
เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน
โปรดน�ำแบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด

มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

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

to show at the meeting

ลงทะเบียนประชุม เวลา 13.00 น. และเริ่มประชุม เวลา 14.00 น.
Meeting registration at 1.00 P.M. and Meeting commenced at 2:00 P.M.

ณ ห้องแกรนด์บอลลูม ชั้น 3 โรงแรมฮิลตัน สุขุมวิท
At Grand Ballroom Room, 3rd  floor, Hilton Sukhumvit.
เลขที่ 11 ซอยสุขุมวิท 24  ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
11 Soi Sukhumvit 24, Sukhumvit Rd., Klongton, Klongtoei Bangkok. 

หนังสือนัดประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น
ประจ�ำปี 2557
Invitation for 2014 Annual General Meeting of Shareholders

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

วันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2557
April 25th, 2014





ที่  57/0232-900(PL)/006     วันที่  4  เมษายน  2557 
 

หนังสือนัดประชุมสามัญผูถือหุน  ประจําป 2557 
บริษัท เพาเวอรไลน เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด (มหาชน ) 

 
เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุน  ประจําป 2557 
เรียน ทานผูถือหุน 
สิ่งท่ีสงมาดวย 1.   สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2556 

2. สําเนารายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 3/2556 
3. CD-ROM รายงานประจําป 2556 
4. ประวัติกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ 
5. นิยามและคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท 
6. แผนท่ีสถานที่จัดประชุมผูถือหุน 
7. หนังสือมอบฉันทะ 
8. รายช่ือพรอมประวัติกรรมการอิสระเพ่ือการรับมอบอํานาจ 
9. คําช้ีแจง การลงทะเบียน วิธีการมอบอํานาจ การแสดงเอกสารเขารวมประชุมผูถือหุน 
10. ขอบังคับที่เก่ียวของกับการประชุมผูถือหุน 
11. ขั้นตอนการเขารวมประชุม 

 
 ดวยคณะกรรมการ บริษัท  เพาเวอรไลน  เอ็นจิเนียริ่ง  จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”)  ไดมีมติใหเรียกประชุม
สามัญผูถอืหุน   ประจําป 2557 ในวันศุกรที่  25  เมษายน 2557  เร่ิมประชุมเวลา  14.00  น. และเปดใหลงทะเบียนเวลา 
13.00 น. เปนตนไป ณ หอง แกรนดบอลลูม  ชั้น 3  โรงแรมฮิลตัน สุขุมวิท เลขที่ 11  ซอยสุขุมวิท 24 ถนนสุขุมวิท 
แขวงคลองตัน เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร  เพ่ือพิจารณาเรื่องตาง ๆ ตามระเบียบวาระดังตอไปนี้ 
 
วาระที่  1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน  ประจําป 2556  เม่ือวันศุกรท่ี 26 เมษายน 2556 
 วัตถุประสงคและเหตุผล  : บริษัทจัดประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2556  ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันศุกรที่ 26 เมษายน 
2556 และไดจัดทํารายงานการประชุมสงใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและกระทรวงพาณิชยภายในระยะเวลาที่
กฎหมายกําหนด และเผยแพรในเว็บไซดของบริษัทฯ ไวเปนที่เรียบรอยแลว โดยมีสําเนารายงานการประชุม ปรากฏตาม
เอกสารแนบ 1  

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นวารายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2556 ซึ่งจัดขึ้น
เมื่อวันศุกรที่ 26 เมษายน 2556 ไดบันทึกถูกตองตามความเปนจริง จึงเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณา
รับรองรายงานการประชุมตอไป  

การลงมติ : วาระหน้ีตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 
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วาระที่  2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน  คร้ังท่ี 3/2556  เม่ือวันศุกรท่ี 13 กันยายน 2556 
 วัตถุประสงคและเหตุผล : บริษัทจัดประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 3/2556  ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันศุกรที่ 13 กันยายน 
2556 และไดจัดทํารายงานการประชุมสงใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และกระทรวงพาณิชยภายในระยะเวลาที่
กฎหมายกําหนด และเผยแพรในเว็บไซดของบริษัทฯ ไวเปนที่เรียบรอยแลว โดยมีสําเนารายงานการประชุม ปรากฏตาม
เอกสารแนบ 2  

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นวารายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 3/2556  ซึ่งจัดขึ้น
เมื่อวันศุกรที่ 13 กันยายน 2556 ไดบันทึกถูกตองตามความเปนจริง จึงเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณา
รับรองรายงานการประชุมตอไป  

การลงมติ : วาระหน้ีตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 
 
วาระที่  3 รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2556  
 วัตถุประสงคและเหตุผล : บริษทัไดจัดทํารายงานผลการดําเนินงานที่ผานมาและขอมูลที่สําคัญ ซึ่งเกิดขึ้นใน
รอบป 2556 ปรากฏตามเอกสารแนบ 3 รายงานประจําป 2556 
 ความเห็นคณะกรรมการ  : เห็นควรรายงานผลการดําเนินงานและขอมูลที่สําคัญ ซึ่งเกิดขึ้นในรอบป 2556 ให
ที่ประชุมผูถือหุนรับทราบ 

การลงมติ : วาระหน้ีไมตองผานการลงมติ เน่ืองจากเปนการรายงานใหผูถือหุนรับทราบ 
 
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจําป 2556  สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และรายงานผูสอบบัญชี 
 วัตถุประสงคและเหตุผล   :  สรปุผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 
ที่ผานมา ซึ่งแสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท ป 2556 โดยสรุป ดังน้ี 
                                   (หนวย : บาท) 

  
 ทั้งน้ี เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด ซึ่งกําหนดใหบริษัทตองจัดทํางบการเงิน ณ วัน
สิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัทที่ผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับอนุญาตแลว และนําเสนอใหที่ประชุมผูถือหุน 
อนุมัติ  ปรากฏตามเอกสารแนบ 3 รายงานประจําป 2556 
 

รายการ 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

2556 2555 
(ปรับปรุงใหม) 

2556 2555 
(ปรับปรุงใหม) 

สินทรัพยรวม 10,559,395,233 8,786,999,275 9,269,041,339 7,500,766,972 
หน้ีสินรวม 8,272,858,543 7,000,819,113 5,849,390,491 4,780,485,304 
สวนของผูถือหุน 2,286,536,690 1,786,180,162 3,419,650,848 2,720,281,668 
รายไดรวม 8,689,599,433 6,999,723,261 7,732,006,833 6,476,522,872 
กําไรสุทธิ (ขาดทุน) 6,840,080 (44,209,119) 205,852,732 134,569,823 
กําไรตอหุน (ขาดทุน) 0.02 (0.04) 0.21 0.17 
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 ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ  :  คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา กระบวนการจัดทํารายงานทาง
บัญชี และการเงินของบริษัท มีระบบการควบคุมภายในที่ดีเพียงพอ ที่ทําใหมั่นใจไดวา รายงานทางการเงินแสดงฐานะ
ทางการเงิน และผลการดําเนินงานของบริษัท อยางถูกตองตามมาตรฐานการบัญชีที่กฎหมายกําหนด รวมทั้งมีการเปดเผย
ขอมูลในงบการเงินอยางเพียงพอ และทันเวลา เพื่อเปนประโยชนสําหรับผูถือหุน นักลงทุน ผูใชงบการเงินในการ
ตัดสินใจลงทุน เห็นควรเสนอใหคณะกรรมการบริษัท เสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณางบการเงิน ประจําป 2556 
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 
 ความเห็นคณะกรรมการ  : งบการเงินของบริษัทสําหรับรอบปบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ไดผาน
การตรวจสอบและลงนามรับรองจากผูสอบบัญชีของบริษัท เอส.เค. แอคเคานแตนท เซอรวิสเซส จํากัด รวมถึงไดรับ
ความเห็นชอบและผานการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว จึงเห็นสมควรอนุมัติงบการเงินประจําป 2556 
ตามที่เสนอ  และใหนําเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติตอไป       

การลงมติ : วาระหน้ีตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 
 
วาระที่  5 พิจารณาอนุมัติจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงาน ประจําป 2556 
 วัตถุประสงคและเหตุผล  :  ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กําหนดใหบริษัท
จายเงินปนผลจากเงินกําไรเทาน้ัน 

บริษัทมีนโยบายการจายเงินปนผลประมาณ 50%  ของกําไรสุทธิที่หักภาษีและสํารองตามกฎหมายแลว  
จากงบการเงินเฉพาะบริษัท 

จากผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป2556 ที่ผานมาบริษัทมีผลกําไรจากผลการดําเนินงาน (งบการเงิน
เฉพาะบริษัท) จํานวน 205,852,732 บาท  มีกําไรสะสมป 2556 จํานวน 279,411,625 บาท ทําให ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2556 บริษัทสามารถจายเงินปนผลได ดังน้ัน บริษัทจึงขออนุมัติจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงานป 2556 ในอัตราหุน
ละ 0.096 บาท เปนเงิน 102,972,148.90 บาท  คิดเปนรอยละ 50.02%  ของกําไรสุทธิป 2556 และจัดสรรเงินกําไร เพื่อเปน
ทุนสํารองตามกฎหมายรอยละ 5  ของกําไรสุทธิป 2556 เปนเงินจํานวน 10,300,000 บาท 

โดยกําหนดรายช่ือผูถือหุนที่มีสิทธิรับเงินปนผล (RD) ในวันที่ 17 มีนาคม 2557 และใหรวบรวมรายช่ือตาม
มาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพยฯ โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวันที่ 18 มีนาคม 2557 และกําหนดจายเงิน
ปนผลวันที่ 23 พฤษภาคม 2557 

ขอมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจายเงินปนผล 

รายละเอียดการจายปนผล ป 2556 ป 2555 
(ปรับปรุงใหม) 

 1.  กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 205,852,732 บาท   134,569,823 บาท   
2. จํานวนหุน 1,072,626,551 หุน 812,626,551 หุน 
3. กําไร (ขาดทุน) สะสม 

3.1 สํารองตามกฎหมาย 
3.2 กําไรที่ยังไมไดจัดสรร 

 
10,300,000 บาท 

205,852,732 บาท 

 
8,900,000 บาท 

144,805,705 บาท 
4. เงินปนผลจายอัตราตอหุน 0.096 บาท 0.075 บาท 
5. เงินปนผลจาย 102,972,148.90 บาท 60,946,991.33 บาท 
6. สัดสวนการจายเงินปนผลตอกําไรสุทธ ิ 50.02% ของกําไรสุทธ ิ 45.30% ของกําไรสุทธ ิ



4

 ความเห็นคณะกรรมการ  :  ผลการดําเนินงานของบริษัท ต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2556  ถึงวันที่ 31  ธันวาคม 
2556  บริษัทมีผลประกอบการกําไรสุทธิ (งบการเงินเฉพาะบริษัท) จํานวน 205,852,732 บาท  คณะกรรมการบริษัทจึงมี
มติเห็นควรจายเงินปนผลใหกับผูถือหุนในอัตราหุนละ 0.096 บาท เปนเงิน 102,972,148.90  บาท คิดเปนรอยละ 50.02 
ของกําไรสุทธิป 2556 และจัดสรรเงินกําไร เพ่ือเปนทุนสํารองตามกฎหมายรอยละ 5  ของกําไรสุทธิป 2556 เปนเงิน
จํานวน 10,300,000 บาท โดยกําหนดรายช่ือผูถือหุนที่มีสิทธิรบัเงินปนผล (RD) ในวันที่ 17 มีนาคม 2557 และให
รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพยฯ โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวันที่ 18 มีนาคม 2557 
และกําหนดจายเงินปนผลวันที่ 23 พฤษภาคม 2557  และใหนําเสนอที่ประชุมผูถือหุนเพื่ออนุมัติตอไป   

การลงมติ : วาระหน้ีตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 
 
วาระที่  6 พิจารณาแตงต้ังคณะกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ 
 6.1 พิจารณาแตงต้ังกรรมการบริษัทท่ีตองออกตามวาระ 

วัตถุประสงคและเหตุผล   :  ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535    ซึ่งกําหนดวาในการ
ประชุมสามัญผูถือหุนประจําปทุกครั้ง กรรมการจะตองออกจากตําแหนงอยางนอยจํานวนหน่ึงในสาม (1/3) โดยอัตรา ถา
จํานวนกรรมการจะแบงออกใหเปนสามสวนไมไดก็ใหออกโดยจํานวนใกลเคียงที่สุดกับสวนหน่ึงในสาม (1/3) ซึ่งในปน้ี
กรรมการซึ่งตองออกจากตําแหนงกรรมการของบริษัทฯ ตามกําหนดวาระ ดังน้ี 

1. นายอํานวย   กาญจโนภาศ รองประธานกรรมการ 
2. นายพิสันต จินตนาภักดี กรรมการ 
3. พลโทสินชัย นุตสถิตย กรรมการอิสระ   

 สําหรับการประชุมสามัญผูถือหุน ป 2557 เพื่อใหเปนไปตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีเก่ียวกับ
การดูแลสิทธิของผูถือหุน บริษัทไดทําการประกาศตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและในเว็บไซดของบริษัท ต้ังแต
วันที่ 1 ธันวาคม 2556 ถึง วันที่ 14 กุมภาพันธ 2557  ใหสิทธิแกผูถือหุนในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือ
หุน และเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเขารับการคัดเลือกเปนกรรมการบริษัท แตไมมีผูถือหุนทานใดเสนอรายช่ือบุคคล 
เพื่อรับการพิจารณาคัดสรรเปนกรรมการบริษัท และไมมีผูถือหุนทานใดเสนอระเบียบวาระการประชุมเขามายังบริษัท 

 ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน : ไดพิจารณาแลวมีความเห็นวากรรมการเดิม
ทั้ง 3 ทานที่พนจากตําแหนงตามวาระ เปนบุคคลที่มีความรูความสามารถ มีประสบการณในธุรกิจของบริษัท เหมาะสม
และเปนประโยชนสูงสุดแกการดําเนินงานของบริษัท และมีคุณสมบัติที่ครบถวนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด 
และพระราชบัญญัติหลักทรัพย  จึงเห็นชอบเสนอให นายอํานวย กาญจโนภาศ, นายพิสันต จินตนาภักดี และพลโทสินชัย  
นุตสถิตย  กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการตออีกวาระ  โดยเสนอใหคณะกรรมการบริษัท พิจารณาตอไป 
 ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นชอบตามขอเสนอของคณะกรรมการ
สรรหาและกําหนดคาตอบแทน และเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแตงต้ังกรรมการทั้ง  3  ทาน  
คือ นายอํานวย  กาญจโนภาศ, นายพิสันต จินตนาภักดี และพลโทสินชัย  นุตสถิตย  กรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ 
กลับเขาเปนกรรมการบริษัทอีกวาระหน่ึง โดยมีประวัติของกรรมการทั้ง 3 ทาน เพื่อประกอบการพิจารณา ปรากฏตาม
เอกสารแนบ 4 ประวัติกรรมการบริษัท   และใหนําเสนอที่ประชุมผูถือหุน เพื่ออนุมัติตอไป   
 
 



5

อน่ึง พลโทสินชัย นุตสถิตย ยังคงเปนกรรมการอิสระของบริษัท แมวาดํารงตําแหนงมา 12 ป เนื่องจาก
ยังคงมีคุณสมบัติครบถวนตามนิยามและขอกําหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท โดยทานเปนผูมีทักษะความรู  
ความสามารถ ประสบการณในดานที่บริษัทตองการและยังคงสามารถปฏิบัติหนาที่ในฐานะกรรมการอิสระไดเปนอยางดี 
ปรากฎตามเอกสารแนบ 5 นิยามและคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท 

ดังน้ัน คณะกรรมการของบริษัทจะประกอบดวยกรรมการ รวม  7  ทาน ดังน้ี 
1. นายเสวก ศรีสุชาต ประธานกรรมการ 
2. นายอํานวย กาญจโนภาศ รองประธานกรรมการ 
3. นายพิสันต จินตนาภักดี กรรมการ 
4. นายสุธี ตันติวณิชชานนท กรรมการ 
5. ดร.สิงหชัย อรุณวุฒิพงศ กรรมการอิสระ 
6. พลโทสินชัย นุตสถิตย กรรมการอิสระ 
7. นายสมประสงค บุญยะชัย กรรมการอิสระ 

 ทั้งน้ีกรรมการผูมีอํานาจลงลายมือช่ือแทนบริษัทคือ นายเสวก  ศรีสุชาต,  นายอํานวย กาญจโนภาศ, 
นายพิสันต  จินตนาภักดี โดยกําหนดใหกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท  2 ใน 3 คนนี้ลงลายมือช่ือรวมกันและ
ประทับตราสําคัญของบริษัท   

สําหรับขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดตาง ๆ ปรากฏในรายงานประจําป 
2556  หัวขอ “โครงสรางการจัดการ” 

 การลงมติ : วาระหน้ีตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 
 
 6.2 พิจารณาแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบที่ตองออกตามวาระ 
 วัตถุประสงคและเหตุผล   :  ตามขอบังคับของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหนง 
คราวละ 2 ป  โดยกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระในปน้ี คือ 

1. ดร.สิงหชัย อรุณวุฒิพงศ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
2. พลโทสินชัย นุตสถิตย กรรมการตรวจสอบ  
3. นายสมประสงค บุญยะชัย กรรมการตรวจสอบ  

 ความเห็นคณะกรรมการ     :     คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแลวเห็นวา   ดร.สิงหชัย   อรุณวุฒิพงศ,  
พลโทสินชัย  นุตสถิตย  และนายสมประสงค บุญยะชัย มีคุณสมบัติครบถวนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด, 
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและมีความรูความสามารถ ประสบการณในธุรกิจของบริษัท สามารถที่จะชวยพัฒนาบริษัทได 
จึงเห็นสมควรพิจารณาแตงต้ังกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระในครั้งนี้กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการตออีกวาระ
หน่ึง ทั้งน้ีต้ังแตวันที่ 9 เมษายน  2557 เปนตนไปจนครบกําหนดวาระในตําแหนง 2 ป โดยมีประวัติของกรรมการทั้ง 3 
ทาน เพ่ือประกอบการพิจารณา ปรากฏตามเอกสารแนบ 4 ประวัติกรรมการตรวจสอบ และเสนอใหที่ประชุมผูถือหุน
พิจารณาอนุมัติตอไป 
 ดังน้ัน คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจะประกอบดวยกรรมการ รวม 3 ทาน ดังน้ี 

1. ดร.สิงหชัย อรุณวุฒิพงศ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
2. พลโทสินชัย นุตสถิตย กรรมการตรวจสอบ  
3. นายสมประสงค บุญยะชัย กรรมการตรวจสอบ  
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 การลงมติ : วาระหน้ีตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 
 
วาระที่  7 พิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2557 
 วัตถุประสงคและเหตุผล : เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกําหนดใหที่
ประชุมผูถือหุนอนุมัติการจายคาตอบแทนกรรมการ   
 ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน : ไดพิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 
2557 โดยกลั่นกรองและพิจารณาอยางละเอียดถึงความเหมาะสมประการตาง ๆ แลว จึงเห็นสมควรกําหนดคาตอบแทน
กรรมการ สรุปตามตาราง ดังน้ี 

คาตอบแทนกรรมการ 
 

องคประกอบคาตอบแทน ป 2557 
 (ปท่ีเสนอ) 

ป 2556 

คาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 
คาเบี้ยประชุม : กําหนดจายคาเบี้ยประชุมเปนรายครั้ง เฉพาะคร้ังท่ีมาประชุม 
-  ประธาน, กรรมการ, เลขานุการคณะกรรมการบริษัท   
    และประธานเจาหนาที่ฝายบัญชีและการเงิน    
 -  กรรมการอิสระ 

 
 
20,000 บาท/คน/ครั้ง 

 
40,000 บาท/คน/ครั้ง 

 
 
20,000 บาท/คน/ครั้ง 

 
40,000 บาท/คน/ครั้ง 

คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 
คาตอบแทนรายป  
    -  ประธานกรรมการตรวจสอบ  
    -  กรรมการตรวจสอบ 

 
 

450,000 บาท/คน/ป 
400,000 บาท/คน/ป 

 
 

400,000 บาท/คน/ป 
350,000 บาท/คน/ป 

 ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ สําหรับป 
2557 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนเสนอและใหนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติตอไป 

การลงมติ : วาระหน้ีตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู
ถือหุนซึ่งมาประชุม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 
 
วาระที่ 8 พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทน 
 วัตถุประสงคและเหตุผล  : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด ซึ่งกําหนดใหที่ประชุมผูถือหุนสามัญ
ประจําปแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีของบริษัททุกป โดยคณะกรรมการบริษัทไดมอบหมายให
ประธานเจาหนาที่ฝายบัญชีการเงินรวมกับประธานกรรมการตรวจสอบดําเนินการคัดเลือกผูสอบบัญชี ประจําป 2557 
และใหนําเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบใหความเห็น เพ่ือเสนอคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผูถือหุนตอไป 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ  :  โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดประเมินจากความเปนอิสระ 
คุณภาพของผลงานตรวจสอบในป 2556 ที่ผานมา รวมถึงทักษะ ความรูความสามารถ ประสบการณในการตรวจสอบ
ธุรกิจของบริษัท และทีมสนับสนุนของสํานักงานสอบบัญชี นอกจากนี้ไดพิจารณาความเหมาะสมของคาตอบแทนเปน
ประการสําคัญ โดยไดทําการสอบจากสํานักงานสอบบัญชีหลายแหง ซึ่งแตละบริษัทมีขอจํากัดในการใหบริการจึงไมได
เสนอราคาเขามา 
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คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นควร เสนอผูสอบบัญชีรายเดิม บริษัท เอส.เค. แอคเคานแตนท เซอรวิสเชส 
จํากัด ซึ่งมีความเปนอิสระ มีทักษะความรู ประสบการณและทีมงานที่เพียงพอในการปฏิบัติงานสอบบัญชี รวมถึง
คาตอบแทนที่มีความเหมาะสม จึงมีมติเสนอตอคณะกรรมการบริษัทให บริษัท เอส.เค. แอคเคานแตนท เซอรวิสเชส 
จํากัด เปนผูสอบบัญชี ประจําป 2557  โดยมีรายชื่อผูสอบบัญชี ดังน้ี 

- นางสาวจันทรา วองศรีอุดมพร ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4996  หรือ 
- นายเชิดสกุล อนมงคล  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7195  หรือ 
- นางสาววราภรณ อินทรประสิทธิ์ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7881   

 
 ทั้งน้ี ทั้งสามทานไมมีความสัมพันธหรือสวนไดเสียกับบริษัทฯ / บริษัทยอย / ผูบริหาร / ผูถือหุนรายใหญ 
หรือเก่ียวของกับบุคคลดังกลาว  จึงมีความเปนอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัท 
 นอกจากนี้บริษัท เอส.เค. แอคเคานแตนท เซอรวิสเชส จํากัด ไดรับการคัดเลือกใหเปนสํานักงานสอบบัญชี
ของบริษัทยอยและกิจการรวมคา รวม 7 ราย สําหรับป 2557 ดวย 
 โดยกําหนดคาสอบบัญชี ประจําป 2557 เปนดังน้ี 

หนวย : บาท 
รายการคาตรวจสอบ ป 2557  

(ปท่ีเสนอ) 
ป 2556 

คาตรวจสอบบัญชีรายป และงบการเงินรวม 1,150,000 1,160,000 
คาสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส 495,000 510,000 
คาสอบบัญชีงบการเงินรายป และ 3 ไตรมาส ของบริษัทยอยและ
กิจการรวมคา รวม 7  แหง 

928,500 969,500 

รวม 2,573,500 2,639,500 
 
 ความเห็นคณะกรรมการ  :  คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นชอบตามความเห็นของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ แตงต้ัง บริษัท เอส.เค. แอคเคานแตนท เซอรวิสเชส จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทตอไป 
เปนปที่ 7 โดยมีรายช่ือผูสอบบัญชี  ดังน้ี 

- นางสาวจันทรา วองศรีอุดมพร ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4996  หรือ 
- นายเชิดสกุล อนมงคล  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7195  หรือ 
- นางสาววราภรณ อินทรประสิทธิ์ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7881    

และไดรับคาบริการการสอบบัญชีรายปและงบการเงินรวม จํานวน 1,150,000 บาท (หน่ึงลานหนึ่งแสนหา
หมื่นบาทถวน) คาสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส จํานวน 495,000 บาท (สี่แสนเกาหมื่นหาพันบาทถวน)  และให
นําเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติตอไป 

การลงมติ : วาระหน้ีตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 
 
 
 
 



วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ (ถามี) 
 

จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุน โปรดเขารวมประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2557 ในวันศุกรที่ 25 เมษายน 2557 
เร่ิมประชุมเวลา 14.00 น.  ณ หองแกรนดบอลลูม  ช้ัน 3  โรงแรมฮิลตัน สุขุมวิท  เลขที่ 11  ซอยสุขุมวิท 24  ถนนสุขุมวิท 
แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ปรากฏตามเอกสารแนบ 6 แผนที่สถานที่ประชุม โดยบริษัทจะเปดให
ลงทะเบียน เพื่อเขารวมประชุมสามัญผูถือหุน ต้ังแตเวลา 13.00 น.  

หากทานผูถือหุนทานใด ประสงคจะแตงต้ังบุคคลอื่นเขารวมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนในการ
ประชุมครั้งน้ี โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งมีใหเลือก 3 แบบ ปรากฏตามเอกสารแนบ7
โดยใหเลือกใชแบบใดแบบหน่ึงเพียงแบบเดียวเทาน้ัน หรือผูถือหุนสามารถ Download ไดท่ี www.ple.co.th     
 ทั้งน้ี หากทานผูถือหุนประสงคจะมอบฉันทะใหกับกรรมการอิสระ       บริษัทขอเสนอกรรมการอิสระ คือ 
ดร.สิงหชัย  อรุณวุฒิพงศ ซึ่งบริษัทไดแนบประวัติมาเพ่ือพิจารณา ปรากฏตามเอกสารแนบ 8    และเพื่อความสะดวก
รวดเร็วในการประชุม บริษัทขอความรวมมือจากทานกรุณาสงหนังสือมอบฉันทะ (พรอมปดอากรแสตมป 20 บาท)  
มายัง แผนกเลขานุการบริษัท ชั้น 6 โทร. 02-332-0345 ตอ 1221, 1127  บริษัท เพาเวอรไลน เอ็นจิเนียริ่ง  จํากัด  (มหาชน)   
เลขที่ 2   ซอยสุขุมวิท 81 (ศิริพจน)  แขวงบางจาก  เขตพระโขนง  กรุงเทพฯ  10260   ภายในวันพฤหัสบดี ที่ 24 เมษายน 
2557  ดวยจักขอบคุณอยางยิ่ง 

 
ขอแสดงความนับถือ 

บริษัท  เพาเวอรไลน  เอ็นจิเนียริ่ง  จํากัด (มหาชน) 
 
 

................................................................ 
( นายเสวก  ศรีสุชาต ) 

         ประธานกรรมการ 
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57/0232-900(PL)/006           April 4th, 2014 

Invitation Letter of 2014 Annual General Meeting of Shareholders of 
Power Line Engineering Public Company Limited  

Subject  Invitation for 2014 Annual General Meeting of Shareholders  

To  Shareholders of Power Line Engineering Public Company Limited

Attachments  1.   Copy of minute of 2013 Annual General Meeting of Shareholders.  
2. Copy of minute of Extraordinary General Meeting of Shareholders No3/2013. 
3. CD-ROM of Annual Report 2013 including financial statements of the 2013 
4. Background of the Directors and Audit Committee 
5. Statement and Qualification of Independent Directors 
6. Map of the Meeting location 

 7. Proxy form 
 8. Name and Background of the Independent Director to be a Proxy of shareholders 
 9. Guidelines for registration, Proxy Appointment, and Documents required in order 

to attend the Shareholders’ Meeting 
 10. The Articles of Association  
 11. Procedures for attending of the 2014 Annual General Meeting of Shareholders 

 The Board of Directors of Power Line Engineering Public Company Limited (“Company”) 
had a resolution to hold the 2014 Annual General Meeting of Shareholders on Friday 25th, April 2014     
at 2.00 p.m. and registration at 1.00 p.m., at Grand Ballroom, 3rd floor, Hilton Sukhumvit located at
11 Soi Sukhumvit 24, Sukhumvit rd., Klongton, Klongtoei, Bangkok  to consider and approve the 
following agendas 

Agenda 1 Consider and approve the Minutes of the 2013 AGM on April 26th, 2013. 

Objective and reason : Regarding the  2013 Annual General Shareholder’s Meeting on 
April 26th, 2013 the Company has submitted the Minutes to the Stock Exchange of Thailand and 
Ministry of Commerce in accordance with the requirement of the law and sent the copy of the Minutes 
to shareholders please see Attachment 1 for details and already publicized on the Company’s website.   

Opinion of the Board : Shareholders should approve the minutes of 2013 Annual General 
Shareholder’s Meeting on April 26th, 2013, which was correctly and truly recorded as proposed.  

Resolution : this agenda shall be determined by the majority of votes of the shareholders 
present and casting their votes. 

Agenda 2 Consider and approve the Minutes of the 3/2013 EGM on September 13th, 2013. 

Objective and reason : Regarding the Extraordinary General Meeting of Shareholders 
No3/2013 on September 13th, 2013 the Company has submitted the Minutes to the Stock Exchange of 
Thailand and Ministry of Commerce in accordance with the requirement of the law and sent the copy of 
the Minutes to shareholders please see Attachment 2 for details and already publicized on the 
Company’s website.   

Opinion of the Board : Shareholders should approve the minutes of  Extraordinary 
General Meeting of Shareholders No3/2013 on September 13th, 2013, which was correctly and truly 
recorded as proposed.  

Resolution : this agenda shall be determined by the majority of votes of the shareholders 
present and casting their votes. 
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Agenda 3 Acknowledge the company’s performance of the 2013. 

Objective and reason : The Company prepared the performance and financial reports of  
2013 including significant information of the company operated its businesses during the 2013, of 
which details are in the 2013 annual report shown in Attachment 3.

Opinion of the Board : The Board approved the performance and financial reports of 2013 
and proposed the Shareholders for their acknowledgement.  

Resolution : this agenda shall not be determined by votes since it is only a report for 
Shareholders’ acknowledgement. 

Agenda 4 Consider and approve the company’s financial statements ended December 31st, 2013.
And Auditor report. 

Objective and reason : The consolidated financial statements of the Company and its 
subsidiaries as of December 31st, 2013 have been audited by auditor and reviewed by the Audit 
Committee for their accuracy please see Attachment 3: 2013 Annual Report for details. The financial 
statements can be summarized as follows. 

                                                                                                     (Unit : Baht) 

Opinion of the Audit Committee  : The audit committee opinioned  that the preparation 
and report of financial statements were well prepared and in line with general accounting standards 
determined by the law.  The company has adequacy and sufficiency of the internal control system and 
provides adequate information of financials for the investors using for investment decision. 

Opinion of the Board  : As the financial statements for the year ended December 31st, 2013 
have already been audited and certified by auditor and reviewed by the Audit Committee, the Board 
approved the financial statements and recommended to the Shareholders meeting for approval.  

Resolution : this agenda shall be determined by the majority of votes of the shareholders 
present and casting their votes. 

Agenda 5 Consider to pay dividend for the performance and financial statements of the 2013. 

Objective and reason :   According to the clause 115 in the Public Limited Companies Act 
B.E. 2535 determines that dividend is allocated from only the company net profit. The company’s 
dividend policy is the dividend payment allocated from approximately 50% of the net profit in the 
company’s separate financial statements in the year. 

The company’s separate financial statements ended December 31st, 2013 recorded the 
retained earnings of Baht 279,411,625 which is able to pay the dividend for its shareholders, therefore 
the dividend of Baht 0.096 per share (9 point 6 Satang per share) per share for 1,072,626,551 paid up 
ordinary shares totaling Baht 102,972,148.90 is proposed to be allocated as dividend payment to the 
shareholders. The ratio of dividend payment to net profit of the 2013 is 50.02%. The profit amount of 
Baht 10,300,000  is allocated as legal reserve. 

The record date for the right of shareholders to receive the dividend is determined on 
March 17th, 2014 and closing date for shareholders’ list as specified in section No.225 of The Securities 
and Exchange Act is on March 18th, 2014. The dividend payment will be paid on May 23rd, 2014. 

Items 
Consolidate Financial Statements Separate Financial Statements

2013 2012
(Restated) 

2013 2012
(Restated) 

Total Assets 10,559,395,233 8,786,999,275 9,269,041,339 7,500,766,972
Total Liabilities 8,272,858,543 7,000,819,113 5,849,390,491 4,780,485,304
Total Equity 2,286,536,690 1,786,180,162 3,419,650,848 2,720,281,668
Total Revenue 8,689,599,433 6,999,723,261 7,732,006,833 6,476,522,872
Net Profit (loss) 6,840,080 (44,209,119) 205,852,732 134,569,823
Net Profit per share (loss) 0.02 (0.04) 0.21 0.17
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Dividend Payments during the past years 

Details of dividends. 2013 2012 
(Restated) 

1. Net Profit (Loss) (Baht) 205,852,732 134,569,823 
2. Paid up ordinary shares (Share)  1,072,626,551 812,626,551 
3. Retained earnings (deficit) (Baht) 

3.1 Legal reserve 
3.2 Unappropriated 

10,300,000 
205,852,732

8,900,000 
144,805,705 

4.   Dividend per share (Baht) 0.096 0.075 
5.   Dividend payment amount (Baht) 102,972,148.90 60,946,991.33 
6.   Dividend payment/Net profit 50.02% 45.30% 

Opinion of the Board  : The company’s separate financial statements as of December 
31st, 2013 recorded the net profit of Baht 205,852,732, therefore the Board recommended to pay the 

dividend of Baht 0.096 per share (9 point 6 Satang per share) for 1,072,626,551 paid up ordinary shares 
being totally Baht 102,972,148.90, which is allocated as dividend payment to the shareholders. The 
ratio of dividend payment to net profit of the 2013 is 50.02%. The profit amount of Baht 10,300,000 

is allocated as legal reserve. The record date for the right of shareholders to receive the dividend is 
determined on March 17th, 2013 and closing date for shareholders’ list as specified in section No.225 of 
The Securities and Exchange Act is on March 19th, 2013. The dividend payment will be paid on May 
23rd, 2014. These are proposed for the AGM approval. 

