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

ณ ห้อง Sakura+Lily 2 ชั้น L โรงแรมจัสมิน ซิตี้
At Sakura+Lily 2, L floor, Jasmine City Hotel

2 ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
2, Sukhumvit 23, Sukhumvit Rd., North Khlongtoei, Wattana, Bangkok 

หนังสือนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557
Invitation for Extraordinary General Meeting of Shareholders 1/2014

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

วันจันทร์ที่ 11 สิงหาคม 2557
August 11th, 2014

เพืื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน
โปรดน�าแบบฟอร์มลงทะเบียนซึึ่งพิมพ์บาร์โค้ด

มาแสดงต่อเจ้าหน้าทีี่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

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

to show at the meeting





ที่   57/0595-900 (PL)/016      วันที่ 10  กรกฎาคม  2557 
 

หนังสือนัดประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2557 
บริษัท เพาเวอรไลน เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด (มหาชน) 

 
เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2557 
 
เรียน ทานผูถือหุน 
 บริษัท เพาเวอรไลน เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) 
 
สิ่งที่สงมาดวย 1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 
 2. แผนท่ีสถานที่จัดประชุมผูถือหุน 
 3. หนังสือมอบฉันทะ 
 4. รายช่ือพรอมประวัติกรรมการอิสระเพ่ือการรับมอบอํานาจ 
 5. คําช้ีแจง การลงทะเบียน วิธีการมอบอํานาจ การแสดงเอกสารเขารวมประชุมผูถือหุน 
 6. ขอบังคับของบริษัทเฉพาะสวนที่เก่ียวของกับการประชุมผูถือหุน 
 7. ขั้นตอนการเขารวมประชุม 
 

ดวยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท  เพาเวอรไลน  เอ็นจิเนียริ่ง  จํากัด  (มหาชน)  (“บริษัท”)   ครั้งที่ 3/2557 ซึ่งประชุม
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 ไดมีมติใหเรียกประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2557 ในวันจันทรที่ 11 สิงหาคม 2557  เริ่มประชุม
เวลา 14.00 น. และเปดใหลงทะเบียนเวลา 13.00 น. ณ หอง Sakura+Lily 2  ชั้น L  โรงแรมจัสมิน ซิต้ี  เลขท่ี 2  ซอยสุขุมวิท 23 
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา  กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องตาง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปน้ี 
 
วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2557 เม่ือวันที่ 25 เมษายน 2557 
 วัตถุประสงคและเหตุผล  : บริษัทจัดประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2557 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันศุกรที่ 25 เมษายน 2557 
และไดจัดทํารายงานการประชุมสงใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและกระทรวงพาณิชยภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด 
และเผยแพรในเว็บไซดของบริษัทฯ ไวเปนที่เรียบรอยแลว โดยมีสําเนารายงานการประชุม ปรากฏตามเอกสารแนบ 1  

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นวารายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2557 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อ 
วันศุกรที่ 25 เมษายน 2557 ไดบันทึกถูกตองตามความเปนจริง จึงเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณารับรองรายงาน
การประชุมตอไป  

การลงมติ : วาระน้ีตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 2  พิจารณาความคืบหนาการดําเนินการสรรหาผูสอบบัญชีรายใหมของบริษัท 
วัตถุประสงคและเหตุผล  :  บริษัท เพาเวอรไลน เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) ไดมีมติกรรมการบริษัท เมื่อ 27 

กุมภาพันธ 2557 แตงต้ังผูสอบบัญชีประจําป 2557 โดยผูสอบบัญชี คือ บริษัท เอส.เค. แอคเคานแตนท เซอรวิสเซส จํากัด ซึ่ง
เสนอผูสอบบัญชีรับอนุญาตที่ไดรับความเห็นชอบ จากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (กลต.)  
จํานวน  3 ทาน คือ นางสาวจันทรา วองศรีอุดมพร (ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4996) หรือ นายเชิดสกุล อนมงคล (ผูสอบบัญชี
รับอนุญาตเลขที่ 7195) หรือ นางสาววราภรณ อินทรประสิทธ (ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7881) ทั้งน้ี บริษัทไดแจงรับ
งานสอบบัญชีมา ต้ังแตวันที่ 24 กุมภาพันธ 2557  

ตอมาเมื่อวันที่  3  เมษายน 2557  บริษัท เอส.เค.แอคเคานแตนท เซอรวิสเซส จํากัด โดยนางสาววรรญา พุทธเสถียร 
กรรมการผูจัดการ แจงถึงขอขัดของของบริษัทในประเด็นผูสอบบัญชีสําหรับป 2557 วาผูสอบบัญชีของสํานักงานที่ไดรับอนุญาต
ตามความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย   มีเพียง   2   ทาน   คือ     นางสาววรรญา  
พุทธเสถียร (ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4387) และ นางสาวจันทรา  วองศรีอุดมพร ทั้งน้ีนางสาววรรญา พุทธเสถียร เปนผูสอบ
บัญชีที่ไดรับรองงบการเงินของกลุมบริษัทติดตอกันครบ 5  รอบปบัญชีแลว ขณะที่นางสาวจันทรา วองศรีอุดมพร  ซึ่งยายเขามา
เปนผูสอบบัญชีในสังกัดของบริษัทเอส.เค.แอคเคานแตนท เซอรวิสเซส จํากัด กําลังรอผลการตออายุจากสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (นางสาวจันทรา วองศรีอุดมพร ไดรับความเห็นชอบใหเปนผูสอบบัญชี ต้ังแตวันที่ 
18/5/2552 – 17/5/2557) ซึ่งจะมีความเสี่ยงหาก นางสาวจันทรา วองศรีอุดมพร ไมไดรับการตอใบอนุญาตเปนผูสอบบัญชีอนุญาต 
ทั้งน้ี นางสาววรรญา พุทธเสถียรเอง ไดเสนอบริษัทใหจัดหาผูสอบบัญชีบัญชีรายใหมสําหรับการสอบบัญชีประจําป 2557 

ในระหวางวันที่ 5 เมษายน 2557 บริษัทไดหารือทางโทรศัพทกับฝายกํากับบัญชีตลาดทุน  สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เพื่อหาแนวทางแกไข ทั้งน้ีฝายกํากับบัญชีตลาดทุนไดเสนอแนวทางการแกไขใหบริษัท
เปน 2 แนวทางคือ   (1)   ใหบริษัทจัดหาและแตงต้ังผูสอบบัญชีรับอนุญาตรายใหมสําหรับป 2557 หรือ    (2)    ใหนางสาวจันทรา 
วองศรีอุดมพร สังกัดสํานักงานบริษัท เอส.เค.แอคเคานแตนท เซอรวิสเซส จํากัด เปนผูสอบบัญชีสําหรับไตรมาสท่ี 1 ป 2557 
และใหบริษัทจัดหาและแตงต้ังผูสอบบัญชีรายอื่นอีกหน่ึงรายเพื่อรับรองงบการเงินต้ังแตไตรมาสที่ 2 ป 2557 เปนตนไป  

ลําดับเหตุการณท่ีบริษัทไดดําเนินการ 
 

วันท่ีดําเนินการ ดําเนินการโดย ผลที่ไดรับจากการดําเนินการ 
วันที่ 7  เมษายน 2557 บริษัทไดทําการออกหนังสือเรียนเชิญไปยังสํานักงานบัญชีที่

ไดรับความเห็นชอบจาก กลต. จํานวน 26 แหง เพื่อขอใหเปน
ผูสอบบัญชีของกลุม บริษัท เพาเวอรไลน เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 
(มหาชน)  ( เปนแบบจดหมายลงทะเบียนตอบรับ) 

ไดรับการปฏิเสธจากสํานักบัญชี  
ทั้ง 26 แหง ดวยเหตุผลวาบุคลากรไม
เพียงพอ 

วันที่ 6 พฤษภาคม 2557 
 
 
 
 
 
 

บริษัทไดทําการออกหนังสือเรียนเชิญไปยังสํานักงานบัญชีที่
ไดรับความเห็นชอบจาก กลต. จํานวน 24 แหง เพื่อขอใหเปน
ผูสอบบัญชีของกลุม บริษัท เพาเวอรไลน เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 
(มหาชน)  ( เปนแบบจดหมายลงทะเบียนตอบรับ) 
 
 
 

ไดรับการปฏิเสธจากสํานักบัญชี  
ทั้ง 24 แหง เชนเดิม  
สรุปเหตุผลที่ทางสํานักบัญชีปฏิเสธ 
(1)  ขาดแคลนผูสอบบัญชีรับอนุญาต

ที่ไดรับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

2



วันท่ีดําเนินการ ดําเนินการโดย ผลที่ไดรับจากการดําเนินการ 
(2) ไมมีพนักงานบุคลากรที่มีความรู

ในอุตสาหกรรมกอสรางที่จะเขา
ไปตรวจสอบเพื่อรับรองงบการเงิน
ใหแกบริษัท 

(3) คณะกรรมการพิจารณาความเสี่ยง
ตาม ISQC1 ของสํานักงานเห็นวา
เปนชวงเวลาที่เรงรัดจึงยังไมพรอม
ที่จะพิจารณาการเปนผูสอบบัญชี
ของบริษัทได 

วันที่ 20 พฤษภาคม 2557   ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2557 ไดมีมติให
บริษัทออกหนังสือ ถึงเลขาธิการ สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (กลต.) เร่ือง “ขอผอน
ผันการหมุนเวียนผูสอบบัญชี” ซึ่งเน้ือหาในหนังสือฉบับน้ี 
บริษัทขอให กลต. ผอนผันการหมุนเวียนผูสอบบัญชี โดยให 
นางสาววรรณญา พุทธเสถียร (ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 
4387)  ปฏิบัติหนาที่ตอไปอีกหน่ึงรอบบัญชี สําหรับการสอบ
บัญชี ป 2557 

ยังไมไดรับการแจงจากสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย 

วันที่ 12 มิถุนายน 2557 บริษัทไดออกหนังสือ ถึงเลขาธิการ สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เร่ือง “ติดตามความ
คืบหนาการพิจารณาขอผอนผันการหมุนเวียนผูสอบบัญชี” ซึ่ง
เนื้อหาในหนังสือฉบับน้ี ติดตามความคืบหนาในการที่บริษัท
ขอให กลต. ผอนผันการหมุนเวียนผูสอบบัญชี โดยให นางสาว
วรรณญา พุทธเสถียร (ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4387)  
ปฏิบัติหนาที่ตอไปอีกหน่ึงรอบบัญชี สําหรับการสอบบัญชี ป 
2557 (อางถึงหนังสือของบริษัท ฉบับลงวันที่ 20 พฤษภาคม 
2557) 

ยังไมไดรับการแจงจากสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย 

วันที่ 9 กรกฎาคม 2557 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัทไดออกหนังสือ ถึงเลขาธิการ สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เร่ือง “ติดตามความ
คืบหนาการพิจารณาขอผอนผันการหมุนเวียนผูสอบบัญชี และ
แจงความคืบหนาในการสรรหาผูสอบบัญชีรายใหมของ
บริษัท” ซึ่งเน้ือหาในหนังสือฉบับน้ี ติดตามความคืบหนาใน
การท่ีบริษัทขอให กลต. ผอนผันการหมุนเวียนผูสอบบัญชี  
 
 

ยังไมไดรับการแจงจากสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย 
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วันท่ีดําเนินการ ดําเนินการโดย ผลที่ไดรับจากการดําเนินการ 
 
 
 
 

โดยให นางสาววรรณญา พุทธเสถียร (ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 4387)  ปฏิบัติหนาที่ตอไปอีกหน่ึงรอบบัญชี สําหรับการ
สอบบัญชี ป 2557 (อางถึงหนังสือของบริษัท ฉบับลงวันที่ 20 
พฤษภาคม 2557 และฉบับลงวันที่ 12 มิถุนายน 2557) 

 
 
 

วันที่ 10 กรกฎาคม 2557 บริษัทไดรับหนังสือจาก กลต. ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 แจง
ไมผอนผันการหมุนเวียนผูสอบบัญชีตามคําขอของบริษัท 

กลต. ไมผอนผันให นางสาววรรญา  
พุทธเสถียร ผูสอบบัญชีรายเดิมเปน
ผูสอบบัญชีของบริษัท 

วันที่ 15 กรกฎาคม 2557  บริษัทไดออกหนังสือ ถึงเลขาธิการ สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย(กลต.) แจงความคืบหนา
ในการสรรหาผูสอบบัญชี,ขอแนวทางปฏิบัติในกรณีไมมี
ผูสอบบัญชีรับสอบบัญชีของบริษัทสําหรับงบการเงิน ป 2557, 
ขอใหกรรมการบริษัทเขาพบเลขาธิการ กลต. และขอให กลต. 
พิจารณาผอนผันการหมุนเวียนผูสอบบัญชีใหกับบริษัท 
สําหรับงบการเงินประจําป 2557 เริ่มจากงบการเงินประจํางวด
ไตรมาสที่ 2/2557 เปนตนไป 

ปจจุบันยังอยูระหวางรอคําตอบจาก 
กลต. และรอทาง กลต. นัดหมายให
กรรมการบริษัทเขาพบ (จะรายงาน
ความคืบหนาใหผูถือหุนไดรับทราบใน
การประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 
1/2557 ในวันที่ 11 สิงหาคม 2557 
ตอไป) 

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

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

(2) ฝายจัดการของบริษัท แสวงหาหนทางเพื่อหารือกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย 
และตลาดหลักทรัพย เพื่อหาทางออกในการจัดหาผูสอบบัญชีรับอนุญาตเขามารับรองงบการเงินใหไดโดยเร็ว ใน
ขอ 7 ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 11/2552 เรื่อง หลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการรายงานการ
เปดเผยขอมูลเก่ียวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย (ฉบับประมวล) ลงวันที่ 13
มีนาคม 2552 

