
หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ ้น
ประจ�าปี 2555

Invitation for 2012 Annual General Shareholders’ Meeting

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

วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2555
April 26th , 2012

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 The Terrace ชั้น 9 โรงแรมอิมพีเรียลควีนส์ปาร์ค
At The Terrace room, 9th floor, Imperial Queen’s Park Hotel

199  ซอยสุขุมวิท 22  แขวงคลองตัน  เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร 10110
199, Sukhumvit 22, Klongton, Klongteoy, Bangkok 10110 



เลขที่ 2 ซอยสุขุมวิท 81 (ศิริพจน์) ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 โทรศัพท์ :  (662) 0-2332-0345 (15 คู่สายอัตโนมัติ) โทรสาร : (662) 0-2311-0851
2 Soi Sukhumvit 81 (Siripot), Sukhumvit Road, Bangjak, Phrakhanong, Bangkok 10260, Thailand  Tel. (662) 0-2332-0345 ( 15 Lines ) Fax. (662) 0-2311-0851

www.ple.co.th



ที่ 55/0390-900(PL)/008  วันที่ 5 เมษายน 2555

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2555
บริษัท เพาเวอร์ ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน )

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2555

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย  1.  สำาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2554
   2. CD-ROM รายงานประจำาปี 2554
   3. ประวัติกรรมการบริษัท
   4. แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น
   5. หนังสือมอบฉันทะ
   6. รายชื่อพร้อมประวัติกรรมการอิสระเพื่อการรับมอบอำานาจ
   7. คำาชี้แจง การลงทะเบียน วิธีการมอบอำานาจ การแสดงเอกสารเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
   8. ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

 ดว้ยคณะกรรมการ บรษิทั เพาเวอรไ์ลน ์เอน็จเินยีริง่ จำากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) ไดม้มีตใิหเ้รยีกประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจำาป ี2555  
ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2555 เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. และเปิดให้ลงทะเบียนเวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง The Terrace 
ชัน้ 9 โรงแรมอมิพเีรยีลควนีสป์ารค์ เลขที ่199 ซอยสขุมุวทิ 22 แขวงคลองตนั เขตคลองเตย กรงุเทพมหานคร 10110 เพือ่พจิารณาเรือ่งตา่ง ๆ 
ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2554 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2554

 วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2554 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2554 และได้จัด
ทำารายงานการประชมุสง่ใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และกระทรวงพาณชิยภ์ายในระยะเวลาทีก่ฎหมายกำาหนด และ
เผยแพร่ในเว็บไซด์ของบริษัทฯ ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีสำาเนารายงานการประชุม ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 

 ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2554 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 
เมษายน 2554 ไดบ้นัทกึถกูตอ้งตามความเปน็จรงิ จงึเหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณารบัรองรายงานการประชมุ
ต่อไป 

วาระที่ 2 รับทราบผลการด�าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2554 

 วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล : บรษิทัไดจ้ดัทำารายงานผลการดำาเนนิงานทีผ่า่นมา และขอ้มลูทีส่ำาคญั ซึง่เกดิขึน้ในรอบป ี2554 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2 รายงานประจำาปี 2554

 ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรรายงานผลการดำาเนินงาน และข้อมูลที่สำาคัญ ซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2554 ให้ที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นรับทราบ

เลขที่ 2 ซอยสุขุมวิท 81 (ศิริพจน์) ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 โทรศัพท์ :  (662) 0-2332-0345 (15 คู่สายอัตโนมัติ) โทรสาร : (662) 0-2311-0851
2 Soi Sukhumvit 81 (Siripot), Sukhumvit Road, Bangjak, Phrakhanong, Bangkok 10260, Thailand  Tel. (662) 0-2332-0345 ( 15 Lines ) Fax. (662) 0-2311-0851
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บริษัท เพาเวอร์ ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 40854500694
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วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจ�าปี 2554 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

 วัตถุประสงค์และเหตุผล : สรุปผลการดำาเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ที่ผ่านมา ซึ่ง
แสดงฐานะการเงินและผลการดำาเนินงานของบริษัท ปี 2554 โดยสรุป ดังนี้

           (หน่วย : บาท)

รายการ
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท

2554 2553 2554 2553

สินทรัพย์รวม 7,393,863,850 12,177,448,109 5,908,764,006 5,566,698,189

หนี้สินรวม 5,581,490,019 9,846,570,096 3,290,547,311 3,000,122,226

ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,812,373,831 2,330,878,013 2,618,216,695 2,566,575,963

