
เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน
โปรดน�ำแบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บำร์โค้ด
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 ซี โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์พอยท์ เทอร์มินอล 21
At Grand Ballroom, C floor, Grande Centre Point Hotel Terminal 21
2, 88 ซอยสุขุมวิท 19 (วัฒนา) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
2,88 Sukhumvit Soi 19 (Wattana), Sukhumvit Rd., Klongtoey Nua, Wattana, Bangkok

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ�าปี 2558
Invitation for 2015 Annual General Meeting of Shareholders

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

วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558
April 24th, 2015





ที่  58/0238-900(PL)/007     วันที่   6  มีนาคม  2558 
 

หนังสือนัดประชุมสามัญผูถือหุน  ประจําป 2558 
บริษัท เพาเวอรไลน เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด (มหาชน ) 

 
เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุน  ประจําป 2558 
เรียน ทานผูถือหุน 
สิ่งท่ีสงมาดวย 1.   สําเนารายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2557  

2. CD-ROM รายงานประจําป 2557 
3. ประวัติกรรมการบริษัท  
4. นิยามและคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท 
5. แผนท่ีสถานที่จัดประชุมผูถือหุน 
6. หนังสือมอบฉันทะ 
7. รายช่ือพรอมประวัติกรรมการอิสระเพ่ือการรับมอบอํานาจ 
8. คําช้ีแจง การลงทะเบียน วิธีการมอบอํานาจ การแสดงเอกสารเขารวมประชุมผูถือหุน 
9. ขอบังคับที่เก่ียวของกับการประชุมผูถือหุน 
10. ขั้นตอนการเขารวมประชุม 

 
 ดวยคณะกรรมการ บริษัท  เพาเวอรไลน  เอ็นจิเนียริ่ง  จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”)  ไดมีมติใหเรียกประชุม
สามัญผูถือหุน   ประจําป 2558 ในวันศุกรที่  24  เมษายน 2558  เร่ิมประชุมเวลา  14.00 น. และเปดใหลงทะเบียนเวลา 
13.00 น. เปนตนไป ณ หองแกรนดบอลลูม ชั้น ซี โรงแรมแกรนด เซ็นเตอรพอยท เทอรมินอล 21 เลขท่ี 2,88 ซอย
สุขุมวิท 19 (วัฒนา) ถนนสุขุมวิท  แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา  กรุงเทพมหานคร  เพื่อพิจารณาเรื่องตาง ๆ ตาม
ระเบียบวาระดังตอไปนี้ 
 
วาระที่  1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2557  เม่ือวันจันทรท่ี 11 สิงหาคม 2557 
 วัตถุประสงคและเหตุผล  : บริษัทจัดประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2557  ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันจันทรที่ 11 
สิงหาคม 2557 และไดจัดทํารายงานการประชุมสงใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและกระทรวงพาณิชยภายใน
ระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด และเผยแพรในเว็บไซดของบริษัทฯ ไวเปนที่เรียบรอยแลว โดยมีสําเนารายงานการประชุม 
ปรากฏตามเอกสารแนบ 1  

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นวารายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2557  ซึ่งจัดขึ้น
เมื่อวันจันทรที่ 11 สิงหาคม 2557 ไดบันทึกถูกตองตามความเปนจริง จึงเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณา
รับรองรายงานการประชุมตอไป  

การลงมติ : วาระน้ีตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 
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วาระที่  2 รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2557  
 วัตถุประสงคและเหตุผล : บริษทัไดจัดทํารายงานผลการดําเนินงานที่ผานมาและขอมูลที่สําคัญ ซึ่งเกิดขึ้นใน
รอบป 2557 ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 รายงานประจําป 2557 
 ความเห็นคณะกรรมการ  : เห็นควรรายงานผลการดําเนินงานและขอมูลที่สําคัญ ซึ่งเกิดขึ้นในรอบป 2557 ให
ที่ประชุมผูถือหุนรับทราบ 

การลงมติ : วาระน้ีไมตองผานการลงมติ เนื่องจากเปนการรายงานใหผูถือหุนรับทราบ 
 
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจําป 2557  สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และรายงานผูสอบบัญชี 
 วัตถุประสงคและเหตุผล   :  สรปุผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 
ที่ผานมา ซึ่งแสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท ป 2557 โดยสรุป ดังน้ี 
                                   (หนวย : บาท) 

  
 ทั้งน้ี เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด ซึ่งกําหนดใหบริษัทตองจัดทํางบการเงิน ณ วัน
สิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัทที่ผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับอนุญาตแลว และนําเสนอใหที่ประชุมผูถือหุน 
อนุมัติ  ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 รายงานประจําป 2557 
 ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ  :  คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา กระบวนการจัดทํารายงานทาง
บัญชี และการเงินของบริษัท มีระบบการควบคุมภายในที่ดีเพียงพอ ที่ทําใหมั่นใจไดวา รายงานทางการเงินแสดงฐานะ
ทางการเงิน และผลการดําเนินงานของบริษัท อยางถูกตองตามมาตรฐานการบัญชีที่กฎหมายกําหนด รวมทั้งมีการเปดเผย
ขอมูลในงบการเงินอยางเพียงพอ และทันเวลา เพื่อเปนประโยชนสําหรับผูถือหุน นักลงทุน ผูใชงบการเงินในการ
ตัดสินใจลงทุน เห็นควรเสนอใหคณะกรรมการบริษัท เสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณางบการเงิน ประจําป 2557 
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 
 ความเห็นคณะกรรมการ  : งบการเงินของบริษัทสําหรับรอบปบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ไดผาน
การตรวจสอบและลงนามรับรองจากผูสอบบัญชีของบริษัท เอส.เค. แอคเคานแตนท เซอรวิสเซส จํากัด รวมถึงไดรับ
ความเห็นชอบและผานการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว จึงเห็นสมควรอนุมัติงบการเงินประจําป 2557 
ตามที่เสนอ  และใหนําเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติตอไป       

การลงมติ : วาระน้ีตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 
 

รายการ 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

2557 2556 
(ปรับปรุงใหม) 2557 2556 

สินทรัพยรวม 9,675,644,866 10,544,391,622 9,335,880,190 9,269,041,339 
หน้ีสินรวม 7,472,214,827 8,281,946,843 5,891,620,718 5,849,390,491 
สวนของผูถือหุน 2,203,430,039 2,262,444,779 3,444,259,472 3,419,650,848 
รายไดรวม 9,360,028,827 8,689,599,433 7,911,187,056 7,732,006,833 
กําไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป 16,465,310 7,935,509 100,088,674 205,852,732 
กําไรตอหุน (ขาดทุน) 0.04 0.02 0.09 0.21 
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วาระที่  4 พิจารณาอนุมัติจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงาน ประจําป 2557 
 วัตถุประสงคและเหตุผล  :  ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กําหนดใหบริษัท
จายเงินปนผลจากเงินกําไรเทาน้ัน 

บริษัทมีนโยบายการจายเงินปนผลประมาณ 50%  ของกําไรสุทธิที่หักภาษีและสํารองตามกฎหมายแลว  
จากงบการเงินเฉพาะบริษัท 

จากผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป2557 ที่ผานมาบริษัทมีผลกําไรจากผลการดําเนินงาน (งบการเงิน
เฉพาะบริษัท) จํานวน 100,088,674 บาท  มีกําไรสะสมป 2557 จํานวน 271,433,420 บาท ทําให ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2557 บริษัทสามารถจายเงินปนผลได ดังน้ัน บริษัทจึงขออนุมัติจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงานป 2557 ในอัตราหุน
ละ 0.046 บาท (สี่จุดหกสตางค)  เปนเงิน 49,907,947.48 บาท  คิดเปนรอยละ 49.86%  ของกําไรสุทธิป 2557 และจัดสรร
เงินกําไร เพื่อเปนทุนสํารองตามกฎหมายรอยละ 5  ของกําไรสุทธิป 2557 เปนเงินจํานวน 5,100,000 บาท 

โดยกําหนดรายช่ือผูถือหุนที่มีสิทธิรับเงินปนผล (RD) ในวันที่ 23 มีนาคม 2558 และใหรวบรวมรายช่ือตาม
มาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพยฯ โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวันที่ 24 มีนาคม 2558 และกําหนดจายเงิน
ปนผลวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 

ขอมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจายเงินปนผล 
รายละเอียดการจายปนผล ป 2557 ป 2556 

 1.  กําไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป 100,088,674 บาท   205,852,732 บาท   
2. จํานวนหุน 1,084,955,380 หุน 1,072,626,551 หุน 
3. กําไร (ขาดทุน) สะสม 

3.1 สํารองตามกฎหมาย 
3.2 กําไรที่ยังไมไดจัดสรร 

 
5,100,000 บาท 

100,088,674 บาท 

 
10,300,000 บาท 

205,852,732 บาท 
4. เงินปนผลจายอัตราตอหุน 0.046 บาท 0.096 บาท 
5. เงินปนผลจาย 49,907,947.48 บาท 102,972,148.90 บาท 
6. สัดสวนการจายเงินปนผลตอกําไรสุทธ ิ 49.86% ของกําไรสุทธ ิ 50.02% ของกําไรสุทธ ิ

  
 ความเห็นคณะกรรมการ  :  ผลการดําเนินงานของบริษัท ต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2557  ถึงวันที่ 31  ธันวาคม 
2557  บริษัทมีผลประกอบการกําไรสุทธิ (งบการเงินเฉพาะบริษัท) จํานวน 100,088,674 บาท  คณะกรรมการบริษัทจึงมี
มติเห็นควรจายเงินปนผลใหกับผูถือหุนในอัตราหุนละ 0.046 บาท เปนเงิน 49,907,947.48 บาท คิดเปนรอยละ 49.86 ของ
กําไรสุทธิป 2557 และจัดสรรเงินกําไร เพ่ือเปนทุนสํารองตามกฎหมายรอยละ 5  ของกําไรสุทธิป 2557 เปนเงินจํานวน 
5,100,000 บาท โดยกําหนดรายช่ือผูถือหุนที่มีสิทธิรับเงินปนผล (RD) ในวันที่ 23 มีนาคม 2558 และใหรวบรวมรายชื่อ
ตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพยฯ โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวันที่ 24 มีนาคม 2558 และกําหนด
จายเงินปนผลวันที่ 22 พฤษภาคม 2558  และใหนําเสนอที่ประชุมผูถือหุนเพื่ออนุมัติตอไป   

การลงมติ : วาระน้ีตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 
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วาระที่  5 พิจารณาแตงต้ังกรรมการบริษัทท่ีตองออกตามวาระ  
 วัตถุประสงคและเหตุผล   :  ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535    ซึ่งกําหนดวาในการประชุม
สามัญผูถือหุนประจําปทุกครั้ง กรรมการจะตองออกจากตําแหนงอยางนอยจํานวนหน่ึงในสาม (1/3) โดยอัตรา ถาจํานวน
กรรมการจะแบงออกใหเปนสามสวนไมไดก็ใหออกโดยจํานวนใกลเคียงที่สุดกับสวนหน่ึงในสาม (1/3) ซึ่งในปน้ี
กรรมการซึ่งตองออกจากตําแหนงกรรมการของบริษัทฯ ตามกําหนดวาระ ดังน้ี 

1. นายสุธี   ตันติวณิชชานนท  กรรมการ 
2. ดร.สิงหชัย อรุณวุฒิพงศ  กรรมการอิสระ 
3. นายสมประสงค บุญยะชัย  กรรมการอิสระ   

 สําหรับการประชุมสามัญผูถือหุน ป 2558 เพื่อใหเปนไปตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีเก่ียวกับ
การดูแลสิทธิของผูถือหุน บริษัทไดทําการประกาศตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและในเว็บไซดของบริษัท ต้ังแต
วันที่ 4 ธันวาคม 2557 ถึง วันที่ 20 กุมภาพันธ 2558  ใหสิทธิแกผูถือหุนในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือ
หุน และเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเขารับการคัดเลือกเปนกรรมการบริษัท แตไมมีผูถือหุนทานใดเสนอรายช่ือบุคคล 
เพื่อรับการพิจารณาคัดสรรเปนกรรมการบริษัท และไมมีผูถือหุนทานใดเสนอระเบียบวาระการประชุมเขามายังบริษัท 

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน : ไดพิจารณาแลวมีความเห็นวากรรมการเดิมทั้ง 3 
ทานที่พนจากตําแหนงตามวาระเปนบุคคลที่มีความรูความสามารถ มีประสบการณในธุรกิจของบริษัท เหมาะสมและเปน
ประโยชนสูงสุดแกการดําเนินงานของบริษัท และมีคุณสมบัติที่ครบถวนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด และ
พระราชบัญญัติหลักทรัพย  จึงเห็นชอบเสนอใหนายสุธี ตันติวณิชชานนท, ดร.สิงหชัย อรุณวุฒิพงศ และนายสมประสงค 
บุญยะชัย กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการตออีกวาระ  โดยเสนอใหคณะกรรมการบริษัท พิจารณาตอไป 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นชอบตามขอเสนอของคณะกรรมการสรรหา
และกําหนดคาตอบแทน  และเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแตงต้ังกรรมการทั้ง   3   ทาน   คือ 
นายสุธี  ตันติวณิชชานนท, ดร.สิงหชัย  อรุณวุฒิพงศ  และนายสมประสงค  บุญยะชัย  กรรมการที่พนจากตําแหนงตาม
วาระ กลับเขาเปนกรรมการบริษัทอีกวาระหน่ึง โดยมีประวัติของกรรมการทั้ง 3 ทาน เพื่อประกอบการพิจารณา ปรากฏ
ตามเอกสารแนบ 3 ประวัติกรรมการบริษัท   และใหนําเสนอที่ประชุมผูถือหุน เพื่ออนุมัติตอไป   
 

อน่ึง ดร.สิงหชัย อรุณวุฒิพงศ และนายสมประสงค  บุญยะชัย ยังคงเปนกรรมการอิสระของบริษัท แมวาดํารง
ตําแหนงมา 13 ป เนื่องจากยังคงมีคุณสมบัติครบถวนตามนิยามและขอกําหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท โดย
ทานเปนผูมีทักษะความรู  ความสามารถ ประสบการณในดานที่บริษัทตองการและยังคงสามารถปฏิบัติหนาที่ในฐานะ
กรรมการอิสระไดเปนอยางดี ปรากฎตามเอกสารแนบ 4 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 
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 ทั้งน้ีกรรมการผูมีอํานาจลงลายมือช่ือแทนบริษัทคือ นายเสวก  ศรีสุชาต,  นายอํานวย กาญจโนภาศ, 
นายพิสันต  จินตนาภักดี โดยกําหนดใหกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท  2 ใน 3 คนนี้ลงลายมือช่ือรวมกันและ
ประทับตราสําคัญของบริษัท   

สําหรับขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดตาง ๆ ปรากฏในรายงานประจําป 
2557  หัวขอ “โครงสรางการจัดการ” 

การลงมติ : วาระน้ีตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 
 
วาระที่  6 พิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2558 
 วัตถุประสงคและเหตุผล : เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกําหนดใหที่
ประชุมผูถือหุนอนุมัติการจายคาตอบแทนกรรมการ   
 ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน : ไดพิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 
2558 โดยกลั่นกรองและพิจารณาอยางละเอียดถึงความเหมาะสมประการตาง ๆ แลว จึงเห็นสมควรกําหนดคาตอบแทน
กรรมการ สรุปตามตาราง ดังน้ี 

คาตอบแทนกรรมการ 
 

องคประกอบคาตอบแทน ป 2558 
 (ปท่ีเสนอ) 

ป 2557 

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 

 
 

450,000 บาท/คน/ป 
400,000 บาท/คน/ป 

 
 ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ สําหรับป 
2558 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนเสนอและใหนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติตอไป 

การลงมติ : วาระน้ีตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือ
หุนซึ่งมาประชุม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 
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วาระที่ 7 พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทน 
 วัตถุประสงคและเหตุผล  : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120  ซึ่งกําหนดใหที่
ประชุมผูถือหุนสามัญประจําปแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีของบริษัททุกป นอกจากนี้ตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนไดกําหนดใหบริษัทจดทะเบียนตองจัดใหมีการหมุนเวียนผูสอบบัญชี หากผูสอบ
บัญชีรายเดิมปฏิบัติหนาที่สอบทานหรือตรวจสอบ และแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทมาแลว 5 รอบปบัญชี
ติดตอกัน โดยสามารถแตงต้ังผูสอบบัญชีรายใหมที่สังกัดสํานักงานสอบบัญชีเดียวกับผูสอบบัญชีรายเดิมก็ได อยางไรก็
ตาม บริษัทจะแตงต้ังผูสอบบัญชีรายที่พนจากการปฏิบัติหนาที่จากการหมุนเวียนผูสอบบัญชีไดเมื่อพนระยะเวลาอยาง
นอยสองรอบปบัญชี นับแตวันที่พนจากการปฏิบัติหนาที่  
 โดยคณะกรรมการบริษัทไดมอบหมายใหประธานเจาหนาที่ฝายบัญชีการเงินรวมกับคณะกรรมการบริหาร
พิจารณาดําเนินการคัดเลือกผูสอบบัญชี ประจําป 2558 และใหนําเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
บริษัท เพื่อใหความเห็นชอบ และนําเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติตอไป 

ความเห็นประธานเจาหนาที่ฝายบัญชีและการเงิน(CFO) และคณะกรรมการบริหาร (EXCOM) : ในการสรร
หาผูสอบบัญชีประจําป 2558 CFO ไดทําการออกหนังสือเรียนเชิญผูสอบบัญชี ประจําป 2558 จํานวน 25 ราย และไดรับ
การตอบปฏิเสธกลับมาจํานวน 24 ราย โดยใหเหตุผลวาสํานักงานบัญชีมีขอจํากัดในการใหบริการ บุคลากรไมเพียงพอ  มี
เพียง บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จํากัด  (CWWP) ตอบรับ และเสนอคาธรรมเนียมการสอบบัญชี สําหรับป 2558 เขามา 

ทั้งน้ี CFO และ EXCOM ไดประเมินจากความเปนอิสระ คุณภาพของผลงานตรวจสอบในป 2557 ที่ผานมา 
รวมถึงทักษะ ความรูความสามารถ ประสบการณในการตรวจสอบธุรกิจของบริษัท และทีมสนับสนุนของสํานักงานสอบ
บัญชี นอกจากนี้ไดพิจารณาความเหมาะสมของคาตอบแทนเปนประการสําคัญ จึงเห็นควรเสนอผูสอบบัญชี CWWP ซึ่ง
มีความเปนอิสระ มีทักษะความรู ประสบการณและทีมงานที่เพียงพอในการปฏิบัติงานสอบบัญชี รวมถึงคาตอบแทนที่มี
ความเหมาะสม จึงขอเสนอให CWWP เปนผูสอบบัญชี ประจําป 2558 นับเปนปที่ 1  โดยมีรายช่ือผูสอบบัญชี ดังน้ี 