Resolution : this agenda shall be determined by the majority of votes of the shareholders 
present and casting their votes. 

Agenda 6 Consider and appoint the members of the Board of Directors. 

 6.1 Consider and appoint the members of the Board of Directors 

Objective and reason  :  Pursuant to the Public Limited Companies Act B.E. 2535, it 
is stated that in the annual general meeting of shareholders, at least one-third of the Directors will be 
retired by rotation. If the number of the Directors cannot be equally divided into three parts, the number 
of directors left the post will be the nearest figure of one-third.  This year the following Directors are 
retired by rotation from the post.  

1. Mr. Amnuay  Karnjanopas Vice Chairman  
2. Mr. Phisant Chintanapakdee Director   
3. Lt. General Sinchai  Nutsatit   Independent Director     

 For the annual general shareholders meeting of 2014 and to be in line with good 
corporate governance policy for the right of shareholders, the Company has made an announcement 
inviting the shareholders to propose names of persons with appropriate qualifications to be appointed as 
the Directors and any agenda via the Company’s website during 1 December 2013 to 14 February 2014. 
However, the Company has not received any proposed names for nominated directors and there is not 
any agendas proposed by the shareholders for the meeting.  

Opinion of the Nomination and Remuneration Committee  :  The committee have 
opinioned that the 3 directors retired by rotation are qualified as per the law and their knowledge and 
experience & competency will benefit to the company, therefore the 3 persons i.e. Mr. Amnuay 
Karnjanopas, Mr. Phisant Chintanapakdee and Lt. General Sinchai  Nutsatit  are recommended to be the 
company’s directors for another term.       

         Opinion of the Board : The Board has agreed with the Nomination and 
Remuneration committee to reappointed Mr. Amnuay Karnjanopas, Mr. Phisant Chintanapakdee and 
Lt. General Sinchai  Nutsatit  please see Attachment 4 : Background of the Directors for details to be 
directors for another term The Board recommended the 3 persons to be the company’s directors for 
AGM approval.
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Although Lt. General Sinchai  Nutsatit has been an independent director for more than 
twelve years, he still meets all the Company’s qualifications to continue holding this position, 
possessing the required expertise, knowledge, competency and experience.  He has also performed his 
duties well during his time in office. 

  Therefore, there are 7 Directors as follows:  
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  Independent Director   
6. Lt. General Sinchai   Nutsatit   Independent Director     
7. Mr.Somprasong   Boonyachai   Independent Director    

                                                                                           
The company’s authorization is Mr.Swake Srisuchart, Mr. Amnuay Kanjanopas and 

Mr.Phisant Chintanapakdee of which 2 of 3 jointly signing with the company’s seal. 
Responsibilities and duties of the Board of Directors and other Committees have been 

prescribed in the section of “Management Structure” of 2013 Annual Report.  
Resolution : this agenda shall be determined by the majority of votes of the 

shareholders present and casting their votes. 

6.2  Consider and appoint the members of the Audit Committee. 

Objective and reason :  In pursuant to the Company’s regulation, the term of Audit 
Committee is 2 years. This year the following directors are released from the post upon completion of 
their terms.  

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

Opinion of the Board :  The Board has considered Dr. Singchai Aroonvuthiphong, 
Lt.General Sinchai Nutsatit and  Mr. Somprasong Boonyachai to have qualifications as specified in the 
Public Limited Companies Act B.E. 2535 and the Securities and Exchange Act B. E. 2535  and have 
good knowledge, competence, and business experience to aid the Company. Therefore, the Board has 
considered re-appointing these three persons to their post for another term please see Attachment 4 : 
Background of the Audit committee for details and presenting to the Shareholder Meeting for further 
approval. 

Therefore the Audit Committee comprises of three persons as follows:  
1. Dr. Singchai Aroonvuthiphong Chairman of Audit Committee 
2. Lt. General Sinchai Nutsatit   Director of Audit Committee 
3. Mr. Somprasong Boonyachai Director of Audit Committee

Resolution : this agenda shall be determined by the majority of votes of the 
shareholders present and casting their votes. 

Agenda 7 Consider and determine the remuneration for the Board of Directors 

Objective and reason  :  In pursuant to the Public Limited Companies Act B.E. 2535 and 
the Securities and Exchanges Act, which determines that the remuneration of directors must be 
approved by the shareholders’ meeting.   

Opinion of the Nomination and Remuneration Committee :  The committee considered 
and recommend the remuneration for the board of directors and audit committee  in the 2014 for AGM 
approval as follow: 
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Directors’ remuneration
(Unit : Baht)

Components of Remunerations 2014 
(Proposed Year) 2013 

Directors remuneration
Meeting Allowance : Payment upon the 
presence 
    -  Chairman and Directors of the Board,   
        Company Secretary and CFO 
    -  Independent Directors  

Baht 20,000 / person/ time 

Baht 40,000 / person/ time 

Baht 20,000 / person/ time 

Baht 40,000 / person/ time 

Directors of Audit Committee’s remuneration
Yearly payment 
    -  Chairman of Audit Committee  
    -  Directors 

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

Baht 400,000/ person/ year 
Baht 350,000 /person/ year 

Opinion of the Board : The Board of Directors has agreed with the Directors’ 
remuneration for the year 2014 as proposed by the Nomination and Remuneration Committee and 
recommended to propose the remuneration for the Shareholders’ Meeting for further consideration and 
approval. 

Resolution : this agenda shall be determined by the votes of not less than two-thirds of the 
total votes of shareholders present pursuant to Section 90 of the Public Limited Company Act B.E.2535. 

Agenda 8 Consider and appoint the Auditor and his fee. 

Objective and reason :  According to the Public Limited Companies Act determines that 
the auditor and his fee must be approved by the annual general shareholders’ meeting. The Board has 
assigned Chief Financial Officer and the Chairman of Audit Committee considering and recommending 
the auditor to Audit Committee and the Board in order to propose for AGM’ approval. 

Opinion of the Audit Committee  :  The committee considered and selected S.K. 
Accountant Services Company Limited is based on their auditing performance in 2013 and their 
professional knowledge and experience and the auditing team’s competency including their 
appropriated fee.  Several Auditing firms are approached by the company but they had some limitation, 
therefore the Audit Committee recommended to appoint S.K. Account Service Company Limited with 
the following auditors to be the company’s auditor for the Shareholder Meeting approval: 

- Miss Chantra   Wongsriudomporn C.P.A. No. 4996 or 
- Mr. Chadsakul  Aunmongkul  C.P.A.  No. 7195 or 
- Miss Waraporn  Intraraprasit  C.P.A.  No. 7881

Three of them have no relationship with the Company/ Company’s subsidiary/ Company
management/ or major shareholders. This has assured the independence of auditors in auditing and 
providing opinions toward the Company’s financial statements. S.K. Accountant Services Company 
Limited is also appointed to be auditor for 7 of subsidiaries and Joint-Ventures. 
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The Audit Committee recommended the proposed auditing fees for 2014 to 
Shareholder Meeting’s approval. 

Unit : Baht 

Audit Fees 2014 
(Proposed Year) 2013 

Annual auditing fee and Consolidated Financial Statements 1,150,000 1,160,000 

Fees for reviewing the financial statement for  three quarters 495,000 510,000 

7 of Subsidiaries & Joint Venture 928,500 969,500 

Total 2,573,500 2,639,500 

Opinion of the Board : The Board of Directors has agreed with the Audit committee’s 
recommendation to appoint S.K. Account Service Company Limited with the following auditors to 
be the company’s auditor for the Shareholder Meeting approval : 

- Miss Chantra   Wongsriudomporn C.P.A. No. 4996 or 
- Mr. Chadsakul  Aunmongkul  C.P.A.  No. 7195 or 
- Miss Waraporn  Intraraprasit  C.P.A.  No. 7881

The annual auditing fee at the amount of 1,150,000 Baht (One million one hundred fifty 
thousand baht) and fees of financial statement review for three consecutive quarters at the amount of 
495,000 Baht (four hundred ninety five thousand baht) have been proposed. These shall be presented 
to the Shareholder Meeting for further approval.  

Resolution : this agenda shall be determined by the majority of votes of the 
shareholders present and casting their votes. 

Agenda 9 Other issues (if any)  

All shareholders are welcomed to attend the 2014 Annual General Shareholders’ 
Meeting on Friday April 25th, 2014. The meeting will be commenced at 2.00 P.M. at Grand 
Ballroom, 3rd floor, Hilton Sukhumvit at 11 Soi Sukhumvit 24, Sukhumvit rd., Klongton, Klongtoei, 
Bangkok please see Attachment 6 : Map of the Meeting location. The registration of attendance 
shall be commenced at 1:00 P.M.  

In case of any shareholders would like to give the proxy for attending the meeting and 
voting, please fill up and sign on the attached proxy forms as the attachment 7, which each 
shareholder can select only one form to be appropriated with his purpose. Shareholders may also 
down load the forms from www.ple.co.th.   

In case the shareholders would like to assign the proxy to independent directors, the 
company proposes Dr.Singchai Aroonvuphiphong, the chairman of the audit committee to be your 
proxy holder. Dr.Singchai’s biography as per the attachment 8. For your convenience please submit 
the proxy form (affixed the Baht 20 excise stamp) to Investor Relationship Department, 6th floor, 
Power Line Engineering Plc, address No. 2 Sukhumvit 81(Siripot), Bangjak, Phrakhanong, Bangkok 
10260 within Wednesday April 24th ,2014.    

Yours sincerely, 

......................................... 
Mr. Swake Srisuchart                                                                           
President
Power Line Engineering Public Company Limited 
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เอกสารแนบ 1 

รายงานประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2556 
บริษัท เพาเวอรไลน เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) 

วันท่ี  26 เมษายน 2556 
 

การประชุมสามัญผูถือหุนประจําป  2556 ประชุม ณ หองแกรนดบอลลูม ชั้น ซี โรงแรมแกรนด เซ็นเตอรพอยท 
สุขุมวิท-เทอรมินอล 21 เลขที่ 2/88 ซอยสุขุมวิท 19 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา  กรุงเทพมหานคร  

จํานวนผูถือหุน ณ วันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน  วันที่ 29 มีนาคม 2556   รวมทั้งสิ้น 4,017 ราย รวมจํานวนหุน
ที่ถือทั้งสิ้น  812,626,551  หุน  โดยในวันประชุมมีผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเอง  จํานวน  65  ราย  และการรับมอบฉันทะ
จํานวน 80 ราย รวมเปน 145 ราย นับจํานวนหุนได 361,580,806 หุน คิดเปนรอยละ 44.50  ครบเปนองคประชุม  

  
เริ่มการประชุมเวลา 14.00 น. 
 

นายธาดา ชุมะศารทูล เลขานกุารบริษัท กลาวสวัสดีและขอบพระคุณผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะ ทุกทานที่ไดสละ
เวลาเขารวมประชุมในการประชมุสามัญผูถือหุน ประจําป 2556  ซึ่งการประชุมในครั้งน้ีประกอบดวยวาระการประชุมรวมทัง้
สิ้น 8 วาระ ตามรายละเอียดทีไ่ดสงใหกับผูถือหุนทุกทานพรอมกับหนังสือเรียนเชิญประชุม และที่ไดเปดเผยบนเว็บไซตของ
บริษัท ที่ http://www.ple.co.th  แลว   

สําหรับการดาํเนินการประชุมตามขอบังคับของบริษัท ขอ 27 ระบุไววา “ประธานในท่ีประชุมฯ   มีหนาที่ควบคุม
การประชุมใหเปนไปตามขอบังคับของบริษัท วาดวยการประชุม การที่ที่ประชุมจะมีมติใหเปลี่ยนลาํดับวาระไดดวยคะแนน
เสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชุม”    จึงขอชี้แจงขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการประชุมการลงคะแนนเสียง
และการนับคะแนนเสียงในวาระตาง ๆ ดังน้ี 
วิธีปฏิบัติในการประชุมการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงในวาระตาง ๆ 

การอภิปราย :  
ผูใดประสงคจะกลาวถอยคําตอที่ประชุม ใหยกมือขึ้นพนศีรษะ เม่ือประธานของที่ประชุมอนุญาต แลวจึงเดินไปยัง

ไมโครโฟนที่จัดเตรียมไว โดยตองกลาวถึง  
- ชื่อ-ชื่อสกลุของผูอภิปราย  
- สถานะเปนผูถือหุน/หรือผูรับมอบฉันทะ  
- และจํานวนหุนที่ถืออยูหรือมอบฉันทะ  
- แลวจึงอภิปรายในเนื้อหาตามวาระ  
การออกเสียงลงคะแนน :  
เพื่อความรวดเร็ว และเพ่ือไมใหเสียเวลาของผูถือหุน 
- ทานประธานจะเรียนถามในทุกวาระวา จะมีผูใดไมเห็นชอบหรืองดออกเสียงหรือไม  
- ถาไมมีผูไมเห็นชอบหรืองดออกเสียง ทานประธานก็จะขอสรุปในวาระนั้น ๆ วา ที่ประชุมผูถือหุน มีมติเปนเอก

ฉันทรับรอง หรือใหความเห็นชอบตามท่ีประธานเสนอ  
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ถามีผูใดไมใหความเห็นชอบ หรืองดออกเสียง ทานประธานจะขอใหผูถือหุน และผูรับมอบฉันทะที่ไมใหความ
เห็นชอบ หรืองดออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนน  

- เลขานุการบรษิทัจะขออาสาสมัครจากที่ประชุมผูถือหุน จํานวน 1 คน เปนกรรมการตรวจนับคะแนนและผูสอบ
บัญชีของบริษัท  เพ่ือทําหนาที่ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงใหโปรงใส ถูกตองตามกฎหมาย และขอบังคับของ
บริษัท  

- เมื่อผูถอืหุนเขียนเครื่องหมายบนบัตรลงคะแนนแลว ประธานของที่ประชุมจะสั่งใหเจาหนาที่ไปรับมาเพ่ือสง
ใหแกกรรมการตรวจนับคะแนนตอไป  

- การเก็บบัตรลงคะแนน จะเก็บเฉพาะผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะที่ลงคะแนนเสียงไมเห็นดวย และงดออกเสียง
เทาน้ัน ยกเวนวาระการแตงตั้งกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ซึ่งขอใหผูถือหุนทุกรายลงคะแนนเสียงในใบ
ลงคะแนน สําหรับกรรมการแตละทาน โดยจะเก็บบัตรลงคะแนนจากผูถือหุนทุกทาน 

การนับคะแนนและการประกาศผลคะแนน 
- จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผูถือหุน ที่ลงคะแนนเสียงไมเห็นดวยและงดออกเสียงในแตละวาระ  
- สวนที่เหลือถือวาเปนคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นดวยในวาระนั้น ๆ  
- และใหกรรมการตรวจนับคะแนนเปนผูประกาศผลการลงคะแนนในแตละวาระที่มีการออกเสียง ลงคะแนนใน

ที่ประชุม  
กรณีที่จะมีผลทําใหการลงคะแนนเสียงเปนโมฆะ 
- หากบัตรลงคะแนนมีการลงคะแนนไมตรงตามวาระที่มีการลงคะแนน  
- หากผูลงคะแนนไมทําเครื่องหมายใดๆ ในชองลงคะแนนและสงใหเจาที่ของบริษทัฯ เพ่ือตรวจนับคะแนน 
- หากบัตรคะแนนชํารุดจนไมสามารถวินิจฉัยไดวาผูลงคะแนนมีความประสงคจะลงคะแนนเชนใด  
- หากบริษัท  ตรวจสอบพบในภายหลังวา ผูรับมอบฉันทะไดเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนในบัตรลงคะแนน ทําให

ไมเปนไปตามความประสงคของผูมอบฉันทะ  
ไมทราบวามีผูถอืหุนทานใดมีความสงสัยหรือขอซักถามเกี่ยวกบัวิธีปฏิบัติในการประชุม การลงคะแนนเสียง และ

การนับคะแนนเสียงหรือไม   หากไมมีผูใดซักถามก็ถอืวาที่ประชมุรับทราบวิธีปฏิบัติในการประชมุ การลงคะแนนเสียง และการ
นับคะแนนเสียงแลว 

 
เลขานุการบรษิทั กลาวแนะนําและเรียนเชิญคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารที่เขารวมประชุมบนเวที  

ดังน้ี 
คณะกรรมการบริษัท 

1. นายอํานวย กาญจโนภาศ รองประธานกรรมการ 
2. นายพิสันต จินตนาภักด ี กรรมการ 
3. นายสุธี  ตันติวณิชานนท กรรมการ 
4. ดร.สิงหชัย อรุณวุฒิพงศ ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
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โดยกรรมการ  2  ทาน คือ นายสมประสงค บุญยชัย กรรมการอสิระ และพลโทสินชัย  นุตสถติย  กรรมการอิสระ  
ไมสามารถเขารวมประชุมไดเน่ืองจากติดภารกิจสําคัญโดยเรงดวน  สําหรับ นายเสวก  ศรีสุชาต เขารวมการประชมุแตยังไมขึ้น
เวที เน่ืองจากครบวาระการเปนกรรมการบริษัทในครั้งน้ี 
คณะกรรมการบริหาร 

1. นายเสวก  ศรสีุชาต  ประธานกรรมการบริหาร 
2. นายอํานวย กาญจโนภาศ รองประธานกรรมการบริหาร 
3. นายพิสันต จินตนาภักด ี กรรมการบริหาร 
4. นายสุธี  ตันติวณิชานนท กรรมการบริหาร / ประธานเจาหนาที่ฝายบัญชแีละการเงิน 
5. นายธาดา  ชุมะศารทลู กรรมการบริหาร 

โดยกรรมการบริหาร 6 ทาน คือ นายพิสิฐ  โรจนมงคล , นายสมศกัดิ์ สมบูรณทรัพย, นางชุติมา  อยูสาธร, นายกฤต ิ
ภาษิต, นายสหชัย  พิรพัฒน และนายสมบัติ หวังใจสุข ไมสามารถเขารวมประชุมบนเวทีไดเน่ืองจากตดิภารกิจทํางานที่
ตางประเทศและตางจังหวัด    

เลขานุการบรษิทั      ไดแนะนําตัวแทนจากสาํนักงานผูสอบบญัชีรับอนุญาตของบริษัท  นายเชิดสกลุ   อนมงคล, 
นายธีรพล โกศล ผูชวยทนายความที่ปรึกษาของบริษัท , นายเอกชัย  บุดดา  หัวหนางานฝายตรวจสอบภายในของบริษัท     

ไดเรียนเชิญทานผูถือหุนที่เขารวมประชุมเปนกรรมการตรวจนับคะแนน 1 ถึง 2 ทาน  แตไมมีผูถือหุนทานใดอาสา
เปนกรรมการนับคะแนน จึงเชิญ นายเอกชัย บุดดา  เปนกรรมการตรวจนับคะแนน 

 
เลขานุการบรษิทั แจงตอที่ประชุมวา    “ ตามขอบังคับของบริษัท     ขอ 27 ระบุไววาการประชมุผูถือหุน ตองมีผูถือ

หุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน มาประชุมไมนอยกวา  25  คน   หรือมีผูถอืหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถอืหุนมาประชุม
ไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม”    ขณะน้ีมีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเอง 
จํานวน  65  ราย  และการรับมอบฉันทะจํานวน 80  ราย รวมเปน 145 ราย    นับจํานวนหุนได  361,580,806  หุน คิดเปนรอยละ 
44.50 โดยปจจุบันบริษัท มีผูถือหุนทั้งหมด 4,017 ราย  (สี่พันสิบเจ็ดราย)  รวมจํานวนหุนทั้งสิ้น 812,626,551 หุน (แปดรอยยี่สิบ
สองลานหกแสนสองหมื่นหกันหารอยสิบเอ็นลานหุน)   ครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของบริษัท         และไดเรียนเชิญ 
นายอํานวย   กาญจโนภาศ   รองประธานกรรมการ ทําหนาที่ประธานที่ประชุม   แทนนายเสวก ศรีสชุาต       เนื่องจากในปนี้ 
นายเสวก  ศรีสุชาต  ครบวาระในการเปนกรรมการบริษัท  

นายอํานวย     กาญจโนภาศ    ทําหนาที่ประธานที่ประชุม   จึงกลาวเปดประชุมสามัญผูถือหุน  ประจําป 2556   
บริษัท เพาเวอรไลน เอ็นจิเนียริ่ง จํากดั (มหาชน)  ตามระเบียบวาระการประชุม  ดงัน้ี  
 
วาระที่  1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถือหุน  ประจําป 2555 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 26 เมษายน 2555    
 ประธานที่ประชุม ไดชี้แจงตอที่ประชุมวา บริษัท   ไดสงสําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2555 เม่ือ
วันที่ 26 เมษายน 2555 ใหผูถือหุนไวลวงหนาพรอมกับจดหมายเชิญประชุมแลว  จึงเรียนถามผูถอืหุนถึงขอสงสัยหรือขอแกไข 
(ถามี)  
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 ประธานที่ประชุมไดเรียนถามผูถอืหุนวา ทานใดมีขอสงสัยเพิ่มเติมหรือไม หากไมมี ขอที่ประชุมลงมติพิจารณา
รับรองรายงานการประชุมดังกลาว 
 มติท่ีประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2555 เมื่อวันพฤหัสบดีที่  26  เมษายน  2555 
 โดยมีมติรับรองดวยคะแนนเสียง ดังน้ี 
 เห็นดวย จํานวน 361,594,906  เสียง คิดเปนรอยละ 100.00 
 ไมเห็นดวย จํานวน           0  เสียง คิดเปนรอยละ     0.00 
 งดออกเสียง จํานวน           0  เสียง คิดเปนรอยละ     0.00 
 จํานวนผูถือหุนที่เขารวมประชุมท้ังส้ิน 148 ราย (เน่ืองจากในวาระนี้มีผูถอืหุนเขารวมประชุมนับเพิ่มจากเริ่มประชุม

อีก 3 ราย)    
 
วาระที่  2 รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2555 
 ประธานที่ประชุม ไดขอให นายสุธี ตันติวณิชชานนท  ประธานเจาหนาทีฝ่ายบัญชีและการเงิน เปนผูชี้แจงผลการ
ดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2555 ใหที่ประชุมไดรับทราบ  โดยนายสุธี ไดชี้แจงใหรับทราบ  ดังน้ี 

จากงบการเงินรวมของบริษัทในรอบป 2555 บริษัทมีรายไดจากการใหบรกิารในป 2555 จํานวน 6.47 พันลานบาท 
ลดลง 24.2% เม่ือเปรียบเทียบกับป 2554 จํานวน 8.53 พันลานบาท เปนผลจากการหยดุรับรูรายไดในสวนของบริษัทยอย Power 
Line Engineering Qatar (PLQ) ที่บริษัทไดขายหุนไปหมดแลว  ในขณะที่งบการเงินเฉพาะบริษัทมีรายไดจากการใหบริการ 
จํานวน 6.34  พันลานบาท เม่ือเปรียบเทียบกับป 2554 จํานวน 4.93 พันลานบาท เพิ่มข้ึน 28.6% ซึ่งเปนผลจากการรับรูรายได
ของ PLE ที่เพิ่มข้ึนจากโครงการใหม   บริษัทมีอัตราสวนตนทุนในการใหบริการตอรายไดในป 2555 ในอัตราที่ 94.8% ซึ่งเปน
อัตราทีล่ดลงเมื่อเปรียบเทียบกับป 2554 ที่ 99.2%  ซึ่งทําใหอัตรากาํไรขั้นตนเพิ่มเปน 5.2%  เปรียบเทียบกับ  0.8%  ในป 2554 
ในขณะท่ีงบการเงินเฉพาะบริษัทมีกําไรขั้นตน 5.7% เพ่ิมขึ้นเม่ือเปรียบเทียบกับป 2554 ซึ่งกําไรขั้นตนอัตรา 1.1% ซึ่งกําไร
ดังกลาวยังต่ํากวาเปาหมายทีต่ั้งไว เน่ืองจากตนทุนที่สูงขึ้นในขณะที่บริษัทยอย บริษัท บํารุงเมืองพลาซา จํากดั (BMP) ยังมีผล
การดําเนินงานขาดทุนเน่ืองจากยงัไมไดเปดโครงการ โดย BMP จะเริ่มเปดโครงการระยะแรก (Soft Opening) ในเดือนมีนาคม 
2556  รวมถึงบริษัท เพาเวอรพรอสเพค จํากดั (PPC) ยังมีผลการดาํเนินงานขาดทุนอยูที่ 11.5 ลานบาท ซึ่งเปนผลจากตนทุน
วัตถุดิบทีสู่งขึ้นและอยูระหวางการปรับปรุงการผลิต ซึ่งจากผลการทํางานของบริษัทยอยทั้ง 2 บริษัท ทําใหกลุมบริษัท (งบ
การเงินรวม) มีผลขาดทุน จํานวน 53.1 ลานบาท ในขณะท่ีบริษัทยังสามารถทํากําไรสุทธิได จํานวน 125.7 ลานบาท หรือคิดเปน
กําไร 1.9% ของรายได ซึ่งในสวนน้ีเกิดจากการปรับปรุงกระบวนการทํางานใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และสามารถควบคุม
ตนทุนดานการขายและบรกิารไดดีข้ึน 

หลังจากนายสุธี  รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2555  เรียบรอย  ประธานที่ประชุมไดสอบถามผูถือ
หุนในที่ประชุมวา  ทานใดมีคําถามหรือขอสงสัยหรือขอเสนอแนะเพิ่มเติมหรือไม  

 เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดมีคําถาม  ประธานที่ประชุมจึงแจงตอที่ประชุมวา ในวาระน้ีเปนเพียงวาระที่ใหผูถือหุน
รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2555 ที่ผานมา ไมมีการลงคะแนนเสียง 
 มติท่ีประชุม รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทประจําป 2555 (เน่ืองจากวาระนี้ไมตองลงคะแนนเสียง) 
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วาระที่  3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําป 2555 ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555  และรายงานของผูสอบบัญชี 
ประธานที่ประชุม  ไดชี้แจงตอทีป่ระชุมวาผลการดําเนินงาน  และงบการเงินรวมของบริษัท   และบริษัทยอย ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2555 ไดผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชี และผานการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการวาถกูตอง (รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจําป 2555) ซึ่งไดสงใหผูถือหุนลวงหนาพรอมจดหมายเชิญ
ประชุมแลว และขอใหนายสุธี  ตันติวณิชชานนท ประธานเจาหนาที่ฝายบัญชแีละการเงิน เปนผูรายงานผลการดําเนินงาน ซึ่ง
สรุปไดดังน้ี                                                       

(หนวย : บาท) 

 
 ทั้งน้ีเพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากดั ซึ่งกําหนดใหบริษทัตองจัดทํางบการเงิน ณ วันสิ้นสุด
ของรอบบัญชีของบริษัทที่ผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับอนุญาตแลว และนําเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติ  
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2 รายงานประจําป 2555 

หลังจากนายสุธี  รายงานงบการเงินของบริษัท ประจําป 2555 เรียบรอย  ประธานที่ประชุมไดสอบถามผูถือหุนในที่
ประชุมวา  ทานใดมีคําถามหรือขอสงสัยในงบการเงินหรือไม  

นายฉัตรเฉลิม  องอาจธานศาล เปนผูรับมอบฉนัทะจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย สอบถามถงึกรณี บจ.เทคเนอร 
วาเหตุใดจึงยังไมสามารถนํางบการเงินของ บจ.เทคเนอร มาจัดทาํงบการเงินรวมกับของบริษัทได 

นายธาดา ชุมะศารทูล  ชี้แจงวา ทางบริษัทไดดาํเนินการทางกฎหมายกับกรรมการผูจดัการ และผูชวยกรรมการ
ผูจัดการของ บจ. เทคเนอร  ตั้งแตป 2553 เปนทั้งดคีแพง และคดีอาญาหลายคดี ในการท่ีบุคคลทัง้สองมิไดดําเนินการใหเปนไป
ตาม พรบ. แพง และพาณิชย รวมถึง พรบ.หลักทรัพยฯ ซึ่งคดีอยูในข้ันตอนการพิจารณาของศาลช้ันตน, ศาลอุทธรณ รวมถึงศาล
ฎีกาในการพิจารณาประเด็นขอกฎหมายวา บจ. เทคเนอร เปนบริษัทยอยของบริษัทหรือไม ถาหากเปนบริษัทยอย บจ.เทคเนอรก็
มีหนาที่ที่จะตองจัดทํางบการเงินทั้งรายไตรมาส และรายปใหแกบริษัท  ปจจุบันกําลังรอผลการพิจารณาของศาล สวนเรื่องภาระ
ผูกพันที่บริษัทใหแก บจ.เทคเนอร คือ ภาระค้ําประกันการออกหนังสือค้ําประกันธนาคารที่ทาง บจ.เทคเนอร นําไปวางเปน
หลักประกันใหกับทางการเคหะแหงชาติ สาํหรบัโครงการบานเอื้ออาทร ในมูลคารวมประมาณ 386 ลานบาท ซึ่งในระยะท่ีผาน
มาทางบริษัทไดตั้งสํารองสําหรับภาระค้ําประกนัดังกลาวไวแลว สวนเร่ืองคดีความของ บจ.เทคเนอร กับการเคหะแหงชาติ ซึ่ง

รายการ 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

2555 2554 2555 2554 
สินทรัพยรวม 8,778,115,537 7,393,863,850 7,491,883,234 5,908,764,006 
หนี้สินรวม 7,000,819,113 5,581,490,019 4,780,485,304 3,290,547,311 
สวนของผูถือหุน 1,777,296,424 1,812,373,831 2,711,397,930 2,618,216,695 
รายไดรวม 6,999,723,261 8,973,945,459 6,476,522,872 5,118,546,108 
กําไรสุทธ ิ(ขาดทุน) (53,092,857) (401,711,768) 125,686,085 51,640,732 
กําไรตอหุน (ขาดทุน) (0.05) (0.37) 0.15 0.06 
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ทั้งสองฝายไดฟองเรียกรองความเสียหายซึ่งกันและกัน  ปจจุบนัคดีอยูระหวางการพิจารณาของศาลปกครอง ซึง่ตองใชระยะเวลา
อีกระยะหน่ึงในการพิจารณา 

เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดมีคําถามเพิ่มเติม  ประธานที่ประชุมจึงขอใหที่ประชุมลงมติในวาระอนุมัติงบการเงินประจําป 
2555 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และรายงานของผูสอบบญัชี 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติรบัรองงบการเงินของบริษัทและงบการเงินรวมสําหรับรอบบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 
ธันวาคม2555 และรายงานของผูสอบบัญชี 
 โดยมีมติรับรองดวยคะแนนเสียง ดังน้ี 
 เห็นดวย จํานวน 357,319,006  เสียง คิดเปนรอยละ 98.77 
 ไมเห็นดวย จํานวน     4,444,400 เสียง คิดเปนรอยละ  1.23 
 งดออกเสียง จํานวน            0  เสียง คิดเปนรอยละ  0.00 
 จํานวนผูถือหุนที่เขารวมประชุมท้ังส้ิน 157 ราย (เน่ืองจากในวาระนี้มีผูถอืหุนเขารวมประชุมนับเพิ่มจากเริ่มประชุม

อีก 12 ราย)    
 
วาระที่  4 พิจารณาอนุมัติจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงาน ประจําป 2555 

ประธานที่ประชุมไดชี้แจงวา  ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กําหนดใหบรษิัท
จายเงินปนผลจากเงินกําไรเทาน้ัน 

บริษัทมีนโยบายการจายเงินปนผลประมาณ 50% ของกาํไรสทุธิที่หักภาษีและสํารองตามกฎหมายแลว จากงบ
การเงินเฉพาะบริษัท ดังน้ัน คณะกรรมการบริษทัเห็นวา 

จากผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป2555 ที่ผานมาบริษัทมีผลกาํไรจากผลการดําเนินงาน (งบการเงินเฉพาะ
บริษัท) จํานวน 125,686,085 บาท  มีกําไรสะสมป 2555 จํานวน 144,821,967.00 บาท ทําให ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัท
สามารถจายเงินปนผลได ดังน้ัน บริษัทจึงขออนุมัติจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงานป 2555 ในอัตราหุนละ 0.075 บาท เปน
เงิน 60,946,991.33 บาท  คิดเปนรอยละ 48.49 ของกําไรสุทธิป 2555 และจัดสรรเงินกําไร เพ่ือเปนทุนสํารองตามกฎหมายรอย
ละ 5  ของกําไรสุทธิป 2555 เปนเงินจํานวน 8,900,000 บาท 

โดยกาํหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสทิธิรับเงินปนผล(RD) ในวันที่ 28 มีนาคม 2556 และใหรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 
225 ของ พรบ.หลักทรัพยฯ โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวันที่ 29 มีนาคม 2556 และกําหนดจายเงินปนผลวันที่ 23 
พฤษภาคม 2556 
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ขอมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจายเงินปนผล 
รายละเอียดการจายปนผล ป 2555 ป 2554 

 1.  กําไร (ขาดทนุ) สุทธิ 125,686,085 บาท   51,640,732 บาท 
2. จํานวนหุน 812,626,551 หุน 812,626,551 หุน 
3. กําไร (ขาดทุน) สะสม 

3.1 สํารองตามกฎหมาย 
3.2 กําไรที่ยังไมไดจดัสรร 

 
8,900,000 บาท 

135,921,967 บาท 

 
2,600,000 บาท 

49,040,732 บาท 
4. เงินปนผลจายอัตราตอหุน 0.075 บาท 0.04 บาท 
5. เงินปนผลจาย 60,946,991.33 บาท 32,505,062.04 บาท 
6. สัดสวนการจายเงินปนผลตอกําไรสุทธิ  48.49% ของกําไรสุทธิ 62.94% ของกําไรสุทธิ 

 
ประธานที่ประชุมไดสอบถามผูถอืหุนในที่ประชุมวา  ทานใดมีคําถามหรือขอสงสัยในเรื่องของการจายเงินปนผล

หรือไม  
เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดมีคําถามเพิ่มเติม  ประธานที่ประชุมจึงขอใหที่ประชุมลงมติในวาระอนุมัติจายเงินปนผลจาก

ผลการดําเนินงาน ประจําป 2555 
มติท่ีประชุม มีมติอนุมัติใหจายเงินปนผลของผลการดําเนินงานประจําป 2555โดยใหจายเงินปนผลในอัตราหุนละ 

0.075 บาท  สําหรับหุนที่ชําระแลวจํานวน 812,626,551 หุน เปนเงินรวม 60,946,991.33 บาท โดยกาํหนดจายเงินปนผลในวันที่ 
23 พฤษภาคม 2556 โดยกําหนดรายชื่อผูถือหุนทีม่ีสิทธิรับเงินปนผลในวันที่ 28 มีนาคม 2556  และใหรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 
225 ของ พรบ. หลักทรัพย โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวันที่ 29 มีนาคม  2556 
 โดยมีมติอนุมัตดิวยคะแนนเสียง ดังน้ี 
 เห็นดวย จํานวน 362,005,506  เสียง คิดเปนรอยละ 99.99 
 ไมเห็นดวย จํานวน           0  เสียง คิดเปนรอยละ  0.00 
 งดออกเสียง จํานวน               200 เสียง คิดเปนรอยละ  0.01 
 จํานวนผูถือหุนที่เขารวมประชุมท้ังส้ิน 161 ราย (เน่ืองจากในวาระนี้มีผูถอืหุนเขารวมประชุมนับเพิ่มจากเริ่มประชุม

อีก 16 ราย)    
 
วาระที่  5 พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการบริษัทท่ีตองออกตามวาระ 
 ประธานที่ประชุมไดชี้แจงตอที่ประชุมวา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535    ซึ่งกําหนดวาในการ
ประชุมสามัญผูถือหุนประจําปทุกครั้ง กรรมการจะตองออกจากตําแหนงอยางนอยจํานวนหน่ึงในสาม (1/3) โดยอัตรา ถาจํานวน
กรรมการจะแบงออกใหเปนสามสวนไมไดก็ใหออกโดยจํานวนใกลเคียงที่สดุกับสวนหน่ึงในสาม (1/3) ซึ่งในปน้ีกรรมการซึ่ง
ตองออกจากตาํแหนงกรรมการของบริษัทฯ ตามกําหนดวาระ ดังน้ี 
 



22

   

1. นายเสวก   ศรสีุชาต ประธานกรรมการ 
2. ดร.สิงหชัย อรุณวุฒิพงศ กรรมการอิสระ 
3. นายสมประสงค บุญยะชัย กรรมการอิสระ   

สําหรับการประชุมสามัญผูถือหุน ป 2556  เพ่ือใหเปนไปตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีเกีย่วกับการดูแลสทิธิ
ของผูถือหุน บริษัทไดทําการประกาศตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและในเว็บไซดของบริษัท ในชวงวันที่ 21 ธันวาคม 
2555 ถึง วันที่ 14 กุมภาพันธ 2556  ใหสิทธิแกผูถือหุนในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุน และเสนอรายชื่อ
บุคคลที่เหมาะสมเขารับการคดัเลือกเปนกรรมการบริษัท แตไมมีผูถือหุนทานใดเสนอรายชื่อบคุคล เพ่ือรับการพิจารณาคัดสรร
เปนกรรมการบริษัท และไมมีผูถือหุนทานใดเสนอระเบียบวาระการประชุมเขามายังบริษัท  
 ดังน้ัน คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน และคณะกรรมการบรษิัท ไดพิจารณาแลวมีความเห็นวา
กรรมการเดิมทั้ง 3 ทานที่พนจากตําแหนงตามวาระ เปนบุคคลท่ีมีความรูความสามารถ มีประสบการณในธุรกิจของบริษทั 
เหมาะสมและเปนประโยชนสูงสุดแกการดาํเนินงานของบริษัท และมีคุณสมบัติที่ครบถวนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จํากดั และพระราชบัญญัติหลักทรัพย โดยขอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงตัง้กรรมการทั้ง 3 ทาน คือ นายเสวก  ศรีสุชาต, 
ดร.สิงหชัย  อรุณวุฒิพงศ และนายสมประสงค  บุญยะชัย  กลับเขาเปนกรรมการบริษัทอีกวาระหน่ึง 

มติท่ีประชุม  มีมติอนุมัติใหกรรมการท่ีออกจากตําแหนงตามวาระ  3  ทาน คือ นายเสวก ศรสีุชาต, ดร.สิงหชัย 
อรุณวุฒิพงศ และนายสมประสงค บุญยะชัย โดยใหกรรมการทั้ง 3 ทาน กลับเขาเปนกรรมการบรษิัทตออีกวาระหนึ่ง 
 รายชื่อคณะกรรมการบริษัท หลังจากที่ประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติ บริษัทจะมีกรรมการบริษัทรวมทั้งหมด 7 ทาน 
ดังน้ี 
 1. นายเสวก ศรสีุชาต ประธานกรรมการ 
 2. นายอํานวย กาญจโนภาศ รองประธานกรรมการ 
 3. นายพิสันต จินตนาภักด ี กรรมการ 
 4. นายสุธี ตันติวณิชชานนท กรรมการ 
 5. ดร.สิงหชัย อรุณวุฒิพงศ กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
 6. พลโทสินชัย นุตสถติย กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
 7. นายสมประสงค บุญยะชัย กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
 ทั้งน้ีกรรมการผูมีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท  คือ นายเสวก ศรีสุชาต, นายอํานวย กาญจโนภาศ, นายพิสันต  
จินตนาภักดี  โดยกาํหนดใหกรรมการผูมีอํานาจลงนามผกูพันบรษิัท  2 ใน 3 คนน้ีลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญ
ของบริษัท   
 โดยมีมติอนุมัตดิวยคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการแตละคน ดังนี้ 

5.1 นายเสวก  ศรีสุชาต 
 เห็นดวย จํานวน 362,114,706  เสียง คิดเปนรอยละ 99.99 
 ไมเห็นดวย จํานวน          0  เสียง คิดเปนรอยละ  0.00 
 งดออกเสียง จํานวน           6,000 เสียง คิดเปนรอยละ  0.01 
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5.2 ดร.สิงหชัย  อรุณวุฒิพงศ 
เห็นดวย จํานวน 362,114,706  เสียง คิดเปนรอยละ 99.99 

 ไมเห็นดวย จํานวน          0  เสียง คิดเปนรอยละ  0.00 
 งดออกเสียง จํานวน           6,000 เสียง คิดเปนรอยละ  0.01 
 5.3  นายสมประสงค  บุญยะชัย 

เห็นดวย จํานวน 362,114,706  เสียง คิดเปนรอยละ 99.99 
 ไมเห็นดวย จํานวน          0  เสียง คิดเปนรอยละ  0.00 
 งดออกเสียง จํานวน           6,000 เสียง คิดเปนรอยละ  0.01 
 จํานวนผูถือหุนที่เขารวมประชุมท้ังส้ิน 163 ราย  (เน่ืองจากในวาระนี้มีผูถือหุนเขารวมประชุมนับเพิ่มจากเริ่มประชุม

อีก 18 ราย)    
 ประธานที่ประชุม แจงตอที่ประชุมวา เน่ืองจากในวาระนี้ นายเสวก  ศรีสชุาต ไดรับเลือกจากผูถือหุนใหกลับเขาเปน
กรรมการบริษัทตออีกวาระหน่ึง  จึงขอเรียนเชิญ นายเสวก  ศรีสุชาต ข้ึนบนเวที 
 
วาระที่  6 พิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2556 
 ประธานที่ประชุมไดชี้แจงตอที่ประชุมวา เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 ซึ่ง
กําหนดใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติการจายคาตอบแทนกรรมการ  และการพิจารณาการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 
2556 ไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน โดยกลั่นกรองและพิจารณาอยางละเอียดถึงความ
เหมาะสมประการตาง ๆ แลว  ดังน้ันคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรกําหนดคาตอบแทนกรรมการ  สรุปตามตาราง ดังน้ี  

คาตอบแทนกรรมการ 
องคประกอบคาตอบแทน ป 2556 (ปท่ีเสนอ) ป 2555 

คาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 
คาเบี้ยประชุม : กําหนดจายคาเบ้ียประชุมเปนรายคร้ัง เฉพาะครั้งท่ีมาประชุม 
-  ประธาน, กรรมการ, เลขานุการคณะกรรมการบริษัท   
    และประธานเจาหนาทีฝ่ายบัญชีและการเงิน    
 -  กรรมการอิสระ 

 
 
20,000 บาท/คน/ครั้ง 

 
40,000 บาท/คน/ครั้ง 

 
 

20,000 บาท/คน/ครั้ง 
 

40,000 บาท/คน/ครั้ง 
คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 
คาตอบแทนรายป  
    -  ประธานกรรมการตรวจสอบ  
    -  กรรมการตรวจสอบ 

 
 

400,000 บาท/คน/ป 
350,000 บาท/คน/ป 

 
 

300,000 บาท/คน/ป 
250,000 บาท/คน/ป 

 
ประธานที่ประชุมไดสอบถามผูถอืหุนในที่ประชุมวา  ทานใดมีคําถามหรือขอสงสัยในเรื่องการกําหนดคาตอบแทน

กรรมการ ประจําป 2556 
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เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดมีคําถามเพิ่มเติมประธานท่ีประชุมจึงขอใหที่ประชุมลงมติในวาระอนุมัติกําหนดคาตอบแทน
กรรมการ ประจําป 2556 
 มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติคาตอบแทนกรรมการประจําป 2556 สรุปตามตารางดังนี ้

คาตอบแทนกรรมการ 
องคประกอบคาตอบแทน ป 2556  ป 2555 

คาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 
คาเบี้ยประชุม : กําหนดจายคาเบ้ียประชุมเปนรายคร้ัง เฉพาะครั้งท่ีมาประชุม 
-  ประธาน, กรรมการ, เลขานุการคณะกรรมการบริษัท   
    และประธานเจาหนาทีฝ่ายบัญชีและการเงิน    
 -  กรรมการอิสระ 

 
 
20,000 บาท/คน/ครั้ง 

 
40,000 บาท/คน/ครั้ง 

 
 

20,000 บาท/คน/ครั้ง 
 

40,000 บาท/คน/ครั้ง 
คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 
คาตอบแทนรายป  
    -  ประธานกรรมการตรวจสอบ  
    -  กรรมการตรวจสอบ 

 
 

400,000 บาท/คน/ป 
350,000 บาท/คน/ป 

 
 

300,000 บาท/คน/ป 
250,000 บาท/คน/ป 

 โดยมีมติรับรองดวยคะแนนเสียง ดังน้ี 
 เห็นดวย จํานวน 361,894,706  เสียง คิดเปนรอยละ 99.94 
 ไมเห็นดวย จํานวน         0  เสียง คิดเปนรอยละ   0.00 
 งดออกเสียง จํานวน        226,000 เสียง คิดเปนรอยละ   0.06 
 จํานวนผูถือหุนที่เขารวมประชุมท้ังส้ิน 163 ราย  (เน่ืองจากในวาระนี้มีผูถือหุนเขารวมประชุมนับเพิ่มจากเริ่มประชุม

อีก 18 ราย)    
 
วาระที่ 7 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทน 
 ประธานที่ประชุม ไดขอใหนายสุธี  ตันติวณิชชานนท ชี้แจงตอที่ประชุมในวาระน้ี  
 นายสุธี ชี้แจงวา คณะกรรมการตรวจสอบไดมอบหมายใหประธานเจาหนาที่ฝายบัญชกีารเงิน รวมกับประธาน
กรรมการตรวจสอบดาํเนินการคัดเลอืกผูสอบบญัชี ประจําป 2556  ไดประเมินจากความเปนอิสระ คุณภาพของผลงาน
ตรวจสอบในป 2555 ที่ผานมา  รวมถึงทักษะ ความรูความสามารถ ประสบการณในการตรวจสอบธุรกิจของบริษัท และทีม
สนับสนุนของสํานักงานสอบบญัชี    นอกจากน้ีไดพิจารณาความเหมาะสมของคาตอบแทนเปนประการสาํคัญ โดยไดสอบถาม
จากสํานักงานสอบบัญชี จํานวน 3 แหง โดย 2 แหง ตอบมาวามีขอจํากัดในการใหบริการ จึงไมไดเสนอราคา 
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 ประธานเจาหนาที่ฝายบัญชี และประธานกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นควรเสนอผูสอบบัญชีรายเดิม บริษัท เอส.เค. 
แอคเคานแตนท เซอรวิสเชส จํากดั แตงตั้งเปนผูสอบบัญชี ประจําป 2556 โดยมีรายชื่อผูสอบบัญชี ดังน้ี 

- นายอําพล  จํานงวัฒน  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4663  หรือ 
- นางสาววรรญา  พุทธเสถียร ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4387  หรือ 
- นายนริศ  เสาวลกัษณสกลุ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5369   

 เนื่องจากในวาระนี้ ตัวแทนของบริษัท เอส.เค. แอคเคานแตนท เซอรวิสเชส จํากดั ไดแถลงขอแกไขรายชื่อผูสอบ
บัญชีรับอนุญาตของบริษัท ตามที่ไดแจงตอผูถือหุนตามหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2556 
 เดิมที่เสนอ  

- นายอําพล  จํานงวัฒน  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4663 หรือ 
- นางสาววรรญา  พุทธเสถียร ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4387 หรือ 
- นายนริศ  เสาวลกัษณสกลุ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที ่5369 
แกไขเปนดังน้ี 
- นางสาววรรญา  พุทธเสถียร  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4387 หรือ 
- นางสาวจันทรา  วองศรีอุดมพร ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4996 
สาเหตุที่ขอแกไข เน่ืองจาก นายอําพล  จํานงวัฒน  และนายนริศ  เสาวลักษณสกลุ น้ัน ไดไปรวมทีมกับบริษัทผูสอบ

บัญชีรายอ่ืนแลว 
กรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ ที่อยูในที่ประชุม จึงขอผูถอืหุนที่น่ังอยูในหองประชุม เพ่ือขอ

แกไขรายชื่อผูสอบบัญชีรับอนุญาตดังกลาวขางตน ตามที่ตัวแทนของบริษัทผูสอบบัญชีเสนอ ขอมูลอื่น ๆ ยังคงเดิมไม
เปลี่ยนแปลง 

โดยกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2556 ดังน้ี 
รายการคาตรวจสอบ ป 2556 (ปท่ีเสนอ) ป 2555 

คาตรวจสอบบญัชีรายป และงบการเงินรวม 1,160,000 1,130,000 
คาสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส 510,000 450,000 
คาสอบบัญชีงบการเงินรายป และ 3 ไตรมาส ของบริษัทยอยและ
กิจการรวมคา รวม 7  แหง 

969,500 873,050 

รวม 2,639,500 2,453,050 
 
 มติท่ีประชุม ที่ประชุมมิไดคดัคานการแกไขรายชื่อผูสอบบญัชีรับอนุญาตดังกลาวขางตน   

ดังน้ัน ที่ประชุมมีมติอนุมัติแตงตั้ง นางสาววรรญา  พุทธเสถียร ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4387  หรือนางสาว
จันทรา  วองศรีอุดมพร ผูสอบบญัชีรับอนุญาต เลขที่ 4996 แหง บริษัท เอส.เค. แอคเคานแตนท เซอรวิสเชส จํากัด เปนผูสอบ
บัญชีของบริษัท ประจําป 2556 โดยไดรับคาบรกิารการสอบบัญชรีายปจํานวน 1,160,000 บาท ( หน่ึงลานหนึ่งแสนหกหม่ืนบาท
ถวน )  คาสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส จํานวน 510,000 บาท ( หาแสนหนึ่งหม่ืนบาทถวน )  
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 โดยมีมติรับรองดวยคะแนนเสียง ดังน้ี 
เห็นดวย จํานวน 362,162,706  เสียง คิดเปนรอยละ 99.99 

 ไมเห็นดวย จํานวน         0  เสียง คิดเปนรอยละ   0.00 
 งดออกเสียง จํานวน         18,000 เสียง คิดเปนรอยละ   0.01 
 จํานวนผูถือหุนที่เขารวมประชุมท้ังส้ิน 165 ราย  (เน่ืองจากในวาระนี้มีผูถือหุนเขารวมประชุมนับเพิ่มจากเริ่มประชุม

อีก 20 ราย)    
 
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ (ถามี) 

- ไมมี – 
 

ประธานที่ประชุมไดสอบถามผูถอืหุนที่เขารวมประชุมวา ทานใดยังมีคําถามที่จะใหคณะกรรมการบริษัทชี้แจง
เพ่ิมเติมอีกหรือไม 

นายฉัตรเฉลิม  องอาจธานศาล เปนผูรับมอบฉนัทะจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย สอบถามวา ทางบริษัท ยังคงมี
การรับงานโครงการของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  จํานวนกี่โครงการ อะไรบาง มีมูลคางานเทาใด 

ประธานที่ประชุม ขอใหนายพิสันต จินตนาภักดี เปนผูตอบคําถาม เน่ืองจากนายพิสันต ดูแลงานโครงการนี ้
นายพิสันต ชี้แจงวา  บริษัทไดรับงานกับทางจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  มีจํานวน 2 โครงการ คือ 
- อาคารศูนยการคา สยามสแควรวัน (งานกอสรางและงานระบบ) มูลคางานประมาณ 1.47 พันลานบาท โครงการ

ตั้งอยูใกลสถานีรถไฟฟาสยาม  
- หอพักนานาชาติ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  (งานกอสรางและงานระบบ) มูลคางานประมาณ 1.32 พันลานบาท  

โครงการตั้งอยูที่บริเวณใกลเคียงตลาดสวนหลวงเดิม  
นายธีรยุทธ  พืชธัญญากิจ  เปนผูถือหุนมาดวยตนเอง  สอบถามวา รัฐบาลมีงบประมาณที่อนุมตัิมาจํานวน 2.2 ลาน

ลานบาท  ทางบริษัท มีโอกาสจะไดเขาประมูลงานและไดงานหรือไม  
นายเสวก  ศรีสุชาต ประธานกรรมการ ชี้แจงวา งบประมาณสวนน้ีจะแบงเปนงาน  

- Infrastructure  ประกอบดวย งานถนน , รถไฟความเร็วสูง และรถไฟฟา  
- งานบริหารนํ้า   

หากบริษัทจะเขาประมูลงานคุณสมบัติของบริษทัยังไมครบถวนเนื่องจากบริษัทยังไมเคยมีผลงานดาน Infrastructure 
ซึ่งในปจจุบันบริษัทกําลังเจรจาอยูกับบริษัทรับเหมาประเทศจีน เพ่ือเสริมศกัยภาพรวมกันรับงานที่กลาวถึงขางตน  สวนงาน
บริหารนํ้าอยูระหวางการหารือกบัทาง  K. Water เพ่ือขอรับงานบางสวน 

นางทิพยวัลย  พูลเกษ  เปนผูถือหุนมาดวยตนเอง  สอบถามการนําโครงการ SOHO ของบริษัทบํารุงเมืองพลาซา 
จํากดั จดทะเบียนตั้งกองทุนอสังหาริมทรัพย (Property Fund) มีความคืบหนาอยางไร  
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นายธาดา ชี้แจงวาทาง ING Fund ในฐานะผูจัดการกองทุน และที่ปรึกษาในการจัดตั้งกองทุนไดจดัเตรียมขอมูลตาง 
ๆ สําหรับการทาํ Filing สําหรับการจดัตั้งกองทุนไวแลวกวา  90% แตเน่ืองจากในปจจุบันบริษัทแมของ ING Fund  ไดขายหุน
ใหกับทาง UOB และทาง UOB ยังไมไดกําหนดนโยบายในการทําธุรกิจของ ING Fund อยางชัดเจน ดังน้ันทาง ING Fund กําลัง
หาที่ปรึกษาการจัดตั้งกองทุนและผูจัดการกองทนุใหมใหแกโครงการ SOHO ซึ่งตองใชระยะเวลาอีกระยะหน่ึง ในขณะเดียวกัน
ทางโครงการ SOHO กําลังรอการอนุมัติจากสภากาชาดไทยในเรื่องการนําโครงการเขาจดัตั้งกองทุน ซึ่งตามแผนการของบริษัท 
คาดวาจะจดัตั้งกองทุนไดภายในเดือนกรกฎาคม 2556 ในวงเงินประมาณ 2.3-2.5 พันลานบาท 

นางทิพยวัลย  พูลเกษ  เปนผูถือหุนมาดวยตนเอง  สอบถามวา ในปน้ีทางบริษัท ตั้งเปารายไดอยูเทาไร คิดเปนกี่
เปอรเซ็นต  และมีงาน Backlog เทาใด แบงเปนงานเอกชน, งานราชการ ประเภทละกี่เปอรเซ็นต 

นายธาดา ชี้แจงวาในป 2556 คาดวาจะมีรายไดเพิ่มข้ึนประมาณ 15% โดยปจจุบนัมีงาน Backlog ประมาณ 9 พันลาน
บาท แบงเปนงานเอกชนประมาณ 60% และงานราชการประมาณ 40% โดยคาดวาในอนาคตจะสามารถรับงานราชการได
เพ่ิมขึ้น  
 

เมื่อไมมีผูใดซกัถามหรือเสนอแนะเพ่ิมเติม  ประธานจึงกลาวขอบพระคุณผูถือหุนทุกทาน และขอปดการประชุม 
 
ปดประชุมเวลา  15.30  น. 
 
 

ลงนาม…………………………………..ประธานที่ประชุม           
                  ( นายอํานวย  กาญจโนภาศ ) 

        
     บันทึกการประชุมโดย 

 
 

ลงนาม……………………………………….. 
     (นายธาดา  ชมุะศารทลู) 

                                เลขานุการบริษทั 
 

รับรองวาถูกตอง 
 

ลงนาม……………………………………….………………..……………….…….. 
(นายอํานวย  กาญจโนภาศ)                 ( นายพิสันต  จินตนาภักดี) 

กรรมการ                                             กรรมการ 
 



Attachment No.1 

Minutes of the 2013 Annual General Meeting of Shareholders 
Power Line Engineering Public Company Limited  

26 April 2013 

The 2013 Annual General Meeting of Shareholders was held at Grand Ballroom Room, C 
Floor, Grande Centre Point Sukhumvit - Terminal 21, 2/88 Sukhumvit Soi19, Sukhumvit Rd., North 
Khlong Toei, Wattana, Bangkok

 As of the share registration book closing date on 29 March 2013, there were a total of 4,017 
shareholders, holding altogether 812,626,551 shares. At the 2013 Annual General Meeting of 
Shareholders, a total of 145 shareholders and proxies were present, consisting of 65 shareholders 
attending the Meeting in person and 80 shareholders by proxy, the number of shares could be totally 
calculated 361,580,806 shares, equivalent to 44.50 percent of the total number of shares.  A quorum 
was therefore constituted according to the Company’s Articles of Association.  

The Meeting commenced at 14.00 hrs.
 Mr. Thada Chumasaratul, Secretary of the Company welcomed and thanked the shareholders 
and proxies for taking their valuable time to attend the 2013 Annual General Meeting of Shareholders. 
The agenda of this meeting includes a total of 8 agenda items which the details were submitted to all 
shareholders together with the Notice of the Meeting, and had been published on the Company’s 
website at http://www.ple.co.th.

 According to Section 27 of the Company’s Articles of Association stated that “the 
Chairman of the Meeting shall conduct the Meeting under the Company’s Articles of 
Association, Re: The Meeting and change of agenda order shall be performed with the votes of 
no less than two-thirds (2/3) of the shareholders present at the meeting”. The followings are 
procedures and methods for the Meeting’s voting and vote counting in each agenda:  

Meeting Procedures on Voting and Vote counting on various agenda items 

Raising matters:
In the event that any shareholders who wish to express their opinions or raise any questions 

should raise their hand. Once the Chairman has given his permission, they were requested to stand at 
the microphone and address following details.  

- First name and last name of the person who is permitted to discuss 
- Status of such person as a shareholder or proxy 
- Number of shares held or shares represent in case of proxy 
- Any matters will be addressed.   
Voting procedures:

In order for the speed and not to waste the time of the shareholders; 
- In voting on each agenda item, the Chairman will ask the Meeting whether any 

disapproval or abstention votes will be cast. 
- If there were no votes for disapproval or abstention, the Chairman shall conclude that the 

Meeting unanimously resolves to verify or approve the agenda as proposed by the 
Chairman.  

- If there were votes for disapproval or abstention in any agenda, the shareholders and 
proxies attending the meeting will be asked to mark in the box, in front of the words 
disapproval or abstention in the ballots. 

- The Secretary of the Company invited a volunteer from the shareholders to be witness in 
the vote counting together with the Company’s accounting auditor to monitor the 
counting of votes at the Meeting to ensure transparency which are compliance with the 
laws and the Company’s Articles of Association.  
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- After the completing marking in the ballots, the Chairman shall ask the officers to collect 
all ballots from shareholders for further counting.  

- In collecting the ballots, the officers will collect the ballots only from the shareholders 
and proxies, regardless of whether disapproval or abstention votes are cast, except the 
agenda to consider and approve the election of Directors and Audit Committee which all 
shareholders are requested to cast their votes for each candidate on an individual basis 
and the officers will collect the ballots from all shareholders. 

Vote counting procedures and vote results announcement
- In vote counting for each agenda item, only votes for disapproval and abstention will be 

counted.
- For the remaining votes shall be treated as approval for such agenda.  
- The voting result of each agenda shall be announced by the vote counter. 
In the case of the ballot shall be considered void  
- If the votes cast in ballots does not match the agenda item  
- If the shareholders do not make any marks on the ballots and submit their ballots over the 

Company’s officer for further counting votes. 
- If the ballots are damaged that it cannot be properly identified the shareholder’s intention.  
- If the Company found out later that the votes cast by proxy are inconsistent with the 

shareholder's intention.  

The Secretary of the Company asked whether there is any shareholder who wished to 
raise any questions on the Meeting procedures, vote casting, and vote counting. Since there 
was no shareholder asking any further question, it would be deemed that the meeting 
acknowledged the Meeting procedures, vote casting, and vote counting. 

Thereafter, the Secretary of the Company then introduced and invited the Board of 
Directors and Executive Committee who present at the Meeting on the stage.  

Board of Directors of the Company attended this Meeting as follows:
1. Mr. Amnuay Karnjanopas Vice Chairman of the Board of Directors 
2. Mr. Phisant Chintanapakdee Director 
3. Mr. Sutee Tantivanichanon Director 
4. Dr. Singchai Aroonvuthiphong Chairman of the Audit Committee/ 

  Independent Director 
There were two directors, namely Mr. Somprasong Boonyachai, Independent 

Director and Lt. Gen. Sinchai Nusatit, Independent Director who were not able to attend the 
meeting due to other urgent commitments. For Mr. Swake Srisuchart attended at the meeting 
but not on stage, since he must be subject to retirement by rotation at this time.

Executive Committee of the Company attended this Meeting as follows:
1. Mr. Swake  Srisuchart Chairman of the Executive Committee 
2. Mr. Amnuay Karnjanopas  Vice Chairman of the Executive Committee 
3. Mr. Phisant Chintanapakdee  Member of the Executive Committee 
4. Mr. Sutee Tantivanichanon Member of the Executive Committee/ 

     Chief Financial Officer 
5. Mr. Thada Chumasaratul  Member of the Executive Committee 

There were six executive directors, namely Mr. Pisit Rojanamongkol, Mr. Somsak 
Somboonsub, Mrs. Chutima Yoosathorn, Mr. Krit Pasit, Mr. Sahachai Pirapat, and Mr. 
Sombat Whangjaisuk who were not able to attend the meeting due to work overseas and 
upcountry other business. 
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In addition, the Secretary of the Company introduced the representatives of the office 
of auditor of the Company, namely Mr. Cherdsakul Onmongkol, Mr. Theerapol Kosol, 
Assistant legal advisor of the company, Mr. Ekkachai Buddha, Head of Internal Audit 
Department of the Company.  

The Secretary of the Company also invited 1-2 shareholders in the Meeting to act as 
vote counter but no shareholders to participate, the Secretary of the Company then invited Mr. 
Ekkachai Buddha to be as a vote counter. 

The Secretary of the Company informed the Meeting that “according to Section 27 the 
Company’s Articles of Association stipulated that there shall be shareholders and proxies present at the 
Meeting in the number of not less than twenty-five persons, or not less than one-third (1/3) of the total 
number of shares sold of the company to complete the quorum”. Currently, a total of 145 shareholders 
and proxies were present, consisting of 65 shareholders attending the Meeting in person and 80 
shareholders by proxy, the number of shares could be totally calculated 361,580,806 shares, equivalent 
to 44.50 percent of the total number of shares.  As of today, there were a total of 4,017 shareholders 
(Four Thousand and Seventeen shareholders), holding altogether 812,626,551 shares (Eight Hundred, 
Twelve Million, Six Hundred and Twenty Six Thousand, and Five Hundred and Fifty One shares) A 
quorum was therefore constituted according to the Company’s Articles of Association, and then invited 
Mr. Amnuay Karnjanopas, Vice Chairman of the Executive Committee, presided as Chairman of the 
Meeting in replacement of Mr. Swake Srisuchart, since he must be subject to retirement by rotation in 
this year. 

Thereafter, Mr. Amnuay Karnjanopas, presided as Chairman of the Meeting, declared 
the 2013 Annual General Meeting of Shareholders of Power Line Engineering Public 
Company Limited with the following agenda items:  

Agenda 1 To consider and certify the Minutes of the 2012 Annual General Meeting of 
Shareholders held on Thursday, 26 April 2012

 The Chairman informed the Meeting that the Company had already submitted a 
copy of the Minutes of the 2012 Annual General Meeting of Shareholders held on 26 April 
2012 to all shareholders together with the Notice of this Meeting prior to the Meeting, then 
asked whether there is any shareholder who wished to ask question or amend the Minutes (if 
any).
 The Chairman asked whether there is any further question. Since there was no 
shareholder asking any further question or comment, the Chairman then proposed the Meeting 
to consider and certify such Minutes. 

 Resolution After due consideration, the meeting unanimously resolved to certify 
the Minutes of the 2012 Annual General Meeting of Shareholders held on Thursday, 26 April 
2012 with the following votes:

Approved      361,594,906 votes,  representing   100.00%
Disapproved            0   votes,  representing 0.00% 
Abstained            0   votes,  representing 0.00% 

There were 148 shareholders present at the Meeting. (Since there were additional 
3 shareholders a present in this agenda item) 
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Agenda  2 To acknowledge the Company’s operating results of 2012  
Chairman of the meeting asked Mr. Sutee Tantivanichanon, CFO- Account and 

Finance Department to explain the operating results 2012 of the Company to the meeting. Mr. 
Sutee explained as follows:
 From the consolidated financial statements of the Company in 2012, the 
Company had the revenue from services in 2012 at Baht 6.47 billion, decreasing by 24.2% 
from Baht 2.53 billion in 2011 due to the halt of revenue receiving from Power Line 
Engineering Qatar (PLQ), the subsidiary whose shares were totally sold by the Company. 
However, the Company’s financial statements reported the revenue from services of Baht 6.34 
billion, increasing by 28.6% from Baht 4.93 billion in 2011 due to the increase of the PLE’s 
revenue from the new projects. The Company’s cost of services to revenue ratio in 2012 was 
at 94.8% which decreased from 99.2% in 2011, leading to the gross profit margin to increase to
5.2% from 0.8% in 2011. On the other hand, the consolidated financial statements reported the 
gross profit margin at 5.7% which increased from 1.1% in 2011. However, the gross profit 
margin in 2012 was still lower than the target due to the higher cost. In addition, Bamrung 
Muang Plaza Co., Ltd. (BMP), the subsidiary, still had the loss operating results as its project 
had not been launched. BMP would have the soft opening in March 2013. Power Prospect Co., 
Ltd. (PPC) also reported loss at Baht 11.5 million due to the higher cost of the raw material 
and the production was under improvement. With the operating results of the 2 subsidiaries, 
they led the group of company (consolidated financial statements) to report a loss of Baht 53.1 
million while the Company reported the net profit of Baht 125.7 million, accounting for the 
profit of 1.9% of the revenue. The profit came from the improvement of the work system for 
better efficiency and better controlling of sales and services costs. 
 After Mr. Sutee finished his report, the Chairman asked whether any shareholder 
had any question or any opinion regarding the Company’s 2012 operating results. 
 Since there was no shareholder asking any further question, the Chairman stated 
that this agenda items was for acknowledgement of the Company’s 2012 operating results, 
there will be no vote for this agenda item. 