รายได้รวม 8,973,945,459 7,955,168,292 5,118,546,108 3,291,342,584

กำาไรสุทธิ (ขาดทุน) (401,711,768) 197,705,456 51,640,732 332,976,440

กำาไรต่อหุ้น (ขาดทุน) (0.37) 0.30 0.06 0.43

  ทัง้นีเ้พือ่ใหเ้ปน็ไปตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจำากดั ซึง่กำาหนดใหบ้รษิทัตอ้งจดัทำางบการเงนิ ณ. วนัสิน้สดุของ
รอบบญัชขีองบรษิทัทีผ่า่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตแลว้ และนำาเสนอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้อนมุตั ิรายละเอยีด
ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 รายงานประจำาปี 2554

 ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็วา่ กระบวนการจดัทำารายงานทางบญัช ีและการ
เงนิของบรษิทั มรีะบบการควบคมุภายในทีด่เีพยีงพอ ทีท่ำาใหม้ัน่ใจไดว้า่ รายงานทางการเงนิแสดงฐานะทางการเงนิ และผล
การดำาเนินงานของบริษัท อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่กฎหมายกำาหนด รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน
อย่างเพียงพอ และทันเวลา เพื่อเป็นประโยชน์สำาหรับผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้ใช้งบการเงินในการตัดสินใจลงทุน 

 ความเหน็คณะกรรมการ : งบการเงนิของบรษิทัสำาหรบัรอบปบีญัชสีิน้สดุ ณ. วนัที ่31 ธนัวาคม 2554 ไดผ้า่นการตรวจสอบ
และลงนามรบัรองจากผูส้อบบญัชขีองบรษิทั เอส.เค. แอคเคานแ์ตน้ท ์เซอรว์สิเซส จำากดั รวมถงึไดร้บัความเหน็ชอบและผา่น
การสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว จึงเห็นสมควรอนุมัติงบการเงินประจำาปี2554 ตามที่เสนอ และให้นำาเสนอที่
ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการด�าเนินงาน ประจ�าปี 2554

 วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล : ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจำากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กำาหนดใหบ้รษิทัจา่ยเงนิปนัผล
จากเงินกำาไรเท่านั้น

  บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลประมาณ 50% ของกำาไรสุทธิที่หักภาษีและสำารองตามกฎหมายแล้ว จากงบ 
การเงินเฉพาะบริษัท

  จากผลการดำาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2554 ที่ผ่านมา บริษัทมีผลกำาไรจากผลการดำาเนินงาน (งบการเงินเฉพาะ
บริษัท) จำานวน 51,640,732 บาท มีกำาไรสะสมปี 2554 จำานวน 51,640,732 บาท ทำาให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัท
สามารถจา่ยเงนิปนัผลได ้ดงันัน้ บรษิทัจงึขออนมุตัจิา่ยเงนิปนัผลจากผลการดำาเนนิงานป ี2554 ในอตัราหุน้ละ 0.04 บาท เปน็
เงิน 32,505,062.04 บาท คิดเป็นร้อยละ 62.94 ของกำาไรสุทธิปี 2554 และจัดสรรเงินกำาไร เพื่อเป็นทุนสำารองตามกฎหมาย 
ร้อยละ 5 ของกำาไรสุทธิปี 2554 เป็นเงินจำานวน 2,600,000 บาท

  โดยกำาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันท่ี 10 พฤษภาคม 2555 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 
ของ พรบ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 11 พฤษภาคม 2555 และกำาหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 
25 พฤษภาคม 2555

4



 ข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผล

รายละเอียดการจ่ายปันผล ปี 2554 ปี 2553

1. กำาไร (ขาดทุน) สุทธิ 51,640,732 บาท 332,976,440 บาท

2. จำานวนหุ้น 812,626,551 หุ้น 812,626,551 หุ้น

3. กำาไร (ขาดทุน) สะสม
 3.1. สำารองตามกฎหมาย
 3.2. กำาไรที่ยังไม่ได้จัดสรร

2,600,000 บาท
49,040,732 บาท

60,800,000 บาท 
(402,397,179) บาท

4. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น 0.04 บาท งดจ่าย

5. เงินปันผลจ่าย 32,505,062.04 บาท งดจ่าย

6. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำาไรสุทธิ 62.94% ของกำาไรสุทธิ งดจ่าย

