
เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน
โปรดน�ำแบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บำร์โค้ด
มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

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

to show at the meeting

ลงทะเบียนประชุม เวลา 12.30 น. และเริ่มประชุม เวลา 14.30 น.
Meeting registration at 12.30 P.M. and Meeting commenced at 2:30 P.M.

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

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

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ�าปี 2559

Invitation for 2016 Annual General Meeting of Shareholders

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

วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559
April 29th, 2016

งดแจกของช�ำร่วย เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางที่หน่วยงานก�ากับดูแลได้รณรงค์ให้ลด/เลิกการแจกของช�าร่วยในการประชุมสามัญ 
ผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงจัดเครื่องดื่ม และอาหารว่างไว้รับรองเฉพาะผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม (1 ท่าน ต่อ 1 ชุด)





 

 

ท่ี  59/0279-900(PL)/007     วนัท่ี   7  มีนาคม  2559 
 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  ประจ าปี 2559 
บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน ) 

 
เร่ือง ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้  ประจ าปี 2559 
เรียน ท่านผูถื้อหุน้ 
ส่ิงทีส่่งมาด้วย 1.   ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2558  

2. CD-ROM รายงานประจ าปี 2558 
3. ประวติักรรมการบริษทั  
4. นิยามและคุณสมบติักรรมการอิสระของบริษทั 
5. ประวติักรรมการตรวจสอบ 
6. แผนท่ีสถานท่ีจดัประชุมผูถื้อหุน้ 
7. หนงัสือมอบฉนัทะ 
8. รายช่ือพร้อมประวติักรรมการอิสระเพื่อการรับมอบอ านาจ 
9. ค าช้ีแจง การลงทะเบียน วธีิการมอบอ านาจ การแสดงเอกสารเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ 
10. ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้ 
11. ขั้นตอนการเขา้ร่วมประชุม 

 
 ดว้ยคณะกรรมการ บริษทั  เพาเวอร์ไลน์  เอ็นจิเนียร่ิง  จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”)  ไดมี้มติให้เรียกประชุม
สามญัผูถื้อหุ้น   ประจ าปี 2559 ในวนัศุกร์ท่ี  29  เมษายน 2558  เร่ิมประชุมเวลา  14.30 น. และเปิดให้ลงทะเบียนเวลา 
12.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องศาลาไทย ช้ัน 3 โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพ เลขที่ 171 ซอยสุขุมวิท 11-13 ถนนสุขุมวิท  
เขตวฒันา  กรุงเทพมหานคร  เพื่อพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดงัต่อไปน้ี 
 
วาระที ่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2558  เม่ือวนัศุกร์ที ่24 เมษายน 2558 
 วตัถุประสงค์และเหตุผล  : บริษทัจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2558  ซ่ึงจดัข้ึนเม่ือวนัศุกร์ท่ี 24 เมษายน
2558 และไดจ้ดัท ารายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชยภ์ายในระยะเวลาท่ี
กฎหมายก าหนด และเผยแพร่ในเวบ็ไซดข์องบริษทัฯ ไวเ้ป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ โดยมีส าเนารายงานการประชุม ปรากฏตาม
เอกสารแนบ 1  

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นวา่รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2558  ซ่ึงจดัข้ึน
เม่ือวนัศุกร์ท่ี 24 เมษายน 2558 ไดบ้นัทึกถูกตอ้งตามความเป็นจริง จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณา
รับรองรายงานการประชุมต่อไป  

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสี ยง
ลงคะแนน 
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วาระที ่ 2 รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558  
 วตัถุประสงค์และเหตุผล : บริษทัไดจ้ดัท ารายงานผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาและขอ้มูลท่ีส าคญั ซ่ึงเกิดข้ึนใน
รอบปี 2558  ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 รายงานประจ าปี 2558 
 ความเห็นคณะกรรมการ  : เห็นควรรายงานผลการด าเนินงานและขอ้มูลท่ีส าคญั ซ่ึงเกิดข้ึนในรอบปี 2558 ให้
ท่ีประชุมผูถื้อหุน้รับทราบ 

การลงมติ : วาระนีไ้ม่ต้องผ่านการลงมติ เน่ืองจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ 
 
วาระที ่3 พจิารณาอนุมตังิบการเงนิ ประจ าปี 2558  ส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 และรายงานผู้สอบบัญชี 
 วตัถุประสงค์และเหตุผล   :  สรุปผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
ท่ีผา่นมา ซ่ึงแสดงฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทั ปี 2558 โดยสรุป ดงัน้ี 
                                   (หน่วย : บาท) 

 ทั้งน้ี เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั ซ่ึงก าหนดให้บริษทัตอ้งจดัท างบการเงิน ณ วนั
ส้ินสุดของรอบบญัชีของบริษทัท่ีผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแลว้ และน าเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ 
อนุมติั  ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 รายงานประจ าปี 2558 
 ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ  :  คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่ กระบวนการจดัท ารายงานทาง
บญัชี และการเงินของบริษทั มีระบบการควบคุมภายในท่ีดีเพียงพอ ท่ีท าให้มัน่ใจไดว้า่ รายงานทางการเงินแสดงฐานะ
ทางการเงิน และผลการด าเนินงานของบริษทั อยา่งถูกตอ้งตามมาตรฐานการบญัชีท่ีกฎหมายก าหนด รวมทั้งมีการเปิดเผย
ขอ้มูลในงบการเงินอย่างเพียงพอ และทันเวลา เพ่ือเป็นประโยชน์ส าหรับผูถื้อหุ้น นักลงทุน ผูใ้ช้งบการเงินในการ
ตดัสินใจลงทุน เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษทั เสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณางบการเงิน  ประจ าปี 2558 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
 ความเห็นคณะกรรมการ  : งบการเงินของบริษทัส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ไดผ้่าน
การตรวจสอบและลงนามรับรองจากผูส้อบบญัชีของบริษทั ซี ดบัเบ้ิลย ูดบัเบ้ิลย ูพี จ ากดั รวมถึงไดรั้บความเห็นชอบและ
ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ จึงเห็นสมควรอนุมติังบการเงินประจ าปี 2558 ตามท่ีเสนอ  และให้
น าเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัต่อไป       

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

รายการ 
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

2558 2557 
(ปรับปรุงใหม่) 2558 2557 

สินทรัพยร์วม 8,543,979,239 9,673,850,344 8,192,001,254 9,335,880,190 
หน้ีสินรวม 8,306,450,319 7,470,420,305 6,715,083,409 5,891,620,718 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 237,528,920 2,203,430,039 1,476,917,845 3,444,259,472 
รายไดร้วม 6,169,996,944 9,359,925,999 6,293,756,012 7,911,187,056 
ก าไร(ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมส าหรับปี (1,925,965,714) 16,465,310 (1,927,406,222) 100,088,674 
ก าไรต่อหุน้ (ขาดทุน) (1.72) 0.04 (1.75) 0.09 
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วาระที ่ 2 รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558  
 วตัถุประสงค์และเหตุผล : บริษทัไดจ้ดัท ารายงานผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาและขอ้มูลท่ีส าคญั ซ่ึงเกิดข้ึนใน
รอบปี 2558  ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 รายงานประจ าปี 2558 
 ความเห็นคณะกรรมการ  : เห็นควรรายงานผลการด าเนินงานและขอ้มูลท่ีส าคญั ซ่ึงเกิดข้ึนในรอบปี 2558 ให้
ท่ีประชุมผูถื้อหุน้รับทราบ 

การลงมติ : วาระนีไ้ม่ต้องผ่านการลงมติ เน่ืองจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ 
 
วาระที ่3 พจิารณาอนุมตังิบการเงนิ ประจ าปี 2558  ส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 และรายงานผู้สอบบัญชี 
 วตัถุประสงค์และเหตุผล   :  สรุปผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
ท่ีผา่นมา ซ่ึงแสดงฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทั ปี 2558 โดยสรุป ดงัน้ี 
                                   (หน่วย : บาท) 

 ทั้งน้ี เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั ซ่ึงก าหนดให้บริษทัตอ้งจดัท างบการเงิน ณ วนั
ส้ินสุดของรอบบญัชีของบริษทัท่ีผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแลว้ และน าเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ 
อนุมติั  ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 รายงานประจ าปี 2558 
 ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ  :  คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่ กระบวนการจดัท ารายงานทาง
บญัชี และการเงินของบริษทั มีระบบการควบคุมภายในท่ีดีเพียงพอ ท่ีท าให้มัน่ใจไดว้า่ รายงานทางการเงินแสดงฐานะ
ทางการเงิน และผลการด าเนินงานของบริษทั อยา่งถูกตอ้งตามมาตรฐานการบญัชีท่ีกฎหมายก าหนด รวมทั้งมีการเปิดเผย
ขอ้มูลในงบการเงินอย่างเพียงพอ และทันเวลา เพ่ือเป็นประโยชน์ส าหรับผูถื้อหุ้น นักลงทุน ผูใ้ช้งบการเงินในการ
ตดัสินใจลงทุน เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษทั เสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณางบการเงิน  ประจ าปี 2558 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
 ความเห็นคณะกรรมการ  : งบการเงินของบริษทัส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ไดผ้่าน
การตรวจสอบและลงนามรับรองจากผูส้อบบญัชีของบริษทั ซี ดบัเบ้ิลย ูดบัเบ้ิลย ูพี จ ากดั รวมถึงไดรั้บความเห็นชอบและ
ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ จึงเห็นสมควรอนุมติังบการเงินประจ าปี 2558 ตามท่ีเสนอ  และให้
น าเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัต่อไป       

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

รายการ 
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

2558 2557 
(ปรับปรุงใหม่) 2558 2557 

สินทรัพยร์วม 8,543,979,239 9,673,850,344 8,192,001,254 9,335,880,190 
หน้ีสินรวม 8,306,450,319 7,470,420,305 6,715,083,409 5,891,620,718 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 237,528,920 2,203,430,039 1,476,917,845 3,444,259,472 
รายไดร้วม 6,169,996,944 9,359,925,999 6,293,756,012 7,911,187,056 
ก าไร(ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมส าหรับปี (1,925,965,714) 16,465,310 (1,927,406,222) 100,088,674 
ก าไรต่อหุน้ (ขาดทุน) (1.72) 0.04 (1.75) 0.09 

 

วาระที ่ 4 พจิารณาอนุมตังิดจ่ายเงนิปันผลจากผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2558 
 วตัถุประสงค์และเหตุผล  :  ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 115 ก าหนดให้บริษทั
จ่ายเงินปันผลจากเงินก าไรเท่านั้น 

บริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลประมาณ 50%  ของก าไรสุทธิท่ีหกัภาษีและส ารองตามกฎหมายแลว้  
จากงบการเงินเฉพาะบริษทั 

ข้อมูลเปรียบเทยีบอตัราการจ่ายเงนิปันผล 

รายละเอยีดการจ่ายปันผล ปี 2558 
(ปีทีเ่สนอ) ปี 2557 

1.  1.  ก าไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี (1,927,406,222) บาท   100,088,674 บาท   
2. จ านวนหุน้ 1,089,080,282 หุน้ 1,084,955,380 หุน้ 
3. ก าไร (ขาดทุน) สะสม 

3.1 ส ารองตามกฎหมาย 
3.2 ก าไรท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร 

 
-         บาท 
-         บาท 

 
5,100,000 บาท 

100,088,674 บาท 
4. เงินปันผลจ่ายอตัราต่อหุน้ -              บาท 0.046 บาท 
5. เงินปันผลจ่าย -        บาท 49,907,947.48 บาท 
6. สดัส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อก าไรสุทธิ  - 49.86% ของก าไรสุทธิ 

 ความเห็นคณะกรรมการ  :  จากผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปี2558 ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2558 ถึง
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัมีผลประกอบการขาดทุนสุทธิ (งบการเงินเฉพาะบริษทั) 1,927,406,222 บาท  
คณะกรรมการบริษทัจึงมีมติงดจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ และใหน้ าเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เพ่ืออนุมติัต่อไป   

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 
 
วาระที ่ 5 พจิารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการทีต้่องออกตามวาระ  
 5.1 พจิารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัททีต้่องออกตามวาระ 
 วตัถุประสงค์และเหตุผล   :  ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535    ซ่ึงก าหนดวา่ในการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีทุกคร้ัง กรรมการจะตอ้งออกจากต าแหน่งอยา่งนอ้ยจ านวนหน่ึงในสาม (1/3) โดยอตัรา ถา้
จ านวนกรรมการจะแบ่งออกใหเ้ป็นสามส่วนไม่ไดก็้ใหอ้อกโดยจ านวนใกลเ้คียงท่ีสุดกบัส่วนหน่ึงในสาม (1/3) ซ่ึงในปีน้ี
กรรมการซ่ึงตอ้งออกจากต าแหน่งกรรมการของบริษทัฯ ตามก าหนดวาระ ดงัน้ี 

1. นายเสวก  ศรีสุชาต  ประธานกรรมการ 
2. นายพิสนัต ์ จินตนาภกัดี  กรรมการ 
3. พลโทสินชยั นุตสถิตย ์  กรรมการอิสระ   

 ส าหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ปี 2559 เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีเก่ียวกบั
การดูแลสิทธิของผูถื้อหุน้ บริษทัไดท้ าการประกาศต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและในเวบ็ไซด์ของบริษทั ตั้งแต่
วนัท่ี 9 ธนัวาคม 2558 ถึง วนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2559  ให้สิทธิแก่ผูถื้อหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อ
หุน้ และเสนอรายช่ือบุคคลท่ีเหมาะสมเขา้รับการคดัเลือกเป็นกรรมการบริษทั แต่ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดเสนอรายช่ือบุคคล 
เพ่ือรับการพิจารณาคดัสรรเป็นกรรมการบริษทั และไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอระเบียบวาระการประชุมเขา้มายงับริษทั 
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ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน : ไดพ้ิจารณาแลว้มีความเห็นวา่กรรมการเดิม
ทั้ง 3 ท่านท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในธุรกิจของบริษทั เหมาะสม
และเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การด าเนินงานของบริษทั และมีคุณสมบติัท่ีครบถว้นตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั 
และพระราชบญัญติัหลกัทรัพย ์จึงเห็นชอบเสนอให้  นายเสวก  ศรีสุชาต,  นายพิสันต ์  จินตนาภกัดี   และพลโทสินชยั 
นุตสถิตย ์ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออีกวาระ  โดยเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทั พิจารณาต่อไป 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้เห็นชอบตามขอ้เสนอของคณะกรรมการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  และเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งกรรมการทั้ง   3   ท่าน   
คือ นายเสวก  ศรีสุชาต,  นายพิสนัต ์จินตนาภกัดี และพลโทสินชยั นุตสถิตย ์กรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระ กลบั
เขา้เป็นกรรมการบริษทัอีกวาระหน่ึง โดยมีประวติัของกรรมการทั้ง 3 ท่าน เพื่อประกอบการพิจารณา ปรากฏตามเอกสาร
แนบ 3 ประวติักรรมการบริษทั   และใหน้ าเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เพ่ืออนุมติัต่อไป   

อน่ึง พลโทสินชยั   นุตสถิต   ยงัคงเป็นกรรมการอิสระของบริษทั แมว้า่ด ารงต าแหน่งมา 14 ปี เน่ืองจาก
ยงัคงมีคุณสมบติัครบถว้นตามนิยามและขอ้ก าหนดคุณสมบติักรรมการอิสระของบริษทั โดยท่านเป็นผูมี้ทกัษะความรู้  
ความสามารถ ประสบการณ์ในดา้นท่ีบริษทัตอ้งการและยงัคงสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะกรรมการอิสระไดเ้ป็นอยา่งดี 
ปรากฎตามเอกสารแนบ 4 นิยามและคุณสมบติักรรมการอิสระของบริษทั 

ดงันั้น คณะกรรมการของบริษทัจะประกอบดว้ยกรรมการ รวม  7  ท่าน ดงัน้ี 
1. นายเสวก ศรีสุชาต ประธานกรรมการ 
2. นายอ านวย กาญจโนภาศ รองประธานกรรมการ 
3. นายพิสนัต ์ จินตนาภกัดี กรรมการ 
4. นายสุธี ตนัติวณิชชานนท ์กรรมการ 
5. ดร.สิงห์ชยั อรุณวฒิุพงศ ์ กรรมการอิสระ 
6. พลโทสินชยั นุตสถิตย ์ กรรมการอิสระ 
7. นายสมประสงค ์ บุญยะชยั กรรมการอิสระ 

 ทั้งน้ีกรรมการผูมี้อ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษทัคือ นายเสวก  ศรีสุชาต,  นายอ านวย กาญจโนภาศ, 
นายพิสันต ์ จินตนาภกัดี โดยก าหนดให้กรรมการผูมี้อ  านาจลงนามผูกพนับริษทั  2 ใน 3 คนน้ีลงลายมือช่ือร่วมกนัและ
ประทบัตราส าคญัของบริษทั   

ส าหรับขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดต่าง ๆ  ปรากฏในรายงานประจ าปี 
2558  หวัขอ้ “โครงสร้างการจดัการ” 

 การลงมติ : วาระนีต้้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 
 5.2 พจิารณาแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบทีต้่องออกตามวาระ 
 วตัถุประสงค์และเหตุผล   :  ตามขอ้บงัคบัของบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการด ารงต าแหน่ง 
คราวละ 2 ปี  โดยกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระในปีน้ี คือ 

1. ดร.สิงห์ชยั อรุณวฒิุพงศ ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
2. พลโทสินชยั นุตสถิตย ์ กรรมการตรวจสอบ  
3. นายสมประสงค ์ บุญยะชยั กรรมการตรวจสอบ  
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ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน : ไดพ้ิจารณาแลว้มีความเห็นวา่กรรมการเดิม
ทั้ง 3 ท่านท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในธุรกิจของบริษทั เหมาะสม
และเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การด าเนินงานของบริษทั และมีคุณสมบติัท่ีครบถว้นตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั 
และพระราชบญัญติัหลกัทรัพย ์จึงเห็นชอบเสนอให้  นายเสวก  ศรีสุชาต,  นายพิสันต ์  จินตนาภกัดี   และพลโทสินชยั 
นุตสถิตย ์ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออีกวาระ  โดยเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทั พิจารณาต่อไป 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้เห็นชอบตามขอ้เสนอของคณะกรรมการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  และเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งกรรมการทั้ง   3   ท่าน   
คือ นายเสวก  ศรีสุชาต,  นายพิสนัต ์จินตนาภกัดี และพลโทสินชยั นุตสถิตย ์กรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระ กลบั
เขา้เป็นกรรมการบริษทัอีกวาระหน่ึง โดยมีประวติัของกรรมการทั้ง 3 ท่าน เพื่อประกอบการพิจารณา ปรากฏตามเอกสาร
แนบ 3 ประวติักรรมการบริษทั   และใหน้ าเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เพ่ืออนุมติัต่อไป   

อน่ึง พลโทสินชยั   นุตสถิต   ยงัคงเป็นกรรมการอิสระของบริษทั แมว้า่ด ารงต าแหน่งมา 14 ปี เน่ืองจาก
ยงัคงมีคุณสมบติัครบถว้นตามนิยามและขอ้ก าหนดคุณสมบติักรรมการอิสระของบริษทั โดยท่านเป็นผูมี้ทกัษะความรู้  
ความสามารถ ประสบการณ์ในดา้นท่ีบริษทัตอ้งการและยงัคงสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะกรรมการอิสระไดเ้ป็นอยา่งดี 
ปรากฎตามเอกสารแนบ 4 นิยามและคุณสมบติักรรมการอิสระของบริษทั 

ดงันั้น คณะกรรมการของบริษทัจะประกอบดว้ยกรรมการ รวม  7  ท่าน ดงัน้ี 
1. นายเสวก ศรีสุชาต ประธานกรรมการ 
2. นายอ านวย กาญจโนภาศ รองประธานกรรมการ 
3. นายพิสนัต ์ จินตนาภกัดี กรรมการ 
4. นายสุธี ตนัติวณิชชานนท ์กรรมการ 
5. ดร.สิงห์ชยั อรุณวฒิุพงศ ์ กรรมการอิสระ 
6. พลโทสินชยั นุตสถิตย ์ กรรมการอิสระ 
7. นายสมประสงค ์ บุญยะชยั กรรมการอิสระ 

 ทั้งน้ีกรรมการผูมี้อ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษทัคือ นายเสวก  ศรีสุชาต,  นายอ านวย กาญจโนภาศ, 
นายพิสันต ์ จินตนาภกัดี โดยก าหนดให้กรรมการผูมี้อ  านาจลงนามผูกพนับริษทั  2 ใน 3 คนน้ีลงลายมือช่ือร่วมกนัและ
ประทบัตราส าคญัของบริษทั   

ส าหรับขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดต่าง ๆ  ปรากฏในรายงานประจ าปี 
2558  หวัขอ้ “โครงสร้างการจดัการ” 

 การลงมติ : วาระนีต้้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 
 5.2 พจิารณาแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบทีต้่องออกตามวาระ 
 วตัถุประสงค์และเหตุผล   :  ตามขอ้บงัคบัของบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการด ารงต าแหน่ง 
คราวละ 2 ปี  โดยกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระในปีน้ี คือ 

1. ดร.สิงห์ชยั อรุณวฒิุพงศ ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
2. พลโทสินชยั นุตสถิตย ์ กรรมการตรวจสอบ  
3. นายสมประสงค ์ บุญยะชยั กรรมการตรวจสอบ  

 

 ความเห็นคณะกรรมการ     :     คณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาแลว้เห็นวา่   ดร.สิงห์ชยั   อรุณวฒิุพงศ์,  
พลโทสินชยั  นุตสถิตย ์ และนายสมประสงค ์บุญยะชยั มีคุณสมบติัครบถว้นตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั, 
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจของบริษทั สามารถท่ีจะช่วยพฒันาบริษทัได ้
จึงเห็นสมควรพิจารณาแต่งตั้งกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระในคร้ังน้ีกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออีกวาระ
หน่ึง ทั้งน้ีตั้งแต่วนัท่ี 9 เมษายน  2559 เป็นตน้ไปจนครบก าหนดวาระในต าแหน่ง 2 ปี โดยมีประวติัของกรรมการทั้ง 3 
ท่าน เพ่ือประกอบการพิจารณา ปรากฏตามเอกสารแนบ 5 ประวติักรรมการตรวจสอบ และเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
พิจารณาอนุมติัต่อไป 
 ดงันั้น คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัจะประกอบดว้ยกรรมการ รวม 3 ท่าน ดงัน้ี 

1. ดร.สิงห์ชยั อรุณวฒิุพงศ ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
2. พลโทสินชยั นุตสถิตย ์ กรรมการตรวจสอบ  
3. นายสมประสงค ์ บุญยะชยั กรรมการตรวจสอบ  

 การลงมติ : วาระนีต้้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 
 
วาระที ่ 6 พจิารณาอนุมตักิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2559 
 วตัถุประสงค์และเหตุผล : เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ซ่ึงก าหนดให้ท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ   
 ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน : ไดพ้ิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 
2559 โดยกลัน่กรองและพิจารณาอยา่งละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ แลว้ จึงเห็นสมควรก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการในอตัราเดิมท่ีก าหนดไวใ้นปี 2558 สรุปตามตาราง ดงัน้ี 

ค่าตอบแทนกรรมการ 
องค์ประกอบค่าตอบแทน ปี 2559 

 (ปีทีเ่สนอ) 
ปี 2558 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 
ค่าเบีย้ประชุม : ก าหนดจ่ายค่าเบีย้ประชุมเป็นรายคร้ัง เฉพาะคร้ังทีม่าประชุม 
-  ประธาน, กรรมการ, เลขานุการคณะกรรมการบริษทั   
    และประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายบญัชีและการเงิน    
 -  กรรมการอิสระ 

 
 
20,000 บาท/คน/คร้ัง 

 
40,000 บาท/คน/คร้ัง 

 
 
20,000 บาท/คน/คร้ัง 

 
40,000 บาท/คน/คร้ัง 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 
ค่าตอบแทนรายปี  
    -  ประธานกรรมการตรวจสอบ  
    -  กรรมการตรวจสอบ 

 
 

450,000 บาท/คน/ปี 
400,000 บาท/คน/ปี 

 
 

450,000 บาท/คน/ปี 
400,000 บาท/คน/ปี 

 
 ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรอนุมติัการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ส าหรับปี 
2559 ตามท่ีคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเสนอและใหน้ าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัต่อไป 

การลงมติ : วาระนีต้้องผ่านมติอนุมติัด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ ถือ
หุ้นซ่ึงมาประชุม ตามพระราชบัญญติับริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 
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วาระที ่7 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทน ประจ าปี 2559 
 วัตถุประสงค์และเหตุผล  : ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 120  ซ่ึงก าหนดให้ท่ี
ประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปีแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษทัทุกปี นอกจากน้ีตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนไดก้ าหนดให้บริษทัจดทะเบียนตอ้งจดัให้มีการหมุนเวียนผูส้อบบญัชี หากผูส้อบ
บญัชีรายเดิมปฏิบติัหน้าท่ีสอบทานหรือตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัมาแลว้ 5 รอบปีบญัชี
ติดต่อกนั โดยสามารถแต่งตั้งผูส้อบบญัชีรายใหม่ท่ีสังกดัส านกังานสอบบญัชีเดียวกบัผูส้อบบญัชีรายเดิมก็ได ้อยา่งไรก็
ตาม บริษทัจะแต่งตั้งผูส้อบบญัชีรายท่ีพน้จากการปฏิบติัหน้าท่ีจากการหมุนเวียนผูส้อบบญัชีไดเ้ม่ือพน้ระยะเวลาอยา่ง
นอ้ยสองรอบปีบญัชี นบัแต่วนัท่ีพน้จากการปฏิบติัหนา้ท่ี  
 โดยคณะกรรมการบริษทัไดม้อบหมายให้ประธานเจา้หน้าท่ีฝ่ายบญัชีการเงินร่วมกบัคณะกรรมการบริหาร
พิจารณาด าเนินการคดัเลือกผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2559 และให้น าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
บริษทั เพื่อใหค้วามเห็นชอบ และน าเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัต่อไป 
 ความเห็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน(CFO) และคณะกรรมการบริหาร (EXCOM)  :  ในการ
สรรหาผูส้อบบญัชีประจ าปี 2559 CFO ไดท้ าการออกหนงัสือเรียนเชิญผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2559 จ านวน 24 ราย (ไม่
รวมบริษทั ซี ดบัเบ้ิลย ูดบัเบ้ิลย ูพี จ ากดั ผูส้อบบญัชีรายเดิมของบริษทั )  คร้ังท่ี 1  เม่ือวนัท่ี 30 ตุลาคม 2558  มีตอบรับ 1 
ราย ปฏิเสธ 4 ราย  และไม่ตอบกลบั 19 ราย, คร้ังท่ี 2  เม่ือวนัท่ี 4 มกราคม 2559  มีตอบรับ 0 ราย ปฏิเสธ 4 ราย  และไม่
ตอบกลบั 15 ราย  จึงไดเ้รียนเชิญผูส้อบบญัชีทั้ง 2 ราย  พิจารณาเสนอค่าธรรมเนียมการสอบบญัชี  ประจ าปี 2559 เขา้มา 

ทั้งน้ี CFO และ EXCOM ไดป้ระเมินจากความเป็นอิสระ คุณภาพของผลงานตรวจสอบในปี 2558 ท่ีผ่านมา 
รวมถึงทกัษะ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในการตรวจสอบธุรกิจของบริษทั และทีมสนบัสนุนของส านกังานสอบ
บญัชี นอกจากน้ีไดพิ้จารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนเป็นประการส าคญั จึงเห็นควรเสนอผูส้อบบญัชี CWWP ซ่ึง
มีความเป็นอิสระ มีทกัษะความรู้ ประสบการณ์และทีมงานท่ีเพียงพอในการปฏิบติังานสอบบญัชี รวมถึงค่าตอบแทนท่ีมี
ความเหมาะสม จึงขอเสนอให ้CWWP เป็นผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2559 นบัเป็นปีท่ี 2  โดยมีรายช่ือผูส้อบบญัชี ดงัน้ี 

- นายเชิดสกลุ  อน้มงคล  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 7195   และ/หรือ 
 (เป็นผูต้รวจสอบ แสดงความเห็นและลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทั ปี 2557-2558 รวม 2 ปี) 

- นางสาววราภรณ์   อินทรประสิทธ์ิ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 7881 
 (ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทั) 

โดยก าหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท   
และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท CWWP จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่น
ของส านักงาน ท าหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้  ทั้งนี้ 
มอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษทัเป็นผู้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายใหม่ได้ต่อไป 

 
 ทั้งน้ี ผูส้อบบญัชีทั้งสองไม่มีความสัมพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทัฯ / บริษทัยอ่ย / ผูบ้ริหาร / ผูถื้อหุ้นราย
ใหญ่ หรือเก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว  จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั 
 นอกจากน้ี CWWP ไดรั้บการคดัเลือกให้เป็นส านกังานสอบบญัชีของบริษทัย่อยและกิจการร่วมคา้ รวม 6 
แห่ง ส าหรับปี 2559 ดว้ย 
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วาระที ่7 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทน ประจ าปี 2559 
 วัตถุประสงค์และเหตุผล  : ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 120  ซ่ึงก าหนดให้ท่ี
ประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปีแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษทัทุกปี นอกจากน้ีตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนไดก้ าหนดให้บริษทัจดทะเบียนตอ้งจดัให้มีการหมุนเวียนผูส้อบบญัชี หากผูส้อบ
บญัชีรายเดิมปฏิบติัหน้าท่ีสอบทานหรือตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัมาแลว้ 5 รอบปีบญัชี
ติดต่อกนั โดยสามารถแต่งตั้งผูส้อบบญัชีรายใหม่ท่ีสังกดัส านกังานสอบบญัชีเดียวกบัผูส้อบบญัชีรายเดิมก็ได ้อยา่งไรก็
ตาม บริษทัจะแต่งตั้งผูส้อบบญัชีรายท่ีพน้จากการปฏิบติัหน้าท่ีจากการหมุนเวียนผูส้อบบญัชีไดเ้ม่ือพน้ระยะเวลาอยา่ง
นอ้ยสองรอบปีบญัชี นบัแต่วนัท่ีพน้จากการปฏิบติัหนา้ท่ี  
 โดยคณะกรรมการบริษทัไดม้อบหมายให้ประธานเจา้หน้าท่ีฝ่ายบญัชีการเงินร่วมกบัคณะกรรมการบริหาร
พิจารณาด าเนินการคดัเลือกผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2559 และให้น าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
บริษทั เพื่อใหค้วามเห็นชอบ และน าเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัต่อไป 
 ความเห็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน(CFO) และคณะกรรมการบริหาร (EXCOM)  :  ในการ
สรรหาผูส้อบบญัชีประจ าปี 2559 CFO ไดท้ าการออกหนงัสือเรียนเชิญผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2559 จ านวน 24 ราย (ไม่
รวมบริษทั ซี ดบัเบ้ิลย ูดบัเบ้ิลย ูพี จ ากดั ผูส้อบบญัชีรายเดิมของบริษทั )  คร้ังท่ี 1  เม่ือวนัท่ี 30 ตุลาคม 2558  มีตอบรับ 1 
ราย ปฏิเสธ 4 ราย  และไม่ตอบกลบั 19 ราย, คร้ังท่ี 2  เม่ือวนัท่ี 4 มกราคม 2559  มีตอบรับ 0 ราย ปฏิเสธ 4 ราย  และไม่
ตอบกลบั 15 ราย  จึงไดเ้รียนเชิญผูส้อบบญัชีทั้ง 2 ราย  พิจารณาเสนอค่าธรรมเนียมการสอบบญัชี  ประจ าปี 2559 เขา้มา 

ทั้งน้ี CFO และ EXCOM ไดป้ระเมินจากความเป็นอิสระ คุณภาพของผลงานตรวจสอบในปี 2558 ท่ีผ่านมา 
รวมถึงทกัษะ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในการตรวจสอบธุรกิจของบริษทั และทีมสนบัสนุนของส านกังานสอบ
บญัชี นอกจากน้ีไดพิ้จารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนเป็นประการส าคญั จึงเห็นควรเสนอผูส้อบบญัชี CWWP ซ่ึง
มีความเป็นอิสระ มีทกัษะความรู้ ประสบการณ์และทีมงานท่ีเพียงพอในการปฏิบติังานสอบบญัชี รวมถึงค่าตอบแทนท่ีมี
ความเหมาะสม จึงขอเสนอให ้CWWP เป็นผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2559 นบัเป็นปีท่ี 2  โดยมีรายช่ือผูส้อบบญัชี ดงัน้ี 

- นายเชิดสกลุ  อน้มงคล  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 7195   และ/หรือ 
 (เป็นผูต้รวจสอบ แสดงความเห็นและลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทั ปี 2557-2558 รวม 2 ปี) 

- นางสาววราภรณ์   อินทรประสิทธ์ิ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 7881 
 (ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทั) 

โดยก าหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท   
และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท CWWP จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่น
ของส านักงาน ท าหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้  ทั้งนี้ 
มอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษทัเป็นผู้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายใหม่ได้ต่อไป 

 
 ทั้งน้ี ผูส้อบบญัชีทั้งสองไม่มีความสัมพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทัฯ / บริษทัยอ่ย / ผูบ้ริหาร / ผูถื้อหุ้นราย
ใหญ่ หรือเก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว  จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั 
 นอกจากน้ี CWWP ไดรั้บการคดัเลือกให้เป็นส านกังานสอบบญัชีของบริษทัย่อยและกิจการร่วมคา้ รวม 6 
แห่ง ส าหรับปี 2559 ดว้ย 
 

 

 
 โดยก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2559 เป็นดงันี ้

หน่วย : บาท 

รายการค่าตรวจสอบ 
ปี 2559  ปี 2558 เปลีย่นแปลง (ลดลง) 

(ปีทีเ่สนอ)  จ านวนเงนิ ร้อยละ 
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจ าปี และค่าสอบทาน
งบการเงินรวมรายไตรมาสและประจ าปี 1,850,000 1,670,000 180,000 10.78 

ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส (3 ไตรมาส)  1,050,000 960,000 90,000 9.38 

รวมค่าสอบบญัชีของ PLE 2,900,000 2,630,000 270,000** 10.27** 

ค่าตรวจสอบงบการเงินประจ าปี และค่าสอบทาน
งบการเงินรายไตรมาส (3ไตรมาส) ของบริษทั
ยอ่ยและกิจการร่วมคา้  

990,000 
 

(6 บริษทั) 

1,170,000 
 

(7 บริษทั) 

  

 

** เพ่ิมขึน้จากปี 2558 จ านวน 270,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.27  เน่ืองจากรายการทางบัญชีของบริษทัท่ี
เพ่ิมขึน้เป็นจ านวนมาก 

 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ  :  คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาการปฏิบติัหนา้ท่ีของผูส้อบ

บญัชี รวมถึงการพิจารณาวา่บริษทัไดมี้การหมุนเวยีนผูส้อบบญัชีอยา่งถูกตอ้งตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนฯ 
พร้อมทั้งเปรียบเทียบอตัราค่าธรรมเนียมการสอบบญัชีของบริษทัใกลเ้คียงกบับริษทัท่ีอยูใ่นอุตสาหกรรมเดียวกนั ดงันั้น
จึงมีมติเห็นชอบแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทน ประจ าปี 2559 ตามท่ีประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายบญัชีและการเงิน
และคณะกรรมการบริหารเสนอ และใหน้ าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ และให้น าเสนอ
ท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัต่อไป 
 ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ แต่งตั้ง บริษทั ซี ดบัเบ้ิลยู ดบัเบ้ิลยู พี จ ากดั (CWWP) เป็นผูส้อบบญัชีบริษทั ประจ าปี 2559 นบัเป็นปีท่ี 2  
โดยมีรายช่ือผูส้อบบญัชี ดงัน้ี 

- นายเชิดสกลุ  อน้มงคล  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 7195   และ/หรือ 
 (เป็นผูต้รวจสอบ แสดงความเห็นและลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทั ปี 2557-2558 รวม 2 ปี) 

- นางสาววราภรณ์   อินทรประสิทธ์ิ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 7881 
 (ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทั) 

โดยก าหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท   
และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท CWWP จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่น
ของส านักงาน ท าหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้  ทั้งนี้ 
มอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษทัเป็นผู้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายใหม่ได้ต่อไป 
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 ทั้งน้ี ผูส้อบบญัชีทั้งสองไม่มีความสัมพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทัฯ / บริษทัยอ่ย / ผูบ้ริหาร / ผูถื้อหุ้นราย
ใหญ่ หรือเก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว  จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั 
 นอกจากน้ี CWWP ไดรั้บการคดัเลือกให้เป็นส านกังานสอบบญัชีของบริษทัย่อยและกิจการร่วมคา้ รวม 6 
แห่ง ส าหรับปี 2559 ดว้ย 

 รวมถึงให้ความเห็นชอบก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทัและบริษทัย่อย ประจ าปี 2559   
เป็นดงัน้ี ค่าตรวจสอบงบการเงินประจ าปี และค่าสอบทานงบการเงินรวมรายไตรมาสและประจ าปี จ านวน 1,850,000 
(หน่ึงลา้นแปดแสนหา้หม่ืนบาทถว้น), ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส (3 ไตรมาส) จ านวน 1,050,000 บาท (หน่ึงลา้น
ห้าหม่ืนหม่ืนบาทถว้น) เพ่ิมข้ึนจากปี 2558 จ านวน 270,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.27  เน่ืองจากรายการทางบญัชี
ของบริษทัท่ีเพ่ิมข้ึนเป็นจ านวนมาก และใหน้ าเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัต่อไป 

การลงมต ิ : วาระนีต้้องผ่านมติอนุมติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

 
วาระที ่8 พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้าม)ี 

 
จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้ โปรดเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2559 ในวนัศุกร์ท่ี 29 เมษายน 2559 

เร่ิมประชุมเวลา 14.30 น.  ณ หอ้งศาลาไทย  ชั้น 3  โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพ  เลขท่ี 171  ซอยสุขมุวทิ 11-13 ถนน
สุขมุวทิ  เขตวฒันา  กรุงเทพมหานคร ปรากฏตามเอกสารแนบ 6  แผนท่ีสถานท่ีประชุม   โดยบริษทัจะเปิดให้ลงทะเบียน 
เพือ่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ตั้งแต่เวลา 12.30 น.  

