขอรับรองวา  รายการในใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกตองบริบูรณ และเปนความจริงทุกประการ 
 I/We  hereby certify that the content contained in the allonge of proxy form is completely correct and true in all  respects. 

 
ลงลายมือชือ่/Signed ………………………………………………………ผูมอบฉันทะ/Grantor 

                                                                    ( ………………………..……………………………….)  
                                                             วันที…่………………../………………………./…………………… 
                                                             Date                             
                                        ลงลายมือชือ่/Signed ………………………………………………………ผูรับมอบฉันทะ/Proxy 

                      (………………………………….………………………)   
                                               วันที…่..……………../………………………./………..………….. 

                                             Date      
 
 
 
 



แบบ  ค.             อากรแสตมป 
Form C.        หนังสือมอบฉันทะ      Duty  Stamp 
                              PROXY       20 บาท/Baht 
                                                                                                                                                          เขยีนที่ …………………………………………… 
                                                                                                                                                                Written at 
                                                                                                                                           วันที่…………เดือน ……..…………………….พ.ศ…..………… 
                                                                                                                                           Date             Month                                      Year 

(1) ขาพเจา…………..……………………………………….………..…...สัญชาติ………..……...………………..อยูบานเลขที่ ...................................     
 I / We                                                                                           nationality                  reside at 

ถนน…………………. ตําบล/แขวง…………………………อําเภอ/เขต.................................. จังหวัด....................................รหัสไปรษณีย...................................... 
Road                         Tambol/Khwaeng                       Amphur/Khet      Province              Postal Code 

(2)   เปนผูถือหุนของบริษัท    เพาเวอรไลน  เอน็จิเนียริ่ง   จํากัด (มหาชน)                          จํานวนหุน…… ………………..………………...หุน 
  am / are a shareholder of   Power Line Engineering  Public Company Limited.       holding  altogether ………………..…….  shares 
                (3)  ขอมอบฉันทะให………………………..……………………………….…………อาย…ุ…………..……ป    อยูบานเลขที.่……………………… 
                Hereby  appoint                                                                                                 age                   years,     resides at 
ถนน………………………ตําบล/แขวง….……………..……อําเภอ/เขต….………………….………จังหวัด………..……………รหัสไปรษณีย……………...… 
Road                              Tambol/Khwaeng                     Amphur/Khet                                      Province                          Postal  Code 
เปนผูแทนของขาพเจา เพื่อเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2549 ในวันที่ 28 เมษายน 2549  เวลา 15.00 น. 
as  my / our proxy  to  attend  and vote on my/our behalf at  the Annual General  Meeting  of Shareholders No. 1/2006, on April 28, 2006, at 15.00 p.m.  
ณ หองควีนปารค 3  ชั้น 2 โรงแรมอิมพีเรียลควีนสปารค เลขที่ 199 สุขุมวิท ซอย 22 กรุงเทพมหานคร 10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย 
At the Queen’s Park 3 room, on the 2th Floor, The Imperial Queen’s Park Hotel, No. 199 Sukhumvit  Soi 22, Bangkok 10110, Thailand. Or at any 
adjournment there of. 
             (4)  จํานวนคะแนนเสียงทีข่าพเจาไดมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะในการเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้มีจํานวน…………………….เสียง 
                    The  number of vote(s) that I / we appoint the proxy to attend  and vote at  this meeting  in  the  amount  of                                       vote(s).  

(5) ในการประชุมคร้ังนี้  ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสยีงดังนี้ 
                    At  this  meeting , I/we hereby  authorize  the  proxy  to  vote as  follow: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุมนั้น  ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 
               Any business carried out by the proxy in the said meeting shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves. 

                                                                                                                                  
                                               ลงชื่อ/Signed…………………………..…………………………………ผูมอบฉันทะ/Grantor 
                                                                  (……………………………………………………………..)                                                           
                                                  
                                                     ลงชื่อ/Signed……………………………….…………………………….ผูรับมอบฉันทะ/Proxy 
                                                     (……..…..…………………………………………………..) 
หมายเหตุ        

1. รายการในขอ (5)  หรือขออื่นๆ  ที่มิไดกําหนดไวขางตน  และเห็นวาจะพึงมหีรือเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ระบุไวในแบบหนังสือนี้ก็ใหเปนไปตามที่ผู
มอบฉันทะจะกําหนดตามที่เห็นควรได 

        Should  the grantor deem appropriate, the grantor  may include or add additional details into Clause (5) or other clauses, which           
         have not yet been specified. 
2. ผูถือหุนที่มอบฉันทะ จะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยก 
        จํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสียงได 
        The shareholder granting the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the  number  of    
        shares  to  many  proxies for splitting votes. 
3. ผูถือหุนจะมอบฉันทะเทากับจํานวนหุนที่ระบุไวในขอ (2)  หรือจะมอบฉันทะเพียงบางสวนนอยกวาจํานวนที่ระบุไวในขอ (2) ก็ได โดยใหระบุคะแนน

เสียงที่มอบฉันทะไวใน (4) 
The  shareholder may grant all of the shares specified in Clause (2) or grant only a portion of the shares less than those  

                      specified  in  Clause (2) to the proxy  by  specifying the number of votes in Clause (4) 
4. การออกเสียงลงคะแนนสามารถแยกออกเสียงได คอื เห็นดวยบางสวนกี่เสียง  ไมเห็นดวยบางสวนกี่เสียง หรืองดออกเสียงกี่เสียง 

When casting  votes, a shareholder or a proxy may split votes by specifying  the number of concurring votes, objecting votes or 
abstained votes. 
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