 ความเห็นคณะกรรมการ : ผลการดำาเนินงานของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัท
มีผลประกอบการกำาไรสุทธิ (งบการเงินเฉพาะบริษัท) จำานวน 51,640,732 บาท คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นควรจ่าย
เงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท เป็นเงิน 32,505,062.04 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 62.94 ของกำาไรสุทธิ 
ป ี2554 และจดัสรรเงนิกำาไร เพือ่เปน็ทนุสำารองตามกฎหมายรอ้ยละ 5 ของกำาไรสทุธปิ ี2554 เปน็เงนิจำานวน 2,600,000 บาท 
โดยกำาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2555 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ 
พรบ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 11 พฤษภาคม 2555 และกำาหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 25 
พฤษภาคม 2555 และให้นำาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติต่อไป 

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

 5.1 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

 วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำาหนดว่าในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำาปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำาแหน่งอย่างน้อยจำานวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำานวน
กรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำานวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) ซึ่งในปีนี้
กรรมการซึ่งต้องออกจากตำาแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ตามกำาหนดวาระ ดังนี้

1. นายอำานวย กาญจโนภาศ รองประธานกรรมการ
2. นายพิสันต์ จินตนาภักดี กรรมการ 
3. นายสุธี ตันติวณิชชานนท์ กรรมการ  

  สำาหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2555 เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการ
ดแูลสทิธขิองผูถ้อืหุน้ บรษิทัไดท้ำาการประกาศตอ่ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และในเวบ็ไซดข์องบรษิทั ในชว่ง
เดอืนกมุภาพนัธ-์มนีาคม 2555 ใหส้ทิธแิกผู่ถ้อืหุน้ในการเสนอระเบยีบวาระการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ และเสนอราย
ชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคล เพื่อรับการ
พิจารณาคัดสรรเป็นกรรมการบริษัท และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระการประชุมเข้ามายังบริษัท

 ความเหน็คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดคา่ตอบแทน : ไดพ้จิารณาแลว้มคีวามเหน็วา่กรรมการเดมิทัง้ 3 ทา่น
ที่พ้นจากตำาแหน่งตามวาระ เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัท เหมาะสมและ
เปน็ประโยชนส์งูสดุแกก่ารดำาเนนิงานของบรษิทั และมคีณุสมบตัทิีค่รบถว้นตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจำากดั 
และพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย ์จงึเหน็ชอบเสนอให ้นายอำานวย กาญจโนภาศ, นายพสินัต ์จนิตนาภกัด ีและนายสธุี 
ตันติวณิชชานนท์ กลับเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการต่ออีกวาระ โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาต่อไป
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 ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา
และกำาหนดค่าตอบแทน และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน คือ 
นายอำานวย กาญจโนภาศ, นายพิสันต์ จินตนาภักดี และนายสุธี ตันติวณิชชานนท์ กรรมการที่พ้นจากตำาแหน่งตาม
วาระ กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยมีประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน เพื่อประกอบการพิจารณา ราย
ละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 3 ประวัติกรรมการบริษัท และให้นำาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติต่อไป 

 ดังนั้น คณะกรรมการของบริษัทจะประกอบด้วยกรรมการ รวม 8 ท่าน ดังนี้
1. นายเสวก ศรีสุชาต  ประธานกรรมการ
2. นายอำานวย กาญจโนภาศ รองประธานกรรมการ
3. นายพิสิฐ โรจนมงคล กรรมการ
4. นายพิสันต์ จินตนาภักดี กรรมการ
5. นายสุธี ตันติวณิชชานนท์ กรรมการ
6. ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์ กรรมการอิสระ
7. พลโทสินชัย นุตสถิตย์  กรรมการอิสระ
8. นายสมประสงค์ บุญยะชัย กรรมการอิสระ

  ทั้งนี้กรรมการผู้มีอำานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายเสวก ศรีสุชาต, นายอำานวย กาญจโนภาศ, 
นายพสินัต ์จนิตนาภกัด ีโดยกำาหนดใหก้รรมการผูม้อีำานาจลงนามผกูพนับรษิทั 2 ใน 3 คนนีล้งลายมอืชือ่รว่มกนัและ
ประทับตราสำาคัญของบริษัท 

  สำาหรบัขอบเขตอำานาจหนา้ทีข่องคณะกรรมการและคณะกรรมการชดุตา่ง ๆ ปรากฏในรายงานประจำาป ี2554 
หัวข้อ “โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ”

   5.2 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่ต้องออกตามวาระ

 วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล : ตามขอ้บงัคบัของบรษิทั คณะกรรมการตรวจสอบมวีาระการดำารงตำาแหนง่ คราวละ 2 ปี
โดยกรรมการที่พ้นจากตำาแหน่งตามวาระในปีนี้ คือ

1. ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. พลโทสินชัย นุตสถิตย์  กรรมการตรวจสอบ 
3. นายสมประสงค์ บุญยะชัย  กรรมการตรวจสอบ 

 ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์, พลโทสินชัย
นุตสถิตย์ และนายสมประสงค์ บุญยะชัย มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด, พระราช
บญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละมคีวามรูค้วามสามารถ ประสบการณใ์นธรุกจิของบรษิทั สามารถทีจ่ะชว่ยพฒันาบรษิทัได ้จงึเหน็
สมควรพจิารณาแตง่ตัง้กรรมการทีพ่น้จากตำาแหนง่ตามวาระในครัง้นีก้ลบัเขา้ดำารงตำาแหนง่กรรมการตอ่อกีวาระหนึง่ 
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2553 เป็นต้นไปจนครบกำาหนดวาระในตำาแหน่ง 2 ปี และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติต่อไป

 ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจะประกอบด้วยกรรมการ รวม 3 ท่าน ดังนี้
1. ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. พลโทสินชัย นุตสถิตย์  กรรมการตรวจสอบ 
3. นายสมประสงค์ บุญยะชัย  กรรมการตรวจสอบ 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ�าปี 2555

 วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำาหนดให้ที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ 
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 ความเหน็คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดคา่ตอบแทน : ไดพ้จิารณากำาหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ประจำาป ี2555 โดย
กลัน่กรองและพจิารณาอยา่งละเอยีดถงึความเหมาะสมประการตา่ง ๆ แลว้ จงึเหน็สมควรกำาหนดคา่ตอบแทนกรรมการ เทา่
ที่กำาหนดไว้ในปี 2554 สรุปตามตาราง ดังนี้

 ค่าตอบแทนกรรมการ

องค์ประกอบค่าตอบแทน ปี 2555 (ปีที่เสนอ) ปี 2554

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
ค่าเบี้ยประชุม : กำาหนดจ่ายค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง เฉพาะ
ครั้งที่มาประชุม
-  ประธาน, กรรมการ, เลขานุการคณะกรรมการบริษัท 
   และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน 
 - กรรมการอิสระ

20,000 บาท/คน/ครั้ง

40,000 บาท/คน/ครั้ง

20,000 บาท/คน/ครั้ง

40,000 บาท/คน/ครั้ง

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ
ค่าตอบแทนรายปี 
 -  ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 -  กรรมการตรวจสอบ

300,000 บาท/คน/ปี
250,000 บาท/คน/ปี

300,000 บาท/คน/ปี
250,000 บาท/คน/ปี

 ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรอนุมัติการกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำาหรับปี 2555 ตาม
ที่คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยมีค่าตอบแทนเท่ากับปี 2554 และให้นำาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติต่อไป

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก�าหนดค่าตอบแทน

 วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด ซึ่งกำาหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปีแต่งตั้ง
ผูส้อบบญัชแีละกำาหนดจำานวนเงนิคา่สอบบญัชขีองบรษิทัทกุป ีโดยคณะกรรมการบรษิทัไดม้อบหมายใหป้ระธานเจา้หนา้ที่
ฝา่ยบญัชกีารเงนิรว่มกบัประธานกรรมการตรวจสอบดำาเนนิการคดัเลอืกผูส้อบบญัช ีประจำาป ี2555 และใหน้ำาเสนอตอ่คณะ
กรรมการตรวจสอบให้ความเห็น เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินจากความเป็นอิสระ คุณภาพของ
ผลงานตรวจสอบในป ี2554 ทีผ่า่นมา รวมถงึทกัษะ ความรูค้วามสามารถ ประสบการณใ์นการตรวจสอบธรุกจิของบรษิทั และ
ทมีสนบัสนนุของสำานกังานสอบบญัช ีนอกจากนีไ้ดพ้จิารณาความเหมาะสมของคา่ตอบแทนเปน็ประการสำาคญั โดยไดส้อบ
จากสำานักงานสอบบัญชี จำานวน 4 แห่ง โดย 3 บริษัทมีข้อจำากัดในการให้บริการ จึงไม่ได้เสนอราคา

  คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นควร เสนอผู้สอบบัญชีรายเดิม บริษัท เอส.เค. แอคเคาน์แต้นท์ เซอร์วิสเชส จำากัด ซึ่ง
มีความเป็นอิสระ มีทักษะความรู้ ประสบการณ์และทีมงานที่เพียงพอในการปฏิบัติงานสอบบัญชี รวมถึงค่าตอบแทนที่มี
ความเหมาะสม จึงมีมติเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให ้บริษัท เอส.เค. แอคเคาน์แต้นท ์เซอร์วิสเชส จำากดั เป็นผู้สอบบัญชี 
ประจำาปี 2555 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