หากท่านผูถื้อหุน้ท่านใด ประสงคจ์ะแต่งตั้งบุคคลอ่ืนเขา้ร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนในการ
ประชุมคร้ังน้ี โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะ ซ่ึงมีใหเ้ลือก 3 แบบ ปรากฏตามเอกสารแนบ 7
โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งเพยีงแบบเดยีวเท่านั้น หรือผู้ถือหุ้นสามารถ Download ได้ที ่www.ple.co.th     
 ทั้งน้ี หากท่านผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะมอบฉนัทะใหก้บักรรมการอิสระ บริษทัขอเสนอกรรมการอิสระ คือ 
ดร.สิงห์ชยั อรุณวฒิุพงศ ์ซ่ึงบริษทัไดแ้นบประวติัมาเพื่อพจิารณา ปรากฏตามเอกสารแนบ 8 และเพือ่ความสะดวกรวดเร็ว
ในการประชุม บริษทัขอความร่วมมือจากท่านกรุณาส่งหนงัสือมอบฉนัทะ (พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)  มายงั 
แผนกเลขานุการบริษัท ช้ัน 6 โทร. 02-332-0345 ต่อ 1221, 1127  บริษทั เพาเวอร์ไลน์ เอน็จิเนียร่ิง  จ ากดั  (มหาชน)   
เลขท่ี 2 ซอยสุขมุวทิ 81 (ศิริพจน)์ แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 ภายในวนัพฤหสับดี ท่ี 28  เมษายน 2559  
ดว้ยจกัขอบคุณอยา่งยิง่ 

 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
บริษทั  เพาเวอร์ไลน์  เอน็จิเนียร่ิง  จ ากดั (มหาชน) 

 
 
 

 ( นายเสวก  ศรีสุชาต ) 
          ประธานกรรมการ 
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 ทั้งน้ี ผูส้อบบญัชีทั้งสองไม่มีความสัมพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทัฯ / บริษทัยอ่ย / ผูบ้ริหาร / ผูถื้อหุ้นราย
ใหญ่ หรือเก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว  จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั 
 นอกจากน้ี CWWP ไดรั้บการคดัเลือกให้เป็นส านกังานสอบบญัชีของบริษทัย่อยและกิจการร่วมคา้ รวม 6 
แห่ง ส าหรับปี 2559 ดว้ย 

 รวมถึงให้ความเห็นชอบก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทัและบริษทัย่อย ประจ าปี 2559   
เป็นดงัน้ี ค่าตรวจสอบงบการเงินประจ าปี และค่าสอบทานงบการเงินรวมรายไตรมาสและประจ าปี จ านวน 1,850,000 
(หน่ึงลา้นแปดแสนหา้หม่ืนบาทถว้น), ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส (3 ไตรมาส) จ านวน 1,050,000 บาท (หน่ึงลา้น
ห้าหม่ืนหม่ืนบาทถว้น) เพ่ิมข้ึนจากปี 2558 จ านวน 270,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.27  เน่ืองจากรายการทางบญัชี
ของบริษทัท่ีเพ่ิมข้ึนเป็นจ านวนมาก และใหน้ าเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัต่อไป 

การลงมต ิ : วาระนีต้้องผ่านมติอนุมติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

 
วาระที ่8 พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้าม)ี 

 
จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้ โปรดเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2559 ในวนัศุกร์ท่ี 29 เมษายน 2559 

เร่ิมประชุมเวลา 14.30 น.  ณ หอ้งศาลาไทย  ชั้น 3  โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพ  เลขท่ี 171  ซอยสุขมุวทิ 11-13 ถนน
สุขมุวทิ  เขตวฒันา  กรุงเทพมหานคร ปรากฏตามเอกสารแนบ 6  แผนท่ีสถานท่ีประชุม   โดยบริษทัจะเปิดให้ลงทะเบียน 
เพือ่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ตั้งแต่เวลา 12.30 น.  

หากท่านผูถื้อหุน้ท่านใด ประสงคจ์ะแต่งตั้งบุคคลอ่ืนเขา้ร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนในการ
ประชุมคร้ังน้ี โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะ ซ่ึงมีใหเ้ลือก 3 แบบ ปรากฏตามเอกสารแนบ 7
โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งเพยีงแบบเดยีวเท่านั้น หรือผู้ถือหุ้นสามารถ Download ได้ที ่www.ple.co.th     
 ทั้งน้ี หากท่านผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะมอบฉนัทะใหก้บักรรมการอิสระ บริษทัขอเสนอกรรมการอิสระ คือ 
ดร.สิงห์ชยั อรุณวฒิุพงศ ์ซ่ึงบริษทัไดแ้นบประวติัมาเพื่อพจิารณา ปรากฏตามเอกสารแนบ 8 และเพือ่ความสะดวกรวดเร็ว
ในการประชุม บริษทัขอความร่วมมือจากท่านกรุณาส่งหนงัสือมอบฉนัทะ (พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)  มายงั 
แผนกเลขานุการบริษัท ช้ัน 6 โทร. 02-332-0345 ต่อ 1221, 1127  บริษทั เพาเวอร์ไลน์ เอน็จิเนียร่ิง  จ ากดั  (มหาชน)   
เลขท่ี 2 ซอยสุขมุวทิ 81 (ศิริพจน)์ แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 ภายในวนัพฤหสับดี ท่ี 28  เมษายน 2559  
ดว้ยจกัขอบคุณอยา่งยิง่ 

 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
บริษทั  เพาเวอร์ไลน์  เอน็จิเนียร่ิง  จ ากดั (มหาชน) 

 
 
 

 ( นายเสวก  ศรีสุชาต ) 
          ประธานกรรมการ 

 

 

No.  59/0279-900(PL)/007    March 7th, 2016 
 

Invitation Letter of 2016 Annual General Meeting of Shareholders of    
Power Line Engineering Public Company Limited 

 
Subject: Invitation for 2016 Annual General Meeting of Shareholders 
To:  Shareholders 
Attachments 1.   Copy of Minutes of 2015 Annual General Meeting of Shareholders  

2. CD-ROM of 2015 Annual Report 
3. Backgrounds of the Company’s Directors 
4. Statement and Qualifications of Independent Directors 
5. Background of the Audit Committee 
6. Map of the Meeting Location 
7. Proxy Forms 
8. Name and Background of Independent Director to be a Proxy of Shareholders 
9. Guidelines for Registration, Proxy Appointment and Documents required in order 

to attend the Shareholders’ Meeting 
10. Articles of Association in relation to Shareholders’ Meeting  
11. Procedures for attending the 2016 AGM 

 
 The Board of Directors of Power Line Engineering Public Company Limited (“Company”) 
had a resolution to convene the 2016 Annual General Meeting of Shareholders on Friday, April 29th, 
2016 at 2.30 p.m., with opening for registration from 12.30 p.m., at Salathai Room, Floor 3, 
Ambassador Hotel Bangkok, No. 171 Soi Sukhumvit 11-13, Sukhumvit Road., Wattana, Bangkok. to 
consider the following agendas. 
 
Agenda 1 Consider and approve the minutes of 2015 Annual General Meeting of Shareholders, 

on April  24th, 2015. 
   

Objective and reason : Regarding the  2015 Annual General Shareholder’s Meeting on 
April 24th, 2015 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 2015 Annual General 
Shareholder’s Meeting on April 24th, 2015 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 2015. 
 
 Objectives and Reasons : The Company has prepared the report of the past performance 
and significant events arising during 2015, the details of which appear in Attachments 2: 2015 Annual 
Report. 
 Opinion of the Board : The Board deems it appropriate to report the past performance and 
significant events arising during 2015 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 company’s financial statements ended December 31st, 2015 
and  Auditor report.  

  
 Objectives and Reasons : Summary of the Company’s operating performance for the 
accounting year ended December 31st, 2015 which illustrates the Company’s financial status and 
operating performance of 2015 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 : 2015 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 2015 financial statements 
ended December 31st, 2015 to the shareholders’ meeting for consideration. 
  Opinion of the Board : The Company’s financial statements for the accounting year 
ended December 31st, 2015 were audited and certified by the auditor from CWWP Co., Ltd. and were 
approved and reviewed by the Audit Committee. The Board therefore deems it appropriate to approve 
the 2015 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 no dividend for the performance and financial statements of the 2015. 
 

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 

2015 2014 
(Restated) 2015 2014 

Total assets 8,543,979,239 9,673,850,344 8,192,001,254 9,335,880,190 

Total liabilities 8,306,450,319 7,470,420,305 6,715,083,409 5,891,620,718 

Shareholders’ equity 237,528,920 2,203,430,039 1,476,917,845 3,444,259,472 

Total revenues 6,169,996,944 9,359,925,999 6,293,756,012 7,911,187,056 

Total profit (loss) for the year (1,925,965,714) 16,465,310 (1,927,406,222) 100,088,674 

Earnings (loss) per share (1.72) 0.04 (1.75) 0.09 
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Items 
Consolidated Financial Statements Separate Financial Statements 

2015 2014 
(Restated) 2015 2014 

Total assets 8,543,979,239 9,673,850,344 8,192,001,254 9,335,880,190 
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Comparative Information on Dividend Payments 
 

Details of Dividend Payment 2015 
(Proposed year) 2014 

1. Total profit (loss) for the year (1,927,406,222) Baht   100,088,674 Baht   

2. Number of shares 1,089,080,282 shares 1,084,955,380 shares 

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

 
-                 Baht 
-                 Baht 

 
5,100,000 Baht 

100,088,674 Baht 

4. Dividend per share -                 Baht 0.046 Baht 

5. Dividend payment amount -                 Baht 49,907,947.48 Baht 

6. Dividend payout ratio -                 Baht 49.86% of net profit 

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

2015 to December 31st, 2015 recorded the net loss of 1,927,406,222  Baht, therefore no dividend for the 
financial year 2015 is recommended for the shareholders’ 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 member of the Board of Director. 
 
 5.1 Consider and appoint the members of the Board of Directors 
  
 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. Swake   Srisuchart  Chairman of the Board 
2. Mr. Phisant   Chintanapakdee  Director 
3. Lt. General Sinchai  Nutsatit   Independent Director 
 

  For the 2016 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 9th, 
2015 to February 20th, 2016, 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. Swake Srisuchart, Mr. Phisant Chintanapakdee and Lt. General Sinchai Nutsatit as 
directors for another term, and propose the matter to the Board of Directors for consideration. 
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 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. Swake 
Srisuchart, Mr. Phisant  Chintanapakdee and Lt. General Sinchai Nutsatit 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. 
 Lt. General Sinchai Nutsatit still serve as the Company’s independent directors. 
Although they have held this position for 14 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 2015 Annual Report. 
 

Resolution : The resolution in this agenda requires the majority vote of the shareholders 
who present in the meeting and vote. 
 
 5.2 Consider and appoint the members of the Audit Committees. 
  

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

1. Dr. Singchai Aroonvuthiphong Chairman of Audit Committee 
2. Lt. General Sinchai Nutsatit   Director of Audit Committee 
3. Mr. Somprasong Boonyachai Director of Audit Committee 
Opinion of the Board :  The Board has considered Dr. Singchai Aroonvuthiphong, 

Lt.General Sinchai Nutsatit and  Mr. Somprasong Boonyachai to have qualifications as specified in the 
Public Limited Companies Act B.E. 2535 and the Securities and Exchange Act B. E. 2535  and have 
good knowledge, competence, and business experience to aid the Company. Therefore, the Board has 
considered re-appointing these three persons to their post for another term please see Attachment 5 : 
Background of the Audit committee for details and presenting to the Shareholder Meeting for further 
approval. 

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

 Resolution : this agenda shall be determined by the majority of votes of the 
shareholders present and casting their votes. 
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Agenda 6 Consider and determine the remuneration of the Board of Directors for 2016. 
 
 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 2016 being the same as determined in the 
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 2016 
(Proposed year) 2015 

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 2016 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 2016 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)  
: For the selection of auditing firm and auditor to be the company’s auditor for financial statement of 
2016, the company sent the first invitation letter to 24 auditing firms(excluding CWWP) on October 
30th, 2015, but only 1 firm replied to propose their offer, 4 firm rejected and 19 firms no replied. 
Therefore, the company sent the second invitation on January 4th, 2016 again, 4 firm rejected and 15 
firms no replied. Hence the company invited those 2 firms to propose their auditing fees for the 
financial statements of 2016. 
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CFO and EXCOM’s consideration was based on independence, quality of 2015 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 2016 for the 2nd year. List of the names of auditors is as follows: 

- Mr. Cherdsakul Onmongkol CPA No. 7195  and/or 
 (Being the company’s auditor for the financial statements of 2014 and 2015 and signed 

on the both 2 year financial statements) 
- Miss Waraporn Intaraprasit CPA No. 7881 

 (Have not yet been the auditor signing on the company’s financial statements) 
Either Mr. Cherdsakul or Ms. Waraporn can be the company’s auditor to audit and propose 

their opinion on the company’s financial statements and in case of the both auditors cannot proceed 
their duties CWWP Co.,Ltd can arrange and propose  the new certified public auditor to be the company 
auditor for the approval of the company’s Board of Directors, whom have been authorized by AGM for 
the approval. 
 Two of them have no relationship with the Company/ Company’s subsidiary/ Company 
management/ or major shareholders. This has assured the independence of auditors in auditing and 
providing opinions toward the Company’s financial statements.  
 CWWP Co., Ltd. is also appointed to be auditor for 6 of subsidiaries and joint ventures for 
2016. 
 The audit fee for 2016 is determined as follows: 

          Unit : Baht 

Audit Fees 
2016 2015 Change (decrease) 

(Proposed year)  Amount % 
Audit fee for annual financial statements and 
review fee for quarterly consolidated 
financial statements and annual financial 
statements 

1,850,000 1,670,000 180,000 10.78 

Review fee for quarterly financial statements 
(three quarters) 1,050,000 960,000 90,000 9.38 

Total 2,900,000 2,630,000 270,000** 10.27** 

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

990,000 
 
(6 of subsidiaries 
and joint ventures 

1,170,000 
 

(7 of subsidiaries 
and joint ventures 

  

** Increased from 2015 by 270,000 Baht approx. 10.27 % due to the numbers of 
transactions increased 

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 2016 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 2nd  year, with the list of the names of auditors as follows: 
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 (Being the company’s auditor for the financial statements of 2014 and 2015 and signed 

on the both 2 year financial statements) 
- Miss Waraporn Intaraprasit CPA No. 7881 

 (Have not yet been the auditor signing on the company’s financial statements) 
Either Mr. Cherdsakul or Ms. Waraporn can be the company’s auditor to audit and propose 

their opinion on the company’s financial statements and in case of the both auditors cannot proceed 
their duties, CWWP Co.,Ltd can arrange and propose  the new certified public auditor to be the 
company auditor for the approval of the company’s Board of Directors, whom have been authorized by 
AGM for the approval. 
 Two of them have no relationship with the Company/ Company’s subsidiary/ Company 
management/ or major shareholders. This has assured the independence of auditors in auditing and 
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 CWWP Co., Ltd. is also appointed to be auditor for 6 of subsidiaries and joint ventures for 
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Resolution : The resolution in this agenda requires the majority vote of the shareholders who 

present in the meeting and vote. 
 

Agenda 8 Consider Other Businesses (If Any). 
 
All shareholders are invited to attend the 2016 Annual General Meeting of Shareholders on 

Friday, April 29th, 2016. The meeting will commence at 2.30 p.m. at Salathai Room, Floor 3, 
Ambassador Hotel Bangkok, No.171 Soi Sukhumvit 11-13, Sukhumvit Road, Wattana, Bangkok, the 
details of which appear in Attachments 6 : Map of the Meeting Location. The registration of 
attendance will be open from 12.30 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 
7. Each shareholder can select only one form. Shareholders may also download the forms from 
www.ple.co.th. 

In case the shareholders would like to appoint independent directors as their proxy, the 
Company proposes Dr. Singchai Aroonvuthiphong, whose background is attached as Attachments 8 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 Public 
Company Limited, No. 2 Soi Sukhumvit 81 (Siripot), Bangjak, Phrakhanong, Bangkok 10260 within 
Thursday April 28th, 2016. 

 
Yours Sincerely,  
Power Line Engineering Public Company Limited  
 
 

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

รายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2558 
บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) 

วนัที ่ 24 เมษายน  2558  
------------------------------------------------------------------------------------- 

การประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี  2558 ประชุม ณ ห้องแกรนด์บอลลูม ชั้น ซี โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์พอยท ์
เทอร์มินอล 21 เลขท่ี 2, 88 ซอยสุขมุวทิ 19 (วฒันา) ถนนสุขมุวทิ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 

จาํนวนผูถื้อหุ้น ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้น 24 มีนาคม 2558 รวมทั้งส้ิน 6,953 ราย รวมจาํนวนหุ้นท่ีถือทั้งส้ิน  
1,084,955,380    หุ้น  โดยในวนัประชุมน้ีมีผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมดว้ยตนเอง จาํนวน 92 ราย และโดยการรับมอบฉันทะ  จาํนวน 
103 ราย  รวมเป็น 195 ราย นับจาํนวนหุ้นได้ 406,395,150 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 37.46 ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายได้ทั้ งหมด 
1,084,955,380  หุน้  ครบเป็นองคป์ระชุม   

 
เร่ิมการประชุมเวลา 14.00 น. 
 

นางสาวพิรุณพร เหล่ียมมุกดา    ผูช่้วยเลขานุการบริษทั    กล่าวสวสัดีและขอบพระคุณผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะ 
ทุกท่านท่ีไดส้ละเวลาเขา้ร่วมประชุมในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2558  ซ่ึงการประชุมในคร้ังน้ีประกอบดว้ยวาระการ
ประชุมรวมทั้งส้ิน 9 วาระ ตามรายละเอียดท่ีไดส่้งให้กบัผูถื้อหุ้นทุกท่านพร้อมกบัหนงัสือเรียนเชิญประชุม และท่ีไดเ้ปิดเผยบน
เวบ็ไซตข์องบริษทั ท่ี http://www.ple.co.th  แลว้   

สาํหรับการดาํเนินการประชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 27 ระบุไวว้า่ “ประธานในท่ีประชุมฯ มีหนา้ท่ีควบคุมการ
ประชุมใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทั วา่ดว้ยการประชุม การท่ีท่ีประชุมจะมีมติให้เปล่ียนลาํดบัวาระไดต้อ้งมีมติดว้ยคะแนน
เสียงไม่นอ้ยกวา่  2 ใน 3 ของจาํนวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม”    จึงขอช้ีแจงขั้นตอนและวิธีปฏิบติัในการประชุมการลงคะแนนเสียง
และการนบัคะแนนเสียงในวาระต่าง ๆ ดงัน้ี 
วธีิปฏิบัตใินการประชุมการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงในวาระต่าง ๆ 

การอภิปราย :  
ผูใ้ดประสงคจ์ะกล่าวถอ้ยคาํต่อท่ีประชุม ใหญ่ยกมือข้ึนพน้ศีรษะ เม่ือประธานของท่ีประชุมอนุญาต แล้วจึงเดินไปยงั

ไมโครโฟนท่ีจดัเตรียมไว ้โดยตอ้งกล่าวถึง  
- ช่ือ-ช่ือสกลุของผูอ้ภิปราย  
- สถานะเป็นผูถื้อหุน้/หรือผูรั้บมอบฉนัทะ  
- และจาํนวนหุน้ท่ีถืออยูห่รือมอบฉนัทะ  
- แลว้จึงอภิปรายในเน้ือหาตามวาระ  
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การออกเสียงลงคะแนน :  
เพ่ือความรวดเร็ว และเพ่ือไม่ใหเ้สียเวลาของผูถื้อหุน้ 
- ท่านประธานจะเรียนถามในทุกวาระวา่ จะมีผูใ้ดไม่เห็นชอบหรืองดออกเสียงหรือไม่  
- ถา้ไม่มีผูไ้ม่เห็นชอบหรืองดออกเสียง ท่านประธานก็จะขอสรุปในวาระนั้น ๆ วา่ ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น มีมติเป็นเอก

ฉนัทรั์บรอง หรือใหค้วามเห็นชอบตามท่ีประธานเสนอ  
ถา้มีผูใ้ดไม่ให้ความเห็นชอบ หรืองดออกเสียง ท่านประธานจะขอให้ผูถื้อหุ้น และผูรั้บมอบฉันทะท่ีไม่ให้ความเห็น

ชอบ หรืองดออกเสียง ลงคะแนนในบตัรลงคะแนน  
- เลขานุการบริษทัจะขออาสาสมคัรจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ จาํนวน  1 คน เป็นกรรมการตรวจนบัคะแนนและผูส้อบ

บญัชีของบริษทั  เพื่อทาํหนา้ท่ีตรวจสอบการลงคะแนนเสียงให ้โปร่งใส ถูกตอ้งตามกฎหมาย และขอ้บงัคบัของ
บริษทั  

- เม่ือผูถื้อหุ้นเขียนเคร่ืองหมายบนบตัรลงคะแนนแล้ว ประธานของท่ีประชุมจะสั่งให้เจา้หน้าท่ีไปรับมาเพ่ือส่ง
ใหแ้ก่กรรมการตรวจนบัคะแนนต่อไป  

- การเก็บบตัรลงคะแนน จะเก็บเฉพาะผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะท่ีลงคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง
เท่านั้น ยกเวน้วาระการแต่งตั้งกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงขอให้ผูถื้อหุ้นทุกรายลงคะแนนเสียงในใบ
ลงคะแนน สาํหรับกรรมการแต่ละท่าน โดยจะเก็บบตัรลงคะแนนจากผูถื้อหุน้ทุกท่าน 

การนับคะแนนและการประกาศผลคะแนน 
- จะนบัคะแนนเสียงเฉพาะผูถื้อหุน้ ท่ีลงคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียงในแต่ละวาระ  
- ส่วนท่ีเหลือถือวา่เป็นคะแนนเสียงท่ีลงคะแนนเห็นดว้ยในวาระนั้น ๆ  
- และใหก้รรมการตรวจนบัคะแนนเป็นผูป้ระกาศผลการลงคะแนนในแต่ละวาระท่ีมีการออกเสียง ลงคะแนนในท่ี

ประชุม  
กรณีทีจ่ะมผีลท าให้การลงคะแนนเสียงเป็นโมฆะ 
- หากบตัรลงคะแนนมีการลงคะแนนไม่ตรงตามวาระท่ีมีการลงคะแนน  
- หากผูล้งคะแนนไม่ทาํเคร่ืองหมายใด ๆ ในช่องลงคะแนนและส่งใหเ้จา้ท่ีของบริษทัฯ เพื่อตรวจนบัคะแนน 
- หากบตัรคะแนนชาํรุดจนไม่สามารถวนิิจฉยัไดว้า่ผูล้งคะแนนมีความประสงคจ์ะลงคะแนนเช่นใด  
- หากบริษทั  ตรวจสอบพบในภายหลงัวา่ ผูรั้บมอบฉันทะไดเ้ปล่ียนแปลงการลงคะแนนในบตัรลงคะแนน ทาํให้

ไม่เป็นไปตามความประสงคข์องผูม้อบฉนัทะ  
ไม่ทราบวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีความสงสยัหรือขอซกัถามเก่ียวกบัวธีิปฏิบติัในการประชุม การลงคะแนนเสียง และการ

นบัคะแนนเสียงหรือไม่  หากไม่มีผูใ้ดซกัถามก็ถือวา่ท่ีประชุมรับทราบวิธีปฏิบติัในการประชุม การลงคะแนนเสียง และการนบั
คะแนนเสียงแลว้ 
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ผูช่้วยเลขานุการบริษทั กล่าวแนะนาํและเรียนเชิญคณะกรรมการบริษทั เลขานุการบริษทั และคณะกรรมการบริหาร ท่ี
เขา้ร่วมประชุมบนเวที  ดงัน้ี 

คณะกรรมการบริษทั 
1. นายเสวก  ศรีสุชาต  ประธานกรรมการ 
2. นายอาํนวย กาญจโนภาศ รองประธานกรรมการ 
3. นายพิสนัต ์ จินตนาภกัดี กรรมการ 
4. นายสุธี  ตนัติวณิชชานนท ์ กรรมการ 
5. ดร.สิงห์ชยั อรุณวฒิุพงศ ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
โดยกรรมการ 2 ท่าน คือ นายสมประสงค ์บุญยะชยั กรรมการอิสระ และพลโทสินชยั  นุตสถิตย ์ กรรมการอิสระ  ไม่

สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้เน่ืองจากติดภารกิจสาํคญัโดยเร่งด่วน   
คณะกรรมการบริหาร 
1. นายเสวก  ศรีสุชาต  ประธานกรรมการบริหาร 
2. นายอาํนวย กาญจโนภาศ รองประธานกรรมการบริหาร 
3. นายพิสนัต ์ จินตนาภกัดี กรรมการบริหาร 
4. นายสุธี  ตนัติวณิชชานนท ์ กรรมการบริหาร/ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายบญัชีและการเงิน 
5. นายพิสิฐ  โรจนมงคล กรรมการบริหาร 
6. นางชุติมา   อยูส่าธร  กรรมการบริหาร 
7. ดร.พสิน  สืบทรัพยอ์นนัต ์ ผูบ้ริหาร 
8. นายธาดา  ชุมะศารทูล กรรมการบริหาร และ เลขานุการบริษทั 
โดยกรรมการบริหาร 2 ท่าน คือ นายกฤติ ภาษิต, และนายสมบติั หวงัใจสุข ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมบนเวทีได้

เน่ืองจากติดภารกิจทาํงานท่ีต่างจงัหวดั    
 
ผูช่้วยเลขานุการบริษทั      ไดแ้นะนาํแนะนาํตวัแทนจากสาํนกังานผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของบริษทั    นายเชิดสกุล 

อน้มงคล  ตวัแทนจากบริษทั  นายแดง  แปงสุข  ทนายความท่ีปรึกษาของบริษทั , นายเอกชัย  บุดดา  หัวหนา้งานฝ่ายตรวจสอบ
ภายในของบริษทั และไดเ้รียนเชิญท่านผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมเป็นกรรมการตรวจนบัคะแนน 1 ถึง 2 ท่าน  แต่ไม่มีผูถื้อหุ้นท่าน
ใดอาสาเป็นตวัแทนกรรมการตรวจนบัคะแนน  จึงไดเ้ชิญนายเชิดสกุล อน้มงคล  นายแดง  แปงสุข  และนายเอกชยั  บุดดา เป็น
กรรมการตรวจนบัคะแนน  

เลขานุการบริษทั แจง้ต่อท่ีประชุมวา่  “ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 27 ระบุไวว้า่การประชุมผูถื้อหุ้น ตอ้งมีผูถื้อหุ้น
และผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ มาประชุมไม่นอ้ยกวา่  25  คน   หรือมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้มาประชุมไม่นอ้ย
กวา่ 1 ใน 3 ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมดจึงจะเป็นองคป์ระชุม”    ขณะน้ีมีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง จาํนวน 92 
ราย และโดยการรับมอบฉนัทะ  จาํนวน 103 ราย  รวมเป็น 195 ราย นบัจาํนวนหุน้ได ้406,395,150 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 37.46 โดย
ปัจจุบนับริษทั มีผูถื้อหุน้ทั้งหมด 6,953 ราย  (หกพนัเกา้ร้อยห้าสิบสามราย)  รวมจาํนวนหุ้นทั้งส้ิน 1,084,955,380  หุ้น (หน่ึงพนั

18



  

ผูช่้วยเลขานุการบริษทั กล่าวแนะนาํและเรียนเชิญคณะกรรมการบริษทั เลขานุการบริษทั และคณะกรรมการบริหาร ท่ี
เขา้ร่วมประชุมบนเวที  ดงัน้ี 

คณะกรรมการบริษทั 
1. นายเสวก  ศรีสุชาต  ประธานกรรมการ 
2. นายอาํนวย กาญจโนภาศ รองประธานกรรมการ 
3. นายพิสนัต ์ จินตนาภกัดี กรรมการ 
4. นายสุธี  ตนัติวณิชชานนท ์ กรรมการ 
5. ดร.สิงห์ชยั อรุณวฒิุพงศ ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
โดยกรรมการ 2 ท่าน คือ นายสมประสงค ์บุญยะชยั กรรมการอิสระ และพลโทสินชยั  นุตสถิตย ์ กรรมการอิสระ  ไม่

สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้เน่ืองจากติดภารกิจสาํคญัโดยเร่งด่วน   
คณะกรรมการบริหาร 
1. นายเสวก  ศรีสุชาต  ประธานกรรมการบริหาร 
2. นายอาํนวย กาญจโนภาศ รองประธานกรรมการบริหาร 
3. นายพิสนัต ์ จินตนาภกัดี กรรมการบริหาร 
4. นายสุธี  ตนัติวณิชชานนท ์ กรรมการบริหาร/ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายบญัชีและการเงิน 
5. นายพิสิฐ  โรจนมงคล กรรมการบริหาร 
6. นางชุติมา   อยูส่าธร  กรรมการบริหาร 
7. ดร.พสิน  สืบทรัพยอ์นนัต ์ ผูบ้ริหาร 
8. นายธาดา  ชุมะศารทูล กรรมการบริหาร และ เลขานุการบริษทั 
โดยกรรมการบริหาร 2 ท่าน คือ นายกฤติ ภาษิต, และนายสมบติั หวงัใจสุข ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมบนเวทีได้

เน่ืองจากติดภารกิจทาํงานท่ีต่างจงัหวดั    
 
ผูช่้วยเลขานุการบริษทั      ไดแ้นะนาํแนะนาํตวัแทนจากสาํนกังานผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของบริษทั    นายเชิดสกุล 

อน้มงคล  ตวัแทนจากบริษทั  นายแดง  แปงสุข  ทนายความท่ีปรึกษาของบริษทั , นายเอกชัย  บุดดา  หัวหนา้งานฝ่ายตรวจสอบ
ภายในของบริษทั และไดเ้รียนเชิญท่านผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมเป็นกรรมการตรวจนบัคะแนน 1 ถึง 2 ท่าน  แต่ไม่มีผูถื้อหุ้นท่าน
ใดอาสาเป็นตวัแทนกรรมการตรวจนบัคะแนน  จึงไดเ้ชิญนายเชิดสกุล อน้มงคล  นายแดง  แปงสุข  และนายเอกชยั  บุดดา เป็น
กรรมการตรวจนบัคะแนน  

เลขานุการบริษทั แจง้ต่อท่ีประชุมวา่  “ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 27 ระบุไวว้า่การประชุมผูถื้อหุ้น ตอ้งมีผูถื้อหุ้น
และผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ มาประชุมไม่นอ้ยกวา่  25  คน   หรือมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้มาประชุมไม่นอ้ย
กวา่ 1 ใน 3 ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมดจึงจะเป็นองคป์ระชุม”    ขณะน้ีมีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง จาํนวน 92 
ราย และโดยการรับมอบฉนัทะ  จาํนวน 103 ราย  รวมเป็น 195 ราย นบัจาํนวนหุน้ได ้406,395,150 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 37.46 โดย
ปัจจุบนับริษทั มีผูถื้อหุน้ทั้งหมด 6,953 ราย  (หกพนัเกา้ร้อยห้าสิบสามราย)  รวมจาํนวนหุ้นทั้งส้ิน 1,084,955,380  หุ้น (หน่ึงพนั

  

แปดสิบส่ีลา้นเกา้แสนห้าหม่ืนห้าพนัสามร้อยแปดสิบหุ้น)        ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทั  และไดเ้รียนเชิญ 
นายเสวก ศรีสุชาต ประธานกรรมการ ทาํหนา้ท่ีประธานท่ีประชุม และเร่ิมการประชุม 

นายเสวก  ศรีสุชาต  ทาํหน้าท่ีประธานท่ีประชุม กล่าวเปิดการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2558  ของบริษทั 
เพาเวอร์ไลน์ เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน)  ตามระเบียบวาระการประชุม  ดงัน้ี  
 
วาระที ่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้น คร้ังที ่1/2557  เม่ือวนัจนัทร์ที ่11 สิงหาคม 2557 
 ประธานท่ีประชุม ไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมวา่ บริษทั   ไดส่้งสาํเนารายงานการประชุมวสิามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2557  เม่ือ
วนัท่ี 11 สิงหาคม 2557 ใหผู้ถื้อหุน้ไวล่้วงหนา้พร้อมกบัจดหมายเชิญประชุมแลว้ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ในหนงัสือเชิญ
ประชุม) จึงเรียนถามผูถื้อหุน้ถึงขอ้สงสยัหรือขอ้แกไ้ข (ถา้มี)  
 ประธานท่ีประชุมไดเ้รียนถามผูถื้อหุน้วา่ ท่านใดมีขอ้สงสยัเพ่ิมเติมหรือจะขอแกไ้ขรายงานการประชุมหรือไม่ 
 เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้สงสยัหรือขอแกไ้ขรายงานการประชุมเพ่ิมเติม  ประธานจึงขอใหท่ี้ประชุม 
พิจารณาลงมติรับรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้  คร้ังท่ี 1/2557 เม่ือวนัจนัทร์ท่ี 11 สิงหาคม 2557   
 โดยวาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 มตทิีป่ระชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2557 เม่ือวนัจนัทร์ท่ี 11 สิงหาคม 2557 
 โดยมมีตรัิบรองด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้
 เห็นด้วย จาํนวน 406,419,951  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 ไม่เห็นด้วย จาํนวน           0  เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00 
 งดออกเสียง จาํนวน           0  เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00 
 จาํนวนผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 198 ราย  
 (เน่ืองจากในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมนบัเพ่ิมจากเร่ิมประชุมอีก 3 ราย)    
    