- นายเชิดสกุล อนมงคล  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7195   
 (เปนผูลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาแลวเปนระยะเวลา 1 ป ต้ังแตป 2557) 
โดยกําหนดให นายเชิดสกุล อนมงคล เปนผูทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัท 

และในกรณีท่ีผูสอบบัญชีรับอนุญาตดังกลาวขางตนไมสามารถปฏิบัติงานได ให CWWP จัดหาผูสอบบัญชีรับอนุญาต
อ่ืนของ CWWP แทนได และมอบอํานาจใหคณะกรรมการบริษัทเปนผูแตงต้ังผูสอบบัญชีรับอนุญาตรายใหมไดตอไป 

 
 ทั้งน้ี ผูสอบบัญชีไมมีความสัมพันธหรือสวนไดเสียกับบริษัทฯ / บริษัทยอย / ผูบริหาร / ผูถือหุนรายใหญ 
หรือเก่ียวของกับบุคคลดังกลาว  จึงมีความเปนอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัท 
 นอกจากนี้ CWWP ไดรับการคัดเลือกใหเปนสํานักงานสอบบัญชีของบริษัทยอยและกิจการรวมคา รวม 7 
แหง สําหรับป 2558 ดวย 
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 โดยกําหนดคาสอบบัญชี ประจําป 2558 เปนดังน้ี 
หนวย : บาท 

รายการคาตรวจสอบ ป 2558  
(ปท่ีเสนอ) ป 2557 

คาตรวจสอบงบการเงินประจําป และคาสอบทานงบการเงินรวม
รายไตรมาส (4 ไตรมาส) 1,670,000 1,150,000 

คาสอบทานงบการเงินรายไตรมาส (3 ไตรมาส)  960,000 495,000 

คาตรวจสอบงบการเงินประจําป และคาสอบทานงบการเงินราย
ไตรมาส (3ไตรมาส) ของบริษัทยอยและกิจการรวมคา  
รวม 7  แหง 

1,170,000 928,500 

รวม 3,800,000 2,573,500 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ  :  คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาการปฏิบัติหนาที่ของผูสอบ
บัญชี รวมถึงการพิจารณาวาบริษัทไดมีการหมุนเวียนผูสอบบัญชีอยางถูกตองตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนฯ 
พรอมทั้งเปรียบเทียบอัตราคาธรรมเนียมการสอบบัญชีของบริษัทใกลเคียงกับบริษัทที่อยูในอุตสาหกรรมเดียวกัน ดังน้ัน
จึงมีมติเห็นชอบแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทน ประจําป 2558 ตามที่ประธานเจาหนาที่ฝายบัญชีและการเงิน
และคณะกรรมการบริหารเสนอ และใหนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ และใหนําเสนอ
ที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติตอไป 
 ความเห็นคณะกรรมการ  : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ แตงต้ัง บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จํากัด (CWWP) เปนผูสอบบัญชีของบริษัทเปนปที่ 1  
โดยมีรายชื่อผูสอบบัญชี  ดังน้ี 

- นายเชิดสกุล อนมงคล  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7195  
(เปนผูลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทมาแลวเปนระยะเวลา 1 ป ต้ังแตป 2557) 

โดยกําหนดให นายเชิดสกุล อนมงคล เปนผูทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัท 
และในกรณีท่ีผูสอบบัญชีรับอนุญาตดังกลาวขางตนไมสามารถปฏิบัติงานได ให CWWP จัดหาผูสอบบัญชีรับอนุญาต
อ่ืนของ CWWP แทนได และมอบอํานาจใหคณะกรรมการบริษัทเปนผูแตงต้ังผูสอบบัญชีรับอนุญาตรายใหมไดตอไป 

รวมถึงใหความเห็นชอบคาสอบบัญชีประจําป 2558 ดังน้ี คาตรวจสอบงบการเงินประจําป และคาสอบ
ทานงบการเงินรวมรายไตรมาส (4 ไตรมาส) จํานวน 1,670,000 บาท (หน่ึงลานหกแสนเจ็ดหมื่นบาทถวน), คาสอบทาน
งบการเงินรายไตรมาส (3 ไตรมาส) จํานวน 960,000 บาท (เกาแสนหกหมื่นบาทถวน)  และใหนําเสนอที่ประชุมผูถือหุน
พิจารณาอนุมัติตอไป 

การลงมติ : วาระน้ีตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 
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วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติออกหุนกูทุกประเภท และรูปแบบ (มีหลักประกันหรือไมมีหลักประกัน)  
 วงเงินรวม (วงเงินเดิมบวกวงเงินใหม) ไมเกิน 1,500,000,000 บาท (หน่ึงพันหารอยลานบาท) 

วัตถุประสงคและเหตุผล  :  บริษัทขอออกหุนกู โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียน สําหรับการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัททั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงการขยายกิจการ เพื่อเสริมความแข็งแกรงทางการเงินของบริษัท  
ในวงเงินรวม (วงเงินเดิมบวกวงเงินใหม) ของหุนกูขณะใดขณะหนึ่งไมเกิน 1,500,000,000 ลานบาท (หน่ึงพันหารอยลาน
บาท) ทั้งน้ี เมื่อบริษัทมีความตองการใชเงินและภาวะดานตลาดเงินเอื้ออํานวย 

ความเห็นคณะกรรมการบริหาร  : พิจารณาการออกหุนกู เพ่ือใชเปนเงินทุนหมุนเวียน สําหรับการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัททั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงการขยายกิจการ ตามมติคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 
27 กุมภาพันธ 2558 ไดเห็นชอบใหออกหุนกูทุกประเภทและรูปแบบ (มีหลักประกันหรือไมมีหลักประกัน) วงเงินรวม
(วงเงินเดิมบวกวงเงินใหม) ไมเกิน 1,500,000,000 บาทโดยมีขอกําหนดและเง่ือนไขของการออก และเสนอขายหุนกู ดังน้ี 
  
ชนิด หุนกูทุกประเภทและรูปแบบ(มีหลักประกันหรือไมมีหลักประกัน) ทั้งน้ี ขึ้นอยูกับความ

เหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุนกูในแตละคราว 
สกุลเงิน เงินบาท และ/หรือเงินสกุลตางประเทศ โดยใชอัตราแลกเปล่ียนในขณะที่มีการออก และ

เสนอขายหุนกูในแตละคราว 
มูลคารวมของหุนกู วงเงินรวมไมเกิน 1,500,000,000 บาท หรือเงินสกุลตางประเทศในวงเงินเทียบเทาเงินบาท

จํานวนดังกลาว 
อายุ ไมเกิน 5 ป นับต้ังแตวันออกหุนกูในแตละคราว 
การเสนอขาย เสนอขายหุนกูในคราวเดียว หรือหลายคราว และ/หรือเปนโครงการ และ/หรือในลักษณะ

หมุนเวียน (Revolving) ใหแกประชาชนทั่วไป และ/หรือใหแกผูลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง 
และ/หรือ ผูลงทุนประเภทสถาบันในประเทศ และ/หรือในตางประเทศในคราวเดียวกัน 
หรือตางคราวกัน ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ
กฎระเบียบอื่น ๆ ที่เก่ียวของ ที่มีผลใชบังคับในขณะที่ออกและเสนอขายหุนกูน้ัน 

การไถถอนกอน
กําหนด 

ผูถือหุนอาจมีหรือไมมีสิทธิขอไถถอนหุนกูคืนกอนกําหนด และบริษัทมีหรือไมมีสิทธิ  
ขอไถถอนหุนกูคืนกอนกําหนด ทั้งน้ี เปนไปตามขอตกลงและเงื่อนไขในการออกหุนกูใน
แตละคราว 

อัตราดอกเบี้ย ขึ้นอยูกับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุนกู หรือตามขอตกลง และเง่ือนไขของ
หุนกูที่ไดออกในคราวนั้น ทั้งน้ี ใหอยูภายใตบังคับของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/
หรือสํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือประกาศหรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เก่ียวของ ที่มีผลใชบังคับ
ในขณะที่ออกและเสนอขายหุนกูในแตละคราว 

อํานาจกําหนด  
รายละเอียดอ่ืน ๆ  

มอบหมายใหคณะกรรมการ รวมถึงบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายใหมีอํานาจ ดังตอไปนี้ 
(1) กําหนดรายละเอียดตาง ๆ ที่เก่ียวของกับหุนกู รวมถึงประเภท ช่ือ อัตราดอกเบี้ย อายุ

การไถถอน การแตงต้ังผูแทนผูถือหุนกู ตลอดจนกําหนดรายละเอียดท่ีเก่ียวของกับ
การเสนอขาย ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเพียงราคา วิธีการ และระยะเวลาเสนอขายและ
จัดสรร 

8



(2) แตงต้ังที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือผูจัดจําหนายหลักทรัพย และ/หรือสถาบันการ
จัดอันดับความนาเช่ือถือของผูออกหลักทรัพย และ/หรือหลักทรัพย และ/หรือบุคคล
อื่นใดในกรณีที่จะตองมีการแตงต้ังตามกฎหมายที่เก่ียวของ หรือในกรณีอื่นใดตามที่
เห็นควร 

(3) ติดตอเจรจา เขาทํา ลงนาม แกไขสัญญา และ/หรือเอกสารตาง ๆ รวมถึงติดตอให
ขอมูล ยื่นเอกสาร หลักฐานกับสํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือหนวยงานอื่นใดที่เก่ียวของ
กับการออก และเสนอขายหุนกูดังกลาว ตลอดจนดําเนินการใด ๆ ที่เก่ียวของหรือจํา
เปนไดทุกประการตามที่เห็นควร 

วัตถุประสงคของการ
ออกหุนกู 

เพื่อนําเงินที่ไดมาใชในการดําเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงการขยายกิจการ 

 
 สรุปรายละเอียดการออกหุนกูของ PLE 

อนุมัติการออกหุนกู PLE จํานวนวงเงินที่
อนุมัติ วงเงินหุนกูท่ีออกและเสนอขาย 

การประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2552 
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2552 800,000,000 บาท 

หุนกูครั้งที่ 1/2558 จํานวน 
(ครบกําหนดไถถอน 6/12/2559)  500,000,000 บาท 

รวมหุนกูท่ีอนุมัติแลว 800,000,000  บาท  500,000,000  บาท 
รวมหุนกูท่ีขออนุมัติ(วงเงินเดิมบวก
วงเงินใหม) ท้ังหมด 1,500,000,000  บาท  500,000,000  บาท 

  
 ทั้งน้ี เมื่อที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติวงเงินการออกหุนกูของบริษัทในครั้งน้ี ทําใหบริษัทมีวงเงินรวมในการออก
และเสนอขายหุนกู รวมทั้งสิ้นไมเกิน 1,500,000,000 บาท (หน่ึงพันหารอยลานบาทถวน) โดยเสนอใหที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อนําเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนอนุมัติตอไป 

ความเห็นคณะกรรมการ  :  ตามมติคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2558 เสนอ
ใหออกหุนกูทุกประเภทและรูปแบบ (มีหลักประกันหรือไมมีหลักประกัน) วงเงินรวม (วงเงินเดิมบวกวงเงินใหม) ไมเกิน 
1,500,000,000 บาท เพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียน สําหรับการดําเนินธุรกิจของบริษัททั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงการ
ขยายกิจการ   

ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแลวเห็นควรตามที่คณะกรรมการบริหารเสนอใหมีการออกหุนกูทุก 
ประเภทและรูปแบบ (มีหลักประกันหรือไมมีหลักประกัน) วงเงินรวม (วงเงินเดิมบวกวงเงินใหม) ไมเกิน 1,500,000,000 
บาท เพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียน สําหรับการดําเนินธุรกิจของบริษัททั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงการขยายกิจการ 
โดยขอกําหนดและเง่ือนไขของการออกหุนกูเปนไปตามที่เสนอ และใหนําเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติตอไป 

การลงมติ : วาระน้ีตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของ 
ผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ (ถามี) 
 

จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุน โปรดเขารวมประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2558 ในวันศุกรที่ 24 เมษายน 2558 
เร่ิมประชุมเวลา 14.00 น.  ณ หองแกรนดบอลลูม  ช้ัน ซี  โรงแรมแกรนด เซ็นเตอรพอยท เทอรมินอล 21  เลขที่ 2,88  
ซอยสุขุมวิท 19 (วัฒนา) ถนนสุขุมวิท  แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา  กรุงเทพมหานคร ปรากฏตามเอกสารแนบ 5  
แผนท่ีสถานที่ประชุม   โดยบริษัทจะเปดใหลงทะเบียน เพื่อเขารวมประชุมสามัญผูถือหุน ต้ังแตเวลา 13.00 น.  

หากทานผูถือหุนทานใด ประสงคจะแตงต้ังบุคคลอื่นเขารวมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนในการ
ประชุมครั้งน้ี โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งมีใหเลือก 3 แบบ ปรากฏตามเอกสารแนบ6
โดยใหเลือกใชแบบใดแบบหน่ึงเพียงแบบเดียวเทาน้ัน หรือผูถือหุนสามารถ Download ไดท่ี www.ple.co.th     
 ทั้งน้ี หากทานผูถือหุนประสงคจะมอบฉันทะใหกับกรรมการอิสระ บริษัทขอเสนอกรรมการอิสระ คือ 
ดร.สิงหชัย อรุณวุฒิพงศ ซึ่งบริษัทไดแนบประวัติมาเพื่อพิจารณา ปรากฏตามเอกสารแนบ 7 และเพ่ือความสะดวกรวดเร็ว
ในการประชุม 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 23 เมษายน 2558  
ดวยจักขอบคุณอยางยิ่ง 

 
ขอแสดงความนับถือ 

บริษัท  เพาเวอรไลน  เอ็นจิเนียริ่ง  จํากัด (มหาชน) 
 
 
 

 ( นายเสวก  ศรีสุชาต ) 
          ประธานกรรมการ 
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No. 58/0238-900(PL)/007   March 6th, 2015 

Invitation Letter of 2015 Annual General Meeting of Shareholders of    
Power Line Engineering Public Company Limited 

Subject: Invitation for 2015 Annual General Meeting of Shareholders 
To:  Shareholders 
Attachments 1.   Copy of Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2014 

2. CD-ROM of 2014 Annual Report 
3. Backgrounds of the Company’s Directors 
4. Statement and Qualifications of Independent Directors 
5. Map of the Meeting Location 
6. Proxy Forms 
7. Name and Background of Independent Director to be a Proxy of Shareholders 
8. Guidelines for Registration, Proxy Appointment and Documents required in order 

to attend the Shareholders’ Meeting 
9. Articles of Association in relation to Shareholders’ Meeting  
10. Procedures for attending the 2015 AGM 

 The Board of Directors of Power Line Engineering Public Company Limited (“Company”) 
had a resolution to convene the 2015 Annual General Meeting of Shareholders on Friday, April 24th,
2015 at 2.00 p.m., with opening for registration from 1.00 p.m., at Grand Ballroom, Floor C, 
Grande Centre Point Hotel Terminal 21, No. 2,88 Soi Sukhumvit 19 (Wattana), Sukhumvit Road, 
Klongtoey Nua, Wattana, Bangkok to consider the following agendas. 

Agenda 1 Consider and approve the Minutes of the Extraordinary General Meeting of 
Shareholders No. 1/2014,  held on Monday, August 11th, 2014. 

   
Objectives and Reasons : The Company held the Extraordinary General Meeting of 

Shareholders No. 1/2014 on Monday, August 11th, 2014 and prepared and submitted the minutes of the 
meeting to the Stock Exchange of Thailand and the Ministry of Commerce within the period of time 
prescribed by the laws and posted the same on the Company website, the copy of which appears in 
Attachments 1.

Opinion of the Board : The Board views that the minutes of the Extraordinary General 
Meeting of Shareholders No. 1/2014, held on Monday, August 11th, 2014 was correctly and truly 
recorded. The Board then deems it appropriate to propose the shareholders’ meeting to consider and 
approve the minutes. 

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

Agenda 2 Acknowledge the company’s performance of 2014. 

 Objectives and Reasons : The Company has prepared the report of the past performance 
and significant events arising during 2014, the details of which appear in Attachments 2: 2014 Annual 
Report.

Opinion of the Board : The Board deems it appropriate to report the past performance and 
significant events arising during 2014 to the shareholders’ meeting for acknowledgement. 

Resolution : This agenda is for acknowledgement, and thus the resolution is not required. 
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Agenda 3 Consider and Approve the 2014 Financial Statements Ended December 31st, 2014 
and the Auditor’s Report.  

 
Objectives and Reasons : Summary of the Company’s operating performance for the 

accounting year ended December 31st, 2014 which illustrates the Company’s financial status and 
operating performance of 2014 is as follows: 
                                   (Unit : Baht) 

 In order to comply with the Public Limited Company Act, the Company is required to 
prepare financial statements, as of the end of the Company’s accounting period, which has been 
audited by a certified auditor and propose the same to the shareholders’ meeting for approval, the 
details of which appear in Attachments 2 : 2014 Annual Report.

Opinion of the Audit Committee : The Audit Committee viewed that the procedures for 
preparing the Company’s accounting and financial reports involved adequate internal control system 
assuring that the financial reports present the Company’s financial status and operating performance 
correctly in line with the accounting standards required by the laws. The Company has also disclosed 
information of the financial statements adequately and in timely manner for use by the shareholders, 
investors and users of the financial statements for investment decision. The Audit Committee therefore 
deemed it appropriate that the Board of Directors of the Company propose the 2014 financial 
statements ended December 31st, 2014 to the shareholders’ meeting for consideration. 

Opinion of the Board : The Company’s financial statements for the accounting year ended 
December 31st, 2014 were audited and certified by the auditor from S.K. Accountant Services Co., 
Ltd. and were approved and reviewed by the Audit Committee. The Board therefore deems it 
appropriate to approve the 2014 financial statements as proposed and propose the same to the 
shareholders’ meeting for approval.   

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

Agenda 4 Consider to pay dividend for the performance and financial statements of the 2014. 

Objectives and Reasons : According to Section 115 of the Public Limited Company Act 
B.E. 2535 (1992), the Company is required to pay dividend from the profit only. 
   The Company has a policy to pay dividend at the rate of approximately 50 percent of the net 
profit after tax and legal reserve from the separate financial statements. 