• นายอำาพล จำานงวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4663 หรือ
• นางสาววรรญา พุทธเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4387 หรือ
• นายนริศ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5369 

  ทัง้นี ้ทัง้สามทา่นไมม่คีวามสมัพนัธห์รอืสว่นไดเ้สยีกบับรษิทัฯ / บรษิทัยอ่ย / ผูบ้รหิาร / ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่หรอืเกีย่วขอ้ง
กับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท
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  นอกจากนีบ้รษิทั เอส.เค. แอคเคานแ์ตน้ท ์เซอรว์สิเชส จำากดั ไดร้บัการคดัเลอืกใหเ้ปน็สำานกังานสอบบญัชขีองบรษิทั
ย่อยและกิจการร่วมค้า รวม 7 ราย สำาหรับปี 2555 ด้วย

   โดยกำาหนดค่าสอบบัญชีเฉพาะบริษัท ประจำาปี 2555 ดังนี้

รายการค่าตรวจสอบ ปี 2555 (ปีที่เสนอ) ปี 2554

ค่าตรวจสอบบัญชีรายปี และงบการเงินรวม 1,130,000 1,380,000

ค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส 450,000 450,000

ค่าสอบบัญชีงบการเงินรายปี และ 3 ไตรมาส ของบริษัทย่อยและกิจการ
ร่วมค้า รวม 7 แห่ง 873,050 927,050

รวม 2,453,050 2,757,050

 ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ แต่งตั้ง 
บริษัท เอส.เค. แอคเคาน์แต้นท์ เซอร์วิสเชส จำากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อไปเป็นปีที่ 5 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

• นายอำาพล จำานงวัฒน ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4663 หรือ
• นางสาววรรญา พุทธเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4387 หรือ
• นายนริศ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5369  

  และได้รับค่าบริการการสอบบัญชีรายปีและงบการเงินรวม จำานวน 1,130,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่น
บาทถ้วน) ค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส จำานวน 450,000 บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และให้นำาเสนอที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

  จงึขอเรยีนเชญิทา่นผูถ้อืหุน้ โปรดเขา้รว่มประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจำาป ี2555 ในวนัพฤหสับดทีี ่26 เมษายน 2555 เริม่ประชมุ
เวลา 14.00 น. ณ ห้อง The Terrace ชั้น 9 โรงแรมอิมพีเรียลควีนส์ปาร์ค เลขที่ 199 ซอยสุขุมวิท 22 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหานคร 10110 (แผนที่โรงแรมปรากฏตามเอกสารแนบ 4) โดยบริษัท จะเปิดให้ลงทะเบียน เพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ตั้งแต่เวลา 13.00 น. 

  หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใด ประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรด
กรอกรายละเอยีดและลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะ ซึง่มใีหเ้ลอืก 3 แบบ (ปรากฏตามเอกสารแนบ5) โดยใหเ้ลอืกใชแ้บบใดแบบหนึง่
เพียงแบบเดียวเท่านั้น หรือผู้ถือหุ้นสามารถ Download ได้ที่ www.ple.co.th 

  ทัง้นี ้หากทา่นผูถ้อืหุน้ประสงคจ์ะมอบฉนัทะใหก้บักรรมการอสิระ บรษิทัขอเสนอกรรมการอสิระ คอื ดร.สงิหช์ยั อรณุวฒุพิงศ ์
ซึง่บรษิทัไดแ้นบประวตัมิาเพือ่พจิารณา (ปรากฏตามเอกสารแนบ 6) และเพือ่ความสะดวกรวดเรว็ในการประชมุ บรษิทัขอความรว่ม
มือจากท่านกรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะ (พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) มายัง แผนกเลขานุการบริษัท ชั้น 6 โทร. 02-332-0345 
ต่อ 1221, 1127 บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด (มหาชน) เลขที่ 2 ซอยสุขุมวิท 81 (ศิริพจน์) แขวงบางจาก เขตพระโขนง 
กรุงเทพฯ 10260 ภายในวันพุธ ที่ 25 เมษายน 2555 ด้วยจักขอบคุณอย่างยิ่ง

 ขอแสดงความนับถือ

 บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด (มหาชน)

 ................................................................