Resolution  After due consideration, the Meeting acknowledged the Company’s 
operating results for the fiscal year 2012. (Since there will be no vote for this agenda item) 

Agenda 3  To consider and approve the financial statements for the year ended 31 
December 2012 and Auditor’s Report 

 The Chairman informed the Meeting that the operating results and the 
consolidated financial statements of the Company and its subsidiaries as of 31 December 2012 
were examined by the auditor and reviewed by the Audit Committee, as well as verification of 
the Board of Directors (the details of which are appeared in the 2012 Annual Report) which 
had submitted in advance together with the Notice of this Meeting to all shareholders. The 
Chairman also asked Mr. Sutee Tantivanichanon, Chief Financial Officer, to report the 
operating results which can be summarized as follows:  



32

                                            (Unit : Baht)

However, in order to comply with the Public Limited Company Act, the 
Company is required to prepare the financial statements as at the end of the accounting period 
of the Company that were examined by the auditor and propose them to the Shareholders’ 
Meeting for approval. The details of which are appeared in the Attachment 2 of the 2012 
Annual Report. 

After Mr. Sutee finished his report, the Chairman asked whether any shareholder 
had any question or any opinion regarding the report on the financial statements for the year 
2012.

Mr. Chatchalerm Ongartthansarn, the proxy from the Thai Investors Association 
asked about Takenor Co., Ltd. why its financial statements could not be included in the 
consolidated financial statements of the Company.   

Mr. Thada Chumasaratul explained that the Company had perform several legal 
actions of civil case and criminal case with Managing Director and Assistant to Managing 
Director of Techner Co., Ltd. since 2010 as the two persons did not comply with the Civil and 
Commerce Act, including the Securities and Exchange Act. The cases were in the 
consideration process of the Court of First Instance, Court of Appeals, and the Supreme Court 
to consider whether Techner Co., Ltd. was the Company’s subsidiary in the legal term. If it 
was the subsidiary, Techner Co., Ltd. had the duty to prepare the quarterly and yearly financial 
statements to the Company. At present, the consideration results from the Courts were in the 
process. As for the obligation of the Company provided to Techner Co., Ltd. which was the 
guarantee to the bank guarantee that Techner Co., Ltd. placed as the guarantee with the 
National Housing Authority for the Uha Athorn Project owrth Baht 386 million of which the 
Company already made the reserve for the amount. The lawsuit case between Techner Co., 
Ltd. with the National Housing Authority in which the two parties filed an action against each 
other, the case was under the consideration of the Administrative Court which would take 
some time for the consideration. 

Since there was no shareholder asking any further question, the Chairman then 
asked the Meeting to approve the financial statements for the year ended 31 December 2012 
and Auditor’s Report.

 Resolution After due consideration, the meeting unanimously resolved to certify 
the Company’s financial statements and consolidated financial statements for the fiscal year 
ended 31 December 2012 and Auditor’s Report with the following votes: 

Approved      357,319,006  votes,  representing       98.77%
Disapproved        4,444,400  votes,  representing   1.23%
Abstained             0  votes,  representing   0.00% 

Description 
  Consolidated Financial 

Statements
Separate Financial 

Statements
2012 2011 2012 2011

Total assets 8,778,115,537 7,393,863,850 7,491,883,234 5,908,764,006
Total liabilities 7,000,819,113 5,581,490,019 4,780,485,304 3,290,547,311
Total Shareholders’ equity 1,777,296,424 1,812,373,831 2,711,397,930 2,618,216,695
Total revenue 6,999,723,261 8,973,945,459 6,476,522,872 5,118,546,108
Net profit (loss) (53,092,857) (401,711,768) 125,686,085 51,640,732
Earnings (loss) per share (0.05) (0.37) 0.15 0.06
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There were 157 shareholders present at the Meeting. (Since there were additional 
12 shareholders a present in this agenda item) 

Agenda 4  To consider and approve the dividend payment for the Company’s 
Operating Results for the year 2012

 The Chairman informed that according to Section 115 of the Public Limited 
Company, B.E. 2535, the Company is required to pay dividend from the profits only. 
 The Company has a policy of paying dividend at a rate of 50% of the Company’s 
net profit after tax and legal reserve from the separate financial statements. Therefore, the 
Board of Directors opined as follows: 
 From the Company’s 2012 operating results, the Company reported the operating 
profit (the separate financial statements) of Baht 125,686,085 and reported the accumulated 
profits in 2012 of Baht 144,821,967.00. As a result, as of 31 December 2012, the Company was 
able to pay the dividend. Accordingly, the Company asked the Meeting to approve the 
dividend payment for the 2012 operating results at a rate of Baht 0.075 per share, amounting to 
Baht 60,946,991.33 or representing 48.49 % of the Company’s 2012 net profit and the allocation 
of the profit as the legal reserve at a rate of 5% of the 2012 net profit, totaling Baht 8,900,000
 Which the record date set for determining the shareholders' entitlement to 
dividend payment on 28 March 2013 and gathering the name of shareholders pursuant to 
Section 225 of the Securities and Exchange Act by the share registration book closing date on 
29 March 2013 and the dividend will be paid on 23 May 2013.

History of comparative dividend information 

Details of dividend payment 2012 2011 
1. Net profit (loss) 125,686,085 Baht 51,640,732 Baht
2. No. of shares 812,626,551 shares 812,626,551 shares
3. Accumulated profits (losses)

3.1 Legal reserve 
3.2 Non-allocated profit

8,900,000 Baht
135,921,967 Baht

2,600,000 Baht
49,040,732 Baht

4. Dividend per share 0.075 Baht 0.04 Baht
5. Total dividend payment 60,946,991.33 Baht 32,505,062.04 Baht
6.  Dividend payout ratio (%)  48.49% of the net profit 62.94% of the net profit

 The Chairman asked whether any shareholder had any questions or concerns 
regarding the dividend payment. 
 Since there was no shareholder asking any further question, the Chairman then 
asked the Meeting to cast their votes on the dividend payment for the Company’s Operating 
Results for the year 2012. 

 Resolution After due consideration, the meeting unanimously resolved to 
approve the dividend payment to the shareholders at the rate of Baht 0.075 per share for the 
paid up of 812,626,551 shares, amounting to Baht 60,946,991.33 by the dividend will be paid on 
23 May 2013 which the record date set for determining the shareholders' entitlement to 
dividend payment on 28 March 2013 and gathering the name of shareholders pursuant to 
Section 225 of the Securities and Exchange Act by the share registration book closing date on 
29 March 2013 with the following votes: 
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Approved      362,005,506  votes, representing     99.99%
Disapproved             0    votes, representing     0.00% 
Abstained       200  votes, representing     0.01% 

There were 161 shareholders present at the Meeting. (Since there were additional 
16 shareholders a present in this agenda item) 

Agenda 5  To consider and approve the appointment of directors to replace those who 
retired by rotation.
The Chairman informed the Meeting that in order to comply with the Public 

Limited Company Act, B.E. 2535 which stipulates that at every Annual General Meeting of 
Shareholders, there must be at least one-third (1/3) of the members of the board of directors or 
the nearest number must retire by rotation. In this year, the directors who must retire by 
rotation as follows:   

1. Mr. Swake  Srisuchart Chairman of the Board of Directors  
2.  Dr. Singchai Aroonvuphiphong Independent Director 
3.  Mr. Somprasong  Boonyachai Independent Director
For the 2013 Annual General Meeting of Shareholders, in order to comply with 

good corporate governance principles in respect of the protection of the rights of shareholders, 
the Company had given an opportunity to its shareholders to propose agenda items of the 
meeting and to nominate the persons who have suitable qualifications to be elected which had 
announced to the Stock Exchange of Thailand (SET) and published on the Company’s website 
in advance from 21 December 2012 to 14 February 2013. After the completion of such period, 
there were no shareholders nominated any person to be selected as the Company’s directors 
and/or proposed any other agenda item to the Company. After due consideration, the 
Nomination and Remuneration Committee and the Board of Directors deemed that the three 
directors to be retired by rotation as mentioned above had knowledge, ability,  experience in 
the Company’s business, appropriateness which was the utmost benefit to the Company’s 
operation, and with complete qualification stipulated by the Public Limited Company Act and 
the Securities Act, then asked the Shareholders’ Meeting to consider and approve the 
appointment of those three directors, namely Mr. Swake Srisuchart, Dr. Singchai 
Aroonvuphiphong, and Mr. Somprasong Boonyachai to be re-appointed to continue their 
office for another term. 

Resolution After due consideration, the meeting unanimously resolved to 
approve the appointment of those three directors, namely Mr. Swake Srisuchart, Dr. Singchai 
Aroonvuphiphong, and Mr. Somprasong Boonyachai to be re-appointed to continue their 
office for another term, which would otherwise cause the number of the Company’s Board of 
Directors after the affirmative resolution to comprise of 7 members as follows:     

1. Mr. Swake       Srisuchart               Chairman of the Board of Directors 
2. Mr. Amnuay     Karnjanopas           Vice Chairman 
3. Mr. Phisant      Chintanapakdee      Director 
4. Mr. Sutee        Tantivanichanon     Director 
5. Dr. Singchai     Aroonvuthiphong    Independent Director and  

    Chairman of the Audit Committee 
6. Lt. General Sinchai Nutsatid       Independent Director and  
    Member of the Audit Committee 
7. Mr. Somprosong Boonyachai           Independent Director and  
    Member of the Audit Committee 
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 The Directors authority to act on behalf of the company, namely Mr. Swake Srisuchart, 
Mr. Amnuay   Karnjanopas, Mr. Phisant    Chintanapakdee, any two of these three Directors shall be 
authorized to jointly sign together with the Company's seal affixed. The votes shall be cast for each 
candidate on an individual basis as follows: 

5.1 Mr. Swake  Srisuchart                
Approved 362,114,706 votes,  representing 99.99%

 Disapproved          0  votes,  representing    0.00% 
Abstained 6,000 votes,  representing    0.01% 

5.2 Dr. Singchai  Aroonvuthiphong
 Approved 362,114,706  votes,  representing  99.99%

  Disapproved                0  votes,  representing    0.00% 
Abstained 6,000 votes,  representing    0.01% 

 5.3  Mr. Somprasong Boonyachai
  Approved 362,114,706  votes,  representing  99.99%
  Disapproved             0  votes,  representing    0.00% 

Abstained 6,000 votes,  representing    0.01% 

There were 163 shareholders present at the Meeting. (Since there were additional 
18 shareholders a present in this agenda item) 

The Chairman informed the Meeting that since this agenda item, Mr. Swake 
Srisuchart was elected as a member of the Board of Directors for another term, the Chairman 
then invited Mr. Swake Srisuchart on stage.

Agenda 6  To consider and approve the remuneration of directors for the year 2013
The Chairman informed the Meeting that in order to comply with the Public 

Limited Company Act, B.E. 2535 which stipulates that each Annual General Meeting of 
Shareholders shall approve the remuneration of directors, which the remuneration of directors 
for the year 2013 have been appropriately considered by the Nomination and Remuneration 
Committee, therefore, the Board of Directors deemed it appropriate to determine the 
remuneration of directors which can be summarized as follows: 

Board of Directors’ Remuneration

Components of Remunerations 2013 (proposed year) 2012
Board of Directors’ Remuneration
Meeting Allowance: Payment upon the 
presence
- Chairman and Directors of the Board, 
Secretary of the Company and Chief 
Financial Officer 
- Independent Directors

Baht 20,000/person/time 

Baht 40,000/person/time

Baht 20,000/person/time 

Baht 40,000/person/time 

Audit Committee’s remuneration 
Yearly payment 
    -  Chairman of the Audit Committee    
    -  Member of the Audit Committee 

Baht400,000/person/year
Baht350,000/person/year

Baht300,000/person/year
Baht250,000/person/year
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The Chairman asked whether any shareholder had any questions or concerns 
regarding the Board of Directors’ Remuneration for the year 2013. 

Since there was no shareholder asking any further question, the Chairman then 
asked the Meeting to cast their votes on the Board of Directors’ Remuneration for the year 
2013.

Resolution  The Meeting resolved to approve the directors’ remuneration for 
2013 which can be summarized as follows: 

Board of Directors’ Remuneration

Components of Remunerations 2013  2012
Board of Directors’ Remuneration
Meeting Allowance: Payment upon the 
presence
- Chairman and Directors of the Board, 
Secretary of the Company and Chief 
Financial Officer 
- Independent Directors

Baht 20,000/person/time 

Baht 40,000/person/time

Baht 20,000/person/time 

Baht 40,000/person/time 

Audit Committee’s remuneration 
Yearly payment 
    -  Chairman of the Audit Committee    
    -  Member of the Audit Committee 

Baht400,000/person/year
Baht350,000/person/year

Baht300,000/person/year
Baht250,000/person/year

The remunerations were approved with the following votes: 
Approved      361,894,706  votes,  representing     99.94%

 Disapproved                        0    votes,  representing  0.00% 
Abstained 226,000   votes,  representing  0.06% 

There were 163 shareholders present at the Meeting. (Since there were additional 
18 shareholders a present in this agenda item) 

Agenda 7 To consider the appointment of the auditor and the stipulation of the remuneration
 Chairman of the meeting asked Mr. Sutee Tantivanichanon to explain in the agenda to 
the meeting.
 Mr. Sutee explained that the Audit Committee assigned CFO- Account and Finance to 
cooperate with Chairman of the Audit Committee to select the auditor of 2013 by assessing the 
independency and quality of auditing performance in 2012, including skill, capability, experiences in 
auditing the Company’s business and support team of the accounting office. Most importantly, the 
consideration of appropriateness of the remuneration was the main factor for consideration. The 3 
accounting offices were inquired. The 2 accounting office’s provided information of limited services 
and did not propose the prices.   
 CFO and Chairman of the Audit Committee agreed to nominate the former auditor, S.K. 
Accountant Services Co., Ltd., to be the auditor in 2013. The followings are lists of the auditors 

- Mr. Aumpon  Jumnongwat  C.P.A. No. 4663 or 
- Ms. Wanya  Puttasatian  C.P.A, No. 4387 or
- Mr. Narit  Saowaluksakun C.P.A. No. 5369
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In this agenda, a representative from S.K. Accountant Services Co., Ltd. asked 
for correcting the lists of the certified auditors of the company as informing to the shareholders 
in the invitation letter of the AGM 2013.  Former proposition  

- Mr. Aumpon  Jumnongwat  C.P.A. No. 4663 or 
- Ms. Wanya  Puttasatian  C.P.A, No. 4387 or
- Mr. Narit  Saowaluksakun C.P.A. No. 5369

 Correction  
- Ms. Wanya  Puttasatian   C.P.A, No. 4387 or
- Ms. Jantra  Wongsriudomporn  C.P.A. 4996

Mr. Aumpon Jumnongwat and Mr. Narit Saowaluksakun joined the team of other 
auditing offices.

The Company’s Directors and Chairman of the Audit Committee presenting at 
the meeting asked the shareholders attending the meeting to approve the correction of the 
certified auditors’ lists as mentioned above proposed by the auditing company. Other 
information remained unchanged.    

The Annual audit fees for the year 2013 are as follows: 
Audit Fees 2013  

(proposed year) 2012

Annual audit fee and consolidated financial 
statements 1,160,000 1,130,000

Review fee for financial statements of 3 quarters  510,000 450,000
Annual audit fee and 3 quarters of 7 subsidiaries 
and joint-venture companies 969,500 873,050

Total 2,639,500 2,453,050

Resolution Since the amendment of auditor as detailed above was not objected 
by the Meeting, the Meeting therefore resolved to approve the appointment of Ms. Wanraya 
Puttasatian, C.P.A. License No. 4387, or Ms. Chantra WongsriudompornMiss, C.P.A. License 
No. 4996 of S.K. Accountant Services Co., Ltd. as the Company’s auditor for the year 2013 
with the annual audit fee of Baht 1,160,000 (One Million, One Hundred and Sixty Thousand 
Baht only), and the review fee for three quarters of Baht 510,000 (Five Hundred and Ten 
Thousand Baht Only) with the following votes:

Approved 362,162,706  votes,  representing  99.99%
 Disapproved              0  votes,  representing    0.00% 

Abstained         18,000  votes,  representing     0.01% 
There were 165 shareholders present at the Meeting. (Since there were additional 

20 shareholders a present in this agenda item) 

Agenda 8 Consideration of others (if any)

- None – 
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Chairman of the meeting asked the shareholders if there were any questions for 
the Board of Directors to explain.

Mr. Chatchalerm Ongartthansarn, the proxy from the Thai Investors Association 
asked if the Company still worked on the project of Chulalongkorn University, and how many 
project, that there were and how much the cost were.

Chairman of the meeting asked Mr. Phisant Jintanapakdi to give answer to the 
question since the project was under his supervision.

Mr. Phisant explained that the Company received 2 projects from Chulalongkorn 
University, namely: 

-  The Building of Siam Square One Department Store (construction and system) 
worth Baht 1.47 billion, located near Siam BTS Station.  

- International Dormitory of Chulalongkorn University (construction and 
system) worth approximately Baht 1.32 billion, located near former Suan 
Luang market. 

Mr. Teerayuth Puchtanyakit, the shareholder asked about the approved budget of 
Baht 2.2 trillion of the government if the Company had joined the bidding and the possibility 
to receive the work.   

Mr. Swake Srisuchart, Chairman explained that the budget consisted of:
- Infrastructure, namely, road work, high speed train, and sky train.
- Water management 
If the Company could not enter the bidding since its qualification was not 

complete with the record of infrastructure work. At present, the Company was under the 
negotiation with a contractor from China to enhance its potentiality to receive the above work. 
As for the water management work, it was under the discussion with K. Water to receive 
partial work.   

Mrs. Tippawan Poonket, the shareholder asked about the progress of the setting 
of the property fund by registering SOHO project of Bumrung Muang Plaza Co., Ltd.  

Mr. Thada explained that ING Fund, as the fund manager and the advisor of the 
setting up of the fund had prepared 90% of the information for the filing. However, the parent 
company of ING Fund had sold partial shares to UOB and UOB had not clearly established the 
policy to operation the business of ING Fund. Thus, ING Fund was trying to find a new 
advisor and the fund manager to SOHO project which might take some time. According to the 
plan, the Company expected that the property fund would be established within July 2013 with 
the financial amount around Baht 2.3-2.5 billion.

Mrs. Tippawan Poonket, the shareholder asked about the Company’s target 
revenue in this year and its percentage, how many backlog, the percentage of work proportion 
from the private and government sectors.  

Mr. Thada explained that in 2013 it was expected that the revenue would increase 
by 15% with the present backlog of around Baht 9 billion: 60% from the private sector and 
40% from the government sector of which would be increased in the future.
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Since there was no shareholder making any inquiry, the Chairman, then thanked 
all the shareholders for their attendance of this Meeting and then declared the Meeting 
adjourned.

The meeting adjourned at 15.30 hrs.

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

      Recorded by 

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

Secretary of the Company 

Certified authentic 

 
 

Signed ……………………………………….………………..……………….…….. 
(Mr. Amnuay Karnjanopas)    (Mr. Phisant Chintanapakdee)

Director Director
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เอกสารแนบ 2 

รายงานการประชุมวิสามญัผูถือหุน ครั้งท่ี 3/2556 
บริษัท เพาเวอรไลน เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) 

 วันท่ี 13 กันยายน 2556  
 

การประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 3/2556 ประชุม ณ หองแกรนดบอลลูม ชั้น ซี โรงแรมแกรนด เซ็นเตอรพอยท 
เทอรมินอล 21 ซอยสุขุมวิท 19 (วัฒนา) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 

จํานวนผูถือหุน ณ วันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน วันที่ 20 สิงหาคม 2556 รวมทั้งสิ้น 4,884 ราย นับรวมจํานวน
หุนทั้งหมดได 1,072,626,551 หุน โดยในวันประชุมมีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเอง จํานวน 118 ราย นับรวมจํานวนหุนได 
331,555,692 หุน และโดยการมอบฉันทะจํานวน 109 ราย นับรวมจํานวนหุนได 238,339,441 หุน รวมเปนผูเขารวมประชมุ
จํานวนทั้งสิ้น 227 ราย นับรวมจํานวนหุนทั้งหมดได 569,895,133 หุน หรือคิดเปนรอยละ 53.13 ของจํานวนหุนที่จําหนายได
แลวทั้งหมดของบริษัท ครบเปนองคประชุม 
 
เริ่มการประชุมเวลา 14.00 น. 

 
นายธาดา ชุมะศารทลู เลขานุการบริษัท กลาวสวัสดีและขอบคณุผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะทุกทานที่ไดสละเวลา

เขารวมประชุมในการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 3/2556 ซึ่งการประชุมในครั้งน้ีประกอบดวยวาระการประชุมรวมทั้งสิ้น 7 
วาระ ตามรายละเอียดที่ไดสงใหกับผูถือหุนทกุทานพรอมกับหนังสือนัดประชุม และที่ไดเปดเผยบนเว็บไซตของบริษัทที่ 
http://www.ple.co.th แลว 

สําหรับการดาํเนินการประชุมตามขอบังคับของบริษัท ขอ 27 ระบุไววา ประธานในท่ีประชุมฯ มีหนาที่ควบคุมการ
ประชุมใหเปนไปตามขอบังคับของบริษัทวาดวยการประชุม ที่ประชุมฯ อาจมีมติใหเปลี่ยนลาํดับวาระการประชุมดวยคะแนน
เสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชุม จึงขอช้ีแจงขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการประชุม การลงคะแนนเสียง 
และการนับคะแนนเสียงในวาระตาง ๆ ดังน้ี 

 
วิธีปฏิบัติในการประชุมการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงในวาระตาง ๆ 

การอภิปราย :  
ผูใดประสงคจะกลาวถอยคาํตอที่ประชุม ใหยกมือขึ้นพนศีรษะ เม่ือประธานท่ีประชุมอนุญาต แลวจึงเดินไปยัง

ไมโครโฟนที่จัดเตรียมไว โดยตองกลาวถึง  
- ชื่อ-ชื่อสกลุของผูอภิปราย  
- สถานะเปนผูถือหุน/หรือผูรับมอบฉันทะ  
- และจํานวนหุนที่ถืออยูหรือมอบฉันทะ  
- แลวจึงอภิปรายในเนื้อหาตามวาระ  
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การออกเสียงลงคะแนน :  
เพื่อความรวดเร็ว และเพ่ือไมใหเสียเวลาของผูถือหุน 
- ประธานฯ จะเรียนถามในทุกวาระวา จะมีผูใดไมเห็นชอบหรืองดออกเสียงหรือไม  
- ถาไมมีผูไมเห็นชอบหรืองดออกเสียง ประธานฯ ก็จะขอสรุปในวาระน้ัน ๆ วา ที่ประชุมผูถือหุน มีมติเปนเอก

ฉันทรับรอง หรือใหความเห็นชอบตามท่ีประธานฯ เสนอ  
ถามีผูใดไมใหความเห็นชอบ หรืองดออกเสียง ประธานฯ จะขอใหผูถือหุน และผูรับมอบฉันทะที่ไมใหความ

เห็นชอบ หรืองดออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนน  
- เลขานุการบรษิทัจะขออาสาสมัครจากที่ประชุมผูถือหุน จํานวน 1 คน เพ่ือทําหนาที่เปนกรรมการตรวจนับ

คะแนน เพ่ือใหการนับคะแนนเปนไปอยางโปรงใส ถูกตองตามกฎหมาย และขอบังคับของบริษัท  
- เมื่อผูถอืหุนเขียนเครื่องหมายบนบัตรลงคะแนนแลว ประธานฯ จะสั่งใหเจาหนาที่ไปรบัมาเพื่อสงใหแก

กรรมการตรวจนับคะแนนตอไป  
- การเก็บบัตรลงคะแนน จะเก็บเฉพาะผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะที่ลงคะแนนเสียงไมเห็นดวย และงดออกเสียง

เทาน้ัน ยกเวนวาระการแตงตั้งกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ซึ่งขอใหผูถือหุนทุกรายลงคะแนนเสียงในใบ
ลงคะแนน สําหรับกรรมการแตละทาน โดยจะเก็บบัตรลงคะแนนจากผูถือหุนทุกทาน 

การนับคะแนนและการประกาศผลคะแนน 
- จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผูถือหุน ที่ลงคะแนนเสียงไมเห็นดวยและงดออกเสียงในแตละวาระ  
- สวนที่เหลือถือวาเปนคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นดวยในวาระนั้น ๆ  
- และใหกรรมการตรวจนับคะแนนเปนผูประกาศผลการลงคะแนนในแตละวาระที่มีการออกเสียง ลงคะแนนใน

ที่ประชุม  
กรณีที่จะมีผลทําใหการลงคะแนนเสียงเปนโมฆะ 
- หากบัตรลงคะแนนมีการลงคะแนนไมตรงตามวาระที่มีการลงคะแนน  
- หากผูลงคะแนนไมทําเครื่องหมายใด ๆ ในชองลงคะแนนและสงใหเจาหนาที่ของบริษัทเพ่ือตรวจนับคะแนน 
- หากบัตรคะแนนชํารุดจนไมสามารถวินิจฉัยไดวาผูลงคะแนนมีความประสงคจะลงคะแนนเชนใด  
- หากบริษัท ตรวจสอบพบในภายหลังวา ผูรับมอบฉันทะไดเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนในบัตรลงคะแนน ทําให

ไมเปนไปตามความประสงคของผูมอบฉันทะ  
 
ไมทราบวามีผูถอืหุนทานใดมีความสงสัยหรือขอซักถามเกี่ยวกบัวิธีปฏิบัติในการประชุม การลงคะแนนเสียง และ

การนับคะแนนเสียงหรือไม   หากไมมีผูใดซักถามก็ถอืวาที่ประชมุรับทราบวิธีปฏิบัติในการประชมุ การลงคะแนนเสียง และการ
นับคะแนนเสียงแลว 

 
 
 



42

   

เลขานุการบรษิทั กลาวแนะนําและเรียนเชิญคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารที่เขารวมประชุมบนเวที  
ดังน้ี 
คณะกรรมการบริษัท 

1. นายเสวก  ศรสีุชาต  ประธานกรรมการ 
2. นายอํานวย กาญจโนภาศ รองประธานกรรมการ 
3. นายพิสันต จินตนาภักด ี กรรมการ 
4. นายสุธี  ตันติวณิชชานนท กรรมการ 
5. ดร.สิงหชัย อรุณวุฒิพงศ กรรมการอสิระ 
โดยกรรมการ 2 ทาน คือ นายสมประสงค บุญยชัย กรรมการอิสระ และพลโทสินชัย นุสถิตย กรรมการอิสระ ไมสามารถ

เขารวมประชุมไดเน่ืองจากตดิภารกิจสาํคัญโดยเรงดวน 
 

คณะกรรมการบริหาร 
1. นายเสวก  ศรสีุชาต  ประธานกรรมการบริหาร 
2. นายอํานวย กาญจโนภาศ รองประธานกรรมการบริหาร 
3. นายพิสันต  จินตนาภักด ี กรรมการบริหาร 
4. นายพิสิฐ   โรจนมงคล กรรมการบริหาร 
5. นายสุธี  ตันติวณิชานนท กรรมการบริหาร / ประธานเจาหนาที่ฝายบัญชแีละการเงิน 
6. นายสมศักดิ์  สมบูรณทรัพย กรรมการบริหาร 
7. นายธาดา  ชุมะศารทลู กรรมการบริหาร 
8. นางชุติมา อยูสาธร  กรรมการบริหาร 
โดยกรรมการบริหาร 3 ทาน คือ นายสหชัย พิรพัฒน นายกฤติ ภาษิต และนายสมบัติ หวังใจสุข ไมสามารถเขารวมประชุม

ไดเน่ืองจากตดิภารกิจอื่น  
ผูบริหาร 

1. ดร. พศิน  สืบทรัพยอนันต ผูอํานวยการฝายพัฒนาธุรกิจและการลงทุน 
ผูเขารวมประชุม 

1. ตัวแทนจากบริษทั คลิฟฟอรด ชานซ (ประเทศไทย) จํากัด คือ นางสาววิภวี เกาสละ  
ทําหนาที่ในฐานะท่ีปรึกษากฎหมายในการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิของบริษัท 

2. นายแดง แปงสุข ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท 
3. นายเอกชัย บุดดา รักษาการผูจัดการแผนกตรวจสอบภายใน  ทําหนาที่ตรวจนับคะแนน 
4. ตัวแทนจากผูตรวจสอบบัญชีของบริษัท เอสเค แอคเคานแตนท เซอรวิส จํากดั คือ นางสาวทวีวรรณ  ขันธอารี 
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เลขานุการบรษิทัเรียนเชิญผูถือหุนที่เขารวมประชุมเปนกรรมการตรวจนับคะแนน  โดยผูถือหุน นายสถาพร 
ผังนิรันดร เปนผูถือหุนจํานวน 22,000 หุน  อาสาเปนกรรมการตรวจนับคะแนนรวมกับ  นายเอกชัย บุดดา  และนางสาว
ทวีวรรณ  ขันธอาร ี
 เลขานุการบรษิทัแจงตอที่ประชุมวา ตามขอบังคบัของบริษัท ขอ 27 ระบุไววา การประชุมผูถือหุนตองมีผูถือหุน และ
ผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุนมาประชุมไมนอยกวา 25 คน หรือมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุนมาประชุมไมนอยกวา 1 
ใน 3 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม ขณะน้ีมีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเอง จํานวน 118 ราย นับ
รวมจํานวนหุนได 331,555,692 หุน และโดยการมอบฉันทะจํานวน 109 ราย นับรวมจํานวนหุนได  238,339,441 หุน รวมเปน
ผูเขารวมประชุมจํานวนทั้งสิ้น  227 ราย นับรวมจํานวนหุนทั้งหมดได 569,895,133 หุน หรือคิดเปนรอยละ 53.13 ของจํานวน
หุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท โดย ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2556  บริษัทมีผูถือหุนทั้งหมดจํานวน 4,884 ราย รวมจํานวน
หุนทั้งสิ้น 1,072,626,551 หุน ครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของบริษัท และไดเรียนเชิญ นายเสวก ศรีสุชาต ประธาน
กรรมการ ทําหนาที่ประธานท่ีประชุม และเริ่มการประชุม 

นายเสวก ศรีสชุาต ประธานกรรมการ ทําหนาที่ประธานที่ประชุมจึงขอกลาวเปดประชุมวิสามญัผูถือหุน คร้ังที่ 
3/2556 ตามระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี 
 
วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถือหุน ครั้งท่ี 2/2556 เมื่อวันจันทรท่ี 13 พฤษภาคม 2556  

ประธานฯ ไดชี้แจงตอที่ประชุมวา บริษัทไดสงสําเนารายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 2/2556   เม่ือวัน
จันทรที่ 13 พฤษภาคม 2556 ใหผูถือหุนไวลวงหนาพรอมกับหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนแลว จึงเรียนถามผูถือหุนถึงขอสงสัย
หรือขอแกไข (ถามี)  

ประธานฯ ไดเรียนถามผูถือหุนวา ทานใดมีขอสงสัยเพิ่มเติมหรือไม หากไมม ี ขอที่ประชุมลงมติพิจารณารับรอง
รายงานการประชุมดังกลาว 
 นายธงชัย ลักขณะวิสิฎฐ เปนผูถือหุนจํานวน 1 หุน มีคําถามในวาระน้ี  ทําไมตองใสจํานวนหุนไวในรายงานการ
ประชุมในแตละครั้ง  หากจะขอใหบริษัทไมใสจํานวนหุนในรายงานการประชุมไดหรือไม 
 คุณธาดา  ชี้แจงวา  การใสชื่อและจํานวนหุนที่ถือเปนการแนะนําใหผูถอืหุนทานอ่ืนไดทราบวาทานเปนผูถือหุนของ
บริษัทจริง ๆ สวนเรื่องการไมใสจํานวนหุนในรายงานการประชมุบริษัทขอรับไวพิจารณาอีกครั้ง 
 นายศกัดิช์ัย  สกลุศรีมนตรี  เปนผูถือหุนจํานวน 2 หุน มีคําถามในวาระนี้  ดังน้ี 

1. หุนกูแปลงสภาพใหแกผูลงทุนในตางประเทศโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ที่ออกขายใหกับ UOB 
Kay Hian Private Limited ในประเทศสิงคโปร (UOB) ที่ออกขายเปนชุด ๆ ขายหมดไปหรือยัง 
  ดร.พศิน ชี้แจงวา หุนกูแปลงสภาพ จํานวนรวม 260,000,000 หุน  ที่ไดออกเปนชุด ๆ และเสนอขายใหกับ 
UOB ไดออกและขายให UOB ทั้งหมดแลว โดยราคาที่ใชแปลงสภาพ คือ 2.24 บาท ตอ หุน โดยบริษัทไดรับเงินรวมทั้งสิ้น 
582.4 ลานบาท 