Items 
Consolidated Financial Statements Separate Financial Statements 

2014 2013 
(Restated) 2014 2013 

Total assets 9,675,644,866 10,544,391,622 9,335,880,190 9,269,041,339 

Total liabilities 7,472,214,827 8,281,946,843 5,891,620,718 5,849,390,491 

Shareholders’ equity 2,203,430,039 2,262,444,779 3,444,259,472 3,419,650,848 

Total revenues 9,360,028,827 8,689,599,433 7,911,187,056 7,732,006,833 

Total profit (loss) for the year 16,465,310 7,935,509 100,088,674 205,852,732 

Earnings (loss) per share 0.04 0.02 0.09 0.21 
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According to the Company’s 2014 operating results, the Company had profit from its 
operation (separate financial statements) at 100,088,674 Baht and retained profit for the year 2014 at 
271,433,420 Baht. Therefore, as at December 31st, 2014, the Company was able to pay dividend. As 
such, the Company would like to propose the dividend payment from its 2014 operating results at the 
rate of 0.046 Baht (Four point Six Satang) per share or 49,907,947.48 Baht in total, representing 49.86 
percent of the net profit in 2014 and the allocation of the profit as legal reserve at 5 percent of the net 
profit of 2014, totaling 5,100,000 Baht. 

The Board determined the record date for the right of shareholders to receive the dividend on 
March 23rd, 2015 and that shareholders’ names would be collected pursuant to Section 225 of the 
Securities and Exchange Act by closure of the share register book on March 24th, 2015, and the Board 
determined the dividend payment date on May 22nd, 2015. 

Comparative Information on Dividend Payments 

Details of Dividend Payment 2014 2013 

1. Total profit (loss) for the year 100,088,674 Baht  205,852,732 Baht   

2. Number of shares 1,084,955,380 shares 1,072,626,551 shares 

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

5,100,000 Baht 
100,088,674 Baht 

10,300,000 Baht 
205,852,732 Baht 

4. Dividend per share 0.046 Baht 0.096 Baht 

5. Dividend payment amount 49,907,947.48 Baht 102,972,148.90 Baht 

6. Dividend payout ratio 49.86% of net profit 50.02% of net profit 

   
Opinion of the Board : According to the Company’s operating results from January 1st,

2014 to December 31st, 2014, the Company had net profit (separate financial statements) at 
100,088,674 Baht. Therefore, the Board of Directors has resolved to pay dividend to the shareholders 
at the rate of 0.046 Baht per share or 49,907,947.48 Baht in total, representing 49.86 percent of the net 
profit in 2014 and to allocate the profit as legal reserve at 5 percent of the net profit of 2014, totaling 
5,100,000 Baht. The Board determined the record date for the right of shareholders to receive the 
dividend on March 23rd, 2015 and that shareholders’ names would be collected pursuant to Section 
225 of the Securities and Exchange Act by closure of the share register book on March 24th, 2015, and 
determined the dividend payment date on May 22nd, 2015. The Board determined to propose the 
matter to the shareholders’ meeting for approval. 

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

Agenda 5 Consider and Appoint the Directors who retired by rotation. 

Objectives and Reasons :  Pursuant to the Public Limited Company Act B.E. 2535 (1992), 
it is stated that in each annual general meeting of shareholders, at least one-third (1/3) of the directors 
shall vacate office. If the number of directors cannot be divided exactly into three parts, directors in a 
number closest to one-third (1/3) shall vacate office. In this year, the directors who will retire by 
rotation are as follows: 

1. Mr. Sutee Tantivanicharnon Director 
2. Dr. Singchai Aroonvuthiphong Independent Director 
3. Mr. Somprasong Boonyachai  Independent Director  
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 For the 2015 Annual General Meeting of Shareholders and to be in line with good corporate 
governance policy concerning the right of shareholders, the Company had made an announcement to 
the Stock Exchange of Thailand and on the Company’s website from December 4th, 2014 to February 
20th, 2015, granting the right to the shareholders to propose any agenda for the Annual General 
Meeting of Shareholders and propose names of persons with appropriate qualifications to be appointed 
as the Company’s directors. However, no shareholder had proposed any names for nominated 
directors or any agenda items for the meeting. 

Opinion of the Nomination and Remuneration Committee : The Committee has 
considered and viewed that the three directors retiring by rotation have knowledge and competency as 
well as experience in the Company’s business, which are suitable and will be of the utmost benefit to 
the Company’s operation. They also possess full qualifications as required by the Public Limited 
Company Act and the Securities and Exchange Act. Therefore, it was deemed appropriate to propose 
to reappoint Mr. Sutee Tantivanicharnon, Dr. Singchai Aroonvuthiphong and Mr. Somprasong 
Boonyachai as directors for another term, and propose the matter to the Board of Directors for 
consideration.

Opinion of the Board :  The Board of Directors of the Company has considered and agreed 
with the Nomination and Remuneration Committee’s proposal and deemed it appropriate to propose 
the shareholders’ meeting to consider reappointing the three directors, namely Mr. Sutee 
Tantivanicharnon, Dr. Singchai Aroonvuthiphong and Mr. Somprasong Boonyachai who will retire by 
rotation as directors for another term. Backgrounds of such three directors appear in Attachments 3: 
Backgrounds of the Company’s Directors attached for consideration. The Board has resolved to 
propose the matter to the shareholders’ meeting for approval. 

Dr. Singchai Aroonvuthiphong and Mr. Somprasong Boonyachai still serve as the 
Company’s independent directors. Although they have held this position for 13 years, they still 
possess full qualifications as defined and required for the Company’s independent directors. They 
have skills, knowledge, competency and experience in the fields required by the Company and are still 
capable to well perform their duties of an independent director. The details of which appear in 
Attachments 4: Stetement and Qualifications of the Company’s Independent Directors.

Therefore, the Company’s Board of Directors will consist of seven members 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. Somprosong  Boonyachai  Independent Director 

 The directors who are authorized to sign to bind the Company are Mr. Swake Srisuchart,  
Mr. Amnuay Kanjanopas and Mr. Phisant Chintanapakdee when two of such three directors jointly 
sign with the company’s seal affixed. 
 Scopes of the powers and duties of the Board of Directors and other Committees appear in 
the section of “Management Structure” of 2014 Annual Report. 

Resolution : The resolution in this agenda requires the majority vote of the shareholders 
who present in the meeting and vote.
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Agenda 6 Consider and Determine the Remuneration of the Board of Directors for 2015. 

Objectives and Reasons :  This agenda item serves to comply with the Public Limited 
Company Act B.E. 2535 (1992) which requires the shareholders’ meeting to approve the payment of 
remuneration for the Board of Directors. 

Opinion of the Nomination and Remuneration Committee : The Committee considered 
and determined the remuneration of the Board of Directors for 2015, with due consideration on 
various appropriateness criteria. The Committee deemed it appropriate to determine the remuneration 
of the Board of Directors which can be summarized in the table below:  

Directors’ Remuneration

Remuneration Components 2015 
(Proposed year) 2014 

Remuneration of the Board of Directors
Meeting allowance : Payment upon attendance only 

-    Chairman, directors, secretary of the Board and 
Chief   Financial Officer

 -   Independent directors 

20,000 Baht/person/attendance 

40,000 Baht/person/attendance 

20,000Baht/person/attendance 

40,000Baht/person/attendance 
Remuneration of the Audit Committee
Annual remuneration 

 -   Chairman of the Audit Committee  
 -   Members 

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

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

Opinion of the Board : The Board deems it appropriate to approve the determination of the 
remuneration of the Board of Directors for 2015 as proposed by the Nomination and Remuneration 
Committee and to propose the same to the shareholders’ meeting for approval. 

Resolution : The resolution in this agenda requires the votes of not less than two-thirds of 
the total votes of the shareholders who present in the meeting in accordance with Section 90 of the 
Public Limited Company Act B.E. 2535 (1992).

Agenda 7 Consider and Appoint the Auditor and His Fee. 

Objectives and Reasons : According to Section 120 of the Public Limited Company Act 
B.E. 2535 (1992) which requires that the annual general meeting of shareholders shall appoint an 
auditor and determine the audit fee of the company every year, and the Notification of the Capital 
Markets Supervisory Board which requires that a listed company shall rotate an auditor if the same 
auditor has performed his review or audit work and provided opinions on the company’s financial 
statements for 5 consecutive accounting years. A new auditor from the audit firm in which the 
previous auditor is employed may be appointed. Nonetheless, the Company may appoint the auditor 
who has vacated office by rotation only after at least two accounting years from the date on which he 
vacates office has expired. 
 The Board of Directors has assigned the Chief Financial Officer together with the Executive 
Committee to consider the selection of the auditor for 2015 and propose the same to the Audit 
Committee and the Board of Directors for approval and proposing to the shareholders’ meeting for 
approval. 

Opinion of the Chief Financial Officer(CFO) and the Executive Committee (EXCOM) : 
In the selection of the auditor for 2015, CFO issued invitations to 25 audit firms for appointment of the 
Company’s auditor for 2015 but 24 of them, except CWWP Co., Ltd., rejected due to their services 
limitation and insufficient personnel. CWWP Co., Ltd. (CWWP) accepted the Company’s invitation 
and proposed the audit fee for 2015 to the Company. 
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CFO and EXCOM’s consideration was based on independence, quality of 2014 audit work, 
skills, knowledge, competency and experience in auditing the Company’s business, supporting team of 
the audit firm and more importantly appropriateness of  the remuneration. It was therefore deemed 
appropriate to propose the auditors from the same audit firm i.e., CWWP Co., Ltd. which is 
independent and has skills, knowledge, experience and supporting team sufficiently to perform the 
audit work and whose proposed remuneration is deemed appropriate. Therefore, CFO and EXCOM 
proposed CWWP Co., Ltd. to be an auditor for 2015 for the 1st year. List of the names of auditors is as 
follows:

- Mr. Cherdsakul Onmongkol CPA No. 7195  
(Mr. Choedsakul has been a person who signs the Company’s financial statements  
for 1 year since 2014) 

Mr. Cherdsakul Onmongkol shall audit and provide opinions on the Company’s 
financial statements. In the case where the above certified auditor cannot perform their duties, 
CWWP shall provide other certified auditors from CWWP for replacement, and in this case the 
Board of Directors is authorized to appoint a new certified auditor. 

 The above auditors have no relationship or interest with the Company/ Company’s 
subsidiaries/ Company management/ or major shareholders nor are they related with such persons.
This has assured the independence of auditors in auditing and providing opinions toward the 
Company’s financial statements.  
 CWWP Co., Ltd. is also appointed to be auditor for seven of subsidiaries and joint ventures 
for 2015. 

The audit fee for 2015 is determined as follows: 
          Unit : Baht 

Audit Fees 2015 
(Proposed year) 2014 

Audit fee for annual financial statements and review 
fee for quarterly consolidated financial statements 
(four quarters) 

1,670,000 1,150,000

Review fee for quarterly financial statements (three 
quarters) 960,000 495,000

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

1,170,000 928,500

Total 3,800,000 2,573,500

Opinion of the Audit Committee :  The Audit Committee considered the performance of 
the auditor including the fact that the Company has rotated auditors correctly in accordance with the 
Notification of the Capital Markets Supervisory Board, as well as the comparison to the audit fees of 
other companies which are in the same industry and are similar to the Company. Therefore, the Audit 
Committee resolved to appoint the auditor and determine the remuneration for 2015 as proposed by 
the Chief Financial Officer and the Executive Committee and proposed the same to the Board of 
Directors for consideration and approval and further proposing to the shareholders’ meeting for 
approval.  

Opinion of the Board :  The Board of Directors of the Company has considered and agreed 
with the Audit Committee’s opinion to appoint CWWP Co., Ltd. as the Company’s auditor for the 1st

year, with the list of the names of auditors as follows: 
- Mr. Cherdsakul Onmongkol CPA No. 7195 

(Mr. Choedsakul has been a person who signs the Company’s financial statements  
for 1 year since 2014) 
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Mr. Cherdsakul Onmongkol shall audit and provide opinions on the Company’s 
financial statements. In the case where the above certified auditor cannot perform their duties, 
CWWP shall provide other certified auditors from CWWP for replacement, and in this case the 
Board of Directors is authorized to appoint a new certified auditor. 

The Board has also approved the audit fee for 2015 as follows: audit fee for annual financial 
statements and review fee for quarterly consolidated financial statements (four quarters) at 1,670,000 
Baht (One Million Six Hundred and Seventy Thousand Baht only) and review fee for quarterly 
financial statements (three quarters) at 960,000 Baht (Nine Hundred and Sixty Thousand Baht only), 
and proposed the same to the shareholders’ meeting for approval.

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

Agenda 8 To Consider the issuance and sale of Debentures of all types and forms of 
debentures (secured or unsecured debentures) in one and/or multiple offering in 
the aggregate principal amount not exceeding Baht 1,500,000,000.- 

Objectives and Reasons :  The Company would like to issue debentures with the objectives 
to finance working capital for short and long term business operation of the Company and for business 
expansion in order to enhance the Company’s financial strength with the total amount (existing and 
new limits) at any time of not more than 1,500,000,000 Baht (One Thousand and Five Hundred 
Million Baht) in the case where the Company needs funds and when financial market condition is 
favorable.  

Opinion of the Executive Committee :  The Committee considered issuing debentures to 
finance working capital for short and long term business operation of the Company and for business 
expansion in accordance with the Executive Committee’s resolution granted in the meeting no. 3/2015 
on February 27th, 2015. The debentures can be any types and forms (either secured or unsecured) with 
the total amount (existing and new limits) of not more than 1,500,000,000 Baht under the terms and 
conditions for the issuance and offer for sale as follows: 
Type Any kind of bond or debenture (either secured or unsecured) depending on 

the market condition when issuing each trench of bond.   
Currency Baht and/or foreign currency by using the exchange rate on the day of 

issuance of each trench of bond.
Total value  Total value not exceeding Baht 1,500 million, or Thai Baht equivalent for the 

foreign currency bond.   
Maturity No more than 5 years for each trench of bond.   
Offering To offer in one time or multiple times and/or in a project or revolving 

issuance to general public and/or private placement and/or local institutional 
investor and/or foreign investor at one time or multiple time according to the 
announcement of the Security Exchange Commission and/or the Office of the 
Security Exchange Commission and/or other relevant regulations that is 
currently practiced in the time of issuance.   

Pre-mature 
redemption

The bond holder may or may not have the right to pre-maturely redeem bond, 
this will depend on the terms and condition of each bond issuance.   

Interest rate Depending on the prevailing market condition when the bond is issued or 
depending on the condition and terms of each issuance.  In all, the rate shall 
be regulated by the announcement of the Security Exchange Commission 
and/or the Office of the Security Exchange Commission and/or other relevant 
regulations that is currently practiced in the time of issuance.   

Authority to 
determine other 
specifics  

To appoint directors and delegated person to have following authority.  
(1) Determine various specifics about the debenture, including type, name, 

interest rate, maturity, bondholder representative, as well as the details 
about offering, which include, but not limited to, price, offering method 
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and offering or distributing duration.   
(2) Appoint financial advisor and/or underwriter and/or credit rating agency 

to rate security issuer and/or security and/or any other person according 
to any relevant legal requirement or any case as appropriate.   

(3) Negotiate, engage, and amend contract and/or related documents, as 
well as filing information, documents, and evidences for the Office of 
the Security Exchange Commission and/or relevant authority related to 
the bond issuance.  Conduct any necessary actions that required to issue 
bond as appropriate.

Objective To finance business operation and expansion. 

 Summary of the Details of the Issuance of PLE’s Debentures 

Approval for PLE’s Debentures  Approved amount Amount of Debentures Issued and Offered 
for Sale 

2009 Annual General Meeting of 
Shareholders on April 30th, 2009 800,000,000 Baht Debentures no. 1/2015 

(Maturity Date 6/12/2016) 500,000,000 Baht 

Total Approved Debentures 800,000,000  Baht 500,000,000  Baht 

Total Debentures Proposed for 
Approval (existing and new credit 
limits)

1,500,000,000  Baht  500,000,000 Baht 

 Upon the shareholders’ meeting approval of the issuance of the debentures, the Company’s 
total amount for the issuance and offer for sale of debentures will be not more than 1,500,000,000 
Baht (One Thousand and Five Hundred Million Baht). The matter was proposed to the Board of 
Directors’ meeting for consideration and proposing to the Annual General Meeting of Shareholders for 
approval. 

Opinion of the Board : The Executive Committee’s resolution granted in the meeting no. 
3/2015 on February 27th, 2015 was to propose to issue debentures of any types and forms (either 
secured or unsecured) with the total amount (existing and new limits) of not more than 1,500,000,000 
Baht to finance working capital for short and long term business operation of the Company and for 
business expansion. 
 The Board of Directors of the Company has considered and agreed with the Executive 
Committee’s proposal to issue debentures of any types and forms (either secured or unsecured) with 
the total amount (existing and new limits) of not more than 1,500,000,000 Baht to finance working 
capital for short and long term business operation of the Company and for business expansion under 
the terms and conditions for the issuance as proposed, and to propose the matter to the shareholders’ 
meeting for approval. 

Resolution : The resolution in this agenda requires the votes of not less than three-quarters 
of the total votes of the shareholders who present in the meeting and vote.
Agenda 9 Consider Other Businesses (If Any). 

All shareholders are invited to attend the 2015 Annual General Meeting of Shareholders on 
Friday, April 24th, 2015. The meeting will commence at 2.00 p.m. at Grand Ballroom, Floor C, 
Grande Centre Point Hotel Terminal 21, No.2,88 Soi Sukhumvit 19 (Wattana), Sukhumvit Road, 
Klongtoey Nua, Wattana, Bangkok, the details of which appear in Attachments 5: Map of the Meeting
Location. The registration of attendance will be open from 1.00 p.m.

In case of any shareholders would like to appoint the proxy for attending the meeting and 
voting on their behalf, please fill up and sign on one of the three proxy forms attached as Attachments 
6. Each shareholder can select only one form. Shareholders may also download the forms from 
www.ple.co.th.
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In case the shareholders would like to appoint independent directors as their proxy, the 
Company proposes Dr. Singchai Aroonvuthiphong, whose background is attached as Attachments 7
for shareholders’ consideration. For convenience and expedited meeting process, it would be very 
appreciated that shareholders submit the proxy form (affixed with 20 Baht stamp duty) to Corporate 
Secretary Department, 6th floor, Tel 02-332-0345 ext. 1221, 1127, Power Line Engineering Plc, 
No. 2 Soi Sukhumvit 81 (Siripot), Bangjak, Phrakhanong, Bangkok 10260 within Thursday April 23rd,
2015. 

Yours Sincerely,  
Power Line Engineering Public Company Limited  

(Mr. Swake Srisuchart) 
Chairman of the Board 
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เอกสารแนบ 1 

รายงานประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 1/2557 
บริษัท เพาเวอรไลน เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) 

วันท่ี  11  สิงหาคม 2557 
 

การประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2557  ประชุม ณ หอง Sakura + Lily 2  ชั้น L โรงแรมจัสมิน ซิตี้ เลขที่ 2  
ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา  กรุงเทพมหานคร  

จํานวนผูถือหุน ณ วันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน  วันที่ 25 กรกฎาคม 2557   รวมทั้งสิ้น 6,398 ราย รวมจํานวน
หุนที่ถือทั้งสิ้น  1,084,524,920  หุน  โดยในวันประชุมมีผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเอง  จํานวน  86  ราย  และการรับมอบฉันทะ
จํานวน 136 ราย รวมเปน 222 ราย นับจํานวนหุนได 381,214,681 หุน คิดเปนรอยละ 35.15  ครบเปนองคประชุม  

  
เริ่มการประชุมเวลา 14.00 น. 
 