 ( นายเสวก ศรีสุชาต )

 ประธานกรรมการ
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55/0390-900(PL)/008   April 5th, 2012

Invitation Letter of 2012 Annual General Meeting of Shareholders of
Power Line Engineering Public Company Limited 

Subject Invitation for 2012 Annual General Meeting of Shareholders 

To  Shareholders of Power Line Engineering Public Company Limited 

Attachments   1.  Copy of minute of 2011 Annual General Shareholder’s Meeting. 
   2. CD-ROM of Annual Report 2011 including financial statements of the 2011
   3. Background of the Directors
   4. Map of the Meeting location
   5. Proxy form
   6. Name and Background of the Independent Director to be a Proxy of shareholders
   7. Guidelines for registration, Proxy Appointment, and Documents required in order to attend the 
    Shareholders’ Meeting
   8. The Articles of Association 

 The Board of Directors of Power Line Engineering Public Company Limited (“Company”) had a resolution to hold the 
2012 Annual General Shareholder’s Meeting on Thursday 26th, April 2012 at 2.00 p.m. and registration at 1.00 p.m., at The 
Terrace room, 9th floor, Imperial Queen’s Park Hotel located at 199 Sukhumvit Soi 22, Klongton, Klongtoei, Bangkok 10110 to 
consider and approve the following agendas 

Agenda 1 Consider and approve the Minutes of the 2011 AGM on April 29th, 2011

 Objective and reason : Regarding the 2011 Annual General Shareholder’s Meeting on April 29th, 2011 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 2011 Annual General Shareholder’s Meeting on April 
29th, 2011, which was correctly and truly recorded as proposed. 

Agenda 2 Acknowledge the company’s performance of the 2011.

 Objective and reason : The Company prepared the performance and financial reports of 2011 including significant 
information of the company operated its businesses during the 2011, of which details are in the 2011 annual 
report shown in Attachment 2. 

 Opinion of the Board : The Board approved the performance and financial reports of 2011 and proposed the 
Shareholders for their acknowledgement. 

เลขที่ 2 ซอยสุขุมวิท 81 (ศิริพจน์) ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 โทรศัพท์ :  (662) 0-2332-0345 (15 คู่สายอัตโนมัติ) โทรสาร : (662) 0-2311-0851
2 Soi Sukhumvit 81 (Siripot), Sukhumvit Road, Bangjak, Phrakhanong, Bangkok 10260, Thailand  Tel. (662) 0-2332-0345 ( 15 Lines ) Fax. (662) 0-2311-0851

www.ple.co.th
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Agenda 3 Consider the company’s financial statements of the 2011 ended December 31st, 2011.

 Objective and reason : The consolidated financial statements of the Company and its subsidiaries as of December 
31st, 2011 have been audited by auditor and reviewed by the Audit Committee for their accuracy (please see 
Attachment 2: 2011 Annual Report for details). The financial statements can be summarized as follows.

 (Unit : Baht)

Items
Consolidate Financial Statements Separate Financial Statements

2011 2010 2011 2010

Total Assets 7,393,863,850 12,177,448,109 5,908,764,006 5,566,698,189

Total Liabilities 5,581,490,019 9,846,570,096 3,290,547,311 3,000,122,226

Total Equity 1,812,373,831 2,330,878,013 2,618,216,695 2,566,575,963

Total Revenue 8,973,945,459 7,955,168,292 5,118,546,108 3,291,342,584

Net Profit (loss) (401,711,768) 197,705,456 51,640,732 332,976,440

Net Profit per share (loss) (0.37) 0.30 0.06 0.43

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

 Opinion of the Board : As the financial statements for the year ended December 31st, 2011 have already 
been audited and certified by auditor and reviewed by the Audit Committee, the Board approved the financial  
statements and recommended to the Shareholders meeting for approval. 

 

Agenda 4 Consider and approve the dividend payment of the company’s performance and financial statements 
  of the 2011.

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

  The company’s separate financial statements ended December 31st, 2011 recorded the retained earnings
of Baht 51,640,732, which is able to pay the dividend for its shareholders, therefore the dividend of Baht 0.04 
(0.04 Satang) per share for 812,626,551 paid up ordinary shares totaling Baht 32,505,062.04 is proposed to 
be allocated as dividend payment to the shareholders. The ratio of dividend payment to net profit of the 2011 is 
62.94%. The profit amount of Baht 2,600,000 is allocated as legal reserve.

  The record date for the right of shareholders to receive the dividend is determined on May 10th, 2012 and 
closing date for shareholders’ list as specified in section No.225 of The Securities and Exchange Act is on May 
11th, 2012. The dividend payment will be paid on May 25th, 2012.