2. ในรายละเอียดหุนกูแปลงสภาพใหแกผูลทุนในตางประเทศโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) หนา  25 
ของหนังสือเชิญประชุม  ทําไมไมใสราคาแปลงสภาพ 



44

   

 ดร.พศิน  ชี้แจงวา  ราคาแปลงสภาพเปนราคาท่ีคิดจากรอยละ 90 ของราคาปดถวัเฉลี่ยตอหุนของชวงระยะเวลา 3 วัน
ทําการใด ๆ ติดตอกันในระหวางชวงระยะเวลา 75 วันทําการกอนวันใชสิทธ์ิแปลงสภาพที่เกีย่วของสําหรับหุนกูแปลงสภาพ 
(ราคาใชสิทธิแ์ปลงสภาพลอยตัว (Floating Conversion Price) ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 2/2556  วันที่ 13 พฤษภาคม 
2556  ไดอนุมัติไว  ดังน้ัน  ในวันประชุมดังกลาวจึงไมสามารถกําหนดราคาที่แนนอนได 

เนื่องจากไมมีคําถามอื่นใดเพ่ิมเตมิ ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุมลงมติในวาระนี้  
 มติท่ีประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันจันทรที่ 13 พฤษภาคม 2556โดยมี
มติรับรองดวยคะแนนเสียง ดังน้ี 

เห็นดวย จํานวน 569,895,134 เสียง  คิดเปนรอยละ 100 
ไมเห็นดวย จํานวน 1 เสียง  คิดเปนรอยละ 0 
งดออกเสียง จํานวน 0 เสียง  คิดเปนรอยละ 0 

จํานวนผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งสิ้น 228  ราย (โดยในวาระนี้มีผูถือหุนเขารวมประชุมเพ่ิมอีก 1 ทาน หลังจากเริ่ม
ประชุม) 
 
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัทใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัท

ตามสัดสวนการถือหุน (Rights Offering) 
ประธานฯ ไดชี้แจงตอที่ประชุมวา  ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 

กรกฎาคม 2556  ไดมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท (Warrant)  ใหแกผูถือหุน
เดิมของบริษัทตามสัดสวนการถอืหุน (Rights Offering) จํานวน 536,313,275 หนวย โดยไมคิดมูลคา ในอัตราสวน 2 หุนเดิม 
(มูลคาทีต่ราไวหุนละ 1 บาท) ตอ 1 หนวยของใบสําคัญแสดงสทิธิ โดยมีรายละเอียดตามท่ีปรากฏในสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 2 
อยางไรก็ดี เพ่ือใหเปนตามประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทนุ ที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอ
ขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนที่ออกใหมและหุนที่ออกใหมเพื่อรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ การเสนอขายใบสําคัญแสดง
สิทธิดังกลาวขางตนจะตองไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุนของบริษัทดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนทีม่าประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเหน็สมควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอ
ขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทตามสดัสวนการถือหุน จํานวน 536,313,275 
หนวย โดยไมคิดมูลคา ในอัตราสวน 2 หุนเดิม (มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท) ตอ 1 หนวยของใบสําคัญแสดงสิทธิ ดังมี
รายละเอียดตามที่ปรากฏในส่ิงที่สงมาดวยลาํดับที่ 2  

ทั้งน้ี ใหกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิในวันจันทรที่ 19 สิงหาคม 2556 
(Record Date) และใหรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (ตามที่ได
มีการแกไข) โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2556 อยางไรก็ดี การใหสิทธิดังกลาวของบริษัท
ยังมีความไมแนนอน เน่ืองจากตองรอการอนุมัตจิากที่ประชุมผูถอืหุน 
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นอกจากนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการมอบอํานาจใหคณะกรรมการบริษัท หรือ
ประธานกรรมการบริหาร หรือบุคคลท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัทหรือประธานกรรมการบริหาร มีอํานาจ
ดําเนินการในเร่ืองที่เกี่ยวของกับ และ/หรือ ตอเนื่องกับการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสทิธิใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัท
ดังกลาว ซึ่งรวมถึงแตไมจํากดัเพียงเร่ืองตางๆ ดังตอไปน้ีดวย ทั้งน้ี เพ่ือใหการดําเนินการในรายละเอียดที่เกี่ยวของสามารถ
ดําเนินการไดโดยสะดวกและคลองตัว 

(1) การกําหนดหรือแกไขรายละเอียด วิธีการและเง่ือนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดง
สิทธิใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทตามความจาํเปนและเหมาะสม ซึ่งรวมถึงแตไมจํากดัเพียง การจัดสรร
ใบสําคัญแสดงสทิธิ การกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิไดรับการจดัสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ วันที่ออก
ใบสําคัญแสดงสทิธิ และเง่ือนไขการปรับสิทธิ (ในกรณีที่ตองมีการเปล่ียนแปลงจากที่ระบุไวในสิ่งที่สงมาดวย
ลําดับที่ 2) 

(2) การเขาเจรจา ทําความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาที่เกี่ยวของ รวมถึงคําขออนุญาต คําขอผอนผัน
ตางๆ หรือเอกสารและหลกัฐานที่จําเปนและเกีย่วของกับการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกผูถือ
หุนเดิมของบริษัท รวมถึงการตดิตอประสานงาน และการย่ืนคาํขออนุญาต คําขอผอนผัน หรือเอกสารและ
หลักฐานที่จําเปนและเกี่ยวของดังกลาวตอหนวยงานราชการหรอืหนวยงานที่มีอํานาจตามกฎหมาย หรือบุคคล
ใดๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้งการนําใบสําคัญแสดงสทิธิและหุนสามัญที่เกิดจากการใชสิทธิตามใบสาํคัญแสดงสิทธิ
เขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย 

(3) การดําเนินการใดๆ ที่จําเปนและสมควรเพ่ือใหการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิใหแกผูถือหุนเดิม
ของบริษัทบรรลผุลสําเรจ็และเปนไปตามวัตถุประสงค 

จากน้ันประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามขอมูลเพ่ิมเติม 
 นายสถาพร  ผังนิรันดร  เปนผูถือหุนจํานวน 22,000 หุน ไดเสนอใหทานประธานเปดโอกาสใหผูถือหุนที่เขารวม
ประชุมในวันน้ีซักถามขอมูลตาง ๆ เพิ่มเติมและอภิปรายในเรื่องของการออก Warrant ใหกับผูถอืหุนเดิมและออก ESOP ใหกับ
กรรมการบริษัทและพนักงานที่ไดกาํหนดไวใหพิจารณาในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 ในชวงเวลานี้  โดยนาจะใชเวลา ประมาณ 1 
ถึง 2 ชัวโมง  เพราะเปนเร่ืองที่มีความเกี่ยวโยงกันกอนที่จะขอใหที่ประชุมมีมติตามวาระท่ีกําหนดไว  ประธานที่ประชุมได
พิจารณาและไมมีผูถือหุนทานใดคัดคานขอเสนอของ นายสถาพร ประธานจึงเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและอภิปราย 
 นายสถาพร  ผังนิรันดร  เปนผูถอืหุนจํานวน 22,000 หุน ขอใหชี้แจงความเปนมาของการออก Warrant และ ESOP 
ในคร้ังน้ี 
 ดร.พศิน สืบทรพัยอนันต  ชี้แจงวาการออก Warrant ใหกับผูถือหุนของบริษัทในครั้งน้ีที่ราคา 0.00 บาท ตอหนวย 
จํานวน 536,313,275 หนวย  แปลงสภาพเปนหุนในจํานวนเดียวกันที่ราคา 3.20 บาท ตอหุนในอีก 2 ป ขางหนานับจากวันที่ออก 
Warrant  เพื่อเปนการเตรียมพรอมใหบริษัทมีกองทุนที่เพียงพอสําหรับการขยายธุรกิจในอนาคต  ซึ่งจะสอดคลองกับการเขาสู
ตลาดที่เปดกวางของ AEC ซึ่งการดาํเนินการดังกลาวน้ีจะปนผลดตีอบรษิัทและผูถือหุนในอนาคต  สวนการออก ESOP ใหกับ
กรรมการและพนักงานครั้งนี้  เพ่ือเปนขวัญและกําลังใจใหแกกรรมการและพนักงานบริษัทที่ไดรวมกันทํางานอยางหนักในการ
แกไขปญหาและชวยกันพัฒนาบริษัท  ตลอดจนเปนการสรางแรงจูงใจใหกับพนักงานใหมีความรูสึกถึงความเปนเจาของรวมกัน  
จึงขอใหผูถือหุนใหการสนับสนุนการดําเนินการท้ังสองนี้ 
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 นายเสวก  ศรสีชุาต  ในฐานะประธานกรรมการบริหารเห็นวาการออก ESOP ในครั้งน้ีจะเปนสวนหน่ึงที่จะทําให
พนักงานของบริษัททุกคนมีสวนรวมในการเปนเจาของบริษัท และรวมมือรวมแรงรวมใจกันในการผลกัดันใหบริษัทพัฒนาย่ิง ๆ 
ข้ึนไป นอกจากน้ันจะเปนสวนที่ทําใหสามารถรักษาพนักงานทีมี่ความสามารถและประสบการณที่ดีไวกับบริษัทได  เน่ืองจาก
ในชวงที่ผานมาธุรกิจรับเหมากอสรางขาดแคลนบุคลากร  บุคลากรมกีารยายงานบอยการที่จะขึ้นคาตอบแทนใหสูงข้ึนเรื่อย ๆ 
เพ่ือซื้อตัวบุคลากรหรือจายผลตอบแทนใหในลักษณะอ่ืน ๆ ในจํานวนที่สูง เชน โบนัส ยอมทําไดยากและสรางแรงจูงใจไดนอย
กวา 
 นายสุพจน  เอื้อชัยเลศิกลุ  เปนผูถือหุนจํานวน 130 หุนมีคําถามในวาระนี้  ดังน้ี 

1. ในการประชุมครั้งน้ีหากวาระท่ี 2 ผานมติที่ประชุม แตวาระที่ 3 ไมผานมตทิี่ประชุมจะมีผลตอการเพิ่มทนุ
อยางไร 
 ดร.พศิน  ชี้แจงวา  หากการออก Warrant ในวาระที่ 2 ผาน  และการออก ESOP ในวาระที่ 3 ไมผาน  การเพิ่มทุนก็จะ
เพ่ิมเฉพาะในสวนที่จะรองรับ Warrant สวนการเพิ่มทุน จํานวน 53 ลานหุน  เพื่อรองรับ ESOP ก็จะตองยกเลิก  สวนวาระอ่ืน ๆ 
ที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุนจะตองปรับใหสอดคลองกนั 

2. ผมทราบมาวาทางตลาดหลกัทรพัยใหออกหุนในราคาท่ีไมต่าํกวาราคาตลาด  จึงขอใหชวยชี้แจงสําหรับราคา 
Warrant สําหรับ ESOP ที่จะแปลงราคา 1 บาท   
 ดร.พศิน ชี้แจงวา การออกหุนในราคาท่ีต่าํกวาราคาตลาดสามารถดําเนินการได  แตตองเปนไปตามหลักเกณฑ
และประกาศของสํานักงานกํากบัหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (กลต.)  และไดรับการอนุมัติจากผูถือหุนตามหลักเกณฑการ
อนุมัติที่กําหนดไว  และไมขัดตอกฎหมายสวนราคาแปลงสภาพของ ESOP ที่ราคา 1 บาทตอหุน ราคา 1 บาท ถือเปนราคา Par 
ของหุนบริษัท 

นางสาววิภา  สุวณิชย  เปนผูรับมอบฉันทะจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย ถือหุนจํานวน  5  หุน  มีคําถามใน
วาระนี้  ดังน้ี 

1. ทําไมตองออก Warrant สําหรบั ESOP ซึ่งทําใหผูถือหุนเดิมเกิดผลกระทบตอราคาตลาดของหุน (Price 
Dilution) นาจะออกเปนโบนัสใหกับพนักงานมากกวา 

นายธาดา  ชีแ้จงวา  การออก Warrant สําหรบั ESOP ใหกับพนักงานทุกคนของบริษัทเพ่ือเปนแรงจูงใจ
ใหกับพนักงานใหเกิดความรูสึกถึงความเปนเจาของรวมกัน  ซึ่งสําหรับธุรกิจรับเหมากอสรางในปจจุบัน  บุคคลากรทกุคนของ
บริษัทมีความสําคัญมาก  การรักษาบุคลากรของบริษัทใหทํางานใหกับบริษัทดวยความรักและซื่อสัตยตอองคกรจะทําใหบริษัท
สามารถกาวไปขางหนา  และประสบผลสําเรจ็ตามเปาหมายไดอยางดี  สวนผลกระทบตอราคาหุนก็มีนอยมากไมเกิน 1.13%  
สําหรับการใหเปน Bonus กับพนักงานเปนเพียงอีกสวนหน่ึงในการสรางแรงจูงใจเทาน้ัน 

2. ขอทราบหลักการในการให Warrant ESOP เพราะเห็นวามีการจดัสรรใหกับผูบรหิารของบริษัท ที่รวมกัน
แลวเกือบ 10% 
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นายธาดา  ชี้แจงวา  ESOP ในครั้งน้ีบริษัทใหกับพนักงานทุกคนของบริษัท  โดยจัดลาํดับความสําคัญของงาน
และความรับผดิชอบของแตละบุคคล  รวมถึง  การอุทศิตนทํางานใหกับบริษัท  ระยะเวลาในการทํางานใหกับบริษัท  ผลงานที่
ทําใหกับบริษัทรวมถึงผลการปฏิบัติงานของพนักงานแตละบุคคลที่ผานมา 

นายสถาพร  ผังนิรันดร  เปนผูถอืหุนจํานวน 22,000 หุน  มีคําถามในวาระน้ี  ดังน้ี 
1. ชวยอธิบายราคาการแปลงสภาพ Warrant ที่ราคา 3.20 บาท  ซึ่งสูงกวาราคาตลาดในปจจุบัน 

 ดร.พศิน ชี้แจงวา  ราคาแปลงสภาพของ Warrant ที่ 3.20 บาท  เปนราคาท่ีกําหนดข้ึนในอีก 2 ป ขางหนา  และ
ราคาดังกลาวเปนราคาที่ไดจากการประเมินบนสมมุติฐานของรายไดและกําไรทีบ่ริษัทคาดวาจะสามารถทําไดในอีก 2 ปขางหนา  
ซึ่งโดยความเหน็สวนตัวแลวตัวเลขดังกลาวนาจะตํ่ากวาตัวเลขทีค่วรจะเปน 

2. ชวยอธิบายราคาการแปลงสภาพ Warrant และ Warrant สําหรบั ESOP ที่แตกตางกันมาก  ซึ่งไมเปนธรรมใน
ราคาการใชสิทธ์ิที่ตางกัน 
 ดร.พศิน  ชี้แจงวา  Warrant ที่ออกใหกับผูถือหุนเดิมดวยราคา 0.00 บาท จะนําเขาจดทะเบียนกับตลาด
หลักทรัพย ฯ และสามารถซ้ือขายกันได  นับจากวันที่ทางตลาดหลกัทรัพยอนุญาตใหทําการซื้อขายในตลาดหลักทรพัย ฯ ได  ซึ่ง
คาดวาประมาณปลายเดือนตุลาคม 2556  ดังน้ัน  ผูถือหุนเดิมสามารถซื้อขาย Warrant ไดในชวงระยะเวลา 2 ป กอนจะถึงวันทีท่ี่
จะแปลงสภาพท่ีราคา 3.20 บาทตอหุน  ซึ่งในสวนน้ีทางผูถือหุนจะไดรับประโยชนจากการออก Warrant ในครั้งน้ี  สวน ESOP 
ใหกับพนักงานแมวาราคาแปลงสภาพเทากับ 1.0 บาทตอหุน  แตพนักงานสามารถทยอยแปลงสภาพในระยะเวลา 3 ป  คือ  ปที่ 1  
40%,  ปที่ 2  30%  และปที่ 3  30%  และเมื่อแปลงสภาพและพนักงานขายหุนออกไปแลวพนักงานตองเสียภาษีในสวนของกําไร
ที่เกิดข้ึนดวย  จึงเห็นวาราคาที่กาํหนดไวอยูในเกณฑที่เหมาะสมดีแลว  
 
 นายนรา  ศรีเพชร  เปนผูถือหุนจํานวน 100 หุน  มีคําถามในวาระน้ี  ดังน้ี 

1. ทานมีแนวทางในการดําเนินงานอยางไรหากวาระที่ 2  และวาระที่ 3 ไมผานมติที่ประชุม 
 ดร.พศินชี้แจงวาทั้ง 2 วาระมีความสําคัญ  และเปนการวางแผนสําหรับอนาคตของบริษัท  ซึ่งผูถือหุนควรให
การสนับสนุน  หากไมผานการอนุมัติทางคณะกรรมการบริษัทคงตองพิจารณากําหนดแนวทางในการดาํเนินการตอไป 

2. เน่ืองจากปจจุบนัมาการแขงขันกันมาก บริษัทมีจุดแข็งในการดําเนินการของบริษัทอยางไร 
 นายธาดา  ชี้แจงวา  ปจจุบันบริษัทไดเขาประมูลงานทั้งภาครัฐและเอกชน  โดยนอกจากการรับเหมางาน
โครงสราง  และสถาปตยกรรมแลวบริษัทสามารถเขารับงานตดิตั้งระบบ  โดยทั้ง 2 สวนบริษัทมีทีมงานท่ีพรอม  นอกจากนั้น  
ผลงานของบริษัทในระยะเวลาท่ีผานมา  เปนสวนที่สงเสริมใหบริษัทสามารถเขารวมประมูลงานกอสรางใหมของทั้งภาครัฐและ
เอกชนได  โดยปจจุบันบริษัทมีงานในมือประมาณ 1 หม่ืนลานบาท  และกําลังรองานที่อยูระหวางการประมูลอีกหลายโครงการ  
นอกจากน้ันบริษัทอยูระหวางการดาํเนินการหาผูรวมงาน / รวมลงทุน  เพ่ือรับงานโครงการของรัฐบาลขนาดใหญที่จะเกิดข้ึนใน
ปตอ ๆ ไป 
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 นายพิชิต  สาธิตธรรมพร  เปนผูถือหุนจํานวน 8,900 หุน  มีคําถามในวาระน้ี  ทําไม Warrant สําหรับ ESOP มีราคา
แปลงสภาพที่ราคา 1 บาทซึ่งเปนราคาทีต่่ํากวาราคาตลาดมาก 
 ดร.พศิน ชี้แจงวา  ราคาแปลงสภาพที่ 1 บาท ตอหุนสําหรับ ESOP เปนราคาที่เหมาะสม  เพราะหากพนักงานมีกําไร
จากการขายหุนที่มาจากการแปลงสภาพน้ีจะตองเสียภาษีรายไดอีกสวนหน่ึงดวย 

ภายหลังจากทื่ ดร.พศิน สืบทรัพยอนันต ในฐานะผูอํานวยการฝายพัฒนาธุรกิจของบริษัท ไดตอบคําถามของผูถือหุน
และชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมตอที่ประชุม และผูถือหุนไดซกัถามขอมูลเพ่ิมเติมเปนที่เรียบรอยแลว ประธานฯ จึงเสนอใหที่
ประชุมลงมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทตาม
สัดสวนการถือหุน (Rights Offering) และการมอบอํานาจใหคณะกรรมการ หรอืประธานกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ไดรับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัทหรือประธานกรรมการบริหารมีอํานาจดําเนินการตาง ๆ ที่จาํเปนและสมควรอันเกี่ยวเน่ือง
กับการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิของบริษัทตามที่เสนอ 

มติท่ีประชุม มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทใหแกผูถือหุน
เดิมของบริษัทตามสัดสวนการถอืหุน (Rights Offering) และการมอบอาํนาจใหคณะกรรมการ หรือประธานกรรมการบริหาร 
หรือบุคคลท่ีไดรบัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือประธานกรรมการบริหาร ตามรายละเอียดที่เสนอขางตนทุกประการ 
ดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถอืหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 

เห็นดวย จํานวน 569,907,909 เสียง  คิดเปนรอยละ 99.99 
ไมเห็นดวย จํานวน 50,246 เสียง  คิดเปนรอยละ 0.01 
งดออกเสียง จํานวน 10,000 เสียง  คิดเปนรอยละ 0 

จํานวนผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งสิ้น 245 ราย (โดยในวาระนี้มีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิ่มอีก 18 ทาน หลังจากเริ่ม
ประชุม) 
 
วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัทใหแกกรรมการและพนักงาน

ของบริษัท และ/หรือบริษัทยอย (ESOP) 
ประธานฯ ไดชี้แจงตอที่ประชุมวา  ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 

กรกฎาคม 2556  ไดมีมติอนุมัตกิารเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทใหแกกรรมการและพนักงานของ
บริษัท และ/หรอืบริษัทยอย (ESOP) (“ใบสําคัญแสดงสิทธิ-ESOP”) จํานวน 53,000,000 หนวย โดยไมคิดมูลคา โดยมี
รายละเอียดตามที่ปรากฏในส่ิงที่สงมาดวยลาํดับ 3 อยางไรก็ดี เพ่ือใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 
32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลกัทรัพยที่ออกใหมตอกรรมการหรือพนักงาน การเสนอขายใบสาํคัญแสดงสิทธิ-ESOP ดังกลาว
ขางตนจะตองไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุนของบริษัทดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสยีงทั้งหมดของผูถือ
หุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไมมีผูถือหุนรวมกันเกินกวารอยละ 10 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน
ที่มาประชุมออกเสียงคัดคานการเสนอขายดังกลาว 

 
 
 



49

   

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเหน็สมควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอ
ขายใบสําคัญแสดงสิทธิ-ESOP จาํนวน 53,000,000 หนวย โดยไมคิดมลูคา ดังมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในสิ่งที่สงมาดวยลาํดับ
ที่ 3 ทั้งน้ี ใบสําคัญแสดงสิทธิ-ESOP ที่จะเสนอขายตอกรรมการ มีการกําหนดราคาเสนอขาย ขอกําหนดและเง่ือนไขของ
ใบสําคัญแสดงสทิธิที่ไมดีไปกวาใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะเสนอขายตอพนักงาน 

นอกจากนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการมอบอํานาจใหคณะกรรมการบริษัท หรือ
ประธานกรรมการบริหาร หรือบุคคลท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัทหรือประธานกรรมการบริหาร มีอํานาจ
ดําเนินการในเร่ืองที่เกี่ยวของกับ และ/หรือ ตอเนื่องกับการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ-ESOP ดังกลาว ซึ่งรวมถึงแต
ไมจํากดัเพียงเร่ืองตางๆ ดังตอไปน้ีดวย ทั้งน้ี เพ่ือใหการดําเนินการในรายละเอียดที่เกี่ยวของสามารถดําเนินการไดโดยสะดวก
และคลองตัว 

(1) การกําหนดหรือแกไขรายละเอียด วิธีการและเง่ือนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดง
สิทธิ-ESOP ตามความจําเปนและเหมาะสม ซึ่งรวมถึงแตไมจํากดัเพียง การกาํหนดรายชื่อพนักงานที่จะไดรับ
การจดัสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ วันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ และเง่ือนไขการปรับสิทธิ (ในกรณีที่ตองมีการ
เปลี่ยนแปลงจากท่ีระบุไวในสิ่งที่สงมาดวยลาํดบัที่ 3) 

(2) การเขาเจรจา ทําความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาที่เกี่ยวของ รวมถึงคําขออนุญาต คําขอผอนผัน
ตางๆ หรือเอกสารและหลกัฐานที่จําเปนและเก่ียวของกับการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ-ESOP 
รวมถึงการติดตอประสานงาน และการย่ืนคําขออนุญาต คําขอผอนผัน หรือเอกสารและหลักฐานที่จําเปนและ
เกี่ยวของดังกลาวตอหนวยงานราชการหรือหนวยงานที่มีอํานาจตามกฎหมาย หรือบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวของ 
รวมทั้งการนําหุนสามัญที่เกิดจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ-ESOP เขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

(3) การดําเนินการใดๆ ที่จําเปนและสมควรเพ่ือใหการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิ-ESOP บรรลผุล
สําเร็จและเปนไปตามวัตถุประสงค 

จากน้ันประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามขอมูลเพ่ิมเติม 
 นายศกัดิช์ัย  สกลุศรีมนตรี  เปนผูถือหุนจํานวน 2 หุน มีคําถามในวาระนี้  ทําไมคุณสมประสงคไมคอยมาประชมุ 
 
 ประธาน ฯ  ชี้แจงวา  คุณสมประสงคติดภารกิจเรงดวนและสําคัญมาก  จึงไมสามารถเขารวมประชุมได  และ 
 
 ประธาน ฯ ไดแจงในที่ประชุมเพ่ิมเติมวา  นายสิงหชัย อรุณวุฒิพงษ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการ
อิสระไมขอรับหุน ESOP ที่จัดใหจํานวน 700,000 หุน โดยนายสิงหชัย ขอใหทางคณะกรรมการบริษทัหรือประธาน
กรรมการบริหารนําหุนดังกลาวจัดสรรใหกับพนักงานเพิ่มเติม  ซึ่งที่ประชุมผูถือหุนรับทราบ และตบมือใหกับนายสิงหชัยใน
การสละสิทธิ์ดังกลาวใหกับพนักงานทั่วไป 
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เนื่องจากไมมีคําถามอื่นใดเพ่ิมเตมิ ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุมลงมติอนุมัตกิารออกและเสนอขายใบสําคัญแสดง
สิทธิ-ESOP และการมอบอํานาจใหคณะกรรมการ หรือประธานกรรมการบริหาร หรือบุคคลท่ีไดรับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทหรือประธานกรรมการบริหารมีอํานาจดาํเนินการตาง ๆ ที่จําเปนและสมควรอันเกี่ยวเน่ืองกับการออกและ
เสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ-ESOP ตามท่ีเสนอ 

มติท่ีประชุม มีมติอนุมัติการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ-ESOP และการมอบอํานาจใหคณะกรรมการ หรือ
ประธานกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัหรือประธานกรรมการบริหาร ตามรายละเอียด
ที่เสนอขางตนทุกประการ ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน และไมมีผูถือหุนรวมกันเกินกวารอยละ 10 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมออกเสียงคัดคาน 

เห็นดวย จํานวน 568,561,250 เสียง  คิดเปนรอยละ 99.75 
ไมเห็นดวย จํานวน 1,387,205 เสียง  คิดเปนรอยละ 0.24 
งดออกเสียง จํานวน 19,700 เสียง  คิดเปนรอยละ 0.01 

จํานวนผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งสิ้น 245 ราย (โดยในวาระนี้มีผูถือหุนเขารวมประชุมเพ่ิมอีก 18 ทาน หลังจากเริ่ม
ประชุม) 

 
วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ 

ประธานฯ ไดชี้แจงตอที่ประชุมวา บริษัทจะดําเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจํานวน 589,313,275 บาท จาก
ทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 1,072,626,551 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหมจํานวน 1,661,939,826 บาท โดยการออกหุนสามัญเพ่ิม
ทุนจํานวน 589,313,275 หุน   ซึ่งมีมูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เพ่ือรองรับการใชสิทธิตามใบสาํคัญแสดงสิทธิที่จะเสนอขายตอ
ผูถือหุนเดิมของบริษัทตามสัดสวนการถือหุน จาํนวน 536,313,275 หุน และใบสําคัญแสดงสิทธิ-ESOP จํานวน 53,000,000 หุน 
ตามที่ระบุในวาระที่ 2 และ 3ขางตน 

จากน้ันประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามขอมูลเพ่ิมเติม 
เนื่องจากไมมีคําถามอื่นใดเพ่ิมเตมิ ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุมลงมติอนุมัตกิารเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทเพ่ือ

รองรับการใชสทิธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิตามทีเ่สนอ 
มติท่ีประชุม มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจํานวน 589,313,275 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม

จํานวน 1,072,626,551 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหมจํานวน 1,661,939,826 บาท โดยการออกหุนสามญัเพ่ิมทุนจํานวน 
589,313,275 หุน ซึ่งมีมูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอขางตนทุกประการ ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 
4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 

เห็นดวย จํานวน 569,684,384 เสียง  คิดเปนรอยละ 99.95 
ไมเห็นดวย จํานวน 283,771 เสียง  คิดเปนรอยละ 0.05 
งดออกเสียง จํานวน 0 เสียง  คิดเปนรอยละ 0 

จํานวนผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งสิ้น 245 ราย (โดยในวาระนี้มีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิ่มอีก 18 ทาน หลังจากเริ่ม
ประชุม) 

 



51

   

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อใหสอดคลองกับการ
เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 
ประธานฯ ไดชีแ้จงตอที่ประชุมวา สืบเน่ืองจากที่ที่ประชุมผูถอืหุนไดมีมติอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท

ในวาระที่ 4 ขางตน คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของ
บริษัท ขอ 4 เร่ืองทุนจดทะเบียน เพ่ือใหสอดคลองกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนดังกลาว โดยใหยกเลกิขอความเดิมและใชขอความ
ดังตอไปน้ีแทน 

 
“ขอ 4 ทุนจดทะเบียนจํานวน 1,661,939,826 บาท (หน่ึงพันหกรอยหกสิบเอ็ดลานเกาแสน

สามหมื่นเกาพันแปดรอยยี่สิบหกบาทถวน) 
 

 แบงออกเปน 1,661,939,826 หุน (หน่ึงพันหกรอยหกสิบเอ็ดลานเกาแสน
สามหมื่นเกาพันแปดรอยยี่สิบหกหุน) 

 มูลคาหุนละ 1 บาท (หน่ึงบาทถวน) 
 
 

โดยแยกออกเปน 
 หุนสามัญ 1,661,939,826 หุน (หน่ึงพันหกรอยหกสิบเอ็ดลานเกาแสน

สามหมื่นเกาพันแปดรอยยี่สิบหกหุน) 
 หุนบุริมสิทธิ - -” 

 
จากน้ันประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามขอมูลเพ่ิมเติม 

 นายธงชัย ลักขณะวิสิฎฐ เปนผูถือหุนจํานวน 1 หุน มีคําถามในวาระนี้   ในวาระที่ 5 ถาจะไมแกไขบริคนธสนธิได
หรือไม  
 ดร.พศิน  ชี้แจงวา  ไมแกไขหนังสือบริคนธสนธิไมได  ทางบริษัทตองดําเนินการทุกอยางใหเปนไปตามระเบียบ
ขอบังคับและขอกําหนดของกฎหมาย 

เนื่องจากไมมีคําถามอื่นใดเพ่ิมเตมิ ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุมลงมติอนมัุติการแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห
สนธิของบริษัทตามที่เสนอ 
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มติท่ีประชุม มีมติอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพ่ือให
สอดคลองกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียน ตามรายละเอียดที่เสนอขางตนทุกประการ ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวน
เสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 

เห็นดวย จํานวน 569,713,104 เสียง  คิดเปนรอยละ 99.96 
ไมเห็นดวย จํานวน 255,051 เสียง  คิดเปนรอยละ 0.04 
งดออกเสียง จํานวน 0 เสียง  คิดเปนรอยละ 0 

จํานวนผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งสิ้น 245 ราย (โดยในวาระนี้มีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิ่มอีก 18 ทาน หลังจากเริ่ม
ประชุม) 

 
วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิม่ทุนของบริษัทเพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ 

ประธานฯ ไดชีแ้จงตอที่ประชุมวา สืบเน่ืองจากการเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ ก) การออกและเสนอ
ขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทตามสดัสวนการถือหุน ในวาระที่ 2 (ข) การ
ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ-ESOP ในวาระที่ 3 และ (ค) การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทในวาระท่ี 4 ขางตน บริษัท
จะดําเนินการจดัสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจํานวน 589,313,275 หุน ซึ่งมีมูลคาทีต่ราไวหุนละ 1 บาท หรือคิดเปนสัดสวน
รอยละ 35.46 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทภายหลังการออกหุนเพิ่มทุนในครั้งน้ี โดยมีรายละเอียดการ
จัดสรรดังน้ี 

(1) จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 536,313,275 หุน เพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะเสนอ
ขายตอผูถือหุนเดิมของบริษัทตามสัดสวนการถือหุน จํานวน 536,313,275 หนวย และ 

(2) จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 53,000,000 หุน เพ่ือรองรับการใชสิทธติามใบสําคัญแสดงสิทธิ-ESOP 
จํานวน 53,000,000 หนวย 

ในการน้ี เพ่ือใหการดาํเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวเน่ืองกับการจดัสรรหุนเพิ่มทุนดังกลาวเปนไปดวยความสะดวกและ
คลองตัว คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการมอบอํานาจใหคณะกรรมการบริษัท หรือประธาน
กรรมการบรหิาร หรือบุคคลทีไ่ดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือประธานกรรมการบริหาร มีอํานาจพิจารณาและ
ดําเนินการในเร่ืองที่เกี่ยวของกับ และ/หรือ ตอเนื่องกับการจดัสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนดังกลาว ซึ่งรวมถึงแตไมจํากดัเพียงเร่ือง
ตางๆ ดังตอไปน้ีดวย 

(1) การกําหนดรายละเอียดและเงื่อนไขตางๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุน การเขาเจรจา ทําความ
ตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาตางๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้งดําเนินการใดๆ อันจําเปนและสมควรอัน
เกี่ยวเน่ืองกับการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนดังกลาว (ถามี) 
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(2) การลงนามในเอกสารคําขออนุญาต คําขอผอนผนัตางๆ หรือเอกสารและหลกัฐานที่จําเปนและเกี่ยวของกับ
การจดัสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว ซึ่งรวมถึงการตดิตอประสานงาน และการย่ืนคําขออนุญาต คําขอผอน
ผัน หรือเอกสารและหลกัฐานที่จําเปนและเกี่ยวของดังกลาวตอหนวยงานราชการหรือหนวยงานท่ีมีอํานาจ
ตามกฎหมาย หรือบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวของ รวมตลอดถึงการดําเนินการใดๆ ตามหลักเกณฑ เง่ือนไข และ
รายละเอียดของกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวของ ตลอดจนตามความเห็นหรือแนวปฏิบัติของหนวยงาน
ดังกลาว 

(3) การดําเนินการใดๆ ที่จําเปนและสมควรเพ่ือใหการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทบรรลผุลสาํเร็จและ
เปนไปตามวัตถปุระสงค 

จากน้ันประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามขอมูลเพ่ิมเติม 
เนื่องจากไมมีคําถามอื่นใดเพ่ิมเตมิ ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุมลงมติอนุมัตกิารจัดสรรหุนเพิ่มทุนของบริษัท และ

การมอบอาํนาจใหคณะกรรมการบริษัท หรือประธานกรรมการบริหาร หรือบคุคลที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
หรือประธานกรรมการบริหาร มีอํานาจดําเนินการตาง ๆ ที่จําเปนและสมควรอันเก่ียวเน่ืองกับการจดัสรรหุนเพิ่มทุนของบริษัท
ตามที่เสนอ 

มติท่ีประชุม มีมติอนุมัติการจดัสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทจํานวน 589,313,275 หุน ซึ่งมีมูลคาทีต่ราไวหุน
ละ 1 บาท เพ่ือรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะเสนอขายตอผูถอืหุนเดิมของบริษัทตามสดัสวนการถือหุน จํานวน 
536,313,275 หนวย และการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ-ESOP จํานวน 53,000,000 หนวย และการมอบอาํนาจให
คณะกรรมการบริษัท หรือประธานกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัหรือประธาน
กรรมการบริหาร มีอํานาจดําเนินการตาง ๆ ที่จําเปนและสมควรอันเกี่ยวเน่ืองกับการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท ตาม
รายละเอียดที่เสนอขางตนทุกประการ ดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 

เห็นดวย จํานวน 569,389,285 เสียง  คิดเปนรอยละ 99.90 
ไมเห็นดวย จํานวน 578,870 เสียง  คิดเปนรอยละ 0.10 
งดออกเสียง จํานวน 0 เสียง  คิดเปนรอยละ 0 

จํานวนผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งสิ้น 245 ราย (โดยในวาระนี้มีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิ่มอีก 18 ทาน หลังจากเริ่ม
ประชุม) 

 
วาระที่ 7 พิจารณาวาระอ่ืน ๆ (ถามี)  

- ไมมี – 
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ประธานฯ ไดสอบถามผูถือหุนที่เขารวมประชุมวาทานใดยังมีคําถามที่จะใหคณะกรรมการบริษัทชี้แจงเพ่ิมเติมอีก
หรือไม 
 
 นายประเสริฐภพ  ภมรไพโรจน  เปนผูถือหุนจาํนวน 5,000 หุน  มีคําถามในวาระน้ี  ดังน้ี 

1. ขอทราบ Backlog งานที่เปน ราชการ ตางประเทศ และเอกชน มีจํานวนก่ีเปอรเซ็น 
2. ขอทราบความคืบหนาของหุนกูแปลงสภาพผูลทนุในตางประเทศโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ที่ออก

ขายใหกับ UOB Kay Hian Private Limited ในประเทศสงิคโปร   
 นายธาดา  ชี้แจงวา  ปจจุบันบริษัทมีงานในมือ Backlog ประมาณ 1 หมื่นลานบาท  โดยแบงเปนภาครัฐ 50%  และ
ภาคเอกชน 50%  สวนเรื่องหุนกูแปลงสภาพที่ออกใหกับ UOB ไดดําเนินการเรียบรอยแลว  โดยรายละเอียดเปนไปตามทีไ่ด
ชี้แจงไปกอนหนาน้ีแลว 

 
เมื่อไมมีผูใดซกัถามหรือเสนอแนะเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงกลาวขอบคุณผูถือหุนที่ไดสละเวลามาเขารวมประชมุใน

วันน้ี และเสนอขอปดการประชุม 
 
ปดประชุมเวลา 16.00 น. 