(3) เสนอใหจัดการประชุมวิสามัญผูถือหุน ช้ีแจงเหตุการณของการผอนผันการสงงบการเงิน รวมทั้งผลที่จะเกิดขึ้น 
(ซึ่งอาจจะทําใหติดเครื่องหมายหยุดการซื้อขายหลักทรัพย SP/NP) ตลอดจนการขออนุมัติที่ประชุมผูถือหุน เพื่อ
เสนอหลักเกณฑในการสรรหาผูสอบบัญชี และคาธรรมเนียมการสอบบัญชีสําหรับผูสอบบัญชีรายใหมที่จะเขา
ตรวจสอบและรับรองงบการเงิน สําหรับงวดไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 และงบสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ
จะนํามาใหสัตยาบันตอที่ประชุมผูถือหุนในครั้งตอไป 
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ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ  :  ปจจุบันบริษัทไดใชความพยายามอยางเต็มที่แลว แตยังไมสามารถสรรหา
ผูสอบบัญชีที่ไดรับความเห็นชอบจาก กลต. รายใหมได และทาง กลต. ไดแจงไมผอนผันการหมุนเวียนผูสอบบัญชีรายเดิมมาแลว 
ซึ่งบริษัทกําลังเรงสรรหาผูสอบบัญชีรายใหมอยางเรงดวนตอไป ในขณะเดียวกันก็ไดทําหนังสือขอใหทาง กลต. ชวยพิจารณาการ
ผอนผันการหมุนเวียนผูสอบบัญชีรายเดิมอีกครั้งหน่ึง รวมถึงขอเขาพบ เลขาธิการ กลต. เพ่ือปรึกษาหารือแนวทางแกไขปญหา
ดังกลาว (ปจจุบันยังรอการตอบรับของ กลต. อยู) คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นวา หากถึงวันที่บริษัทตองสงงบประจํางวดไตร
มาสท่ี 2/2557 ภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2557 บริษัทยังไมสามารถสรรหาผูสอบบัญชีรายใหมได และ/หรือไมไดรับการผอนผัน
ใหหมุนเวียนผูสอบบัญชีรายเดิม จะทําใหบริษัทไมมีผูสอบทาน และตรวจสอบงบการเงิน และจะทําให กลต. และ ตลท. ไม
ยอมรับงบการเงินของบริษัท และทาง ตลท. จะขึ้นเครื่องหมาย SP กับหุนของบริษัท ซึ่งสงผลใหหุนของบริษัทไมสามารถซื้อขาย
ในตลาดหลักทรัพยฯ ได นับจากวันที่ 14 สิงหาคม 2557 เปนตนไป จนกวาบริษัทจะสรรหาผูสอบบัญชีรายใหมได หรือไดรับการ
ผอนผันการหมุนเวียนผูสอบบัญชีจาก กลต. ซึ่งผลดังกลาวจะสงผลกระทบถึงบริษัท, ผูถือหุนของบริษัท และนักลงทุนทั่วไป 
คณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นวาควรนําเรื่องดังกลาวน้ี ช้ีแจงใหที่ประชุมผูถือหุนรับทราบ 

 
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นวา บริษัทไดใชความพยายามอยางเต็มที่ในการสรรหาผูสอบบญัชี

รายใหมของบริษัท เพื่อใหทันการรับรองงบการเงินประจําไตรมาสท่ี 2/2557 และเสนอใหจัดประชุมวิสามัญผูถือหุน เพื่อช้ีแจง
เหตุการณที่เกิดขึ้นตามรายละเอียดที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ โดยมีมติใหจัดประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2557 ในวันที่ 
11 สิงหาคม 2557 เพื่อช้ีแจงเรื่องดังกลาวใหผูถือหุนรับทราบ 

 
การลงมติ : วาระน้ีไมตองผานการลงมติ เนื่องจากเปนการรายงานใหผูถือหุนรับทราบ 

  
วาระที่ 3  พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทน รวมถึงการมอบอํานาจใหคณะกรรมการบริษัทเปนผูแตงต้ัง

ผูสอบบัญชีประจําป 2557 รายใหม และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี ในวงเงินไมเกิน 10 ลานบาท 
วัตถุประสงคและเหตุผล  : ตามที่บริษัทไดมีมติที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2557  ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันศุกรที่ 25 

เมษายน 2557 ไดมีมติแตงต้ังผูสอบบัญชีประจําป 2557 โดยผูสอบบัญชีคือ บริษัท เอส.เค.แอคเคานแตนท เซอรวิสเซส จํากัด ซึ่ง
เสนอชื่อผูสอบบัญชีรับอนุญาตที่ไดรับความเห็นชอบ จากสํานักคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย จํานวน 3 
ทาน คือ นางสาวจันทรา วองศรีอุดมพร (ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4996) หรือ นายเชิดสกุล อนมงคล (ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 7195) หรอื นางสาววราภรณ อินทรประสิทธ (ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7881) โดยกําหนดคาตอบแทนในการสอบบัญชี
รายป และงบการเงินรวมของบริษัท, บริษัทยอย และกิจการรวมคา  เปนเงินทั้งสิ้น  2,573,500 บาท (สองลานหาแสนเจ็ดหมื่น
สามพันหารอยบาทถวน) 

ทั้งน้ี รายละเอียดเหตุการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นไดเรียนใหทานผูถือหุนรับทราบแลว ตามรายละเอียดในระเบียบวาระที่ 2 
แมปจจุบันจะยังไมสามารถหาผูสอบบัญชีรายใหมไดในขณะน้ี บริษัทขอยืนยันวาจะใชความพยายามอยางเต็มที่ในการเรงสรรหา
ผูสอบบัญชีรายใหม เพื่อมิใหเกิดผลกระทบกับผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปของบริษัท  
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โดยขอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีรายใหม        แตเน่ืองจากการสรรหาผูสอบบญัชีรายใหมยังไม 
เสร็จสิ้น จึงยังไมสามารถเสนอช่ือผูสอบบัญชีและสํานักงานสอบบัญชีได ดังน้ัน ขอใหท่ีประชุมผูถือหุนอนุมัติมอบอํานาจให
คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจในการพิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีรายใหมท่ีบริษัทสรรหาไดตอไป    โดยกําหนดคาตอบแทนของ
ผูสอบบัญชี ประจําป 2557  ของบริษัท, บริษัทยอย และกิจการรวมคา ในวงเงินไมเกิน 10 ลานบาท    และเม่ือกระบวนการสรรหา
ผูสอบบัญชีรายใหมเสร็จสิ้น บริษัทจะนําเสนอรายละเอียดท้ังหมดใหท่ีประชุมผูถือหุนรับทราบ และใหสัตยาบันในการประชุม 
ผูถือหุนครั้งตอไป 

 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ  :  โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดประเมินเหตุการณที่ผานมา ขางตน รวมถึง

ไดรับรายงานจากประธานเจาหนาที่ฝายบัญชีการเงินมาอยางตอเนื่อง และยืนยันวาบริษัทไดใชความพยายามอยางเต็มที่ในการ
สรรหาผูสอบบัญชีรายใหม แมจะยังไมสามารถสรรหาผูสอบบัญชีรายใหมได และเพื่อมิใหเกิดผลกระทบกับผูถือหุนและผูลงทุน
ทั่วไปของบริษัท เห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติมอบอํานาจใหคณะกรรมการบริษัทมีอํานาจในการพิจารณาแตงต้ัง
ผูสอบบัญชีรายใหมที่บริษัทสรรหาไดตอไป  โดยกําหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชี ประจําป 2557  ของบริษัท, บริษัทยอย 
และกิจการรวมคา ในวงเงินไมเกิน 10 ลานบาท และเมื่อกระบวนการสรรหาผูสอบบัญชีรายใหมเสร็จสิ้น บริษัทจะนําเสนอ
รายละเอียดท้ังหมดใหที่ประชุมผูถือหุนรับทราบและใหสัตยาบันในการประชุมผูถือหุนครั้งตอไป 

 
ความเห็นคณะกรรมการ  :  คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

และเห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติมอบอํานาจใหคณะกรรมการบริษัทมีอํานาจในการพิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีราย
ใหมที่บริษัทสรรหาไดตอไป    โดยกําหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชี ประจําป 2557 ของบริษัท, บริษัทยอย และกิจการรวมคา 
ในวงเงินไมเกิน 10 ลานบาท และเม่ือกระบวนการสรรหาผูสอบบญัชีรายใหมเสร็จสิ้น    บริษัทจะนําเสนอรายละเอียดทั้งหมดให
ที่ประชมุผูถือหุนรับทราบและใหสัตยาบันในการประชุมผูถือหุนครั้งตอไป 

 
การลงมติ : วาระน้ีตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่ 4  พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถามี)  
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จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุน โปรดเขารวมประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2557 ในวันจันทรที่ 11 สิงหาคม 2557 
 เร่ิมประชุมเวลา 14.00 น. ณ หอง  Sakura+Lily 2  ช้ัน L โรงแรมจัสมิน ซิต้ี  เลขที่ 2 ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน 
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 แผนที่สถานที่ประชุม โดยบริษัทจะเปดใหลงทะเบียน เพื่อเขารวม
ประชุมสามัญผูถือหุน ต้ังแตเวลา 13.00 น.  

หากทานผูถือหุนทานใด ประสงคจะแตงต้ังบุคคลอื่นเขารวมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้ง
น้ี โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งมีใหเลือก 3 แบบ ปรากฏตามเอกสารแนบ 3 โดยใหเลือกใชแบบใด
แบบหน่ึงเพียงแบบเดียวเทาน้ัน หรือผูถือหุนสามารถ Download ไดท่ี www.ple.co.th     
 ทั้งน้ี หากทานผูถือหุนประสงคจะมอบฉันทะใหกับกรรมการอิสระ       บริษัทขอเสนอกรรมการอิสระ คือ ดร.สิงหชัย  
อรุณวุฒิพงศ  ซึ่งบริษัทไดแนบประวัติมาเพื่อพิจารณา ปรากฏตามเอกสารแนบ 4    และเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการประชุม 
บริษัทขอความรวมมือจากทานกรุณาสงหนังสือมอบฉันทะ (พรอมปดอากรแสตมป 20 บาท)  มายัง ฝายเลขานุการบริษัท ชั้น 6 
โทร. 02-332-0345 ตอ 1221, 1127    บริษัท เพาเวอรไลน เอ็นจิเนียริ่ง  จํากัด  (มหาชน)   เลขที่ 2   ซอยสุขุมวิท 81 (ศิริพจน)  
แขวงบางจาก  เขตพระโขนง  กรุงเทพฯ  10260   ภายในวันศุกรที่ 8  สิงหาคม  2557  ดวยจักขอบคุณอยางยิ่ง 

 
ขอแสดงความนับถือ 

      บริษัท  เพาเวอรไลน  เอ็นจิเนียริ่ง  จํากัด (มหาชน) 
 
 

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

           ประธานกรรมการ 
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57/0595-900(PL)/016           July 10th, 2014 

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

Subject  Invitation for the Extraordinary General Meeting of the Shareholders No.1/2014 

To  Shareholders of Power Line Engineering Public Company Limited

Attachments  1.   Copy of minute of 2014 Annual General Meeting of Shareholders.  
2. Map of the Meeting location 
3. Proxy form 
4. Name and Background of the Independent Director to be a Proxy of shareholders 
5. Guidelines for registration, Proxy Appointment, and Documents required in order 

to attend the Shareholders’ Meeting 
6. The Articles of Association  
7. Procedures for attending of the Extraordinary General Meeting of Shareholders 

 The Board of Directors of Power Line Engineering Public Company Limited (“Company”)   
No. 3/2014  held on July 9th, 2014  had a resolution to hold the Extraordinary  General Meeting of 
Shareholders No. 1/2014 on Monday 11th, August 2014 at 2.00 p.m. and registration at 1.00 p.m., at
Sakura+Lily2, L floor, Jusmine City Hotel located at 2 Soi Sukhumvit 23, Sukhumvit rd., Klongton, 
Klongtoei, Bangkok  to consider and approve the following agendas  

Agenda 1 Consider and approve the Minutes of the 2014 AGM on April 25th, 2014. 

Objective and reason : Regarding the  2014 Annual General Shareholder’s Meeting on 
April 25th, 2014 the Company has submitted the Minutes to the Stock Exchange of Thailand and 
Ministry of Commerce in accordance with the requirement of the law and sent the copy of the Minutes 
to shareholders please see Attachment 1 for details and already publicized on the Company’s website.  

Opinion of the Board : Shareholders should approve the minutes of 2014 Annual General 
Shareholder’s Meeting on April 25th, 2014, which was correctly and truly recorded as proposed.  

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

Agenda 2 Consider the progress of assigning the company’s new auditor for replacing the 
existing auditor and auditing firm.

Objectives and Reasons : The Board of Directors of Power Line Engineering Public 
Company Limited has resolved, on 27 February 2014, to appoint the auditor for 2014. In this regard, the 
existing auditor, S.K. Accountant Services Co., Ltd. has proposed three certified auditors who have 
been approved by the Office of the Securities and Exchange Commission (SEC) namely, Ms. Chantra 
Wongsri-udomporn (CPA No. 4996), Mr. Choedsakul Aonmongkol (CPA No. 7195) and Ms. 
Waraporn Intaraprasit (CPA No. 7881). The Company has been proposed since 24 February 2014. 
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Later, on 3 April 2014, S.K. Accountant Services Co., Ltd. by Ms. Wanya Puttasatien, 
Managing Director, informed about the Company’s trouble with respect to the auditor for 2014. 
Particularly, she informed that there are only two certified auditors who have been approved by the 
Office of the Securities and Exchange Commission, i.e. Ms. Wanya Puttasatien (CPA No. 4387) and 
Ms. Chantra Wongsri-udomporn, remaining in this audit firm. Ms. Wanya Puttasatien is an auditor who 
has already certified the financial statements of the Company group for the maximum of five 
consecutive financial years and Ms. Chantra Wongsri-udomporn, who has moved to work with S.K. 
Accountant Services Co., Ltd., is currently waiting for the license renewal result from the Office of the 
Securities and Exchange Commission (Ms. Chantra Wongsri-udomporn had been approved to act as an 
auditor from 18/5/2009 – 17/5/2014). It would be risky if Ms. Chantra Wongsri-udomporn’s certified 
auditor license will not be renewed. Ms. Wanya Puttasatien suggested the Company to procure a new 
auditor for the 2014 audit. 

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

 
Sequence of Actions Taken by the Company 

Date of Action Performed by Outcome 
7 April 2014 The Company issued the invitation letter to 26 audit 

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

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

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

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

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

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

(3) ISQC1 Committees of the 
audit firms considered that 
the timeframe was too 
limited to get ready for 
considering about acting as 
an auditor of the Company. 
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Date of Action Performed by Outcome 
20 May 2014  The Board of Directors’ Meeting No. 2/2014 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

The Company is waiting for a 
response from the SEC, 
including SEC’s acceptance of 
the appointment with the 
Company’s directors. (The 
progress of which will be 
informed in  the Extraordinary 
General Meeting of 
Shareholders No. 1/2014, to be 
held on 11 August 2014.) 
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The Company’s plan to mitigate impacts is as follows: 
(1) With regard to the filing of the financial statements for the second quarter of 2014, the 

Company will request a waiver for filling quarterly financial statements in accordance 
with Clause 11 of Notification of Capital Market Supervisory Board Tor Chor. 11/2552 
re: Rules, Conditions and Procedures for Disclosure of Information Relating to Financial 
Status and Operating Result of Issuing Company (Codified), dated 13 March 2009 (In 
case a new auditor has not been obtained or no waiver of auditor rotation has been 
granted).

(2) The Company’s management has strived to find an opportunity to discuss with the Office 
of the Securities and Exchange Commission to seek a solution so that the Company can 
quickly obtain a certified auditor to certify the financial statements, in accordance with 
Clause 7 of Notification of Capital Market Supervisory Board Tor Chor. 11/2552 re: 
Rules, Conditions and Procedures for Disclosure of Information Relating to Financial 
Status and Operating Result of Issuing Company (Codified), dated 13 March 2009. 

(3) The Company has proposed to convene the Extraordinary General Meeting of 
Shareholders to clarify the situations that lead to the proposed waiver for filing financial 
statements and the possible outcome (SP/NP sign may be posted on the Company), and 
obtain the shareholders’ approval on the proposed auditor recruitment criteria and the 
audit fee for a new auditor for the audit and certification of the financial statements for the 
second and third quarters and the year ended 31 December 2014, and will propose the 
same to the subsequent shareholders’ meeting for ratification. 