วาระที ่ 2 รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557 
 ประธานท่ีประชุม ไดข้อให้ นายสุธี ตนัติวณิชชานนท์  ประธานเจา้หน้าท่ีฝ่ายบญัชีและการเงิน เป็นผูช้ี้แจงผลการ
ดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี 2557 ใหท่ี้ประชุมไดรั้บทราบ  โดยนายสุธี ไดช้ี้แจงใหรั้บทราบ  ดงัน้ี 
 จากงบการเงินรวมตรวจสอบประจาํปี 2557 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 ของบริษทั, บริษทัยอ่ย, บริษทัร่วม และ
กิจการร่วมคา้ มีผลการดาํเนินการกาํไรเบ็ดเสร็จรวม 16.46 ลา้นบาท เปรียบเทียบกบั ปี 2556 ซ่ึงมีกาํไรเบ็ดเสร็จรวม  จาํนวน 7.94 
ลา้นบาท ในขณะท่ีงบการเงินเฉพาะบริษทัมีกาํไรเบ็ดเสร็จ จาํนวน 100.09 ลา้นบาท  เม่ือเปรียบเทียบกบักาํไรในปี 2556 จาํนวน 
205.85 ลา้นบาท มีกาํไรต่อหุน้จากงบการเงินเฉพาะบริษทัจาํนวน 0.09 บาท (เกา้สตางค)์ และในขณะเดียวกนัมีกาํไรต่อหุน้จากงบ
การเงินรวมจาํนวน 0.04 บาท (ส่ีสตางค)์ โดยมีสาเหตุหลกัของการเปล่ียนแปลง ดงัน้ี 
 1. บริษทัมีรายไดร้วมในปี 2557 จาํนวน 9.36 พนัลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 7.7% เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2556 จาํนวน 8.69 
พนัลา้นบาท เป็นผลจากการรับรู้รายไดใ้นส่วนของงานก่อสร้างและงานระบบ และกาํไรจากการประนอมหน้ี ในขณะท่ีงบการเงิน
เฉพาะบริษทัมีรายได ้จาํนวน 7.91 พนัลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2556 จาํนวน 7.73 พนัลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 2.33% ซ่ึงเป็นผล
จากการรับรู้รายไดข้องงานโครงการก่อสร้างใหม่และเงินปันผลจากบริษทัยอ่ย 
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 2. บริษทัมีอตัราส่วนตน้ทุนในการให้บริการต่อรายไดใ้นปี 2557 ในอตัราท่ี 96.04% ซ่ึงเป็นอตัราท่ีลดลงเม่ือ
เปรียบเทียบกบัปี 2556 ท่ี 96.5%  ซ่ึงทาํให้อตัรากาํไรขั้นตน้เพ่ิมข้ึนเป็น 3.96%  เปรียบเทียบกบั  3.5%  ในปี 2556  ในขณะท่ีงบ
การเงินเฉพาะบริษทัมีกาํไรขั้นตน้ 4.56% เพ่ิมข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2556 ซ่ึงกาํไรขั้นตน้อตัรา 3.5% ซ่ึงกาํไรดงักล่าวยงัตํ่ากวา่
เป้าหมายท่ีตั้งไว ้เน่ืองจากตน้ทุนวสัดุก่อสร้างและแรงงานของโครงการก่อสร้างบางโครงการสูงข้ึน 
 3. จากงบการเงินเฉพาะบริษทั บริษทัมีกาํไรก่อนภาษีลดลงเป็น 115.7 ลา้นบาท เปรียบเทียบกบักาํไรในปี 2556 
จาํนวน 205.85 ลา้นบาท เป็นผลจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนใน บริษทั บาํรุงมืองพลาซ่า จาํกดั (บริษทัยอ่ย) ในขณะท่ีงบการเงิน
รวมมีกาํไรก่อนภาษี จาํนวน 41.08 ลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบกบักาํไรในปี 2556 จาํนวน 25.16  ลา้นบาท  
 หลงัจากนายสุธี  รายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี 2557  เรียบร้อย  ประธานท่ีประชุมไดส้อบถามผูถื้อ
หุน้ในท่ีประชุมวา่  ท่านใดมีคาํถามหรือขอ้สงสยัหรือขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติมหรือไม่  
  เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดมีคาํถาม  ประธานท่ีประชุมจึงแจ้งต่อท่ีประชุมว่า ในวาระน้ีเป็นเพียงวาระท่ีให้ผูถื้อหุ้น
รับทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี 2557 ท่ีผา่นมา ไม่มีการลงคะแนนเสียง 
 มตทิีป่ระชุม  รับทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัประจาํปี 2557 (เน่ืองจากวาระน้ีไม่ตอ้งลงคะแนนเสียง) 
 
วาระที ่ 3 พจิารณาอนุมตังิบการเงนิ ประจ าปี 2557  ส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557 และรายงานผู้สอบบัญชี 
 ประธานท่ีประชุม   ไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมวนัผลการดาํเนินงาน  และงบการเงินรวมของบริษทั   และบริษทัย่อย  ณ 
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและความ
เห็นชอบของคณะกรรมการวา่ถูกตอ้ง (รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจาํปี 2557) ซ่ึงไดส่้งใหผู้ถื้อหุน้ล่วงหนา้พร้อมจดหมาย
เชิญประชุมแล้ว และขอให้นายสุธี  ตันติวณิชชานนท์ ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผูร้ายงานผสรุปผลการ
ดาํเนินงานของบริษทัในรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ท่ีผ่านมา ซ่ึงแสดงฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของ
บริษทั ปี 2557 โดยสรุป ดงัน้ี  
                       (หน่วย : บาท) 

 

รายการ 
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

2557 2556 
(ปรับปรุงใหม่) 2557 2556 

สินทรัพยร์วม 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 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 2,203,430,039 2,262,444,779 3,444,259,472 3,419,650,848 
รายไดร้วม 9,360,028,827 8,689,599,433 7,911,187,056 7,732,006,833 
กาํไร(ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับปี 16,465,310 7,935,509 100,088,674 205,852,732 
กาํไรต่อหุน้ (ขาดทุน) 0.04 0.02 0.09 0.21 
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 ทั้งน้ีเพ่ือใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั ซ่ึงกาํหนดใหบ้ริษทัตอ้งจดัทาํงบการเงิน ณ วนัส้ินสุดของ
รอบบญัชีของบริษทัท่ีผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแลว้ และนาํเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติั   
 ประธานท่ีประชุมไดเ้รียนถามผูถื้อหุน้วา่ ท่านใดมีคาํถาม, ขอ้สงสยัเพ่ิมเติมหรือไม่    
 นายสถาพร ผงันิรันดร์ เป็นผูถื้อหุ้น  จาํนวน 22,500 หุ้น   และเป็นผูรั้บมอบฉันทะ น.ส.ฐานียะ  เตชะวิภู    จาํนวน 
15,000 หุ้น  ได้ยกมือและขออนุญาตประธานฯ กล่าวให้กําลงัใจกับผูถื้อหุ้น ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษัท  ให้บริษัท
เจริญเติบโตไปในทิศทางท่ีดีต่อไป 
 นายศุภชัย  เศรษฐเสถียร เป็นผู ้ถือหุ้นจาํนวน 2,000,000 หุ้น   และเป็นผูรั้บมอบฉันทะ นายนพพล เศรษฐเสถียร  
จาํนวน  15,000 หุ้น  ขอเสนอแนะวา่หาก ในกรณีท่ีบริษทัยอ่ย 2 บริษทั คือ บริษทั เพาเวอร์พรอสเพค จาํกดั (PPC) และบริษทั 
บาํรุงเมืองพลาซ่า จาํกดั ( BMP)  มีผลงานดาํเนินงานไม่ดีในระยะท่ีผ่านมา  และส่งผลให้งบการเงินของบริษทัแยล่งก็ควรจะขาย
ท้ิงแลว้หนัมาทาํธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง  ซ่ึงเป็นธุรกิจหลกัของบริษทั (Core Business) ใหดี้น่าจะดีกวา่  และขอถามคาํถามเพ่ิมเติม
อีก 2 คาํถาม  คือ 

1. คดีความท่ีทางบริษทัฟ้องร้อง บริษทั เทคเนอร์ จาํกดั (TN) และกรรมการผูจ้ดัการของ TN  ซ่ึงมีอยูห่ลายคดี
ตามท่ีนาํเสนอในรายงานประจาํปี 2557 มีความคืบหนา้อยา่งไร 

2. ค่าใชจ่้ายทางดา้นอตัราดอกเบ้ียอยูใ่นเกณฑท่ี์สูง  จึงขอเรียนถามวา่อตัราดอกเบ้ียท่ีจ่ายอยูป่ระมาณเท่าไร 
 ประธานฯขอให้นายธาดา ชุมะศารทูลเลขานุการบริษทั  และนายสุธี ตนัติวณิชชานนท์ ประธานเจา้หน้าท่ีฝ่ายบญัชี
และการเงินตอบขอ้ซกัถามของนายศุกภชยั  ดงัน้ี 
 นายธาดาช้ีแจงวา่ ในส่วนของ PPC และ BMP ในระยะหลายปีท่ีผ่านมามีผลการดาํเนินงานไม่ดี ติดลบมาโดยตลอด  
และส่งผลทางดา้นลบกบับริษทั  ซ่ึงทางคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหาร  ไดติ้ดตามและแกไ้ขปัญหามาอยา่งต่อเน่ืองใน
ระยะหลายปีท่ีผ่านมา  แต่ยงัไม่ประสบผลสาํเร็จเท่าท่ีควร  โรงไฟฟ้าชีวมวลของ PPC ซ่ึงใชเ้ช้ือเพลิงหลกั  คือ แกลบ มีราคาสูง
กวา่ 1,300 บาทต่อตนั  และมีแนวโนม้ราคาสูงข้ึนเร่ือย ๆ  ดงันั้น  จึงทาํให้ผลประกอบการของ PPC ติดลบมาโดยตลอด  ส่วน 
BMP ซ่ึงเป็นเจา้ของโครงการ SOHO ซ่ึงเป็นศูนยก์ารคา้ปลีกและส่ง  ยงัมีผูเ้ช่าพ้ืนท่ีนอ้ยมากประมาณ 40 – 50 เปอร์เซ็นของพ้ืนท่ี
ทั้งหมด  ดงันั้น  จึงทาํใหย้งัมีรายไดไ้ม่เพียงพอกบัค่าใชจ่้ายทั้งหมด  ทางบริษทัยงัคงตอ้งใหก้ารสนบัสนุนดา้นการเงินเป็นประจาํ
ทุกเดือน  ส่วนการท่ีจะนาํโครงการเขา้กองทุนอสังหาริมทรัพย ์เม่ือปี 2557  และการนาํเขา้กองทุน Real Estate Investment Trust 
(REIT) ก็ยงัไม่สามารถดาํเนินการได ้ เน่ืองจากยงัมีผูเ้ช่าพ้ืนท่ีจาํนวนนอ้ยมาก หากจะนาํโครงการเขา้กองทุน REIT ควรมีผูเ้ช่าไม่
ตํ่ากว่า 80% ของพ้ืนท่ีทั้งหมด  ซ่ึงในระยะเวลาอนัใกลไ้ม่น่าจะทาํได ้ เน่ืองจากบริษทัขาดความรู้ ความชาํนาญงานในส่วนน้ี  
ดงันั้น  ในปี 2558 น้ี  ทางคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหารไดมี้มติท่ีจะขายกิจการทั้ง 2 น้ีออกไป  ซ่ึงเป็นแนวทางเดียวกบั
ท่ีทางคุณศุภชยันาํเสนอ  ปัจจุบนัทางบริษทัอยูร่ะหวา่งการดาํเนินการ  และจะแจง้ผลใหท้ราบในระยะต่อไป สาํหรับกรณีของ TN 
ไดด้าํเนินการฟ้องร้องคดีแพง่และคดีอาญากบักรรมการผูจ้ดัการและผูบ้ริหารของ TN  ซ่ึงหลายคดีมีคาํพิพากษาในศาลชั้นตน้และ
ศาลอุทธรณ์ทั้งสัง่จาํคุกและให้ชาํระค่าเสียหายแลว้  ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลฎีกา  นอกจากน้ียงัติดตามบงัคบัคดี
กบัทรัพยสิ์นของ TN เพ่ือนาํมาชาํระหน้ีใหก้บับริษทั  นอกจากนั้นคดีระหวา่ง TN และการเคหะแห่งชาติ (กคช.) ยงัอยูใ่นระหวา่ง
การพิจารณาของศาลปกครองชั้นตน้  ซ่ึงหากทาง กคช.ชนะคดีทางบริษทัมีภาระคํ้าประกนั TN ท่ีตอ้งรับผิดชอบ  ซ่ึงท่ีผา่นมาไดมี้
การตั้งสาํรองสาํหรับความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนจากกรณีดงักล่าว จาํนวนประมาณ 280 ลา้นบาทไวแ้ลว้  สาํหรับความคืบหนา้จะ
รายงานใหผู้ถื้อหุน้ทราบต่อไป 
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 นายสุธี  ไดช้ี้แจงในส่วนของอตัราดอกเบ้ียเงินกูร้ะยะสั้นวา่มีอตัราเฉล่ียประมาณ 6 – 7.5% ต่อปี  ซ่ึงเป็นการกูเ้งินผ่าน
ทางวงเงิน OD และ Short Term Loan ท่ีธนาคารอนุมติัใหใ้นลกัษณะ Project Financing ในแต่ละโครงการก่อสร้าง  ส่วนการกูเ้งิน
ผ่านทางตัว๋สัญญาใชเ้งิน (BE) และออกหุ้นกูร้ะยะสั้นประเภทเฉพาะเจาะจงให้กบันกัลงทุนรายใหญ่ มีอตัราดอกเบ้ียประมาณ 
7.25% ต่อปี 
 นายสุเมธ  การุณยค์ติมา เป็นผูถื้อหุน้จาํนวน 350,000 หุน้  ขอถามคาํถาม  ดงัน้ี 

1. จากงบการเงินรวมของบริษทัมีกาํไรในปี 2557 ประมาณ 16 ลา้นบาท  และปี 2556 ประมาณ 7.9 ลา้นบาท กาํไร
ของทั้งสองปีต่างกนั ซ่ึงสาเหตุน่าจะมาจากรายไดอ่ื้น ๆ ในปี 2557 ท่ีสูงข้ึน  จึงขอถามวา่รายไดอ่ื้น ๆ คืออะไร 

2. Backlog ท่ีคงเหลือจากงานท่ีรับใน ปี 2557 มีประมาณเท่าไร  และปัจจุบนัมีเหลืออยูป่ระมาณเท่าไร 
3. Margin ของ Backlog ในปี 2557 และ Margin ของ Backlog ในปี 2558 เป็นอยา่งไรบา้ง 

 นายสุธี ช้ีแจงว่า รายไดอ่ื้น ๆ ส่วนใหญ่จะมาจากเงินปันผลของบริษทั สิทธารมย ์จาํกดั  ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย (STR)  
ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคารและการขายเศษวสัดุพวก scraps ต่าง ๆ 
 ในส่วนของ Backlog ประธาน ฯ ช้ีแจงวา่ มี Backlog ของงานท่ีรับในปี 2557 ท่ีคงเหลือมาทาํในปี 2558 ประมาณ 8 
พนัลา้นบาทเศษ  ซ่ึงงานดงักล่าวมีกาํไรขั้นตน้สาํหรับงานก่อสร้าง  โครงสร้าง  และสถาปัตย ์(Civil) ประมาณ 8-10% ส่วนงาน
ติดตั้งระบบ (MEP) ประมาณ 10-12%  โดยในปัจจุบนัมี Backlog ประมาณ 9 พนัลา้นบาท 
 นายวชัระ  ปัญจอานนท ์ เป็นผูถื้อหุน้จาํนวน 10,450,000 หุ้น  มีคาํถามวา่  ลูกหน้ีการคา้ของกิจการท่ีเก่ียวขอ้งส่วนท่ี
เกิน 12 เดือน  เป็นของกิจการอะไร 
 นายสุธี  แจง้วา่  ลูกหน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งท่ีกาํหนดชาํระเกินกวา่ 12 เดือน  เป็นเงินประมาณ 1 พนัลา้นบาทเศษ  
เป็นหน้ีของกิจการร่วมคา้ JV PAR ซ่ึงทางบริษทัถือหุ้นรวมเกือบ 100% เป็นหน้ีค่าก่อสร้างท่ียงัไม่ไดช้าํระให้กบัทางบริษทั  
เน่ืองจากใชเ้วลาในการส่งมอบงานให้กบัทาง รฟม. สําหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงไม่มีปัญหาใด ๆ เรียกเก็บไดค้รบอยา่ง
แน่นอน 
 เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีคาํถาม, ขอ้สงสยั  ประธานจึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติอนุมติังบการเงิน ประจาํปี 2557 
ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และรายงานผูส้อบบญัชี  
 โดยวาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัและรับรองงบการเงินของบริษทัและงบการเงินรวมสาํหรับรอบบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2557 และรายงานของผูส้อบบญัชี 
 โดยมมีตรัิบรองด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้
 เห็นด้วย จาํนวน 415,499,851  เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.89 
 ไม่เห็นด้วย จาํนวน        244,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.06 
 งดออกเสียง จาํนวน        210,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.05 
 จาํนวนผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 222 ราย  
 (เน่ืองจากในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมนบัเพ่ิมจากเร่ิมประชุมอีก 27 ราย)   
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 นายสุธี  ไดช้ี้แจงในส่วนของอตัราดอกเบ้ียเงินกูร้ะยะสั้นวา่มีอตัราเฉล่ียประมาณ 6 – 7.5% ต่อปี  ซ่ึงเป็นการกูเ้งินผ่าน
ทางวงเงิน OD และ Short Term Loan ท่ีธนาคารอนุมติัใหใ้นลกัษณะ Project Financing ในแต่ละโครงการก่อสร้าง  ส่วนการกูเ้งิน
ผ่านทางตัว๋สัญญาใชเ้งิน (BE) และออกหุ้นกูร้ะยะสั้นประเภทเฉพาะเจาะจงให้กบันกัลงทุนรายใหญ่ มีอตัราดอกเบ้ียประมาณ 
7.25% ต่อปี 
 นายสุเมธ  การุณยค์ติมา เป็นผูถื้อหุน้จาํนวน 350,000 หุน้  ขอถามคาํถาม  ดงัน้ี 

1. จากงบการเงินรวมของบริษทัมีกาํไรในปี 2557 ประมาณ 16 ลา้นบาท  และปี 2556 ประมาณ 7.9 ลา้นบาท กาํไร
ของทั้งสองปีต่างกนั ซ่ึงสาเหตุน่าจะมาจากรายไดอ่ื้น ๆ ในปี 2557 ท่ีสูงข้ึน  จึงขอถามวา่รายไดอ่ื้น ๆ คืออะไร 

2. Backlog ท่ีคงเหลือจากงานท่ีรับใน ปี 2557 มีประมาณเท่าไร  และปัจจุบนัมีเหลืออยูป่ระมาณเท่าไร 
3. Margin ของ Backlog ในปี 2557 และ Margin ของ Backlog ในปี 2558 เป็นอยา่งไรบา้ง 

 นายสุธี ช้ีแจงว่า รายไดอ่ื้น ๆ ส่วนใหญ่จะมาจากเงินปันผลของบริษทั สิทธารมย ์จาํกดั  ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย (STR)  
ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคารและการขายเศษวสัดุพวก scraps ต่าง ๆ 
 ในส่วนของ Backlog ประธาน ฯ ช้ีแจงวา่ มี Backlog ของงานท่ีรับในปี 2557 ท่ีคงเหลือมาทาํในปี 2558 ประมาณ 8 
พนัลา้นบาทเศษ  ซ่ึงงานดงักล่าวมีกาํไรขั้นตน้สาํหรับงานก่อสร้าง  โครงสร้าง  และสถาปัตย ์(Civil) ประมาณ 8-10% ส่วนงาน
ติดตั้งระบบ (MEP) ประมาณ 10-12%  โดยในปัจจุบนัมี Backlog ประมาณ 9 พนัลา้นบาท 
 นายวชัระ  ปัญจอานนท ์ เป็นผูถื้อหุน้จาํนวน 10,450,000 หุ้น  มีคาํถามวา่  ลูกหน้ีการคา้ของกิจการท่ีเก่ียวขอ้งส่วนท่ี
เกิน 12 เดือน  เป็นของกิจการอะไร 
 นายสุธี  แจง้วา่  ลูกหน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งท่ีกาํหนดชาํระเกินกวา่ 12 เดือน  เป็นเงินประมาณ 1 พนัลา้นบาทเศษ  
เป็นหน้ีของกิจการร่วมคา้ JV PAR ซ่ึงทางบริษทัถือหุ้นรวมเกือบ 100% เป็นหน้ีค่าก่อสร้างท่ียงัไม่ไดช้าํระให้กบัทางบริษทั  
เน่ืองจากใชเ้วลาในการส่งมอบงานให้กบัทาง รฟม. สําหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงไม่มีปัญหาใด ๆ เรียกเก็บไดค้รบอยา่ง
แน่นอน 
 เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีคาํถาม, ขอ้สงสยั  ประธานจึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติอนุมติังบการเงิน ประจาํปี 2557 
ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และรายงานผูส้อบบญัชี  
 โดยวาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัและรับรองงบการเงินของบริษทัและงบการเงินรวมสาํหรับรอบบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2557 และรายงานของผูส้อบบญัชี 
 โดยมมีตรัิบรองด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้
 เห็นด้วย จาํนวน 415,499,851  เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.89 
 ไม่เห็นด้วย จาํนวน        244,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.06 
 งดออกเสียง จาํนวน        210,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.05 
 จาํนวนผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 222 ราย  
 (เน่ืองจากในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมนบัเพ่ิมจากเร่ิมประชุมอีก 27 ราย)   
 
 

  

วาระที ่ 4 พจิารณาอนุมตัจ่ิายเงนิปันผลจากผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2557 
ประธานท่ีประชุมไดช้ี้แจงวา่  ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กาํหนดใหบ้ริษทัจ่ายเงิน

ปันผลจากเงินกาํไรเท่านั้น   
บริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลประมาณ 50% ของกาํไรสุทธิท่ีหกัภาษีและสาํรองตามกฎหมายแลว้ จากงบการเงิน

เฉพาะบริษทั ดงันั้น คณะกรรมการบริษทัเห็นวา่   
จากผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี 2557 ท่ีผ่านมา  บริษทัมีผลกาํไรจากผลการดาํเนินงาน (งบการเงินเฉพาะ

บริษทั) จาํนวน 100,088,674 บาท  มีกาํไรสะสมปี 2557 จาํนวน 271,433,420 บาท ทาํให้ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 บริษทั
สามารถจ่ายเงินปันผลได ้ดงันั้น บริษทัจึงขออนุมติัจ่ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงานปี 2557 ในอตัราหุ้นละ 0.046 บาท (ส่ีจุด
หกสตางค)์ เป็นเงิน 49,907,947.48 บาท  คิดเป็นร้อยละ 49.86%  ของกาํไรสุทธิปี 2557 และจดัสรรเงินกาํไร เพ่ือเป็นทุนสาํรอง
ตามกฎหมายร้อยละ 5  ของกาํไรสุทธิปี 2557 เป็นเงินจาํนวน 5,100,000 บาท 

โดยกาํหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล (RD) ในวนัท่ี 23 มีนาคม 2558 และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 
225 ของ พรบ.หลกัทรัพย ์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 24 มีนาคม 2558 และกาํหนดจ่ายเงินปันผลวนัท่ี 22 
พฤษภาคม 2558 
 

ข้อมูลเปรียบเทยีบกบัอตัราการจ่ายเงนิปันผล 
รายละเอยีดการจ่ายปันผล ปี 2557 ปี 2556 

1.  1.  กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ 100,088,674 บาท   205,852,732 บาท   
2. จาํนวนหุน้ 1,084,955,380 หุน้ 1,072,626,551 หุน้ 
3. กาํไร (ขาดทุน) สะสม 

3.1 สาํรองตามกฎหมาย 
3.2 กาํไรท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร 

 
5,100,000 บาท 

100,088,674 บาท 

 
10,300,000 บาท 

205,852,732 บาท 
4. เงินปันผลจ่ายอตัราต่อหุน้ 0.046 บาท 0.096 บาท 
5. เงินปันผลจ่าย 49,907,947.48 บาท 102,972,148.90 บาท 
6. สดัส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกาํไรสุทธิ  49.86% ของกาํไรสุทธิ 50.02% ของกาํไรสุทธิ 

 
ประธานท่ีประชุมไดเ้รียนถามผูถื้อหุน้วา่ ท่านใดมีคาํถามหรือขอ้สงสยัในเร่ืองของการจ่ายเงินปันผลหรือไม่  
เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีคาํถาม  ประธานจึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติอนุมติัจ่ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงาน 

ประจาํปี 2557 
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 โดยวาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 มติที่ประชุม  มีมติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลของผลการดาํเนินงานประจาํปี 2557โดยให้จ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 
0.046 บาท  สาํหรับหุน้ท่ีชาํระแลว้จาํนวน 1,084,955,380 หุน้ เป็นเงินรวม 49,907,947.48 บาท โดยกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 
22 พฤษภาคม 2558 โดยกาํหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล (RD) ในวนัท่ี 23 มีนาคม 2558 และให้รวบรวมรายช่ือตาม
มาตรา 225 ของ พรบ.หลกัทรัพย ์ฯ โดยวธีิปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ในวนัท่ี 24 มีนาคม 2558 
 โดยมมีตอินุมตัด้ิวยคะแนนเสียง ดงันี ้
 เห็นด้วย จาํนวน 415,804,251  เสียง คิดเป็นร้อยละ        99.95 
 ไม่เห็นด้วย จาํนวน           0  เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.00 
 งดออกเสียง จาํนวน        210,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.05 
 จาํนวนผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 223 ราย  
 (เน่ืองจากในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมนบัเพ่ิมจากเร่ิมประชุมอีก 28 ราย)    
 
วาระที ่ 5 พจิารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการทีต้่องออกตามวาระ 

ประธานท่ีประชุมไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมว่า ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535   ซ่ึงกาํหนดว่าในการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีทุกคร้ัง กรรมการจะตอ้งออกจากตาํแหน่งอยา่งนอ้ยจาํนวนหน่ึงในสาม (1/3) โดยอตัรา ถา้จาํนวน
กรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ไดก็้ให้ออกโดยจาํนวนใกลเ้คียงท่ีสุดกบัส่วนหน่ึงในสาม (1/3) ซ่ึงในปีน้ีกรรมการซ่ึง
ตอ้งออกจากตาํแหน่งกรรมการของบริษทัฯ ตามกาํหนดวาระ ดงัน้ี 

1. นายสุธี    ตนัติวณิชชานนท ์  กรรมการ 
2. ดร.สิงห์ชยั อรุณวฒิุพงศ ์  กรรมการอิสระ 
3. นายสมประสงค ์ บุญยะชยั   กรรมการอิสระ   

 สาํหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ปี 2558 เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีเก่ียวกบัการดูแลสิทธิ
ของผูถื้อหุน้ บริษทัไดท้าํการประกาศต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและในเวบ็ไซดข์องบริษทั ตั้งแต่วนัท่ี 4 ธนัวาคม 2557 
ถึง วนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2558  ให้สิทธิแก่ผูถื้อหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น และเสนอรายช่ือบุคคลท่ี
เหมาะสมเขา้รับการคดัเลือกเป็นกรรมการบริษทั แต่ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดเสนอรายช่ือบุคคล เพ่ือรับการพิจารณาคดัสรรเป็น
กรรมการบริษทั และไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอระเบียบวาระการประชุมเขา้มายงับริษทั 
 ดังนั้ น คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษทั ได้พิจารณาแลว้มีความเห็นว่า
กรรมการเดิมทั้ ง 3 ท่านท่ีพน้จากตาํแหน่งตามวาระ เป็นบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในธุรกิจของบริษทั
เหมาะสมและเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดาํเนินงานของบริษทัและมีคุณสมบติัท่ีครบถว้นตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชน
จาํกัด  และพระราชบัญญัติหลกัทรัพย ์   โดยขอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตั้ งกรรมการทั้ ง  3  ท่าน  คือ    นายสุธี          
ตนัติวณิชชานนท,์ ดร.สิงห์ชยั  อรุณวฒิุพงศ ์ และนายสมประสงค ์ บุญยะชยั  กลบัเขา้เป็นกรรมการบริษทัอีกวาระหน่ึง 
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 โดยวาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 มติที่ประชุม  มีมติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลของผลการดาํเนินงานประจาํปี 2557โดยให้จ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 
0.046 บาท  สาํหรับหุน้ท่ีชาํระแลว้จาํนวน 1,084,955,380 หุน้ เป็นเงินรวม 49,907,947.48 บาท โดยกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 
22 พฤษภาคม 2558 โดยกาํหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล (RD) ในวนัท่ี 23 มีนาคม 2558 และให้รวบรวมรายช่ือตาม
มาตรา 225 ของ พรบ.หลกัทรัพย ์ฯ โดยวธีิปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ในวนัท่ี 24 มีนาคม 2558 
 โดยมมีตอินุมตัด้ิวยคะแนนเสียง ดงันี ้
 เห็นด้วย จาํนวน 415,804,251  เสียง คิดเป็นร้อยละ        99.95 
 ไม่เห็นด้วย จาํนวน           0  เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.00 
 งดออกเสียง จาํนวน        210,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.05 
 จาํนวนผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 223 ราย  
 (เน่ืองจากในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมนบัเพ่ิมจากเร่ิมประชุมอีก 28 ราย)    
 
วาระที ่ 5 พจิารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการทีต้่องออกตามวาระ 

ประธานท่ีประชุมไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมว่า ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535   ซ่ึงกาํหนดว่าในการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีทุกคร้ัง กรรมการจะตอ้งออกจากตาํแหน่งอยา่งนอ้ยจาํนวนหน่ึงในสาม (1/3) โดยอตัรา ถา้จาํนวน
กรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ไดก็้ให้ออกโดยจาํนวนใกลเ้คียงท่ีสุดกบัส่วนหน่ึงในสาม (1/3) ซ่ึงในปีน้ีกรรมการซ่ึง
ตอ้งออกจากตาํแหน่งกรรมการของบริษทัฯ ตามกาํหนดวาระ ดงัน้ี 

1. นายสุธี    ตนัติวณิชชานนท ์  กรรมการ 
2. ดร.สิงห์ชยั อรุณวฒิุพงศ ์  กรรมการอิสระ 
3. นายสมประสงค ์ บุญยะชยั   กรรมการอิสระ   

 สาํหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ปี 2558 เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีเก่ียวกบัการดูแลสิทธิ
ของผูถื้อหุน้ บริษทัไดท้าํการประกาศต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและในเวบ็ไซดข์องบริษทั ตั้งแต่วนัท่ี 4 ธนัวาคม 2557 
ถึง วนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2558  ให้สิทธิแก่ผูถื้อหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น และเสนอรายช่ือบุคคลท่ี
เหมาะสมเขา้รับการคดัเลือกเป็นกรรมการบริษทั แต่ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดเสนอรายช่ือบุคคล เพ่ือรับการพิจารณาคดัสรรเป็น
กรรมการบริษทั และไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอระเบียบวาระการประชุมเขา้มายงับริษทั 
 ดังนั้ น คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษทั ได้พิจารณาแลว้มีความเห็นว่า
กรรมการเดิมทั้ ง 3 ท่านท่ีพน้จากตาํแหน่งตามวาระ เป็นบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในธุรกิจของบริษทั
เหมาะสมและเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดาํเนินงานของบริษทัและมีคุณสมบติัท่ีครบถว้นตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชน
จาํกัด  และพระราชบัญญัติหลกัทรัพย ์   โดยขอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตั้ งกรรมการทั้ ง  3  ท่าน  คือ    นายสุธี          
ตนัติวณิชชานนท,์ ดร.สิงห์ชยั  อรุณวฒิุพงศ ์ และนายสมประสงค ์ บุญยะชยั  กลบัเขา้เป็นกรรมการบริษทัอีกวาระหน่ึง 
 
 

  

 อน่ึง ดร.สิงห์ชยั อรุณวฒิุพงศ ์และนายสมประสงค ์ บุญยะชยั ยงัคงเป็นกรรมการอิสระของบริษทั แมว้า่ดาํรงตาํแหน่ง
มา 13 ปี  เน่ืองจากยงัคงมีคุณสมบติัครบถว้นตามนิยามและขอ้กาํหนดคุณสมบติักรรมการอิสระของบริษทั โดยท่านเป็นผูมี้ทกัษะ
ความรู้  ความสามารถ ประสบการณ์ในดา้นท่ีบริษทัตอ้งการและยงัคงสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะกรรมการอิสระไดเ้ป็นอยา่งดี 
นิยามและคุณสมบติักรรมการอิสระของบริษทั ปรากฎตามเอกสารแนบ 4 ในหนงัสือเชิญประชุมท่ีส่งใหก้บัผูถื้อหุ้น และเสนอให้
ท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัต่อไป 
 ประธานท่ีประชุมไดเ้รียนถามผูถื้อหุน้วา่ ท่านใดมีคาํถามสาํหรับวาระแต่งตั้งกรรมการบริษทัแทนกรรมการท่ีตอ้งออก
ตามวาระหรือไม่  
 เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดมีคาํถาม  ประธานจึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติแต่งตั้ งกรรมการบริษัทแทน
กรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ  โดยวาระน้ีจะขอเก็บบตัรลงคะแนนทุกท่าน และขอใหล้งคะแนนเป็นรายบุคคล 
 โดยวาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

มตทิีป่ระชุม  มีมติอนุมติัใหก้รรมการท่ีออกจากตาํแหน่งตามวาระ 3 ท่าน คือ นายสุธี  ตนัติวณิชชานนท์, ดร.สิงห์ชยั  
อรุณวฒิุพงศ ์ และนายสมประสงค ์ บุญยะชยั    โดยใหก้รรมการทั้ง  3  ท่าน   กลบัเขา้เป็นกรรมการบริษทัต่ออีกวาระหน่ึง 

รายช่ือคณะกรรมการบริษทั หลงัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้มีมติอนุมติั บริษทัจะมีกรรมการบริษทัรวมทั้งหมด 7 ท่าน ดงัน้ี 
 1. นายเสวก ศรีสุชาต ประธานกรรมการ 
 2. นายอาํนวย กาญจโนภาศ รองประธานกรรมการ 
 3. นายพิสนัต ์ จินตนาภกัดี กรรมการ 
 4. นายสุธี ตนัติวณิชชานนท ์ กรรมการ 
 5. ดร.สิงห์ชยั อรุณวฒิุพงศ ์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
 6. พลโทสินชยั นุตสถิตย ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 7. นายสมประสงค ์ บุญยะชยั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 ทั้งน้ีกรรมการผูมี้อาํนาจลงลายมือช่ือแทนบริษทั  คือ นายเสวก ศรีสุชาต, นายอาํนวย กาญจโนภาศ, นายพิสันต ์ 
จินตนาภกัดี  โดยกาํหนดใหก้รรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนับริษทั  2 ใน 3 คนน้ีลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราสาํคญัของ
บริษทั   
 โดยมีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการแต่ละคน ดงัน้ี 

1. นายสุธี  ตนัตวิณิชชานนท์ 
 เห็นด้วย จาํนวน 410,829,251  เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.74 
 ไม่เห็นด้วย จาํนวน        210,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.05 
 งดออกเสียง จาํนวน     5,017,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ  1.21 

2. ดร.สิงห์ชัย  อรุณวุฒิพงศ์ 
 เห็นด้วย จาํนวน 411,229,251  เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.75 
 ไม่เห็นด้วย จาํนวน        210,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.05 
 งดออกเสียง จาํนวน     5,017,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ  1.20 
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3. นายสมประสงค์  บุญยะชัย 
 เห็นด้วย จาํนวน 416,334,251  เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.97 
 ไม่เห็นด้วย จาํนวน          30,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.01 
 งดออกเสียง จาํนวน          92,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.02 
 จาํนวนผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 226 ราย   
 (เน่ืองจากในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมนบัเพ่ิมจากเร่ิมประชุมอีก 31 ราย)     