นางสาวพิรุณพร  เหลี่ยมมุกดา  ผูชวยเลขานุการบริษัท   กลาวสวัสดีและขอบพระคุณผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะ ทุก
ทานที่ไดสละเวลาเขารวมประชมุในการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1 ประจําป 2557  ซึ่งการประชุมในครั้งน้ีประกอบดวย
วาระการประชุมรวมทั้งสิ้น 4 วาระ ตามรายละเอียดที่ไดสงใหกับผูถือหุนทกุทานพรอมกับหนงัสือเรียนเชิญประชุม และที่ได
เปดเผยบนเว็บไซตของบริษัท ที่ http://www.ple.co.th  แลว   

สําหรับการดาํเนินการประชุมตามขอบังคับของบริษัท ขอ 27 ระบุไววา “ประธานในท่ีประชุมฯ มีหนาที่ควบคุมการ
ประชุมใหเปนไปตามขอบังคับของบริษัท วาดวยการประชุม การที่ที่ประชุมจะมีมติใหเปลี่ยนลาํดับวาระไดตองมีมติดวยคะแนน
เสียงไมนอยกวา 2 ใน  3 ของจํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชุม”    จึงขอชี้แจงขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการประชุมการลงคะแนนเสียง
และการนับคะแนนเสียงในวาระตาง ๆ ดังน้ี 
วิธีปฏิบัติในการประชุมการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงในวาระตาง ๆ 

การอภิปราย :  
ผูใดประสงคจะกลาวถอยคําตอที่ประชุม ใหยกมือข้ึนพนศีรษะ เมื่อประธานของที่ประชุมอนุญาต แลวจึงเดินไปยัง

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

เอกฉันทรับรอง หรือใหความเห็นชอบตามที่ประธานเสนอ  
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ถามีผูใดไมใหความเห็นชอบ หรืองดออกเสียง ทานประธานจะขอใหผูถือหุน และผูรับมอบฉันทะที่ไมให 
ความเห็นชอบ หรืองดออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนน  

- เลขานุการบรษิทัจะขออาสาสมัครจากที่ประชุมผูถือหุน จํานวน 1 คน เปนกรรมการตรวจนับคะแนนและผูสอบ
บัญชีของบริษัท  เพ่ือทําหนาที่ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงใหโปรงใส ถูกตองตามกฎหมาย และขอบังคับของ
บริษัท  

- เมื่อผูถอืหุนเขียนเครื่องหมายบนบัตรลงคะแนนแลว ประธานของที่ประชุมจะสั่งใหเจาหนาที่ไปรับมาเพื่อสงให
แกกรรมการตรวจนับคะแนนตอไป  

- การเก็บบัตรลงคะแนน จะเก็บเฉพาะผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะที่ลงคะแนนเสียงไมเห็นดวย  และงดออกเสียง
เทาน้ัน   ยกเวนวาระการแตงตั้งกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ   ซึ่งขอใหผูถือหุนทุกรายลงคะแนนเสียงใน
ใบลงคะแนน สําหรับกรรมการแตละทาน โดยจะเก็บบัตรลงคะแนนจากผูถือหุนทุกทาน 

การนับคะแนนและการประกาศผลคะแนน 
- จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผูถือหุน ที่ลงคะแนนเสียงไมเห็นดวยและงดออกเสียงในแตละวาระ  
- สวนที่เหลือถือวาเปนคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นดวยในวาระนั้น ๆ  
- และใหกรรมการตรวจนับคะแนนเปนผูประกาศผลการลงคะแนนในแตละวาระที่มีการออกเสียง ลงคะแนน 

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

ไมเปนไปตามความประสงคของผูมอบฉันทะ  
ไมทราบวามีผูถอืหุนทานใดมีความสงสัยหรือขอซักถามเกี่ยวกบัวิธีปฏิบัติในการประชุม การลงคะแนนเสียง และการ

นับคะแนนเสียงหรือไม   หากไมมีผูใดซักถามกถ็ือวาที่ประชุมรบัทราบวิธีปฏิบัติในการประชุม การลงคะแนนเสียง และการนับ
คะแนนเสียงแลว 

 
ผูชวยเลขานุการบริษัท กลาวแนะนําและเรียนเชิญคณะกรรมการบริษัท เลขานุการบริษัท และคณะกรรมการบรหิาร  

ที่เขารวมประชุมบนเวที  ดังน้ี 
คณะกรรมการบริษัท 

1. นายเสวก  ศรสีุชาต  ประธานกรรมการ 
2. นายอํานวย กาญจโนภาศ รองประธานกรรมการ 
3. นายพิสันต จินตนาภักด ี กรรมการ 
4. นายสุธี  ตันติวณิชชานนท กรรมการ 
5. ดร.สิงหชัย อรุณวุฒิพงศ ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
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โดยกรรมการ 2 ทาน คือ นายสมประสงค บุญยชัย กรรมการอิสระ และพลโทสินชัย  นุตสถิตย  กรรมการอิสระ   
ไมสามารถเขารวมประชุมไดเน่ืองจากติดภารกิจสําคัญโดยเรงดวน   

 
คณะกรรมการบริหาร 

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

โดยกรรมการบริหาร  4  ทาน  คือ  นายพิสิฐ  โรจนมงคล , นางชุติมา   อยูสาธร,  นายกฤติ  ภาษิต  และนายสมบัต ิ
หวังใจสุข ไมสามารถเขารวมประชุมบนเวทีไดเน่ืองจากติดภารกิจทํางานที่ตางจงัหวัด    

ผูชวยเลขานุการบริษัท ไดแนะนําตัวแทนจากบรษิัท  นายแดง  แปงสุข  ทนายความที่ปรึกษาของบริษัท , นายเอกชัย  
บุดดา  หัวหนางานฝายตรวจสอบภายในของบริษัท และ    

ไดเรียนเชิญทานผูถือหุนที่เขารวมประชุมเปนกรรมการตรวจนับคะแนน 1 ถึง 2 ทาน โดยผูถือหุนนายสถาพร  
ผังนิรันดร เปนผูถือหุนจํานวน 22,500 หุน  อาสาเปนกรรมการตรวจนับคะแนนรวมกับ  นายเอกชยั บุดดา   

 
เลขานุการบรษิทั แจงตอที่ประชุมวา “ตามขอบังคับของบริษัท ขอ 27 ระบุไววาการประชุมผูถือหุนตองมีผูถือหุน

และผูรับมอบฉนัทะจากผูถือหุน มาประชุมไมนอยกวา  25 คน  หรือมีผูถอืหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุนมาประชุมไม
นอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม”    ขณะน้ีมีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเอง จํานวน  
86  ราย  และการรับมอบฉันทะจํานวน 136 ราย รวมเปน 222 ราย นับ จํานวนหุนได 381,214,681 หุน คิดเปนรอยละ 35.15   
โดยปจจุบันบริษัท มีผูถือหุนทั้งหมด 6,398 ราย  (หกพันสามรอยเกาสิบแปดราย)  รวมจํานวนหุนทั้งสิ้น 1,084,524,920  หุน 
(หน่ึงพันแปดสิบสี่ลานหาแสนสองหมื่นสี่พันเการอยยีส่ิบหุน)  ครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของบริษัท และไดเรียนเชิญ 
นายเสวก ศรีสชุาต ประธานกรรมการ ทําหนาที่ประธานที่ประชุม และเริ่มการประชุม 

นายเสวก ศรสีุชาต ประธานกรรมการ ทาํหนาทีป่ระธานที่ประชุมจึงขอกลาวเปดประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2557 
ตามระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี 

 
วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถือหุน ประจําป 2557 เมื่อวันท่ี 25 เมษายน 2557 
 ประธานที่ประชุม ไดชี้แจงตอที่ประชุมวา บริษัทไดสงสําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2557 เม่ือ
วันที่ 25 เมษายน 2557 ใหผูถือหุนไวลวงหนาพรอมกับจดหมายเชิญประชุมแลว  จึงเรียนถามผูถือหุนถึงขอสงสัยหรือขอแกไข   
(ถามี)  
 ประธานที่ประชุมไดเรียนถามผูถอืหุนวา ทานใดมีขอสงสัยเพิ่มเติมหรือไม หากไมมี ขอที่ประชุมพิจารณาลงมติ
รับรองรายงานการประชุมดังกลาว 
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 มติท่ีประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2557 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 
 โดยมีมติรับรองดวยคะแนนเสียง ดังน้ี 
 เห็นดวย จํานวน 381,552,331  เสียง คิดเปนรอยละ   99.99 
 ไมเห็นดวย จํานวน         16,450 เสียง คิดเปนรอยละ     0.00 
 งดออกเสียง จํานวน           0  เสียง คิดเปนรอยละ     0.00 
 บัตรเสีย จํานวน           0  เสียง คิดเปนรอยละ     0.00 
 จํานวนผูถือหุนที่เขารวมประชุมท้ังส้ิน 229 ราย (เน่ืองจากในวาระนี้มีผูถือหุนเขารวมประชุมนับเพ่ิมจากเร่ิมประชุม

อีก 7 ราย)    
 
วาระที่ 2  พิจารณาความคบืหนาการดําเนินการสรรหาผูสอบบัญชีรายใหมของบริษัท 

ประธานที่ประชุม ไดขอให นายสุธี ตันติวณิชชานนท  ประธานเจาหนาทีฝ่ายบัญชีและการเงนิ เปนผูรายงานความ
คืบหนาการดาํเนินการสรรหาผูสอบบัญชีรายใหมของบริษัทใหที่ประชุมไดรับทราบ  โดยนายสุธี ไดชี้แจงใหรับทราบ  ดังน้ี 

บริษัท เพาเวอรไลน เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) ไดมีมติคณะกรรมการบริษัท เม่ือวันที่ 27 กมุภาพันธ 2557 แตงตั้ง
ผูสอบบัญชีประจําป 2557 โดยผูสอบบัญชี คือ บริษัท เอส.เค. แอคเคานแตนท เซอรวิสเซส จํากดั ซึ่งเสนอผูสอบบัญชีรับอนุญาต
ที่ไดรับความเหน็ชอบ จากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพยและตลาดหลักทรัพย  (กลต.)  จํานวน  3 ทาน คือ       
นางสาวจันทรา วองศรีอุดมพร (ผูสอบบัญชีรบัอนุญาตเลขที่ 4996) หรือ นายเชิดสกลุ อนมงคล (ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 
7195) หรือ นางสาววราภรณ อินทรประสิทธ (ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7881) ทั้งน้ี บริษัทไดแจงรับงานสอบบัญชีมา ตั้งแต
วันที่ 24 กุมภาพันธ 2557  

ตอมาเม่ือวันที่ 3 เมษายน 2557  บริษัท เอส.เค.แอคเคานแตนท เซอรวิสเซส จํากัด โดยนางสาววรรญา   พุทธเสถียร 
กรรมการผูจดัการ แจงถึงขอขัดของของบริษัทในประเด็นผูสอบบัญชีสําหรับป 2557 วาผูสอบบัญชีของสํานักงานที่ไดรับอนุญาต
ตามความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย   มีเพียง  2  ทาน  คือ    นางสาววรรญา  
พุทธเสถียร (ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4387) และ นางสาวจันทรา  วองศรีอดุมพร ทั้งน้ีนางสาววรรญา พุทธเสถียร เปนผูสอบ
บัญชีที่ไดรับรองงบการเงินของกลุมบริษัทตดิตอกันครบ 5  รอบปบัญชีแลว ขณะที่นางสาวจันทรา วองศรีอุดมพร  ซึ่งยายเขามา
เปนผูสอบบัญชีในสังกัดของบริษัทเอส.เค.แอคเคานแตนท เซอรวิสเซส จํากดั กําลังรอผลการตออายุจากสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (นางสาวจันทรา วองศรีอุดมพร ไดรบัความเห็นชอบใหเปนผูสอบบัญชี ตั้งแตวันที ่
18/5/2552 – 17/5/2557) ซึ่งจะมีความเสี่ยงหาก นางสาวจันทรา วองศรีอุดมพร ไมไดรับการตอใบอนุญาตเปนผูสอบบัญชีอนุญาต 
ทั้งน้ี นางสาววรรญา พุทธเสถียร ไดเสนอบริษัทใหจัดหาผูสอบบญัชีบัญชีรายใหมสําหรับการสอบบัญชีประจําป 2557 

ในระหวางวันที่ 5 เมษายน 2557 บริษัทไดหารอืทางโทรศัพทกบัฝายกํากับบัญชตีลาดทุน  สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  เพื่อหาแนวทางแกไข ทั้งน้ีฝายกาํกับบัญชีตลาดทุนไดเสนอแนวทางการแกไขใหบริษัท
เปน 2 แนวทางคือ  (1)  ใหบริษัทจัดหาและแตงตั้งผูสอบบัญชีรับอนุญาตรายใหมสําหรับป 2557  หรือ  (2) ใหนางสาวจันทรา 
วองศรีอุดมพร สังกัดสาํนักงานบริษัท เอส.เค.แอคเคานแตนท เซอรวิสเซส จํากดั เปนผูสอบบญัชีสําหรับไตรมาสที่ 1 ป 2557 
และใหบริษัทจัดหาและแตงตั้งผูสอบบัญชีรายอ่ืนอีกหน่ึงรายเพื่อรับรองงบการเงินตั้งแตไตรมาสที่ 2 ป 2557 เปนตนไป  
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ลําดับเหตุการณท่ีบริษัทไดดําเนินการ 
วันท่ีดําเนินการ ดําเนินการโดย ผลท่ีไดรับจากการดําเนินการ 

วันที่ 7  เมษายน 2557 บริษัทไดทําการออกหนังสือเรียนเชิญไปยังสํานักงาน
บัญชีที่ไดรับความเห็นชอบจาก กลต. จํานวน 26 แหง 
เพ่ือขอใหเปนผูสอบบัญชีของกลุม บริษัท เพาเวอร
ไลน เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน)  ( เปนแบบจดหมาย
ลงทะเบียนตอบรับ) 

ไดรับการปฏิเสธจากสํานักบัญชี  
ทั้ง 26 แหง ดวยเหตุผลวาบุคลากรไม
เพียงพอ 

วันที่ 6 พฤษภาคม 2557 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัทไดทําการออกหนังสือเรียนเชิญไปยังสํานักงาน
บัญชีที่ไดรับความเห็นชอบจาก กลต. จํานวน 24 แหง 
เพ่ือขอใหเปนผูสอบบัญชีของกลุม บริษัท เพาเวอร
ไลน เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน)  ( เปนแบบจดหมาย
ลงทะเบียนตอบรับ) 
 
 
 
 

ไดรับการปฏิเสธจากสํานักบัญชี  
ทั้ง 24 แหง เชนเดิม  
สรุปเหตุผลท่ีทางสํานักบัญชีปฏิเสธ 
(1)  ขาดแคลนผูสอบบัญชีรับอนุญาตที่

ไดรับความเห็นชอบจากสาํนักงาน
คณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยและ
ตลาดหลกัทรัพย 

(2) ไมมีพนักงานบุคลากรที่มีความรูใน
อุตสาหกรรมกอสรางที่จะเขาไป
ตรวจสอบเพื่อรับรองงบการเงิน
ใหแกบริษัท 

(3) คณะกรรมการพิจารณาความเสี่ยง
ตาม ISQC1 ของสํานักงานเห็นวา
เปนชวงเวลาที่เรงรัดจึงยังไมพรอมที่
จะพิจารณาการเปนผูสอบบัญชีของ
บริษัทได 

วันที่ 20 พฤษภาคม 2557   ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2557 
ไดมีมติใหบริษทัออกหนังสือ ถึงเลขาธิการ สาํนักงาน
คณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยและตลาดหลักทรพัย 
(กลต.) เรื่อง “ขอผอนผันการหมุนเวียนผูสอบบัญชี” 
ซึ่งเน้ือหาในหนังสือฉบับน้ี บริษัทขอให กลต. ผอนผัน
การหมุนเวียนผูสอบบัญชี โดยให นางสาววรรญา  
พุทธเสถียร (ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4387)  
ปฏิบัติหนาที่ตอไปอีกหน่ึงรอบบัญชี สําหรับการสอบ
บัญชี ป 2557 

ยังไมไดรับการแจงจากสาํนักงาน
คณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยและตลาด
หลักทรัพย 
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วันท่ีดําเนินการ ดําเนินการโดย ผลท่ีไดรับจากการดําเนินการ 
วันที่ 12 มิถุนายน 2557 บริษัทไดออกหนังสือ ถึงเลขาธิการ สาํนักงาน

คณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยและตลาดหลักทรพัย 
เรื่อง “ติดตามความคืบหนาการพิจารณาขอผอนผัน
การหมุนเวียนผูสอบบัญชี” ซึ่งเน้ือหาในหนังสือฉบับ
น้ี ติดตามความคืบหนาในการที่บริษัทขอให กลต. 
ผอนผันการหมุนเวียนผูสอบบัญชี โดยให นางสาว
วรรญา พุทธเสถียร (ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที ่4387)  
ปฏิบัติหนาที่ตอไปอีกหน่ึงรอบบัญชี สําหรับการสอบ
บัญชี ป 2557 (อางถึงหนังสือของบริษัท ฉบับลงวันที่ 
20 พฤษภาคม 2557) 
 

ยังไมไดรับการแจงจากสาํนักงาน
คณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยและตลาด
หลักทรัพย 

วันที่ 9 กรกฎาคม 2557 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัทไดออกหนังสือ ถึงเลขาธิการ สาํนักงาน
คณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยและตลาดหลักทรพัย 
เรื่อง “ติดตามความคืบหนาการพิจารณาขอผอนผัน
การหมุนเวียนผูสอบบัญชี และแจงความคืบหนาในการ
สรรหาผูสอบบัญชีรายใหมของบริษัท” ซึ่งเน้ือหาใน
หนังสือฉบับน้ี ติดตามความคืบหนาในการที่บริษัท
ขอให กลต. ผอนผันการหมุนเวียนผูสอบบัญชี  
โดยให นางสาววรรญา พุทธเสถียร (ผูสอบบญัชีรับ
อนุญาตเลขที่ 4387)  ปฏิบัติหนาที่ตอไปอีกหน่ึงรอบ
บัญชี สําหรับการสอบบัญชี ป 2557 (อางถึงหนังสือ
ของบริษัท ฉบับลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2557 และฉบับ
ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2557) 
 

ยังไมไดรับการแจงจากสาํนักงาน
คณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยและตลาด
หลักทรัพย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 10 กรกฎาคม 2557 บริษัทไดรับหนงัสือจาก กลต. ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 
2557 แจงไมผอนผันการหมุนเวียนผูสอบบัญชีตามคํา
ขอของบริษัท 