Opinion of the Audit Committee : Currently, the Company has used its best efforts but 
still failed to obtain a new certified auditor who has been approved by the SEC. In addition, the SEC did 
not waive the requirement for auditor rotation for the Company’s existing auditor. The Company is now 
seeking a new auditor on an accelerated basis while sending the letter to request the SEC to reconsider 
granting a waiver of the rotation requirement and request to meet Secretary-General of the SEC to 
discuss possible solutions. (The SEC’s response is pending). The Audit Committee views that if the 
Company cannot assign a new auditor and/or fails to receive the waiver from the SEC within the date 
on which the Company is required to file the financial statements for the second quarter of 2014, i.e. 14 
August 2014, the Company’s financial statements will not be properly reviewed and audited, causing 
the SEC and SET to reject the financial statements of the Company and the SET to post SP sign on the 
Company’s shares, thus preventing the Company’s shares from being traded in the SET from 14 August 
2014 until the new auditor has been appointed or the waiver has been granted. As a consequence, the 
Company, the shareholders and general investors will be adversely impacted. The Audit Committee 
therefore deems it appropriate to present this matter to the shareholders’ meeting for acknowledgement. 

Opinion of the Board of Directors : The Board of Directors views that the Company has 
used its best efforts to obtain a new auditor to be able to certify the financial statements for the second 
quarter of 2014 in time. The Board suggests convening the Extraordinary General Meeting of 
Shareholders to clarify the current situations in accordance with the details presented by the Audit 
Committee. The Board has resolved to convene the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 
1/2014 on 11 August 2014 to clarify the matters to the shareholders. 

 Resolution: This agenda is for acknowledgement, and thus the resolution is not required.
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Agenda 3 Consider and appoint the new auditor and his fee for the financial statements of 2014 
including approve the Board of Directors having authorization to appoint the new 
auditor and determining the auditing fee of not exceeding Baht 10 million 

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

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

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

Opinion of the Audit Committee : The Audit Committee has evaluated the situations and 
received the reports from Chief Financial Officer on a consecutive basis. The Audit Committee 
confirms that the Company has used its best effort to seek a new auditor though the Company cannot 
obtain a new one yet. To avoid any impact on the shareholders and general investors of the Company, it 
is deemed appropriate to propose the shareholders’ meeting to approve the authorization to the Board of 
Directors to consider appointing a new auditor to be recruited by the Company, with the audit fee for 
2014 in respect of the Company and its subsidiaries and joint ventures of not exceeding 10 million 
Baht, and after the recruitment of a new auditor has been completed, the Company will present all 
relevant details to the shareholders for acknowledgement and rectification in the next shareholders’ 
meeting.

Opinion of the Board of Directors : The Board of Directors has considered and agreed 
with the Audit Committee’s opinion and deems it appropriate to propose the shareholders’ meeting to 
approve the authorization to the Board of Directors to consider appointing a new auditor to be recruited 
by the Company, with the audit fee for 2014 in respect of the Company and its subsidiaries and joint 
ventures of not exceeding 10 million Baht, and after the recruitment of a new auditor has been 
completed, the Company will present all relevant details to the shareholders for acknowledgement and 
rectification in the next shareholders’ meeting. 

Resolution: The resolution in this agenda requires the majority vote of the shareholders who 
present in the meeting and vote. 
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Agenda 4 Other subjects (if any) 

All shareholders are welcomed to attend the Extraordinary General Shareholders’ Meeting 
on Monday August 11th, 2014.  The meeting will be commenced at 2.00 P.M. at Sakura+Lily2, L floor, 
Jusmine City Hotel at 2 Soi Sukhumvit 23, Sukhumvit rd., Klongton, Klongtoei, Bangkok. please see 
Attachment 2 : Map of the Meeting location. The registration of attendance shall be commenced at 
1:00 P.M.  

In case of any shareholders would like to give the proxy for attending the meeting and 
voting, please fill up and sign on the attached proxy forms as the attachment 3, which each shareholder 
can select only one form to be appropriated with his purpose. Shareholders may also down load the 
forms from www.ple.co.th.

In case the shareholders would like to assign the proxy to independent directors, the 
company proposes Dr.Singchai Aroonvuphiphong, the chairman of the audit committee to be your 
proxy holder.  Dr.Singchai’s biography as per the attachment 4   For your convenience please submit 
the proxy form (affixed the Baht 20 excise stamp)   to  Company Secretary Department,  6th floor , 
Tel. 02-332-0345 # 1221, 1127 Power Line Engineering Plc, address No. 2 Sukhumvit 81(Siripot), 
Bangjak, Phrakhanong, Bangkok 10260 within Friday August 8th ,2014.    

Yours sincerely, 

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

รายงานประชมุสามัญผูถือหุน ประจาํป 2557 
บริษัท เพาเวอรไลน เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) 

วันท่ี  25 เมษายน  2557  
------------------------------------------------------------------------------------- 

การประชุมสามัญผูถือหุนประจําป  2557 ประชุม ณ หองแกรนดบอลลูม ชั้น 3 โรงแรมฮิลตัน สุขุมวิท เลขที่ 11  
ซอยสุขุมวิท 24 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน  เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร  

จํานวนผูถือหุน ณ วันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน  วันที่ 18 มีนาคม 2557  รวมทั้งสิ้น 5,616 ราย รวมจํานวนหุน
ที่ถือทั้งสิ้น  1,072,626,551  หุน  โดยในวันประชุมน้ีมีผูถือหุนทีม่าประชุมดวยตนเอง จํานวน 54 ราย และโดยการรับมอบฉันทะ  
จํานวน 69 ราย  รวมเปน 123 ราย นับจํานวนหุนได 446,257,115 หุน คิดเปนรอยละ 41.61 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด 
1,072,626,551  หุน ครบเปนองคประชุม   

 
เริ่มการประชุมเวลา 14.00 น. 
 

นายธาดา ชุมะศารทูล เลขานกุารบริษัท กลาวสวัสดีและขอบพระคุณผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะ ทุกทานที่ไดสละ
เวลาเขารวมประชุมในการประชมุสามัญผูถือหุน ประจําป 2557  ซึ่งการประชุมในครั้งน้ีประกอบดวยวาระการประชุมรวมทัง้
สิ้น 9 วาระ ตามรายละเอียดทีไ่ดสงใหกับผูถือหุนทุกทานพรอมกับหนังสือเรียนเชิญประชุม และที่ไดเปดเผยบนเว็บไซตของ
บริษัท ที่ http://www.ple.co.th  แลว   

สําหรับการดาํเนินการประชุมตามขอบังคับของบริษัท ขอ 27 ระบุไววา “ประธานในท่ีประชุมฯ   มีหนาที่ควบคุม
การประชุมใหเปนไปตามขอบังคับของบริษัท วาดวยการประชุม การที่ที่ประชุมจะมีมติใหเปลี่ยนลาํดับวาระไดดวยคะแนน
เสียงไมนอยกวา 2 ใน  3 ของจํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชุม”    จึงขอช้ีแจงขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการประชมุการลงคะแนน
เสียงและการนับคะแนนเสียงในวาระตาง ๆ ดังน้ี 

 
วิธีปฏิบัติในการประชุมการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงในวาระตาง ๆ 

การอภิปราย :  
ผูใดประสงคจะกลาวถอยคําตอที่ประชุม ใหยกมือขึ้นพนศีรษะ เม่ือประธานของที่ประชุมอนุญาต แลวจึงเดินไปยัง

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

เอกฉันทรับรอง หรือใหความเห็นชอบตามที่ประธานเสนอ  
ถามีผูใดไมใหความเห็นชอบ หรืองดออกเสียง ทานประธานจะขอใหผูถือหุน และผูรับมอบฉันทะที่ไมใหความ

เห็นชอบ หรืองดออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนน  
- เลขานุการบรษิทัจะขออาสาสมัครจากที่ประชุมผูถือหุน จํานวน 1 คน เปนกรรมการตรวจนับคะแนนและผูสอบ

บัญชีของบริษัท  เพ่ือทําหนาที่ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงใหโปรงใส ถูกตองตามกฎหมาย และขอบังคับของ
บริษัท  

- เมื่อผูถอืหุนเขียนเครื่องหมายบนบัตรลงคะแนนแลว ประธานของที่ประชุมจะสั่งใหเจาหนาที่ไปรับมาเพ่ือสง
ใหแกกรรมการตรวจนับคะแนนตอไป  

- การเก็บบัตรลงคะแนน จะเก็บเฉพาะผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะที่ลงคะแนนเสียงไมเห็นดวย และงดออกเสียง
เทาน้ัน ยกเวนวาระการแตงตั้งกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ซึ่งขอใหผูถือหุนทุกรายลงคะแนนเสียงในใบ
ลงคะแนน สําหรับกรรมการแตละทาน โดยจะเก็บบัตรลงคะแนนจากผูถือหุนทุกทาน 

การนับคะแนนและการประกาศผลคะแนน 
- จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผูถือหุน ที่ลงคะแนนเสียงไมเห็นดวยและงดออกเสียงในแตละวาระ  
- สวนที่เหลือถือวาเปนคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นดวยในวาระนั้น ๆ  
- และใหกรรมการตรวจนับคะแนนเปนผูประกาศผลการลงคะแนนในแตละวาระที่มีการออกเสียง ลงคะแนนใน

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

ไมเปนไปตามความประสงคของผูมอบฉันทะ  
ไมทราบวามีผูถอืหุนทานใดมีความสงสัยหรือขอซักถามเกี่ยวกบัวิธีปฏิบัติในการประชุม การลงคะแนนเสียง และ

การนับคะแนนเสียงหรือไม   หากไมมีผูใดซักถามก็ถอืวาที่ประชมุรับทราบวิธีปฏิบัติในการประชมุ การลงคะแนนเสียง และการ
นับคะแนนเสียงแลว 
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เลขานุการบรษิทั กลาวแนะนําและเรียนเชิญคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารที่เขารวมประชุมบนเวที  
ดังน้ี 
คณะกรรมการบริษัท 

1. นายเสวก   ศรสีุชาต  ประธานกรรมการ 
2. นายอํานวย กาญจโนภาศ รองประธานกรรมการ 
3. นายพิสันต จินตนาภักด ี กรรมการ 
4. นายสุธี  ตันติวณิชานนท กรรมการ 
5. ดร.สิงหชัย อรุณวุฒิพงศ ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

โดยกรรมการ 2 ทาน คือ นายสมประสงค บุญยชัย กรรมการอิสระ และพลโทสินชัย  นุสถิตย  กรรมการอิสระ   
ไมสามารถเขารวมประชุมไดเน่ืองจากติดภารกิจสําคัญโดยเรงดวน   

สําหรับ นายอาํนวย   กาญจโนภาศ  และนายพิสันต  จินตนาภกัดี เขารวมการประชุมแตยังไมข้ึนเวที  เน่ืองจากครบ
วาระการเปนกรรมการบริษัทในครั้งน้ี 
คณะกรรมการบริหาร 

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

โดยกรรมการบริหาร 3 ทาน คือ นายพิสิฐ  โรจนมงคล , นายกฤติ ภาษติ และนายสมบัติ หวังใจสุข ไมสามารถเขา
รวมประชุมบนเวทีได  เน่ืองจากติดภารกิจทาํงานโครงการท่ีตางจังหวัด    

เลขานุการบรษิทั ไดแนะนําตัวแทนจากสํานักงานผูสอบบัญชีรบัอนุญาตของบริษัท นายเชิดสกลุ อนมงคล, นายแดง  
แปงสุข  ทนายความที่ปรึกษาของบริษัท , นายเอกชัย  บุดดา  หัวหนางานฝายตรวจสอบภายในของบริษัท     

ทั้งน้ีไดเรียนเชิญทานผูถือหุนที่เขารวมประชุมเปนกรรมการตรวจนับคะแนน 1 ถึง 2 ทาน  แตไมมีผูถือหุนทานใด
อาสาเปนกรรมการนับคะแนน จึงเชิญบุคคลดังตอไปน้ี เปนกรรมการตรวจนับคะแนน 

1. นายแดง แปงสุข ทนายความท่ีปรึกษาของบริษัท ทําหนาที่เปนกรมการตรวจนับคะแนน 
2. นายเชิดสกลุ อนมงคล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ทําหนาที่เปนกรมการตรวจนับคะแนน 
3. นายเอกชัย  บุดดา   หัวหนางานฝายตรวจสอบภายใน ทําหนาที่เปนกรมการตรวจนับคะแนน 

 
เลขานุการบรษิทั แจงตอที่ประชุมวา  “ตามขอบังคับของบริษัท ขอ 27 ระบุไววาการประชุมผูถือหุนตองมีผูถอืหุน

และผูรับมอบฉนัทะจากผูถือหุน มาประชุมไมนอยกวา  25  คน หรือมีผูถอืหุนและผูรับมอบฉนัทะจากผูถือหุนมาประชุมไมนอย
กวา  1 ใน 3 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม”      
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ขณะนี้มีผูถือหุนเขารวมประชุมประชุมดวยตนเอง จํานวน 54 ราย และโดยการรับมอบฉันทะ  จํานวน 69 ราย  รวม
เปน 123 ราย นับจํานวนหุนได 446,257,115 หุน คิดเปนรอยละ 41.61 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด 1,072,626,551  หุน 
โดยปจจุบันบริษัท มีผูถือหุนทั้งหมด 5,616 ราย (หาพันหกรอยสิบหกราย)  รวมจํานวนหุนทั้งสิ้น 1,072,626,551  หุน (หนึ่งพัน
เจ็ดสิบสองลานหกแสนสองหม่ืนหกพันหารอยหาสิบเอ็ดลานหุน)  ครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของบริษัท  จึงเรียนเชิญ 
นายเสวก  ศรีสุชาต  ประธานกรรมการ ทําหนาทีป่ระธานที่ประชุม  และเริ่มการประชุม 

นายเสวก  ศรีสุชาต  ทําหนาที่ประธานที่ประชุม กลาวเปดการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2557   
ของบริษัท เพาเวอรไลน เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน)  ตามระเบียบวาระการประชุม  ดังน้ี  
 
วาระที่  1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถือหุน  ประจําป 2556  เมื่อวันศุกรท่ี 26 เมษายน 2556 
 ประธานที่ประชุม ไดชี้แจงตอที่ประชุมวา บริษัท   ไดสงสําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2556  
เม่ือวันที่ 26 เมษายน 2556 ใหผูถอืหุนไวลวงหนาพรอมกับจดหมายเชิญประชุมแลว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ในหนังสือ
เชิญประชุม) จึงเรียนถามผูถือหุนถึงขอสงสัยหรือขอแกไข (ถามี)  
 ประธานที่ประชุมไดเรียนถามผูถอืหุนวา ทานใดมีขอสงสัยเพิ่มเติมหรือจะขอแกไขรายงานการประชุมหรือไม 
 เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดมีขอสงสยัหรือขอแกไขรายงานการประชุมเพ่ิมเติม  ประธานจึงขอใหที่ประชุม 
พิจารณาลงมตรัิบรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน  ประจําป 2556  เมื่อวันศุกรที่ 26 เมษายน 2556   
 โดยวาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถอืหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 มติท่ีประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2556 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2556 
 โดยมีมติรับรองดวยคะแนนเสียง ดังน้ี 
 เห็นดวย จํานวน 446,382,115  เสียง คิดเปนรอยละ 100.00 
 ไมเห็นดวย จํานวน           0  เสียง คิดเปนรอยละ     0.00 
 งดออกเสียง จํานวน           0  เสียง คิดเปนรอยละ     0.00 
 จํานวนผูถือหุนที่เขารวมประชุมท้ังส้ิน 125 ราย (เน่ืองจากในวาระนี้มีผูถอืหุนเขารวมประชุมนับเพิ่มจากเริ่มประชุม