ประธานท่ีประชุม ขอเชิญ นายสุธี  ตนัติวณิชชานนท ์ และดร.สิงห์ชยั  อรุณวฒิุพงศ ์ ข้ึนบนเวที 
 
วาระที ่ 6 พจิารณาอนุมตักิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2558 
 ประธานท่ีประชุมได้ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญติับริษทัมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 ซ่ึง
กาํหนดให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติัการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ  และการพิจารณาการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 
2558 ไดผ้่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน โดยกลัน่กรองและพิจารณาอยา่งละเอียดถึงความ
เหมาะสมประการต่าง ๆ แลว้  ดงันั้นคณะกรรมการบริษทัจึงเห็นสมควรกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ  สรุปตามตาราง ดงัน้ี  

ค่าตอบแทนกรรมการ 
 

องค์ประกอบค่าตอบแทน ปี 2558 
(ปีทีเ่สนอ) 

ปี 2557 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 
ค่าเบีย้ประชุม : ก าหนดจ่ายค่าเบีย้ประชุมเป็นรายคร้ัง เฉพาะคร้ังทีม่าประชุม 
-  ประธาน, กรรมการ, เลขานุการคณะกรรมการบริษทั   
    และประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายบญัชีและการเงิน    
 -  กรรมการอิสระ 

 
 
20,000 บาท/คน/คร้ัง 
 
40,000 บาท/คน/คร้ัง 

 
 
20,000 บาท/คน/คร้ัง 
 
40,000 บาท/คน/คร้ัง 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 
ค่าตอบแทนรายปี  
    -  ประธานกรรมการตรวจสอบ  
    -  กรรมการตรวจสอบ 

 
 
450,000 บาท/คน/ปี 
400,000 บาท/คน/ปี 

 
 
450,000 บาท/คน/ปี 
400,000 บาท/คน/ปี 

 
ประธานท่ีประชุมได้เรียนถามผูถื้อหุ้นว่า ท่านใดมีคาํถามหรือขอ้สงสัยในเร่ืองการพิจารณากาํหนดค่าตอบแทน

กรรมการ ประจาํปี 2558 
เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดมีคาํถาม  ประธานจึงขอให้ท่ีประชุมลงมติในวาระอนุมติักาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

ประจาํปี 2558 
โดยวาระหน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม 

ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 90 
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3. นายสมประสงค์  บุญยะชัย 
 เห็นด้วย จาํนวน 416,334,251  เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.97 
 ไม่เห็นด้วย จาํนวน          30,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.01 
 งดออกเสียง จาํนวน          92,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.02 
 จาํนวนผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 226 ราย   
 (เน่ืองจากในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมนบัเพ่ิมจากเร่ิมประชุมอีก 31 ราย)     

ประธานท่ีประชุม ขอเชิญ นายสุธี  ตนัติวณิชชานนท ์ และดร.สิงห์ชยั  อรุณวฒิุพงศ ์ ข้ึนบนเวที 
 
วาระที ่ 6 พจิารณาอนุมตักิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2558 
 ประธานท่ีประชุมได้ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญติับริษทัมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 ซ่ึง
กาํหนดให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติัการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ  และการพิจารณาการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 
2558 ไดผ้่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน โดยกลัน่กรองและพิจารณาอยา่งละเอียดถึงความ
เหมาะสมประการต่าง ๆ แลว้  ดงันั้นคณะกรรมการบริษทัจึงเห็นสมควรกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ  สรุปตามตาราง ดงัน้ี  

ค่าตอบแทนกรรมการ 
 

องค์ประกอบค่าตอบแทน ปี 2558 
(ปีทีเ่สนอ) 

ปี 2557 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 
ค่าเบีย้ประชุม : ก าหนดจ่ายค่าเบีย้ประชุมเป็นรายคร้ัง เฉพาะคร้ังทีม่าประชุม 
-  ประธาน, กรรมการ, เลขานุการคณะกรรมการบริษทั   
    และประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายบญัชีและการเงิน    
 -  กรรมการอิสระ 

 
 
20,000 บาท/คน/คร้ัง 
 
40,000 บาท/คน/คร้ัง 

 
 
20,000 บาท/คน/คร้ัง 
 
40,000 บาท/คน/คร้ัง 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 
ค่าตอบแทนรายปี  
    -  ประธานกรรมการตรวจสอบ  
    -  กรรมการตรวจสอบ 

 
 
450,000 บาท/คน/ปี 
400,000 บาท/คน/ปี 

 
 
450,000 บาท/คน/ปี 
400,000 บาท/คน/ปี 

 
ประธานท่ีประชุมได้เรียนถามผูถื้อหุ้นว่า ท่านใดมีคาํถามหรือขอ้สงสัยในเร่ืองการพิจารณากาํหนดค่าตอบแทน

กรรมการ ประจาํปี 2558 
เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดมีคาํถาม  ประธานจึงขอให้ท่ีประชุมลงมติในวาระอนุมติักาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

ประจาํปี 2558 
โดยวาระหน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม 

ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 90 

  

 มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2558  สรุปตามตารางดงัน้ี 
 

ค่าตอบแทนกรรมการ 
 

องค์ประกอบค่าตอบแทน ปี 2558 
(ปีทีเ่สนอ) 

ปี 2557 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 
ค่าเบีย้ประชุม : ก าหนดจ่ายค่าเบีย้ประชุมเป็นรายคร้ัง เฉพาะคร้ังทีม่าประชุม 
-  ประธาน, กรรมการ, เลขานุการคณะกรรมการบริษทั   
    และประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายบญัชีและการเงิน    
 -  กรรมการอิสระ 

 
 
20,000 บาท/คน/คร้ัง 
 
40,000 บาท/คน/คร้ัง 

 
 
20,000 บาท/คน/คร้ัง 
 
40,000 บาท/คน/คร้ัง 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 
ค่าตอบแทนรายปี  
    -  ประธานกรรมการตรวจสอบ  
    -  กรรมการตรวจสอบ 

 
 
450,000 บาท/คน/ปี 
400,000 บาท/คน/ปี 

 
 
450,000 บาท/คน/ปี 
400,000 บาท/คน/ปี 

 โดยมมีตอินุมตัด้ิวยคะแนนเสียง ดงันี ้
 เห็นด้วย จาํนวน 411,261,251  เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.75 
 ไม่เห็นด้วย จาํนวน       240,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.06 
 งดออกเสียง จาํนวน     4,955,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ   1.19 
 จาํนวนผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 226 ราย  
 (เน่ืองจากในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมนบัเพ่ิมจากเร่ิมประชุมอีก 31 ราย)    
 
วาระที ่7 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทน 
 ประธานไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมว่า ในการสรรหาผูส้อบบญัชีประจาํปี 2558 ประธานเจา้หน้าท่ีฝ่ายบญัชีและการเงิน 
(CFO) ไดท้าํการออกหนงัสือเรียนเชิญผูส้อบบญัชี ประจาํปี 2558 จาํนวน 25 ราย และไดรั้บการตอบปฏิเสธกลบัมาจาํนวน 24 ราย 
โดยให้เหตุผลว่าสํานักงานบญัชีมีขอ้จาํกดัในการให้บริการ บุคลากรไม่เพียงพอ  มีเพียง บริษทั ซี ดับเบ้ิลยู ดบัเบ้ิลยู พี จาํกัด  
(CWWP) ตอบรับ และเสนอค่าธรรมเนียมการสอบบญัชี สาํหรับปี 2558 เขา้มา 
 คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นควร แต่งตั้ง บริษทั ซี ดบัเบ้ิลย ูดบัเบ้ิลย ูพี จาํกดั (CWWP) เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั
เป็นปีท่ี 1 โดยมีรายช่ือผูส้อบบญัชี  ดงัน้ี 

- นายเชิดสกลุ อน้มงคล  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 7195  
 (เป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัมาแลว้เป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่ปี 2557) 
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โดยก าหนดให้ นายเชิดสกลุ อ้นมงคล เป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงนิของบริษัท และในกรณี
ทีผู้่สอบบัญชีรับอนุญาตดงักล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัตงิานได้ ให้ CWWP จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอ่ืนของ CWWP แทน
ได้ และมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายใหม่ได้ต่อไป 

นอกจากน้ีบริษทั ซี ดบัเบ้ิลย ูดบัเบ้ิลย ูพี จาํกดัไดรั้บการคดัเลือกใหเ้ป็นสาํนกังานสอบบญัชีของบริษทัยอ่ยและกิจการ
ร่วมคา้ รวม 7 ราย สาํหรับปี 2558 ดว้ย 
 โดยก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2558 เป็นดงันี ้
          หน่วย : บาท 

รายการค่าตรวจสอบ ปี 2558 
(ปีทีเ่สนอ) ปี 2557 

ค่าตรวจสอบงบการเงินประจาํปี และค่าสอบทานงบการเงินรวม
รายไตรมาส (4 ไตรมาส) 1,670,000 1,150,000 

ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส (3 ไตรมาส)  960,000 495,000 

ค่าตรวจสอบงบการเงินประจาํปี และค่าสอบทานงบการเงินราย
ไตรมาส (3ไตรมาส) ของบริษทัยอ่ยและกิจการร่วมคา้  
รวม 7  แห่ง 

1,170,000 928,500 

รวม 3,800,000 2,573,500 

 ประธานท่ีประชุมได้เรียนถามผูถื้อหุ้นว่า ท่านใดมีคาํถามหรือขอ้สงสัยในเร่ืองพิจารณาแต่งตั้ งผูส้อบบัญชี และ
กาํหนดค่าตอบแทน 
 นายศุภชัย  เศรษฐเสถียร เป็นผูถื้อหุ้นจาํนวน 2,000,000 หุ้น   และเป็นผูรั้บมอบฉันทะ นายนพพล เศรษฐเสถีย ร  
จาํนวน  15,000 หุน้  มีคาํถาม  คือ 

1. ทาํไมจึงเสนอช่ือผูส้อบบญัชีของบริษทัเพียงคนเดียว  ซ่ึงอาจจะทาํใหบ้ริษทัมีปัญหาตามมาภายหลงัได้ 
2. ทาํไมค่าสอบบญัชีจึงเพ่ิมข้ึนจากเดิมเกือบเท่าตวั 

 นายสุธี  ช้ีแจงวา่  ไดด้าํเนินการอยา่งเตม็ท่ีท่ีจะหาผูส้อบบญัชีรายใหม่  แต่ในระยะท่ีผา่นมาไดพ้ยายามติดต่อสาํนกังาน
ตรวจสอบบญัชีท่ีข้ึนทะเบียนไวก้บั กลต. ทั้งหมดแลว้  แต่ไดรั้บการปฏิเสธ  ดว้ยเหตุผลว่า ขาดแคลนบุคลากร มีเพียง CWWP 
รายเดียวเท่านั้นท่ีมีผูส้อบบญัชีอนุญาต ราย นายเชิดสกุล อน้มงคล ข้ึนทะเบียนกบั กลต. ตอบรับเป็นผูส้อบบญัชีให้กบับริษทั  
โดยทาง CWWP แจง้วา่ในปัจจุบนักาํลงัจดัหาผูส้อบบญัชีอนุญาตท่ีไดรั้บการข้ึนทะเบียนกบั กลต. เพ่ิมเติม  และจะแจง้ให้ทราบ
ในระยะต่อไป  ส่วนเร่ืองอตัราค่าบริการของผูส้อบบญัชีท่ีเพ่ิมข้ึน  นายสุธี ช้ีแจงวา่  อยูใ่นเกณฑท่ี์เหมาะสมเม่ือเปรียบเทียบกบั
ผูส้อบบัญชีรายอ่ืน ๆ ตามขอ้มูลท่ีได้เช็คสอบมา  ซ่ึงในส่วนของสํานักงานสอบบัญชีรายใหญ่ 3-4 ราย  น่าจะคิดค่าบริการ
ประมาณ 8-10 ลา้นบาท 
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โดยก าหนดให้ นายเชิดสกลุ อ้นมงคล เป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงนิของบริษัท และในกรณี
ทีผู้่สอบบัญชีรับอนุญาตดงักล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัตงิานได้ ให้ CWWP จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอ่ืนของ CWWP แทน
ได้ และมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายใหม่ได้ต่อไป 

นอกจากน้ีบริษทั ซี ดบัเบ้ิลย ูดบัเบ้ิลย ูพี จาํกดัไดรั้บการคดัเลือกใหเ้ป็นสาํนกังานสอบบญัชีของบริษทัยอ่ยและกิจการ
ร่วมคา้ รวม 7 ราย สาํหรับปี 2558 ดว้ย 
 โดยก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2558 เป็นดงันี ้
          หน่วย : บาท 

รายการค่าตรวจสอบ ปี 2558 
(ปีทีเ่สนอ) ปี 2557 

ค่าตรวจสอบงบการเงินประจาํปี และค่าสอบทานงบการเงินรวม
รายไตรมาส (4 ไตรมาส) 1,670,000 1,150,000 

ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส (3 ไตรมาส)  960,000 495,000 

ค่าตรวจสอบงบการเงินประจาํปี และค่าสอบทานงบการเงินราย
ไตรมาส (3ไตรมาส) ของบริษทัยอ่ยและกิจการร่วมคา้  
รวม 7  แห่ง 

1,170,000 928,500 

รวม 3,800,000 2,573,500 

 ประธานท่ีประชุมได้เรียนถามผูถื้อหุ้นว่า ท่านใดมีคาํถามหรือขอ้สงสัยในเร่ืองพิจารณาแต่งตั้ งผูส้อบบัญชี และ
กาํหนดค่าตอบแทน 
 นายศุภชัย  เศรษฐเสถียร เป็นผูถื้อหุ้นจาํนวน 2,000,000 หุ้น   และเป็นผูรั้บมอบฉันทะ นายนพพล เศรษฐเสถีย ร  
จาํนวน  15,000 หุน้  มีคาํถาม  คือ 

1. ทาํไมจึงเสนอช่ือผูส้อบบญัชีของบริษทัเพียงคนเดียว  ซ่ึงอาจจะทาํใหบ้ริษทัมีปัญหาตามมาภายหลงัได้ 
2. ทาํไมค่าสอบบญัชีจึงเพ่ิมข้ึนจากเดิมเกือบเท่าตวั 

 นายสุธี  ช้ีแจงวา่  ไดด้าํเนินการอยา่งเตม็ท่ีท่ีจะหาผูส้อบบญัชีรายใหม่  แต่ในระยะท่ีผา่นมาไดพ้ยายามติดต่อสาํนกังาน
ตรวจสอบบญัชีท่ีข้ึนทะเบียนไวก้บั กลต. ทั้งหมดแลว้  แต่ไดรั้บการปฏิเสธ  ดว้ยเหตุผลว่า ขาดแคลนบุคลากร มีเพียง CWWP 
รายเดียวเท่านั้นท่ีมีผูส้อบบญัชีอนุญาต ราย นายเชิดสกุล อน้มงคล ข้ึนทะเบียนกบั กลต. ตอบรับเป็นผูส้อบบญัชีให้กบับริษทั  
โดยทาง CWWP แจง้วา่ในปัจจุบนักาํลงัจดัหาผูส้อบบญัชีอนุญาตท่ีไดรั้บการข้ึนทะเบียนกบั กลต. เพ่ิมเติม  และจะแจง้ให้ทราบ
ในระยะต่อไป  ส่วนเร่ืองอตัราค่าบริการของผูส้อบบญัชีท่ีเพ่ิมข้ึน  นายสุธี ช้ีแจงวา่  อยูใ่นเกณฑท่ี์เหมาะสมเม่ือเปรียบเทียบกบั
ผูส้อบบัญชีรายอ่ืน ๆ ตามขอ้มูลท่ีได้เช็คสอบมา  ซ่ึงในส่วนของสํานักงานสอบบัญชีรายใหญ่ 3-4 ราย  น่าจะคิดค่าบริการ
ประมาณ 8-10 ลา้นบาท 
 

  

 นายสิงห์ชัย ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบช้ีแจงเพ่ิมเติมว่า  ในปัจจุบันปัญหาการขาดแคลนผูส้อบบัญชี
อนุญาตท่ีข้ึนทะเบียนกับ กลต. มีจาํนวนสํานักงานประมาณ 25 บริษทั มีจาํนวนผูส้อบบัญชีอนุญาตท่ีข้ึนทะเบียนกับ กลต. 
ประมาณ 150 คน  ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกบับริษทัจดทะเบียนทั้งหมดท่ีอยู่ในตลาดหลกัทรัพย ์ฯ นบัไดว้่ายงัขาดแคลนอยู่  ซ่ึงใน
ปัจจุบนัทางสภาวชิาชีพบญัชีและ กลต. กาํลงัร่วมกนัแกไ้ขปัญหาการขาดแคลนผูส้อบบญัชีดงักล่าวอยู ่ ซ่ึงคาดวา่จะแกไ้ขปัญหา
น้ีไดใ้นระยะเวลาต่อไป  อย่างไรก็ตาม  ส่วนของค่าบริการสอบบญัชีในคร้ังน้ีเห็นว่าอยู่ในเกณฑ์ท่ีเหมาะสม  จึงนาํเสนอให้ท่ี
ประชุมพิจารณา 
 ประธานท่ีประชุมไดเ้รียนถามผูถื้อหุ้นวา่ ท่านใดมีคาํถามหรือขอ้สงสัยในเร่ืองการพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และ
กาํหนดค่าตอบแทนอีกหรือไม่ 
 เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดมีคาํถาม  ประธานจึงขอให้ท่ีประชุมลงมติในวาระอนุมติัแต่งตั้ งผูส้อบบญัชี และกาํหนด
ค่าตอบแทน 
 โดยวาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัแต่งตั้ง บริษทั ซี ดบัเบ้ิลย ูดบัเบ้ิลย ูพี จาํกดั (CWWP) เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั
เป็นปีท่ี 1 โดยมีรายช่ือผูส้อบบญัชี  ดงัน้ี 

- นายเชิดสกลุ อน้มงคล  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 7195  
(เป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัมาแลว้เป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่ปี 2557) 
โดยก าหนดให้ นายเชิดสกุล อ้นมงคล เป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตดงักล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ CWWP จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอ่ืนของ CWWP แทนได้ และ
มอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายใหม่ได้ต่อไป  
 โดยก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2558 เป็นดงันี้ 
          หน่วย : บาท 

รายการค่าตรวจสอบ ปี 2558 
(ปีทีเ่สนอ) ปี 2557 

ค่าตรวจสอบงบการเงินประจาํปี และค่าสอบทานงบการเงินรวม
รายไตรมาส (4 ไตรมาส) 1,670,000 1,150,000 

ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส (3 ไตรมาส)  960,000 495,000 

ค่าตรวจสอบงบการเงินประจาํปี และค่าสอบทานงบการเงินราย
ไตรมาส (3ไตรมาส) ของบริษทัยอ่ยและกิจการร่วมคา้  
รวม 7  แห่ง 

1,170,000 928,500 

รวม 3,800,000 2,573,500 
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 โดยมมีตอินุมตัด้ิวยคะแนนเสียง ดงันี ้
 เห็นด้วย จาํนวน     407,828,451  เสียง คิดเป็นร้อยละ   97.93 
 ไม่เห็นด้วย จาํนวน         8,089,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ     1.94 
 งดออกเสียง จาํนวน            538,000  เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.13 
 จาํนวนผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 226 ราย  
 (เน่ืองจากในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมนบัเพ่ิมจากเร่ิมประชุมอีก 31 ราย)    
 
วาระที ่8 พจิารณาอนุมตัอิอกหุ้นกู้ทุกประเภทและรูปแบบ (มหีลกัประกนัหรือไม่มหีลกัประกนั)  
 วงเงนิรวม (วงเงนิเดมิบวกวงเงนิใหม่)  ไม่เกนิ 1,500,000,000 บาท (หนึ่งพนัห้าร้อยล้านบาท) 
 ประธานแจง้ต่อท่ีประชุมว่า  คณะกรรมการบริษทัเห็นชอบตามมติคณะกรรมการบริหาร คร้ังท่ี 3/2558 เม่ือวนัท่ี 27 
กุมภาพนัธ์ 2558 ท่ีเสนอให้ออกหุ้นกูทุ้กประเภทและรูปแบบ (มีหลกัประกนัหรือไม่มีหลกัประกนั) วงเงินรวม (วงเงินเดิมบวก
วงเงินใหม่) ไม่เกิน 1,500,000,000 บาท (หน่ึงพนัห้าร้อยลา้นบาท) เพ่ือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสําหรับขยายกิจการ โดยมี
ขอ้กาํหนดและเง่ือนไขของการออก  และเสนอขายหุน้กู ้ดงัน้ี 
 
ชนิด หุน้กูทุ้กประเภทและรูปแบบ(มีหลกัประกนัหรือไม่มีหลกัประกนั) ทั้งน้ี ข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมของ

สภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุน้กูใ้นแต่ละคราว 
สกลุเงนิ เงินบาท และ/หรือเงินสกลุต่างประเทศ โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนในขณะท่ีมีการออก และเสนอขายหุ้น

กูใ้นแต่ละคราว 
มูลค่ารวมของหุ้นกู้ วงเงินรวมไม่เกิน 1,500,000,000 บาท หรือเงินสกุลต่างประเทศในวงเงินเทียบเท่าเงินบาทจาํนวน

ดงักล่าว 
อายุ ไม่เกิน 5 ปี นบัตั้งแต่วนัออกหุน้กูใ้นแต่ละคราว 
การเสนอขาย เสนอขายหุ้นกูใ้นคราวเดียว หรือหลายคราว และ/หรือเป็นโครงการ และ/หรือในลกัษณะหมุนเวียน 

(Revolving) ให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือให้แก่ผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผูล้งทุน
ประเภทสถาบนัในประเทศ และ/หรือในต่างประเทศในคราวเดียวกนั หรือต่างคราวกนั ตามประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือกฎระเบียบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีมีผลใช้
บงัคบัในขณะท่ีออกและเสนอขายหุน้กูน้ั้น 

การไถ่ถอนก่อน
ก าหนด 

ผูถื้อหุน้อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุน้กูคื้นก่อนกาํหนด และบริษทัมีหรือไม่มีสิทธิ  
ขอไถ่ถอนหุน้กูคื้นก่อนกาํหนด ทั้งน้ี เป็นไปตามขอ้ตกลงและเง่ือนไขในการออกหุน้กูใ้นแต่ละคราว 

อตัราดอกเบีย้ ข้ึนอยูก่บัสภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายหุ้นกู ้หรือตามขอ้ตกลง และเง่ือนไขของหุ้นกูท่ี้ได้
ออกในคราวนั้น ทั้งน้ี ให้อยู่ภายใตบ้ังคบัของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสํานักงาน 
ก.ล.ต. และ/หรือประกาศหรือกฎระเบียบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีมีผลใชบ้งัคบัในขณะท่ีออกและเสนอ
ขายหุน้กูใ้นแต่ละคราว 
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 โดยมมีตอินุมตัด้ิวยคะแนนเสียง ดงันี ้
 เห็นด้วย จาํนวน     407,828,451  เสียง คิดเป็นร้อยละ   97.93 
 ไม่เห็นด้วย จาํนวน         8,089,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ     1.94 
 งดออกเสียง จาํนวน            538,000  เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.13 
 จาํนวนผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 226 ราย  
 (เน่ืองจากในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมนบัเพ่ิมจากเร่ิมประชุมอีก 31 ราย)    
 
วาระที ่8 พจิารณาอนุมตัอิอกหุ้นกู้ทุกประเภทและรูปแบบ (มหีลกัประกนัหรือไม่มหีลกัประกนั)  
 วงเงนิรวม (วงเงนิเดมิบวกวงเงนิใหม่)  ไม่เกนิ 1,500,000,000 บาท (หนึ่งพนัห้าร้อยล้านบาท) 
 ประธานแจง้ต่อท่ีประชุมว่า  คณะกรรมการบริษทัเห็นชอบตามมติคณะกรรมการบริหาร คร้ังท่ี 3/2558 เม่ือวนัท่ี 27 
กุมภาพนัธ์ 2558 ท่ีเสนอให้ออกหุ้นกูทุ้กประเภทและรูปแบบ (มีหลกัประกนัหรือไม่มีหลกัประกนั) วงเงินรวม (วงเงินเดิมบวก
วงเงินใหม่) ไม่เกิน 1,500,000,000 บาท (หน่ึงพนัห้าร้อยลา้นบาท) เพ่ือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสําหรับขยายกิจการ โดยมี
ขอ้กาํหนดและเง่ือนไขของการออก  และเสนอขายหุน้กู ้ดงัน้ี 
 
ชนิด หุน้กูทุ้กประเภทและรูปแบบ(มีหลกัประกนัหรือไม่มีหลกัประกนั) ทั้งน้ี ข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมของ

สภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุน้กูใ้นแต่ละคราว 
สกลุเงนิ เงินบาท และ/หรือเงินสกลุต่างประเทศ โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนในขณะท่ีมีการออก และเสนอขายหุ้น

กูใ้นแต่ละคราว 
มูลค่ารวมของหุ้นกู้ วงเงินรวมไม่เกิน 1,500,000,000 บาท หรือเงินสกุลต่างประเทศในวงเงินเทียบเท่าเงินบาทจาํนวน

ดงักล่าว 
อายุ ไม่เกิน 5 ปี นบัตั้งแต่วนัออกหุน้กูใ้นแต่ละคราว 
การเสนอขาย เสนอขายหุ้นกูใ้นคราวเดียว หรือหลายคราว และ/หรือเป็นโครงการ และ/หรือในลกัษณะหมุนเวียน 

(Revolving) ให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือให้แก่ผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผูล้งทุน
ประเภทสถาบนัในประเทศ และ/หรือในต่างประเทศในคราวเดียวกนั หรือต่างคราวกนั ตามประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือกฎระเบียบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีมีผลใช้
บงัคบัในขณะท่ีออกและเสนอขายหุน้กูน้ั้น 

การไถ่ถอนก่อน
ก าหนด 

ผูถื้อหุน้อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุน้กูคื้นก่อนกาํหนด และบริษทัมีหรือไม่มีสิทธิ  
ขอไถ่ถอนหุน้กูคื้นก่อนกาํหนด ทั้งน้ี เป็นไปตามขอ้ตกลงและเง่ือนไขในการออกหุน้กูใ้นแต่ละคราว 

อตัราดอกเบีย้ ข้ึนอยูก่บัสภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายหุ้นกู ้หรือตามขอ้ตกลง และเง่ือนไขของหุ้นกูท่ี้ได้
ออกในคราวนั้น ทั้งน้ี ให้อยู่ภายใตบ้ังคบัของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสํานักงาน 
ก.ล.ต. และ/หรือประกาศหรือกฎระเบียบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีมีผลใชบ้งัคบัในขณะท่ีออกและเสนอ
ขายหุน้กูใ้นแต่ละคราว 

  

อ านาจก าหนด  
รายละเอยีดอ่ืน ๆ  

มอบหมายใหค้ณะกรรมการ รวมถึงบุคคลท่ีคณะกรรมการมอบหมายใหมี้อาํนาจ ดงัต่อไปน้ี 
(1) กาํหนดรายละเอียดต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัหุน้กู ้รวมถึงประเภท ช่ือ อตัราดอกเบ้ีย อายกุารไถ่ถอน 

การแต่งตั้งผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ตลอดจนกาํหนดรายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเสนอขาย ซ่ึงรวมถึง
แต่ไม่จาํกดัเพียงราคา วธีิการ และระยะเวลาเสนอขายและจดัสรร 

(2) แต่งตั้งท่ีปรึกษาทางการเงิน และ/หรือผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพย ์และ/หรือสถาบนัการจดัอนัดบั
ความน่าเช่ือถือของผูอ้อกหลกัทรัพย ์และ/หรือหลกัทรัพย ์และ/หรือบุคคลอ่ืนใดในกรณีท่ี
จะตอ้งมีการแต่งตั้งตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง หรือในกรณีอ่ืนใดตามท่ีเห็นควร 

(3) ติดต่อเจรจา เขา้ทาํ ลงนาม แก้ไขสัญญา และ/หรือเอกสารต่าง ๆ รวมถึงติดต่อให้ขอ้มูล ยื่น
เอกสาร หลกัฐานกบัสํานกังาน ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออก และ
เสนอขายหุ้นกูด้งักล่าว ตลอดจนดาํเนินการใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งหรือจาํเป็นไดทุ้กประการตามท่ี
เห็นควร 

วัตถุประสงค์ของการ
ออกหุ้นกู้ 

เพ่ือนาํเงินท่ีไดม้าใชใ้นการดาํเนินธุรกิจของบริษทั รวมถึงการขยายกิจการ 

 
 สรุปรายละเอยีดการออกหุ้นกู้ของ PLE 

อนุมตักิารออกหุ้นกู้ PLE จ านวนวงเงนิที่
อนุมตั ิ วงเงนิหุ้นกู้ทีอ่อกและเสนอขาย 

การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2552 
เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2552 800,000,000 บาท หุน้กูค้ร้ังท่ี 1/2558 จาํนวน 

(ครบกาํหนดไถ่ถอน 6/12/2559)  500,000,000 บาท 

รวมหุ้นกู้ทีอ่นุมตัแิล้ว 800,000,000  บาท  500,000,000  บาท 
รวมหุ้นกู้ ที่ขออนุมัติ(วงเงินเดิมบวก
วงเงนิใหม่) ทั้งหมด 1,500,000,000  บาท  500,000,000  บาท 

  
 ประธานท่ีประชุมไดเ้รียนถามผูถื้อหุ้นวา่ ท่านใดมีคาํถามหรือขอ้สงสัยในเร่ืองพิจารณาอนุมติัออกหุ้นกูทุ้กประเภท
และรูปแบบ (มีหลกัประกนัหรือไม่มีหลกัประกนั) วงเงินรวม (วงเงินเดิมบวกวงเงินใหม่) ไม่เกิน 1,500,000,000 บาท (หน่ึงพนัหา้
ร้อยลา้นบาท) 
 นายศุภชัย  เศรษฐเสถียร เป็นผูถื้อหุ้นจาํนวน 2,000,000 หุ้น   และเป็นผูรั้บมอบฉันทะ นายนพพล เศรษฐเสถียร  
จาํนวน  15,000 หุน้ มีคาํถามเก่ียวกบัวาระน้ี  ดงัน้ี 

1. การขออนุมติัการออกหุ้นกูด้งักล่าวในวงเงินไม่เกิน 1,500 ลา้นบาทนั้น  ไดอ้อกไปแลว้ จาํนวน 500 ลา้นบาท  
คงเหลือ 1,000 ลา้นบาท ใช่หรือไม่ 

2. การออกหุน้กูโ้ดยใชส้กลุเงินต่างประเทศบริษทัใชว้ธีิการบริหารความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนอยา่งไร 
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นายสุธี  แจง้วา่  เดิมท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดอ้นุมติัการออกหุน้กูด้งักล่าวในวงเงิน ไม่เกิน 800 ลา้นบาท ปัจจุบนัใชไ้ปแลว้ 
500 ลา้นบาท ในคร้ังน้ีขอเพ่ิมวงเงินเป็น ไม่เกิน 1,500 ลา้นบาท  ซ่ึงจะทาํให้บริษทัออกหุ้นกูไ้ดเ้พ่ิมอีก ไม่เกิน 1,000 ลา้นบาท  
สาํหรับในส่วนของสกุลเงิน  แมว้า่บางคร้ังอาจจะมีการออกเป็นเงินตราต่างประเทศ บริษทัก็ใชเ้คร่ืองมือทางการเงินและอตัรา
แลกเปล่ียนเพ่ือแปลงเป็นเงินบาทก่อน  เพ่ือใหบ้ริษทัรับทราบตน้ทุนท่ีแทจ้ริงและป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนได ้

นายนพพร   โรจน์วฒัน์กาญจน    เป็นผูรั้บมอบฉันทะ นายกนต์ธร  โรจน์วฒัน์กาญจน  จาํนวน  30,000 หุ้น  และ 
น.ส. สุกฤตา  โรจน์วฒัน์กาญจน  จาํนวน 12,000 หุ้น  มีคาํถามวา่  ในการออกหุ้นกูท่ี้ผ่านมาไดอ้อกหุ้นกูเ้ป็นสกุลเงินบาท  ไดมี้
การจดั Rating ของหุน้กูน้ี้เป็น Rate อะไร จ่ายดอกเบ้ียจาํนวนเท่าไร  ใครเป็นผูซ้ื้อหุ้นกู ้ และผูถื้อหุ้นบุคคลทัว่ไปจะสามารถซ้ือ
หุน้กูท่ี้บริษทัจะออกมาไดห้รือไม่ 

นายสุธี  แจง้วา่  การออกหุน้กูใ้นระยะท่ีผา่นมาไม่ไดมี้การจดัลาํดบัความน่าเช่ือถือ (Rating) เน่ืองจากเป็นการขายหุน้กู้
โดยเฉพาะเจาะจงใหก้บันกัลงทุนรายใหญ่     ซ่ึงมีฐานะการเงินและสินทรัพยอ์ยูใ่นเกณฑท่ี์สูง   (High Net Worth)    ซ่ึงในส่วนน้ี
ผูล้งทุนซ้ือหุน้กูค้วรมีสินทรัพยอ์ยา่งตํ่าไม่นอ้ยกวา่ 100 ลา้นบาท  และมีรายไดไ้ม่นอ้ยกวา่ปีละ  4  ลา้นบาท  ส่วนอตัราดอกเบ้ียท่ี
ผูซ้ื้อหุน้กูจ้ะไดรั้บน่าจะอยู ่ประมาณ  5-6%  ต่อปี     สาํหรับบริษทัมีตน้ทุนสาํหรับการออกหุ้นกูท้ั้งในส่วนของดอกเบ้ียจ่ายและ
ค่าดาํเนินการต่าง ๆ อยูป่ระมาณ 7-7.25% ต่อปี 

นายวชัระ  ปัญจอานนท์   เป็นผูถื้อหุ้นจาํนวน  10,450,000  หุ้น  ถามวา่   Gross Profit Margin  ของบริษทัมีประมาณ 
5-6% แต่บริษทัออกหุน้กูด้งักล่าวโดยเสียดอกเบ้ียประมาณ 7% เห็นวา่ไม่เหมาะสมกนั  ควรใชรู้ปแบบการจดัหาเงินทุนแบบอ่ืน
ดีกวา่หรือไม่ 

ประธาน ฯ ช้ีแจงวา่  กาํไรเบ้ืองตน้ (Gross Profit Margin)  5-6%   เม่ือเปรียบเทียบกบัจาํนวนรายได ้ ซ่ึงอยูท่ี่ประมาณ 
9 พนัลา้นบาท  ในขณะท่ีจาํนวนหุ้นกูท่ี้จะออกรวมแลว้ไม่เกิน 1,500 ลา้นบาท  ในส่วนน้ีถา้คิดเป็นตน้ทุนเปรียบเทียบกบัยอด
รายไดข้องบริษทัจะอยูท่ี่ประมาณ 1.2% ต่อปี    ดงันั้น  เห็นไดว้า่กาํไรขั้นตน้ยงัอยูใ่นอตัราท่ีสูงกวา่รายจ่ายดา้นดอกเบ้ียมาก 

ประธานท่ีประชุมได้เรียนถามผูถื้อหุ้นว่า ท่านใดมีคาํถามหรือขอ้สงสัยในเร่ืองการพิจารณาอนุมติัออกหุ้นกู้ทุก
ประเภทและรูปแบบ (มีหลกัประกนัหรือไม่มีหลกัประกนั) วงเงินรวม (วงเงินเดิมบวกวงเงินใหม่) ไม่เกิน 1,500,000,000 บาท 
(หน่ึงพนัหา้ร้อยลา้นบาท)  

เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดมีคาํถาม  ประธานจึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัออกหุ้นกูทุ้กประเภทและรูปแบบ (มี
หลกัประกนัหรือไม่มีหลกัประกนั) วงเงินรวม (วงเงินเดิมบวกวงเงินใหม่) ไม่เกิน 1,500,000,000 บาท (หน่ึงพนัห้าร้อยลา้นบาท) 
โดยมีรายละเอียดและเง่ือนไขดงักล่าวขา้งตน้ 

โดยวาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 
 
 
 
 
 

32



  