 
 

ลงชื่อ  ประธานท่ีประชุม  ลงชื่อ  ผูบันทึกการประชุม 
            (นายเสวก ศรีสุชาต)           (นายธาดา ชมุะศารทลู)  
              ประธานกรรมการ                เลขานุการบริษัท  

 
 
ขอรับรองวาเปนรายงานการประชุมที่ถกูตอง 
 
 
 

ลงชื่อ  กรรมการ  ลงชื่อ  กรรมการ 
          (นายเสวก ศรสีุชาต)        (นายอํานวย กาญจโนภาศ)  

 
 
 



Attachment No.2 

Minutes of Extraordinary General Meeting of the Shareholders No. 3/2013 
Power Line Engineering Public Company Limited  

13 September 2013 

The Extraordinary General Meeting of the Shareholders No. 3/2013 was held at Grand Ballroom, 
Floor C, Grande Centre Point Hotel Terminal 21, Sukhumvit Soi 19 (Wattana), Klongtoey Nua, Wattana, 
Bangkok. 

As of the share registry book closing date on 20 August 2013, there were a total of 4,884 
shareholders, holding 1,072,626,551 shares. There were 118 shareholders attending the meeting in person, 
accounting for 331,555,692 shares and 109 proxies attending the meeting, accounting for 238,339,441 
shares. Thus, there were 227 in total attending the meeting, accounting for 569,895,133 shares, or 53.13% of 
the total number of shares sold of the Company. The quorum for meeting was completed.  

The meeting commenced at 14.00 hours. 

 Mr. Thada Chumasaratul, Company Secretary greeted and thanked the shareholders and 
proxies for taking time to attend the Extraordinary General Meeting of the Shareholders No. 
3/2013. The meeting consisted of 7 agenda items of which the details were attached with the letter 
of meeting invitation sent to all shareholders and posted on the Company’s website at 
http://www.ple.co.th.
 According to the Articles of Association No. 27 of the Company on the meeting 
procedures, it states that the Chairman of the meeting shall conduct the meeting following the 
Company’s Articles of Association, Re: The Meeting, change of agenda order shall be performed 
with the votes of no less than two-thirds (2/3) of the shareholders present at the meeting. The 
followings are procedures and methods for the meeting’s voting and vote counting in each agenda: 
Meeting Procedures on voting and vote counting on various agenda items 

Raising issues:
Any participants who wish to raise any issue to the meeting must raise his hand.  Once the Chairman 

allows, the participant could walk over to the microphone and address following details.   
- Name-surname of the participant 
- Status, whether a shareholder or proxy 
- Number of shares hold, or shares represent in case of proxy 
- Any addressed issues   
Voting process:
For quick resolution process and to save participants’ time, 
- In every agenda, the Chairman shall ask the meeting if anyone objects or abstains from voting 

or not.   
- If no one voices any objection or abstinence, the Chairman shall conclude that the meeting 

unanimously resolves to verify or approve the agenda as proposed by the Chairman.
If there is anyone who objects or abstains in any agenda, the Chairman shall ask the 
shareholders and proxies to vote the objection or abstinence in the voting ballots.   

- The Company’s secretary shall ask for a volunteer from the meeting to be a counting 
committee to oversee the vote counting process to ensure transparency and compliance with 
the relevant laws and the Company’s Articles of Association. 

- When shareholders vote on the voting ballot, the Chairman of the meeting shall order a staff to 
collect voting ballots from the shareholders for the counting committee for further counting.  

- The staff shall collect voting ballots only from the shareholders and proxies who object and 
abstain from voting in the agenda. In the agenda of director and audit committee election, all 
shareholders shall be asked to vote on the voting ballot on an individual basis and the staff 
shall collect voting ballot from all shareholders. 

55
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Vote counting process and announcement
- The committee shall count only the shareholders who object or abstain from voting in every 

agenda.
- The Company shall assume that the remaining shareholders vote for approval in such agenda.   
- The counting committee shall announce the voting result of every agenda that has been voted.   
Cases that will make voting process invalid 
- If the voting ballot has the votes casted inconsistent with the voted agenda. 
- If the voter does not make any mark in the voting space and submit the ballot over the 

Company’s staff for counting.  
- If the voting ballot is damaged to the point that the voter’s intention cannot be identified.
- If the Company found out later that the proxies change the voting intention to be inconsistent 

with the intention of the shareholders.

The shareholders were asked if anyone had any questions regarding the meeting procedure 
and voting and vote counting methods. If there were no shareholders asking any question, it would 
be deemed that the meeting acknowledged the meeting procedure and voting and vote counting 
methods. 

Secretary of the Company had introduced and invited the Board of Directors and the 
Executive Committee who participated the meeting as follows: 

Board of Directors

1. Mr. Swake  Srisuchart  Chairman of the Board 
2. Mr. Amnuay Karnjanopas  Vice Chairman of the Board 
3. Mr. Phisant Chintanapakdee Director 
4. Mr. Sutee  Tantivanicharnon Director 
5. Dr. Singchai Aroonvuphiphong Independent Director 

There were two directors namely, Mr. Somprasong Boonyachai, Independent Director and 
Lt. Gen. Sinchai Nusatit, Independent Director, unable to attend the meeting due to their 
engagement in other urgent duties. 

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. Pisit Rojanamonkol  Member of the Executive Committee 
5. Mr. Sutee         Tantivanicharnon Member of the Executive Committee /  

Chief Accounting and Financial Officer  
6. Mr. Somsak  Somboonsub  Member of the Executive Committee 
7. Mr. Thada Chumaaratul  Member of the Executive Committee 
8. Mrs. Chutima Yu-Sathorn  Member of the Executive Committee   

There were three executive directors namely, Mr. Sahachai Pirapat, Mr. Krit Pasit and
Mr. Sombat Whangjaisuk, unable to attend the meeting due to their engagement in other duties. 
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Management
1. Dr. Pasin Suebsab-ana Director of Business Development and Investment  

Participants 

1. Ms. Wiphawee Kaosala, the representative of Clifford Chance (Thailand) Limited, 
acting as the legal counsel for the issuance and offering of the Company’s warrants 

2. Mr. Dang Pangsuk, the consultant lawyer of the Company 
3. Mr. Akekachai Budda, the acting manager of Internal Audit, acting as a vote counting 

inspector 
4. Ms. Taviwan Khantha-ari, the representative of S. K. Accountant Services Co., Ltd., the 

Company’s auditor 

Secretary of the Company invited the shareholders in the meeting to act as a counting 
committee. Mr. Sathaporn Pangnirun, the shareholder holding 22,000 shares, volunteered to be a 
counting committee together with Mr. Akekachai Budda and Ms. Taviwan Khantha-ari. 

Secretary of the Company informed the meeting that according to the Articles of 
Association of the Company No. 27, it states that the shareholders’ meeting shall consist of no less 
than 25 shareholders and proxy holders attending the meeting, or shareholders and proxy holders 
attending the meeting of no less than one-third (1/3) of the total shares sold to complete the 
quorum. Now, there were 118 shareholders attending the meeting in person, accounting for 
331,555,692 shares and 109 proxies attending the meeting, accounting for 238,339,441 shares. 
Thus, there were 227 in total attending the meeting, accounting for 569,895,133 shares, or 53.13% 
of the total number of shares sold of the Company and as at 20 August 2013, there were 4,884 
shareholders in total, accounting for 1,072,626,551 shares; therefore the quorum was completed in 
accordance with the Company’s Articles of Association. Secretary of the Company invited Mr. 
Swake Srisuchart, Chairman of the Board, to preside as Chairman of the meeting and to start the 
meeting.     

Mr. Swake Srisuchart, Chairman of the Board, presiding as Chairman of the meeting 
started the Extraordinary General Meeting of the Shareholders No. 3/2013 per the following agenda 
items: 

Agenda 1  Consider and verify the Minutes of the Extraordinary General Meeting of the 
Shareholders No. 2/2013 on 13 May 2013

 The Chairman of the meeting informed the meeting that the Company had sent a copy 
of the minutes of the Extraordinary General Meeting of the Shareholders No. 2/2013, held on 
Monday, 13 May 2013 to the shareholders together with the invitation letter prior to the meeting. 
The Chairman asked if the shareholders had any questions or correction (if any).
 
 The Chairman asked the shareholders if anyone had any additional questions, if not, 
the meeting would vote to verify the minutes of the aforementioned meeting.

 Mr. Thongchai Lakkanawisit, the shareholder holding 1 share, had a question in this 
agenda. He asked why the number of shares was included in the minutes of each meeting. He 
would like to know if he could ask the Company not to include the number of shares in the minutes 
of the meetings. 
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 Mr. Thada explained that to include shareholder name and number of shares held by 
the shareholder was to introduce and inform other shareholders that such shareholder is really a 
shareholder of the Company. Mr. Thada would take into consideration the request for omission of 
the number of shares in the minutes of the meetings. 

 Mr. Sakchai Sakulsrimontri, the shareholder holding 2 shares, had the following 
questions in this agenda: 

1. Whether the convertible debentures offered in series to the investor in a foreign 
country on a private placement basis to UOB Kay Hian Private Limited in Singapore (UOB) were 
sold out? 

 Dr. Pasin clarified that 260,000,000 convertible debentures issued in series for offer 
for sale to UOB were completely issued and sold to UOB. The conversion price was 2.24 Baht per 
share and the Company received the consideration thereof in the sum of 582.4 million Baht in total. 

2. Why was the conversion price not specified on page 25 of the invitation letter 
which is related to the details of the offering of the convertible debentures to the investor in a 
foreign country on a private placement basis? 

 Dr. Pasin clarified that the conversion price was based on 90% of the average closing 
prices per share on any 3 consecutive business days during the 75 business days immediately 
preceding the relevant conversion date of the convertible debentures (Floating Conversion Price) in 
accordance with the resolution approved by the Extraordinary General Meeting of the Shareholders 
No. 2/2013 on 13 May 2013. Therefore, the price could not be specifically determined on such 
meeting date. 

 When there was no further inquiry, the Chairman asked the meeting to consider the 
resolution for this agenda. 

Resolution  The meeting verified the minutes of the Extraordinary General Meeting 
of the Shareholders No. 2/2013, held on Monday, 13 May 2013, with the following votes: 
 

Approved Amount 569,895,134 votes  accounted for  100% 
 Disapproved  Amount                   1 votes  accounted for    0% 

Abstained Amount        0 votes  accounted for    0% 
 

There were 228 shareholders attending the meeting in total. (during this agenda, one 
more shareholder attending the meeting from the beginning) 

Agenda 2  Consider and approve the issuance and offering of warrants to purchase the 
ordinary shares of the Company to the Company’s existing shareholders in 
proportion to their shareholdings (Rights Offering) 

 The Chairman explained to the meeting that the Board of Directors’ Meeting No. 
6/2013 held on 26 July 2013 approved the issuance and offering of warrants to purchase the 
ordinary shares of the Company to the Company’s existing shareholders in proportion to their 
shareholdings (Rights Offering) in the amount of 536,313,275 units without consideration at the 
ratio of 2 existing shares (at par value of 1 Baht per share) to 1 unit of the warrant, details of which 
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are provided in Enclosure No. 2. Nevertheless, to comply with the Notification of Capital Market 
Supervisory Board TorChor 34/2551 Re: Application for and Approval of Offer for Sale of Newly 
Issued Share Warrants and Newly Issued Underlying Shares, such offering of warrants must be 
approved by the Company’s shareholders’ meeting with the majority votes of the shareholders who 
attend the meeting and cast their votes.

Opinion of the Board The Board of Directors deemed it appropriate to propose to 
the shareholders’ meeting of the Company to consider and approve the issuance and offering of 
warrants to purchase the ordinary shares of the Company to the Company’s existing shareholders in 
proportion to their shareholdings in the amount of 536,313,275 units without consideration at the 
ratio of 2 existing shares (at par value of 1 Baht per share) to 1 unit of the warrant, as the details of 
which appear in Enclosure No. 2. 

 The Board determined the names of the eligible shareholders for the allocation of 
warrants on Monday 19 August 2013 (Recorded Date) and collected shareholders’ names in 
pursuant to Section 225 of the Securities and Exchange Act B.E. 2535 (A.D. 1992) (as amended) 
by the closing of the Register Book on Tuesday 20 August 2013. However, such determination was 
uncertain given that the issuance and offering of warrants specified above was still subject to 
approval from the shareholders’ meeting. 

 In addition, the Board deemed it appropriate to propose to the shareholders’ meeting 
to consider and approve the appointment of the Board of Directors or the Chairman of the 
Executive Committee or the person entrusted by the Board of Directors or the Chairman of the 
Executive Committee with full power and authority to perform any acts relating to and/or in 
connection with the above issuance and offering of warrants to the Company’s existing 
shareholders, including but not limited to the following acts, in order to increase flexibility and 
convenience in performing any acts in relation to the above matter: 

(1) to determine or amend any details, procedures and conditions relating to the 
issuance and offering of warrants to the Company’s existing shareholders as 
necessary or appropriate, including but not limited to allocating the warrants and 
determining the names of the eligible shareholders for the allocation of warrants, 
issue date and conditions for adjustment of rights (in the event that there will be 
any changes from the details specified in Enclosure No. 2); 

(2) to negotiate, enter into or sign any relevant documents or agreements, including 
application forms, waiver letters or documents or evidence necessary and in 
relation to the issuance and offering of warrants to the Company’s existing 
shareholders, as well as to coordinate or file the said application forms, waiver 
letters, or documents or evidence with the relevant authorities or supervisory 
bodies or any relevant persons, including listing the said warrants and ordinary 
shares issued as a result of the exercise of such warrants as listed securities on 
the Stock Exchange of Thailand; and 

(3) to take any actions which are necessary and appropriate for the completion of the 
issuance and offering of warrants to the Company’s existing shareholders in 
accordance with its objectives. 
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The Chairman opened the floor to questions from shareholders. 

Mr. Sathaporn Pangnirun, the shareholder holding 22,000 shares, suggested the 
Chairman to provide opportunity for the shareholders attending the meeting today to inquire and 
discuss on the issuance of warrants to the existing shareholders and the issuance of ESOP Warrants 
to the directors and employees of the Company as set forth in agenda items no. 2 and no. 3 during 
this time before asking the meeting to consider the resolutions because these two agenda items were 
related to each other. Discussions on these matters should take around 1 to 2 hours. After the 
Chairman had considered and no shareholders had objected to Mr. Sathaporn’s suggestion, the 
Chairman opened the floor to questions from shareholders. 

Mr. Sathaporn Pangnirun, the shareholder holding 22,000 shares, asked the Board to 
explain the background of the issuance of the warrants and ESOP Warrants. 

Dr. Pasin Suebsab-ana explained that the issuance of warrants to the Company’s 
existing shareholders at 0.00 Baht per unit, in the amount of 536,313,275 units, which are 
convertible to the shares for equivalent amount priced at 3.20 Baht per share in the next 2 years 
from the issuance date had the purpose to prepare the Company to have sufficient funds for 
business expansion in the future. This operation was in line with the Company’s future access into 
AEC which is a large market, which would be beneficial to the Company and the shareholders in 
the future. The issuance of ESOP Warrants to the directors and employees served as a morale 
booster to the directors and employees who worked hard for solving various problems and 
developing the Company and as a tool that gives them a sense of shared ownership in the business. 
The shareholders, therefore, were asked to support these operations. 

Mr. Swake Srisuchart as the Chairman of the Executive Committee viewed that the 
issuance of the ESOP Warrants would take part in allowing all employees to participate in the 
Company’s ownership and would eventually encourage them to enhance the Company’s 
development. This program could also help to retain employees with good capability and 
experience in the Company. During the past period, general construction companies were subject to 
the lack of personnel. Personnel in this industry changed their work places often. To keep 
increasing remunerations for these personnel or pay compensation in other forms, such as bonus 
would be hardly possible and bring less motivation to them. 

Mr. Supoj Ueachailertkul, the shareholder holding 130 shares, had the following 
questions in this agenda: 

1. What would happen to the planned capital increase if the resolution under agenda 
item no. 2 was approved but the resolution under agenda item no. 3 was not? 

Dr. Pasin explained that if the issuance of warrants under agenda item no. 2 was 
approved but the issuance of the ESOP Warrants under agenda item no. 3 was not approved, the 
capital increase would be conducted in accordance with the portion reserved for the exercise of the 
warrants only and the capital increase in the amount of 53 million shares reserved for the exercise 
of the ESOP Warrants would be canceled. Other agenda items related to the capital increase would 
be adjusted accordingly. 
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2. Mr. Supoj said that he was informed that the SET required the price of newly 
issued shares not to be lower than the market price. He’d like the Board to explain about the 
conversion price of the ESOP Warrants at 1 Baht. 

Dr. Pasin explained that the issuance of newly issued shares at the price lower than the 
market price is allowed subject to the regulations and notifications of the Office of the Securities 
and Exchange Commission (SEC) and the approval from the shareholders in accordance with the 
approval requirement, as well as related laws. The conversion price of the ESOP Warrants at 1 Baht 
per share is equivalent to a par value of the Company’s shares. 

Ms. Wipha Suwanit, the proxy holder of Thai Investors Association, holding 5 shares, 
had the following questions in this agenda: 

1. Why the ESOP Warrants were issued because they would have a price dilution 
effect to the existing shareholders. Rather, the Company should reward the employees with bonus. 

Mr. Thada explained that the issuance and offering of the ESOP Warrants to all 
employees had the purpose to give them a sense of shared ownership in the business. Currently, all 
employees of the Company as a general construction company were very important. The Company 
could move forward and achieve its goal smoothly because the Company could retain personnel to 
work for the Company with love and integrity towards the organization. The price dilution effect 
was very minimal or just not more than 1.13%. To reward the employees with bonus was just part 
of bringing motivation to them. 

2. Ms. Wipha would like to know the principle of the issuance of the ESOP 
Warrants. She viewed that the allocation of warrants to the Company’s executives accounted for 
almost 10% aggregately. 

Mr. Thada explained that the ESOP Warrants would be granted to all employees of 
the Company in priority based on work types and responsibilities of each employee, as well as their 
dedication to the Company, length of services, work done, and work performance in the past.  

Mr. Sathaporn Pangnirun, the shareholder holding 22,000 shares, had the following 
questions in this agenda: 

1. He would like the Board to explain the conversion price of the warrants at 3.20 
Baht, which is higher than the current market price. 

Dr. Pasin explained that the conversion price of the warrants at 3.20 Baht is the price 
determined for the next 2 years. This price is based on the estimation of the revenue and profit of 
the Company in the next 2 years. In his personal view, he thought that such price would be lower 
than what it would be. 

2. He would like the Board to explain about the difference between the conversion 
prices of the warrants and the ESOP Warrants because he thought that such a significant difference 
of the conversion prices was not fair. 
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Dr. Pasin explained that the warrants issued to the existing shareholders at 0.00 Baht 
would be listed on the SET and could be traded from the date on which the SET has allowed for 
trading on the SET, which was expected to be around the end of October 2013. Therefore, the 
existing shareholders could trade the warrants during 2 years before the date of conversion, which 
would be at 3.20 Baht per share. The shareholders would then be beneficial from the issuance of the 
warrants. For the ESOP Warrants issued to the employees, although the conversion price is at 1.0 
Baht per share, the employees could exercise the warrants gradually during a 3 year period, subject 
to the conversion amount as follows: 1st year at 40%, 2nd year at 30% and 3rd year at 30%. After the 
ESOP Warrants had been converted and the shares derived from the exercise of the ESOP Warrants 
had been sold, the employee would have to pay tax on any gain received. Therefore, he viewed that 
the conversion prices were suitable. 

Mr. Nara Sirpetch, the shareholder holding 100 shares, had the following questions in 
this agenda: 

1. He’d like to know the Board’s plan in case the resolutions under agenda items no. 
2 and no. 3 were not approved. 

Dr. Pasin explained that such two agenda items were important and served as a 
Company’s future plan. The shareholders should support these matters. If they were not approved, 
the Board of Directors would consider determining a new operation plan. 

2. Mr. Nara said that the competition was very intense presently. He would like to 
know the Company’s strength points with respect to the business operation. 

Mr. Thada explained that currently the Company participated in the bids for the works 
from both government and private sectors. In addition to construction and architectural works, the 
Company could handle system installation works. The Company is also well equipped with the 
working teams for both types of works. Moreover, according to the Company’s achievements in the 
past, the Company could participate in the bids for new construction works from both government 
and private sectors. Currently, the Company’s backlog was around 10,000 million Baht and the 
Company had many projects in the bidding process. The Company was also seeking partners/joint 
ventures for large government projects in subsequent years. 

Mr. Pichit Sathitthammaporn, the shareholder holding 8,900 shares, asked the 
question in this agenda that why the conversion price of the ESOP Warrants was at 1 Baht, which 
was much lower than the market price. 

Dr. Pasin explained that the conversion price at 1 Baht per share for the ESOP 
Warrants was appropriate because if the employee had gain from the sale of shares derived from 
the exercise of the ESOP Warrants, he/she would have to pay tax on this gain. 

After Dr. Pasin Suebsab-ana, as Director of Business Development of the Company, 
had answered other questions from the shareholders and provided further relevant details to the 
meeting and the meeting had finished inquiring further details, the Chairman asked the meeting to 
approve the issuance and offering of warrants to purchase the ordinary shares of the Company to 
the Company’s existing shareholders in proportion to their shareholdings (Rights Offering) and the 
appointment to the Board of Directors or the Chairman of the Executive Committee or the person 
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entrusted by the Board of Directors or the Chairman of the Executive Committee with full power 
and authority to perform any necessary and appropriate acts in connection with the issuance and 
offering of the warrants as proposed. 

Resolution The meeting approved the issuance and offering of warrants to purchase 
the ordinary shares of the Company to the Company’s existing shareholders in proportion to their 
shareholdings (Rights Offering) and the authorization to the Board of Directors or the Chairman of 
the Executive Committee or the person entrusted by the Board of Directors or the Chairman of the 
Executive Committee as proposed above in all respects, with the majority votes of the shareholders 
who attended the meeting and casted their votes as follows: 

Approved Amount   569,907,909 votes  accounted for  99.99% 
Disapproved  Amount             50,246 votes  accounted for   0.01% 
Abstained Amount 10,000 votes  accounted for        0% 

 There were 245 shareholders attending the meeting in total. (during this agenda, 
additional 18 shareholders attending the meeting from the beginning) 

Agenda 3  Consider and approve the issuance and offering of warrants to purchase the 
ordinary shares of the Company to the directors and employees of the Company
and/or its subsidiary (ESOP)

 The Chairman of the meeting clarified to the meeting that the Board of Directors’ 
Meeting No. 6/2013 held on 26 July 2013 approved the issuance and offering of warrants to 
purchase the ordinary shares of the Company to the directors and employees of the Company 
and/or its subsidiary (ESOP) (the “ESOP Warrants”) in the amount of 53,000,000 units without 
consideration, details of which are provided in Enclosure No. 3. Nevertheless, to comply with the 
Notification of Capital Market Supervisory Board TorChor 32/2551 Re: Offer for Sale of Newly 
Issued Securities to Directors or Employees, such offering of the ESOP Warrants must be approved 
by the Company’s shareholders’ meeting with a vote of not less than three-fourths (3/4) of the total 
number of votes of shareholders attending the meeting and having the right to vote, and the shares 
held by the shareholders who object the offering of the ESOP Warrants does not exceed 10% of the 
total number of votes of shareholders attending the shareholders’ meeting. 

Opinion of the Board The Board of Directors deemed it appropriate to propose to the 
shareholders’ meeting of the Company to consider and approve the issuance and offering of the 
ESOP Warrants in the amount of 53,000,000 units without consideration, as the details of which 
appear in Enclosure No. 3. The ESOP Warrants to be offered to the directors have the offering 
price, term and condition not more favorable than those of the warrants offered to the employees. 

 In addition, the Board deemed it appropriate to propose to the shareholders’ meeting 
to consider and approve the appointment of the Board of Directors or the Chairman of the 
Executive Committee or the person entrusted by the Board of Directors or the Chairman of the 
Executive Committee with full power and authority to perform any acts relating to and/or in 
connection with the above issuance and offering of the ESOP Warrants, including but not limited to 
the following acts, in order to increase flexibility and convenience in performing any acts in 
relation to the above matter: 
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(1) to determine or amend any details, procedures and conditions relating to the 
issuance and offering of the ESOP Warrants as necessary or appropriate, including 
but not limited to determining the names of the eligible employees for the 
allocation of the ESOP Warrants, issue date and conditions for adjustment of 
rights (in the event that there will be any changes from the details specified in 
Enclosure No. 3); 

(2) to negotiate, enter into or sign any relevant documents or agreements, including 
application forms, waiver letters or documents or evidence necessary and in 
relation to the issuance and offering of the ESOP Warrants, as well as to 
coordinate or file the said application forms, waiver letters, or documents or 
evidence with the relevant authorities or supervisory bodies or any relevant 
persons, including listing the ordinary shares issued as a result of the exercise of 
the ESOP Warrants as listed securities on the Stock Exchange of Thailand; and 

(3) to take any actions which are necessary and appropriate for the completion of the 
issuance and offering of the ESOP Warrants in accordance with its objectives. 

 The Chairman opened the floor to questions from shareholders. 

 Mr. Sakchai Sakulsrimontri, the shareholder holding 2 shares, had a question in this 
agenda. He asked why Mr. Somprasong did not attend the meeting often. 

 The Chairman explained that Mr. Somprasong was engaged in other urgent and very 
important duty so he could not attend the meeting. 

 The Chairman stated further to the meeting that Mr. Singchai Aroonvuphiphong, 
Chairman of the Audit Committee and Independent Director wished not to accept ESOP shares 
allotted to him in the amount of 700,000 shares. Mr. Singchai asked the Board or the Chairman of 
the Executive Committee to allot such shares to the employees instead. The meeting acknowledged 
and applauded him for his sacrifice for the employees. 

 When there was no further inquiry, the Chairman asked the meeting to approve the 
issuance and offering of the ESOP Warrants and the appointment to the Board of Directors or the 
Chairman of the Executive Committee or the person entrusted by the Board of Directors or the 
Chairman of the Executive Committee with full power and authority to perform any necessary and 
appropriate acts in connection with the issuance and offering of the ESOP Warrants as proposed. 

Resolution The meeting approved the offering of the ESOP Warrants and the 
authorization to the Board of Directors or the Chairman of the Executive Committee or the person 
entrusted by the Board of Directors or the Chairman of the Executive Committee as proposed above 
in all respects, with a vote of not less than three-fourths (3/4) of the total number of votes of 
shareholders attending the meeting and having the right to vote, and the shares held by the 
shareholders who objected the offering of the ESOP Warrants did not exceed 10% of the total 
number of votes of shareholders attending the shareholders’ meeting. 
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Approved Amount 568,561,250 votes  accounted for  99.75% 
Disapproved  Amount      1,387,205 votes  accounted for   0.24% 
Abstained Amount 19,700 votes  accounted for   0.01% 

 There were 245 shareholders attending the meeting in total. (during this agenda, 
additional 18 shareholders attending the meeting from the beginning)

Agenda 4  Consider and approve the increase of the Company’s registered capital to 
accommodate the exercise of warrants 

The Chairman of the meeting explained to the meeting that the Company would increase the 
Company’s registered capital in the amount of 589,313,275 Baht from 1,072,626,551 Baht to 1,661,939,826 
Baht by issuing new ordinary shares in the amount of 589,313,275 shares at par value of 1 Baht per share to 
reserve for the exercise of the warrants to purchase the ordinary shares of the Company to be offered to the 
Company’s existing shareholders in proportion to their shareholdings in the amount of 536,313,275 shares 
and the ESOP Warrants in the amount of 53,000,000 shares, as specified in agenda items no. 2 and no. 3 
above.

 The Chairman opened the floor to questions from shareholders. 

 When there was no further inquiry, the Chairman asked the meeting to approve the increase of 
the Company’s registered capital to accommodate the exercise of the warrants as proposed. 

Resolution The meeting approved the increase of the Company’s registered capital in the 
amount of 589,313,275 Baht from 1,072,626,551 Baht to 1,661,939,826 Baht by issuing new ordinary shares 
in the amount of 589,313,275 shares at par value of 1 Baht per share as proposed above in all respects, with 
a vote of not less than three-fourths (3/4) of the total number of votes of shareholders attending the meeting 
and having the right to vote as follows: 

 Approved Amount 569,684,384 votes  accounted for  99.95% 
Disapproved  Amount         283,771 votes  accounted for   0.05% 
Abstained Amount         0 votes  accounted for        0% 

 There were 245 shareholders attending the meeting in total. (during this agenda, 
additional 18 shareholders attending the meeting from the beginning)

Agenda 5  Consider and approve the amendment to Article 4 of the Company’s 
Memorandum of Association regarding the registered capital to reflect the 
increase or the Company’s registered capital

 The Chairman of the meeting explained to the meeting that since the shareholders’ 
meeting had approved the increase of the Company’s registered capital in agenda item no. 4 above, 
the Board of Directors deemed it appropriate to propose to the shareholders’ meeting to consider 
and approve the amendment to Article 4 of the Company’s Memorandum of Association regarding 
the registered capital to reflect the increase of the Company’s registered capital. In this connection, 
it was proposed to replace the existing content with the new content as follows:  
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“No. 4  Registered capital 1,661,939,826 Baht (One thousand six hundred and 
sixty-one million nine hundred and 
thirty-nine thousand and eight 
hundred and twenty six Baht) 

 Divided into 1,661,939,826 
shares 

(One thousand six hundred and 
sixty-one million nine hundred and 
thirty-nine thousand and eight 
hundred and twenty six shares) 

 With par value of 1 Baht per share (One Baht) 
    
   Divided into   
 Ordinary shares 1,661,939,826 

shares 
(One thousand six hundred and 
sixty-one million nine hundred and 
thirty-nine thousand and eight 
hundred and twenty six shares) 

 Preferred shares - -” 

 The Chairman opened the floor to questions from shareholders. 
    