10



 Dividend Payments during the past years

Details of dividends. 2011 2010

1. Net Profit (Loss) (Baht) 51,640,732 332,976,440

2. Paid up ordinary shares (Share) 812,626,551 812,626,551

3. Retained earnings (deficit) (Baht)
 3.1. Legal reserve
 3.2. Unappropriated

2,600,000 
49,040,732

60,800,000
 (402,397,179)

4.  Dividend per share 0.04 none

5.  Dividend payment amount (Baht) 32,505,062.04 none

6.  Dividend payment/Net profit 62.94% none

 Opinion of the Board : The company’s separate financial statements as of December 31th, 2011 recorded the 
net profit of Baht 51,640,732, therefore the Board recommended to pay the dividend of Baht 0.04(4 Satang) for 
812,626,551 paid up ordinary shares being totally Baht 32,505,062.04, which is allocated as dividend payment 
to the shareholders. The ratio of dividend payment to net profit of the 2011 is 62.94%. The profit amount of Baht 
2,600,000 is allocated as legal reserve. The record date for the right of shareholders to receive the dividend 
is determined on May 10th, 2012 and closing date for shareholders’ list as specified in section No.225 of The 
Securities and Exchange Act is on May 11th, 2012. The dividend payment will be paid on May 25th, 2012. These 
are proposed for the AGM approval.

Agenda 5 Consider and appoint the members of the Board of Directors.

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

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

1. Mr.Amnuay Karnjanopas  Vice Chairman 
2. Mr.Phisant Chintanapakdee   Director
3. Mr.Sutee  Tantivanichanon  Director

  For the annual general shareholders meeting of 2012 and to be in line with good corporate  
governance policy for the right of shareholders, the Company has made an announcement inviting the 
shareholders to propose names of persons with appropriate qualifications to be appointed as the Directors 
and any agenda via the Company’s website. However, the Company has not received any proposed 
names for nominated directors and there is not any agendas proposed by the shareholders for the meeting. 

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

 Opinion of the Board : The Board has agreed with the Nomination and Remuneration committee to 
reappointed Mr.Amnuay Karnjanopas, Mr.Phisant Chintanapakdee and Mr.Sutee Tantivanichanon to be 
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directors for another term. The Board recommended the 3 persons to be the company’s directors for 
AGM approval. 

  Therefore, there are 8 Directors as follows: 
1. Mr.Swake  Srisuchart   Chairman of the Board 
2. Mr.Amnuay  Karnjanopas  Vice Chairman 
3. Mr.Pisit  Rojanamongkol  Director 
4. Mr.Phisant  Chintanapakdee  Director 
5. Mr.Sutee Tantivanichanon Director
6. Dr.Singchai  Aroonvuthiphong  Independent Director  
7. Lt. General Sinchai     Nutsatit   Independent Director   
8. Mr.Somprosong  Boonyachai  Independent Director 

  The company’s authorization is Mr.Swake Srisuchart, Mr. Amnuay Kanjanopas and Mr.Phisant 
Chintanapakdee of which 2 of 3 jointly signing with the company’s seal.

  Responsibilities and duties of the Board of Directors and other Committees have been prescribed 
in the section of “Shareholder Structure and Management” of 2011 Annual Report. 

 5.2  Consider and appoint the members of the Audit Committee.

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

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

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

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

Agenda 6 Consider and determine the remuneration for the Board of Directors

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

  Opinion of the Nomination and Remuneration Committee : The committee considered and recommend the 
remuneration for the board of directors and audit committee as same as the remuneration determined in the 
2011 for AGM approval.
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  Directors’ remuneration
(Unit : Baht)

Components of Remunerations 2012
(Proposed Year)

2011

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 300,000/ person/ year
Baht 250,000 /person/ year

Baht 300,000 / person/ year 
Baht 250,000 / person/ year

 Opinion of the Board : The Board of Directors has agreed with the Directors’ remuneration for the year 2012 which 
are the same as the 2011 as proposed by the Nomination and Remuneration Committee and recommended to 
propose the remuneration for the Shareholders’ Meeting for further consideration and approval.

Agenda 7 Consider and appoint the Auditor and his fee.

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

 Opinion of the Audit Committee : The committee considered and selected S.K. Accountant Services Company 
Limited to be the auditor of the company for the 2011 based on their professional knowledge and experience 
and the auditing team’s competency including their appropriated fee. 4 Auditing firms are approached by the 
company but 3 of them 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:

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

  Three of them have no relationship with the Company/ Company’s subsidiary/ Company management/ or 
major shareholders. This has assured the independence of auditors in auditing and providing opinions toward 
the Company’s financial statements. S.K. Accountant Services Company Limited is also appointed to be auditor 
for 7 of subsidiaries and Joint-Ventures.
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  The Audit Committee recommended the proposed auditing fees for 2012 to Shareholder Meeting’s  
approval.