อีก 2 ราย)    
 
วาระที่  2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถือหุน  ครั้งที่ 3/2556  เมื่อวันศุกรท่ี 13 กันยายน 2556 
 ประธานที่ประชุม ไดชี้แจงตอที่ประชุมวา บริษัทไดสงสําเนารายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 3/2556  เม่ือ
วันที่ 13  กันยายน  2556  ใหผูถือหุนไวลวงหนาพรอมกับจดหมายเชิญประชุมแลว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2 ในหนังสือ
เชิญประชุม) จึงเรียนถามผูถือหุนถึงขอสงสัยหรือขอแกไข (ถามี)  
 ประธานที่ประชุมไดเรียนถามผูถอืหุนวา ทานใดมีขอสงสัยเพิ่มเติมหรือจะขอแกไขรายงานการประชุมหรือไม 
 เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดมีขอสงสยัหรือขอแกไขรายงานการประชุมเพ่ิมเติม  ประธานจึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลง
มติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน  ครั้งที่ 3/2556  เมื่อวันศุกรที่ 13 กนัยายน 2556   
 โดยวาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถอืหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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 มติท่ีประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 3/2556  เม่ือวันศุกรที่ 13 กันยายน 2556
 โดยมีมติรับรองดวยคะแนนเสียง ดังน้ี 
 เห็นดวย จํานวน 446,422,115  เสียง คิดเปนรอยละ 100.00 
 ไมเห็นดวย จํานวน           0  เสียง คิดเปนรอยละ     0.00 
 งดออกเสียง จํานวน           0  เสียง คิดเปนรอยละ     0.00 
 จํานวนผูถือหุนที่เขารวมประชุมท้ังส้ิน 127 ราย  (เน่ืองจากในวาระนี้มีผูถือหุนเขารวมประชุมนับเพิ่มจากเริ่มประชุม

อีก 4 ราย)    
 
วาระที่  3 รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2556 
 ประธานที่ประชุม ไดขอให นายสุธี ตันติวณิชชานนท  ประธานเจาหนาทีฝ่ายบัญชีและการเงิน เปนผูชี้แจง 
ผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2556 ใหที่ประชุมไดรับทราบ  โดยนายสุธี ไดชี้แจงใหรับทราบ  ดังน้ี 

บริษัทมีรายไดจากการใหบรกิารในป 2556 จํานวน 8.69 พันลานบาท เพ่ิมข้ึน 24.1% เม่ือเปรียบเทียบกับป 2555 
จํานวน 6.99 พันลานบาท เปนผลจากการรับรูรายไดในสวนของงานกอสรางและงานระบบ และธุรกิจอสังหาริมทรัพยของ
บริษัทยอย ในขณะท่ีงบการเงินเฉพาะบริษัทมีรายไดจากการใหบริการ จํานวน 7.73 พันลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับป 2555 
จํานวน 6.48  พันลานบาท   เพ่ิมข้ึน 19.4%   ซึ่งเปนผลจากการรับรูรายไดของงานโครงการกอสรางใหมหลายโครงการ   บริษัท
มีอัตราสวนตนทุนในการใหบริการตอรายไดในป 2556   ในอัตราที่ 94.8%  ซึ่งเปนอัตราที่เพ่ิมขึน้เม่ือเปรียบเทียบกับป 2555 ที ่
92.3%   ซึ่งทําใหอัตรากําไรขั้นตนลดลงเปน 5.2%   เปรียบเทียบกับ 7.7%    ในป 2555  ในขณะที่งบการเงินเฉพาะบริษัทมีกําไร
ข้ันตน  3.5%  ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับป 2555   ซึ่งกําไรขั้นตนอัตรา 5.7%   ซึ่งกําไรดังกลาวยังต่ํากวาเปาหมายที่ตั้งไว 
เน่ืองจากตนทุนวัสดุกอสรางและแรงงานของโครงการกอสรางบางโครงการสูงขึ้น  อยางไรก็ตามงบการเงินรวม บริษัทบันทึก
กําไรสุทธิ จํานวน 6.8 ลานบาท ในขณะท่ีงบการเงินเฉพาะบริษัทมีกําไรสุทธิ จํานวน 205.8 ลานบาท หรือคิดเปนกําไรตอหุน
เทากับ 0.21 บาท 

หลังจากนายสุธี รายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทในรอบป 2556 เรียบรอย ประธานที่ประชุมไดสอบถามผูถือหุน
ในที่ประชุมวา  ทานใดมีคําถามหรือขอสงสัยหรอืขอเสนอแนะเพ่ิมเติมหรือไม  

 เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดมีคําถาม  ประธานที่ประชุมจึงแจงตอที่ประชุมวา ในวาระน้ีเปนเพียงวาระที่ใหผูถือหุน
รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2556 ที่ผานมา ไมมีการลงคะแนนเสียง 
 มติท่ีประชุม  รับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทประจําป 2556 (เน่ืองจากวาระน้ีไมตองลงคะแนนเสียง)  
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วาระที่  4 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจําป 2556 ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และรายงานผูสอบบัญชี 
ประธานที่ประชุม   ไดชี้แจงตอที่ประชุมวาผลการดําเนินงาน  และงบการเงินรวมของบริษัท และบริษัทยอย  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ไดผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชี และผานการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ  และความ
เห็นชอบของคณะกรรมการวาถูกตอง (รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจําป 2556) ซึ่งไดสงใหผูถือหุนลวงหนาพรอม
จดหมายเชิญประชุมแลว และขอใหนายสุธี  ตันติวณิชชานนท ประธานเจาหนาที่ฝายบัญชีและการเงิน เปนผูรายงานผสรุปผล
การดําเนินงานของบริษัทในรอบปบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ที่ผานมา ซึ่งแสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
ของบริษัท ป 2556 โดยสรุป ดังน้ี                                  

(หนวย : บาท) 

 
 ทั้งน้ีเพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากดั ซึ่งกําหนดใหบริษทัตองจัดทํางบการเงิน ณ วันสิ้นสุด
ของรอบบัญชีของบริษัทที่ผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับอนุญาตแลว และนําเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติ   
 ประธานที่ประชุมไดเรียนถามผูถอืหุนวา ทานใดมีคําถาม, ขอสงสัยเพิ่มเติมหรือไม    
 เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดมีคําถาม, ขอสงสัย  ประธานจึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติงบการเงิน ประจําป 
2556 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และรายงานผูสอบบัญชี  
 โดยวาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถอืหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติและรับรองงบการเงินของบริษัทและงบการเงินรวมสําหรับรอบบัญชีสิ้นสุด  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม2556 และรายงานของผูสอบบัญชี 
 โดยมีมติรับรองดวยคะแนนเสียง ดังน้ี 
 เห็นดวย จํานวน 446,209,715  เสียง คิดเปนรอยละ 99.95 
 ไมเห็นดวย จํานวน        244,400 เสียง คิดเปนรอยละ  0.05 
 งดออกเสียง จํานวน            0  เสียง คิดเปนรอยละ  0.00 
 จํานวนผูถือหุนที่เขารวมประชุมท้ังส้ิน 129 ราย (เน่ืองจากในวาระนี้มีผูถอืหุนเขารวมประชุมนับเพิ่มจากเริ่มประชุม

อีก 6 ราย)    

รายการ 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

2556 2555 
(ปรับปรุงใหม) 

2556 2555 
(ปรับปรุงใหม) 

สินทรัพยรวม 10,559,395,233 8,786,999,275 9,269,041,339 7,500,766,972 
หน้ีสินรวม 8,272,858,543 7,000,819,113 5,849,390,491 4,780,485,304 
สวนของผูถือหุน 2,286,536,690 1,786,180,162 3,419,650,848 2,720,281,668 
รายไดรวม 8,689,599,433 6,999,723,261 7,732,006,833 6,476,522,872 
กําไรสุทธ ิ(ขาดทุน) 6,840,080 (44,209,119) 205,852,732 134,569,823 
กําไรตอหุน (ขาดทุน) 0.02 (0.04) 0.21 0.17 
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วาระที่  5 พิจารณาอนุมัติจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงาน ประจําป 2556 
ประธานที่ประชุมไดชี้แจงวา  ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กําหนดใหบรษิัท

จายเงินปนผลจากเงินกําไรเทาน้ัน 
บริษัทมีนโยบายการจายเงินปนผลประมาณ 50% ของกําไรสุทธิที่หักภาษีและสํารองตามกฎหมายแลว  

จากงบการเงินเฉพาะบริษัท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทเห็นวา 
จากผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป2556 ที่ผานมาบริษัทมีผลกาํไรจากผลการดําเนินงาน (งบการเงินเฉพาะ

บริษัท) จํานวน 205,852,732 บาท  มีกําไรสะสมป 2556 จํานวน 279,411,625 บาท ทําให ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัท
สามารถจายเงินปนผลได ดังน้ัน บริษัทจึงขออนุมัติจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงานป 2556 ในอัตราหุนละ 0.096 บาท เปน
เงิน 102,972,148.90 บาท  คิดเปนรอยละ 50.02%  ของกําไรสทุธิป 2556 และจัดสรรเงินกําไร เพ่ือเปนทุนสํารองตามกฎหมาย
รอยละ 5  ของกําไรสุทธิป 2556 เปนเงินจํานวน 10,300,000 บาท 

โดยกาํหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสทิธิรับเงินปนผล (RD) ในวันที่ 17 มีนาคม 2557 และใหรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 
225 ของ พรบ.หลักทรัพยฯ โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวันที่ 18 มีนาคม 2557 และกําหนดจายเงินปนผลวันที่ 23 
พฤษภาคม 2557 

ขอมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจายเงินปนผล 

รายละเอียดการจายปนผล ป 2556 ป 2555 
(ปรับปรุงใหม) 

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

3.1 สํารองตามกฎหมาย 
3.2 กําไรที่ยังไมไดจดัสรร 

 
10,300,000 บาท 

205,852,732 บาท 

 
8,900,000 บาท 

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

 
ประธานที่ประชุมไดเรียนถามผูถอืหุนวา ทานใดมีคําถามหรือขอสงสัยในเรื่องของการจายเงินปนผลหรือไม  
เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดมีคําถาม ประธานจึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงาน 

ประจําป 2556 
 โดยวาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถอืหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 มติท่ีประชุม  มีมติอนุมัติใหจายเงินปนผลของผลการดําเนินงานประจําป 2556โดยใหจายเงินปนผลในอัตราหุนละ 
0.096 บาท  สําหรับหุนที่ชําระแลวจํานวน 1,072,626,551 หุน เปนเงินรวม 102,972,148.90 บาท โดยกําหนดจายเงินปนผลใน
วันที่ 23 พฤษภาคม 2557 โดยกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิรับเงินปนผลในวันที่ 17มีนาคม 2557  และใหรวบรวมรายชื่อตาม
มาตรา 225 ของ พรบ. หลักทรัพย โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวันที่ 18 มีนาคม  2556 
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 โดยมีมติอนุมัตดิวยคะแนนเสียง ดังน้ี 
 เห็นดวย จํานวน 446,556,015  เสียง คิดเปนรอยละ      100.00 
 ไมเห็นดวย จํานวน           0  เสียง คิดเปนรอยละ  0.00 
 งดออกเสียง จํานวน           0  เสียง คิดเปนรอยละ  0.00 
 จํานวนผูถือหุนที่เขารวมประชุมท้ังส้ิน 132 ราย (เน่ืองจากในวาระนี้มีผูถอืหุนเขารวมประชุมนับเพิ่มจากเริ่มประชุม

อีก 9 ราย)    
 
วาระที่  6 พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ 
 6.1 พิจารณาแตงตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการท่ีตองออกตามวาระ 

ประธานที่ประชุมไดชี้แจงตอที่ประชุมวา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535   ซึ่งกําหนดวาใน
การประชุมสามญัผูถือหุนประจําปทุกครั้ง กรรมการจะตองออกจากตาํแหนงอยางนอยจํานวนหน่ึงในสาม (1/3) โดยอัตรา ถา
จํานวนกรรมการจะแบงออกใหเปนสามสวนไมไดก็ใหออกโดยจํานวนใกลเคียงที่สุดกับสวนหน่ึงในสาม (1/3) ซึ่งในปน้ี
กรรมการซึ่งตองออกจากตําแหนงกรรมการของบริษัทฯ ตามกําหนดวาระ ดังน้ี 

1. นายอํานวย   กาญจโนภาศ รองประธานกรรมการ 
2. นายพิสันต จินตนาภักด ี กรรมการ 
3. พลโทสินชัย นุตสถติย กรรมการอสิระ   

 
 สําหรับการประชุมสามัญผูถือหุน ป 2557 เพ่ือใหเปนไปตามนโยบายการกาํกับดแูลกจิการทีด่ีเกี่ยวกับการดูแล
สิทธิของผูถือหุน บริษัทไดทําการประกาศตอตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทยและในเว็บไซดของบริษัท ตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 
2556 ถึง วันที่ 14 กุมภาพันธ 2557  ใหสิทธิแกผูถือหุนในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุน และเสนอรายชื่อ
บุคคลที่เหมาะสมเขารับการคดัเลือกเปนกรรมการบริษัท แตไมมีผูถือหุนทานใดเสนอรายชื่อบคุคล เพ่ือรับการพิจารณาคัดสรร
เปนกรรมการบริษัท และไมมีผูถือหุนทานใดเสนอระเบียบวาระการประชุมเขามายังบริษัท 
 ดังน้ัน คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท ไดพิจารณาแลวมีความเห็นวา
กรรมการเดิมทั้ง 3 ทานที่พนจากตําแหนงตามวาระ เปนบุคคลท่ีมีความรูความสามารถ มีประสบการณในธุรกิจของบริษัท
เหมาะสมและเปนประโยชนสูงสุดแกการดาํเนินงานของบริษัท   และมีคุณสมบัติที่ครบถวนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จํากดั  และพระราชบัญญัติหลกัทรัพย     โดยขอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงตั้งกรรมการทั้ง  3  ทาน คือ  นายอํานวย  
กาญจโนภาศ, นายพิสันต  จินตนาภักดี  และพลโทสินชัย นุตสถติย  กลับเขาเปนกรรมการบริษัทอีกวาระหน่ึง 