 Mr. Thongchai Lakkanawisit, the shareholder holding 1 share, had a question in this 
agenda that if it was possible or not to not amend the Memorandum of Association in this agenda 
item no. 5. 

 Dr. Pasin explained that it was impossible to not amend the Memorandum of 
Association. The Company was required to fully comply with the rules, Articles of Association and 
provisions of the laws. 

 When there was no further inquiry, the Chairman asked the meeting to approve the 
amendment to the Company’s Memorandum of Association as proposed. 

Resolution The meeting approved the amendment to Article 4 of the Company’s 
Memorandum of Association regarding the registered capital to reflect the increase of the 
Company’s registered capital as proposed above in all respects, with a vote of not less than three-
fourths (3/4) of the total number of votes of shareholders attending the meeting and having the right 
to vote as follows: 

 Approved Amount  569,713,104 votes  accounted for  99.96%  
Disapproved  Amount         255,051 votes  accounted for   0.04% 
Abstained Amount                   0 votes  accounted for       0% 

 There were 245 shareholders attending the meeting in total. (during this agenda, 
additional 18 shareholders attending the meeting from the beginning) 
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Agenda 6 Consider and approve the allocation of the newly issued ordinary shares of the Company 
reserved for the exercise of warrants 

 The Chairman of the meeting explained to the meeting that since the shareholders’ meeting 
was proposed to approve a) the issuance and offering of warrants to purchase the ordinary shares of the 
Company to the Company’s existing shareholders in proportion to their shareholdings in agenda item no. 2, 
b) the issuance and offering of the ESOP Warrants in agenda item no. 3, and c) the increase of the 
Company’s registered capital in agenda item no. 4 above, the Company would allocate 589,313,275 newly 
issued ordinary shares of the Company at par value of 1 Baht per share, representing 35.46% of the total 
shares sold of the Company following the issuance of the newly issued shares as follows: 

(1) allocating 536,313,275 newly issued ordinary shares to reserve for the exercise of the 
warrants to be offered to the Company’s existing shareholders in proportion to their 
shareholdings in the amount of 536,313,275 units; and 

(2) allocating 53,000,000 newly issued ordinary shares to reserve for the exercise of the 
ESOP Warrants in the amount of 53,000,000 units. 

 In order to increase flexibility and convenience in performing any acts in relation to the 
allocation of the newly issued shares, the Board deemed it appropriate to propose to the shareholders’ 
meeting to consider and approve the appointment of the Board of Directors or the Chairman of the Executive 
Committee or the person entrusted by the Board of Directors or the Chairman of the Executive Committee 
with full power and authority to perform any acts relating to and/or in connection with the above allocation 
of the Company’s newly issued ordinary shares, including but not limited to the following acts,  

(1) to determine details and conditions relating to the allocation of newly issued 
ordinary shares, as well as to negotiate, enter into and sign any relevant documents 
or agreements, including taking any actions which are necessary or appropriate for 
the above allocation of newly issued ordinary shares (if any); 

(2) to sign any application forms, waiver letters or documents or evidence necessary 
and in relation to the above allocation of newly issued ordinary shares, as well as 
to coordinate or file the said application forms, waiver letters, or documents or 
evidence with the relevant authorities or supervisory bodies or any relevant 
persons, including complying with any rules, conditions or regulations set forth 
under applicable laws, as well as opinions or guidelines of such authorities; and 

(3) to take any actions which are necessary and appropriate for the completion of the 
allocation of the Company’s newly issued ordinary shares in accordance with its 
objectives. 

The Chairman opened the floor to questions from shareholders. 

 When there was no further inquiry, the Chairman asked the meeting to approve  the allocation 
of the newly issued ordinary shares of the Company and the appointment to the Board of Directors or the 
Chairman of the Executive Committee or the person entrusted by the Board of Directors or the Chairman of 
the Executive Committee with full power and authority to perform any necessary and appropriate acts in 
connection with the allocation of the newly issued ordinary shares of the Company as proposed. 



68

Resolution The meeting approved the allocation of 589,313,275 newly issued 
ordinary shares of the Company at par value of 1 Baht per share to reserve for the exercise of the 
warrants to be offered to the Company’s existing shareholders in proportion to their shareholdings 
in the amount of 536,313,275 units and the exercise of the ESOP Warrants in the amount of 
53,000,000 units and the appointment to the Board of Directors or the Chairman of the Executive 
Committee or the person entrusted by the Board of Directors or the Chairman of the Executive 
Committee with full power and authority to perform any necessary and appropriate acts in 
connection with the allocation of the newly issued ordinary shares of the Company as proposed 
above in all respects, with the majority votes of the shareholders who attended the meeting and 
casted their votes as follows: 

 Approved Amount    569,389,285 votes  accounted for  99.90%
 Disapproved  Amount           578,870 votes  accounted for   0.10% 
 Abstained Amount                        0 votes  accounted for        0% 

 There were 245 shareholders attending the meeting in total. (during this agenda, additional 18 
shareholders attending the meeting from the beginning) 

Agenda 7  Consider other matters (if any) 

- None –

 The Chairman asked the shareholders if anyone had any additional questions to the Board of 
Directors. 

Mr. Prasertphob Phamornpiroj, the shareholder holding 5,000 shares, had the 
following questions in this agenda: 

1. He’d like to know percentages of the backlog of each of government, 
 international and private works. 

2. He’d like to know progress of the offering of convertible debentures to the 
investor in a foreign country, i.e. UOB Kay Hian Private Limited in Singapore, on a private 
placement basis. 

Mr. Thada explained that currently the Company’s backlog was around 10,000 million 
Baht, comprising 50% from government works and 50% from private works. The process of the 
issuance of convertible debentures to UOB had been completed. The details of which were 
informed earlier in this meeting.  
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When there was no further question or additional suggestion, the Chairman, then, 
thanked all shareholders for taking time to attend the meeting and closed the meeting.  

 
The meeting adjourned at 16.00 hrs.  

Signed……………..…Chairman of the meeting   Signed……….…….…Meeting minutes recorder
     (Mr. Swake Srisuchart)                                        (Mr. Thada Chumasaratul) 

         Chairman of the Board            Company Secretary 

Certified authentic 

Signed……………………………Director           Signed……….……………..…Director 
               (Mr. Swake Srisuchart)                                              (Mr. Amnuay Karnjanopas) 
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เอกสารแนบ 4 
Attachment No. 4

Agenda 6.1-6.2                
    

ประวัติกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ 
Background of the Directors and Audit Committee 

 
ประวัติกรรมการบริษัท /Background of the Directors (Agenda 6.1) 
 
 
 
1. นายอํานวย  กาญจโนภาศ 
 Mr.Amnuay  Karnjanopas 
อาย ุ  59  ป (เกิดเมื่อป พ.ศ. 2498)   สัญชาต ิ  ไทย 
Age   59 Year (Born in 1955)    Nationality  Thai  
  
คุณวุฒิการศึกษา  ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  
Education  Master of General Administration /National Institute of Development Administration 
   ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
   Bachelor, Electrical Engineering/King Mongkut’s University of Technology Thonburi 
  
ประวัติการฝกอบรม    DAP 2/2003,DCP 129/2010  
Training  
 

ตําแหนงปจจุบัน    รองประธานกรรมการบริษัท 
Current Positions    Vice Chairman   
      รองประธานกรรมการบริหาร 
      Vice Chairman of Executive Committee 
 

ปท่ีรับตําแหนง    แตงต้ังต้ังแตป 2531 รวม  26  ป 
Year of position assigned   Appointed in 1988 Totally 26 years 
 

การถอืหุนบริษัท (ณ. 31 ธันวาคม 2556) หุนสามัญ จํานวน 53,470,712  หุน ไดรับหุน ESOP 700,000 หนวย (ยังไมไดแปลงสภาพ) 
No of shares held as of 31 December 2013 Common share of 53,470,712 shares (Receiving ESOP of 700,000 Units, which have not 
   yet exercised)  
 

การดํารงตําแหนงในกิจการอื่นท่ีอาจทําใหเกิด  
ความขัดแยงทางผลประโยชน   -ไมมี- 
Other Positions having conflicts of interest  None  
 

ตําแหนงอื่นในปจจบัุน    กรรมการบริษัท ยูนิมา เอ็นจิเนียร่ิง จาํกัด 
Present position    Director, Unima Engineering Co.,Ltd. 
      กรรมการ บริษัท เพาเวอร พรอสแพค จํากัด 
      Director, Power Prospect Co.,Ltd. 
      กรรมการ บริษัท เอส เอ พี เอส 2007 โฮลดิ้ง จํากัด 
      Director, SAPS 2007 Holding Co.,Ltd.  
 

การเขารวมประชุมคณะกรรมการในป 2556  9 คร้ัง จากจํานวน 9 คร้ัง 
Attending the Board’s meeting in 2013  9 of 9 times. 
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เอกสารแนบ 4 
Attachment No. 4

Agenda 6.1-6.2                
    
 
 
 
 
2. นายพิสันต  จินตนาภักดี 
  Mr. Phisant  Chintanapakdee 
อาย ุ  66  ป (เกิดเมื่อป พ.ศ. 2491)   สัญชาต ิ  ไทย 
Age   66 Year (Born in 1948)    Nationality  Thai     
 

คุณวุฒิการศึกษา    ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
Education     B.ENG, Civil Engineering/Prince of Songkhla  
 

ประวัติการฝกอบรม    DAP 21/2004,DCP 137/2010,FND 18/2005 
Training 
 

ตําแหนงปจจุบัน    กรรมการบริษัท 
Current Positions  Director  
      กรรมการบริหาร 
      Executive Director 
 

ปท่ีรับตําแหนง    แตงต้ังต้ังแตป 2547 รวม 10  ป 
Year of position assigned   Appointed  in 2004 Totally 10 years 
 

การถอืหุนบริษัท (ณ. 31 ธันวาคม 2556) หุนสามัญ จํานวน  3,024,660  หุน ไดรับหุน ESOP 700,000 หนวย (ยังไมไดแปลงสภาพ) 
No of shares held as of 31 December 2013 Common share of  3,024,660  shares (Receiving ESOP of 700,000 Units, which have not 
   yet exercised)  
 

การดํารงตําแหนงในกิจการอื่นท่ีอาจทําใหเกิด  
ความขัดแยงทางผลประโยชน   -ไมมี- 
Other Positions having conflicts of interest  None  
 

ตําแหนงอื่นในปจจบัุน    กรรมการบริษัท ยูนิมา เอ็นจิเนียร่ิง จาํกัด 
Present position    Director, Unima Engineering Co.,Ltd. 
      กรรมการบริษัท บํารุงเมืองพลาซา จํากัด 
      Director, Bumrung Muang Plaza Co.,Ltd. 
      กรรมการ บริษัท เอส เอ พี เอส 2007 โฮลดิ้ง จํากัด 
      Director, SAPS 2007 Holding Co.,Ltd.  
    
การเขารวมประชุมคณะกรรมการในป 2556  9 คร้ัง จากจํานวน 9 คร้ัง 
Attending the Board’s meeting in 2013  9 of 9 times.       
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เอกสารแนบ 4 
Attachment No. 4

Agenda 6.1-6.2                
    
 
 
 
 
 
3. พลโทสินชัย นุตสถิตย 
 Lt.General Sinchai  Nutsatid 
อาย ุ  67  ป (เกิดเมื่อป พ.ศ. 2490)   สัญชาต ิ  ไทย 
Age   67 Year (Born in 1947)    Nationality  Thai    
 

คุณวุฒิการศึกษา    วปรอ. 4313  วิทยาลัยปองราชอาณาจกัร 
Education     ปริญญาตรี  สาขาวิทยาศาสตร โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา  
 

ประวัติการฝกอบรม    DAP 41/2005, DCP 136/2010 
Training 
 

ตําแหนงปจจุบัน    กรรมการอิสระ 
Current Positions    Independent Director  
      กรรมการตรวจสอบ 
      Member of the Audit Committee 
 

ปท่ีรับตําแหนง    แตงต้ังต้ังแตป 2545 รวม 12  ป 
Year of position assigned   Appointed in 2002 Totally 12 years 
 

การถอืหุนบริษัท (ณ. 31 ธันวาคม 2556) หุนสามัญ จํานวน  -  หุน ไดรับหุน ESOP 700,000 หนวย (ยังไมไดแปลงสภาพ) 
No of shares held as of 31 December 2013 Amount of Common share  -  shares (Receiving ESOP of 700,000 Units, which have not 
   yet exercised)  
 

การดํารงตําแหนงในกิจการอื่นท่ีอาจทําใหเกิด  
ความขัดแยงทางผลประโยชน   -ไมมี- 
Other Positions having conflicts of interest  None  
 

ตําแหนงอื่นในปจจบัุน    ขาราชการบํานาญ กองทัพบก 
Present position     
 

การเขารวมประชุมคณะกรรมการในป 2556  9 คร้ัง จากจํานวน 9 คร้ัง 
Attending the Board’s meeting in 2013  9 of 9 times.       
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เอกสารแนบ 4 
Attachment No. 4

Agenda 6.1-6.2                
    
 
 
ประวัติกรรมการตรวจสอบ /Background of Audit Committee (Agenda 6.2) 
 
 
 
1. ดร.สิงหชัย  อรุณวุฒิพงศ 
 Dr.Singchai  Aroonvuthiphong 
อาย ุ  54 ป (เกิดเมื่อป พ.ศ. 2503)   สัญชาต ิ  ไทย 
Age   54 Year (Born in 1960)    Nationality  Thai    
 

คุณวุฒิการศึกษา    ปริญญาเอก สาขาการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
Education     Doctoral Degree, General Business/ Suan Dusit Rajabhat University  
      ปริญญาโท สาขาบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
      Master Degree, General Administration / University of the Thai Chamber of Commerce 
      ประกาศนียบัตร สาขาสอบบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
      Diploma, Accounting Auditor/ Thammasat University 
      ปริญญาตรี สาขาการบัญชี  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
      Bachelor Degree, Accounting/ Ramkhamhaeng University 
 

ประวัติการฝกอบรม   DAP 29/2004, ACP 6/2005, DCP 144/2011 
Training 
 

ตําแหนงปจจุบัน    กรรมการอิสระ 
Current Positions    Independent Director  
      ประธานกรรมการตรวจสอบ 
      Chairman of Audit Committee 
 

ปท่ีรับตําแหนง    แตงต้ังต้ังแตป 2545 รวม  12  ป 
Year of position assigned   Appointed in 2002 Totally 12 years 
 

การถอืหุนบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2556) หุนสามัญ จํานวน  -  หุน สละสิทธิไมรับ ESOP (จํานวน 700,000 หนวย) 
No of shares held as of 31 December 2013 Amount of Common share  -  shares (Relinquished his right of ESOP of 700,000 Units)  
 

การดํารงตําแหนงในกิจการอื่นท่ีอาจทําใหเกิด  
ความขัดแยงทางผลประโยชน   -ไมมี- 
Other Positions having conflicts of interest  None  
 

ตําแหนงอื่นในปจจบัุน    กรรมการผูจัดการ บริษัท สิรินทร ซีพีเอ จํากัด  
Present position     Managing Director, Sirin CPA Company Limited   
 

การเขารวมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในป 2556 4 คร้ัง จากจํานวน 4 คร้ัง 
Attending the Audit Committee’s meeting in 2013 4 of 4 times.       
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เอกสารแนบ 4 
Attachment No. 4

Agenda 6.1-6.2                
    
 
 
 
 
 
2. พลโทสินชัย นุตสถิตย 
 Lt.General Sinchai  Nutsatid 
อาย ุ  67  ป (เกิดเมื่อป พ.ศ. 2490)   สัญชาต ิ  ไทย 
Age   67 Year (Born in 1947)    Nationality  Thai    
 

คุณวุฒิการศึกษา    วปรอ. 4313  วิทยาลัยปองราชอาณาจกัร 
Education     ปริญญาตรี  สาขาวิทยาศาสตร โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา  
 

ประวัติการฝกอบรม    DAP 41/2005, DCP 136/2010 
Training 
 

ตําแหนงปจจุบัน    กรรมการอิสระ 
Current Positions    Independent Director  
      กรรมการตรวจสอบ 
      Member of the Audit Committee 
 

ปท่ีรับตําแหนง    แตงต้ังต้ังแตป 2545 รวม 12  ป 
Year of position assigned   Elected in 2002 Totally 12 years 
 

การถอืหุนบริษัท (ณ. 31 ธันวาคม 2556) หุนสามัญ จํานวน  -  หุน ไดรับหุน ESOP 700,000 หนวย (ยังไมไดแปลงสภาพ) 
No of shares held as of 31 December 2013 Amount of Common share  -  shares (Receiving ESOP of 700,000 Units, which have not 
   yet exercised)  
  

การดํารงตําแหนงในกิจการอื่นท่ีอาจทําใหเกิด  
ความขัดแยงทางผลประโยชน   -ไมมี- 
Other Positions having conflicts of interest  None  
 

ตําแหนงอื่นในปจจบัุน    ขาราชการบํานาญ กองทัพบก 
Present position     
 

การเขารวมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในป 2556 4 คร้ัง จากจํานวน 4 คร้ัง 
Attending the Audit Committee’s meeting in 2013 4 of 4 times.       
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เอกสารแนบ 4 
Attachment No. 4

Agenda 6.1-6.2                
    
 
 
 
 
 
3. นายสมประสงค  บุญยะชัย 
 Mr. Somprasong   Boonyachai 
อายุ  59  ป (เกิดเมือ่ป พ.ศ. 2498)   สัญชาต ิ  ไทย 
Age  59 Year (Born in 1955)    Nationality  Thai    
 

คุณวุฒิการศึกษา    วปรอ. 4313  วิทยาลัยปองราชอาณาจกัร 
Education     NDC.4313  National Defence College  
      ปริญญาโท   สาขา  IE&M สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเซีย 

     Master of Engineering (IE&M)/ Asian Institute of Technology (AIT) 
      ปริญญาตรี  สาขา  IE  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา ธนบุรี  

Bachelor Degree, Industrial Engineering /King Mongkul’s University of  
Technology Thonburi 

 

ประวัติการฝกอบรม    DAP 30/2004, DCP65/2005, RCP 21/2009 
Training 
 

ตําแหนงปจจุบัน    กรรมการอิสระ 
Current Positions    Independent Director  
      กรรมการตรวจสอบ 
      Member of the Audit Committee 
 

ปท่ีรับตําแหนง    แตงต้ังต้ังแตป 2545 รวม  12  ป 
Year of position assigned   Appointed in 2002 Totally 12 years 
 

การถอืหุนบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2556) หุนสามัญ จํานวน  -  หุน ไดรับหุน ESOP 700,000 หุน (ยังไมไดแปลงสภาพ) 
No of shares held as of 31 December 2013 Amount of Common share  -  shares (Receiving ESOP of 700,000 Units, which have not 
   yet exercised)  
 

การดํารงตําแหนงในกิจการอื่นท่ีอาจทําใหเกิด  
ความขัดแยงทางผลประโยชน   -ไมมี- 
Other Positions having conflicts of interest  None  
 

ตําแหนงอื่นในปจจบัุน    ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ชิน คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 
Present position    CEO. Shin Corporation Public Company Limited (SHIN) 
      ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท แอดวาซน อินโฟร เซอรวิส  
      Executive Chairman Advanced Info Service Public Company Limited.  
 

การเขารวมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในป 2556 2 คร้ัง จากจํานวน 4 คร้ัง 
Attending the Audit Committee’s meeting in 2013 2 of 4 times.  
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เอกสารแนบ 5 

 

นิยามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ 
 
นิยามของกรรมการอิสระ 

กรรมการที่ไมมีธุรกิจหรือสวนรวมในการบริหารงาน หรือมีผลประโยชนเกี่ยวของกับบริษัท อันอาจมี
ผลกระทบตอการตัดสินใจโดยอิสระของตน โดยกรรมการอิสระตองมีคุณสมบัติตามขอกําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต. 
และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งกําหนดใหมีกรรมการอิสระไมนอยกวา 3 คน หรือ 1 ใน 3 ของกรรมการ
ทั้งหมด  โดยบริษัทไดกําหนดใหกรรมการอิสระตองมีคุณสมบัติ ดังน้ี 

1. ถือหุนไมเกิน 0.5% ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวม 
บริษัทยอย หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง 

2. ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจ ไมมีผลประโยชน หรือสวนไดเสีย ไมวาทางตรงทางออม ทั้งในดาน
การเงิน และการบริหารงาน ซึ่งรวมถงึไมเปนลูกคา คูคา ผูจัดหาวัตถุดิบ เจาหนี้/ลูกหน้ีการคา เจาหนี้/
ลูกหน้ีเงินใหกูยืมของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวม บริษัทยอย หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยงใน
ลักษณะที่จะทําใหขาดความเปนอิสระ 

3. ไมเปนญาติสนิทกับผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวม บริษัทยอย หรือ
บุคคลที่อาจมีความขัดแยง และไมไดรับการแตงต้ังใหเปนตัวแทน เพ่ือรักษาผลประโยชนของ
กรรมการ และ/หรือผูถือหุนรายใหญ 

4. ไมมีสวนรวมในการบริหารงาน รวมทั้งไมเปนลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา 
ผูใหบริการดานวิชาชีพแกบริษัท เชน ผูสอบบัญชี ทนายความ หรือเปนผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท
หรือบริษัทในเครือ บริษัทรวม บริษัทยอย หรือเปนบุคคลที่อาจมีความขัดแยง และไมมีผลประโยชน
หรือสวนไดเสียในลักษณะดังกลาวมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 2 ป รวมทั้งสามารถเขารวมประชุม
คณะกรรมการ โดยใหความเห็นอยางอิสระได 

 
หมายเหตุ  บริษัทไดกําหนดนิยาม และคุณสมบัติของกรรมการอิสระเปนไปตามขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย สําหรับคุณสมบัติในขอ 1 เปนเกณฑที่เขมงวดกวา กลต. และ ตลท. 
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Attachment No.5 

 

Statement and Qualification of Independent Directors 

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

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

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

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

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

Remark : the company determined the statement and qualification of the independent directors in line 
with the qualification of SEC and SET, excepted only the qualification No.1, the company determined 
more restriction than SEC and SET’s determination. 
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เอกสารแนบ 6 
Attachment No. 6 

MAP 
 
โรงแรมฮิลตัน สุขุมวิท
Hilton Sukhumvit  
เลขท่ี 11 ซอยสุขุมวิท 24  ถนนสุขุมวทิ แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
11 Soi Sukhumvit 24, Sukhumvit Rd., Klongton, Klongtoei Bangkok.  
Tel : 66 (0) 2 620-6666 
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                              เอกสารแนบ  7  ก  
Attachment No.7 A 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 
Proxy Form A 

(แบบท่ัวไปซึ่งเปนแบบท่ีงายไมซับซอน) 
(General From) 

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

วันท่ี..............เดือน........................พ.ศ.................. 
Date             Month                       Year 

1. ขาพเจา.............................................................................สัญชาติ................................อยูบานเลขท่ี........................ถนน.................................... 
I/We             Nationality                     Address                  Road 

ตําบล/แขวง................................................อําเภอ/เขต...................................................จังหวัด...................................................รหัสไปรษณีย................... 
Sub-District                        District                 Province                  Zip Code 

2. เปนผูถือหุนของ บริษัท เพาเวอรไลน เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) 
Being a shareholder of Power Line Engineering Public Company Limited 

โดยถือหุนจํานวนท้ังสิ้นรวม..............................................หุน            และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ...........................................เสียง ดังน้ี 
Holding the total amounting of                                 shares       and the voting right equals to           votes as follows: 
 หุนสามัญ...........................................หุน ออกเสียงลงคะแนนเสียง ไดเทากับ..................................................เสียง 

Ordinary share   shares equal to voting right          votes 
3. ขอมอบฉันทะให 

Hereby appoint 
 (1)......................................................................................อายุ...............ป อยูบานเลขที่...................................... ถนน.......................................... 
                Age                  Address                 Road 
ตําบล/แขวง............................................อําเภอ/เขต.....................................................จังหวัด........................................................รหัสไปรษณีย.......................หรือ 
Sub-District       District               Province     Zip Code           : or, 
 (2)......................................................................................อายุ..................ป อยูบานเลขท่ี.................................... ถนน.......................................... 
                Age                     Address                  Road 
ตําบล/แขวง.............................................อําเภอ/เขต...................................................จังหวัด.........................................................รหัสไปรษณีย.......................หรือ 
Sub-District        District               Province     Zip Code           : or, 
 (3)        มอบฉันทะใหกรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ             ดร.สิงหชัย   อรุณวุฒิพงศ        อายุ    54 ป   
 Assign a proxy to the Independent Director/Chairman of the Audit Committee,     Dr.Singchai   Aroonvuthiphong  Age    54      years 
อยูบานเลขที่         2 ซอย     สุขมุวิท 81 (ศิริพจน) ถนน     สุขุมวิท แขวง        บางจาก เขต        พระโขนง  
Address at No.      2 Soi  Sukhumvit 81 (Siripot) Road      Sukhumvit Sub-District   Bangjak District Phrakhanong 
จังหวัด     กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย        10260  
Province      Bangkok  Zip Code     10260 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขารวมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2557  
ในวันศุกรที่  25  เมษายน  2557  เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.  ณ  หองแกรนดบอลลูม  ช้ัน 3   โรงแรมฮิลตัน สุขุมวิท   เลขท่ี 11 ซอยสุขุมวิท 24  ถนนสุขุมวิท   
แขวงคลองตัน  เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร   หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอ่ืนดวย 

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the 2014 Annual General Meeting of Shareholders to be held on 25 April 2014  
at  2:00 PM. at Grand Ballroom, on the 3rd  Floor, Hilton Sukhumvit,  No.11  Sukhumvit 24, Sukhumvit Rd., Klongton, Klogtoei,  Bangkok or on the date and at 
the place as may be postponed or changed. 
 กิจการใดท่ีผูรับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุมน้ัน ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 
 I/We shall be fully liable for any action taken by the proxy holder at the meeting. 
 
     ลงช่ือ......................................................................ผูมอบฉันทะ 
     Signature    Proxy Grantor 
               (..................................................................) 
 
     ลงช่ือ...................................................................ผูรับมอบฉันทะ 
     Signature                   Proxy Holder 
              (..................................................................) 
 
     ลงช่ือ...................................................................ผูรับมอบฉันทะ 
     Signature                  Proxy Holder    

                                               (..................................................................) 
 
     ลงช่ือ...................................................................ผูรับมอบฉันทะ 
     Signature                   Proxy Holder    
                                                                                        (..................................................................) 

 
หมายเหตุ    ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนให

ผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 
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. 

 

ติดอากรแสตมป  
2 0  บาท  

D u t y  S t a m p  
2 0  B a h t  
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  เอกสารแนบ 7 ข 
Attachment No. 7 B 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
Proxy Form B 

(แบบท่ีกําหนดรายการตาง ๆ ท่ีจะมอบฉันทะท่ีละเอียดชัดเจนตายตัว) 
(Proxy Form containing specific details) 

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

วันท่ี................เดือน...............................พ.ศ................. 
Date       Month                          Year 

 
1. ขาพเจา.............................................................................สัญชาติ................................อยูบานเลขท่ี........................ถนน.................................... 

I/We             Nationality                     Address                  Road 
ตําบล/แขวง................................................อําเภอ/เขต...................................................จังหวัด...................................................รหัสไปรษณีย................... 
Sub-District                        District                 Province                  Zip Code 

2. เปนผูถือหุนของ บริษัท เพาเวอรไลน เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) 
Being a shareholder of Power Line Engineering Public Company Limited 

โดยถือหุนจํานวนท้ังสิ้นรวม..................................หุน  และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ.............................................เสียง ดังน้ี 
holding the total amounting of                      shares   and the voting right equals to   votes as follows: 
 หุนสามัญ............................................หุน    ออกเสียงลงคะแนนเสียง ไดเทากับ...................................เสียง 

Ordinary share   shares  equivalent to voting right                                votes 
 

3. ขอมอบฉันทะให 
Hereby appoint  

 (1)...................................................................................อายุ.............ป อยูบานเลขท่ี....................................ถนน............................................ 
             Age             Address                         Road  
ตําบล/แขวง............................................อําเภอ/เขต....................................................จังหวัด...............................................รหัสไปรษณีย...................หรือ 
Sub-District                     District               Province            Zip Code                ; or, 
 
 (2)...................................................................................อายุ.............ป อยูบานเลขท่ี....................................ถนน............................................ 
              Age             Address                         Road 
ตําบล/แขวง............................................อําเภอ/เขต....................................................จังหวัด...............................................รหัสไปรษณีย...................หรือ 
Sub-District                     District                 Province            Zip Code                ; or, 
 
 (3)        มอบฉันทะใหกรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ             ดร.สิงหชัย   อรุณวุฒิพงศ        อายุ    54 ป   

 Assign a proxy to the Independent Director/Chairman of the Audit Committee,     Dr.Singchai   Aroonvuthiphong  Age    54      years 
อยูบานเลขที่         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 
จังหวัด     กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย        10260  
Province      Bangkok  Zip Code     10260 
 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขารวมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2557  
ในวันศุกรที่  25  เมษายน  2557  เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.  ณ  หองแกรนดบอลลูม  ช้ัน 3   โรงแรมฮิลตัน สุขุมวิท   เลขท่ี 11 ซอยสุขุมวิท 24  ถนนสุขุมวิท   
แขวงคลองตัน  เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร   หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอ่ืนดวย 

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the 2014 Annual General Meeting of Shareholders to be held on 25 April 2014  
at  2:00 PM. at Grand Ballroom, on the 3rd  Floor, Hilton Sukhumvit,  No.11  Sukhumvit 24, Sukhumvit Rd., Klongton, Klogtoei,  Bangkok. or on the date and at 
the place as may be postponed or changed. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ติดอากรแสตมป 
20 บาท 

Duty Stamp 
20 Baht 
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  เอกสารแนบ 7 ข 
Attachment No. 7 B 

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

 
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน  ประจําป 2556  เมื่อวันศุกรที่ 26 เมษายน 2556 

  Agenda 1 Consider and approve the Minutes of the 2013 AGM on April 26th, 2013. 
 

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

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

   เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
Approve  Disapprove  Abstain 

 
วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน  ครั้งที่ 3/2556  เมื่อวันศุกรที่ 13 กันยายน 2556 

  Agenda 2 Consider and approve the Minutes of the 3/2013 EGM on September 13th, 2013. 
 
  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

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

   เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
Approve  Disapprove  Abstain 

 
วาระที่ 3 รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบ ป 2556 
Agenda 3 Acknowledge the company’s performance of the 2013. 
 

  Only acknowledgement / No Vote  
 
  วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจําป 2556  สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และรายงานผูสอบบัญชี 
   Agenda 4  Consider and approve the company’s financial statements ended December 31st, 2013. And Auditor report. 

 
  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

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

   เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
Approve  Disapprove  Abstain 

 
 วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงาน ประจําป 2556        

Agenda 5  Consider to pay dividend for the performance and financial statements of the 2013 
 
  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

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

   เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
Approve  Disapprove  Abstain 
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วาระที่ 6 พิจารณาแตงต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ 
  Agenda 6 Consider and appoint the members of the Board of Directors.

   6.1 พิจารณาแตงต้ังกรรมการบริษัทที่ตองออกตามวาระ 
    Consider and appoint the members of the Board of Directors  

 
  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

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

   การแตงต้ังกรรมการเปนรายบุคคล 
Vote for an individual nominee. 

 นายอํานวย กาญจโนภาศ 
 Mr. Amnuay  Karnjanopas 
 
    เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

Approve  Disapprove  Abstain 
 

   การแตงต้ังกรรมการเปนรายบุคคล 
Vote for an individual nominee. 

 นายพิสันต     จินตนาภักดี 
 Mr. Phisant Chintanapakdee 
   

เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
Approve  Disapprove  Abstain 

 
   การแตงต้ังกรรมการเปนรายบุคคล 

Vote for an individual nominee. 
 พลโทสินชัย นุตสถิตย  
 Lt. General Sinchai   Nutsatit    
 
    เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

Approve  Disapprove  Abstain 
 
   6.2 พิจารณาแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบที่ตองออกตามวาระ     
    Consider and appoint the members of the Audit Committee. 

 
  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

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

Vote for an individual nominee. 
 ดร.สิงหชัย อรุณวุฒิพงศ 
 Dr. Singchai Aroonvuthiphong 
 
    เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

Approve  Disapprove  Abstain 
 

   การแตงต้ังกรรมการเปนรายบุคคล 
Vote for an individual nominee. 