นายสุธี  แจง้วา่  เดิมท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดอ้นุมติัการออกหุน้กูด้งักล่าวในวงเงิน ไม่เกิน 800 ลา้นบาท ปัจจุบนัใชไ้ปแลว้ 
500 ลา้นบาท ในคร้ังน้ีขอเพ่ิมวงเงินเป็น ไม่เกิน 1,500 ลา้นบาท  ซ่ึงจะทาํให้บริษทัออกหุ้นกูไ้ดเ้พ่ิมอีก ไม่เกิน 1,000 ลา้นบาท  
สาํหรับในส่วนของสกุลเงิน  แมว้า่บางคร้ังอาจจะมีการออกเป็นเงินตราต่างประเทศ บริษทัก็ใชเ้คร่ืองมือทางการเงินและอตัรา
แลกเปล่ียนเพ่ือแปลงเป็นเงินบาทก่อน  เพ่ือใหบ้ริษทัรับทราบตน้ทุนท่ีแทจ้ริงและป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนได ้

นายนพพร   โรจน์วฒัน์กาญจน    เป็นผูรั้บมอบฉันทะ นายกนต์ธร  โรจน์วฒัน์กาญจน  จาํนวน  30,000 หุ้น  และ 
น.ส. สุกฤตา  โรจน์วฒัน์กาญจน  จาํนวน 12,000 หุ้น  มีคาํถามวา่  ในการออกหุ้นกูท่ี้ผ่านมาไดอ้อกหุ้นกูเ้ป็นสกุลเงินบาท  ไดมี้
การจดั Rating ของหุน้กูน้ี้เป็น Rate อะไร จ่ายดอกเบ้ียจาํนวนเท่าไร  ใครเป็นผูซ้ื้อหุ้นกู ้ และผูถื้อหุ้นบุคคลทัว่ไปจะสามารถซ้ือ
หุน้กูท่ี้บริษทัจะออกมาไดห้รือไม่ 

นายสุธี  แจง้วา่  การออกหุน้กูใ้นระยะท่ีผา่นมาไม่ไดมี้การจดัลาํดบัความน่าเช่ือถือ (Rating) เน่ืองจากเป็นการขายหุน้กู้
โดยเฉพาะเจาะจงใหก้บันกัลงทุนรายใหญ่     ซ่ึงมีฐานะการเงินและสินทรัพยอ์ยูใ่นเกณฑท่ี์สูง   (High Net Worth)    ซ่ึงในส่วนน้ี
ผูล้งทุนซ้ือหุน้กูค้วรมีสินทรัพยอ์ยา่งตํ่าไม่นอ้ยกวา่ 100 ลา้นบาท  และมีรายไดไ้ม่นอ้ยกวา่ปีละ  4  ลา้นบาท  ส่วนอตัราดอกเบ้ียท่ี
ผูซ้ื้อหุน้กูจ้ะไดรั้บน่าจะอยู ่ประมาณ  5-6%  ต่อปี     สาํหรับบริษทัมีตน้ทุนสาํหรับการออกหุ้นกูท้ั้งในส่วนของดอกเบ้ียจ่ายและ
ค่าดาํเนินการต่าง ๆ อยูป่ระมาณ 7-7.25% ต่อปี 

นายวชัระ  ปัญจอานนท์   เป็นผูถื้อหุ้นจาํนวน  10,450,000  หุ้น  ถามวา่   Gross Profit Margin  ของบริษทัมีประมาณ 
5-6% แต่บริษทัออกหุน้กูด้งักล่าวโดยเสียดอกเบ้ียประมาณ 7% เห็นวา่ไม่เหมาะสมกนั  ควรใชรู้ปแบบการจดัหาเงินทุนแบบอ่ืน
ดีกวา่หรือไม่ 

ประธาน ฯ ช้ีแจงวา่  กาํไรเบ้ืองตน้ (Gross Profit Margin)  5-6%   เม่ือเปรียบเทียบกบัจาํนวนรายได ้ ซ่ึงอยูท่ี่ประมาณ 
9 พนัลา้นบาท  ในขณะท่ีจาํนวนหุ้นกูท่ี้จะออกรวมแลว้ไม่เกิน 1,500 ลา้นบาท  ในส่วนน้ีถา้คิดเป็นตน้ทุนเปรียบเทียบกบัยอด
รายไดข้องบริษทัจะอยูท่ี่ประมาณ 1.2% ต่อปี    ดงันั้น  เห็นไดว้า่กาํไรขั้นตน้ยงัอยูใ่นอตัราท่ีสูงกวา่รายจ่ายดา้นดอกเบ้ียมาก 

ประธานท่ีประชุมได้เรียนถามผูถื้อหุ้นว่า ท่านใดมีคาํถามหรือขอ้สงสัยในเร่ืองการพิจารณาอนุมติัออกหุ้นกู้ทุก
ประเภทและรูปแบบ (มีหลกัประกนัหรือไม่มีหลกัประกนั) วงเงินรวม (วงเงินเดิมบวกวงเงินใหม่) ไม่เกิน 1,500,000,000 บาท 
(หน่ึงพนัหา้ร้อยลา้นบาท)  
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หลกัประกนัหรือไม่มีหลกัประกนั) วงเงินรวม (วงเงินเดิมบวกวงเงินใหม่) ไม่เกิน 1,500,000,000 บาท (หน่ึงพนัห้าร้อยลา้นบาท) 
โดยมีรายละเอียดและเง่ือนไขดงักล่าวขา้งตน้ 

โดยวาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 
 
 
 
 
 

  

 มตทิีป่ระชุม   ท่ีประชุมมีมติอนุมติัให้ออกหุ้นกู้ทุกประเภทและรูปแบบ (มีหลกัประกนัหรือไม่มีหลกัประกนั) 
วงเงินรวม (วงเงินเดิมบวกวงเงินใหม่) ไม่เกิน 1,500,000,000 บาท (หน่ึงพนัหา้ร้อยลา้นบาท)  เพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีนสาํหรับ
ขยายกิจการ  โดยมีขอ้กาํหนดและเง่ือนไขของการออก และเสนอขายหุน้กู ้ดงัน้ี 
  
ชนิด หุน้กูทุ้กประเภทและรูปแบบ(มีหลกัประกนัหรือไม่มีหลกัประกนั) ทั้งน้ี ข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมของ

สภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุน้กูใ้นแต่ละคราว 
สกลุเงนิ เงินบาท และ/หรือเงินสกลุต่างประเทศ โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนในขณะท่ีมีการออก และเสนอขายหุ้น

กูใ้นแต่ละคราว 
มูลค่ารวมของหุ้นกู้ วงเงินรวมไม่เกิน 1,500,000,000 บาท หรือเงินสกุลต่างประเทศในวงเงินเทียบเท่าเงินบาทจาํนวน

ดงักล่าว 
อายุ ไม่เกิน 5 ปี นบัตั้งแต่วนัออกหุน้กูใ้นแต่ละคราว 
การเสนอขาย เสนอขายหุ้นกูใ้นคราวเดียว หรือหลายคราว และ/หรือเป็นโครงการ และ/หรือในลกัษณะหมุนเวียน 

(Revolving) ให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือให้แก่ผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผูล้งทุน
ประเภทสถาบนัในประเทศ และ/หรือในต่างประเทศในคราวเดียวกนั หรือต่างคราวกนั ตามประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือกฎระเบียบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีมีผลใช้
บงัคบัในขณะท่ีออกและเสนอขายหุน้กูน้ั้น 

การไถ่ถอนก่อน
ก าหนด 

ผูถื้อหุน้อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุน้กูคื้นก่อนกาํหนด และบริษทัมีหรือไม่มีสิทธิ  
ขอไถ่ถอนหุน้กูคื้นก่อนกาํหนด ทั้งน้ี เป็นไปตามขอ้ตกลงและเง่ือนไขในการออกหุน้กูใ้นแต่ละคราว 

อตัราดอกเบีย้ ข้ึนอยูก่บัสภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายหุ้นกู ้หรือตามขอ้ตกลง และเง่ือนไขของหุ้นกูท่ี้ได้
ออกในคราวนั้น ทั้งน้ี ให้อยู่ภายใตบ้ังคบัของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสํานักงาน 
ก.ล.ต. และ/หรือประกาศหรือกฎระเบียบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีมีผลใชบ้งัคบัในขณะท่ีออกและเสนอ
ขายหุน้กูใ้นแต่ละคราว 

อ านาจก าหนด  
รายละเอยีดอ่ืน ๆ  

มอบหมายใหค้ณะกรรมการ รวมถึงบุคคลท่ีคณะกรรมการมอบหมายใหมี้อาํนาจ ดงัต่อไปน้ี 
(1) กาํหนดรายละเอียดต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัหุน้กู ้รวมถึงประเภท ช่ือ อตัราดอกเบ้ีย อายกุารไถ่ถอน 

การแต่งตั้งผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ตลอดจนกาํหนดรายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเสนอขาย ซ่ึงรวมถึง
แต่ไม่จาํกดัเพียงราคา วธีิการ และระยะเวลาเสนอขายและจดัสรร 

(2) แต่งตั้งท่ีปรึกษาทางการเงิน และ/หรือผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพย ์และ/หรือสถาบนัการจดัอนัดบั
ความน่าเช่ือถือของผูอ้อกหลกัทรัพย ์และ/หรือหลกัทรัพย ์และ/หรือบุคคลอ่ืนใดในกรณีท่ี
จะตอ้งมีการแต่งตั้งตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง หรือในกรณีอ่ืนใดตามท่ีเห็นควร 

(3) ติดต่อเจรจา เขา้ทาํ ลงนาม แก้ไขสัญญา และ/หรือเอกสารต่าง ๆ รวมถึงติดต่อให้ขอ้มูล ยื่น
เอกสาร หลกัฐานกบัสํานกังาน ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออก และ
เสนอขายหุ้นกูด้งักล่าว ตลอดจนดาํเนินการใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งหรือจาํเป็นไดทุ้กประการตามท่ี
เห็นควร 
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วัตถุประสงค์ของการ
ออกหุ้นกู้ 

เพ่ือนาํเงินท่ีไดม้าใชใ้นการดาํเนินธุรกิจของบริษทั รวมถึงการขยายกิจการ 

  
 โดยมมีตอินุมตัด้ิวยคะแนนเสียง ดงันี ้
 เห็นด้วย จาํนวน 415,924,251  เสียง คิดเป็นร้อยละ        99.87 
 ไม่เห็นด้วย จาํนวน         90,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.02 
 งดออกเสียง จาํนวน       442,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.11 
 จาํนวนผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 226 ราย  
 (เน่ืองจากในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมนบัเพ่ิมจากเร่ิมประชุมอีก 31 ราย)    
 
วาระที ่9 พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้าม)ี 
- ไม่มี – 
 

ประธานท่ีประชุมได้สอบถามผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมว่า ท่านใดยงัมีคาํถาม เพื่อให้คณะกรรมการบริษทัช้ีแจง
เพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
 

เม่ือไม่มีผูใ้ดซกัถามหรือเสนอแนะเพ่ิมเติม  ประธานจึงกล่าวขอบพระคุณผูถื้อหุน้ทุกท่าน และขอปิดการประชุม 
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ปิดประชุมเวลา  16.00  น. 
 
 
 

ลงนาม…………………………………..ประธานท่ีประชุม           
                       ( นายเสวก ศรีสุชาต ) 

        
 

     บนัทึกการประชุมโดย 
 
 

ลงนาม……………………………………….. 
              ( นายธาดา  ชุมะศารทูล ) 
                             เลขานุการบริษทั 
 
 

รับรองวา่ถูกตอ้ง 
 

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

( นายเสวก  ศรีสุชาต )                 ( นายพิสนัต ์ จินตนาภกัดี ) 
กรรมการ                                          กรรมการ 
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Attachment No.1 

Minutes of the 2015 Annual General Meeting of Shareholders 
Power Line Engineering Public Company Limited 

24 April 2015 
 
 

The 2015 Annual General Meeting of Shareholders was held at Grand Ballroom Room, C 
Floor, Grande Centre Point Sukhumvit - Terminal 21, 2/88 Sukhumvit Soi 19, Sukhumvit Rd., North 
Khlong Toei, Wattana, Bangkok 
  
 As of the share registration book closing date on 24 March 2015, there were a total of 6,953 
shareholders, holding altogether 1,084,955,380 shares. At the 2015 Annual General Meeting of 
Shareholders, a total of 195 shareholders and proxies were present, consisting of 92 shareholders 
attending the Meeting in person and 103 shareholders by proxy, the number of shares could be 
totally calculated 406,395,150 shares, equivalent to 37.46 percent of the total number of shares. A 
quorum was therefore constituted according to the Company’s Articles of Association. 
 
The Meeting commenced at 14.00 hrs. 

Ms. Pirunporn Laimmukda, Assistant Secretary of the Company welcomed and thanked the 
shareholders and proxies for taking their valuable time to attend the 2015 Annual General Meeting 
of Shareholders. The agenda of this meeting includes a total of 9 agenda items which the details 
were submitted to all shareholders together with the Notice of the Meeting, and had been published 
on the Company’s website at http://www.ple.co.th. 
 

According to Section 27 of the Company’s Articles of Association stated that “the Chairman 
of the Meeting shall conduct the Meeting under the Company’s Articles of Association, Re: The 
Meeting and change of agenda order shall be performed with the votes of no less than two-thirds 
(2/3) of the shareholders present at the meeting”. The followings are procedures and methods for the 
Meeting’s voting and vote counting in each agenda: 
 
Meeting Procedures on Voting and Vote counting on various agenda items 
 
 Raising matters: 
 In the event that any shareholders who wish to express their opinions or raise any questions 
should raise their hand. Once the Chairman has given his permission, they were requested to stand at 
the microphone and address following details. 

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

 Voting procedures: 
 In order for the speed and not to waste the time of the shareholders; 

- In voting on each agenda item, the Chairman will ask the Meeting whether any 
disapproval or abstention votes will be cast. 

- If there were no votes for disapproval or abstention, the Chairman shall conclude that the 
Meeting unanimously resolves to verify or approve the agenda as proposed by the 
Chairman. 

- If there were votes for disapproval or abstention in any agenda, the shareholders and 
proxies attending the meeting will be asked to mark in the box, in front of the words 
disapproval or abstention in the ballots.  
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quorum was therefore constituted according to the Company’s Articles of Association. 
 
The Meeting commenced at 14.00 hrs. 

Ms. Pirunporn Laimmukda, Assistant Secretary of the Company welcomed and thanked the 
shareholders and proxies for taking their valuable time to attend the 2015 Annual General Meeting 
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of the Meeting shall conduct the Meeting under the Company’s Articles of Association, Re: The 
Meeting and change of agenda order shall be performed with the votes of no less than two-thirds 
(2/3) of the shareholders present at the meeting”. The followings are procedures and methods for the 
Meeting’s voting and vote counting in each agenda: 
 
Meeting Procedures on Voting and Vote counting on various agenda items 
 
 Raising matters: 
 In the event that any shareholders who wish to express their opinions or raise any questions 
should raise their hand. Once the Chairman has given his permission, they were requested to stand at 
the microphone and address following details. 

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

 Voting procedures: 
 In order for the speed and not to waste the time of the shareholders; 

- In voting on each agenda item, the Chairman will ask the Meeting whether any 
disapproval or abstention votes will be cast. 

- If there were no votes for disapproval or abstention, the Chairman shall conclude that the 
Meeting unanimously resolves to verify or approve the agenda as proposed by the 
Chairman. 

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

 

- The Secretary of the Company invited a volunteer from the shareholders to be witness in 
the vote counting together with the Company’s accounting auditor to monitor the 
counting of votes at the Meeting to ensure transparency which are compliance with the 
laws and the Company’s Articles of Association. 

- After the completing marking in the ballots, the Chairman shall ask the officers to collect 
all ballots from shareholders for further counting. 

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

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

counted.  
- For the remaining votes shall be treated as approval for such agenda. 
- The voting result of each agenda shall be announced by the vote counter. 

 In the case of the ballot shall be considered void 
- If the votes cast in ballots does not match the agenda item  
- If the shareholders do not make any marks on the ballots and submit their ballots over the 

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

shareholder's intention. 
 
 The Assistant Secretary of the Company asked whether there is any shareholder who wished 
to raise any questions on the Meeting procedures, vote casting, and vote counting. Since there was 
no shareholder asking any further question, it would be deemed that the meeting acknowledged the 
Meeting procedures, vote casting, and vote counting. 
 Thereafter, the Assistant Secretary of the Company then introduced and invited the Board of 
Directors, Company Secretary and Executive Committee who present at the Meeting on the stage. 
 
Board of Directors of the Company attended this Meeting as follows: 

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

   Independent Director 
 There were two directors, namely Mr. Somprasong Boonyachai, Independent Director and 
Lt. Gen. Sinchai Nusatit, Independent Director who were not able to attend the meeting due to other 
urgent commitments. 
 
 Executive Committee of the Company attended this Meeting as follows: 

1. Mr. Swake  Srisuchart Chairman of Executive Committee 
2. Mr.  Amnuay  Karnjanopas  Vice Chairman of Executive Commitee 
3. Mr.  Phisant  Chintanapakdee  Member of Excutive Committee  
4. Mr.  Sutee  Tantivanichanon  Member of Executive Committee/  

    Chief Financial Officer 
5. Mr. Pisit  Rojanamongkol Member of Executive Committee 
6. Mrs. Chutima  Yoosathon Member of Executive Committee 
7. Dr.  Pasin  Suebsab-ana Executive 
8. Mr. Thada  Chumasaratul Member of Executive Committee/  

    Company Secretary 
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 There were two members of Executive Committee, namely Mr.Krit Pasit and Mr.Sombat 
Whangjaisuk who were not able to attend the meeting due to work upcountry other business. 
 
 In addition, the Assistant Secretary of the Company introduced the representatives of the 
office of auditor of the Company, namely Mr. Cherdsakul Onmongkol, the representative of the 
Company, Mr. Dang Pangsuk, the consultant lawyer of the Company, and Mr. Ekkachai Buddha, 
Head of Internal Audit Department of the Company; and 
 
 The Assistant Secretary of the Company also invited 1-2 shareholders in the Meeting to act 
as vote counter but no shareholders to participate. The Secretary of the Company then invited Mr. 
Cherdsakul Onmongkol, Mr. Dang Pangsuk and Mr. Ekkachai Buddha to be as a vote counter. 
 
 The Secretary of the Company informed the Meeting that “according to Section 27 the 
Company’s Articles of Association stipulated that there shall be shareholders and proxies present at 
the Meeting in the number of not less than twenty-five persons, or not less than one-third (1/3) of the 
total number of shares sold of the company to complete the quorum”. Currently, a total of 195 
shareholders and proxies were present, consisting of 92 shareholders attending the Meeting in person 
and 103 shareholders by proxy, the number of shares could be totally calculated 406,395,150 shares, 
equivalent to 37.46 percent of the total number of shares. As of today, there were a total of 6,953 
shareholders (Six Thousand, and Nine Hundred, and Fifty Three shareholders), holding altogether 
1,084,955,380 shares (One Thousand, Eighty Four Million, Nine Hundred and Fifty Five Thousand, 
and Three Hundred and Eighty shares). A quorum was therefore constituted according to the 
Company’s Articles of Association, and then invited Mr. Swake Srisuchart, Chairman of Executive 
Committee, presiding as Chairman of the meeting, and commencing the meeting. 
 
 Thereafter, Mr. Swake Srisuchart, presided as Chairman of the Meeting, declared the 2015 
Annual General Meeting of Shareholders of Power Line Engineering Public Company Limited with 
the following agenda items: 
 
Agenda 1  To consider and certify the Minutes of the Extraordinary General Meeting of the 

Shareholders No. 1/2014 on 11 August 2014 
 The Chairman informed the Meeting that the Company had already submitted a copy 
of the Minutes of the Extraordinary General Meeting of the Shareholders No. 1/2014 on 11 August 
2014 to all shareholders together with the Notice of this Meeting prior to the Meeting (details as per 
Attachment 1 in the invitation letter), then asked whether there is any shareholder who wished to ask 
question or amend the Minutes (if any). 
 The Chairman asked whether there is any shareholder who wished to ask question or 
amend the Minutes.  
 Since there was no shareholder asking any further question or wishing to amend the 
Minutes, the Chairman then proposed the Meeting to consider and certify the Minutes of the 
Extraordinary General Meeting of the Shareholders No. 1/2014 on 11 August 2014. 
 This agenda shall be determined by the majority votes of the shareholders attending 
the meeting and having the right to vote. 
 Resolution After due consideration, the meeting unanimously resolved to certify the 
Minutes of the Extraordinary General Meeting of the Shareholders No. 1/2014 on 11 August 
2014with the following votes: 
 Approved  406,419,951 votes,  representing   100.00% 
 Disapproved  0  votes,  representing  0.00% 
 Abstained  0  votes,  representing  0.00% 
 
 There were 198 shareholders present at the Meeting. (Since there were additional 3 
shareholders attending in this agenda item) 
 

38



 

 There were two members of Executive Committee, namely Mr.Krit Pasit and Mr.Sombat 
Whangjaisuk who were not able to attend the meeting due to work upcountry other business. 
 
 In addition, the Assistant Secretary of the Company introduced the representatives of the 
office of auditor of the Company, namely Mr. Cherdsakul Onmongkol, the representative of the 
Company, Mr. Dang Pangsuk, the consultant lawyer of the Company, and Mr. Ekkachai Buddha, 
Head of Internal Audit Department of the Company; and 
 
 The Assistant Secretary of the Company also invited 1-2 shareholders in the Meeting to act 
as vote counter but no shareholders to participate. The Secretary of the Company then invited Mr. 
Cherdsakul Onmongkol, Mr. Dang Pangsuk and Mr. Ekkachai Buddha to be as a vote counter. 
 
 The Secretary of the Company informed the Meeting that “according to Section 27 the 
Company’s Articles of Association stipulated that there shall be shareholders and proxies present at 
the Meeting in the number of not less than twenty-five persons, or not less than one-third (1/3) of the 
total number of shares sold of the company to complete the quorum”. Currently, a total of 195 
shareholders and proxies were present, consisting of 92 shareholders attending the Meeting in person 
and 103 shareholders by proxy, the number of shares could be totally calculated 406,395,150 shares, 
equivalent to 37.46 percent of the total number of shares. As of today, there were a total of 6,953 
shareholders (Six Thousand, and Nine Hundred, and Fifty Three shareholders), holding altogether 
1,084,955,380 shares (One Thousand, Eighty Four Million, Nine Hundred and Fifty Five Thousand, 
and Three Hundred and Eighty shares). A quorum was therefore constituted according to the 
Company’s Articles of Association, and then invited Mr. Swake Srisuchart, Chairman of Executive 
Committee, presiding as Chairman of the meeting, and commencing the meeting. 
 
 Thereafter, Mr. Swake Srisuchart, presided as Chairman of the Meeting, declared the 2015 
Annual General Meeting of Shareholders of Power Line Engineering Public Company Limited with 
the following agenda items: 
 
Agenda 1  To consider and certify the Minutes of the Extraordinary General Meeting of the 

Shareholders No. 1/2014 on 11 August 2014 
 The Chairman informed the Meeting that the Company had already submitted a copy 
of the Minutes of the Extraordinary General Meeting of the Shareholders No. 1/2014 on 11 August 
2014 to all shareholders together with the Notice of this Meeting prior to the Meeting (details as per 
Attachment 1 in the invitation letter), then asked whether there is any shareholder who wished to ask 
question or amend the Minutes (if any). 
 The Chairman asked whether there is any shareholder who wished to ask question or 
amend the Minutes.  
 Since there was no shareholder asking any further question or wishing to amend the 
Minutes, the Chairman then proposed the Meeting to consider and certify the Minutes of the 
Extraordinary General Meeting of the Shareholders No. 1/2014 on 11 August 2014. 
 This agenda shall be determined by the majority votes of the shareholders attending 
the meeting and having the right to vote. 
 Resolution After due consideration, the meeting unanimously resolved to certify the 
Minutes of the Extraordinary General Meeting of the Shareholders No. 1/2014 on 11 August 
2014with the following votes: 
 Approved  406,419,951 votes,  representing   100.00% 
 Disapproved  0  votes,  representing  0.00% 
 Abstained  0  votes,  representing  0.00% 
 
 There were 198 shareholders present at the Meeting. (Since there were additional 3 
shareholders attending in this agenda item) 
 

 

Agenda 2  To acknowledge the Company’s operating results of 2014 
 The Chairman of the meeting asked Mr. Sutee Tantivanichanon, Chief Financial 
Officer to explain the operating results 2014 of the Company to the meeting. Mr. Sutee explained as 
follows: 
 From the consolidated financial statements for the year ended 31 December 2014 of 
the Company, subsidiaries, related companies and Joint-Ventures, the total comprehensive income 
was Baht 16.46 million, compared to the total comprehensive income at Baht 7.94 million in 2013. 
Meanwhile, the Company’s financial statements reported the total comprehensive income at Baht 
100.09 million, compared to the total comprehensive income at Baht 205.85 million in 2013. The 
Company’s earnings per share were Baht 0.09 (Nine Satang), and from the consolidated financial 
statements, the earnings per share were Baht 0.04 (Four Satang). The main causes of the change 
were as follows: 

1. The Company’s total revenue was Baht 9.36 billion in 2014, increasing by 7.7% 
from Baht 8.69 billion in 2013 due to the revenue received from the construction and MEP system 
sector and from the profit of debt compromise. In the meantime, the Company’s financial statements 
reported the revenue at Baht 7.91 billion, increasing by 2.33% from Baht 7.73 billion in 2013 due to 
the revenue received from the new construction project and the dividend payments from 
subsidiaries. 

2. The cost of services to revenue ratio in 2014 was at 96.04% which decreased from 
96.5% in 2013, leading to the gross profit margin to increase to 3.96% from 3.5% in 2013. On the 
other hand, the Company’s financial statements reported the gross profit margin at 4.56%, increasing 
from 3.5% in 2013. However, the gross profit margin was still lower than the target due to the higher 
costs of construction materials and labor. 

3. From the Company’s financial statements, the Company had the profit before tax 
at Baht 115.7 million, decreasing from Baht 205.85 million in 2013 due to the impairment of 
investment in Bamrung Muang Plaza Co., Ltd. (subsidiary). Meanwhile, the consolidated financial 
statements reported the profit before tax at Baht 41.08 million, compared to Baht 25.16 million in 
2013. 
 After Mr. Sutee finished his report, the Chairman asked whether any shareholder had 
any question or any opinion regarding the Company’s 2014 operating results. 
Since there was no shareholder asking any further question, the Chairman stated that this agenda 
items was for acknowledgement of the Company’s 2014 operating results, there will be no vote for 
this agenda item. 
Resolution After due consideration, the Meeting acknowledged the Company’s operating results for 
the fiscal year 2014. (Since there will be no vote for this agenda item) 
 
Agenda 3  To consider and approve the financial statements for the year ended 31 
 December 2014 and Auditor’s Report 
 The Chairman informed the Meeting that the operating results and the consolidated 
financial statements of the Company and its subsidiaries as of 31 December 2014 were audited by 
the auditor and reviewed by the Audit Committee, as well as verification of the Board of Directors 
(the details of which are appeared in the 2014 Annual Report) which had submitted in advance 
together with the Notice of this Meeting to all shareholders. The Chairman also asked Mr. Sutee 
Tantivanichanon, Chief Financial Officer, to report the Company’s financial position and operating 
results for the year 2014 which can be summarized as follows: 
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 (Unit : Baht) 

 
 However, in order to comply with the Public Limited Company Act, the Company is 
required to prepare the financial statements as at the end of the accounting period of the Company 
that were audited by the auditor and propose them to the Shareholders’ Meeting for approval.  
 The Chairman asked whether any shareholder had any question or any opinion.  
 Mr. Sathaporn Pangnirun, the shareholder holding 22,000 shares and the proxy holder 
of Miss Thaneeya Techawiphu, the shareholder holding 15,000 shares, raised his hand and asked for 
the Chairman’s permission. He gave a morale speech to the Company’s shareholders, executives, 
and employees for making the Company grow further in a good direction. 
 Mr. Supachai Setsatian, the shareholder holding 2,000,000 shares and the proxy 
holder of Mr. Nopphon Setsatian, the shareholder holding 15,000 shares, suggested that 2 
subsidiaries, namely Power Prospect Co., Ltd. (PPC) and Bamrung Muang Plaza Co., Ltd. (BMP), 
did not have good operating results in the past leading the Company’s financial statements to be 
worse off; therefore, it would be better to sell these subsidiaries and concentrate on general 
construction companies which were the Company’s core business. He also asked 2 additional 
following questions: 

1. The progress of the lawsuits that the Company claimed Techner Co., Ltd. (TN) and 
its Managing Director as reported in the 2014 Annual Report 

2. Since the interest expense was high, what the approximate rate of interest was.  
 The Chairman asked Mr. Thada Chumasaratul, Company Secretary, and Mr. Sutee 
Tantivanichanon, Chief Financial Officer, to give answer to Mr. Supachai’s questions as follows:   
 Mr. Thada explained that regarding PPC and BMP, the operating results were 
negative and also led to the negative effect to the Company in the past several years; however, the 
Board of Directors and Executive Committee had been monitoring and resolving problems, but the 
result had not been successful. The price of rice husk, the main fuel of PPC’s biomass power plant, 
was more than Baht 1,300 per ton, and the price would have the tendency to increase; therefore, the 
operating result of PPC had always been negative. For BMP, the owner of SOHO project which is a 
wholesale and retail shopping mall, there were only few space lessees, approximately 40-50% of the 
total space leading to a few revenue that could not cover all expenses in which the Company has 
given the financial support every month. With regard to the entry into the property fund in 2014 and 
the entry into the Real Estate Investment Trust (REIT) fund, there could not be any actions since 
there were only few space lessees. In order for the project to enter into REIT fund, there should be 
space lessees at least 80% of the total space in which it would not be possible to do in the short 
period of time since the Company lacks of knowledge and expertise in this field. Consequently, in 
2015, the Board of Directors and Executive Committee approved to sell out these 2 companies, the 
same as the suggestion of Mr. Supachai Moreover, it is currently in the process, and the result will 
be further informed. In the case of TN, the Company claimed for the civil and criminal trials for 
TN’s Managing Directors and executives in which many lawsuits were already judged to be 
imprisonment and payments for damages by the Court of First Instance and Court of Appeals, and 

Description 

Consolidated Financial 
Statements 

Separate Financial 
Statements 

2014 2013 
(Adjusted) 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 
Total Shareholders’ equity 2,203,430,039 2,262,444,779 3,444,259,472 3,419,650,848 
Total revenue 9,360,028,827 8,689,599,433 7,911,187,056 7,732,006,833 
Total yearly comprehensive 
income (loss) 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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 (Unit : Baht) 

 
 However, in order to comply with the Public Limited Company Act, the Company is 
required to prepare the financial statements as at the end of the accounting period of the Company 
that were audited by the auditor and propose them to the Shareholders’ Meeting for approval.  
 The Chairman asked whether any shareholder had any question or any opinion.  
 Mr. Sathaporn Pangnirun, the shareholder holding 22,000 shares and the proxy holder 
of Miss Thaneeya Techawiphu, the shareholder holding 15,000 shares, raised his hand and asked for 
the Chairman’s permission. He gave a morale speech to the Company’s shareholders, executives, 
and employees for making the Company grow further in a good direction. 
 Mr. Supachai Setsatian, the shareholder holding 2,000,000 shares and the proxy 
holder of Mr. Nopphon Setsatian, the shareholder holding 15,000 shares, suggested that 2 
subsidiaries, namely Power Prospect Co., Ltd. (PPC) and Bamrung Muang Plaza Co., Ltd. (BMP), 
did not have good operating results in the past leading the Company’s financial statements to be 
worse off; therefore, it would be better to sell these subsidiaries and concentrate on general 
construction companies which were the Company’s core business. He also asked 2 additional 
following questions: 

1. The progress of the lawsuits that the Company claimed Techner Co., Ltd. (TN) and 
its Managing Director as reported in the 2014 Annual Report 

2. Since the interest expense was high, what the approximate rate of interest was.  
 The Chairman asked Mr. Thada Chumasaratul, Company Secretary, and Mr. Sutee 
Tantivanichanon, Chief Financial Officer, to give answer to Mr. Supachai’s questions as follows:   
 Mr. Thada explained that regarding PPC and BMP, the operating results were 
negative and also led to the negative effect to the Company in the past several years; however, the 
Board of Directors and Executive Committee had been monitoring and resolving problems, but the 
result had not been successful. The price of rice husk, the main fuel of PPC’s biomass power plant, 
was more than Baht 1,300 per ton, and the price would have the tendency to increase; therefore, the 
operating result of PPC had always been negative. For BMP, the owner of SOHO project which is a 
wholesale and retail shopping mall, there were only few space lessees, approximately 40-50% of the 
total space leading to a few revenue that could not cover all expenses in which the Company has 
given the financial support every month. With regard to the entry into the property fund in 2014 and 
the entry into the Real Estate Investment Trust (REIT) fund, there could not be any actions since 
there were only few space lessees. In order for the project to enter into REIT fund, there should be 
space lessees at least 80% of the total space in which it would not be possible to do in the short 
period of time since the Company lacks of knowledge and expertise in this field. Consequently, in 
2015, the Board of Directors and Executive Committee approved to sell out these 2 companies, the 
same as the suggestion of Mr. Supachai Moreover, it is currently in the process, and the result will 
be further informed. In the case of TN, the Company claimed for the civil and criminal trials for 
TN’s Managing Directors and executives in which many lawsuits were already judged to be 
imprisonment and payments for damages by the Court of First Instance and Court of Appeals, and 

Description 

Consolidated Financial 
Statements 

Separate Financial 
Statements 

2014 2013 
(Adjusted) 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 
Total Shareholders’ equity 2,203,430,039 2,262,444,779 3,444,259,472 3,419,650,848 
Total revenue 9,360,028,827 8,689,599,433 7,911,187,056 7,732,006,833 
Total yearly comprehensive 
income (loss) 16,465,310 7,935,509 100,088,674 205,852,732 

Earnings (loss) per share 0.04 0.02 0.09 0.21 

 

they are currently in the proceeding of the Supreme Court. There has also been following up the 
judgment execution of TN’s assets to repay debts to the Company. Besides, the lawsuit between TN 
and the National Housing Authority (NHA) is in the proceeding of the Court of First Instance. If 
NHA wins the lawsuit, the Company will have the obligation as the guarantee of TN. Nonetheless, 
the Company has already made the reserve for such damage, accounting for Baht 280 million. The 
progress will be further informed to shareholders. 
 Mr. Sutee clarified regarding the interest rate of short-term loans that it was 
approximately 6-7.5% per annum for OD loans and short-term loans approved by the bank in the 
form of project financing for each construction project. For the loan through promissory note (BE) 
and short-term debenture on a private placement basis to major investors, the interest rate was 
approximately 7.25% per annum.  
 Mr. Sumeth Karoonkatima, the shareholder holding 350,000 shares, would like to ask 
questions as follows: 

1. From the consolidated financial statements of the Company, the profits were 
approximately Baht 16 million in 2014 and Baht 7.9 million in 2013. The profit 
difference should be caused by other revenues that increased in 2014. Thus, what 
other revenues were. 