อน่ึง พลโทสินชัย  นุตสถิตย   ยังคงเปนกรรมการอิสระของบริษัท แมวาดํารงตาํแหนงมา 12 ป เน่ืองจากยังคง
มีคุณสมบัติครบถวนตามนิยามและขอกาํหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท โดยทานเปนผูมีทักษะความรู  ความสามารถ 
ประสบการณในดานที่บริษัทตองการและยังคงสามารถปฏิบัติหนาที่ในฐานะกรรมการอสิระไดเปนอยางดี นิยามและคุณสมบัติ
กรรมการอสิระของบริษัท ปรากฎตามเอกสารแนบ 5 ในหนังสือเชิญประชุมที่สงใหกับผูถือหุน และเสนอใหที่ประชุมผูถือหุน
พิจารณาอนุมัติตอไป 
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ประธานที่ประชุมไดเรียนถามผูถอืหุนวา ทานใดมีคําถามสําหรบัวาระแตงตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่
ตองออกตามวาระหรือไม  

เม่ือไมมีผูถือหุนทานใดมีคําถาม  ประธานจึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติแตงตั้งกรรมการบริษัทแทน
กรรมการทีต่องออกตามวาระ  โดยวาระนี้จะขอเก็บบัตรลงคะแนนทุกทาน และขอใหลงคะแนนเปนรายบุคคล 

โดยวาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถอืหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
มติท่ีประชุม   มีมติอนุมัติใหกรรมการท่ีออกจากตําแหนงตามวาระ  3  ทาน  คือ  นายอํานวย  กาญจโนภาศ, 

นายพิสันต  จินตนาภกัดี และพลโทสินชัย  นุตสถติย  โดยใหกรรมการท้ัง  3  ทาน   กลับเขาเปนกรรมการบริษทัตออีกวาระหน่ึง 
 รายชื่อคณะกรรมการบริษัท หลงัจากท่ีประชุมผูถือหุนมีมติอนุมตัิ บริษัทจะมีกรรมการบริษัท 
รวมทั้งหมด 7 ทาน ดังน้ี 
 1. นายเสวก ศรสีุชาต ประธานกรรมการ 
 2. นายอํานวย กาญจโนภาศ รองประธานกรรมการ 
 3. นายพิสันต จินตนาภักด ี กรรมการ 
 4. นายสุธี ตันติวณิชชานนท กรรมการ 
 5. ดร.สิงหชัย อรุณวุฒิพงศ กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
 6. พลโทสินชัย นุตสถติย กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
 7. นายสมประสงค บุญยะชัย กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
 ทั้งน้ีกรรมการผูมีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท  คือ นายเสวก ศรีสุชาต, นายอํานวย กาญจโนภาศ,  
นายพิสันต  จินตนาภักดี  โดยกาํหนดใหกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบรษิัท  2 ใน 3 คนน้ีลงลายมือชื่อรวมกันและ
ประทับตราสาํคญัของบริษัท   
 
 โดยมีมติอนุมัตดิวยคะแนนเสียงเลือกต้ังกรรมการแตละคน ดังน้ี 

1. นายอํานวย  กาญจโนภาศ 
 เห็นดวย จํานวน 444,927,215  เสียง คิดเปนรอยละ 99.62 
 ไมเห็นดวย จํานวน        195,100 เสียง คิดเปนรอยละ  0.04 
 งดออกเสียง จํานวน     1,522,000 เสียง คิดเปนรอยละ  0.34 
 
2. นายพิสันต  จินตนาภักดี 

เห็นดวย จํานวน 435,290,815  เสียง คิดเปนรอยละ 97.46 
ไมเห็นดวย จํานวน        439,500 เสียง คิดเปนรอยละ  0.10 
งดออกเสียง จํานวน   10,914,000 เสียง คิดเปนรอยละ  2.44 
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3. พลโทสินชัย   นุตสถิตย 
เห็นดวย จํานวน 444,937,215  เสียง คิดเปนรอยละ 99.62 

 ไมเห็นดวย จํานวน        195,100 เสียง คิดเปนรอยละ  0.04 
 งดออกเสียง จํานวน     1,512,000 เสียง คิดเปนรอยละ  0.34 

 จํานวนผูถือหุนที่เขารวมประชุมท้ังส้ิน 138 ราย  (เน่ืองจากในวาระนี้มีผูถือหุนเขารวมประชุมนับเพ่ิมจากเริ่ม
ประชุมอีก 15 ราย)    

 ประธานที่ประชุม แจงตอที่ประชุมวา เน่ืองจากในวาระนี้ นายอํานวย  กาญจโนภาศ  และนายพิสันต  จินตนา
ภักดี  ไดรับเลือกจากผูถอืหุนใหกลับเขาเปนกรรมการบริษัทตออีกวาระหน่ึง จึงขอเชิญ นายอํานวย  กาญจโนภาศ   และนายพิ
สันต  จินตนาภักดี  ขึ้นบนเวที 
 
 6.2 พิจารณาแตงตั้งกรรมการตรวจสอบที่ตองออกตามวาระ 
 ประธานชี้แจงตอที่ประชุมวา  ตามขอบังคับของบริษัท กรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตาํแหนง  
คราวละ 2 ป  โดยกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระในปน้ี คือ 

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

 คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแลวเห็นวา  ดร.สิงหชัย   อรุณวุฒิพงศ,  พลโทสินชัย   นุตสถิตย  และ 
นายสมประสงค บุญยะชัย มีคุณสมบัติครบถวนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากดั, พระราชบัญญัติหลักทรัพยและมี
ความรูความสามารถ ประสบการณในธุรกิจของบริษัท สามารถที่จะชวยพัฒนาบริษัทได จึงเห็นสมควรพิจารณาแตงตั้ง
กรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระในคร้ังน้ีกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการตออีกวาระหนึ่ง ทั้งน้ีตั้งแตวันที่ 9 เมษายน  2557 
เปนตนไปจนครบกําหนดวาระในตําแหนง 2 ป โดยมีประวัติของกรรมการทั้ง 3 ทาน เพ่ือประกอบการพิจารณา ปรากฏตาม
เอกสารแนบ 4 ในหนังสือเชิญประชุมที่สงใหกบัผูถือหุน และเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติตอไป 

ประธานที่ประชุมไดเรียนถามผูถอืหุนวา ทานใดมีคําถามสําหรับวาระแตงตั้งกรรมการตรวจสอบที่ตองออก
ตามวาระ หรือไม  

เม่ือไมมีผูถือหุนทานใดมีคําถาม  ประธานจึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัตแิตงตั้งกรรมการตรวจสอบที่
ตองออกตามวาระ  โดยวาระน้ีจะขอเก็บบัตรลงคะแนนทุกทาน และขอใหลงคะแนนเปนรายบุคคล 

โดยวาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถอืหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
มติท่ีประชุม   มีมติอนุมัติใหกรรมการตรวจสอบออกจากตาํแหนงตามวาระ 3 ทาน คือ นายสิงหชัย  

อรุณวุฒิพงศ, นายสมประสงค  บุญยะชัย และพลโทสินชัย นุตสถติย   และใหกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ทาน คือ นายสิงหชัย 
อรุณวุฒิพงศ, นายสมประสงค  บุญยะชัย และพลโทสินชัย  นุตสถติย  กลับเขาเปนกรรมการตรวจสอบอีกวาระหน่ึงดังน้ัน  
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รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ 3  ทาน เปนดังน้ี คือ 

 1. นายสิงหชัย อรุณวุฒิพงศ กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

 2. พลโทสินชัย นุตสถติย กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

 3. นายสมประสงค บุญยะชัย กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
 
 โดยมีมติอนุมัตดิวยคะแนนเสียงเลือกต้ังกรรมการแตละคน ดังน้ี 

1. นายสิงหชัย อรุณวุฒิพงศ 
 เห็นดวย จํานวน 444,937,215  เสียง คิดเปนรอยละ 99.62 
 ไมเห็นดวย จํานวน        195,100 เสียง คิดเปนรอยละ  0.04 
 งดออกเสียง จํานวน     1,512,000 เสียง คิดเปนรอยละ  0.34 
 
2. นายสมประสงค  บุญยะชัย 

 เห็นดวย จํานวน 445,070,215  เสียง คิดเปนรอยละ 99.62 
 ไมเห็นดวย จํานวน        195,100 เสียง คิดเปนรอยละ  0.04 
 งดออกเสียง จํานวน      1,529,000 เสียง คิดเปนรอยละ  0.34 
 

3. พลโทสินชัย  นุตสถิตย 
 เห็นดวย จํานวน 445,280,315  เสียง คิดเปนรอยละ 99.66 
 ไมเห็นดวย จํานวน           0  เสียง คิดเปนรอยละ  0.00 
 งดออกเสียง จํานวน     1,514,000 เสียง คิดเปนรอยละ  0.34 

 จํานวนผูถือหุนที่เขารวมประชุมท้ังส้ิน 139 ราย  (เน่ืองจากในวาระนี้มีผูถือหุนเขารวมประชุมนับเพ่ิมจากเริ่ม
ประชุมอีก 16 ราย)  

 
วาระที่  7 พิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2557 
 ประธานที่ประชุมไดชี้แจงตอที่ประชุมวา เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 ซึ่ง
กําหนดใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติการจายคาตอบแทนกรรมการ  และการพิจารณาการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 
2557 ไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน โดยกลั่นกรองและพิจารณาอยางละเอียดถึงความ
เหมาะสมประการตาง ๆ แลว  ดังน้ันคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรกําหนดคาตอบแทนกรรมการ  สรุปตามตาราง ดังน้ี  
 
 
 
 
 



25

   

คาตอบแทนกรรมการ 
 

องคประกอบคาตอบแทน ป 2557 
 (ปท่ีเสนอ) 

ป 2556 

คาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 
คาเบ้ียประชุม : กําหนดจายคาเบ้ียประชุมเปนรายคร้ัง เฉพาะคร้ังท่ีมาประชุม 
-  ประธาน, กรรมการ, เลขานุการคณะกรรมการบริษัท   
    และประธานเจาหนาทีฝ่ายบัญชีและการเงิน    
 -  กรรมการอิสระ 

 
 
20,000 บาท/คน/ครั้ง 

 
40,000 บาท/คน/ครั้ง 

 
 
20,000 บาท/คน/ครั้ง 

 
40,000 บาท/คน/ครั้ง 

คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 
คาตอบแทนรายป  
    -  ประธานกรรมการตรวจสอบ  
    -  กรรมการตรวจสอบ 

 
 

450,000 บาท/คน/ป 
400,000 บาท/คน/ป 

 
 

400,000 บาท/คน/ป 
350,000 บาท/คน/ป 

 
ประธานที่ประชุมไดเรียนถามผูถอืหุนวา ทานใดมีคําถามหรือขอสงสัยในเรื่องการพิจารณากําหนดคาตอบแทน

กรรมการ ประจําป 2557 
เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดมีคําถาม  ประธานจึงขอใหที่ประชุมจึงขอใหที่ประชุมลงมติในวาระอนุมัติกําหนด 

คาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2557 
โดยวาระหนี้ตองผานมติอนุมัตดิวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน ซึ่งมา

ประชุม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 90 
 มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติคาตอบแทนกรรมการประจําป 2557  สรุปตามตารางดังน้ี 

คาตอบแทนกรรมการ 

องคประกอบคาตอบแทน ป 2557 ป 2556 
คาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 
คาเบ้ียประชุม : กําหนดจายคาเบ้ียประชุมเปนรายคร้ัง เฉพาะคร้ังท่ีมาประชุม 
-  ประธาน, กรรมการ, เลขานุการคณะกรรมการบริษัท   
    และประธานเจาหนาทีฝ่ายบัญชีและการเงิน    
 -  กรรมการอิสระ 

 
 
20,000 บาท/คน/ครั้ง 
 
40,000 บาท/คน/ครั้ง 

 
 

20,000 บาท/คน/ครั้ง 
 
40,000 บาท/คน/ครั้ง 

คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 
คาตอบแทนรายป 
    -  ประธานกรรมการตรวจสอบ 
    -  กรรมการตรวจสอบ 

 
 

450,000 บาท/คน/ป 
400,000 บาท/คน/ป 

 
 

400,000 บาท/คน/ป 
350,000 บาท/คน/ป 
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 โดยมีมติรับรองดวยคะแนนเสียง ดังน้ี 
เห็นดวย จํานวน 446,237,315  เสียง คิดเปนรอยละ 99.87 
ไมเห็นดวย จํานวน       252,000 เสียง คิดเปนรอยละ   0.06 
งดออกเสียง จํานวน       310,000 เสียง คิดเปนรอยละ   0.07 

 จํานวนผูถือหุนที่เขารวมประชุมท้ังส้ิน 141 ราย (เน่ืองจากในวาระนี้มีผูถอืหุนเขารวมประชุมนับเพิ่มจากเริ่มประชุม
อีก 18 ราย)    

 
วาระที่ 8 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทน 

ประธานไดชี้แจงตอที่ประชุมวา คณะกรรมการตรวจสอบไดประเมินจากความเปนอิสระ คุณภาพของผลงาน
ตรวจสอบในป 2556 ที่ผานมา รวมถึงทักษะ ความรูความสามารถ ประสบการณในการตรวจสอบธุรกิจของบริษัท และทีม
สนับสนุนของสํานักงานสอบบญัชี นอกจากนี้ไดพิจารณาความเหมาะสมของคาตอบแทนเปนประการสาํคัญ โดยไดทําการสอบ
จากสํานักงานสอบบัญชีหลายแหง ซึ่งแตละบริษัทมีขอจํากัดในการใหบรกิารจึงไมไดเสนอราคาเขามา 

คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นควร เสนอผูสอบบัญชีรายเดิม บริษัท เอส.เค. แอคเคานแตนท เซอรวิสเชส จํากดั ซึ่ง
มีความเปนอิสระ มีทักษะความรู ประสบการณและทีมงานที่เพียงพอในการปฏิบัติงานสอบบัญชี รวมถึงคาตอบแทนที่มีความ
เหมาะสม จึงมีมติเสนอตอคณะกรรมการบริษัทให บริษัท เอส.เค. แอคเคานแตนท เซอรวิสเชส จํากดั เปนผูสอบบัญชี ประจําป 
2557  โดยมีรายชื่อผูสอบบัญชี ดังน้ี 

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

 ทั้งน้ี ทั้งสามทานไมมีความสัมพันธหรือสวนไดเสียกับบริษัทฯ / บริษัทยอย / ผูบริหาร / ผูถอืหุนรายใหญ หรือ
เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว  จึงมีความเปนอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัท 
 นอกจากนี้บริษทั เอส.เค. แอคเคานแตนท เซอรวิสเชส จาํกัด ไดรับการคดัเลือกใหเปนสํานักงานสอบบัญชีของ
บริษัทยอยและกิจการรวมคา รวม 7 ราย สําหรับป 2557 ดวย 
 โดยกําหนดคาสอบบัญชี ประจําป 2557 เปนดังน้ี 

                                       หนวย : บาท 
รายการคาตรวจสอบ ป 2557  

(ปท่ีเสนอ) 
ป 2556 

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

928,500 969,500 

รวม 2,573,500 2,639,500 
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ประธานที่ประชุมไดเรียนถามผูถอืหุนวา ทานใดมีคําถามหรือขอสงสัยในเรื่องพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี และ

กําหนดคาตอบแทน 
เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดมีคําถาม  ประธานจึงขอใหที่ประชุมจึงขอใหที่ประชุมลงมติในวาระอนุมัติแตงตั้งผูสอบ