กลต. ไมผอนผันให นางสาววรรญา   
พุทธเสถียร ผูสอบบัญชีรายเดิมเปน
ผูสอบบัญชีของบริษัท 
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วันท่ีดําเนินการ ดําเนินการโดย ผลท่ีไดรับจากการดําเนินการ 
วันที่ 15 กรกฎาคม 2557  บริษัทไดออกหนังสือถึงเลขาธิการ สํานักงาน

คณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยและตลาดหลักทรพัย
(กลต.) แจงความคืบหนาในการสรรหาผูสอบบัญชี,ขอ
แนวทางปฏิบัติในกรณีไมมีผูสอบบัญชีรับสอบบัญชี
ของบริษัทสําหรับงบการเงิน ป 2557, ขอใหกรรมการ
บริษัทเขาพบเลขาธิการ กลต. และขอให กลต. 
พิจารณาผอนผันการหมุนเวียนผูสอบบัญชีใหกับบริษัท 
สําหรับงบการเงินประจําป 2557 เร่ิมจากงบการเงิน
ประจํางวดไตรมาสที่ 2/2557 เปนตนไป 

ปจจุบันยังอยูระหวางรอคําตอบจาก กลต. 
และรอทาง กลต. นัดหมายใหกรรมการ
บริษัทเขาพบ (จะรายงานความคืบหนาให
ผูถือหุนไดรับทราบในการประชุม
วิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2557 ในวันที่ 11 
สิงหาคม 2557 ตอไป) 

 
สําหรับแนวทางแกไขที่บริษัทจะดําเนินการ เพื่อบรรเทาผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นเปน ดังน้ี 
(1) การย่ืนงบการเงินไตรมาสที่ 2 ป 2557 บริษัทจะแจงขอผอนผันการสงงบการเงินไตรมาสไปกอน ในขอ 11.  ตาม

ประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุน ที่ ทจ. 11/2552 เรื่อง หลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปดเผย
ขอมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทที่ออกหลกัทรัพย (ฉบับประมวล) ลงวันที่ 13 
มีนาคม 2552 (ในกรณีที่ยังไมสามารถสรรหาผูสอบบัญชีรายใหมได หรือไมไดรับการผอนผันใหหมุนเวียน
ผูสอบบัญชีรายเดิม) 

(2) ฝายจัดการของบริษัท แสวงหาหนทางเพื่อหารือกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย 
และตลาดหลักทรัพย เพ่ือหาทางออกในการจัดหาผูสอบบัญชีรับอนุญาตเขามารบัรองงบการเงินใหไดโดยเร็ว ใน
ขอ 7 ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 11/2552 เรื่อง หลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการรายงานการ
เปดเผยขอมูลเกีย่วกับฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย (ฉบับประมวล) ลงวันที่ 13
มีนาคม 2552 

(3) เสนอใหจัดการประชุมวิสามัญผูถือหุน ชี้แจงเหตุการณของการผอนผันการสงงบการเงิน รวมท้ังผลที่จะเกดิขึน้ 
(ซึ่งอาจจะทําใหติดเครื่องหมายหยุดการซื้อขายหลักทรัพย SP/NP) ตลอดจนการขออนุมัติที่ประชุมผูถือหุน เพื่อ
เสนอหลักเกณฑในการสรรหาผูสอบบัญชี และคาธรรมเนียมการสอบบัญชีสาํหรับผูสอบบัญชรีายใหมที่จะเขา
ตรวจสอบและรับรองงบการเงิน สําหรับงวดไตรมาสที่ 2 ไตรมาสท่ี 3 และงบสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557  โดย
มอบอํานาจให คณะกรรมการบริษัท เปนผูดําเนินการแตงตั้งและกําหนดคาตอบแทนใหแกผูสอบบัญชีรายใหม 
สําหรับงบการเงินประจําป 2557 และจะนํามาเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อใหสัตยาบันในครั้งตอไป 
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หลังจากนายสุธี  รายงานความคืบหนาการดาํเนินการสรรหาผูสอบบัญชีรายใหมของบริษัทเรียบรอย  ประธานท่ี
ประชุมไดสอบถามผูถือหุนในที่ประชุมวา  ทานใดมีคําถามหรอืขอสงสัยหรือไม  

 
นายศกัดิช์ัย สกลุศรีมนตรี เปนผูถือหุน จํานวน 2 หุน และเปนผูรับมอบฉันทะจาก นายสมชัย  จิติมา  จํานวน 10,448 

หุน สอบถามในการประชุมครั้งน้ีไดมีผูสอบบัญชีมาดวยหรือไม  
 นายสุธี ประธานเจาหนาที่การเงินและบัญชี ชี้แจงวา ไมมีผูสอบบัญชีของบริษัทเขารวมประชุม เน่ืองจากยังไม

สามารถหาผูสอบบัญชีรับอนุญาตจาก กลต. รายใหมได และผูสอบบัญชีรายเดิม บริษัท เอส.เค.แอคเคานแตนท เซอรวิสเซล จาํกดั
( SK) ไมสะดวกในการที่จะเขารวมประชุม 

 
นายเกียรติ  สุมงคลธนกุล เปนผูรับมอบฉันทะจาก นางสาวศิริกัญญา  สุมงคลธนกุล จํานวน 6,000 หุน สอบถามวา  

นางสาวจันทรา วองศรีอุดมพร ขณะน้ีไดรับการตอใบอนุญาตหรือไม  และใหเปนผูสอบบัญชีของบริษัทไดหรือไม  
นายสุธี ชี้แจงวา นางสาวจันทรา ผูสอบบัญชีอนุญาต ตามที่ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 ไดแตงตั้งใหเปน

ผูสอบบัญชีบริษทัไวแลวน้ัน  ไมไดรับการตอใบอนุญาตจากทาง กลต. และไมสามารถเปนผูสอบบัญชีบริษัทได 
 
นายวัชระ  ปญจอานนท เปนผูถอืหุน จํานวน 11,000,000 หุน สอบถามวา ที่บรษิัทแจงวาผูสอบบัญชีเดิมไมสามารถลง

นามรับรองงบการเงินของบริษัทคืออะไร  และถากรณี กลต.ไมผอนผันใหผูสอบบัญชีคนเดิมลงนามรับรองงบการเงินบริษัท
จะตองใชเวลาในการหาผูสอบบญัชีรายใหมนานแคไหน  

นายสุธี ชี้แจงวา ผูสอบบัญชีเดิม นางสาวจันทรา วองศรอีุดมพร จาก SK ใบอนุญาตครบกําหนดเมื่อ 17 พฤษภาคม 
2557 และไมไดรับการตออายุจาก กลต.  สวนการสรรหาผูสอบบัญชีอนุญาตรายใหม บริษัทโดยกรรมการและผูบริหารทกุฝาย 
กําลังเรงดําเนินการใหไดผูสอบบัญชีรายใหมโดยเร็วที่สุด ในขณะเดียวกันปจจุบันไดทําหนังสือถึง คณะกรรมการ กลต. และ 
คณะกรรมการตลาดทุน เพ่ือขอผอนผันการหมนุเวียนผูสอบบัญชี โดยขอให นางสาววรรญา พุทธเสถียร ผูสอบบัญชีเดิมที่เปน
ผูสอบบัญชีใหบริษัทครบ 5 รอบปบัญชีแลว เปนผูสอบบัญชีของบริษัทสําหรับงบการเงินประจําป 2557 อีกหน่ึงรอบบัญชี จนกวา
บริษัทจะหาผูสอบบัญชีอนุญาตรายใหมได สวนระยะเวลาคาดวาตองใชเวลาในการดําเนินการไมนอยกวา 1 เดือน 

 
นายศภุชัย  เศรษฐเสถียร เปนผูรบัมอบฉันทะจาก นางวันเพ็ญ เศรษฐเสถียร  จํานวน 1,000,000 หุนสอบถามวา หากยัง

ไมสามารถหาผูสอบบัญชีได หุน PLE จะถูกขึ้นเครื่องหมาย SP ตั้งแตวันที่ 14 สิงหาคม 2557 เลยหรือไม  และขอใหความเห็นใน
การเลือกผูสอบบัญชีของบริษัทไมควรเลือกผูสอบบัญชีที่เปนบริษัทเลก็ซึ่งจะมีความเสี่ยงในการขาดผูสอบบัญชีมากกวาการเลอืก
ผูตรวจสอบบัญชีจากบริษัทใหญ ๆ 

นายสุธี ชี้แจงวา หลักทรัพยของบริษัทจะถูกข้ึนเครื่องหมาย SP หามทําการซ้ือขายชั่วคราว จนกวาบริษัทจะสามารถ
สงงบการเงินที่ผานการสอบทานจาก ผูสอบบญัชีอนุญาตจาก กลต. ได โดยในวันศุกรที่ 15 สิงหาคม 2557 หลักทรัพยของบริษัท
จะถูกขึ้นเคริ่องหมาย SP เปนตนไป 
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ดร.สิงหชัย  อรุณวุฒิพงศ  ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงเพิ่มเติมวา ทางบริษัทไดมีข้ันตอนในการพิจารณาสรรหา
ผูสอบบัญชีอยางชัดเจนกอนนําเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ ซึ่งหลักเกณฑตาง ๆ อยูบนพ้ืนฐานของ ประสบการณ
และความสามารถของผูสอบบัญชีและสํานักงานบัญชี รวมถึงอัตราคาบริการในการสอบบัญชี ในปจจุบันเมื่อเปรียบเทียบจํานวน
ผูสอบบัญชีอนุญาตที่ไดรับความเห็นชอบใหเปนผูสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนทั้งใน SET และ MAI คอนขางขาดแคลนและ
ไมนาจะเพียงพอในอนาคต ซึ่งในสวนน้ีทางหนวยงานที่มีสวนเกี่ยวของอยูระหวางการพิจารณาดําเนินการแกไขอยู สวนการที่จะ
ใชสํานักงานบัญชีขนาดใหญ ที่มีผูสอบบัญชีอนุญาตจํานวนมาก บริษัทไดดําเนินการติดตอแลว แตที่ผานมาไดรับแจงวา ในชวงน้ี
ยังขาดบุคคลากรจึงไมสามารถรบังานบริษัทได นอกจากนั้นอัตราคาบริการที่สํานักงานบัญชีขนาดใหญมีราคาคอนขางสูงกวา
คาบริการที่บริษทัจายอยูประมาณ 2 ถึง 3 เทา 

 
นายธนประเสริฐ  ภมรไพโรจน เปนผูถือหุน จํานวน 10,500 หุน มีคําถามที่จะสอบถามเกี่ยวกับกรณีน้ี  ดังน้ี 
1. ทําไมผูสอบบัญชีถึงไมรูตัววาตนเองไมไดตอใบอนุญาตจาก กลต. 
2. สํานักงานบัญชีตาง ๆ ที่ไมไดจดทะเบียนกับ กลต.จะสามารถเปนผูสอบใหกับบริษัทไดหรือไม 
3. ตลท. มีมาตรการรองรับการการเหตุการณเชนน้ีหรือไม 
4. ตลท. จะมีการโปรโมทสํานักสอบบัญชีเพ่ิมขึ้นหรือไม 
5. ผูสอบบัญชีของ MAI กับ SET  จะสามารถ Share กันไดหรือไม 
นายสุธี แจงวา คาดวาทางผูสอบบัญชีรายเดิม อาจไมไดรับแจงอยางเปนทางการหรือเปนลายลกัษณอักษร วาจะไมได

รับการตออายุการอนุญาตใหเปนผูสอบบัญชีบริษทัจดทะเบียน สํานักงานบัญชทีี่จะเปนผูสอบบัญชี จะตองเปนผูสอบบัญชีและ
สํานักบัญชีที่ไดรับการอนุญาตใหเปนผูสอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนเทาน้ัน  

ดร.สิงหชัย ชี้แจงเพ่ิมเติมวา บริษัทจดทะบียนทั้งใน SET และ MAI ใชผูสอบบัญชีเชนเดียวกัน สวนปญหาการขาด
แคลนผูสอบบัญชีเชื่อวาทางหนวยงานท่ีมีสวนเกี่ยวของรวมถึง กลต. และ ตลท. ทราบปญหาและอยูระหวางการดาํเนินการหา
แนวทางแกไขปญหาอยู 

 
นายศกัดิช์ัย  สกุลศรีมนตรี เปนผูถือหุน จํานวน 2 หุน และเปนผูรับมอบฉันทะจาก นายสมชัย  จิติมา จํานวน 10,448 

หุน สอบถามวาจากการท่ีไดอานงบการเงินของบริษัทพบวา บริษัทไมไดใหขอมูลดานการเงินของ บริษัทเทคเนอร จํากดั ใหกับ
ผูสอบบัญชี  ทําใหผูสอบบัญชีไมลงนามในงบการเงินของบริษัทใชหรือไม 

นายธาดา ชุมะศารทลู เลขานุการบริษัท ชี้แจงวา ในระยะเวลา 4 ปที่ผานมาหนางบการเงินของบริษัทที่แสดงความเห็น
ของผูสอบบัญช ี ไดใหความเห็นอยางมีเง่ือนไขวา ผูบริหารของบริษัทยอย (บริษัทเทคเนอร จํากัด) ไมจัดสงงบการเงินใหผูสอบ
บัญชี จึงไมสามารถใหความเห็นเฉพาะในสวนของบริษัท เทคเนอร จํากัดได ซึ่งในชวงระยะเวลาหลายปทีผ่านมา ไดมีการชี้แจง
รายละเอียดกรณีดังกลาวอยางชัดเจนในรายงานประจําปของบริษัท (ทั้งแบบ 56-1 และ 56-2) นอกจากน้ันทางบริษัทไดดาํเนินการ
ฟองรองทั้ง คดีแพงและคดีอาญา กับผูบริหารของบริษัทยอยรายนี้แลว ผลของคดีมีทั้งโทษปรบัและจําคุก ซึ่งปจจุบันคดีอยูทั้งใน
ศาลอุทธรณและศาลฏีกา นอกจากน้ันบริษัทไดตั้งสํารองหนี้สูญในกรณีที่อาจเกดิความเสียหายในอนาคตตอบรษิัทไวแลวจํานวน
หน่ึง ดังน้ันจึงไมมีประเด็นที่เกี่ยวของกับการทีบ่ริษัทยังหาผูสอบบัญชีอนุญาตสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทในป 
2557 ไมได และไมใชประเด็นที่ทางผูสอบบัญชจีะไมลงนาม 
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นายเกียรติ  สุมงคลธนกุล เปนผูรับมอบฉันทะจาก นางสาวศิริกัญญา  สุมงคลธนกุล จํานวน 6,000 หุน สอบถามวา  

เราสามารถจะผอนผันการขึ้นเครื่องหมาย SP เปน NP ไดหรือไม 
นายสุธี  ชี้แจงวา หากยังไมสามารถหาผูสอบบัญชีอนุญาตสอบทานงบการเงินสําหรับไตรมาสที ่ 2/2557 และ งวด 6 

เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 มาสอบทานงบการเงินดังกลาวได หลักทรัพยของบริษัทจะถกูข้ึนเครื่องหมาย SP หยุดทําการ
ซื้อขายชั่วคราวตั้งแตวันที่ 15 สิงหาคม 2557 เปนตนไป จนกวาจะหาผูสอบบัญชีอนุญาตรายใหมได 
 

นายสถาพร ผังนิรันดร เปนผูถอืหุนจํานวน 22,500 หุน  ขอชื่นชมบริษัทในการจดัประชุมวิสามัญผูถือหุนในครั้งน้ี  
เพ่ือใหผูถือหุนทกุทานไดรับทราบเกี่ยวกับปญหาของบริษัท  สวนในเรื่องของผูสอบบัญชีน้ัน  เน่ืองจากบริษัทเปน Case แรกจึง
หาขอผอนผันไดยาก  ขอใหความเห็นวาบริษัทควรมีการเวนวรรคผูสอบบัญชี เชน บริษัทใชผูสอบบัญชีคนเดิมพอปที่ 3  หรือ ปที่ 
4 ก็ควรจะเวนวรรคผูสอบบัญชีรายน้ันเพื่อตัดปญหาผูสอบบัญชคีรบ 5 ป  สวนแนวทางแกไขเบ้ืองตนเห็นวา บริษัทควรขอขึ้น
เครื่องหมาย H (HALT) กอนที่ ตลท.จะข้ึนเคร่ืองหมาย SP ดีกวาหรือไม  ขอความกรุณาผูถือหุนทุกทาน  หากมีทานใดสามารถหา
ผูตรวจสอบบัญชีไดก็ขอใหชวยกัน 

นายธาดา กลาวขอบคุณขอเสนอแนะของ คุณสถาพร อยางไรกต็ามเห็นวา การขอขึ้นเครื่องหมาย H กอนที่จะถูกขึ้น
เครื่องหมาย SP ไมนาจะทําได เน่ืองจากไมมีเหตุสมควรและเหน็วาการไมมีผูสอบบัญชีรับอนุญาตสอบทานงบการเงินของบริษัท 
สําหรับงบการเงินงวดไตรมาส 2/2557 และ งวด 6 เดือน สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2557 ไมเปนไปตามประกาศของ กลต.  ทาง ตลท. 
และ กลต. จําเปนตองข้ึนเคร่ืองหมาย SP ไปจนกวาจะหาผูสอบบัญชีอนุญาตได 

 
เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดมีคําถาม ประธานที่ประชุมจึงแจงตอที่ประชุมวาในวาระน้ีเปนเพียงวาระที่ใหผูถือหุนรับทราบ

ความคืบหนาการดําเนินการสรรหาผูสอบบัญชีรายใหมของบริษัท ไมมีการลงคะแนนเสียง 
 มติท่ีประชุม รับทราบความคบืหนาการดาํเนินการสรรหาผูสอบบัญชีรายใหมของบริษัท (เน่ืองจากวาระนี้ไมตอง
ลงคะแนนเสียง) 
  
วาระที่ 3  พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทน รวมถึงการมอบอํานาจใหคณะกรรมการบริษัทเปนผูแตงตั้ง 

ผูสอบบัญชีประจําป 2557 รายใหม และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี ในวงเงินไมเกิน 10 ลานบาท 
ประธานที่ประชุมไดรายงานวา  ตามที่บริษัทไดมีมติที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2557  ซึ่งจัดขึ้นเม่ือวันศุกรที่ 25 