 พลโทสินชัย นุตสถิตย  
 Lt. General Sinchai   Nutsatit   
   

เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
Approve  Disapprove  Abstain 

 



84

  เอกสารแนบ 7 ข 
Attachment No. 7 B 

   การแตงต้ังกรรมการเปนรายบุคคล 
Vote for an individual nominee. 

 นายสมประสงค  บุญยะชัย  
 Mr. Somprasong Boonyachai  
 
    เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

Approve  Disapprove  Abstain 
  
 วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติกาํหนดคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2557 
 Agenda 7    Consider and determine the remuneration for the Board of Directors 

 
  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

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

   เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
Approve  Disapprove  Abstain 

 
 วาระที่ 8 พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทน 

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

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

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

 
   เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

Approve  Disapprove  Abstain 
 
 วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ (ถามี) 

Agenda 9    Other subjects (if any) 
 

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

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

 
   เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

Approve  Disapprove  Abstain 
 
 5. การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามท่ีระบุไวในหนังสือมอบฉันทะน้ี ใหถือวาการลงคะแนนเสียงนั้นไมถูกตองและไมใช
เปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน 
  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. ในกรณีท่ีขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติ
ในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องท่ีระบุไวขางตน รวมถึงกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทน
ขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

ขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 
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. 
 
 
     ลงชื่อ......................................................................ผูมอบฉันทะ 
     Signature    Proxy Grantor 
               (..................................................................) 
 
 
     ลงช่ือ...................................................................ผูรับมอบฉันทะ 
     Signature                   Proxy Holder 
              (..................................................................) 
 
 
     ลงช่ือ...................................................................ผูรับมอบฉันทะ 
     Signature                  Proxy Holder    

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

1. ผูถือหุนท่ีมอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุน
ใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได 
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. วาระเลือกต้ังกรรมการสามารถเลือกต้ังกรรมการท้ังชุดหรือเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคล 
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. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระท่ีระบุไวขางตน  ผูรับมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบประจําตอแบบหนังสือมอบ
ฉันทะ 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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ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

Attachment to Proxy Form B 
 

การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของ บริษัท เพาเวอรไลน เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) 
The Proxy of the shareholder of Power Line Engineering Public Company Limited 

 
ในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2557 ในวันศุกรท่ี 25  เมษายน 2557  เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. ณ  หองแกรนดบอลลูม  ช้ัน 3 โรงแรมฮิลตัน สุขุมวิท   

เลขท่ี 11 ซอยสุขุมวิท 24  ถนนสุขุมวิท  แขวงคลองตัน  เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร  หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวันเวลา และสถานท่ีอ่ืนดวย 
 In the 2014 Annual General Meeting of Shareholders to be held on April 25th, 2014 at 2:00 PM.  at Grand Ballroom, on the 3rd  Floor, Hilton Sukhumvit,  
No.11  Sukhumvit 24, Sukhumvit Rd., Klongton, Klogtoei,  Bangkok or on the date and at the place as may be postponed or changed. 
 
  วาระที่ : ……………. เรื่อง : ……………………………………………………………… 
  Agenda :  Subject : 
 
  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี  
  (b)  The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.  
 
   เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

Approve  Disapprove  Abstain 
 

  วาระที่ : ……………. เรื่อง : ……………………………………………………………… 
  Agenda :  Subject : 
 
  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี  
  (b)  The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.  
 
   เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

Approve  Disapprove  Abstain 
 
  วาระที่ : ……………. เรื่อง : ……………………………………………………………… 
  Agenda :  Subject : 
 
  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี  
  (b)  The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.  
 
   เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

Approve  Disapprove  Abstain 
 
  วาระที่ : ……………. เรื่อง : ……………………………………………………………… 
  Agenda :  Subject : 
 
  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี  
  (b)  The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.  
 
   เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

Approve  Disapprove  Abstain 
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  วาระที่ : ……………. เรื่อง : ……………………………………………………………… 
  Agenda :  Subject : 
 
  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี  
  (b)  The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.  
 
   เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

Approve  Disapprove  Abstain 
 
  วาระที่ : ……………. เรื่อง : ……………………………………………………………… 
  Agenda :  Subject : 
 
  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี  
  (b)  The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.  
 
   เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

Approve  Disapprove  Abstain 
 
  วาระที่ : ................... เรื่อง : เลือกต้ังกรรมการ(ตอ) 
  Agenda :  Subject : To approve the appointment of directors (Con’t) 
 
   ช่ือกรรมการ................................................................................................................ 
   Directors Name 
 เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 
 

ช่ือกรรมการ................................................................................................................ 
   Directors Name 
 เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 
 

ช่ือกรรมการ................................................................................................................ 
   Directors Name 
 เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 
 

ช่ือกรรมการ................................................................................................................ 
   Directors Name 
 เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 
 

ช่ือกรรมการ................................................................................................................ 
   Directors Name 
 เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 
 

ช่ือกรรมการ................................................................................................................ 
   Directors Name 
 เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 
 

ช่ือกรรมการ................................................................................................................ 
   Directors Name 
 เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
Proxy Form C 

(แบบท่ีใชเฉพาะกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงต้ังใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน) 
(For foreign shareholders who have custodians in Thailand only) 

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

Written at 
 

วันท่ี...................เดือน................................พ.ศ.............. 
Date        Month                          Year 
 

1. ขาพเจา...........................................................................สัญชาติ.............................อยูบานเลขที่..........................ถนน...................................... 
I/We           Nationality                      Address                 Road 

ตําบล/แขวง.................................................. อําเภอ/เขต...................................................จังหวัด................................................รหัสไปรษณีย.................... 
Sub-District                                District    Province                      Zip Code 
ในฐานะผูประกอบธุรกิจเปนผูรับฝากและดูแลหุน (Custodian) ใหกับ................................................................................................................................. 
In the capacity of custodian with 
ซึ่งเปนผูถือหุนของ บริษัท เพาเวอรไลน เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) 
Being a shareholder is a shareholder in  Power Line Engineering Public Company Limited 
โดยถือหุนจํานวนท้ังสิ้นรวม..................................................หุน  และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ...................................................เสียง ดังน้ี 
Holding the total amounting of                                     shares   and the voting right equals to        votes as follows: 
 หุนสามัญ...............................................................หุน ออกเสียงลงคะแนนเสียง ไดเทากับ..................................................เสียง 

Ordinary share                 shares  equivalent to voting right          votes 
 

2. ขอมอบฉันทะให 
  Here by appoint 
 

(1)......................................................................................อายุ..................ป อยูบานเลขท่ี.............................ถนน............................................ 
              Age                  Address         Road 
ตําบล/แขวง............................................อําเภอ/เขต..................................................จังหวัด.................................................รหัสไปรษณีย...................หรือ 
Sub-District                     District            Province            Zip Code               ; or, 
 (2)......................................................................................อายุ..................ป อยูบานเลขท่ี.............................ถนน............................................ 
              Age                 Address         Road 
ตําบล/แขวง............................................อําเภอ/เขต..................................................จังหวัด.................................................รหัสไปรษณีย...................หรือ 
Sub-District                     District             Province            Zip Code             ; or, 
   (3)        มอบฉันทะใหกรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ             ดร.สิงหชัย   อรุณวุฒิพงศ        อายุ    54 ป   
 Assign a proxy to the Independent Director/Chairman of the Audit Committee,     Dr.Singchai   Aroonvuthiphong  Age      54      years 
อยูบานเลขที่         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 
จังหวัด     กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย        10260  
Province      Bangkok  Zip Code     10260 
 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขารวมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2557   
ในวันศุกรที่  25  เมษายน  2557  เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.  ณ  หองแกรนดบอลลูม  ช้ัน 3   โรงแรมฮิลตัน สุขุมวิท   เลขท่ี 11 ซอยสุขุมวิท 24  ถนนสุขุมวิท   
แขวงคลองตัน  เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร   หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอ่ืนดวย 

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the 2014 Annual General Meeting of Shareholders to be held on 25 April 2014  
at  2:00 PM. at Grand Ballroom, on the 3rd  Floor, Hilton Sukhumvit,  No.11  Sukhumvit 24, Sukhumvit Rd., Klongton, Klogtoei,  Bangkok. or on the date and at 
the place as may be postponed or changed. 

 
3. ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งน้ี ดังน้ี 

 I/We therefore would like to vote for each agenda item as follows:. 
  มอบฉันทะตามจํานวนหุนท้ังหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได 
  Grant proxy the total amount of shares holding and entitled to vote. 
  มอบฉันทะบางสวน คือ 

Grant partial shares of 
  หุนสามัญ..........................................................หุน   และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได...................................................เสียง 
  Ordinary share              shares,  entitled to voting right        votes 
 
 
 
 
 
 

ติดอากรแสตมป 
20 บาท 

Duty Stamp 
20 Baht 
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4. ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งน้ี ดังน้ี 

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

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน  ประจําป 2556  เมื่อวันศุกรที่ 26 เมษายน 2556 
  Agenda 1 Consider and approve the Minutes of the 2013 AGM on April 26th, 2013. 

 
  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

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

   เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
Approve  Disapprove  Abstain 

 
วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน  ครั้งที่ 3/2556  เมื่อวันศุกรที่ 13 กันยายน 2556 

  Agenda 2 Consider and approve the Minutes of the 3/2013 EGM on September 13th, 2013. 
 
  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

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

   เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
Approve  Disapprove  Abstain 

 
วาระที่ 3 รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบ ป 2556 
Agenda 3 Acknowledge the company’s performance of the 2013. 
 

  Only acknowledgement / No Vote  
 
  วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจําป 2556  สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และรายงานผูสอบบัญชี 
   Agenda 4  Consider and approve the company’s financial statements ended December 31st, 2013. And Auditor report. 

 
  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

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

   เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
Approve  Disapprove  Abstain 

 
 วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงาน ประจําป 2556        

Agenda 5  Consider to pay dividend for the performance and financial statements of the 2013 
 
  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

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

   เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
Approve  Disapprove  Abstain 
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วาระที่ 6 พิจารณาแตงต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ 
  Agenda 6 Consider and appoint the members of the Board of Directors.

   6.1 พิจารณาแตงต้ังกรรมการบริษัทที่ตองออกตามวาระ 
    Consider and appoint the members of the Board of Directors  

 
  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

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

   การแตงต้ังกรรมการเปนรายบุคคล 
Vote for an individual nominee. 

 นายอํานวย กาญจโนภาศ 
 Mr. Amnuay  Karnjanopas 
 
    เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

Approve  Disapprove  Abstain 
 

   การแตงต้ังกรรมการเปนรายบุคคล 
Vote for an individual nominee. 

 นายพิสันต     จินตนาภักดี 
 Mr. Phisant Chintanapakdee 
   

เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
Approve  Disapprove  Abstain 

 
   การแตงต้ังกรรมการเปนรายบุคคล 

Vote for an individual nominee. 
 พลโทสินชัย นุตสถิตย  
 Lt. General Sinchai   Nutsatit    
 
    เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

Approve  Disapprove  Abstain 
 
   6.2 พิจารณาแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบที่ตองออกตามวาระ     
    Consider and appoint the members of the Audit Committee. 

 
  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

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

   การแตงต้ังกรรมการเปนรายบุคคล 
Vote for an individual nominee. 

 ดร.สิงหชัย อรุณวุฒิพงศ 
 Dr. Singchai Aroonvuthiphong 
 
    เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

Approve  Disapprove  Abstain 
 

   การแตงต้ังกรรมการเปนรายบุคคล 
Vote for an individual nominee. 

 พลโทสินชัย นุตสถิตย  
 Lt. General Sinchai   Nutsatit   
   

เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
Approve  Disapprove  Abstain 
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   การแตงต้ังกรรมการเปนรายบุคคล 
Vote for an individual nominee. 

 นายสมประสงค  บุญยะชัย  
 Mr. Somprasong Boonyachai  
 
    เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

Approve  Disapprove  Abstain 
  
 วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติกาํหนดคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2557 
 Agenda 7    Consider and determine the remuneration for the Board of Directors 

 
  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

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

   เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
Approve  Disapprove  Abstain 

 
 วาระที่ 8 พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทน 

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

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

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

 
   เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

Approve  Disapprove  Abstain 
 
 วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ (ถามี) 

Agenda 9    Other subjects (if any) 
 

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

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

 
   เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

Approve  Disapprove  Abstain 
 
 5. การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามท่ีระบุไวในหนังสือมอบฉันทะน้ี ใหถือวาการลงคะแนนเสียงนั้นไมถูกตองและไมใช
เปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน 
  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. ในกรณีท่ีขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติ
ในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องท่ีระบุไวขางตน รวมถึงกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทน
ขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

ขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 
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. 
 
 
     ลงชื่อ......................................................................ผูมอบฉันทะ 
     Signature    Proxy Grantor 
               (..................................................................) 
 
 
     ลงช่ือ...................................................................ผูรับมอบฉันทะ 
     Signature                   Proxy Holder 
              (..................................................................) 
 
 
     ลงช่ือ...................................................................ผูรับมอบฉันทะ 
     Signature                  Proxy Holder    

                                                (..................................................................) 
 
 
     ลงช่ือ...................................................................ผูรับมอบฉันทะ 
     Signature                   Proxy Holder    
                                                                                           (..................................................................) 
หมายเหตุ 
Remarks 
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. น้ีใชเฉพาะกรณีท่ีผูถือหุนท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงต้ังใหคัสโตเดียน (Custodian)  ในประเทศไทยเปน

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

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

3. ผูถือหุนท่ีมอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบ
ฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 

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

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

Form C. 
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ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

Attachment to Proxy Form C 
 

การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของ บริษัท เพาเวอรไลน เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) 
The Proxy of the shareholder of Power Line Engineering Public Company Limited 

 
ในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2557 ในวันศุกรท่ี 25  เมษายน 2557  เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. ณ  หองแกรนดบอลลูม  ช้ัน 3 โรงแรมฮิลตัน สุขุมวิท   

เลขท่ี 11 ซอยสุขุมวิท 24  ถนนสุขุมวิท  แขวงคลองตัน  เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร  หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวันเวลา และสถานท่ีอ่ืนดวย 
 In the 2014 Annual General Meeting of Shareholders to be held on April 25th, 2014 at 2:00 PM.  at Grand Ballroom, on the 3rd  Floor, Hilton Sukhumvit,  
No.11  Sukhumvit 24, Sukhumvit Rd., Klongton, Klogtoei,  Bangkok or on the date and at the place as may be postponed or changed. 
 
  วาระที่ : ……………. เรื่อง : ……………………………………………………………… 
  Agenda :  Subject : 
 
  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี  
  (b)  The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.  
 
   เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

Approve  Disapprove  Abstain 
 

  วาระที่ : ……………. เรื่อง : ……………………………………………………………… 
  Agenda :  Subject : 
 
  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี  
  (b)  The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.  
 
   เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

Approve  Disapprove  Abstain 
 
  วาระที่ : ……………. เรื่อง : ……………………………………………………………… 
  Agenda :  Subject : 
 
  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี  
  (b)  The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.  
 
   เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

Approve  Disapprove  Abstain 
 
  วาระที่ : ……………. เรื่อง : ……………………………………………………………… 
  Agenda :  Subject : 
 
  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี  
  (b)  The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.  
 
   เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

Approve  Disapprove  Abstain 
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  วาระที่ : ……………. เรื่อง : ……………………………………………………………… 
  Agenda :  Subject : 
 
  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี  
  (b)  The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.  
 
   เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

Approve  Disapprove  Abstain 
 
  วาระที่ : ……………. เรื่อง : ……………………………………………………………… 
  Agenda :  Subject : 
 
  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี  
  (b)  The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.  
 
   เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

Approve  Disapprove  Abstain 
 
  วาระที่ : ................... เรื่อง : เลือกต้ังกรรมการ(ตอ) 
  Agenda :  Subject : To approve the appointment of directors (Con’t) 
 
   ช่ือกรรมการ................................................................................................................ 
   Directors Name 
 เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 
 

ช่ือกรรมการ................................................................................................................ 
   Directors Name 
 เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 
 

ช่ือกรรมการ................................................................................................................ 
   Directors Name 
 เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 
 

ชื่อกรรมการ................................................................................................................ 
   Directors Name 
 เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 
 

ช่ือกรรมการ................................................................................................................ 
   Directors Name 
 เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 
 

ช่ือกรรมการ................................................................................................................ 
   Directors Name 
 เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 
 

ช่ือกรรมการ................................................................................................................ 
   Directors Name 
 เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 
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รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการอิสระผูรับมอบฉันทะ 
Details of Independent Director 

 
ชื่อ/นามสกุล ดร.สิงหชัย อรุณวุฒิพงศ 
Name               Dr. Singchai    Aroonvuthiphong 
 
วัน/เดือน/ปเกิด 25 ตุลาคม 2503  อายุ     54  ป 
Birth date        25 October 1960           Age    54   years old 
 
ตําแหนง กรรมการอิสระ (แตงต้ังเมื่อป 2545) 
Positions Independent Director (Elected in 2002) 
 ประธานกรรมการตรวจสอบ (แตงต้ังเมื่อป 2545) 
 Chairman of Audit Committee (Elected in 2002) 
 
ประวัติการศึกษา ปริญญาเอก สาขาการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต 
Education     Doctoral Degree General Business  Suan Dusit Rajabhat University  
 ปริญญาโท  สาขา บริหารทั่วไป  มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
 Master Degree        General Administration     University of the Thai Chamber of Commerce 
 ประกาศนียบัตร สาขาสอบบัญชี   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 Diploma                   Accounting Auditor           Thammasat University 
 ปริญญาตรี  สาขาการบัญชี   มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 Bachelor Degree     Accounting                        Ramkhamhaeng University 
 
ประวัติการอบรม  DAP 29/2004, ACP 6/2005, DCP 144/2011 
Training 
 
ประสบการณทํางาน ปจจุบัน    กรรมการอิสระ 
Work Experience Present  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  บริษัท เพาเวอรไลน เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด (มหาชน) 
  Independent and 
  Chairman of Audit Committee      Power Line Engineering Public Company Limited 
 ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ   บริษัท สิรินทร ซีพีเอ จํากัด  
 Present                 Manager Director                         Sirin CPA Company Limited 
 ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ   บริษัท เกรซเฟรม จํากัด 
              Present Manager Director   Gracefirm Company Limited                               
 ปจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) 
 Present                 Independent Director and 

  Member of the Audit Committee  Thantawan Industry Public Company Limited 
 

การมี/ไมมีสวนไดเสียในวาระท่ีเสนอในการประชุม  AGM ครั้งนี ้  -ไมมี- 
Interest in the agenda considered    -No- 
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คําชี้แจง การลงทะเบียน วิธีการมอบฉันทะ การแสดงเอกสารเขารวมประชุมผูถือหุน 

บริษัท เพาเวอรไลน เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด (มหาชน) 
 

บริษัทไดจัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะ ทั้ง 3 แบบ ตามที่กระทรวงพาณิชยไดกําหนดไว ไดแก 
1. แบบ ก. เปนแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปซึ่งเปนแบบที่งายไมซับซอน 
2. แบบ ข. เปนแบบหนังสือมอบฉันทะที่กําหนดรายการตาง ๆ ที่จะมอบไวชัดเจน 
3. แบบ ค. เปนแบบหนังสือมอบฉันทะที่กําหนดไวสําหรับ Custodian 

เพื่อใหผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุมไดดวยตนเองจะมอบฉันทะใหบุคคลอื่นเขาประชุมแทน หรือมอบฉันทะให
กรรมการอิสระของบริษัทเปนผูลงคะแนนออกเสียง โดยเลือกใชหนังสือมอบฉันทะเพียงแบบเดียวกรอกขอความแลว
จัดสงมายังบริษัทกอนการประชุม 
 
การลงทะเบียนเขารวมประชุม 
บริษัทจะเริ่มเปดใหลงทะเบียนและตรวจสอบความสมบูรณของหนังสือมอบฉันทะเปนเวลา 1 ช่ัวโมงกอนการประชุม 
และจะปดรับการลงทะเบียนเมื่อถึงเวลาเร่ิมประชุม 
 
เอกสารที่ตองใชในการลงทะเบียน 
1. กรณีท่ีผูถือหุนเปนบุคคลธรรมดา 

1.1 กรณีผูถือหุนเขาประชุมดวยตนเองใหแสดงเอกสารที่สวนราชการออกใหซึ่งปรากฏรูปถายของผูถือหุน
และยังไมหมดอายุ เชน บัตรประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง 

1.2 กรณีผูถือหุนมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขาประชุม 
(ก) หนังสือมอบฉันทะซึ่งไดกรอกขอความถูกตอง ครบถวน และลงลายมือช่ือผูมอบฉันทะและผูรับ

มอบฉันทะ 
(ข) สําเนาภาพถายเอกสารที่สวนราชการออกใหของผูถือหุน โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ขางตน  

และผูมอบฉันทะไดลงช่ือรับรองสําเนาถูกตอง 
(ค) เอกสารที่สวนราชการออกใหผูรับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ขางตน 

1.3 กรณีผูถือหุนมอบฉันทะใหกับ Custodian 
(ก) หนังสือมอบฉันทะซึ่งไดกรอกขอความถูกตอง ครบถวน และลงลายมือช่ือผูมอบฉันทะ และผูรับ

มอบฉันทะ 
(ข) สําเนาภาพถายเอกสารที่สวนราชการออกใหของผูถือหุนโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ขางตน และผู

มอบฉันทะ 
ไดลงช่ือรับรองสําเนาถูกตอง 

(ค) หนังสือมอบอํานาจจากผูถือหุนให Custodian เปนผูดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะทํา
แทน 

(ง) หนังสือยืนยันวาผูลงนามรับมอบฉันทะไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจ Custodian 
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2. กรณีท่ีผูถือหุนเปนนิติบุคคล 

2.1 กรณีผูแทนของผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเอง 
(ก) เอกสารที่สวนราชการออกใหของผูแทน โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ขางตน 
(ข) สําเนาภาพถายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุน ซึ่งรับรองสําเนาถูกตองโดย

ผูแทนนิติบุคคลและมีขอความแสดงใหเห็นวาผูแทนซึ่งเปนผูเขารวมประชุมมีอํานาจกระทําการ
แทนนิติบุคคล ซึ่งเปนผูถือหุน 

2.2 กรณีที่ผูถือหุนมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขาประชุม 
(ก) หนังสือมอบฉันทะซึ่งไดกรอกขอความถูกตอง ครบถวน และลงลายมือชื่อผูมอบฉันทะและผูรับ

มอบฉันทะ 
(ข) สําเนาภาพถายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุน ซึ่งรับรองสําเนาถูกตองโดย

ผูแทนนิติบุคคลและมีขอความแสดงใหเห็นวาผูแทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมี
อํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลซึ่งเปนผูถือหุน 

(ค) สําเนาเอกสารที่สวนราชการออกใหผูแทนของนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเปนผูมอบฉันทะและลงช่ือ
รับรองสําเนาถูกตอง 

(ง) เอกสารที่สวนราชการออกใหของผูรับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ขางตน 
 

2.3 กรณีที่ผูถือหุนมอบฉันทะใหกับ Custodian 
(ก) หนังสือมอบฉันทะซึ่งไดกรอกขอความถูกตอง ครบถวน และลงลายมือช่ือผูมอบฉันทะและผูรับ

มอบฉันทะ 
(ข) สําเนาภาพถายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุน ซึ่งรับรองสําเนาถูกตองโดย

ผูแทนนิติบุคคลและมีขอความแสดงใหเห็นวาผูแทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมี
อํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลซึ่งเปนผูถือหุน 

(ค) สําเนาเอกสารที่สวนราชการออกใหผูแทนของนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเปนผูมอบฉันทะและลงช่ือ
รับรองสําเนาถูกตอง 

(ง) หนังสือมอบอํานาจจากนิติบุคคลผูถือหุนให Custodian เปนผูดําเนินการลงนามในหนังสือมอบ
ฉันทะทําแทน 

(จ) หนังสือยืนยันวาผูลงนามรับมอบฉันทะไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจ Custodian 
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Guidelines for registration, Proxy Appointment, and Documents required in order to attend 
the Shareholders’ Meeting 

Power Line Engineering Public Company Limited

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

บริษัท เพาเวอรไลน เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด (มหาชน) 
สวนท่ีเก่ียวของกับการประชมุผูถือหุน 

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

หมวดที่ 4  การประชุมผูถือหุน 
 
 ขอ 24. คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําปภายใน 4 เดือนนับแต
วันสิ้นสุดของรอบปบัญชีบริษัท 
  การประชุมผูถือหุนคราวอื่นนอกจากที่กลาวแลว ใหเรียกวาการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะ
เรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ไดสุดแตจะเห็นสมควร หรือผูถือหุนรวมกันนับจํานวนหุนไดไม
นอยกวา 1 ใน 5 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด หรือผูถือหุนไมนอยกวา 25 คน ซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 
1 ใน 10 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด จะเขาช่ือกันทําหนังสือขอใหคณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุนเปนการ
ประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได แตตองระบุเหตุผลในการที่ขอใหเรียกประชุมไวใหชัดเจนในหนังสือดังกลาวดวย ในกรณีน้ี
ใหคณะกรรมการจัดประชุมผูถือหุนภายใน 1 เดือนนับแตวันที่ไดรับหนังสือจากผูถือหุน 
 
 ขอ 25 ในการเรียกประชุมผูถือหุนใหคณะกรรมการจัดทําเปนหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา 
ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอตอที่ประชุม พรอมดวยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุวาเปนเรื่องที่จะ
เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกลาว และจัดสงใหผูถือหุน
ทราบไมนอยกวา 7 วันกอนวันประชุม และโฆษณาคําบอกกลาวนัดประชุมในหนังสือพิมพติดตอกัน 3 วันกอนวัน
ประชุมไมนอยกวา 3 วัน 
  ในการประชุมผูถือหุนสามารถจัดประชุมได  ณ ทองที่อันเปนที่ต้ังสํานักงานใหญของบริษัท หรือ
จังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร 
 
 ขอ 26. ในการประชุมผูถือหุน ผูถือหุนอาจมอบฉันทะใหบุคคลอื่นเขาประชุม และออกเสียงแทนตนใน
การประชุมก็ได หนังสือมอบฉันทะจะตองลงวันที่และลงลายมือช่ือของผูถือหุนที่มอบฉันทะ และจะตองเปนไปตาม
แบบที่นายทะเบียนกําหนด 
  หนังสือมอบฉันทะนี้จะตองมอบใหแกประธานกรรมการหรือผูที่ประธานกําหนด ณ ที่ประชุมกอน
ผูรับมอบฉันทะเขาประชุม 
 
 ขอ 27. ในการประชุมผูถือหุน ตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) มาประชุมไมนอยกวา 
25 คน และตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด หรือมีผูถือหุน และผูรับ
มอบฉันทะจากผูถือหุนมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของจํานวนผูถือหุนทั้งหมด  และตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอย
กวา 1 ใน 3 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 
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  ในกรณีที่ปรากฎวาการประชุมผูถือหุนครั้งใด เมื่อลวงเวลานัดไปแลวถึง 1 ช่ัวโมงจํานวนผูถือหุน
ซึ่งมาเขารวมประชุมไมครบองคประชุมตามที่กําหนดไว หากวาการประชุมผูถือหุนไดเรียกนัด เพราะผูถือหุนรองขอ 
การประชุมเปนอันระงับไป ถาการประชุมผูถือหุนนั้นมิใชเปนการเรียกประชุม เพราะผูถือหุนรองขอใหนัดประชุม
ใหม และใหสงหนังสือนัดประชุมไปยังผูถือหุนไมนอยกวา 7 วันกอวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังน้ีไมบังคับวา
จะตองครบองคประชุม 
  ในการประชุมผูถือหุนใหประธานกรรมการนั่งเปนประธานที่ประชุม ถาไมมีประธาน กรรมการ
หรือประธานกรรมการมิไดมาเขาประชุม ถามีรองประธานกรรมการใหรองประธานกรรมการเปนประธาน ถารอง
ประธานกรรมการไมมี หรือมีแตไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ก็ใหที่ประชุมเลือกต้ังผูถือหุนคนหนึ่งซึ่งไดเขารวมประชุมเปน
ประธาน 
 
 ขอ 28. ในการออกเสียงลงคะแนนใหหุนหน่ึงหุนมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผูถือหุนน้ันให
ประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปน้ี 

(1) ในกรณีปกติใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา
มีคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเปนเสียงช้ีขาด 

(2) ในกรณีดังตอไปน้ีใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน 
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญใหแกบุคคลอื่น 
(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบรษิัทเอกชนมาเปนของบริษัท 
(ค) การทํา แกไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการใหเชากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางสวนท่ี

สําคัญ การมอบหมายใหบุคคลอื่นเขาจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงคจะ
แบงกําไรขาดทุนกัน 

(ง) แกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิหรือขอบังคับ 
(จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุนกู 
(ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท 

 
 ขอ 29. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจําปพึงกระทํามีดังน้ี 

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอตอที่ประชุมแสดงถึงผลการดําเนินการของบริษัท
ในรอบปที่ผานมา 

(2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนของรอบปบัญชีที่ผานมา 
(3) พิจารณาจัดสรรเงินกําไร และจัดสรรเงินไวเปนทุนสํารอง 
(4) เลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระและกําหนดคาตอบแทน 
(5) แตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทน 
(6) กิจการอ่ืน ๆ 
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The Articles of Association  
Of 

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

Chapter 4  Meeting of Shareholders

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

their terms. 
(5) Appointing auditor and fixing the remuneration for auditing 
(6) Any other business. 
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ขั้นตอนการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2557 
บริษัท เพาเวอรไลน เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด (มหาชน) (PLE) 

วันศุกรท่ี 25 เมษายน  2557 
 

ผูถือหุน PLE 

มาดวยตนเอง 
เริ่มรับลงทะเบียน  
เวลา13.00 น. 

บริษัทลงทะเบียนการประชุม
ดวยระบบ Barcode 

- แสดงบัตรประจําตัวประชาชน(ตัวจริง) 
- แบบฟอรมลงทะเบียน Barcode 

มอบฉันทะ 
เริ่มรับลงทะเบียน  
เวลา13.00 น. 

รับบัตรลงคะแนน 

ตรวจหนังสือมอบฉันทะ 

- แสดงหนังสือมอบฉันทะและเอกสารท่ีถูกตอง 
- แสดงสําเนาบัตรประจําตัวผูมอบฉันทะและ  
 ผูรับมอบฉันทะ โดยรับรองสําเนาถูกตอง 
- แบบฟอรมลงทะเบียน Barcode 

ประธานเปดประชุม 
เวลา 14.00 น. 

ประธานเสนอวาระการประชุมตามลําดับ 

กรณีมีผูตองการคัดคานหรืองดออกเสียงใน
วาระใดๆ ใหยกมือและกรอกบัตรลงคะแนน 

เจาหนาที่เก็บบัตรลงคะแนน 
สําหรับผูคัดคานหรืองดออกเสียง 

(สวนวาระคัดเลือกกรรมการจะจัดเก็บทั้งหมด) 

ประธานกลาวสรุปคะแนนตอที่ประชุม 

บริษัทจัดใหม ีInspector 
ประกอบดวยที่ปรึกษา
กฎหมาย, ผูสอบบัญชี, 
เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน
ของบริษัท ตัวแทนผูถือหุน 
เพื่อทําหนาที่ตรวจสอบการ
นับคะแนนเสียงในการ
ประชุมผูถือหุน เพื่อใหการ
ประชุมฯ เปนไปอยาง
โปรงใส ถูกกฎหมาย 

เขาหองประชุม 
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Procedures for attending of the 2014 Annual General Meeting of Shareholders 
Power Line Engineering Public Company Limited (PLE) 

April 25th, 2014 

 Shareholders of  
Power Line Engineering 
Public Company Limited 

(PLE) 

Attending in Person 
Registration desk 
(Open at 1 PM.) 

The Company uses Barcode 
System for Meeting 

Registration 

- Showing ID Card 
- Barcode Registration Form 

Voting by Proxy 
Registered desk  
(Open at 1 PM.) 

Receive ballot cards 

Review the proxy 

- Proxy with supporting document 
- Certified copies of grantor and grantee’s ID cards 
-  Barcode Registration Form 

An inspector (an external 
lawyer will be present to 
observe the voting procedures 
in order to ensure they are 
transparent and in compliance 
with the Company’s articles 
of association and all related 
laws and regulations) 

Attend the meeting 

The meeting will be opened by the Chairman 
at 2 PM. 

The agenda will be proposed by the chairman 
item by item 

Shareholders who would like to vote against 
or abstain from voting on any item on the 

agenda should raise their hands and express 
their intention 

The ballot will be collected by the Company’s 
officers from the shareholders mentioned above 

(Only the agenda of appointing directors, all 
ballots will be collected) 

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







เลขที่ 2 ซอยสุขุมวิท 81 (ศิริพจน์) ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ : 66-2332-0345 (15 คู่สายอัตโนมัติ)

แฟกซ์ : 66-2311-0851

2 Soi Sukhumvit 81 (Siripot), Sukhumvit Road, Bangjak, Phrakhanong, Bangkok 10260, Thailand
Tel. 66-2332-0345 ( 15 Lines )

Fax. 66-2311-0851

www.ple.co.th

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