บัญชี และกําหนดคาตอบแทน 
โดยวาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถอืหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแตงตั้ง บริษัท เอส.เค. แอคเคานแตนท เซอรวิสเชส จํากดั เปนผูสอบบัญชีของ

บริษัทตอไปเปนปที่ 7 โดยมีรายชื่อผูสอบบัญชี  ดังน้ี 
- นางสาวจันทรา วองศรีอุดมพร ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4996  หรือ 
- นายเชิดสกลุ อนมงคล  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7195  หรือ 
- นางสาววราภรณ อินทรประสิทธิ์ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7881    

และไดรับคาบริการการสอบบัญชีรายปและงบการเงินรวม จํานวน 1,150,000 บาท (หน่ึงลานหนึ่งแสนหาหมื่นบาทถวน) 
คาสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส จํานวน 495,000 บาท (สี่แสนเกาหมื่นหาพันบาทถวน) 
 โดยกําหนดคาสอบบัญชี ประจําป 2557 เปนดังน้ี 

                  หนวย : บาท 
รายการคาตรวจสอบ ป 2557  

(ปท่ีเสนอ) 
ป 2556 

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

928,500 969,500 

รวม 2,573,500 2,639,500 
 

โดยมีมติรับรองดวยคะแนนเสียง ดังน้ี 
 เห็นดวย จํานวน     446,799,315  เสียง คิดเปนรอยละ 100.00 

ไมเห็นดวย จํานวน              0  เสียง คิดเปนรอยละ     0.00 
งดออกเสียง จํานวน              0   เสียง คิดเปนรอยละ     0.00 
จํานวนผูถือหุนที่เขารวมประชุมท้ังส้ิน 141 ราย (เน่ืองจากในวาระนี้มีผูถอืหุนเขารวมประชุมนับเพิ่มจากเริ่มประชุม
อีก 18 ราย)    
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วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ (ถามี) 
- ไมมี – 

 
ประธานที่ประชุมไดสอบถามผูถอืหุนที่เขารวมประชุมวา ทานใดยังมีคําถาม เพ่ือใหคณะกรรมการบริษัทชี้แจง

เพ่ิมเติมอีกหรือไม 
มีผูถือหุนยกมือ และสอบถาม ดงัน้ี 
นายอรุณ   ตั้งตระกูลวิวัฒน  ผูถือหุนมาประชุมดวยตนเอง   จํานวนหุนท่ีถือ   285,000  หุน  สอบถามวา  

บริษัท บํารุงเมืองพลาซา จํากดั มีการแจงขาววาไดชําระหน้ีไปแลว ทางบริษทัไดมีการจดัแถลงขาว เพ่ือใหผูถือหุนรับทราบ
หรือไม, ปจจุบันบํารุงเมือง เปนอยางไร  และผลประกอบการของบริษัทเพาเวอรไลนฯ ในปน้ีเปนอยางไร รายได, คาใชจาย, 
Backlog เปนอยางไร  

 
นายธาดา  ชุมะศารทลู   เลขานุการบริษัท  ชี้แจงวา บริษัท บํารุงเมืองพลาซา จํากดั  (BMP) ไดชาํระหน้ีใหกับ บริษัท 

บริหารสินทรัพย สแตนดารดชารเตอร (ไทย) จํากดั เสร็จสิ้นแลว  ซึ่งการดําเนินการดังกลาวทําให BMP มีกําไรจากการปรับปรุง
โครงสรางหนี้  ประมาณ 139 ลานบาท ในไตรมาสที่ 1/2557 ซึง่ในสวนน้ีจะไดรายงานพรอมกบัผลการดําเนินงานของบริษัทใน
ไตรมาสที่ 1/2557 ตอไป  

 
ในสวนของ BMP ตามแผนการเดิมที่วางไวในการนํา BMP เขากองทุนอสังหาริมทรัพย (Property Fund) ประมาณ

ปลายป 2556 แตเน่ืองจากไมสามารถหาขอยุติในขอตกลงกับผูที่จะเขามาบริหารโครงการได  จึงจําเปนตองเลื่อนออกไปกอน 
อยางไรก็ตามทาง BMP ไดจัดหาผูบริหารโครงการใหมแลว ซึ่งเปนทีมงานที่มีประสบการณในธุรกิจเปนอยางดี โดยเริ่มเขามา
บริหารโครงการ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2557 และหากทีมงานขายพ้ืนที่โครงการไดประมาณ 70% ของพื้นทั้งหมด ทาง BMP จะนํา
โครงการเขาจดัตั้งเปนทรัสต เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย  (Real Estate Investment Trust)  (REIT)  ซึ่งความคืบหนาจะได
แจงใหทราบตอไป 

 
นายเสวก ชี้แจงวา สําหรับผลประกอบการของบริษัทในป 2557 คาดวานาจะมีอัตราการเจริญเติบโตขึ้นประมาณรอย

ละ 10 เพ่ือเปรียบเทียบกับป 2556 ซึ่งในปจจุบันบริษัทมีงานในมือประมาณ 11.7 พันลานบาท และงานที่อยูระหวางการประมูล
อีกจํานวน 5.1 พันลานบาท 

 
นายทองทศ แพงลาด ผูรับมอบอํานาจจากสมาคมสงเสริมผูลงทนุไทย  สอบถามวา   ทางบริษัทมีแนวทางบริหาร

โดยใชหลักบรรษัทภิบาล ซึ่งมีหัวขอการตอตานทุจริตคอรัปชั่นอยูแลว ซึ่งบริษัทมีนโยบาย หรือแนวทางเขารวมกิจกรรม/แสดง
เจตนารมย เกี่ยวกับการตอตานทจุริต อยางไร 
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นายเสวก ชี้แจงวา แมวาปจจุบันบริษัทยังไมไดลงนามเขาเปนเครือขายกับทางสมาคมสงเสริมกรรมการบริษัทไทย 
(IOD) เพ่ือรวมตอตานคอรรัปชัน่ (Anti-Corruption Thailand) แตบริษัทไดมีนโยบายอยางเขมงวดในการกําหนดข้ันตอนการ
ดําเนินการตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองคกร เพ่ือปองกันและตอตานการ Corruption ทุกประเภท นอกจากนั้นบริษัทไดมีการ
ปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคมุตาง ๆ ของบริษัทเพ่ือไมใหเกิดการทุจริตอยางตอเน่ือง 

 
เมื่อไมมีผูใดซกัถามหรือเสนอแนะเพ่ิมเติม  ประธานจึงกลาวขอบพระคุณผูถือหุนทุกทาน และขอปดการประชุม 
 

ปดประชุมเวลา  15.40  น. 
 
 

ลงนาม…………………………………..ประธานที่ประชุม           
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     บันทึกการประชุมโดย 

 
 

ลงนาม……………………………………….. 
     ( นายธาดา  ชุมะศารทลู ) 

                                เลขานุการบริษทั 
 
 

รับรองวาถูกตอง 
 

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

( นายเสวก  ศรีสชุาต )                 ( นายอํานวย  กาญจโนภาศ ) 
กรรมการ                                             กรรมการ 

 



Attachment No.1 

Minutes of the 2014 Annual General Meeting of Shareholders 
Power Line Engineering Public Company Limited  

25 April 2014 

The 2014 Annual General Meeting of Shareholders was held at Grand Ballroom 
Room, 3rd Floor, Hilton Sukhumvit,11 Sukhumvit Soi24, Sukhumvit Rd., Klongton, 
Klongtoei, Bangkok.

As of the share registration book closing date on 18 March 2014, there were a total of 
5,616 shareholders, holding altogether 1,072,626,551 shares. At the 2014 Annual General 
Meeting of Shareholders, a total of 123 shareholders and proxies were present, consisting of 
54 shareholders attending the Meeting in person and 69 shareholders by proxy, the number of 
shares could be totally calculated 446,257,115 shares, equivalent to 41.61 percent of the total 
number of shares.  A quorum was therefore constituted according to the Company’s Articles 
of Association.

The Meeting commenced at 14.00 hrs.

Mr. Thada Chumasaratul, Secretary of the Company welcomed and thanked the 
shareholders and proxies for taking their valuable time to attend the 2014 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.   
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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 Secretary of the Company asked whether there is any shareholder who wished to 
raise any questions on the Meeting procedures, vote casting, and vote counting. Since there 
was no shareholder asking any further question, it would be deemed that the meeting 
acknowledged the Meeting procedures, vote casting, and vote counting. 

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

Board of Directors of the Company attended this Meeting as follows:
1. Mr. 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.  

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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For Mr. Amnuay Karnjanopas and Mr. Phisant Chintanapakdee attended at the 
meeting but not on stage, since he must be subject to retirement by rotation at this time. 

 
Executive Committee of the Company attended this Meeting as follows: 

1. Mr. Swake  Srisuchart Chairman of the Executive Committee 
2. Mr. Amnuay Karnjanopas  Vice Chairman of the Executive Committee 
3. Mr. Phisant Chintanapakdee  Member of the Executive Committee 
4. Mr. Sutee Tantivanichanon Member of the Executive Committee/ 
   Chief Financial Officer 
5. Mr. Thada Chumasaratul Member of the Executive Committee 
6. Mrs. Chutima  Yoosathorn  Member of the Executive Committee 

There were three executive directors, namely Mr. Pisit Rojanamongkol, Mr. Krit Pasit 
and Mr. Sombat Whangjaisuk who were not able to attend the meeting due to work in 
upcountry for other business. 

In addition, the Secretary of the Company introduced the representatives of the office 
of auditor of the Company, namely Mr. Cherdsakul Onmongkol, Mr. Dang Pangsuk, Legal 
advisor of the company, Mr. Ekkachai Buddha, Head of Internal Audit Department of the 
Company.  

The Secretary of the Company also invited 1-2 shareholders in the Meeting to act as 
vote counter but no shareholders to participate, the Secretary of the Company then invited  

1. Mr. Dang Pangsuk Legal advisor of the company,  
  Serves as a vote counter. 

2. Mr. Cherdsakul  Onmongkol  C.P.A, Serves as a vote counter. 
3. Mr. Ekkachai  Buddha  Head of Internal Audit Department  

  of the Company, Serves 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 123 shareholders and proxies were present, consisting of 54 
shareholders attending the Meeting in person and 69 shareholders by proxy, the number of 
shares could be totally calculated 446,257,115 shares, equivalent to 41.61 percent of the total 
number of shares.  As of today, there were a total of 5,616 shareholders (Five thousand six 
hundred and sixteen shareholders), holding altogether 1,072,626,551  shares (One thousand 
and seventy-two million six hundred twenty-six thousand five hundred and fifty-one million 
shares) A quorum was therefore constituted according to the Company’s Articles of 
Association.

Thereafter, Swake  Srisuchart, presided as Chairman of the Meeting, declared the 
2014 Annual General Meeting of Shareholders of Power Line Engineering Public Company 
Limited with the following agenda items:  
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Agenda 1 To consider and approve the Minutes of the 2013 AGM on April 26th, 2013. 

The Chairman informed the Meeting that the Company had already submitted a 
copy of the Minutes of the 2013 Annual General Meeting of Shareholders held on 26 April 
2013 to all shareholders together with the Notice of this Meeting prior to the Meeting, then 
asked whether there is any shareholder who wished to ask question or amend the Minutes (if 
any).

  The Chairman asked whether there is any further question. Since there was no 
shareholder asking any further question or comment, the Chairman then proposed the Meeting 
to consider and certify such Minutes. 

  This agenda shall be determined by the majority of votes of the shareholders 
present and casting their votes. 

Resolution : The meeting approved the Minutes of the 2013 AGM on April 
26th,2013.

Approved 446,382,115 shares  100.00% 
 Disapproved         0  shares     0.00% 
 Abstained         0  shares     0.00% 

There were 125 shareholders representing in the meeting (during this agenda, 2 
more shareholders attending the meeting from the beginning) 

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

The Chairman informed the Meeting that the Company had already submitted a 
copy of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No 3/2013 on September 13th,
2013 to all shareholders together with the Notice of this Meeting prior to the Meeting, then 
asked whether there is any shareholder who wished to ask question or amend the Minutes (if 
any).

  The Chairman asked whether there is any further question. Since there was no 
shareholder asking any further question or comment, the Chairman then proposed the Meeting 
to consider and certify such Minutes. 

  This agenda shall be determined by the majority of votes of the shareholders 
present and casting their votes. 

Resolution : The meeting approved the Minutes of the 3/2013 EGM on 
September 13th,2013.
 Approved 446,422,115 shares  100.00% 
 Disapproved         0  shares     0.00% 
 Abstained         0  shares     0.00% 
 There were 127 shareholders representing in the meeting (during this agenda, 4 
more shareholders attending the meeting from the beginning) 
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Agenda 3 To acknowledge the company’s performance of the 2013. 

Chairman of the meeting asked Mr. Sutee Tantivanichanon, Chief Financial 
Officer to explain the operating results 2013 of the Company to the meeting. Mr. Sutee 
explained as follows:

From the consolidated financial statements of the Company in 2013, the 
Company had the revenue from services in 2013 at Baht 8.69 billion, up by 24.1% compared 
to Baht 6.99 billion in the 2012 resulted by the increase of income from the construction 
business and property development whereas the separate financials recorded increased service 
income of Baht 7.73 billion, up by 19.4% compared to Baht 6.48 billion in the 2012.  The 
Company’s cost of services in 2013 recorded at the rate of 94.8% compared to 92.3% in the 
2012 therefore Gross profit margin recorded at 5.2% compared to 7.7% in the 2012 whereas 
the separate financials recorded gross profit of 3.5% compared to gross profit of 5.7% in the 
2012., these were resulted by raising cost of labor and raw materials.  However the group 
company recorded the net profit of Baht 6.8 million where as the company recorded the net 
profit of Baht 205.8 million or Baht 0.21 per share. 

 After Mr. Sutee finished his report, the Chairman asked whether any shareholder 
had any question or any opinion regarding the Company’s 2013 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 2013 operating results, 
there will be no vote for this agenda item. 

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

Resolution : After due consideration, the Meeting acknowledged the Company’s 
operating results for the fiscal year 2013. (Since there will be no vote for this agenda item) 

Agenda 4  To consider the company’s financial statements of the 2013 ended December 
31st, 2013 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 2013 
were examined by the auditor and reviewed by the Audit Committee, as well as verification of 
the Board of Directors (the details of which are appeared in the 2013 Annual Report)  which 
had submitted in advance together with the Notice of this Meeting to all shareholders.  The 
Chairman also asked Mr. Sutee Tantivanichanon, Chief Financial Officer, to report the 
operating results which can be summarized as follows:                                              
                    (Unit : Baht) 

Items 
Consolidate Financial Statements Separate Financial Statements 

2013 2012 
(Restated) 

2013 2012 
(Restated) 

Total Assets 10,559,395,233 8,786,999,275 9,269,041,339 7,500,766,972
Total Liabilities 8,272,858,543 7,000,819,113 5,849,390,491 4,780,485,304
Total Equity 2,286,536,690 1,786,180,162 3,419,650,848 2,720,281,668
Total Revenue 8,689,599,433 6,999,723,261 7,732,006,833 6,476,522,872
Net Profit (loss) 6,840,080 (44,209,119) 205,852,732 134,569,823
Net Profit per share (loss) 0.02 (0.04) 0.21 0.17
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However, in order to comply with the Public Limited Company Act, the 
Company is required to prepare the financial statements as at the end of the accounting period 
of the Company that were examined by the auditor and propose them to the Shareholders’ 
Meeting for approval.