เมษายน 2557 โดยมีมติแตงตั้งผูสอบบัญชีประจําป 2557 โดยผูสอบบัญชีคือ บริษัท เอส.เค.แอคเคานแตนท เซอรวิสเซส จํากัด ซึ่ง
เสนอชื่อผูสอบบญัชีรับอนุญาตที่ไดรับความเห็นชอบ จากสํานักคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยและตลาดหลักทรัพย จํานวน 3 
ทาน คือ นางสาวจันทรา วองศรีอุดมพร (ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4996) หรือ นายเชิดสกลุ อนมงคล (ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เลขท่ี 7195) หรือ นางสาววราภรณ อินทรประสิทธ (ผูสอบบัญชีรบัอนุญาตเลขที ่7881) โดยกําหนดคาตอบแทนในการสอบบัญชี
รายป และงบการเงินรวมของบริษัท, บริษัทยอย และกิจการรวมคา  เปนเงินทั้งสิ้น  2,573,500 บาท (สองลานหาแสนเจ็ดหมื่นสาม
พันหารอยบาทถวน) 
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โดยรายละเอียดเหตุการณตาง ๆ ที่เกิดข้ึนไดเรียนใหทานผูถอืหุนรับทราบแลว ตามรายละเอียดในระเบียบวาระที่ 2 แม
ปจจุบันจะยังไมสามารถหาผูสอบบัญชีรายใหมไดในขณะน้ี บริษัทขอยืนยันวาจะใชความพยายามอยางเต็มที่ในการเรงสรรหา
ผูสอบบัญชีรายใหม เพื่อมิใหเกิดผลกระทบกับผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปของบริษัท  

ดังน้ันจึงขอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีรายใหม แตเน่ืองจากการสรรหาผูสอบบัญชีรายใหมยังไม
เสร็จสิ้น จึงยังไมสามารถเสนอชื่อผูสอบบัญชีและสํานักงานสอบบัญชีได  ดังน้ัน ขอใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติมอบอํานาจให
คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจในการพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีรายใหมที่บริษัทสรรหาไดตอไป    โดยกาํหนดคาตอบแทนของ
ผูสอบบัญชี ประจําป 2557  ของบริษัท, บริษัทยอย และกิจการรวมคา ในวงเงินไมเกิน 10 ลานบาท    และเม่ือกระบวนการสรรหา
ผูสอบบัญชีรายใหมเสร็จสิ้น   บริษัทจะนําเสนอรายละเอียดทั้งหมดใหที่ประชุมผูถือหุนรับทราบ  และใหสัตยาบันในการประชุม
ผูถือหุนครั้งตอไป 

 
ประธานที่ประชุมไดสอบถามผูถอืหุนในที่ประชุมวา  ทานใดมีคําถามหรือขอสงสัยหรือไม  
นายศภุชัย  เศรษฐเสถียร เปนผูรับมอบฉันทะจาก นางวันเพ็ญ เศรษฐเสถียร  จํานวน 1,000,000 หุน ใหความเห็นวา 

คาตอบแทนผูตรวจสอบบัญชี ในวงเงินไมเกิน 10 ลานบาท ถอืเปน 4 เทาของคาตอบแทนเดมิ จึงขอสอบถามวาบริษัทกอสราง
ทั่วไปในอุตสาหกรรมเดียวกันมีคาตอบแทนผูตรวจสอบบัญชีจํานวนเทาใดบาง 

นายวรชัย  ศานติมงคลวิทย เปนผูถือหุน จํานวน 10,000 หุน สอบถามวาคาตอบแทนผูตรวจสอบบัญชี ในวงเงินไม
เกิน 10 ลานบาท มากไปหรือไม 

นายเสวก ประธานกรรมการ ชี้แจงวา ในปจจุบันบริษัทรับเหมากอสรางขนาดใหญ ที่มีขนาดใกลเคียงกับบรษัิท มี
คาใชจายในสวนของคาบริการสอบทานและตรวจสอบบัญชีประมาณ 8 – 9 ลานบาท การขอใหที่ประชุมอนุมัติเปนวงเงินไมเกิน 
10 ลานบาท ในครั้งน้ี เพ่ือทําใหการดําเนินการจัดหาผูสอบบัญชรีับอนุญาตรายใหมดําเนินการไดสาํเร็จและรวดเร็วข้ึน เพ่ือไมให
หลักทรัพยของบริษัทติดเครื่องหมาย SP เปนระยะเวลายาวนานเกินไป 
 

นายเกียรติ  สุมงคลธนกุล เปนผูรับมอบฉันทะจาก นางสาวศิริกัญญา  สุมงคลธนกุล จํานวน 6,000 หุน สอบถามวา  
การทีผู่สอบบัญชีไมลงนามในงบการเงินในครั้งน้ี ปญหาเกิดจากคาตอบแทนทีบ่ริษัทใหนอยไปหรือวาผูสอบบัญชีไมไดรับการ
ตอใบอนุญาต 

นายสุธี ชี้แจงวา เปนปญหาจากผูสอบบัญชีรายเดิมไมไดรับการตอใบอนุญาต ไมใชเกิดจากปญหาคาตอบแทนผูสอบ
บัญชีต่ําเกินไป สาเหตุที่  SK  ผูสอบบัญชีรายเดมิคิดคาธรรมเนียมในราคาที่ต่าํ  เน่ืองจาก เปนผูสอบบัญชีของบริษัทมานานกวา 5 
ป แลว 

 
นายธนประเสริฐ  ภมรไพโรจน เปนผูถือหุน จาํนวน 10,500 หุน สอบถามวา การตรวจสอบบัญชีขึ้นอยูกับปริมาณงาน

เปนหลัก ซึ่ง PLE เปนบริษัทที่มองวาเล็กกวา CK แลวเหตุใดจึงแพงเทากับ CK  และผูสอบบัญชีที่จดทะเบียนกับ ตลท. เปนผูสอบ
บัญชีในหรือตางประเทศ 
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นายสุธี แจงวา  แมวาทาง CK จะมีขนาดกิจการที่มีขนาดใหญกวา แตจํานวนรายการทางบัญชีทั้งหมดอาจมีนอยกวาก็
เปนไปได เน่ืองจากขนาดรายการของ CK เปนขนาดรายการขนาดใหญ สวนของบริษัทมีรายการยอยๆคอนขางมาก ประมาณปละ 
700,000 รายการ (หรือ 2,000 รายการตอวัน) ซึ่งเกิดจากการทีบ่ริษัทอยูระหวางการปรับเปลี่ยนแปลงระบบการบันทึกทางบัญชี
สวนหน่ึงและรายการยอยๆอกีสวนหน่ึง สวนผูสอบบัญชีบริษัทจดทะเบียน จะตองเปนผูสอบบญัชีภายในประเทศที่ไดอนุญาต
จาก กลต. เทาน้ัน 

 
นายบุญยงค ฐิติวรระนะกุล เปนผูรับมอบฉันทะจาก นายอนุ วองสารกิจ จาํนวน 1,000 หุน สอบถามวา  รายการที่ให

ผูสอบบัญชีตรวจสอบมีถึง 700,000 รายการ น้ันมากไปหรือไม 
นายสุธี ชี้แจงวาการสอบบัญชีน้ัน ทางผูสอบบัญชีจะตรวจสอบดวยการสุมตัวอยางตามรายการตาง ๆ อยางเหมาะสม 

ข้ึนอยูกับดลุยพินิจของผูสอบบญัชีตามหลักการของการสอบบัญชีและความสาํคญัตามลําดับ 
 
นายศภุชัย   เศรษฐเสถียร เปนผูรับมอบฉันทะจาก  นางวันเพ็ญ  เศรษฐเสถียร  จํานวน 1,000,000 หุน ขอขอบคุณที่

นายเสวก และนายอํานวย ใหความกรุณาบรษิัทกูโดยคิดดอกเบี้ยรอยละ 5  แตทานอื่นมีเหตุผลอะไรจึงมีการใหดอกเบี้ยในอัตรา
สูงกวา  และบริษัทจะมีการจายเงินปนผลกลางปหรือไม 

นายธาดา ชี้แจงวา มีผูบริหารทานหน่ึงและครอบครัวของทานไดรับดอกเบี้ยในอัตตราสูงเน่ืองจาก ทานไดนําเงินที่มี
ตนทุนทางการเงินสูงกวามาใหบริษัทเปนการเรงดวน โดยทานไดเสียสละขายเงินลงทุนเดิมของทานไปกอนเพื่อนําเงินมาให
บริษัทกู ในสวนน้ีทางคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ไดพิจารณาจากเอกสารดังกลาวที่เกี่ยวของแลว จึงอนุมัติ
การกูเงินและดอกเบี้ยที่แตกตางดงักลาวใหกับผูบริหารทานน้ัน และบริษัทไดชําระคืนเงินกูที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงน้ีโดยเร็วไปแลว 
สวนเรื่องเงินปนผลกลางป นายเสวก แจงวา ตองรอผลประกอบการในภาพรวมกอน 

 
นายเกียรติ  สุมงคลธนกุล เปนผูรับมอบฉันทะจาก นางสาวศิริกัญญา  สุมงคลธนกุล จํานวน 6,000 หุน สอบถาม  ดังน้ี 
1. Backlog ของบริษัทมีจํานวนเทาใด 
2. โรงไฟฟาในลาว หรือพมามีความคืบหนาไปถงึไหนแลว 
3. โครงการ SOHO จะนําเขากองทนุหรือจะขาย 
นายธาดา ชี้แจงวา ปจจุบันบริษัทมี Backlog 11.9 พันลานบาท สวนโครงการ SOHO เร่ืองการนําโครงการเขา 

กองทุนฯ อยูระหวางการดาํเนินการ อยางไรก็ตามตองมีอัตราการเชาพื้นที่สูงถึง 70% ของพ้ืนที่ทั้งหมดถึงจะดาํเนินการตอได 
สวนเรื่องการขายทั้งโครงการใหผูลงทุนรายใหม อยูระหวางการดําเนินการโดยมีเง่ือนไขอยูที่ราคาขายและเงื่อนไขการชําระเงิน 
นายเสวก ชี้แจงเพ่ิมเติมวา โรงไฟฟาในลาว อยูระหวางการศกึษาความเปนไดของโครงการ ตองดผูลตอบแทนจากการลงทุนและ
เง่ือนไขตางๆท่ีเหมาะสมกอนทีจ่ะดําเนินการตอไป นอกจากนัน้ในปน้ีบริษัทจะเขารวมประมูลงานโครงการใหญ ๆ ของภาครัฐ 
เชน รถไฟฟาสายสีเขียว 
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นายธนประเสริฐ  ภมรไพโรจน เปนผูถือหุน จํานวน 10,500 หุน สอบถามดังน้ี 
1. เราจะสามารถข้ึนเคร่ืองหมาย H (HALT)ไดหรือไม 
2. จากวาระที่ 3 ถาไดผูสอบบัญชีรายใหม และอนุมัติคาตอบแทนผูสอบบัญชี 10 ลานบาท จะสามารถจบเรื่องน้ีได

หรือไม 
3. ถาข้ึนเครื่องหมาย H (HALT) จะมีผลกับราคาหุนในตลาดหรือไม 
นายธาดา ชี้แจงวา การขึ้นเคร่ืองหมาย H ดวยเง่ือนไขบริษัทไมมีผูสอบบัญชีรับอนุญาตสอบทานบัญชีไมนาจะทําได 

การอนุมัติมอบอํานาจใหคณะกรรมการการแตงตัง้ผูสอบบัญชีรับอนุญาตรายใหม และกําหนดคาตอบแทนในวงเงินไมเกิน 10 
ลานบาท จะทําใหขั้นตอนการแตงตั้งผูสอบบญัชีรับอนุญาตรายใหมสั้นลง และนาจะทําใหหลกัทรัพยของบริษัทหลุดจาก
เครื่องหมาย SP ไดเร็วข้ึน สามารถซื้อขายหุนไดตามปกติ สําหรบัผลกระทบราคาหุนอาจจะมีบาง ข้ึนอยูสถานะการณ 
 

นายสถาพร ผังนิรันดร เปนผูถอืหุนจํานวน 22,500 หุน  อยากเห็นตัวเลขในงบที่สูงขึ้นเพื่อจะไดจายคาตอบแทนให
ผูสอบบัญชีได 

นายเสวก ชี้แจงวา กรรมการและผูบริหารรวมถงึพนักงานทุกคน ไดรวมมือรวมใจกันทํางานอยางเต็มที่ เพ่ือใหบรรลุ
เปาหมายตามแผนการทีก่ําหนดไว รวมถึงการแกไขปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ใหผานพนไปดวยดี และเปนประโยชนตอบริษัท 

 
นายนรา  ศรีเพชร เปนผูรับมอบฉันทะจาก สมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย จํานวน 5 หุน สอบถาม  ดังน้ี 
1. ปจจุบันแรงงานท่ีมีในบริษัทมีเพียงพอตอความตองการหรือไม 
2. ขอใหประเด็นผูสอบบัญชีเปนบทเรียนใหกับบริษัทในอนาคต 
นายเสวก ชี้แจงวา บริษัทไมมีปญหาเรื่องแรงงาน เนื่องจากชวงหลายปที่ผานมาบริษัทไดจัดทาํแผนดานแรงงานไว

อยางดี มีทั้งแรงงานไทยและแรงงานตางชาติ สวนเรื่องผูสอบบัญชีปญหาท่ีเกิดข้ึนจะไมเกิดข้ึนอีก แมวาปญหาน้ีจะไมไดเกิดจาก
บริษัท แตเปนเพราะผูสอบบัญชีรบัอนุญาตจาก กลต. มีจํานวนจํากัด ซึ่งผูมีสวนเกี่ยวของคงตองดําเนินการแกไขตอไป 
 ประธานที่ประชุมไดเรียนถามผูถอืหุนวา ทานใดมีขอสงสัยเพิ่มเติมหรือไม หากไมมี ขอที่ประชุมลงมติอุนมัติให
คณะกรรมการบริษัทเปนผูแตงตัง้ผูสอบบัญชีประจําป 2557 รายใหม และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี ในวงเงินไมเกิน 10 
ลานบาท 
 มติท่ีประชุม มีมติอุนมัติใหคณะกรรมการบรษิัทเปนผูแตงตั้งผูสอบบัญชีประจําป 2557 รายใหม และกําหนด
คาตอบแทนผูสอบบัญชี ในวงเงินไมเกิน 10 ลานบาท 
 โดยมีมติรับรองดวยคะแนนเสียง ดังน้ี 
 เห็นดวย จํานวน 408,894,770  เสียง คิดเปนรอยละ   99.96 
 ไมเห็นดวย จํานวน          35,875 เสียง คิดเปนรอยละ     0.01 
 งดออกเสียง จํานวน        100,800 เสียง คิดเปนรอยละ     0.02 
 บัตรเสีย จํานวน          20,000 เสียง คิดเปนรอยละ     0.00 
 จํานวนผูถือหุนที่เขารวมประชุมท้ังส้ิน 244 ราย (เน่ืองจากในวาระนี้มีผูถือหุนเขารวมประชุมนับเพ่ิมจากเร่ิมประชุม

อีก 15 ราย)    
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วาระที่ 4  พิจารณาวาระอ่ืน ๆ (ถามี)  
 -ไมมี- 
 

เมื่อไมมีผูใดซกัถามหรือเสนอแนะเพ่ิมเติม  ประธานจึงกลาวขอบพระคุณผูถือหุนทุกทาน และขอปดการประชุม 
 

ปดประชุมเวลา  16.00  น. 
 
 

ลงนาม…………………………………..ประธานที่ประชุม           
                     ( นายเสวก  ศรีสชุาต ) 

        
     บันทึกการประชุมโดย 

 
 

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

                                เลขานุการบริษทั 
 
 

รับรองวาถูกตอง 
 
 

ลงนาม……………………………………….………………..……………….…….. 
      (นายเสวก  ศรีสุชาต)                 ( นายพิสันต  จินตนาภักดี) 

                                                              กรรมการ                                         กรรมการ 
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Attachment No.1 

Minutes of Extraordinary General Meeting of the Shareholders No. 1/2014 
Power Line Engineering Public Company Limited  

11 August 2014 

The Extraordinary General Meeting of the Shareholders No. 1/2014 was held at 
Sakura+Lily 2 Room, Floor L, Jasmine City Hotel No. 2 Sukhumvit Soi 23, Sukhumvit Rd., 
Klongtoey Nua, Wattana, Bangkok. 

As of the share registry book closing date on 25 July 2014, there were a total of 6,398 
shareholders, holding 1,084,524,920 shares. There were 86 shareholders attending the meeting in 
person, and 136 proxies attending the meeting. Thus, there were 222 in total attending the meeting, 
accounting for 381,214,681 shares, or 35.15%. The quorum for meeting was completed.  

The meeting commenced at 14.00 hours. 

 Ms. Pirunporn Laemmukda, Assistant Company Secretary greeted and thanked the 
shareholders and proxies for taking time to attend the Extraordinary General Meeting of the 
Shareholders No. 1 for the year 2014. The meeting consisted of 4 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 is stated 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 on the voting ballots.   
- The Company Secretary shall ask for a volunteer from the meeting to be a counting 

committee and the Company’s auditor 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. 
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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.

The Assistant Company Secretary introduced and invited the Board of Directors, the 
Company Secretary 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 Chairman of Audit Committee/ 

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. Sutee         Tantivanicharnon Member of the Executive Committee /  

Chief Accounting and Financial Officer  
5. Mr. Thada Chumaaratul Member of the Executive Committee  

and Company Secretary 

There were four executive directors namely, Mr. Pisit  Rojanamonkol, Mrs. Chutima Yu-
Sathorn, Mr. Krit Pasit and Mr. Sombat Whangjaisuk, unable to attend the meeting due to their 
engagement in other duties outside Bangkok. 

The Assistant Company Secretary introduced representatives of the Company namely, Mr. 
Dang Pangsuk, the consultant lawyer of the Company, and Mr. Akekachai Budda, the Chief of 
Internal Audit, and invited 1-2 shareholders in the meeting to act as a counting committee. Mr. 
Sathaporn Pangnirun, the shareholder holding 22,500 shares, volunteered to be a counting 
committee together with Mr. Akekachai Budda. 
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The Company Secretary informed the meeting that according to the Articles of Association 
of the Company No. 27, it is stated 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 86 shareholders attending the meeting in person, and 136 proxies attending the meeting. 
Thus, there were 222 in total attending the meeting, accounting for 381,214,681 shares, or 35.15% 
and at present, there were 6,398 shareholders in total (Six Thousand Three Hundred and Ninety 
Eight shareholders), accounting for 1,084,524,920 shares (One Thousand Eighty Four Million Five 
Hundred Twenty Four Thousand Nine Hundred and Twenty shares); therefore the quorum was 
completed in accordance with the Company’s Articles of Association. The Company Secretary 
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. 1/2014 per the following agenda 
items: 

Agenda 1  Consider and Verify the Minutes of the Annual General Meeting of the 
Shareholders for the Year 2014 on 25 April 2014

 The Chairman of the meeting informed the meeting that the Company had sent a copy of 
the minutes of the Annual General Meeting of the Shareholders for the year 2014, held on 25 April 
2014 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 questions, if not, the meeting 
would be proposed to vote to verify the minutes of the aforementioned meeting.  