2. What the remaining backlog balance from the works obtained in 2014 was, and 
what the current remaining balance was. 

3. How the margin of backlog in 2014 and 2015 were. 
 Mr. Sutee informed that other revenues were mainly from the dividend payments of 
Sittharom Co., Ltd. (STR) which was the subsidiary, interests on bank deposits, and scrap sales. 
 For the backlog, the Chairman explained that the remaining backlog balance from the 
works obtained in 2014 which would be carried to 2015 was around Baht 8 billion. Such works of 
construction, structure, and architecture (Civil) had the gross profit approximately at 8-10%, and 
MEP system installation works (MEP) had approximately at 10-12%. Currently, the Company’s 
backlog was around Baht 9 billion. 
 Mr. Watchara Pancha-Anont, the shareholder holding 10,450,000 shares, asked for 
which related company accounts receivable in the access of 12 months were. 
 Mr. Sutee clarified that accounts receivable in the excess of 12 months, accounting 
around Baht 1 billion, were the debt of PAR Joint Venture whose almost 100% of the total shares 
was held by the Company. Such accounts receivable were the debt from construction fee that had not 
been paid to the Company due to the process of job delivery to the Mass Rapid Transit Authority of 
Thailand (MRTA). However, for the project of sky train purple line, there was no problem, and 
receivables would absolutely be collected. 
 Since there was no shareholder asking any further question or concern, the Chairman 
then asked the Meeting to approve the financial statements for the year ended 31 December 2014 
and Auditor’s Report. 
 This agenda shall be determined by the majority votes of the shareholders attending 
the meeting and having the right to vote. 
 Resolution After due consideration, the meeting unanimously resolved to certify the 
Company’s financial statements and consolidated financial statements for the fiscal year ended 31 
December 2014 and Auditor’s Report with the following votes:   
 Approved  415,499,851 votes,  representing   99.89% 
 Disapproved  244,400  votes,  representing  0.06% 
 Abstained  210,000  votes,  representing  0.05% 
  
 There were 222 shareholders present at the Meeting. (Since there were additional 27 
shareholders attending in this agenda item) 
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Agenda 4  To consider and approve the dividend payment for the Company’s Operating 
Results for the year 2014 
The Chairman informed that according to Section 115 of the Public Limited 

Company, B.E. 2535, the Company is required to pay dividend from the profits only. 
The Company has a policy of paying dividend at a rate of approximately 50% of the Company’s net 
profit after tax and legal reserve from the separate financial statements. Therefore, the Board of 
Directors opined as follows:  
 From the Company’s 2014 operating results, the Company reported the operating 
profit (the separate financial statements) of Baht 100,088,674 and reported the accumulated profits 
in 2014 of Baht 271,433,420. As a result, as of 31 December 2014, the Company was able to pay the 
dividend. Accordingly, the Company asked the Meeting to approve the dividend payment for the 
2014 operating results at a rate of Baht 0.046 per share (Four point Six Satang), amounting to Baht 
49,907,947.48 or representing 49.86% of the Company’s 2014 net profit and the allocation of the 
profit as the legal reserve at a rate of 5% of the 2014 net profit, totaling Baht 5,100,000. 
Which the record date set for determining the shareholders' entitlement to dividend payment on 23 
March 2015 and gathering the name of shareholders pursuant to Section 225 of the Securities and 
Exchange Act by the share registration book closing date on 24 March 2015 and the dividend will be 
paid on 22 May 2015. 
 
 History of comparative dividend information 
 

Details of dividend payment 2014 2013 
1. Net profit (loss) 100,088,674 Baht   205,852,732 Baht   
2. No. of shares 1,084,955,380 shares 1,072,626,551 shares 
3. Accumulated profits (losses) 

3.1 Legal reserve 
3.2 Non-allocated 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. Total dividend payment 49,907,947.48 Baht 102,972,148.90 Baht 
6. Dividend payout ratio (%) 49.86% of the net profit 50.02% of the net profit 

  
The Chairman asked whether any shareholder had any question or concern regarding 

the dividend payment. 
 Since there was no shareholder asking any further question, the Chairman then 

asked the Meeting to approve the dividend payment for the Company’s Operating Results for the 
year 2014. 

This agenda shall be determined by the majority votes of the shareholders attending 
the meeting and having the right to vote. 

Resolution After due consideration, the meeting unanimously resolved to approve the 
dividend payment to the shareholders at the rate of Baht 0.046 per share for the paid up of 
1,084,955,380 shares, amounting to Baht 49,907,947.48 by the dividend will be paid on 22 May 
2015 which the record date set for determining the shareholders' entitlement to dividend payment on 
23 March 2015 and gathering the name of shareholders pursuant to Section 225 of the Securities and 
Exchange Act by the share registration book closing date on 24 March 2015 with the following 
votes: 
 Approved  415,804,251 votes,  representing   99.95% 
 Disapproved  0  votes,  representing  0.00% 
 Abstained  210,000  votes,  representing  0.05% 
  
 There were 223 shareholders present at the Meeting. (Since there were additional 28 
shareholders attending in this agenda item) 
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Agenda 4  To consider and approve the dividend payment for the Company’s Operating 
Results for the year 2014 
The Chairman informed that according to Section 115 of the Public Limited 

Company, B.E. 2535, the Company is required to pay dividend from the profits only. 
The Company has a policy of paying dividend at a rate of approximately 50% of the Company’s net 
profit after tax and legal reserve from the separate financial statements. Therefore, the Board of 
Directors opined as follows:  
 From the Company’s 2014 operating results, the Company reported the operating 
profit (the separate financial statements) of Baht 100,088,674 and reported the accumulated profits 
in 2014 of Baht 271,433,420. As a result, as of 31 December 2014, the Company was able to pay the 
dividend. Accordingly, the Company asked the Meeting to approve the dividend payment for the 
2014 operating results at a rate of Baht 0.046 per share (Four point Six Satang), amounting to Baht 
49,907,947.48 or representing 49.86% of the Company’s 2014 net profit and the allocation of the 
profit as the legal reserve at a rate of 5% of the 2014 net profit, totaling Baht 5,100,000. 
Which the record date set for determining the shareholders' entitlement to dividend payment on 23 
March 2015 and gathering the name of shareholders pursuant to Section 225 of the Securities and 
Exchange Act by the share registration book closing date on 24 March 2015 and the dividend will be 
paid on 22 May 2015. 
 
 History of comparative dividend information 
 

Details of dividend payment 2014 2013 
1. Net profit (loss) 100,088,674 Baht   205,852,732 Baht   
2. No. of shares 1,084,955,380 shares 1,072,626,551 shares 
3. Accumulated profits (losses) 

3.1 Legal reserve 
3.2 Non-allocated 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. Total dividend payment 49,907,947.48 Baht 102,972,148.90 Baht 
6. Dividend payout ratio (%) 49.86% of the net profit 50.02% of the net profit 

  
The Chairman asked whether any shareholder had any question or concern regarding 

the dividend payment. 
 Since there was no shareholder asking any further question, the Chairman then 

asked the Meeting to approve the dividend payment for the Company’s Operating Results for the 
year 2014. 

This agenda shall be determined by the majority votes of the shareholders attending 
the meeting and having the right to vote. 

Resolution After due consideration, the meeting unanimously resolved to approve the 
dividend payment to the shareholders at the rate of Baht 0.046 per share for the paid up of 
1,084,955,380 shares, amounting to Baht 49,907,947.48 by the dividend will be paid on 22 May 
2015 which the record date set for determining the shareholders' entitlement to dividend payment on 
23 March 2015 and gathering the name of shareholders pursuant to Section 225 of the Securities and 
Exchange Act by the share registration book closing date on 24 March 2015 with the following 
votes: 
 Approved  415,804,251 votes,  representing   99.95% 
 Disapproved  0  votes,  representing  0.00% 
 Abstained  210,000  votes,  representing  0.05% 
  
 There were 223 shareholders present at the Meeting. (Since there were additional 28 
shareholders attending in this agenda item) 
 

 

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

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

1. Mr.  Sutee  Tantivanichanon   Director 
2. Dr.  Singchai  Aroonvuthiphong  Independent Director 
3. Mr. Somprasong  Boonyachai  Independent Director 
For the 2015 Annual General Meeting of Shareholders, in order to comply with good 

corporate governance principles in respect of the protection of the rights of shareholders, the 
Company had given an opportunity to its shareholders to propose agenda items of the meeting and to 
nominate the persons who have suitable qualifications to be elected which had announced to the 
Stock Exchange of Thailand (SET) and published on the Company’s website in advance from 4 
December 2014 to 20 February 2015. After the completion of such period, there were no 
shareholders nominated any person to be selected as the Company’s directors and/or proposed any 
other agenda item to the Company.  

After due consideration, the Nomination and Remuneration Committee and the Board 
of Directors deemed that the three directors to be retired by rotation as mentioned above had 
knowledge, ability, experience in the Company’s business, appropriateness which was the utmost 
benefit to the Company’s operation, and with complete qualification stipulated by the Public Limited 
Company Act and the Securities Act, then asked the Shareholders’ Meeting to consider and approve 
the appointment of those three directors, namely Mr. Sutee Tantivanichanon, Dr. Singchai 
Aroonvuphiphong, and Mr. Somprasong Boonyachai to be re-appointed to continue their office for 
another term. 

Although Dr. Singchai Aroonvuphiphong, and Mr. Somprasong Boonyachai have 
been independent directors for thirteen years, they still meet all the Company’s qualifications to 
continue holding this position, possessing the required expertise, knowledge, competency and 
experience. They have also performed their duties well during their times in office, please see 
Attachment 4 : Statement and Qualification of Independent Directors for details in the invitation 
letter, and this will be presented to the Shareholder Meeting for further approval. 

The Chairman asked whether any shareholder had any questions or concerns 
regarding the appointment of directors to replace those who retired by rotation. 
Since there was no shareholder asking any further question, the Chairman then asked the Meeting to 
approve the appointment of directors to replace those who retired by rotation. All voting ballots 
would be collected, and shareholders shall cast their votes on an individual basis for this agenda 
item.  
 This agenda shall be determined by the majority votes of the shareholders attending 
the meeting and having the right to vote. 

Resolution After due consideration, the meeting unanimously resolved to approve the 
appointment of those three directors, namely Mr. Sutee Tantivanichanon, Dr. Singchai 
Aroonvuphiphong, and Mr. Somprasong Boonyachai to be re-appointed to continue their office for 
another term. 

The number of the Company’s Board of Directors after the affirmative resolution to 
comprise of 7 members as follows: 

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

       Chairman of the Audit Committee 
6. Lt.  General Sinchai Nutsatid Independent Director and 

       Member of the Audit Committee 

43



 

7. Mr. Somprasong  Boonyachai  Independent Director and 
       Member of the Audit Committee 
 

The Directors authority to act on behalf of the company, namely Mr. Swake 
Srisuchart, Mr. Amnuay Karnjanopas, Mr. Phisant Chintanapakdee, any two of these three Directors 
shall be authorized to jointly sign together with the Company's seal affixed.  
 

The votes shall be cast for each candidate on an individual basis as follows: 
1. Mr. Sutee  Tantivanichanon  

  Approved   410,829,251 votes,  representing   98.74% 
  Disapproved    210,000  votes,  representing  0.05% 
  Abstained   5,017,000 votes,  representing   1.21% 
 

2. Dr.  Singchai  Aroonvuthiphong   
  Approved   411,229,251 votes,  representing   98.75% 
  Disapproved    210,000  votes,  representing  0.05% 
  Abstained   5,017,000 votes,  representing   1.20% 
 

3. Mr. Somprasong  Boonyachai   
  Approved  416,334,251 votes,  representing   99.97% 
  Disapproved    30,000 votes,  representing  0.01% 
  Abstained   92,000 votes,  representing   0.02% 
 
  There were 226 shareholders present at the Meeting. (Since there were additional 31 
shareholders attending in this agenda item) 
  The Chairman invited Mr. Sutee Tantivanichanon and Dr. Singchai Aroonvuphiphong 
on stage. 
 
Agenda 6  To consider and approve the remuneration of directors for the year 2015  
 The Chairman informed the Meeting that in order to comply with the Public Limited 
Company Act, B.E. 2535 which stipulates that each Annual General Meeting of Shareholders shall 
approve the remuneration of directors, which the remuneration of directors for the year 2015 have 
been appropriately considered by the Nomination and Remuneration Committee, therefore, the 
Board of Directors deemed it appropriate to determine the remuneration of directors which can be 
summarized as follows: 
 

Board of Directors’ Remuneration 
  

Components of Remunerations 2015 (proposed year) 2014 
Board of Directors’ Remuneration  
Meeting Allowance: Payment upon the 
presence 

- Chairman, Directors of the Board, 
Secretary of the Company and Chief 
Financial Officer 

- Independent Directors 

 
 
 

Baht 20,000/person/time 
 
 

Baht 40,000/person/time 

 
 
 

Baht 20,000/person/time 
 
 

Baht 40,000/person/time 
Audit Committee’s remuneration 
Yearly payment 

- Chairman of the Audit Committee 
- Member of the Audit Committee 

 
 

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

 
 

Baht 450,000/person/year 
Baht 400,000/person/year 
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7. Mr. Somprasong  Boonyachai  Independent Director and 
       Member of the Audit Committee 
 

The Directors authority to act on behalf of the company, namely Mr. Swake 
Srisuchart, Mr. Amnuay Karnjanopas, Mr. Phisant Chintanapakdee, any two of these three Directors 
shall be authorized to jointly sign together with the Company's seal affixed.  
 

The votes shall be cast for each candidate on an individual basis as follows: 
1. Mr. Sutee  Tantivanichanon  

  Approved   410,829,251 votes,  representing   98.74% 
  Disapproved    210,000  votes,  representing  0.05% 
  Abstained   5,017,000 votes,  representing   1.21% 
 

2. Dr.  Singchai  Aroonvuthiphong   
  Approved   411,229,251 votes,  representing   98.75% 
  Disapproved    210,000  votes,  representing  0.05% 
  Abstained   5,017,000 votes,  representing   1.20% 
 

3. Mr. Somprasong  Boonyachai   
  Approved  416,334,251 votes,  representing   99.97% 
  Disapproved    30,000 votes,  representing  0.01% 
  Abstained   92,000 votes,  representing   0.02% 
 
  There were 226 shareholders present at the Meeting. (Since there were additional 31 
shareholders attending in this agenda item) 
  The Chairman invited Mr. Sutee Tantivanichanon and Dr. Singchai Aroonvuphiphong 
on stage. 
 
Agenda 6  To consider and approve the remuneration of directors for the year 2015  
 The Chairman informed the Meeting that in order to comply with the Public Limited 
Company Act, B.E. 2535 which stipulates that each Annual General Meeting of Shareholders shall 
approve the remuneration of directors, which the remuneration of directors for the year 2015 have 
been appropriately considered by the Nomination and Remuneration Committee, therefore, the 
Board of Directors deemed it appropriate to determine the remuneration of directors which can be 
summarized as follows: 
 

Board of Directors’ Remuneration 
  

Components of Remunerations 2015 (proposed year) 2014 
Board of Directors’ Remuneration  
Meeting Allowance: Payment upon the 
presence 

- Chairman, Directors of the Board, 
Secretary of the Company and Chief 
Financial Officer 

- Independent Directors 

 
 
 

Baht 20,000/person/time 
 
 

Baht 40,000/person/time 

 
 
 

Baht 20,000/person/time 
 
 

Baht 40,000/person/time 
Audit Committee’s remuneration 
Yearly payment 

- Chairman of the Audit Committee 
- Member of the Audit Committee 

 
 

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

 
 

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

  
 

 

 The Chairman asked whether any shareholder had any question or concern regarding 
the Board of Directors’ Remuneration for the year 2015. 
 Since there was no shareholder asking any further question, the Chairman then asked 
the Meeting to cast their votes on the Board of Directors’ Remuneration for the year 2015. 
 This agenda shall be determined by the votes of not less than two-thirds of the total 
votes of shareholders present pursuant to Section 90 of the Public Limited Company Act B.E.2535. 
 Resolution The Meeting resolved to approve the directors’ remuneration for 2015 
which can be summarized as follows: 
 

Board of Directors’ Remuneration 
 

Components of Remunerations 2015 (proposed year) 2014 

Board of Directors’ Remuneration  
Meeting Allowance: Payment upon the 
presence 

- Chairman, Directors of the Board, 
Secretary of the Company and Chief 
Financial Officer 

- Independent Directors 

 
 
 

Baht 20,000/person/time 
 
 

Baht 40,000/person/time 

 
 
 

Baht 20,000/person/time 
 
 

Baht 40,000/person/time 
Audit Committee’s remuneration 
Yearly payment 

- Chairman of the Audit Committee 
- Member of the Audit Committee 

 
 

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

 
 

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

 
 The remunerations were approved with the following votes: 
 Approved   411,261,251 votes,  representing   98.75% 
 Disapproved   240,000  votes,  representing  0.06% 
 Abstained  4,955,000 votes,  representing  1.19% 
 
  There were 226 shareholders present at the Meeting. (Since there were additional 31 
shareholders attending in this agenda item) 
 
Agenda 7  To consider the appointment of the auditor and the stipulation of the 

remuneration 
The Chairman informed the Meeting that to select the auditor of 2015, the Chief 

Financial Officer (CFO) issued the invitation letter of auditor for the year 2015 to 25 auditors but 24 
of the auditors rejected with the reason of limited services of the accounting offices and the 
deficiency of personnel. Only CWWP Co., Ltd. (CWWP) gave the response and proposed the annual 
audit fee for the year 2015. 
The Audit Committee agreed to appoint CWWP Co., Ltd. (CWWP) to be the auditor of the 
Company for the first year. The following is the list of the auditor. 

- Mr. Cherdsakul Onmongkol C.P.A. No. 7195 
 (who has signed the Company’s financial statements for one year since 2014) 
 With this regard, Mr. Cherdsakul Onmongkol would be the auditor who could 
give opinions regarding the Company’s financial statements. If such certified public 
accountant could not be on his duty, CWWP shall provide another certified public accountant 
of CWWP to be the replacement and give the authority to the Company’s Board of Directors 
to approve the appointment of the new certified public accountant. 
 In addition, CWWP Co., Ltd. was also appointed to be the auditor for 7 of subsidiaries 
and Joint-Ventures for the year 2015.  
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The Annual audit fees for the year 2015 are as follows: 
(Unit : Baht) 

Audit Fees 
2015 

(proposed year) 2014 

Annual audit fee and consolidated financial 
Statements of 4 quarters 1,670,000 1,150,000 

Review fee for financial statements of 3 quarters 960,000 495,000 

Annual audit fee and 3 quarters of 7 subsidiaries 
and joint-venture companies 1,170,000 928,500 

Total 3,800,000 2,573,500 
 

The Chairman asked whether any shareholder had any questions or concerns 
regarding the appointment of the auditor and the stipulation of the remuneration. 
Mr.Supachai Setsatian, the shareholder holding 2,000,000 shares and the proxy holder of Mr. 
Nopphon Setsatian, the shareholder holding 15,000 shares, questioned as follows: 

1. Why only one auditor was proposed since it might further cause a problem to the 
Company. 

2. Why the audit fee was almost doubled. 
 Mr. Sutee explained that he had fully attempted to search for the new auditor by 
contacting all of the audit firms registered with the Office of the Securities and Exchange 
Commission (SEC) but was rejected with the reason of personnel deficiency. Only CWWP having 
the certified public accountant, namely Mr. Cherdsakul Onmongkol who registered with the SEC, 
responded to be the auditor for the Company. CWWP also informed that more certified public 
accountants registering with the SEC had currently been recruited, and it would be further informed. 
With regard to the increase of audit fee, Mr. Sutee clarified that it was appropriate in comparing to 
other auditors based on information searched in which 3-4 major audit firms could propose the 
service price at Baht 8-10 million. 
 Mr. Singchai, Chairman of the Audit Committee, additionally explained that there had 
currently been the problem of personnel deficiency of certified public accountants who registered 
with the SEC. Although there have been 25 audit firms having approximately 150 certified public 
accountants who registered with the SEC, it was still insufficient comparing to the number of listed 
companies in the Securities Exchange of Thailand (SET). At present, the Federation of Accounting 
Professions (FAP) and the SEC have been jointly resolving such certified public accountant 
deficiency problem which would further be completed. However, regarding the audit fee, he agreed 
that the amount was appropriate, so he then proposed the Meeting for consideration. 
The Chairman asked whether any shareholder had any question or concern regarding the 
appointment of the auditor and the stipulation of the remuneration. 
 Since there was no shareholder asking any further question, the Chairman then asked 
the Meeting to cast their votes on the appointment of the auditor and the stipulation of the 
remuneration. 
 This agenda shall be determined by the majority votes of the shareholders attending 
the meeting and having the right to vote. 
 Resolution After due consideration, the meeting unanimously resolved to approve the 
appointment of CWWP Co., Ltd. (CWWP) as the Company’s auditor for the first year. The 
following is the list of the auditor. 

- Mr. Cherdsakul Onmongkol C.P.A. No. 7195 
 (who has signed the Company’s financial statements for one year since 2014) 
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The Annual audit fees for the year 2015 are as follows: 
(Unit : Baht) 

Audit Fees 
2015 

(proposed year) 2014 

Annual audit fee and consolidated financial 
Statements of 4 quarters 1,670,000 1,150,000 

Review fee for financial statements of 3 quarters 960,000 495,000 

Annual audit fee and 3 quarters of 7 subsidiaries 
and joint-venture companies 1,170,000 928,500 

Total 3,800,000 2,573,500 
 

The Chairman asked whether any shareholder had any questions or concerns 
regarding the appointment of the auditor and the stipulation of the remuneration. 
Mr.Supachai Setsatian, the shareholder holding 2,000,000 shares and the proxy holder of Mr. 
Nopphon Setsatian, the shareholder holding 15,000 shares, questioned as follows: 

1. Why only one auditor was proposed since it might further cause a problem to the 
Company. 

2. Why the audit fee was almost doubled. 
 Mr. Sutee explained that he had fully attempted to search for the new auditor by 
contacting all of the audit firms registered with the Office of the Securities and Exchange 
Commission (SEC) but was rejected with the reason of personnel deficiency. Only CWWP having 
the certified public accountant, namely Mr. Cherdsakul Onmongkol who registered with the SEC, 
responded to be the auditor for the Company. CWWP also informed that more certified public 
accountants registering with the SEC had currently been recruited, and it would be further informed. 
With regard to the increase of audit fee, Mr. Sutee clarified that it was appropriate in comparing to 
other auditors based on information searched in which 3-4 major audit firms could propose the 
service price at Baht 8-10 million. 
 Mr. Singchai, Chairman of the Audit Committee, additionally explained that there had 
currently been the problem of personnel deficiency of certified public accountants who registered 
with the SEC. Although there have been 25 audit firms having approximately 150 certified public 
accountants who registered with the SEC, it was still insufficient comparing to the number of listed 
companies in the Securities Exchange of Thailand (SET). At present, the Federation of Accounting 
Professions (FAP) and the SEC have been jointly resolving such certified public accountant 
deficiency problem which would further be completed. However, regarding the audit fee, he agreed 
that the amount was appropriate, so he then proposed the Meeting for consideration. 
The Chairman asked whether any shareholder had any question or concern regarding the 
appointment of the auditor and the stipulation of the remuneration. 
 Since there was no shareholder asking any further question, the Chairman then asked 
the Meeting to cast their votes on the appointment of the auditor and the stipulation of the 
remuneration. 
 This agenda shall be determined by the majority votes of the shareholders attending 
the meeting and having the right to vote. 
 Resolution After due consideration, the meeting unanimously resolved to approve the 
appointment of CWWP Co., Ltd. (CWWP) as the Company’s auditor for the first year. The 
following is the list of the auditor. 

- Mr. Cherdsakul Onmongkol C.P.A. No. 7195 
 (who has signed the Company’s financial statements for one year since 2014) 
 
 
 

 

 With this regard, Mr. Cherdsakul Onmongkol would be the auditor who could 
give opinions regarding the Company’s financial statements. If such certified public 
accountant could not be on his duty, CWWP shall provide another certified public accountant 
of CWWP to be the replacement and give the authority to the Company’s Board of Directors 
to approve the appointment of the new certified public accountant. 
 

The Annual audit fees for the year 2015 are as follows: 
(Unit : Baht) 

Audit Fees 2015 
(proposed year) 2014 

Annual audit fee and consolidated financial 
Statements of 4 quarters 1,670,000 1,150,000 

Review fee for financial statements of 3 quarters 960,000 495,000 

Annual audit fee and 3 quarters of 7 subsidiaries 
and joint-venture companies 1,170,000 928,500 

Total 3,800,000 2,573,500 
 
  The appointment of the auditor and the stipulation of the remuneration were approved 
with the following votes: 
 Approved  407,828,451 votes,  representing   97.93% 
 Disapproved   8,089,800 votes,  representing  1.94% 
 Abstained             538,000 votes,  representing  0.13% 
 
  There were 226 shareholders present at the Meeting. (Since there were additional 31 
shareholders attending in this agenda item) 
 
Agenda 8  To Consider and approve the issuance of debentures in all types and forms 

(secured or unsecured debentures) 
 The limit (original plus new limits) of not exceeding Baht 1,500,000,000 (One 

Thousand, Five Hundred million Baht) 
 The Chairman informed the Meeting that the Company’s Board of Directors approved 
by the resolution of the Executive Committee No. 3/2015 on 27 February 2015 proposing on the 
issuance of debentures in all types and forms (secured or unsecured debentures) with the limit 
(original and new limits) of not exceeding Baht 1,500,000,000 (One Thousand, Five Hundred 
million Baht) to be working capital for business expansion with terms and conditions of debenture 
stock issuance 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.   
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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 
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 

 
The Chairman asked whether any shareholder had any question or concern regarding 

the consideration and approval of the issuance of debentures in all types and forms (secured or 
unsecured debentures) with the total limit (original plus new limits) of not exceeding Baht 
1,500,000,000 (One Thousand, Five Hundred million Baht). 

Mr. Supachai Setsatian, the shareholder holding 2,000,000 shares and the proxy 
holder of Mr. Nopphon Setsatian, the shareholder holding 15,000 shares, questioned as follows: 

1. With regard to the approval of such debenture stock issuance with the limit of not 
exceeding Baht 1,500 million, whether the remaining balance was Baht 1,000 million since the 
debenture stock at Baht 500 million was issued. 

2. How the Company would manage the foreign exchange risk for the debenture 
stock issuance in foreign currencies. 
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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 
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 

 
The Chairman asked whether any shareholder had any question or concern regarding 

the consideration and approval of the issuance of debentures in all types and forms (secured or 
unsecured debentures) with the total limit (original plus new limits) of not exceeding Baht 
1,500,000,000 (One Thousand, Five Hundred million Baht). 

Mr. Supachai Setsatian, the shareholder holding 2,000,000 shares and the proxy 
holder of Mr. Nopphon Setsatian, the shareholder holding 15,000 shares, questioned as follows: 

1. With regard to the approval of such debenture stock issuance with the limit of not 
exceeding Baht 1,500 million, whether the remaining balance was Baht 1,000 million since the 
debenture stock at Baht 500 million was issued. 

2. How the Company would manage the foreign exchange risk for the debenture 
stock issuance in foreign currencies. 
 
 
 
 
 

 

 Mr. Sutee informed that the Annual General Meeting of Shareholders had formerly 
approved such debenture stock issuance with the limit of not exceeding Baht 800 million which had 
currently been issued at Baht 500 million. In this Meeting, the increase of the limit to be not 
exceeding Baht 1,500 million was proposed; therefore, the Company would enable to increase the 
debenture stock issuance not exceeding Baht 1,000 million. Regarding a foreign currency, although 
the issuance was sometimes in foreign currencies, the Company used the financial instruments and 
exchange rates to convert into Baht for the Company to acknowledge the actual cost and prevent the 
foreign exchange risk. 
 Mr. Nopporn Rojwatkanchana, the proxy holder of Mr. Kontorn Rojwatkanchana, the 
shareholder holding 30,000 shares and Ms. Sukrita Rojwatkanchana, the shareholder holding 12,000 
shares, asked regarding the debenture stock issuance in Baht in the past, what the rating of this 
debenture stock was, how much the interest was paid, who purchased the debenture stocks, and 
whether ordinary shareholders could purchase the debenture stocks issued by the Company. 
 Mr. Sutee explained that in the past, the debenture stock issuance was not placed the 
credit rating since it was the debenture stock issuance in the specific basis to major investors who 
had high level in financial position and assets (High Net Worth). With this regard, a debenture stock 
buyer should have assets not less than Baht 100 million and yearly income not less that Baht 4 
million. Moreover, a debenture stock buyer would receive approximately 5-6% interest rate per 
annum, and the Company had the cost of debenture stock issuance including interest and procedure 
payments approximately at 7-7.25% per annum. 
 Mr. Watchara Pancha-Anont, the shareholder holding 10,450,000 shares, inquired 
whether the Company should arrange another form of financing since the Company had the gross 
profit margin approximately at 5-6% but paid approximately 7% for debenture stock interest rate, 
such rates were improper.  
 The Chairman explained that the gross profit margin was approximately 5-6%, 
compared to the revenue of Baht 9 billion, while the total debentures issued would not exceed Baht 
1,500 million in which its cost would be approximately 1.2% per annum, compared to the 
Company’s revenue. Thus, the gross profit margin would be at a higher rate than interest.  
 The Chairman asked whether any shareholder had any question or concern regarding 
the consideration and approval of the issuance of debentures in all types and forms (secured or 
unsecured debentures) with the total limit (original plus new limits) of not exceeding Baht 
1,500,000,000 (One Thousand, Five Hundred million Baht). 
Since there was no shareholder asking any further question, the Chairman then asked the Meeting to 
approve the consideration and approval of the issuance of debenture stocks in all types and forms 
(secured or unsecured debentures) with the total limit (original plus new limits) of not exceeding 
Baht 1,500,000,000 (One Thousand, Five Hundred million Baht) in accordance with the details and 
conditions mentioned above. 
 This agenda shall be determined by the votes of not less than three quarters of the total 
number of votes of shareholders who attend the meeting and have the right to vote. 
 Resolution After due consideration, the meeting unanimously resolved to approve the 
issuance of debentures in all types and forms (secured or unsecured debentures) with the total limit 
(original plus new limits) of not exceeding Baht 1,500,000,000 (One Thousand, Five Hundred 
million Baht) to be working capital for business expansion with terms and conditions of debenture 
stock issuance and offering 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.   
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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 
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. 
  
  The issuance of debenture stocks in all types and forms (with and without collateral) 
with the limit (original plus new limits) of not exceeding Baht 1,500,000,000 (One Thousand, Five 
Hundred million Baht) was approved with the following votes: 
 Approved  415,924,251 votes,  representing   99.87% 
 Disapproved     90,000 votes,  representing  0.02% 
 Abstained   442,000 votes,  representing  0.11% 
 
  There were 226 shareholders present at the Meeting. (Since there were additional 31 
shareholders attending in this agenda item) 
 
Agenda 9  Consideration of others (if any) 
 
  - None –  
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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 
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. 
  
  The issuance of debenture stocks in all types and forms (with and without collateral) 
with the limit (original plus new limits) of not exceeding Baht 1,500,000,000 (One Thousand, Five 
Hundred million Baht) was approved with the following votes: 
 Approved  415,924,251 votes,  representing   99.87% 
 Disapproved     90,000 votes,  representing  0.02% 
 Abstained   442,000 votes,  representing  0.11% 
 
  There were 226 shareholders present at the Meeting. (Since there were additional 31 
shareholders attending in this agenda item) 
 
Agenda 9  Consideration of others (if any) 
 
  - None –  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Chairman of the meeting asked the shareholders if there were any question for the 
Board of Directors to explain. 
 
 Since there was no shareholder making any inquiry, the Chairman, then thanked all 
the shareholders for their attendance of this Meeting and then declared the Meeting adjourned. 
 
 
The meeting adjourned at 16.00 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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ประวตัิกรรมการบริษัท  
Background of the Directors  

 

ประวตักิรรมการบริษัท (ระเบียบวาระที ่5.1) /Background of the Directors (Agenda 5.1) 
1. นายเสวก   ศรีสุชาต  
 Mr.Swake  Srisuchart 
อายุ   63  ปี (เกิดเม่ือปี พ.ศ. 2495) สัญชาติ  ไทย   
Age   63 Year (Born in 1952)  Nationality  Thai    
 

คุณวุฒิการศึกษา วปรอ. 4313  วิทยาลยัป้องราชอาณาจกัร 
Education NDC.4313  National Defence College  
  ปริญญาโท สาขาบริหารทัว่ไป มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
  Master of General Administration / Thammasat University 
  ปริญญาตรี  สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 Bachelor degree, Electrical Engineering / Chulalongkron University 
 

ประวตัิการฝึกอบรม DAP 10/2004, RCP 20/2008, DCP 136/2010  
Training 
 

ต าแหน่งปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษทั 
Current Positions Chairman   
  ประธานกรรมการบริหาร 
  Chairman of Executive Committee 
 

ปีที่รับต าแหน่ง แต่งตั้งตั้งแต่ปี 2531 รวม  28  ปี 
Year of position assigned Appointed in 1988 Totally 28 years 
 

การถือหุ้นบริษทั (ณ 31 ธันวาคม 2558) หุ้นสามญั จ านวน 110,923,214 หุ้น (10.19%) (ไดรั้บหุ้น ESOP 700,000 หน่วย แปลงสภาพเป็นหุ้นสามญั  
    จ านวน 280,000 หุ้น) 
No of shares held as of 31 December 2015 Amount of Common share 110,923,214 shares (10.19%)  (Receiving ESOP of 700,000 Units, Convertible  

into ordinary shares of 280,000 shares.)
  

การด ารงต าแหน่งในกจิการอ่ืนที่อาจท าให้เกดิ  
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ -ไม่มี- 
Other Positions having conflicts of interest None  
 

ต าแหน่งอ่ืนในปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษทั พีแอลอี อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (เดิม บจ. ยนิูมาฯ) 
Present position Chairman, PLE International Co.,Ltd. , (Unima) 
  กรรมการ บริษทั เทคเนอร์ จ ากดั 
  Director, Techner Co.,Ltd. 
  กรรมการ บริษทั เอส เอ พี เอส 2007 โฮลด้ิง จ ากดั 
  Director, SAPS 2007 Holding Co.,Ltd.    
 

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2558 เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั จ านวน  11/12  คร้ัง 
Attending the Board’s meeting in 2015 Board of Directors Meeting 11/12 
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ประวตัิกรรมการบริษัท  
Background of the Directors  

 

ประวตักิรรมการบริษัท (ระเบียบวาระที ่5.1) /Background of the Directors (Agenda 5.1) 
1. นายเสวก   ศรีสุชาต  
 Mr.Swake  Srisuchart 
อายุ   63  ปี (เกิดเม่ือปี พ.ศ. 2495) สัญชาติ  ไทย   
Age   63 Year (Born in 1952)  Nationality  Thai    
 

คุณวุฒิการศึกษา วปรอ. 4313  วิทยาลยัป้องราชอาณาจกัร 
Education NDC.4313  National Defence College  
  ปริญญาโท สาขาบริหารทัว่ไป มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
  Master of General Administration / Thammasat University 
  ปริญญาตรี  สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 Bachelor degree, Electrical Engineering / Chulalongkron University 
 

ประวตัิการฝึกอบรม DAP 10/2004, RCP 20/2008, DCP 136/2010  
Training 
 

ต าแหน่งปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษทั 
Current Positions Chairman   
  ประธานกรรมการบริหาร 
  Chairman of Executive Committee 
 

ปีที่รับต าแหน่ง แต่งตั้งตั้งแต่ปี 2531 รวม  28  ปี 
Year of position assigned Appointed in 1988 Totally 28 years 
 

การถือหุ้นบริษทั (ณ 31 ธันวาคม 2558) หุ้นสามญั จ านวน 110,923,214 หุ้น (10.19%) (ไดรั้บหุ้น ESOP 700,000 หน่วย แปลงสภาพเป็นหุ้นสามญั  
    จ านวน 280,000 หุ้น) 
No of shares held as of 31 December 2015 Amount of Common share 110,923,214 shares (10.19%)  (Receiving ESOP of 700,000 Units, Convertible  

into ordinary shares of 280,000 shares.)
  

การด ารงต าแหน่งในกจิการอ่ืนที่อาจท าให้เกดิ  
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ -ไม่มี- 
Other Positions having conflicts of interest None  
 

ต าแหน่งอ่ืนในปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษทั พีแอลอี อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (เดิม บจ. ยนิูมาฯ) 
Present position Chairman, PLE International Co.,Ltd. , (Unima) 
  กรรมการ บริษทั เทคเนอร์ จ ากดั 
  Director, Techner Co.,Ltd. 
  กรรมการ บริษทั เอส เอ พี เอส 2007 โฮลด้ิง จ ากดั 
  Director, SAPS 2007 Holding Co.,Ltd.    
 