The Chairman asked whether there is any further question. Since there was no 
shareholder asking any further question or comment, the Chairman then proposed the Meeting 
to consider and certify such Minutes.

Since there was no shareholder asking any further question, the Chairman then 
asked the Meeting to approve the financial statements for the year ended 31 December 2013 
and Auditor’s Report. 

This agenda shall be determined by the majority of votes of the shareholders 
present and casting their votes. 

 Resolution : The meeting approved the company’s financial statements of the 2013 
and the Auditor’s report 
 Approved 446,209,715 shares  99.95% 
 Disapproved        244,400    shares   0.05% 
 Abstained  0 shares   0.00% 

There were 129 shareholders representing in the meeting. (during this agenda, 6  
more shareholders attending the meeting from the beginning) 

Agenda 5  To consider and approve the dividend payment for the company’s 
performance and financial statements of the 2013. 

 
 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 approx 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 2013 operating results, the Company reported the operating 
profit (the separate financial statements) of Baht 205,852,732 and reported the accumulated 
profits in 2013 of Baht 279,411,625. As a result, as of 31 December 2013, the Company was 
able to pay the dividend. Accordingly, the Company asked the Meeting to approve the 
dividend payment for the 2013 operating results at a rate of Baht 0.096 per share, amounting 
to Baht 102,972,148.90 or representing 50.02 % of the Company’s 2013 net profit and the 
allocation of the profit as the legal reserve at a rate of 5% of the 2013 net profit, totaling Baht 
10,300,000.

Which the record date set for determining the shareholders' entitlement to 
dividend payment on 17 March 2014 and gathering the name of shareholders pursuant to 
Section 225 of the Securities and Exchange Act by the share registration book closing date on 
18 March 2014 and the dividend will be paid on 23 May 2014.
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Dividend Payments during the past years 

Details of dividends. 2013 2012 
(Restated) 

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

3.1 Legal reserve 
3.2 Unappropriated 

10,300,000 
205,852,732

8,900,000 
144,805,705

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

 The Chairman asked whether any shareholder had any questions or concerns 
regarding the dividend payment. 
 Since there was no shareholder asking any further question, the Chairman then 
asked the Meeting to cast their votes on the dividend payment for the Company’s Operating 
Results for the year 2013. 

This agenda shall be determined by the majority of votes of the shareholders 
present and casting their votes. 

Resolution : The meeting approved the dividend of Baht 0.096 per share for 
1,072,626,551 paid up ordinary shares being totally Baht 102,972,148.90, which will be paid 
on May 23rd, 2014. The record date for the right of shareholders to receive the dividend is 
determined on March 17th, 2014 and closing date for shareholders’ list as specified in section 
No. 225 of the Securities and Exchange Act is on March 18th, 2014. 
 Approved 446,556,015 shares  100.00% 
 Disapproved          0  shares     0.00% 
 Abstained          0  shares     0.00% 

There were 132 shareholders representing in the meeting. (during this agenda, 9  
more shareholders attending the meeting from the beginning ) 

Agenda 6  To consider and appoint the members of the Board of Directors 

a. Consider and appoint the members of the Board of Directors 

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. Amnuay  Karnjanopas Vice Chairman  
2. Mr. Phisant Chintanapakdee Director   
3. Lt. General Sinchai   Nutsatit   Independent Director   
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 For the 2014 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 1 December 2013 to 14 February 2014. 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. 
Amnuay Karnjanopas, Mr.Phisant Chintanapakdee, and Lt.General Sinchai  Nutsatit  to be re-
appointed to continue their office for another term. 

Although Lt.General Sinchai  Nutsatit has been an independent director for 
more than twelve years, he still meets all the Company’s qualifications to continue holding 
this position, possessing the required expertise, knowledge, competency and experience.  He 
has also performed his duties well during his time in office. 

The Chairman asked whether any shareholder had any questions or concerns 
regarding the members of the Board of Directors. 

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

This agenda shall be determined by the majority of votes of the shareholders 
present and casting their votes. 

Resolution : The meeting approved to appoint Mr. Amnuay Karnjanopas,          
Mr.Phisant Chintanapakdee and Lt. General Sinchai  Nutsatit  to be directors for another 
term,which would otherwise cause the number of the Company’s Board of Directors after the 
affirmative resolution to comprise of 7 members as follows:     

1. Mr. Swake       Srisuchart               Chairman of the Board of Directors 
2. Mr. Amnuay    Karnjanopas           Vice Chairman 
3. Mr. Phisant      Chintanapakdee     Director 
4. Mr. Sutee        Tantivanichanon     Director 
5. Dr. Singchai   Aroonvuthiphong   Independent Director and
   Chairman of the Audit Committee 
6. Lt.General Sinchai  Nutsatid           Independent Director and  
   Member of the Audit Committee 
7. Mr. Somprosong  Boonyachai           Independent Director and  
   Member of the Audit Committee 

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: 
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1. Mr.Amnuay   Karnjanopas 

 Approved 444,927,215 shares  99.62% 
 Disapproved        195,100 shares   0.04% 
 Abstained     1,522,000 shares   0.34% 

2. Mr. Phisant    Chintanapakdee  

 Approved 435,290,815 shares  99.46% 
 Disapproved        439,500 shares   0.10% 
 Abstained   10,914,000 shares   2.44% 

3. Lt. General Sinchai    Nutsatit

 Approved 444,937,215 shares  99.62% 
 Disapproved        195,100 shares   0.04% 
 Abstained     1,512,000 shares   0.34% 

There were 138 shareholders representing in the meeting. (during this agenda, 
15  more shareholders attending the meeting from the beginning ) 

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

b. Consider and appoint the members of the Audit Committee. 

 The Chairman informed the Meeting that 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 

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

The Chairman asked whether any shareholder had any questions or concerns 
regarding the members of the Audit Committee. 

Since there was no shareholder asking any further question, the Chairman then 
asked the Meeting to cast their votes on the members of the Audit Committee.  
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This agenda shall be determined by the majority of votes of the shareholders 
present and casting their votes. 

Resolution : The meeting approved and appointed Dr.Singchai Aroonvuthipong,
Lt.General Sinchai Nutsatit and Mr.Somprasong  Boonyachai to be the Audit Committees. 
   

1. Dr. Singchai  Aroonvuthipong 

Approved 444,937,215 shares  99.62% 
Disapproved        195,100 shares   0.04% 
Abstained       339,500 shares   0.34% 

2. Mr. Somprasong  Boonyachai 

 Approved 445,070,215 shares  99.88% 
 Disapproved        195,100 shares   0.04% 
 Abstained      1,529,500 shares   0.34% 

3. Lt. General Sinchai  Nutsatit  

 Approved 445,280,315 shares  99.66% 
 Disapproved           0 shares   0.00% 
 Abstained     1,514,000 shares   0.34% 

There were 139 shareholders representing in the meeting. (during this agenda, 
16  more shareholders attending the meeting from the beginning ) 

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

 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 2014 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: 

Directors’ remuneration
 (Unit : Baht)

Components of Remunerations 2014 
(Proposed Year) 2013 

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

Baht 20,000 / person/ time 

Baht 40,000 / person/ time 

Baht 20,000 / person/ time 

Baht 40,000 / person/ time 
Directors of Audit Committee’s remuneration
Yearly payment 
    -  Chairman of Audit Committee  
    -  Directors 

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

Baht 400,000/ person/ year 
Baht 350,000 /person/ year 
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The Chairman asked whether any shareholder had any questions or concerns 
regarding the Board of Directors’ Remuneration for the year 2014. 

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 
2014.

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 approved the remuneration for the Board of Directors 
and Audit Committee in 2014 as follows: 

Directors’ remuneration

(Unit : Baht)

Components of Remunerations 2014 
(Proposed Year) 2013 

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

Baht 20,000 / person/ time 

Baht 40,000 / person/ time 

Baht 20,000 / person/ time 

Baht 40,000 / person/ time 

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

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

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

Approved 446,237,315 shares  99.87% 
Disapproved        252,000 shares   0.06% 
Abstained        310,000 shares   0.07% 
There were 141 shareholders representing in the meeting. (during this agenda, 

18  more shareholders attending the meeting from the beginning) 
 
Agenda 8 Consider and appoint the Auditor and his fee

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

- Miss Chantra   Wongsriudomporn C.P.A. No. 4996 or 
- Mr. Chadsakul  Aunmongkul  C.P.A.  No. 7195 or 
- Miss Waraporn  Intraraprasit  C.P.A.  No. 7881  
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Three of them have no relationship with the Company/ Company’s subsidiary/ 
Company management/ or major shareholders. This has assured the independence of auditors 
in auditing and providing opinions toward the Company’s financial statements. S.K. 
Accountant Services Company Limited is also appointed to be auditor for 7 of subsidiaries and 
Joint-Ventures. 

The Audit Committee recommended the proposed auditing fees for 2014 to 
Shareholder Meeting’s approval.

Unit : Baht 

Audit Fees 2014 
(Proposed Year) 2013 

Annual auditing fee and Consolidated Financial Statements 1,150,000 1,160,000
Fees for reviewing the financial statement for   
three quarters 495,000 510,000

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

Total 2,573,500 2,639,500

The Chairman asked whether any shareholder had any questions or concerns 
regarding the Auditor and his fee. 

Since there was no shareholder asking any further question, the Chairman then 
asked the Meeting to cast their votes on the Auditor and his fee.

This agenda shall be determined by the majority of votes of the shareholders 
present and casting their votes. 

Resolution : The meeting approved to appoint S.K. Account Service Company 
Limited with the following auditors to be the company’s auditor  : 

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

And the annual auditing fee at the amount of 1,150,000 Baht (One million one hundred fifty 
thousand baht) and fees of financial statement review for three consecutive quarters at the 
amount of 495,000 Baht (four hundred ninety five thousand baht), details are as follows:

Unit : Baht 

Audit Fees 2014 
(Proposed Year) 2013 

Annual auditing fee and Consolidated Financial Statements 1,150,000 1,160,000
Fees for reviewing the financial statement for   
three quarters 495,000 510,000

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

Total 2,573,500 2,639,500
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Approved 446,799,315  shares 100.00% 
Disapproved           0  shares     0.00% 
Abstained           0  shares     0.00% 
There were 141 shareholders representing in the meeting. (during this agenda, 

18  more shareholders attending the meeting from the beginning ) 

Agenda 9 Other issues (if any) 

- None – 

Chairman of the meeting asked the shareholders if there were any questions for the 
Board of Directors to explain.

There are shareholders asking some questions as follows: 
Mr. Arun  Tantakunwivat holding 285,000 shares asked the progress of Bumrung 

Muang Plaza Co., Ltd (BMP)’s loan settlement, the benefit from the loan restructuring will be 
announced or not and the expected performance of PLE in 2014 including the existing backlog 
in hands.

Mr. Thada Chumasaratul, the company secretary advised that BMP had already 
settled the debt with Standard Chartered (Thailand) Asset Management Co., Ltd and as a result 
of this settlement make BMP generate profit of Baht 139 million in the first quarter of 2014. 
The company will report and disclose this transaction as the same time of the disclosure of 
Q1/2014 performance in due course. 

The plan to establishing the property fund for BMP by the end of 2013 was delayed 
due to BMP and its operator not be able to reach the proper agreement. Therefore BMP had to 
postpone the plan. However, currently BMP has found the new potential operator, whom will 
start to operate the project on the first of April, 2014. In the case that the new operator can 
acquire the lessees more than 70 percent of the salable areas, BMP will continue to raise the 
fund via by establishing Real Estate Investment Trust (REIT). The progress will be advised in 
due course. 

Mr. Swake Srisuchart informed that the performance of 2014 is expected to increase 
by 10% compared with the 2013. Currently the company has the backlog in hand of Baht 11.7 
billion and the projects under the bidding of Baht 5.1 billion. 

Mr. Thongtod  Panglard, the representative of Thai Investor Association asked that as 
per the corporate good governance which includes the clause of anti- corruption, are there any 
plans that the  company will participate in the network of the Anti-Corruption Thailand and/or 
intend to apply for the network.

Mr. Swake advised that the company has not yet been the alien of the Anti-
Corruption Thailand, however the company itself has already had the process and procedures 
to control and eradicate any corruption in the company internally and externally. Furthermore, 
the company continues to improve the control systems in order to protect and eradicate the 
corruption related to the company. 
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Since there was no shareholder making any inquiry, the Chairman, then thanked all 
the shareholders for their attendance of this Meeting and then declared the Meeting adjourned. 

The meeting adjourned at 15.40 hrs.  

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

      Recorded by 

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

                    Secretary of the Company 

Certified authentic 

 
 

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

                                                     Director                                 Director
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เอกสารแนบ 2 
Attachment No. 2 

MAP 
 
โรงแรมจัสมิน ซิต้ี
Jasmine City Hotel 
เลขท่ี 2 ซอยสุขุมวิท 23  ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
2 Soi Sukhumvit 23, Sukhumvit Rd., Klongton, Klongtoei Bangkok.  
Tel : 66 (0) 2 204-5888, (0) 2 204-5885 
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                              เอกสารแนบ  3  ก  
Attachment No.3 A 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 
Proxy Form A 

(แบบท่ัวไปซึ่งเปนแบบท่ีงายไมซับซอน) 
(General From) 

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

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

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

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

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

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

Ordinary share   shares equal to voting right          votes 
3. ขอมอบฉันทะให 

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขารวมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 1/2557 
ในวันจันทรที่ 11 สิงหาคม 2557  เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.  ณ  หอง Sakura+Lily 2  ชั้น L โรงแรมจัสมิน ซิต้ี   เลขท่ี 2 ซอยสุขุมวิท 23  ถนนสุขุมวิท  แขวงคลองตัน  
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร   หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอ่ืนดวย 

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at Extraordinary General Meeting of Shareholders 1/2014 to be held  
on 11 August 2014 at  2:00 PM. at Sakura+Lily 2 room, on the L Floor, Jasmine City Hotel,  No.2  Sukhumvit 23, Sukhumvit Rd., Klongton, Klogtoei,  Bangkok 
or on the date and at the place as may be postponed or changed. 
 กิจการใดท่ีผูรับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุมน้ัน ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 
 I/We shall be fully liable for any action taken by the proxy holder at the meeting. 
 
     ลงช่ือ......................................................................ผูมอบฉันทะ 
     Signature    Proxy Grantor 
               (..................................................................) 
 
     ลงช่ือ...................................................................ผูรับมอบฉันทะ 
     Signature                   Proxy Holder 
              (..................................................................) 
 