Resolution : The meeting verified the minutes of the Annual General Meeting of the 
Shareholders for the year 2014, held on 25 April 2014, 

with the following votes: 
Approved Amount 381,552,331 votes  accounted for   99.99%   

 Disapproved  Amount         16,450 votes  accounted for    0.00% 
Abstained Amount       0 votes  accounted for    0.00% 

 Invalid Amount       0      votes  accounted for    0.00% 
There were 229 shareholders in total attending the meeting. (During this agenda, 7 more 
shareholders attending the meeting from the beginning) 

Agenda 2  Consider the Progress of Assigning the Company’s New Auditor 

The Chairman of the meeting asked Mr. Sutee Tantivanicharnon, Chief Accounting and 
Financial Officer to report the progress of assigning of the Company’s new auditor to the meeting. 
Mr. Sutee explained as follows : 

The Board of Directors of Power Line Engineering Public Company Limited has resolved, 
on 27 February 2014, to appoint the auditor for 2014. In this regard, the appointed audit firm, S.K. 
Accountant Services Co., Ltd. proposed three certified auditors who have been approved by the 
Office of the Securities and Exchange Commission (SEC) namely, Ms. Chantra Wongsri-udomporn 
(CPA No. 4996), or Mr. Choedsakul Aonmongkol (CPA No. 7195), or Ms. Waraporn Intaraprasit 
(CPA No. 7881). The Company has been proposed and notified of the acceptance of the assignment 
since 24 February 2014. 

Later, on 3 April 2014, S.K. Accountant Services Co., Ltd. by Ms. Wanya Puttasatien, 
Managing Director, informed about the firm’s obstacle with respect to the auditor for 2014. 
Particularly, she informed that there were only two certified auditors who have been approved by the 
Office of the Securities and Exchange Commission, i.e. Ms. Wanya Puttasatien (CPA No. 4387) and 
Ms. Chantra Wongsri-udomporn, remaining in this audit firm. Ms. Wanya Puttasatien is an auditor 
who has already certified the financial statements of the Company group for the maximum of five 
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consecutive financial years and Ms. Chantra Wongsri-udomporn, who has moved to work with S.K. 
Accountant Services Co., Ltd., was currently waiting for the license renewal result from the Office 
of the Securities and Exchange Commission (Ms. Chantra Wongsri-udomporn had been approved to 
act as an auditor from 18/5/2009 – 17/5/2014). It would be risky if Ms. Chantra Wongsri-
udomporn’s certified auditor license would not be renewed. Ms. Wanya Puttasatien suggested the 
Company to procure a new auditor for the 2014 audit. 

On 5 April 2014, the Company discussed via telephone with Accounting Supervision 
Department of the Office of the Securities and Exchange Commission to seek a solution. Accounting 
Supervision Department suggested two solutions as follows: (1) The Company to procure and 
appoint a new certified auditor for 2014 or (2) Ms. Chantra Wongsri-udomporn of S.K. Accountant 
Services Co., Ltd. to be an auditor for the first quarter of 2014 and the Company to procure and 
appoint another auditor to certify the financial statements for the second quarter of 2014 onwards. 

Sequence of Actions Taken by the Company 

Date of Action Performed by Outcome 
7 April 2014 The Company issued the invitation letter to 

26 audit firms which have been approved by 
the SEC, requesting them to act as an auditor 
of the Company group of Power Line 
Engineering Public Company Limited. (via 
registered receipt mail) 

All 26 audit firms rejected based 
on their unavailability of staff. 

6 May 2014 The Company issued the invitation letter to 
24 audit firms which have been approved by 
the SEC, requesting them to act as an auditor 
of the Company group of Power Line 
Engineering Public Company Limited. (via 
registered receipt mail) 

Again, all 24 audit firms 
rejected. 
Summary of the reasons for 
rejection:
(1)  Lack of certified auditors 

who have been approved by 
the Office of the Securities 
and Exchange Commission 

(2) No staff having a knowledge 
of a construction industry to 
audit and certify the financial 
statements of the Company 

(3) ISQC1 Committees of the 
audit firms considered that 
the timeframe was too 
limited to get ready for 
considering about acting as 
an auditor of the Company 

20 May 2014 The Board of Directors’ Meeting No. 2/2014 
approved the Company to issue the letter to 
Secretary-General of the Office of the 
Securities and Exchange Commission (SEC) 
re: “Request for a Waiver of Auditor 
Rotation”, requesting the SEC to waive the 
requirement for auditor rotation and permit 
Ms. Wanya Puttasatien (CPA No. 4387) to 
act as an auditor for another financial period 
for 2014 audit. 

No response has been received 
from the Office of the Securities 
and Exchange Commission. 
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Date of Action Performed by Outcome 
12 June 2014 The Company issued the letter to Secretary-

General of the Office of the Securities and 
Exchange Commission re: “Follow-Up on 
the Request for a Waiver of Auditor 
Rotation”, to follow up on the Company’s 
request to the SEC with respect to the waiver 
of auditor rotation and the proposed 
appointment of Ms. Wanya Puttasatien (CPA 
No. 4387) to act as an auditor for another 
financial period for 2014 audit. (referred to 
the Company letter dated 20 May 2014) 

No response has been received 
from the Office of the Securities 
and Exchange Commission. 

9 July 2014 The Company issued the letter to Secretary-
General of the Office of the Securities and 
Exchange Commission re: “Follow-Up on 
the Request for a Waiver of Auditor 
Rotation and Notification of the Progress 
of Assigning a New Auditor”, to follow up 
on the Company’s request to the SEC with 
respect to the waiver of auditor rotation and 
the proposed appointment of Ms. Wanya 
Puttasatien (CPA No. 4387) to act as an 
auditor for another financial period for 2014 
audit. (referred to the Company letters dated 
20 May 2014 and 12 June 2014) 

No response has been received 
from the Office of the Securities 
and Exchange Commission. 

10 July 2014 The Company received the letter from the 
SEC dated 10 July 2014, notifying its 
rejection to the Company’s request for a 
waiver of auditor rotation. 

The SEC did not permit  
Ms.Wanya Puttasatien,  
the Company’s existing auditor, 
to act as an auditor of the 
Company. 

15 July 2014 The Company issued the letter to Secretary-
General of the Office of the Securities and 
Exchange Commission (SEC) to notify the 
progress of assigning a new auditor, request 
the guideline in case no auditor is appointed 
for 2014 financial statement audit, request a 
meeting between the Company’s directors 
and Secretary-General, and request the SEC 
to waive the requirement for auditor rotation 
for the financial statements for the second 
quarter of 2014 onwards. 

The Company is waiting for a 
response from the SEC, 
including SEC’s acceptance of 
the appointment with the 
Company’s directors. (The 
progress of which will be 
informed in  the Extraordinary 
General Meeting of the 
Shareholders No. 1/2014, on 11 
August 2014.) 

The Company’s plan to mitigate impacts is as follows : 
(1) With regard to the filing of the financial statements for the second quarter of 2014, the 

Company would request a waiver for filling quarterly financial statements in 
accordance with Clause 11 of Notification of Capital Market Supervisory 
Board TorChor. 11/2552 re: Rules, Conditions and Procedures for Disclosure of 
Information Relating to Financial Status and Operating Result of Issuing Company 
(Codified), dated 13 March 2009 (In case a new auditor has not been obtained or no 
waiver of auditor rotation has been granted). 
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(2) The Company’s management has strived to find an opportunity to discuss with the 
Office of the Securities and Exchange Commission to seek a solution so that the 
Company can quickly obtain a certified auditor to certify the financial statements in 
accordance with Clause 7 of Notification of Capital Market Supervisory 
Board TorChor. 11/2552 re: Rules, Conditions and Procedures for Disclosure of 
Information Relating to Financial Status and Operating Result of Issuing Company 
(Codified), dated 13 March 2009. 

(3) It was suggested that the Company convene the Extraordinary General Meeting of the 
Shareholders to clarify the situations that lead to the proposed waiver for filing 
financial statements and the possible outcome (SP/NP sign may be posted on the 
Company), and obtain the shareholders’ approval on the proposed auditor recruitment 
criteria and the audit fee for a new auditor for the audit and certification of the 
financial statements for the second and third quarters and the year ended 31 December 
2014, with the authorization to the Company’s Board of Directors to appoint and fix 
the audit fee for a new auditor for 2014 financial statements, which would be proposed 
to the subsequent shareholders’ meeting for ratification. 

After Mr. Sutee had reported the progress of assigning the Company’s new auditor, the 
Chairman asked the shareholders if anyone had any questions or concerns. 

Mr. Sakchai Sakulsrimontri, the shareholder holding 2 shares and the proxy holder from 
Mr. Somchai Chitima holding 10,448 shares, asked if the auditor was present in this meeting or not. 

Mr. Sutee, Chief Accounting and Financial Officer, explained that there was no auditor 
attending the meeting because the Company had not been able to obtain a new auditor who has been 
approved by the SEC. Also, it was not convenient for the existing auditor from S.K. Accountant 
Services Co., Ltd. (SK) to attend this meeting.  

Mr. Kiat Sumongkolthanakul, the proxy holder from Ms. Sirikanya Sumongkolthanakul 
holding 6,000 shares, asked if Ms. Chantra Wongsri-udomporn’s license had been renewed and if 
she could be an auditor of the Company or not.  

Mr. Sutee replied that Ms. Chantra, the certified auditor, who had been approved by the 
Annual General Meeting of the Shareholders for 2014 to be the Company’s auditor, did not obtain 
an approval from the SEC for her license renewal and could not act as an auditor of the Company.  

 Mr. Watchara Panja-arnon, the shareholder holding 11,000,000 shares, asked the Company 
to clarify about the Company’s statement that the existing auditor was unable to sign and certify the 
Company’s financial statements, and would like to know how long the Company would take to 
obtain a new auditor in case that the SEC did not allow the existing auditor to sign and certify the 
Company’s financial statements.  
 Mr. Sutee explained that the license of the existing auditor i.e., Ms. Chantra Wongsri-
udomporn from SK expired on 17 May 2014 and was not renewed by the SEC. As for the 
procurement of a new auditor, the Company by the Board of Directors and all managements was 
trying to seek a new auditor on an accelerated basis. In the meantime, the Company issued letters to 
the SEC Commission and Capital Market Supervisory Board to seek a waiver of auditor rotation to 
allow Ms. Wanya Puttasatien, the existing auditor who had audited the Company’s financial 
statements for the maximum of 5 years, to act as an auditor for the Company’s 2014 financial 
statements until the Company could obtain a new certified auditor. It was expected that the 
Company would take not less than 1 month to seek a new auditor. 

Mr. Supachai Settasatian, the proxy holder from Mrs. Onepen Settasatian holding 
1,000,000 shares, asked if SP sign would be posted on PLE shares immediately from 14 August 
2014 in case a new auditor could not be obtained or not. She also commented that the Company 
should not select an auditor from a small company because there was a higher risk of the lack of a 
competent auditor when compared to big audit companies. 
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Mr. Sutee replied that SP sign (temporary suspension of the trading of securities) would be 
posted on the Company’s securities until the Company could submit the financial statements which 
have been reviewed by the auditor who has been approved by the SEC. The SP sign would be posted 
on Friday, 15th August 2014 onwards. 

Dr. Singchai Aroonvuphiphong, Chairman of Audit Committee, added that the Company 
put in place clear auditor recruitment criteria with an aim to select an appropriate auditor before 
being proposed to the shareholders’ meeting for approval. The criteria are based on experiences and 
competency of an auditor and audit firm, including audit fee. At present, the number of auditors who 
have been approved to be able to audit the companies listed in the SET and MAI is limited and 
insufficient. The relevant authorities however were considering solving this problem. The Company 
also contacted big audit firms but they informed that they had no sufficient personnel to provide the 
service to the Company. In addition, an audit fee of a big audit firm was quite higher than the current 
audit fee paid by the Company by 2 – 3 times.  

Mr. Thanaprasert Pamornpirot, the shareholder holding 10,500 shares, had the following 
questions:

1. Why the auditor did not know that her license would not be renewed by the SEC? 
2. If the audit firms which were not registered with the SEC could be an auditor of the 

Company or not? 
3. If the SET had any measure with respect to this situation or not? 
4. If the SET had promoted to increase the number of audit firms or not? 
5. If an auditor for MAI and SET could be shared or not? 
Mr. Sutee replied that he viewed that the existing auditor was not informed officially or in 

writing with regard to her non-renewal of the license. The audit firm to be appointed as an auditor of 
the Company must be the auditor and from the audit firm approved to provide audit service to listed 
companies only.  

Dr. Singchai added that the companies listed in the SET and MAI can use an auditor with 
the same qualification. As for the lack of auditors, he believed that the relevant authorities including 
the SEC and SET were aware of such problem and seeking a solution. 

Mr. Sakchai Sakulsrimontri, the shareholder holding 2 shares and the proxy holder from 
Mr. Somchai Chitima holding 10,448 shares, said that according to his review of the Company’s 
financial statements, he found that the Company did not provide financial information of Techner 
Co., Ltd. to the auditor and this was the reason the auditor rejected to sign the Company’s financial 
statements. He’d like to know if his understanding was correct. 

Mr.Thada Chumaaratul, the Company Secretary, explained that during the past 4 years, the 
auditor gave qualified opinions on the Auditor’s Opinion section of the financial statements of the 
Company that the management of the subsidiary company (i.e., Techner Co., Ltd.) did not submit 
the financial statements to the auditor, and therefore, the auditor could not provide its opinion with 
respect to Techner Co., Ltd. During the past several years, such situation had been informed clearly 
in the Company’s annual reports (both 56-1 and 56-2 Forms). The Company also filed lawsuits 
against the management of this subsidiary company both in civil and criminal cases. The outcomes 
of the cases included the imposition of a fine and imprisonment. The cases were now pending in the 
Appeal and Supreme Courts. The Company had appropriately recorded allowance for bad debts in 
case any damage might occur to the Company in the future. Therefore, this issue was not related to 
the situation where the Company could not yet find a new certified auditor to review and audit the 
2014 financial statements of the Company. This issue was not the reason that the auditor did not sign 
the financial statements. 

Mr. Kiat Sumongkolthanakul, the proxy holder from Ms. Sirikanya Sumongkolthanakul 
holding 6,000 shares, asked if the Company could request to be exempted from being subject to SP 
sign and request to be subject to NP sign instead. 
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Mr. Sutee replied that as long as no certified auditor has been obtained to review the 
financial statements for the second quarter of 2014 and for the 6-month period ended 30 June 2014, 
SP sign would be posted on the Company’s securities from 15 August 2014 onwards until a new 
certified auditor has been obtained. 

Mr. Sathaporn Pangnirun, the shareholder holding 22,500 shares, appreciated that the 
Company held the Extraordinary General Meeting of the Shareholders this time to inform the 
shareholders of the Company’s situation. He opined that since the Company was the first company 
that was subject to this kind of auditor issue, it was difficult for the Company to obtain the waiver. 
He suggested the Company to engage an auditor for just 3-4 years for each term, for example, so that 
there would be no rotation issue at the end of the maximum of 5 years of the engagement. He 
suggested a preliminary solution for this problem that the Company request to post H (Halt) sign 
prior to having SP sign posted from the SET. He also requested assistance from the shareholders to 
seek and recommend a new auditor for the Company.    

Mr. Thada thanked Mr. Sathaporn for his suggestions. He however viewed that it might be 
impossible to request to post H sign prior to SP sign because there was no appropriate reason to do 
so and he viewed that the lack of a certified auditor to review the Company’s financial statements for 
the second quarter of 2014 and for the 6-month period ended 30 June 2014 was in conflict with the 
SEC’s notification. The SET and SEC are obligated to post SP sign on the shares until a new 
certified auditor has been obtained. 

When there was no further inquiry, the Chairman stated to the meeting that as this agenda 
was for acknowledgement of the progress of assigning of the Company’s new auditor, the resolution 
was not required. 

Resolution : The meeting acknowledged the progress of assigning of the Company’s new 
auditor (No resolution was required in this agenda). 

Agenda 3 Consider and Appoint the New Auditor and His Fee including Approve the Board 
of Directors having Authorization to Appoint the New Auditor for 2014 and 
Determine the Audit Fee Not Exceeding 10 Million Baht 

The Chairman reported that the Annual General Meeting of the Shareholders for 2014, 
held on 25 April 2014, has resolved to appoint the auditor for 2014. In this regard, the appointed 
auditor, S.K. Accountant Services Co., Ltd. proposed three certified auditors who have been 
approved by the Office of the Securities and Exchange Commission namely, Ms. Chantra Wongsri-
udomporn (CPA No. 4996), or Mr. Choedsakul Aonmongkol (CPA No. 7195), or Ms. Waraporn 
Intaraprasit (CPA No. 7881), with the annual audit fee for the consolidated financial statements of 
the Company, and its subsidiaries and joint ventures in the total amount of 2,573,500 Baht (Two 
Million Five Hundred Seventy Three Thousand and Five Hundred Baht only).  

The details of relevant incidents have been presented to the shareholders during discussion 
in agenda 2. Although at present the Company could not obtain a new auditor, the Company would 
like to assure the shareholders that it would use its best effort to obtain a new auditor to prevent any 
impact to the shareholders and general investors of the Company. 

Therefore, the shareholders’ meeting was proposed to appoint a new auditor. However, 
since the recruitment of a new auditor had not been completed, the name of an auditor and audit firm 
could not be proposed to the meeting. Therefore, the shareholders’ meeting was proposed to approve 
the authorization to the Board of Directors to consider appointing a new auditor to be recruited by 
the Company, with the audit fee for 2014 in respect of the Company and its subsidiaries and joint 
ventures of not exceeding 10 million Baht. After the recruitment of a new auditor had been 
completed, the Company would present all relevant details to the shareholders for acknowledgement 
and rectification in the next shareholders’ meeting. 

41



The Chairman asked the shareholders if anyone had any questions or concerns. 
Mr. Supachai Settasatian, the proxy holder from Mrs. Onepen Settasatian holding 

1,000,000 shares, commented that the audit fee of not exceeding 10 million Baht was 4 times of the 
existing audit fee. He’d like to know the information on the audit fee for a general construction 
company in the same industry. 

Mr. Worachai Santimongkolwit, the shareholder holding 10,000 shares, asked if the audit 
fee of not exceeding 10 million Baht was too high. 

Mr. Swake, Chairman of the Board, explained that at present large construction companies 
having the same size of the Company had the review and audit fee of around 8-9 million Baht. The 
proposed audit fee of not exceeding 10 million Baht would help to achieve and accelerate the 
procurement process of a new certified auditor so that SP sign would not be posted on the 
Company’s securities for a too long period. 

Mr. Kiat Sumongkolthanakul, the proxy holder from Ms. Sirikanya Sumongkolthanakul 
holding 6,000 shares, asked whether the reason that the auditor did not sign the financial statements 
was due to the fact that the Company offered less amount of audit fee or the auditor’s license was 
not renewed. 

Mr. Sutee explained that it was because the existing auditor’s license was not renewed, not 
because of the low audit fee issue. SK, which was the existing auditor, charged the fee at a low rate 
because it had acted as an auditor for the Company for more than 5 years. 