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2558 เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั จ านวน  11/12  คร้ัง 
Attending the Board’s meeting in 2015 Board of Directors Meeting 11/12 
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2. นายพสัินต์  จนิตนาภกัด ี
  Mr. Phisant  Chintanapakdee 
อายุ   68  ปี (เกิดเม่ือปี พ.ศ. 2491) สัญชาติ ไทย 
Age   68 Year (Born in 1948)   Nationality Thai     
 

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

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

ต าแหน่งปัจจุบัน กรรมการบริษทั 
Current Positions Director  
  กรรมการบริหาร 
  Executive Director 
 

ปีที่รับต าแหน่ง แต่งตั้งตั้งแต่ปี 2547 รวม 12  ปี 
Year of position assigned Appointed  in 2004 Totally 12 years 
 

การถือหุ้นบริษทั (ณ 31 ธันวาคม 2558) หุ้นสามญั จ านวน 3,304,660 หุ้น (0.30%)  (ไดรั้บหุ้น ESOP 700,000 หน่วย แปลงสภาพเป็นหุ้นสามญั  
    จ านวน 280,000 หุ้น) 
No of shares held as of 31 December 2015 Amount of Common share 3,304,660 shares (0.30%)  (Receiving ESOP of 700,000 Units, Convertible 

into ordinary shares of 280,000 shares.)  
 

การด ารงต าแหน่งในกจิการอ่ืนที่อาจท าให้เกดิ  
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ -ไม่มี- 
Other Positions having conflicts of interest None  
 

ต าแหน่งอ่ืนในปัจจุบัน กรรมการบริษทั พีแอลอี อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (เดิม บจ. ยนิูมาฯ) 
Present position Director, PLE International Co.,Ltd. , (Unima)   
  กรรมการบริษทั บ ารุงเมืองพลาซ่า จ ากดั 
  Director, Bumrung Muang Plaza Co.,Ltd. 
  กรรมการ บริษทั เอส เอ พี เอส 2007 โฮลด้ิง จ ากดั 
  Director, SAPS 2007 Holding Co.,Ltd.  
    
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2558 เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั จ านวน  12/12 คร้ัง 
Attending the Board’s meeting in 2015 Board of Directors Meeting 12/12      
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3. พลโทสินชัย นุตสถิตย์ 
 Lt.General Sinchai  Nutsatid 
อายุ   68  ปี (เกิดเม่ือปี พ.ศ. 2490) สัญชาติ ไทย   
Age   68 Year (Born in 1947)  Nationality Thai    
 

คุณวุฒิการศึกษา วปรอ. 4313  วิทยาลยัป้องราชอาณาจกัร 
Education NDC.4313  National Defence College 
  ปริญญาตรี  สาขาวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้  
  Bachelor of Science / Chulachomklao Royal Military Academy 
 

ประวตัิการฝึกอบรม DAP 41/2005, DCP 136/2010 
Training 
 

ต าแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระ 
Current Positions Independent Director  
  กรรมการตรวจสอบ 
  Member of the Audit Committee 
 

ปีที่รับต าแหน่ง แต่งตั้งตั้งแต่ปี 2545 รวม 14  ปี 
Year of position assigned Appointed in 2002 Totally 14 years 
 

การถือหุ้นบริษทั (ณ. 31 ธันวาคม 2558) หุ้นสามญั จ  านวน  -  หุ้น ไดรั้บหุ้น ESOP 700,000 หน่วย (ยงัไม่ไดแ้ปลงสภาพ) 
No of shares held as of 31 December 2015 Amount of Common share  -  shares (Receiving ESOP of 700,000 Units, which have not 
   yet exercised)  
 

การด ารงต าแหน่งในกจิการอ่ืนที่อาจท าให้เกดิ  
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ -ไม่มี- 
Other Positions having conflicts of interest None  
 

ต าแหน่งอ่ืนในปัจจุบัน ขา้ราชการบ านาญ กองทพับก 
Present position Retired Army  
 

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2558 เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั จ านวน  12/12  คร้ัง 
Attending the Board’s meeting in 2015 Board of Directors Meeting 12/12     
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3. พลโทสินชัย นุตสถิตย์ 
 Lt.General Sinchai  Nutsatid 
อายุ   68  ปี (เกิดเม่ือปี พ.ศ. 2490) สัญชาติ ไทย   
Age   68 Year (Born in 1947)  Nationality Thai    
 

คุณวุฒิการศึกษา วปรอ. 4313  วิทยาลยัป้องราชอาณาจกัร 
Education NDC.4313  National Defence College 
  ปริญญาตรี  สาขาวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้  
  Bachelor of Science / Chulachomklao Royal Military Academy 
 

ประวตัิการฝึกอบรม DAP 41/2005, DCP 136/2010 
Training 
 

ต าแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระ 
Current Positions Independent Director  
  กรรมการตรวจสอบ 
  Member of the Audit Committee 
 

ปีที่รับต าแหน่ง แต่งตั้งตั้งแต่ปี 2545 รวม 14  ปี 
Year of position assigned Appointed in 2002 Totally 14 years 
 

การถือหุ้นบริษทั (ณ. 31 ธันวาคม 2558) หุ้นสามญั จ  านวน  -  หุ้น ไดรั้บหุ้น ESOP 700,000 หน่วย (ยงัไม่ไดแ้ปลงสภาพ) 
No of shares held as of 31 December 2015 Amount of Common share  -  shares (Receiving ESOP of 700,000 Units, which have not 
   yet exercised)  
 

การด ารงต าแหน่งในกจิการอ่ืนที่อาจท าให้เกดิ  
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ -ไม่มี- 
Other Positions having conflicts of interest None  
 

ต าแหน่งอ่ืนในปัจจุบัน ขา้ราชการบ านาญ กองทพับก 
Present position Retired Army  
 

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2558 เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั จ านวน  12/12  คร้ัง 
Attending the Board’s meeting in 2015 Board of Directors Meeting 12/12     
 
 
 

 
เอกสารแนบ 4 

 

นิยามและคุณสมบตัขิองกรรมการอสิระ 
 
นิยามของกรรมการอสิระ 

กรรมการท่ีไม่มีธุรกิจหรือส่วนร่วมในการบริหารงาน หรือมีผลประโยชน์เก่ียวขอ้งกบับริษทั อนัอาจมี
ผลกระทบต่อการตดัสินใจโดยอิสระของตน โดยกรรมการอิสระตอ้งมีคุณสมบติัตามขอ้ก าหนดของส านกังาน ก.ล.ต. 
และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงก าหนดใหมี้กรรมการอิสระไม่นอ้ยกวา่ 3 คน หรือ 1 ใน 3 ของกรรมการ
ทั้งหมด  โดยบริษัทได้ก าหนดให้กรรมการอสิระต้องมคุีณสมบตั ิดงันี ้

1. ถือหุน้ไม่เกิน 0.5% ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษทั บริษทัในเครือ บริษทัร่วม 
บริษทัยอ่ย หรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 

2. ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์ หรือส่วนไดเ้สีย ไม่วา่ทางตรงทางออ้ม ทั้งในดา้น
การเงิน และการบริหารงาน ซ่ึงรวมถึงไม่เป็นลูกคา้ คูค่า้ ผูจ้ดัหาวตัถุดิบ เจา้หน้ี/ลูกหน้ีการคา้ เจา้หน้ี/
ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืของบริษทั บริษทัในเครือ บริษทัร่วม บริษทัยอ่ย หรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ใน
ลกัษณะท่ีจะท าใหข้าดความเป็นอิสระ 

3. ไม่เป็นญาติสนิทกบัผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั บริษทัในเครือ บริษทัร่วม บริษทัยอ่ย หรือ
บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ และไม่ไดรั้บการแต่งตั้งใหเ้ป็นตวัแทน เพ่ือรักษาผลประโยชนข์อง
กรรมการ และ/หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

4. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ า 
ผูใ้หบ้ริการดา้นวชิาชีพแก่บริษทั เช่น ผูส้อบบญัชี ทนายความ หรือเป็นผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั
หรือบริษทัในเครือ บริษทัร่วม บริษทัยอ่ย หรือเป็นบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ และไม่มีผลประโยชน์
หรือส่วนไดเ้สียในลกัษณะดงักล่าวมาแลว้เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี รวมทั้งสามารถเขา้ร่วมประชุม
คณะกรรมการ โดยใหค้วามเห็นอยา่งอิสระได ้

 
หมายเหตุ  บริษทัได้ก าหนดนิยาม และคุณสมบัติของกรรมการอิสระเป็นไปตามข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์ ส าหรับคุณสมบัติในข้อ 1 เป็นเกณฑ์ท่ีเข้มงวดกว่า กลต. และ ตลท. 
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Attachment No.4 

 

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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Attachment No.4 

 

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. 

 

เอกสารแนบ 5 
Attachment No. 5   

ระเบียบวาระที ่5.2/Agenda 5.2                                                                                                                                                                                                                                           
    

ประวตัิกรรมการตรวจสอบ 
Background of the Audit Committee 

ประวตักิรรมการตรวจสอบ (ระเบียบวาระที ่5.2) /Background of the Directors (Agenda 5.2) 
 

1. ดร.สิงห์ชัย  อรุณวุฒพิงศ์ 
 Dr.Singchai  Aroonvuthiphong 
อายุ   55 ปี (เกิดเม่ือปี พ.ศ. 2503) สัญชาติ ไทย 
Age   55 Year (Born in 1960)  Nationality  Thai    
 

คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาเอก สาขาการจดัการธุรกิจ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต 
Education  Doctoral Degree, General Business/ Suan Dusit Rajabhat University     
   ปริญญาโท สาขาบริหารทัว่ไป มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
 Master Degree,General Administration/  
 University of the Thai Chamber of Commerce 
 ประกาศนียบตัร สาขาสอบบญัชี  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 Diploma, Accounting Auditor/ Thammasat University 
 ปริญญาตรี สาขาการบญัชี  มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
 Bachelor Degree, Accounting/ Ramkhamhaeng University 
 

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

ต าแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระ 
Current Positions Independent Director  
  ประธานกรรมการตรวจสอบ 
  Chairman of Audit Committee 
 

ปีที่รับต าแหน่ง แต่งตั้ง ตั้งแต่ปี 2545 รวม  14  ปี 
Year of position assigned Appointed in 2002 Totally 13 years 
 

การถือหุ้นบริษทั (ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558) หุ้นสามญั จ  านวน  -  หุ้น สละสิทธิไม่รับ ESOP (จ านวน 700,000 หน่วย) 
No of shares held as of 31 December 2015 Amount of Common share  -  shares (Relinquished his right of ESOP of 700,000 Units)  
 

การด ารงต าแหน่งในกจิการอ่ืนที่อาจท าให้เกดิ  
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ -ไม่มี- 
Other Positions having conflicts of interest None  
 

ต าแหน่งอ่ืนในปัจจุบัน กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั สิรินทร์ ซีพีเอ จ ากดั  
Present position  Managing Director, Sirin CPA Company Limited   
 

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2558 เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จ านวน  5/5  คร้ัง 
Attending the Audit Committee’s meeting in 2015 Audit Committee Meeting 5/5  
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เอกสารแนบ 5 
Attachment No. 5   

ระเบียบวาระที ่5.2/Agenda 5.2                                                                                                                                                                                                                                           
    
 
2. พลโทสินชัย   นุตสถิตย์ 
 Lt.General Sinchai   Nutsatid   
อายุ   68  ปี (เกิดเม่ือปี พ.ศ. 2490) สัญชาติ ไทย   
Age   68 Year (Born in 1947)  Nationality Thai    
 

คุณวุฒิการศึกษา วปรอ. 4313  วิทยาลยัป้องราชอาณาจกัร 
Education NDC.4313  National Defence College 
  ปริญญาตรี  สาขาวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้  
  Bachelor of Science / Chulachomklao Royal Military Academy 
 

ประวตัิการฝึกอบรม DAP 41/2005, DCP 136/2010 
Training 
 

ต าแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระ 
Current Positions Independent Director  
  กรรมการตรวจสอบ 
  Member of the Audit Committee 
 

ปีที่รับต าแหน่ง แต่งตั้ง ตั้งแต่ปี 2545 รวม 14  ปี 
Year of position assigned Appointed in 2002 Totally 14 years 
 

การถือหุ้นบริษทั (ณ. 31 ธันวาคม 2558) หุ้นสามญั จ  านวน  -  หุ้น ไดรั้บหุ้น ESOP 700,000 หน่วย (ยงัไม่ไดแ้ปลงสภาพ) 
No of shares held as of 31 December 2015 Amount of Common share  -  shares (Receiving ESOP of 700,000 Units, which have not 
   yet exercised)  
 

การด ารงต าแหน่งในกจิการอ่ืนที่อาจท าให้เกดิ  
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ -ไม่มี- 
Other Positions having conflicts of interest None  
 

ต าแหน่งอ่ืนในปัจจุบัน ขา้ราชการบ านาญ กองทพับก 
Present position Retired Army  
 

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2558 เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั จ านวน  12/12  คร้ัง 
Attending the Board’s meeting in 2015 Board of Directors Meeting 12/12     
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ระเบียบวาระที ่5.2/Agenda 5.2                                                                                                                                                                                                                                           
    
 
2. พลโทสินชัย   นุตสถิตย์ 
 Lt.General Sinchai   Nutsatid   
อายุ   68  ปี (เกิดเม่ือปี พ.ศ. 2490) สัญชาติ ไทย   
Age   68 Year (Born in 1947)  Nationality Thai    
 

คุณวุฒิการศึกษา วปรอ. 4313  วิทยาลยัป้องราชอาณาจกัร 
Education NDC.4313  National Defence College 
  ปริญญาตรี  สาขาวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้  
  Bachelor of Science / Chulachomklao Royal Military Academy 
 

ประวตัิการฝึกอบรม DAP 41/2005, DCP 136/2010 
Training 
 

ต าแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระ 
Current Positions Independent Director  
  กรรมการตรวจสอบ 
  Member of the Audit Committee 
 

ปีที่รับต าแหน่ง แต่งตั้ง ตั้งแต่ปี 2545 รวม 14  ปี 
Year of position assigned Appointed in 2002 Totally 14 years 
 

การถือหุ้นบริษทั (ณ. 31 ธันวาคม 2558) หุ้นสามญั จ  านวน  -  หุ้น ไดรั้บหุ้น ESOP 700,000 หน่วย (ยงัไม่ไดแ้ปลงสภาพ) 
No of shares held as of 31 December 2015 Amount of Common share  -  shares (Receiving ESOP of 700,000 Units, which have not 
   yet exercised)  
 

การด ารงต าแหน่งในกจิการอ่ืนที่อาจท าให้เกดิ  
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ -ไม่มี- 
Other Positions having conflicts of interest None  
 

ต าแหน่งอ่ืนในปัจจุบัน ขา้ราชการบ านาญ กองทพับก 
Present position Retired Army  
 

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2558 เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั จ านวน  12/12  คร้ัง 
Attending the Board’s meeting in 2015 Board of Directors Meeting 12/12     
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3. นายสมประสงค์  บุญยะชัย 
 Mr. Somprasong   Boonyachai 
อายุ  60  ปี (เกิดเม่ือปี พ.ศ. 2498) สัญชาติ ไทย 
Age  60 Year (Born in 1955)  Nationality  Thai    
 

คุณวุฒิการศึกษา   ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขารัฐศาสตร์  
Education   มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
    Honorary Ph.D.(Political Science) /Ramkhamhaeng University 
    วปรอ. 4313  วิทยาลยัป้องราชอาณาจกัร 
   NDC.4313  National Defence College  
  ปริญญาโท สาขา  IE&M สถาบนัเทคโนโลยแีห่งเอเชีย 
  Master of Engineering (IE&M)/ Asian Institute of Technology (AIT) 
  ปริญญาตรี  สาขา  IE  สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ ธนบุรี  
  Bachelor Degree, Industrial Engineering / 
  King Mongkul’s University of Technology Thonburi 
 

ประวตัิการฝึกอบรม IMD (High Performance Boards Program), DAP 30/2004, DCP67/2005, RCP 21/2009 
Training 
 

ต าแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระ 
Current Positions Independent Director  
  กรรมการตรวจสอบ 
  Member of the Audit Committee 
 

ปีที่รับต าแหน่ง แต่งตั้ง ตั้งแต่ปี 2545 รวม  14  ปี 
Year of position assigned Appointed in 2002 Totally 14 years 
 

การถือหุ้นบริษทั (ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558) หุ้นสามญั จ  านวน  -  หุ้น ไดรั้บหุ้น ESOP 700,000 หุ้น (ยงัไม่ไดแ้ปลงสภาพ) 
No of shares held as of 31 December 2015 Amount of Common share  -  shares (Receiving ESOP of 700,000 Units, which have not 
   yet exercised)  
 

การด ารงต าแหน่งในกจิการอ่ืนที่อาจท าให้เกดิ  
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ -ไมมี่- 
Other Positions having conflicts of interest None  
 

ต าแหน่งอ่ืนในปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บมจ.อินทชั โฮลด้ิง 
Present position Chairman of the Executive Committee, Intouch Holdings Public Company Limited. 
  กรรมการ บมจ.อินทชั โฮลด้ิง, บมจ. แอดวาซ์น อินโฟร์ เซอร์วิส, บมจ.ไทยคม  
  Directors, Intouch Holdings Public Company Limited, Advanced Info Service Public Company Limited, 
  Thaicom Public Company Limited. 
 

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2558 เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จ านวน  4/5  คร้ัง 
Attending the Audit Committee’s meeting in 2015 Audit Committee Meeting 4/5  
 

59



เอกสารแนบ 6 
Attachment No.6 

 

MAP 
 

โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพ 
Ambassador Hotel Bangkok 

171 Sukhumvit Soi 11-13, Sukhumvit Rd., Wattana, Bangkok 
Tel :  66 (0) 2 254 0444 
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MAP 
 

โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพ 
Ambassador Hotel Bangkok 

171 Sukhumvit Soi 11-13, Sukhumvit Rd., Wattana, Bangkok 
Tel :  66 (0) 2 254 0444 

 

                              เอกสารแนบ 7  ก  
Attachment No.7 A 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 
Proxy Form A 

(แบบทัว่ไปซ่ึงเป็นแบบท่ีง่ายไม่ซบัซอ้น) 
(General From) 

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

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

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

ต าบล/แขวง................................................อ าเภอ/เขต...................................................จงัหวดั...................................................รหสัไปรษณีย.์.................. 
Sub-District                        District                 Province                  Zip Code 

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

โดยถือหุน้จ านวนทั้งส้ินรวม..............................................หุน้            และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั...........................................เสียง ดงัน้ี 
Holding the total amounting of                                 shares       and the voting right equals to           votes as follows: 
 หุน้สามญั...........................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนเสียง ไดเ้ท่ากบั..................................................เสียง 

Ordinary share   shares equal to voting right          votes 
3. ขอมอบฉนัทะให ้

Hereby appoint 
 (1)......................................................................................อายุ...............ปี อยูบ่า้นเลขท่ี...................................... ถนน.......................................... 
                Age                  Address                 Road 
ต าบล/แขวง............................................อ าเภอ/เขต.....................................................จงัหวดั........................................................รหสัไปรษณีย.์......................หรือ 
Sub-District       District               Province     Zip Code           : or, 
 (2)......................................................................................อายุ..................ปี อยูบ่า้นเลขท่ี.................................... ถนน.......................................... 
                Age                     Address                  Road 
ต าบล/แขวง.............................................อ าเภอ/เขต...................................................จงัหวดั.........................................................รหสัไปรษณีย.์......................หรือ 
Sub-District        District               Province     Zip Code           : or, 
 (3)        มอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ             ดร.สิงห์ชยั   อรุณวุฒิพงศ ์       อายุ    55 ปี   
 Assign a proxy to the Independent Director/Chairman of the Audit Committee,     Dr.Singchai   Aroonvuthiphong  Age    55      years 
อยูบ่า้นเลขท่ี         2 ซอย     สุขุมวิท 81 (ศิริพจน)์ ถนน     สุขุมวิท แขวง        บางจาก เขต        พระโขนง  
Address at No.      2 Soi  Sukhumvit 81 (Siripot) Road      Sukhumvit Sub-District   Bangjak District Phrakhanong 
จงัหวดั     กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย ์       10260  
Province      Bangkok  Zip Code     10260 

คนหน่ึงคนใดเพยีงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2559  
ในวนัศุกร์ที ่ 29  เมษายน  2559   เร่ิมประชุมเวลา  14.30  น.  ณ  หอ้งศาลาไทย  ชั้น 3 โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพ   เลขท่ี 171 ซอยสุขุมวิท 11-13  ถนนสุขมุวิท
เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร   หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the 2016 Annual General Meeting of Shareholders to be held on 29 April 2016  
at  2:30 PM. at Salathai Room, on the Floor 3, Ambassador Hotel Bangkok,  No.171  Soi Sukhumvit 11-13, Sukhumvit Road., Wattana, Bangkok or on the date 
and at the place as may be postponed or changed. 
 กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะกระท าไปในการประชุมนั้น ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
 I/We shall be fully liable for any action taken by the proxy holder at the meeting. 
 
     ลงช่ือ......................................................................ผูม้อบฉนัทะ 
     Signature    Proxy Grantor 
               (..................................................................) 
 
     ลงช่ือ...................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
     Signature                   Proxy Holder 
              (..................................................................) 
 
     ลงช่ือ...................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
     Signature                  Proxy Holder    

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

 
หมายเหตุ    ผู้ถือหุ้นทีม่อบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพยีงรายเดยีวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้

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

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

 

ติดอากรแสตมป์  
20  บาท  

D u t y  S t am p  
20  B ah t  
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  เอกสารแนบ 7 ข 
Attachment No. 7 B 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
Proxy Form B 

(แบบท่ีก าหนดรายการต่าง ๆ ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจนตายตวั) 
(Proxy Form containing specific details) 

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

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

 
1. ขา้พเจา้.............................................................................สญัชาติ................................อยูบ่า้นเลขท่ี........................ถนน.................................... 

I/We             Nationality                     Address                  Road 
ต าบล/แขวง................................................อ าเภอ/เขต...................................................จงัหวดั...................................................รหสัไปรษณีย.์.................. 
Sub-District                        District                 Province                  Zip Code 

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

โดยถือหุน้จ านวนทั้งส้ินรวม..................................หุน้  และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั.............................................เสียง ดงัน้ี 
holding the total amounting of                      shares   and the voting right equals to   votes as follows: 
 หุน้สามญั............................................หุน้    ออกเสียงลงคะแนนเสียง ไดเ้ท่ากบั...................................เสียง 

Ordinary share   shares  equivalent to voting right                                votes 
 

3. ขอมอบฉนัทะให ้
Hereby appoint  

 (1)...................................................................................อายุ.............ปี อยูบ่า้นเลขท่ี....................................ถนน............................................ 
             Age             Address                         Road  
ต าบล/แขวง............................................อ าเภอ/เขต....................................................จงัหวดั...............................................รหสัไปรษณีย.์..................หรือ 
Sub-District                     District               Province            Zip Code                ; or, 
 
 (2)...................................................................................อายุ.............ปี อยูบ่า้นเลขท่ี....................................ถนน............................................ 
              Age             Address                         Road 
ต าบล/แขวง............................................อ าเภอ/เขต....................................................จงัหวดั...............................................รหสัไปรษณีย.์..................หรือ 
Sub-District                     District                 Province            Zip Code                ; or, 
 
 (3)        มอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ             ดร.สิงห์ชยั   อรุณวุฒิพงศ ์       อายุ    55 ปี   

 Assign a proxy to the Independent Director/Chairman of the Audit Committee,     Dr.Singchai   Aroonvuthiphong  Age    55      years 
อยูบ่า้นเลขท่ี         2 ซอย     สุขุมวิท 81 (ศิริพจน)์ ถนน     สุขุมวิท แขวง        บางจาก เขต        พระโขนง  
Address at No.      2 Soi  Sukhumvit 81 (Siripot) Road      Sukhumvit Sub-District   Bangjak District Phrakhanong 
จงัหวดั     กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย ์       10260  
Province      Bangkok  Zip Code     10260 
 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2559  
ในวนัศุกร์ที ่ 29  เมษายน  2559   เร่ิมประชุมเวลา  14.30  น.  ณ  หอ้งศาลาไทย  ชั้น 3 โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพ   เลขท่ี 171 ซอยสุขุมวิท 11-13  ถนนสุขุมวิท
เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร   หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at  the  2016  Annual General Meeting of Shareholders to be held  on 29 April 2016  
at  2:30 PM. at Salathai Room, on the Floor 3, Ambassador Hotel Bangkok,  No.171  Soi Sukhumvit 11-13, Sukhumvit Road., Wattana, Bangkok or on the date 
and at the place as may be postponed or changed. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ตดิอากรแสตมป์ 
20 บาท 

Duty Stamp 
20 Baht 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
Proxy Form B 

(แบบท่ีก าหนดรายการต่าง ๆ ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจนตายตวั) 
(Proxy Form containing specific details) 

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

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

 
1. ขา้พเจา้.............................................................................สญัชาติ................................อยูบ่า้นเลขท่ี........................ถนน.................................... 

I/We             Nationality                     Address                  Road 
ต าบล/แขวง................................................อ าเภอ/เขต...................................................จงัหวดั...................................................รหสัไปรษณีย.์.................. 
Sub-District                        District                 Province                  Zip Code 

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

โดยถือหุน้จ านวนทั้งส้ินรวม..................................หุน้  และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั.............................................เสียง ดงัน้ี 
holding the total amounting of                      shares   and the voting right equals to   votes as follows: 
 หุน้สามญั............................................หุน้    ออกเสียงลงคะแนนเสียง ไดเ้ท่ากบั...................................เสียง 

Ordinary share   shares  equivalent to voting right                                votes 
 

3. ขอมอบฉนัทะให ้
Hereby appoint  

 (1)...................................................................................อายุ.............ปี อยูบ่า้นเลขท่ี....................................ถนน............................................ 
             Age             Address                         Road  
ต าบล/แขวง............................................อ าเภอ/เขต....................................................จงัหวดั...............................................รหสัไปรษณีย.์..................หรือ 
Sub-District                     District               Province            Zip Code                ; or, 
 
 (2)...................................................................................อายุ.............ปี อยูบ่า้นเลขท่ี....................................ถนน............................................ 
              Age             Address                         Road 
ต าบล/แขวง............................................อ าเภอ/เขต....................................................จงัหวดั...............................................รหสัไปรษณีย.์..................หรือ 
Sub-District                     District                 Province            Zip Code                ; or, 
 
 (3)        มอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ             ดร.สิงห์ชยั   อรุณวุฒิพงศ ์       อายุ    55 ปี   

 Assign a proxy to the Independent Director/Chairman of the Audit Committee,     Dr.Singchai   Aroonvuthiphong  Age    55      years 
อยูบ่า้นเลขท่ี         2 ซอย     สุขุมวิท 81 (ศิริพจน)์ ถนน     สุขุมวิท แขวง        บางจาก เขต        พระโขนง  
Address at No.      2 Soi  Sukhumvit 81 (Siripot) Road      Sukhumvit Sub-District   Bangjak District Phrakhanong 
จงัหวดั     กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย ์       10260  
Province      Bangkok  Zip Code     10260 
 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2559  
ในวนัศุกร์ที ่ 29  เมษายน  2559   เร่ิมประชุมเวลา  14.30  น.  ณ  หอ้งศาลาไทย  ชั้น 3 โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพ   เลขท่ี 171 ซอยสุขุมวิท 11-13  ถนนสุขุมวิท
เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร   หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at  the  2016  Annual General Meeting of Shareholders to be held  on 29 April 2016  
at  2:30 PM. at Salathai Room, on the Floor 3, Ambassador Hotel Bangkok,  No.171  Soi Sukhumvit 11-13, Sukhumvit Road., Wattana, Bangkok or on the date 
and at the place as may be postponed or changed. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ตดิอากรแสตมป์ 
20 บาท 

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

 
วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2558  เม่ือวนัที ่24 เมษายน 2558 

  Agenda 1 Consider and approve the minutes of 2015 Annual General Meeting of Shareholders, on April  24th, 2015. 
 

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

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

   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
Approve  Disapprove  Abstain 

 
วาระที ่2 รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 

  Agenda 2 Acknowledge the company’s performance of 2015. 
 

Only acknowledgement / No Vote  
 
  วาระที ่3 พจิารณาอนุมตังิบการเงนิ ประจ าปี 2558  ส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 และรายงานผู้สอบบัญชี 
  Agenda 3  Consider and approve the company’s financial statements ended December 31st, 2015 and  Auditor report.  
 
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

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

   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
Approve  Disapprove  Abstain 

 
 วาระที ่4 พจิารณาอนุมตังิดจ่ายเงนิปันผลจากผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2558        

Agenda 4  Consider no dividend for the performance and financial statements of the 2015. 
 
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

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

   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
Approve  Disapprove  Abstain 

 
วาระที ่5 พจิารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการทีต้่องออกตามวาระ 

  Agenda 5 Consider and appoint the member of the Board of Director. 
 
  5.1 พจิารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัททีต้่องออกตามวาระ  
   Consider and appoint the members of the Board of Directors 
 
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

  (b)  The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 
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   การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
Vote for an individual nominee. 

 นายเสวก ศรีสุชาต 
 Mr. Swake Srisuchart 
 
    เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

Approve  Disapprove  Abstain 
 

   การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
Vote for an individual nominee. 

 นายพิสนัต ์ จินตนาภกัดี 
 Mr. Phisant  Chintanapakdee 
 
    เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

Approve  Disapprove  Abstain 
 
   การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

Vote for an individual nominee. 
 พลโทสินชยั  นุตสถิตย ์
 Lt. General Sinchai  Nutsatit 
 
    เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

Approve  Disapprove  Abstain 
 
  5.2 พจิารณาแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบทีต้่องออกตามวาระ  
   Consider and appoint the members of the Audit Committees. 
 
   การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

Vote for an individual nominee. 
 ดร.สิงห์ชยั อรุณวุฒิพงศ ์
 Dr.Singchai Aroonvuthiphong 
   

เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
Approve  Disapprove  Abstain 

 
การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
Vote for an individual nominee. 

 พลโทสินชยั  นุตสถิตย ์
 Lt. General Sinchai  Nutsatit 
   

เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
Approve  Disapprove  Abstain 

 
   การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

Vote for an individual nominee. 
 นายสมประสงค ์ บุญยะชยั  
 Mr.Somprasong Boonyachai    
 
    เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

Approve  Disapprove  Abstain   
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   การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
Vote for an individual nominee. 

 นายเสวก ศรีสุชาต 
 Mr. Swake Srisuchart 
 
    เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

Approve  Disapprove  Abstain 
 

   การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
Vote for an individual nominee. 

 นายพิสนัต ์ จินตนาภกัดี 
 Mr. Phisant  Chintanapakdee 
 
    เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

Approve  Disapprove  Abstain 
 
   การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

Vote for an individual nominee. 
 พลโทสินชยั  นุตสถิตย ์
 Lt. General Sinchai  Nutsatit 
 
    เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

Approve  Disapprove  Abstain 
 
  5.2 พจิารณาแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบทีต้่องออกตามวาระ  
   Consider and appoint the members of the Audit Committees. 
 
   การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

Vote for an individual nominee. 
 ดร.สิงห์ชยั อรุณวุฒิพงศ ์
 Dr.Singchai Aroonvuthiphong 
   

เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
Approve  Disapprove  Abstain 

 
การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
Vote for an individual nominee. 

 พลโทสินชยั  นุตสถิตย ์
 Lt. General Sinchai  Nutsatit 
   

เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
Approve  Disapprove  Abstain 

 
   การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

Vote for an individual nominee. 
 นายสมประสงค ์ บุญยะชยั  
 Mr.Somprasong Boonyachai    
 
    เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

Approve  Disapprove  Abstain   
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 วาระที ่6 พจิารณาอนุมตักิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2559 
 Agenda 6     Consider and determine the remuneration of the Board of Directors for 2016. 

 
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

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

   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
Approve  Disapprove  Abstain 

 
 วาระที ่7 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทน 

Agenda 7   Consider and appoint the Auditor and his fee. 
 
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

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

 
   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

Approve  Disapprove  Abstain 
 
 วาระที ่8 พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้าม)ี 

Agenda 8    Other subjects (if any) 
 

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

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

 
   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

Approve  Disapprove  Abstain 
 
 5. การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะน้ี ใหถื้อวา่การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่
เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 
  Voting of proxy holder in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as invalid and not my voting as a shareholder. 
 

6. ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติ
ในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เทจ็จริงประการใด ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทน
ขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
Any activities undertaken by the proxy during the meeting, unless the proxy votes against what I have specified in this authorization form, is to be 

considered that I have acted of my own accord in all instances. 
 
 
     ลงช่ือ......................................................................ผูม้อบฉนัทะ 
     Signature    Proxy Grantor 
               (..................................................................) 
 
 
     ลงช่ือ...................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
     Signature                   Proxy Holder 
              (..................................................................) 
 
 
     ลงช่ือ...................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
     Signature                  Proxy Holder    

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

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

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
In agenda regarding the appointment of new directors, the ballot can be either for all the nominated candidates as a whole or for an individual 
nominee. 

3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระท่ีระบุไวข้า้งตน้  ผูรั้บมอบฉนัทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบ
ฉนัทะ แบบ ข. ตามแนบ 
In case there is any further agenda apart from specified above brought into consideration in the Meeting, the proxy holder may use the Attachment 
to Proxy Form B 
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กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนงัสือมอบฉนัทะใหถื้อเสมือนวา่

ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
Any activities undertaken by the proxy during the meeting, unless the proxy votes against what I have specified in this authorization form, is to be 

considered that I have acted of my own accord in all instances. 
 
 
     ลงช่ือ......................................................................ผูม้อบฉนัทะ 
     Signature    Proxy Grantor 
               (..................................................................) 
 
 
     ลงช่ือ...................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
     Signature                   Proxy Holder 
              (..................................................................) 
 
 
     ลงช่ือ...................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
     Signature                  Proxy Holder    

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

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

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
In agenda regarding the appointment of new directors, the ballot can be either for all the nominated candidates as a whole or for an individual 
nominee. 

3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระท่ีระบุไวข้า้งตน้  ผูรั้บมอบฉนัทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบ
ฉนัทะ แบบ ข. ตามแนบ 
In case there is any further agenda apart from specified above brought into consideration in the Meeting, the proxy holder may use the Attachment 
to Proxy Form B 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
Attachment to Proxy Form B 

 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) 

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

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2559 ในวนัศุกร์ท่ี 29  เมษายน 2559  เร่ิมประชุมเวลา 14.30 น. ณ  หอ้งศาลาไทย  ชั้น 3 โรงแรมแอมบาสเดอร์ 
กรุงเทพ   เลขท่ี 171 ซอยสุขุมวิท 11-13  ถนนสุขุมวิทเขตวฒันา กรุงเทพมหานคร   หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนัเวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
 In the 2016 Annual General Meeting of Shareholders to be held on April 29th, 2016 at 2:30 PM.  at Salathai Room, on the Floor 3, Ambassador Hotel 
Bangkok,  No.171  Soi Sukhumvit 11-13, Sukhumvit Road., Wattana, Bangkok or on the date and at the place as may be postponed or changed. 
 