     ลงช่ือ...................................................................ผูรับมอบฉันทะ 
     Signature                  Proxy Holder    

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

 
หมายเหตุ    ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนให

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

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

 

ติดอากรแสตมป  
2 0  บาท  

D u t y  S t a m p  
2 0  B a h t  
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  เอกสารแนบ 3 ข 
Attachment No. 3 B 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
Proxy Form B 

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

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

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

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

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

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

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

Ordinary share   shares  equivalent to voting right                                votes 
 

3. ขอมอบฉันทะให 
Hereby appoint  

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

 Assign a proxy to the Independent Director/Chairman of the Audit Committee,     Dr.Singchai   Aroonvuthiphong  Age    54      years 
อยูบานเลขที่         2 ซอย     สุขุมวิท 81 (ศิริพจน) ถนน     สุขุมวิท แขวง        บางจาก เขต        พระโขนง  
Address at No.      2 Soi  Sukhumvit 81 (Siripot) Road      Sukhumvit Sub-District   Bangjak District Phrakhanong 
จังหวัด     กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย        10260  
Province      Bangkok  Zip Code     10260 
 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขารวมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 1/2557 
ในวันจันทรที่ 11 สิงหาคม 2557  เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.  ณ  หอง Sakura+Lily 2  ชั้น L โรงแรมจัสมิน ซิต้ี   เลขท่ี 2 ซอยสุขุมวิท 23  ถนนสุขุมวิท  แขวงคลองตัน  
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร   หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอ่ืนดวย 

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at Extraordinary General Meeting of Shareholders 1/2014 to be held  
on 11 August 2014 at  2:00 PM. at Sakura+Lily 2 room, on the L Floor, Jasmine City Hotel,  No.2  Sukhumvit 23, Sukhumvit Rd., Klongton, Klogtoei,  Bangkok 
or on the date and at the place as may be postponed or changed. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ติดอากรแสตมป 
20 บาท 

Duty Stamp 
20 Baht 
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  เอกสารแนบ 3 ข 
Attachment No. 3 B 

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

 
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2557 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 

  Agenda 1 Consider and approve the Minutes of the 2014 AGM on April 25th, 2014. 
 

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

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

   เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
Approve  Disapprove  Abstain 

 
วาระที่ 2 พิจารณาความคืบหนาการดําเนินการสรรหาผูสอบบัญชีรายใหมของบริษัท 

  Agenda 2 Consider the progress of assigning the company’s new auditor for replacing the existing auditor and auditing firm. 
   
 Only acknowledgement / No Vote  
 
  วาระที่ 3 พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทน รวมถึงการมอบอํานาจใหคณะกรรมการบริษัทเปนผูแตงต้ังผูสอบบัญชี 
   ประจําป 2557 รายใหม และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี ในวงเงินไมเกิน 10 ลานบาท 
   Agenda 3  Consider and appoint the new auditor and his fee for the financial statements of 2014 including approve  
    the Board of Directors having authorization to appoint the new auditor and determining the auditing fee  
    of not exceeding Baht 10 million 

 
  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

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

   เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
Approve  Disapprove  Abstain 

 
 วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ (ถามี) 

Agenda 4    Other subjects (if any) 
 

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

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

 
   เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

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

6. ในกรณีท่ีขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติ
ในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องท่ีระบุไวขางตน รวมถึงกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทน
ขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

กิจการใดท่ีผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีท่ีผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามท่ีขาพเจาระบุในหนังสือมอบฉันทะใหถือเสมือนวา
ขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 

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

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

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

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

3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระท่ีระบุไวขางตน  ผูรับมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบประจําตอแบบหนังสือมอบ
ฉันทะ แบบ ข. ตามแนบ 
In case there is any further agenda apart from specified above brought into consideration in the Meeting, the proxy holder may use the Attachment 
to Proxy Form B 
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ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
Attachment to Proxy Form B 

 
การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของ บริษัท เพาเวอรไลน เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) 

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

ในการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 1/2557 ในวันจันทรที่ 11 สิงหาคม 2557  เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.  ณ  หอง Sakura+Lily 2  ช้ัน L  
โรงแรมจัสมิน ซิต้ี   เลขท่ี 2 ซอยสุขุมวิท 23  ถนนสุขุมวิท  แขวงคลองตัน  เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร   หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอ่ืนดวย 

In the Extraordinary General Meeting of Shareholders 1/2014 to be held on 11 August 2014 at  2:00 PM. at Sakura+Lily 2 room, on the L Floor, 
Jasmine City Hotel,  No.2  Sukhumvit 23, Sukhumvit Rd., Klongton, Klogtoei,  Bangkok or on the date and at the place as may be postponed or changed. 
 
  วาระที่ : ……………. เรื่อง : ……………………………………………………………… 
  Agenda :  Subject : 
 
  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

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

Approve  Disapprove  Abstain 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Written at 
 

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

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

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

Ordinary share                 shares  equivalent to voting right          votes 
 

2. ขอมอบฉันทะให 
  Here by appoint 
 

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขารวมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 1/2557   
ในวันจันทรที่ 11 สิงหาคม 2557  เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.  ณ  หอง Sakura+Lily 2  ชั้น L โรงแรมจัสมิน ซิต้ี   เลขท่ี 2 ซอยสุขุมวิท 23  ถนนสุขุมวิท  แขวงคลองตัน  
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร   หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอ่ืนดวย 

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at Extraordinary General Meeting of Shareholders 1/2014 to be held  
on 11 August 2014 at  2:00 PM. at Sakura+Lily 2 room, on the L Floor, Jasmine City Hotel,  No.2  Sukhumvit 23, Sukhumvit Rd., Klongton, Klogtoei,  Bangkok 
or on the date and at the place as may be postponed or changed. 

 
3. ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งน้ี ดังน้ี 

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

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

ติดอากรแสตมป 
20 บาท 

Duty Stamp 
20 Baht 
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4. ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งน้ี ดังน้ี 

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

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2557 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 
  Agenda 1 Consider and approve the Minutes of the 2014 AGM on April 25th, 2014. 

 
  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

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

   เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
Approve  Disapprove  Abstain 

 
วาระที่ 2 พิจารณาความคืบหนาการดําเนินการสรรหาผูสอบบัญชีรายใหมของบริษัท 

  Agenda 2 Consider the progress of assigning the company’s new auditor for replacing the existing auditor and auditing firm. 
 

Only acknowledgement / No Vote  
 
  วาระที่ 3 พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทน รวมถึงการมอบอํานาจใหคณะกรรมการบริษัทเปนผูแตงต้ังผูสอบบัญชี 
   ประจําป 2557 รายใหม และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี  ในวงเงินไมเกิน 10 ลานบาท 
   Agenda 3  Consider and appoint the new auditor and his fee for the financial statements of 2014 including approve  
    the Board of Directors having authorization to appoint the new auditor and determining the auditing fee  
    of not exceeding Baht 10 million 
 
  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

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

   เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
Approve  Disapprove  Abstain 

  
 วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ (ถามี) 

Agenda 4    Other subjects (if any) 
 

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

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

 
   เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

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

6. ในกรณีท่ีขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติ
ในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องท่ีระบุไวขางตน รวมถึงกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทน
ขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

กิจการใดท่ีผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีท่ีผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามท่ีขาพเจาระบุในหนังสือมอบฉันทะใหถือเสมือนวา
ขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 

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

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

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

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

3. ผูถือหุนท่ีมอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบ
ฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 

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

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

Form C. 
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ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
Attachment to Proxy Form C 

 
การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของ บริษัท เพาเวอรไลน เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) 

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

ในการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 1/2557 ในวันจันทรที่ 11 สิงหาคม 2557  เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.  ณ  หอง Sakura+Lily 2  ช้ัน L  
โรงแรมจัสมิน ซิต้ี   เลขท่ี 2 ซอยสุขุมวิท 23  ถนนสุขุมวิท  แขวงคลองตัน  เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร   หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอ่ืนดวย 

In the Extraordinary General Meeting of Shareholders 1/2014 to be held on 11 August 2014 at  2:00 PM. at Sakura+Lily 2 room, on the L Floor, 
Jasmine City Hotel,  No.2  Sukhumvit 23, Sukhumvit Rd., Klongton, Klogtoei,  Bangkok or on the date and at the place as may be postponed or changed. 
 
  วาระที่ : ……………. เรื่อง : ……………………………………………………………… 
  Agenda :  Subject : 
 
  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

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

Approve  Disapprove  Abstain 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  Member of the Audit Committee  Thantawan Industry Public Company Limited 
 

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

บริษัท เพาเวอรไลน เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด (มหาชน) 
 

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

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

1.1 กรณีผูถือหุนเขาประชุมดวยตนเองใหแสดงเอกสารที่สวนราชการออกใหซึ่งปรากฏรูปถายของผูถือหุน
และยังไมหมดอายุ เชน บัตรประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง 

1.2 กรณีผูถือหุนมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขาประชุม 
(ก) หนังสือมอบฉันทะซึ่งไดกรอกขอความถูกตอง ครบถวน และลงลายมือช่ือผูมอบฉันทะและผูรับ

มอบฉันทะ 
(ข) สําเนาภาพถายเอกสารที่สวนราชการออกใหของผูถือหุน โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ขางตน  

และผูมอบฉันทะไดลงช่ือรับรองสําเนาถูกตอง 
(ค) เอกสารที่สวนราชการออกใหผูรับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ขางตน 

1.3 กรณีผูถือหุนมอบฉันทะใหกับ Custodian 
(ก) หนังสือมอบฉันทะซึ่งไดกรอกขอความถูกตอง ครบถวน และลงลายมือช่ือผูมอบฉันทะ และผูรับ

มอบฉันทะ 
(ข) สําเนาภาพถายเอกสารที่สวนราชการออกใหของผูถือหุนโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ขางตน และผู

มอบฉันทะ 
ไดลงช่ือรับรองสําเนาถูกตอง 

(ค) หนังสือมอบอํานาจจากผูถือหุนให Custodian เปนผูดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะทํา
แทน 

(ง) หนังสือยืนยันวาผูลงนามรับมอบฉันทะไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจ Custodian 
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2. กรณีท่ีผูถือหุนเปนนิติบุคคล 

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

ผูแทนนิติบุคคลและมีขอความแสดงใหเห็นวาผูแทนซึ่งเปนผูเขารวมประชุมมีอํานาจกระทําการ
แทนนิติบุคคล ซึ่งเปนผูถือหุน 

2.2 กรณีที่ผูถือหุนมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขาประชุม 
(ก) หนังสือมอบฉันทะซึ่งไดกรอกขอความถูกตอง ครบถวน และลงลายมือชื่อผูมอบฉันทะและผูรับ

มอบฉันทะ 
(ข) สําเนาภาพถายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุน ซึ่งรับรองสําเนาถูกตองโดย

ผูแทนนิติบุคคลและมีขอความแสดงใหเห็นวาผูแทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมี
อํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลซึ่งเปนผูถือหุน 

(ค) สําเนาเอกสารที่สวนราชการออกใหผูแทนของนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเปนผูมอบฉันทะและลงช่ือ
รับรองสําเนาถูกตอง 

(ง) เอกสารที่สวนราชการออกใหของผูรับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ขางตน 
 

2.3 กรณีที่ผูถือหุนมอบฉันทะใหกับ Custodian 
(ก) หนังสือมอบฉันทะซึ่งไดกรอกขอความถูกตอง ครบถวน และลงลายมือช่ือผูมอบฉันทะและผูรับ

มอบฉันทะ 
(ข) สําเนาภาพถายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุน ซึ่งรับรองสําเนาถูกตองโดย

ผูแทนนิติบุคคลและมีขอความแสดงใหเห็นวาผูแทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมี
อํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลซึ่งเปนผูถือหุน 

(ค) สําเนาเอกสารที่สวนราชการออกใหผูแทนของนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเปนผูมอบฉันทะและลงช่ือ
รับรองสําเนาถูกตอง 

(ง) หนังสือมอบอํานาจจากนิติบุคคลผูถือหุนให Custodian เปนผูดําเนินการลงนามในหนังสือมอบ
ฉันทะทําแทน 

(จ) หนังสือยืนยันวาผูลงนามรับมอบฉันทะไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจ Custodian 
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Attachment No.5 

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

Power Line Engineering Public Company Limited

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

บริษัท เพาเวอรไลน เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด (มหาชน) 
สวนท่ีเก่ียวของกับการประชมุผูถือหุน 

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

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

(1) ในกรณีปกติใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา
มีคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเปนเสียงช้ีขาด 

(2) ในกรณีดังตอไปน้ีใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน 
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

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

สําคัญ การมอบหมายใหบุคคลอื่นเขาจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงคจะ
แบงกําไรขาดทุนกัน 

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

 
 ขอ 29. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจําปพึงกระทํามีดังน้ี 

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอตอที่ประชุมแสดงถึงผลการดําเนินการของบริษัท
ในรอบปที่ผานมา 

(2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนของรอบปบัญชีที่ผานมา 
(3) พิจารณาจัดสรรเงินกําไร และจัดสรรเงินไวเปนทุนสํารอง 
(4) เลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระและกําหนดคาตอบแทน 
(5) แตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทน 
(6) กิจการอ่ืน ๆ 
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Attachment No.6 

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 7 

ขั้นตอนการเขารวมประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/ 2557 
บริษัท เพาเวอรไลน เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด (มหาชน) (PLE) 

วันจันทรท่ี 11  สิงหาคม  2557 
 

ผูถือหุน PLE 

มาดวยตนเอง 
เริ่มรับลงทะเบียน  
เวลา13.00 น. 

บริษัทลงทะเบียนการประชุม
ดวยระบบ Barcode 

- แสดงบัตรประจําตัวประชาชน(ตัวจริง) 
- แบบฟอรมลงทะเบียน Barcode 

มอบฉันทะ 
เริ่มรับลงทะเบียน  
เวลา13.00 น. 

รับบัตรลงคะแนน 

ตรวจหนังสือมอบฉันทะ 

- แสดงหนังสือมอบฉันทะและเอกสารท่ีถูกตอง 
- แสดงสําเนาบัตรประจําตัวผูมอบฉันทะและ  
 ผูรับมอบฉันทะ โดยรับรองสําเนาถูกตอง 
- แบบฟอรมลงทะเบียน Barcode 

ประธานเปดประชุม 
เวลา 14.00 น. 

ประธานเสนอวาระการประชุมตามลําดับ 

กรณีมีผูตองการคัดคานหรืองดออกเสียงใน
วาระใดๆ ใหยกมือและกรอกบัตรลงคะแนน 

เจาหนาที่เก็บบัตรลงคะแนน 
สําหรับผูคัดคานหรืองดออกเสียง 

ประธานกลาวสรุปคะแนนตอที่ประชุม 

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

เขาหองประชุม 
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Procedures for attending of the Extraordinary General Meeting of Shareholders 1/2014 
Power Line Engineering Public Company Limited (PLE) 

August 11st, 2014 

 Shareholders of  
Power Line Engineering 
Public Company Limited 

(PLE) 

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

The Company uses Barcode 
System for Meeting 

Registration 

- Showing ID Card 
- Barcode Registration Form 

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

Receive ballot cards 

Review the proxy 

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

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

Attend the meeting 

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

The agenda will be proposed by the chairman 
item by item 

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

agenda should raise their hands and express 
their intention 

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

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



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

แฟกซ์ : 66-2311-0851

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

Fax. 66-2311-0851

www.ple.co.th

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