Mr. Thanaprasert Pamornpirot, the shareholder holding 10,500 shares, commented that an 
audit fee generally depended on a work volume. He viewed that PLE is smaller than CK. So he 
wondered why PLE’s audit fee was expensive and equal to CK’s audit fee. He also would like to 
know if an auditor listed with the SET was a domestic or international auditor. 

Mr. Sutee said that although CK business size was larger but it may have smaller numbers 
of accounting items as CK transactions were normally large in size. As for the Company, there were 
many small items of around 700,000 items/transactions (or 2,000 items/transactions per day) due to 
the fact that the Company was changing its accounting systems and small items. A capable auditor 
of listed companies must be a local auditor approved by the SEC only. 

Mr. Boonyong Thitiwattanakul, the proxy holder from Mr. Anu Wongsarakit holding 
1,000 shares, asked if the number of items to be audited of as many as 700,000 items was too many 
or not. 

Mr. Sutee explained that in conducting an audit, an auditor would appropriately select 
some samples for audit subject to the auditor’s discretion under the audit and materiality principles. 

Mr. Supachai Settasatian, the proxy holder from Mrs. Onepen Settasatian holding 
1,000,000 shares, thanked Mr. Swake and Mr. Amnuay for lending money to the Company with the 
interest rate at 5%. He’d like to know the reason why other persons were offered a higher rate of 
interest. He also would like to know if there would be an interim dividend payment or not. 

Mr. Thada explained that there was one management and his family members who were 
offered a high rate of interest because they provided the fund bearing high cost to the Company on 
an accelerated basis. In particular, they disposed their investment in the Company and granted the 
proceeds thereof to the Company as a loan. The Audit Committee and the Board already verified the 
relevant documents and approved the borrowing with such a different rate of interest. The Company 
however repaid such loan with such a high interest rate immediately. With regard to the interim 
dividend payment, Mr. Swake said that the Company needed to see the overall operating 
performance before making such decision.  
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Mr. Kiat Sumongkolthanakul, the proxy holder from Ms. Sirikanya Sumongkolthanakul 
holding 6,000 shares, had the following questions: 

1. How much the backlog of the Company was? 
2. How the progress of the power plant in Laos/Myanmar was? 
3. If SOHO Project would be managed under the fund or would be sold? 
Mr. Thada explained that the Company’s current backlog was 11.9 billion Baht. The 

Company was in the process to put SOHO Project under the fund management. However, to do so 
would require the occupancy rate to reach as high as 70% of the total area. The Company was also in 
the process to sell the project to a new investor, pending the issues on the selling price and payment 
term. Mr. Swake added that the power plant in Laos was in the feasibility process. The appropriate 
return rate and other conditions were the factors to be considered. In addition, the Company would 
participate in the bids for government mega projects such as Green-Line Skytrain.  

Mr. Thanaprasert Pamornpirot, the shareholder holding 10,500 shares, had the following 
questions:

1. If H (Halt) sign could be posted on the Company or not? 
2. According to agenda no. 3, if a new audit could be obtained with the audit fee of 10 

million Baht, if the posting of SP sign would be waived? 
3. In case H (Halt) was posted, if it had any impact on the share price in the market or 

not?
Mr. Thada explained that it should not be possible to post H sign in the situation where the 

Company could not obtain a certified auditor to review the financial statements. The authorization to 
the Board of Directors to appoint a new certified auditor and determine an audit fee of not exceeding 
10 million Baht would shorten the process of assigning of a new certified auditor and should help to 
release the Company from having the SP sign posted sooner and the Company’s shares would be 
able to be traded in the market on a normal basis. There might be slight impact on the share price 
depending on the situations. 

Mr. Sathaporn Pangnirun, the shareholder holding 22,500 shares, would like the revenue to 
go higher so that the Company could pay appropriate remuneration to the auditor. 

Mr. Swake said that the directors and managements including all staff had cooperated and 
worked very hard to achieve the goals including solving any problems and overcoming any obstacles 
for the benefit of the Company.  

Mr. Nara Sripetch, the proxy holder from Thai Investors Association holding 5 shares, had 
the following questions: 

1. If the current number of labors in the Company was sufficient or not? 
2. With regard to the auditor problem that the Company experienced, he’d like the 

Company to take it as a lesson.  
Mr. Swake said that the Company had no problem with regard to the labor issue because 

the Company had well put in place the labor management plan for both local and international labors 
for several years. The Company would not repeat the same problem with regard to the auditor issue 
again. This issue however was not attributable to the Company but the limited number of certified 
auditors approved by the SEC. For this issue, he thought that the relevant authorities must take 
remedial action appropriately. 

 The Chairman asked the shareholders if anyone had any additional questions, if not, the 
meeting would be proposed to vote to approve the authorization to the Board of Directors to 
consider appointing a new auditor for 2014 with the audit fee of not exceeding 10 million Baht.  
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Resolution : The meeting approved the authorization to the Board of Directors to consider 
appointing a new auditor for 2014 with the audit fee of not exceeding 10 million Baht, 

with the following votes : 
 Approved Amount 408,894,770 votes  accounted for   99.96%   

Disapproved  Amount           35,875 votes  accounted for    0.01% 
Abstained Amount         100,800 votes  accounted for    0.02% 
Invalid Amount           20,000    votes  accounted for    0.00% 
There were 244 shareholders in total attending the meeting. (During this agenda, 15 more 
shareholders attending the meeting from the beginning) 

Agenda 4  Consider other matters (if any) 

- None – 

When there was no further question or additional suggestion, the Chairman, then, thanked 
all shareholders and closed the meeting.

The meeting adjourned at 16.00 hrs.  

Signed……………………….….…Chairman of the meeting
                   (Mr. Swake Srisuchart)                                         
                     

                               Recorded by 

     Signed…………………………… 

         (Mr. Thada Chumasaratul) 
             Company Secretary 

Certified authentic 

Signed…………………………………………………………………. 
                                       (Mr. Swake Srisuchart)   (Mr. Phisant Chintanapakdee) 
                                                   Director                       Director 
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เอกสารแนบ 3 
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ระเบียบวาระท่ี 5/Agenda 5               
    

ประวัติกรรมการบริษัท  
Background of the Directors  

 

ประวัติกรรมการบริษัท (ระเบียบวาระท่ี 5) /Background of the Directors (Agenda 5) 
1. นายสุธี  ตันติวณิชชานนท 
 Mr.Sutee Tantivanichanon 
อาย ุ 51  ป (เกิดเมื่อป พ.ศ. 2506) สัญชาต ิ ไทย 
Age    51 Year (Born in 1963)  Nationality  Thai    
 

คุณวุฒิการศึกษา - ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ (PhD-Candidate)  สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเซีย (AIT) 
Education  DBA. (PhD-Candidate)/Asian Institute of Technology (AIT)       
  - ปริญญาโท สาขาการจัดการระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
   MS. Management Information System/Assumption University 

- ปริญญาโท สาขาบัญชีการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
   MS. Accounting/Thammasat University 
  - ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตรการเงิน  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

B.E. Monetary Economics/ Ramkhamhaeng University 
- ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

LLB. Law / Thammasat University 
- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

BBA. Business Administration/Assumption University 
- ผูสอบบัญชีรับอนุญาต สภาวิชาชีพบัญชี 

Certified Public Accountant/ Federation of Accounting Professions  
    

ประวัติการฝกอบรม DCP 82/2006, ACP 17/2007, CSP 14/2005 
Training 
 

ตําแหนงปจจุบัน กรรมการบริษัท 
Current Positions Director  
  กรรมการบริหาร 
  Executive Director 
 

ปท่ีรับตําแหนง  แตงต้ังต้ังแตป 2553 รวม 5  ป 
Year of position assigned Appointed in 2010 totally 5 years 
 

การถอืหุนบริษัท (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557) หุนสามัญ จํานวน  280,000  หุน ไดรับหุน ESOP 700,000 หนวย  
No of shares held as of 31 December 2014 Amount of Common share 280,000 shares (ป 2557 แปลงสภาพเปนหุนสามัญแลว 40%  
   จํานวน 280,000 หุน) 

(Receiving ESOP of 700,000 Units, of which in 2014, 
280,000 Units(40%) being exercised to 280,000 shares)  

 

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

ตําแหนงอื่นในปจจบัุน    ประธานเจาหนาที่ฝายบัญชีการเงิน 
Present position    Chief Financial Officer    
 

การเขารวมประชุมคณะกรรมการในป 2557  9 คร้ัง จากจํานวน 9 คร้ัง 
Attending the Board’s meeting in 2014  9 of 9 times. 
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2. 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  13  ป 
Year of position assigned   Appointed in 2002 Totally 13 years 
 

การถอืหุนบริษัท (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557) หุนสามัญ จํานวน  -  หุน สละสิทธิไมรับ ESOP (จํานวน 700,000 หนวย) 
No of shares held as of 31 December 2014 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 2557 9 คร้ัง จากจํานวน 9 คร้ัง 
Attending the Audit Committee’s meeting in 2014 9 of 9 times.       
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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  13  ป 
Year of position assigned   Appointed in 2002 Totally 13 years 
 

การถอืหุนบริษัท (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557) หุนสามัญ จํานวน  -  หุน ไดรับหุน ESOP 700,000 หุน (ยังไมไดแปลงสภาพ) 
No of shares held as of 31 December 2014 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    กรรมการบริษัท/ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท อินทัช โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) 
Present position    Director/Chairman of the Executive Committee, Intouch Holdings Public Company Limited. 
      รองประธานกรรมการ บริษัท แอดวาซน อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน)  
      Vice Chairman of the Board of Directors, Advanced Info Service Public Company Limited.  
 

การเขารวมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในป 2557 8 คร้ัง จากจํานวน 9 คร้ัง 
Attending the Audit Committee’s meeting in 2014 8 of 9 times.  
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เอกสารแนบ 4 

 

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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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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MAP 
โรงแรมแกรนด เซ็นเตอรพอยท เทอรมินอล 21  
Grand Centre Point Hotel Terminal 21 
2,88  Sukhumvit Soi 19 (Wattana), Sukhumvit Rd., Klongtoey Nua, Wattana, Bangkok 
Tel :  66 (0) 2 681 9000 
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                              เอกสารแนบ  6  ก  
Attachment No.6 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 2558  
ในวันศุกรที่  24  เมษายน  2558  เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.  ณ  หองแกรนดบอลลูม  ช้ัน ซี โรงแรมแกรนด เซ็นเตอรพอยท เทอรมินอล 21  เลขท่ี 2,88 ซอยสุขุมวิท 
19 (วัฒนา) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร   หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอ่ืนดวย 

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the 2015 Annual General Meeting of Shareholders to be held on 24 April 2015  
at  2:00 PM. at Grand Ballroom, on the C Floor, Grand Centre Point Hotel Terminal 21,  No.2,88  Sukhumvit Soi 19 (Wattana), Sukhumvit Rd.,Klongtoey Nua,  
Wattana, 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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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 2558  
ในวันศุกรที่  24  เมษายน  2558  เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.  ณ  หองแกรนดบอลลูม  ช้ัน ซี โรงแรมแกรนด เซ็นเตอรพอยท เทอรมินอล 21  เลขท่ี 2,88 ซอยสุขุมวิท 
19 (วัฒนา) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร   หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอ่ืนดวย 

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the 2015 Annual General Meeting of Shareholders to be held on 24 April 2015  
at  2:00 PM. at Grand Ballroom, on the C Floor, Grand Centre Point Hotel Terminal 21,  No.2,88  Sukhumvit Soi 19 (Wattana), Sukhumvit Rd.,Klongtoey Nua,  
Wattana, 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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4. ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งน้ี ดังน้ี 
 I/We therefore would like to vote for each agenda item as follows:  

 
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน  ครั้งที่ 1/2557  เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2557 

  Agenda 1 Consider and approve the minutes of the EGM 1/2014 on August 11st, 2014. 
 

  (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 รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2557 

  Agenda 2 Acknowledge the company’s performance of 2014. 
 

Only acknowledgement / No Vote  
 
  วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจําป 2557  สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และรายงานผูสอบบัญชี 
   Agenda 3  Consider and approve the company’s financial statements ended December 31st, 2014. 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 4 พิจารณาอนุมัติจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงาน ประจําป 2557        

Agenda 4  Consider to pay dividend for the performance and financial statements of the 2014. 
 
  (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 พิจารณาแตงต้ังกรรมการบริษัทที่ตองออกตามวาระ 

  Agenda 5 Consider and Appoint the Directors who retired by rotation. 
 
  (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. 

 นายสุธี   ตันติวณิชชานนท 
 Mr. Sutee  Tantivanicharnon 
 
    เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

Approve  Disapprove  Abstain 54
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   การแตงต้ังกรรมการเปนรายบุคคล 
Vote for an individual nominee. 

 ดร.สิงหชัย อรุณวุฒิพงศ 
 Dr.Singchai Aroonvuthiphong 
   

เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
Approve  Disapprove  Abstain 

 
   การแตงต้ังกรรมการเปนรายบุคคล 

Vote for an individual nominee. 
 นายสมประสงค บุญยะชัย  
 Mr.Somprasong Boonyachai    
 
    เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

Approve  Disapprove  Abstain   
  
 วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2558 
 Agenda 6     Consider and determine the remuneration for the Board of Directors for 2015. 

 
  (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 7 พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทน 

Agenda 7   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 8 พิจารณาอนุมัติออกหุนกูทุกประเภทและรูปแบบ (มีหลักประกันหรือไมมีหลักประกัน) วงเงินรวม (วงเงินเดิมบวกวงเงินใหม)

ไมเกิน 1,500,000,000 บาท 
Agenda 8   To Consider the issuance and sale of Debentures of all types and forms of debentures (secured or unsecured 

debentures) in one and/or multiple offering in the aggregate principal amount not exceeding Baht 1,500,000,000.- 
 
  (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 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. 
  

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 56
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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 2558 ในวันศุกรท่ี 24  เมษายน 2558  เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. ณ  หองแกรนดบอลลูม  ช้ัน ซี  
โรงแรมแกรนด เซ็นเตอรพอยท เทอรมินอล 21  เลขท่ี 2,88 ซอยสุขุมวิท 19 (วัฒนา) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร  
หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวันเวลา และสถานท่ีอ่ืนดวย 
 In the 2015 Annual General Meeting of Shareholders to be held on April 24th, 2015 at 2:00 PM.  at Grand Ballroom, on the C Floor, Grand Centre Point 
Hotel Terminal 21,  No.2,88  Sukhumvit Soi 19 (Wattana), Sukhumvit Rd.,Klongtoey Nua,  Wattana, 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 58
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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 2558   
ในวันศุกรที่  24  เมษายน  2558  เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.  ณ  หองแกรนดบอลลูม  ช้ัน ซี โรงแรมแกรนด เซ็นเตอรพอยท เทอรมินอล 21  เลขท่ี 2,88 ซอยสุขุมวิท 19 
(วัฒนา) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร   หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอ่ืนดวย 

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the 2015 Annual General Meeting of Shareholders to be held on 24 April 2015  
at  2:00 PM. at Grand Ballroom, on the C Floor, Grand Centre Point Hotel Terminal 21,  No.2,88  Sukhumvit Soi 19 (Wattana), Sukhumvit Rd.,Klongtoey Nua,  
Wattana, 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   และมสีิทธิออกเสียงลงคะแนนได...................................................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 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน  ครั้งที่ 1/2557  เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2557 
  Agenda 1 Consider and approve the minutes of the EGM 1/2014 on August 11st, 2014. 

 
  (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 รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2557 

  Agenda 2 Acknowledge the company’s performance of 2014. 
 
  Only acknowledgement / No Vote  
 
  วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจําป 2557  สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และรายงานผูสอบบัญชี 
   Agenda 3  Consider and approve the company’s financial statements ended December 31st, 2014. 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 4 พิจารณาอนุมัติจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงาน ประจําป 2557        

Agenda 4  Consider to pay dividend for the performance and financial statements of the 2014. 
 
  (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 พิจารณาแตงต้ังกรรมการบริษัทที่ตองออกตามวาระ 

  Agenda 5 Consider and Appoint the Directors who retired by rotation. 
    

  (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. 

 นายสุธี   ตันติวณิชชานนท 
 Mr. Sutee  Tantivanicharnon 
 
    เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
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   การแตงต้ังกรรมการเปนรายบุคคล 
Vote for an individual nominee. 

 ดร.สิงหชัย อรุณวุฒิพงศ 
 Dr.Singchai Aroonvuthiphong 
   

เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
Approve  Disapprove  Abstain 

 
   การแตงต้ังกรรมการเปนรายบุคคล 

Vote for an individual nominee. 
 นายสมประสงค บุญยะชัย  
 Mr.Somprasong Boonyachai    
 
    เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

Approve  Disapprove  Abstain 
     
 วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2558 
 Agenda 6     Consider and determine the remuneration for the Board of Directors for 2015. 
 
  (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 7 พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทน 

Agenda 7   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 8 พิจารณาอนุมัติออกหุนกูทุกประเภทและรูปแบบ (มีหลักประกันหรือไมมีหลักประกัน) วงเงินรวม (วงเงินเดิมบวกวงเงินใหม)

ไมเกิน 1,500,000,000 บาท 
Agenda 8   To Consider the issuance and sale of Debentures of all types and forms of debentures (secured or unsecured 

debentures) in one and/or multiple offering in the aggregate principal amount not exceeding Baht 1,500,000,000.- 
 

  (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 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. 

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 
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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 2558 ในวันศุกรท่ี 24  เมษายน 2558  เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. ณ  หองแกรนดบอลลูม  ช้ัน ซี  
โรงแรมแกรนด เซ็นเตอรพอยท เทอรมินอล 21  เลขท่ี 2,88 ซอยสุขุมวิท 19 (วัฒนา) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร  
หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวันเวลา และสถานท่ีอ่ืนดวย 
 In the 2015 Annual General Meeting of Shareholders to be held on April 24th, 2015 at 2:00 PM.  at Grand Ballroom, on the C Floor, Grand Centre Point 
Hotel Terminal 21,  No.2,88  Sukhumvit Soi 19 (Wattana), Sukhumvit Rd.,Klongtoey Nua,  Wattana, 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 งดออกเสยีง 
 Approve Disapprove Abstain 
 

ช่ือกรรมการ................................................................................................................ 
   Directors Name 
 เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 64
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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 ้ มีสวนไดเสีย โดยทานเปนหนึ่งในกรรมการบริษัทที่ครบกําหนดออกตามวาระ 
Interest in the agenda considered  Dr.Singchai in one of the directors, who retired by rotation for this AGM and 

has a related interest in Agenda 5.    
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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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Attachment No.8 

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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เอกสารแนบ 10 

ขั้นตอนการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2558 
บริษัท เพาเวอรไลน เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด (มหาชน) (PLE) 

วันศุกรท่ี 24 เมษายน  2558 
 

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 2015 Annual General Meeting of Shareholders 
Power Line Engineering Public Company Limited (PLE) 

April 24th, 2015 

 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. 75







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