  วาระที ่: ……………. เร่ือง : ……………………………………………………………… 
  Agenda :  Subject : 
 
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

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

Approve  Disapprove  Abstain 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ช่ือกรรมการ................................................................................................................ 
   Directors Name 
 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 
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  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

เอกสารแนบ 7 ค 
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แบบหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ค. 
Proxy Form C 

(แบบท่ีใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้) 
(For foreign shareholders who have custodians in Thailand only) 

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

Written at 
 

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

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

ต าบล/แขวง.................................................. อ าเภอ/เขต...................................................จงัหวดั................................................รหสัไปรษณีย.์................... 
Sub-District                                District    Province                      Zip Code 
ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ (Custodian) ใหก้บั................................................................................................................................. 
In the capacity of custodian with 
ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) 
Being a shareholder is a shareholder in  Power Line Engineering Public Company Limited 
โดยถือหุน้จ านวนทั้งส้ินรวม..................................................หุน้  และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั...................................................เสียง ดงัน้ี 
Holding the total amounting of                                     shares   and the voting right equals to        votes as follows: 
 หุน้สามญั...............................................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนเสียง ไดเ้ท่ากบั..................................................เสียง 

Ordinary share                 shares  equivalent to voting right          votes 
 

2. ขอมอบฉนัทะให ้
  Here by appoint 
 

(1)......................................................................................อายุ..................ปี อยูบ่า้นเลขท่ี.............................ถนน............................................ 
              Age                  Address         Road 
ต าบล/แขวง............................................อ าเภอ/เขต..................................................จงัหวดั.................................................รหสัไปรษณีย.์..................หรือ 
Sub-District                     District            Province            Zip Code               ; or, 
 (2)......................................................................................อายุ..................ปี อยูบ่า้นเลขท่ี.............................ถนน............................................ 
              Age                 Address         Road 
ต าบล/แขวง............................................อ าเภอ/เขต..................................................จงัหวดั.................................................รหสัไปรษณีย.์..................หรือ 
Sub-District                     District             Province            Zip Code             ; or, 
   (3)        มอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ             ดร.สิงห์ชยั   อรุณวุฒิพงศ ์       อายุ    55 ปี   
 Assign a proxy to the Independent Director/Chairman of the Audit Committee,     Dr.Singchai   Aroonvuthiphong  Age      55      years 
อยูบ่า้นเลขท่ี         2 ซอย     สุขุมวิท 81 (ศิริพจน)์ ถนน     สุขุมวิท แขวง        บางจาก เขต        พระโขนง  
Address at No.      2 Soi  Sukhumvit 81 (Siripot) Road      Sukhumvit Sub-District   Bangjak District Phrakhanong 
จงัหวดั     กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย ์       10260  
Province      Bangkok  Zip Code     10260 
 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น  ประจ าปี 2559  
ในวนัศุกร์ที ่ 29  เมษายน  2559   เร่ิมประชุมเวลา  14.30  น.  ณ  ห้องศาลาไทย  ชั้น 3 โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพ   เลขท่ี 171 ซอยสุขุมวิท 11-13  ถนนสุขุมวิท 
เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร   หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the 2016 Annual General Meeting of Shareholders to be held on 29 April 2016  
at 2:30 PM. at Salathai Room, on the Floor 3, Ambassador Hotel Bangkok,  No.171  Soi Sukhumvit 11-13, Sukhumvit Road., Wattana, Bangkok or on the date and 
at the place as may be postponed or changed. 

 
3. ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในคร้ังน้ี ดงัน้ี 

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

Grant partial shares of 
  หุน้สามญั..........................................................หุน้   และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได.้..................................................เสียง 
  Ordinary share              shares,  entitled to voting right        votes 
 
 
 
 
 

 

ตดิอากรแสตมป์ 
20 บาท 

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

 
วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2558  เม่ือวนัที ่24 เมษายน 2558 

  Agenda 1 Consider and approve the minutes of 2015 Annual General Meeting of Shareholders, on April  24th, 2015. 
 

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

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

   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
Approve  Disapprove  Abstain 

 
วาระที ่2 รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 

  Agenda 2 Acknowledge the company’s performance of 2015. 
 
  Only acknowledgement / No Vote  
 
  วาระที ่3 พจิารณาอนุมตังิบการเงนิ ประจ าปี 2558  ส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 และรายงานผู้สอบบัญชี 
  Agenda 3  Consider and approve the company’s financial statements ended December 31st, 2015 and  Auditor report.  
 
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

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

   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
Approve  Disapprove  Abstain 

 
 วาระที ่4 พจิารณาอนุมตังิดจ่ายเงนิปันผลจากผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2558        

Agenda 4  Consider no dividend for the performance and financial statements of the 2015. 
 
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

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

   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
Approve  Disapprove  Abstain 

 
วาระที ่5 พจิารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการทีต้่องออกตามวาระ 

  Agenda 5 Consider and appoint the member of the Board of Director. 
 
  5.1 พจิารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัททีต้่องออกตามวาระ  
   Consider and appoint the members of the Board of Directors 
 
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

  (b)  The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 
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4. ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 
 I/We therefore would like to vote for each agenda item as follows:  

 
วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2558  เม่ือวนัที ่24 เมษายน 2558 

  Agenda 1 Consider and approve the minutes of 2015 Annual General Meeting of Shareholders, on April  24th, 2015. 
 

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

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

   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
Approve  Disapprove  Abstain 

 
วาระที ่2 รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 

  Agenda 2 Acknowledge the company’s performance of 2015. 
 
  Only acknowledgement / No Vote  
 
  วาระที ่3 พจิารณาอนุมตังิบการเงนิ ประจ าปี 2558  ส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 และรายงานผู้สอบบัญชี 
  Agenda 3  Consider and approve the company’s financial statements ended December 31st, 2015 and  Auditor report.  
 
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

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

   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
Approve  Disapprove  Abstain 

 
 วาระที ่4 พจิารณาอนุมตังิดจ่ายเงนิปันผลจากผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2558        

Agenda 4  Consider no dividend for the performance and financial statements of the 2015. 
 
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

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

   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
Approve  Disapprove  Abstain 

 
วาระที ่5 พจิารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการทีต้่องออกตามวาระ 

  Agenda 5 Consider and appoint the member of the Board of Director. 
 
  5.1 พจิารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัททีต้่องออกตามวาระ  
   Consider and appoint the members of the Board of Directors 
 
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

  (b)  The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 
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   การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
Vote for an individual nominee. 

 นายเสวก ศรีสุชาต 
 Mr. Swake Srisuchart 
 
    เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

Approve  Disapprove  Abstain 
 

   การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
Vote for an individual nominee. 

 นายพิสนัต ์ จินตนาภกัดี 
 Mr. Phisant  Chintanapakdee 
 
    เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

Approve  Disapprove  Abstain 
 
   การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

Vote for an individual nominee. 
 พลโทสินชยั  นุตสถิตย ์
 Lt. General Sinchai  Nutsatit 
 
    เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

Approve  Disapprove  Abstain 
 
  5.2 พจิารณาแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบทีต้่องออกตามวาระ  
   Consider and appoint the members of the Audit Committees. 
 
   การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

Vote for an individual nominee. 
 ดร.สิงห์ชยั อรุณวุฒิพงศ ์
 Dr.Singchai Aroonvuthiphong 
   

เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
Approve  Disapprove  Abstain 

 
การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
Vote for an individual nominee. 

 พลโทสินชยั  นุตสถิตย ์
 Lt. General Sinchai  Nutsatit 
   

เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
Approve  Disapprove  Abstain 

 
   การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

Vote for an individual nominee. 
 นายสมประสงค ์ บุญยะชยั  
 Mr.Somprasong Boonyachai    
 
    เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

Approve  Disapprove  Abstain   
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 วาระที ่6 พจิารณาอนุมตักิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2559 
 Agenda 6     Consider and determine the remuneration of the Board of Directors for 2016. 
 
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

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

   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
Approve  Disapprove  Abstain 

 
 วาระที ่7 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทน 

Agenda 7   Consider and appoint the Auditor and his fee. 
 
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

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

 
   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

Approve  Disapprove  Abstain 
 
 วาระที ่8 พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้าม)ี 

Agenda 8    Other subjects (if any) 
 

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

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

 
   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

Approve  Disapprove  Abstain 
 
 5. การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะน้ี ใหถื้อวา่การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่
เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 
  Voting of proxy holder in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as invalid and not my voting as a shareholder. 

6. ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติ
ในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เทจ็จริงประการใด ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทน
ขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

In case I have not declared a voting intention in an agenda or my determination is not clear or in case the meeting considers or passes resolutions in any 
matters apart from those agendum specified above, including the case that there is any amendment or addition of any fact, the proxy holder shall have the right to 
consider and vote as to his/her consideration. 
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 วาระที ่6 พจิารณาอนุมตักิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2559 
 Agenda 6     Consider and determine the remuneration of the Board of Directors for 2016. 
 
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

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

   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
Approve  Disapprove  Abstain 

 
 วาระที ่7 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทน 

Agenda 7   Consider and appoint the Auditor and his fee. 
 
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

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

 
   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

Approve  Disapprove  Abstain 
 
 วาระที ่8 พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้าม)ี 

Agenda 8    Other subjects (if any) 
 

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

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

 
   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

Approve  Disapprove  Abstain 
 
 5. การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะน้ี ใหถื้อวา่การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่
เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 
  Voting of proxy holder in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as invalid and not my voting as a shareholder. 

6. ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติ
ในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เทจ็จริงประการใด ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทน
ขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

Any activities undertaken by the proxy during the meeting, unless the proxy votes against what I have specified in this authorization form, is to be 
considered that I have acted of my own accord in all instances. 
 
     ลงช่ือ......................................................................ผูม้อบฉนัทะ 
     Signature    Proxy Grantor 
               (..................................................................) 
 

 

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

 

     ลงช่ือ...................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
     Signature                  Proxy Holder    

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

 

     ลงช่ือ...................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
     Signature                   Proxy Holder    
                                                                                           (..................................................................) 
หมายเหตุ 
Remarks 
1. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. น้ีใชเ้ฉพาะกรณีท่ีผูถื้อหุน้ท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งใหค้สัโตเดียน (Custodian)  ในประเทศไทยเป็น

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

(1)  หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
 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) หนงัสือยืนยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน(Custodian)3.  
 Letter of certification to certify that the signer in the Proxy Form have a permit to act as a Custodian. 

3. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้รั้บมอบ
ฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้

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

Form C. 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
Attachment to Proxy Form C 

 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) 

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

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2559 ในวนัศุกร์ท่ี 29  เมษายน 2559  เร่ิมประชุมเวลา 14.30 น. ณ  ห้องศาลาไทย  ชั้น 3 โรงแรมแอมบาสเดอร์ 
กรุงเทพ   เลขท่ี 171 ซอยสุขุมวิท 11-13  ถนนสุขุมวิทเขตวฒันา กรุงเทพมหานคร   หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนัเวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
 In the 2016 Annual General Meeting of Shareholders to be held on April 29th, 2016 at 2:30 PM.  at Salathai Room, on the Floor 3, Ambassador Hotel 
Bangkok,  No.171  Soi Sukhumvit 11-13, Sukhumvit Road., Wattana, Bangkok or on the date and at the place as may be postponed or changed. 
 
  วาระที ่: ……………. เร่ือง : ……………………………………………………………… 
  Agenda :  Subject : 
 
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

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

Approve  Disapprove  Abstain 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Approve  Disapprove  Abstain 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
Attachment to Proxy Form C 

 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) 

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

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2559 ในวนัศุกร์ท่ี 29  เมษายน 2559  เร่ิมประชุมเวลา 14.30 น. ณ  ห้องศาลาไทย  ชั้น 3 โรงแรมแอมบาสเดอร์ 
กรุงเทพ   เลขท่ี 171 ซอยสุขุมวิท 11-13  ถนนสุขุมวิทเขตวฒันา กรุงเทพมหานคร   หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนัเวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
 In the 2016 Annual General Meeting of Shareholders to be held on April 29th, 2016 at 2:30 PM.  at Salathai Room, on the Floor 3, Ambassador Hotel 
Bangkok,  No.171  Soi Sukhumvit 11-13, Sukhumvit Road., Wattana, Bangkok or on the date and at the place as may be postponed or changed. 
 
  วาระที ่: ……………. เร่ือง : ……………………………………………………………… 
  Agenda :  Subject : 
 
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

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

Approve  Disapprove  Abstain 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Details of Independent Director 
 
 
ช่ือ/นามสกลุ ดร.สิงห์ชยั อรุณวุฒิพงศ ์
Name               Dr. Singchai    Aroonvuthiphong 
 
วนั/เดือน/ปีเกดิ 25 ตุลาคม 2503  อายุ     55  ปี 
Birth date        25 October 1960           Age    55   years old 
 
ต าแหน่ง กรรมการอิสระ (แต่งตั้งเม่ือปี 2545) 
Positions Independent Director (Elected in 2002) 
 ประธานกรรมการตรวจสอบ (แต่งตั้งเม่ือปี 2545) 
 Chairman of Audit Committee (Elected in 2002) 
 
ประวตัิการศึกษา ปริญญาเอก สาขาการจดัการธุรกิจ มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนดุสิต 
Education     Doctoral Degree General Business  Suan Dusit Rajabhat University  
 ปริญญาโท  สาขา บริหารทัว่ไป  มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
 Master Degree        General Administration     University of the Thai Chamber of Commerce 
 ประกาศนียบตัร สาขาสอบบญัชี   มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 Diploma                   Accounting Auditor           Thammasat University 
 ปริญญาตรี  สาขาการบญัชี   มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
 Bachelor Degree     Accounting                        Ramkhamhaeng University 
 
ประวตัิการอบรม  DAP 29/2004, ACP 6/2005, DCP 144/2011 
Training 
 
ประสบการณ์ท างาน ปัจจุบนั    กรรมการอิสระ 
Work Experience Present  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  บริษทั เพาเวอร์ไลน์ เอน็จิเนียร่ิง จ  ากดั (มหาชน) 
  Independent and 
  Chairman of Audit Committee      Power Line Engineering Public Company Limited 
 ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ   บริษทั สิรินทร์ ซีพีเอ จ  ากดั  
 Present                 Manager Director                         Sirin CPA Company Limited 
 ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ   บริษทั เกรซเฟิร์ม จ  ากดั 
              Present Manager Director   Gracefirm Company Limited                               
 ปัจจุบนั กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษทั ทานตะวนัอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
 Present                 Independent Director and 

  Member of the Audit Committee  Thantawan Industry Public Company Limited 
 

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม AGM คร้ังนี ้ มีส่วนไดเ้สีย โดยท่านเป็นหน่ึงในกรรมการตรวจสอบท่ีครบก าหนด 
   ออกตามวาระ (วาระท่ี 5.2) 
Interest in the agenda considered  Dr.Singchai in one of the Audit Committee, who retired by rotation for this 

AGM and has a related interest in Agenda 5.2    
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เอกสารแนบ 8 
Attachment No. 8 

 
รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการอสิระผู้รับมอบฉันทะ 

Details of Independent Director 
 
 
ช่ือ/นามสกลุ ดร.สิงห์ชยั อรุณวุฒิพงศ ์
Name               Dr. Singchai    Aroonvuthiphong 
 
วนั/เดือน/ปีเกดิ 25 ตุลาคม 2503  อายุ     55  ปี 
Birth date        25 October 1960           Age    55   years old 
 
ต าแหน่ง กรรมการอิสระ (แต่งตั้งเม่ือปี 2545) 
Positions Independent Director (Elected in 2002) 
 ประธานกรรมการตรวจสอบ (แต่งตั้งเม่ือปี 2545) 
 Chairman of Audit Committee (Elected in 2002) 
 
ประวตัิการศึกษา ปริญญาเอก สาขาการจดัการธุรกิจ มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนดุสิต 
Education     Doctoral Degree General Business  Suan Dusit Rajabhat University  
 ปริญญาโท  สาขา บริหารทัว่ไป  มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
 Master Degree        General Administration     University of the Thai Chamber of Commerce 
 ประกาศนียบตัร สาขาสอบบญัชี   มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 Diploma                   Accounting Auditor           Thammasat University 
 ปริญญาตรี  สาขาการบญัชี   มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
 Bachelor Degree     Accounting                        Ramkhamhaeng University 
 
ประวตัิการอบรม  DAP 29/2004, ACP 6/2005, DCP 144/2011 
Training 
 
ประสบการณ์ท างาน ปัจจุบนั    กรรมการอิสระ 
Work Experience Present  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  บริษทั เพาเวอร์ไลน์ เอน็จิเนียร่ิง จ  ากดั (มหาชน) 
  Independent and 
  Chairman of Audit Committee      Power Line Engineering Public Company Limited 
 ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ   บริษทั สิรินทร์ ซีพีเอ จ  ากดั  
 Present                 Manager Director                         Sirin CPA Company Limited 
 ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ   บริษทั เกรซเฟิร์ม จ  ากดั 
              Present Manager Director   Gracefirm Company Limited                               
 ปัจจุบนั กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษทั ทานตะวนัอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
 Present                 Independent Director and 

  Member of the Audit Committee  Thantawan Industry Public Company Limited 
 

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม AGM คร้ังนี ้ มีส่วนไดเ้สีย โดยท่านเป็นหน่ึงในกรรมการตรวจสอบท่ีครบก าหนด 
   ออกตามวาระ (วาระท่ี 5.2) 
Interest in the agenda considered  Dr.Singchai in one of the Audit Committee, who retired by rotation for this 

AGM and has a related interest in Agenda 5.2    
 

 
เอกสารแนบ 9 

 

 
ค าช้ีแจง การลงทะเบียน วธีิการมอบฉันทะ การแสดงเอกสารเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 

บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอน็จเินียร่ิง จ ากดั (มหาชน) 
 

บริษทัไดจ้ดัเตรียมหนงัสือมอบฉนัทะ ทั้ง 3 แบบ ตามท่ีกระทรวงพาณิชยไ์ดก้ าหนดไว ้ไดแ้ก่ 
1. แบบ ก. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะทัว่ไปซ่ึงเป็นแบบท่ีง่ายไม่ซบัซอ้น 
2. แบบ ข. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะท่ีก าหนดรายการต่าง ๆ ท่ีจะมอบไวช้ดัเจน 
3. แบบ ค. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะท่ีก าหนดไวส้ าหรับ Custodian 

เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเองจะมอบฉนัทะใหบุ้คคลอ่ืนเขา้ประชุมแทน หรือมอบฉนัทะให้
กรรมการอิสระของบริษทัเป็นผูล้งคะแนนออกเสียง โดยเลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะเพียงแบบเดียวกรอกขอ้ความแลว้
จดัส่งมายงับริษทัก่อนการประชุม 
 
การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 
บริษทัจะเร่ิมเปิดใหล้งทะเบียนและตรวจสอบความสมบูรณ์ของหนงัสือมอบฉนัทะเป็นเวลา 1 ชัว่โมงก่อนการประชุม 
และจะปิดรับการลงทะเบียนเม่ือถึงเวลาเร่ิมประชุม 
 
เอกสารทีต้่องใช้ในการลงทะเบียน 
1. กรณีทีผู้่ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา 

1.1 กรณีผูถื้อหุน้เขา้ประชุมดว้ยตนเองใหแ้สดงเอกสารท่ีส่วนราชการออกใหซ่ึ้งปรากฏรูปถ่ายของผูถื้อหุน้
และยงัไม่หมดอาย ุเช่น บตัรประชาชน ใบขบัข่ี หรือหนงัสือเดินทาง 

1.2 กรณีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเขา้ประชุม 
(ก) หนงัสือมอบฉนัทะซ่ึงไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้ง ครบถว้น และลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะและผูรั้บ

มอบฉนัทะ 
(ข) ส าเนาภาพถ่ายเอกสารท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูถื้อหุน้ โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ขา้งตน้  

และผูม้อบฉนัทะไดล้งช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
(ค) เอกสารท่ีส่วนราชการออกใหผู้รั้บมอบฉนัทะ โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ขา้งตน้ 

1.3 กรณีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหก้บั Custodian 
(ก) หนงัสือมอบฉนัทะซ่ึงไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้ง ครบถว้น และลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะ และผูรั้บ

มอบฉนัทะ 
(ข) ส าเนาภาพถ่ายเอกสารท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูถื้อหุน้โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ขา้งตน้ และผู ้

มอบฉนัทะ 
ไดล้งช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

(ค) หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ให ้ Custodian เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะท า
แทน 

(ง) หนงัสือยนืยนัวา่ผูล้งนามรับมอบฉนัทะไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกิจ Custodian 
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เอกสารแนบ 9 

 
2. กรณีทีผู้่ถือหุ้นเป็นนิตบุิคคล 

2.1 กรณีผูแ้ทนของผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง 
(ก) เอกสารท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูแ้ทน โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ขา้งตน้ 
(ข) ส าเนาภาพถ่ายหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้ ซ่ึงรับรองส าเนาถูกตอ้งโดย

ผูแ้ทนนิติบุคคลและมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นวา่ผูแ้ทนซ่ึงเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมมีอ านาจกระท าการ
แทนนิติบุคคล ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ 

2.2 กรณีท่ีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเขา้ประชุม 
(ก) หนงัสือมอบฉนัทะซ่ึงไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้ง ครบถว้น และลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะและผูรั้บ

มอบฉนัทะ 
(ข) ส าเนาภาพถ่ายหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้ ซ่ึงรับรองส าเนาถูกตอ้งโดย

ผูแ้ทนนิติบุคคลและมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นวา่ผูแ้ทนนิติบุคคลซ่ึงลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะมี
อ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ 

(ค) ส าเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกใหผู้แ้ทนของนิติบุคคล (กรรมการ) ซ่ึงเป็นผูม้อบฉนัทะและลงช่ือ
รับรองส าเนาถูกตอ้ง 

(ง) เอกสารท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูรั้บมอบฉนัทะ โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ขา้งตน้ 
 

2.3 กรณีท่ีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหก้บั Custodian 
(ก) หนงัสือมอบฉนัทะซ่ึงไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้ง ครบถว้น และลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะและผูรั้บ

มอบฉนัทะ 
(ข) ส าเนาภาพถ่ายหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้ ซ่ึงรับรองส าเนาถูกตอ้งโดย

ผูแ้ทนนิติบุคคลและมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นวา่ผูแ้ทนนิติบุคคลซ่ึงลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะมี
อ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ 

(ค) ส าเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกใหผู้แ้ทนของนิติบุคคล (กรรมการ) ซ่ึงเป็นผูม้อบฉนัทะและลงช่ือ
รับรองส าเนาถูกตอ้ง 

(ง) หนงัสือมอบอ านาจจากนิติบุคคลผูถื้อหุน้ให ้ Custodian เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบ
ฉนัทะท าแทน 

(จ) หนงัสือยนืยนัวา่ผูล้งนามรับมอบฉนัทะไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกิจ Custodian 
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เอกสารแนบ 9 

 
2. กรณีทีผู้่ถือหุ้นเป็นนิตบุิคคล 

2.1 กรณีผูแ้ทนของผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง 
(ก) เอกสารท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูแ้ทน โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ขา้งตน้ 
(ข) ส าเนาภาพถ่ายหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้ ซ่ึงรับรองส าเนาถูกตอ้งโดย

ผูแ้ทนนิติบุคคลและมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นวา่ผูแ้ทนซ่ึงเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมมีอ านาจกระท าการ
แทนนิติบุคคล ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ 

2.2 กรณีท่ีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเขา้ประชุม 
(ก) หนงัสือมอบฉนัทะซ่ึงไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้ง ครบถว้น และลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะและผูรั้บ

มอบฉนัทะ 
(ข) ส าเนาภาพถ่ายหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้ ซ่ึงรับรองส าเนาถูกตอ้งโดย

ผูแ้ทนนิติบุคคลและมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นวา่ผูแ้ทนนิติบุคคลซ่ึงลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะมี
อ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ 

(ค) ส าเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกใหผู้แ้ทนของนิติบุคคล (กรรมการ) ซ่ึงเป็นผูม้อบฉนัทะและลงช่ือ
รับรองส าเนาถูกตอ้ง 

(ง) เอกสารท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูรั้บมอบฉนัทะ โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ขา้งตน้ 
 

2.3 กรณีท่ีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหก้บั Custodian 
(ก) หนงัสือมอบฉนัทะซ่ึงไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้ง ครบถว้น และลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะและผูรั้บ

มอบฉนัทะ 
(ข) ส าเนาภาพถ่ายหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้ ซ่ึงรับรองส าเนาถูกตอ้งโดย

ผูแ้ทนนิติบุคคลและมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นวา่ผูแ้ทนนิติบุคคลซ่ึงลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะมี
อ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ 

(ค) ส าเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกใหผู้แ้ทนของนิติบุคคล (กรรมการ) ซ่ึงเป็นผูม้อบฉนัทะและลงช่ือ
รับรองส าเนาถูกตอ้ง 

(ง) หนงัสือมอบอ านาจจากนิติบุคคลผูถื้อหุน้ให ้ Custodian เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบ
ฉนัทะท าแทน 

(จ) หนงัสือยนืยนัวา่ผูล้งนามรับมอบฉนัทะไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกิจ Custodian 
 
 

 
Attachment No.9 

 
Guidelines for registration, Proxy Appointment, and Documents required in order to attend 

the Shareholders’ Meeting 
Power Line Engineering Public Company Limited 

 
 

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

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

The shareholder may select any form of the three provided above and any other person or the Company’s 
independent director to facilitate the proxy and mail it to the company prior to the commencement of the 
meeting. 
 
Registration for Attending the Meeting 
Examining the completion of the Proxy Form and registration for attending the meeting will be started 1.00 
hours prior to the commencement of the meeting and will be closed at the commencement of the Meeting.  
 
Documents required 
1. In the event that the shareholders is a natural person 

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

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

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

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

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

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

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

 
2. In the event that the shareholder is a juristic person 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(d) Letter of power of attorney of shareholder to custodian 
(e) Letter of certification or permit to certify permission to act as custodian 
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2.3 Proxy grantor is custodian 
(a) A proxy form which is completely filled and signed by the proxy grantor (the shareholder) and 

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

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

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

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

  
 
 

  
 

 
เอกสารแนบ 10 

 
ข้อบังคับ 

บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) 
ส่วนทีเ่กี่ยวข้องกบัการประชุมผู้ถือหุ้น 

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

หมวดที ่4  การประชุมผู้ถือหุ้น 
 
 ขอ้ 24. คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายใน 4 เดือนนับแต่
วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีบริษทั 
  การประชุมผูถื้อหุน้คราวอ่ืนนอกจากท่ีกล่าวแลว้ ใหเ้รียกวา่การประชุมวสิามญั คณะกรรมการจะ
เรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร หรือผูถื้อหุน้รวมกนันบัจ านวนหุน้ไดไ้ม่
นอ้ยกวา่ 1 ใน 5 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด หรือผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่ 25 คน ซ่ึงมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 
1 ใน 10 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด จะเขา้ช่ือกนัท าหนงัสือขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการ
ประชุมวสิามญัเม่ือใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเหตผุลในการท่ีขอใหเ้รียกประชุมไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีน้ี
ใหค้ณะกรรมการจดัประชุมผูถื้อหุน้ภายใน 1 เดือนนบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 
 
 ขอ้ 25 ในการเรียกประชุมผูถื้อหุน้ใหค้ณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือนดัประชุม ระบุสถานท่ี วนั เวลา 
ระเบียบวาระการประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุม พร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุวา่เป็นเร่ืองท่ีจะ
เสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมติัหรือเพ่ือพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว และจดัส่งใหผู้ถื้อหุน้
ทราบไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชุม และโฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพติ์ดตอ่กนั 3 วนัก่อนวนั
ประชุมไม่นอ้ยกวา่ 3 วนั 
  ในการประชุมผูถื้อหุน้สามารถจดัประชุมได ้  ณ ทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งส านกังานใหญ่ของบริษทั หรือ
จงัหวดัอ่ืนทัว่ราชอาณาจกัร 
 
 ขอ้ 26. ในการประชุมผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้อาจมอบฉนัทะใหบุ้คคลอ่ืนเขา้ประชุม และออกเสียงแทนตนใน
การประชุมก็ได ้ หนงัสือมอบฉนัทะจะตอ้งลงวนัท่ีและลงลายมือช่ือของผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะ และจะตอ้งเป็นไปตาม
แบบท่ีนายทะเบียนก าหนด 
  หนงัสือมอบฉนัทะน้ีจะตอ้งมอบใหแ้ก่ประธานกรรมการหรือผูท่ี้ประธานก าหนด ณ ท่ีประชุมก่อน
ผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ประชุม 
 
 ขอ้ 27. ในการประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ยกวา่ 
25 คน และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด หรือมีผูถื้อหุน้ และผูรั้บ
มอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้มาประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุน้ทั้งหมด  และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ย
กวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม 
 
 

81



 
เอกสารแนบ 10 

 
  ในกรณีท่ีปรากฎวา่การประชุมผูถื้อหุน้คร้ังใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแลว้ถึง 1 ชัว่โมงจ านวนผูถื้อหุน้
ซ่ึงมาเขา้ร่วมประชุมไม่ครบองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไว ้ หากวา่การประชุมผูถื้อหุน้ไดเ้รียกนดั เพราะผูถื้อหุน้ร้องขอ 
การประชุมเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อหุน้นั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุม เพราะผูถื้อหุน้ร้องขอใหน้ดัประชุม
ใหม่ และใหส่้งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัก่อวนัประชุม ในการประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่บงัคบัวา่
จะตอ้งครบองคป์ระชุม 
  ในการประชุมผูถื้อหุน้ใหป้ระธานกรรมการนัง่เป็นประธานท่ีประชุม ถา้ไม่มีประธาน กรรมการ
หรือประธานกรรมการมิไดม้าเขา้ประชุม ถา้มีรองประธานกรรมการใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้รอง
ประธานกรรมการไม่มี หรือมีแตไ่ม่อาจปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ก็ใหท่ี้ประชุมเลือกตั้งผูถื้อหุน้คนหน่ึงซ่ึงไดเ้ขา้ร่วมประชุมเป็น
ประธาน 
 
 ขอ้ 28. ในการออกเสียงลงคะแนนใหหุ้น้หน่ึงหุน้มีเสียงหน่ึงเสียง และมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้นั้นให้
ประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 

(1) ในกรณีปกติใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้
มีคะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

(2) ในกรณีดงัต่อไปน้ีใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ 
ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บุคคลอ่ืน 
(ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัอ่ืนหรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทั 
(ค) การท า แกไ้ข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบริษทัทั้งหมด หรือบางส่วนท่ี

ส าคญั การมอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั หรือการรวมกิจการกบับุคคลอ่ืนโดยมีวตัถุประสงคจ์ะ
แบ่งก าไรขาดทุนกนั 

(ง) แกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือขอ้บงัคบั 
(จ) การเพ่ิมหรือลดทุนของบริษทัหรือการออกหุน้กู ้
(ฉ) การควบหรือเลิกบริษทั 

 
 ขอ้ 29. กิจการอนัท่ีประชุมสามญัประจ าปีพึงกระท ามีดงัน้ี 

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอต่อท่ีประชุมแสดงถึงผลการด าเนินการของบริษทั
ในรอบปีท่ีผา่นมา 

(2) พิจารณาและอนุมติังบดุลและบญัชีก าไรขาดทุนของรอบปีบญัชีท่ีผา่นมา 
(3) พิจารณาจดัสรรเงินก าไร และจดัสรรเงินไวเ้ป็นทุนส ารอง 
(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระและก าหนดค่าตอบแทน 
(5) แต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทน 
(6) กิจการอ่ืน ๆ 
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  ในกรณีท่ีปรากฎวา่การประชุมผูถื้อหุน้คร้ังใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแลว้ถึง 1 ชัว่โมงจ านวนผูถื้อหุน้
ซ่ึงมาเขา้ร่วมประชุมไม่ครบองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไว ้ หากวา่การประชุมผูถื้อหุน้ไดเ้รียกนดั เพราะผูถื้อหุน้ร้องขอ 
การประชุมเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อหุน้นั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุม เพราะผูถื้อหุน้ร้องขอใหน้ดัประชุม
ใหม่ และใหส่้งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัก่อวนัประชุม ในการประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่บงัคบัวา่
จะตอ้งครบองคป์ระชุม 
  ในการประชุมผูถื้อหุน้ใหป้ระธานกรรมการนัง่เป็นประธานท่ีประชุม ถา้ไม่มีประธาน กรรมการ
หรือประธานกรรมการมิไดม้าเขา้ประชุม ถา้มีรองประธานกรรมการใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้รอง
ประธานกรรมการไม่มี หรือมีแตไ่ม่อาจปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ก็ใหท่ี้ประชุมเลือกตั้งผูถื้อหุน้คนหน่ึงซ่ึงไดเ้ขา้ร่วมประชุมเป็น
ประธาน 
 
 ขอ้ 28. ในการออกเสียงลงคะแนนใหหุ้น้หน่ึงหุน้มีเสียงหน่ึงเสียง และมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้นั้นให้
ประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 

(1) ในกรณีปกติใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้
มีคะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

(2) ในกรณีดงัต่อไปน้ีใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ 
ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บุคคลอ่ืน 
(ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัอ่ืนหรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทั 
(ค) การท า แกไ้ข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบริษทัทั้งหมด หรือบางส่วนท่ี

ส าคญั การมอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั หรือการรวมกิจการกบับุคคลอ่ืนโดยมีวตัถุประสงคจ์ะ
แบ่งก าไรขาดทุนกนั 

(ง) แกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือขอ้บงัคบั 
(จ) การเพ่ิมหรือลดทุนของบริษทัหรือการออกหุน้กู ้
(ฉ) การควบหรือเลิกบริษทั 

 
 ขอ้ 29. กิจการอนัท่ีประชุมสามญัประจ าปีพึงกระท ามีดงัน้ี 

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอต่อท่ีประชุมแสดงถึงผลการด าเนินการของบริษทั
ในรอบปีท่ีผา่นมา 

(2) พิจารณาและอนุมติังบดุลและบญัชีก าไรขาดทุนของรอบปีบญัชีท่ีผา่นมา 
(3) พิจารณาจดัสรรเงินก าไร และจดัสรรเงินไวเ้ป็นทุนส ารอง 
(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระและก าหนดค่าตอบแทน 
(5) แต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทน 
(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 11 

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2559 
บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอน็จเินียร่ิง จ ากดั (มหาชน) (PLE) 

วนัศุกร์ที ่29 เมษายน  2559 
 

ผู้ถือหุ้น PLE 

มาด้วยตนเอง 
เร่ิมรับลงทะเบียน  
เวลา 12.30 น. 

บริษทัลงทะเบียนการประชุม
ดว้ยระบบ Barcode 

- แสดงบตัรประจ าตวัประชาชน(ตวัจริง) 
- แบบฟอร์มลงทะเบียน Barcode 

มอบฉันทะ 
เร่ิมรับลงทะเบียน  
เวลา 12.30 น. 

รับบตัรลงคะแนน 

ตรวจหนงัสือมอบฉนัทะ 

- แสดงหนงัสือมอบฉนัทะและเอกสารท่ีถูกตอ้ง 
- แสดงส าเนาบตัรประจ าตวัผูม้อบฉนัทะและ  
 ผูรั้บมอบฉนัทะ โดยรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
- แบบฟอร์มลงทะเบียน Barcode 
 

ประธานเปิดประชุม 
เวลา 14.30 น. 

ประธานเสนอวาระการประชุมตามล าดบั 

กรณีมีผูต้อ้งการคดัคา้นหรืองดออกเสียงใน
วาระใดๆ ใหย้กมือและกรอกบตัรลงคะแนน 

 

เจา้หนา้ท่ีเก็บบตัรลงคะแนน 
ส าหรับผูค้ดัคา้นหรืองดออกเสียง 

(ส่วนวาระคดัเลือกกรรมการจะจดัเก็บทั้งหมด) 

ประธานกล่าวสรุปคะแนนต่อท่ีประชุม 

บริษทัจดัใหมี้ Inspector 
ประกอบดว้ยท่ีปรึกษา
กฎหมาย, ผูส้อบบญัชี, 
เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบภายใน
ของบริษทั ตวัแทนผูถื้อหุน้ 
เพื่อท าหนา้ท่ีตรวจสอบการ
นบัคะแนนเสียงในการ
ประชุมผูถื้อหุน้ เพื่อใหก้าร
ประชุมฯ เป็นไปอยา่ง
โปร่งใส ถูกกฎหมาย 

เขา้หอ้งประชุม 
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Procedures for attending of the 2016 Annual General Meeting of Shareholders 
Power Line Engineering Public Company Limited (PLE) 

April 29th, 2016 
 

 Shareholders of  
Power Line Engineering 
Public Company Limited 

(PLE) 

Attending in Person 
Registration desk 

(Open at 12.30 PM.) 

The Company uses Barcode 
System for Meeting 

Registration 

- Showing ID Card 
- Barcode Registration Form 
-  

Voting by Proxy 
Registered desk  

(Open at 12.30 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 2.30 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. 
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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