Unit : Baht

Audit Fees 2012
(Proposed Year)

2011

Annual auditing fee and Consolidated Financial Statements 1,130,000 1,380,000

Fees for reviewing the financial statement for three quarters 450,000 450,000

7 of Subsidiaries & Joint Venture 873,050 927,050

Total 2,453,050 2,757,050

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

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

  The annual auditing fee at the amount of 1,130,000 Baht (One million one hundred thirty thousand baht) 
and fees of financial statement review for three consecutive quarters at the amount of 450,000 Baht (Four 
hundred fifty thousand baht) have been proposed. These shall be presented to the Shareholder Meeting for 
further approval. 

Agenda 8 Other issues (if any) 
  All shareholders are welcomed to attend the 2012 Annual General Shareholders’ Meeting on Thursday 

April 26th, 2012 The meeting will be commenced at 2:00 P.M. at The Terrace room, 9th floor, Imperial Queen’s 
Park Hotel, 199, Sukhumvit 22, Klongton, Klongteoy, Bangkok. (map on Attachment 4)  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 5, 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 6. For your convenience please submit the proxy form (affixed the Baht 20 
excise stamp) to Investor Relationship Department, 6th floor, Power Line Engineering Plc, address No. 2 Sukhumvit 
81(Siripot), Bangjak, Phrakhanong, Bangkok 10260 within Wednesday April 25th ,2012. 

 Yours sincerely,
 Power Line Engineering Public Company Limited

 .........................................
  Mr. Swake Srisuchart 
  President
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รายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2554
บริษัท เพาเวอร์ ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน)

วันที่ 29 เมษายน 2554

 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี  2554 ประชุม ณ  ห้องควีนส์ปาร์ค 2    ชั้น 2  โรงแรมอิมพีเรียลควีนส์ปาร์ค  เลขที่ 199 ซอย 
สุขุมวิท 22  แขวงคลองตัน  เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร 
 จำานวนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น  วันที่ 8 เมษายน 2554   รวมทั้งสิ้น 4,054 ราย รวมจำานวนหุ้นที่ถือทั้งสิ้น 
812,626,551 หุ้น โดยในวันประชุมมีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง จำานวน 53 ราย และการรับมอบฉันทะจำานวน 51 ราย รวมเป็น 104 
ราย นับจำานวนหุ้นได้ 315,863,097 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 38.87  ครบเป็นองค์ประชุม 
 ในเวลา 13.50 น.  บริษัทได้เปิดวีดิทัศน์ “การส่งเสริมบรรษัทภิบาลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน” ที่จัดทำา
โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับฟังและรับชมโดยทั่วกัน  ซึ่งทำาให้ผู้เข้าร่วมประชุมเข้าใจและได้รับความรู้ใน
ส่วนของการเตรียมตัวและการปฏิบัติตนในการประชุมผู้ถือหุ้น
 
เริ่มการประชุมเวลา 14.00 น.
 นายธาดา ชมุะศารทลู เลขานกุารบรษิทั กลา่วสวสัดแีละขอบพระคณุผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะ ทกุทา่นทีไ่ดส้ละเวลาเขา้รว่มประชมุ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2554  ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ประกอบด้วยวาระการประชุมรวมทั้งสิ้น 8 วาระ ตามรายละเอียดที่ได้
ส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเรียนเชิญประชุม และที่ได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัท ที่ http://www.ple.co.th  แล้ว  
 สำาหรบัการดำาเนนิการประชมุตามขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 27 ระบไุวว้า่ “ประธานในทีป่ระชมุฯ   มหีน้าทีค่วบคมุการประชมุให้เป็นไป
ตามข้อบังคับของบริษัท ว่าด้วยการประชุม การที่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำาดับวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า   2  ใน   3  ของจำา
นวนผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุ”    จงึขอชีแ้จงขัน้ตอนและวธิปีฏบิตัใินการประชมุการลงคะแนนเสยีงและการนบัคะแนนเสยีงในวาระตา่ง ๆ ดงันี้

วิธีปฏิบัติในการประชุมการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงในวาระต่าง ๆ
 การอภิปราย : 
  ผูใ้ดประสงค์จะกล่าวถ้อยคำาต่อทีป่ระชมุ ให้ยกมอืขึน้พ้นศรีษะ เมือ่ประธานของทีป่ระชมุอนญุาต แล้วจงึเดนิไปยงัไมโครโฟน

ที่จัดเตรียมไว้ โดยต้องกล่าวถึง 
• ชื่อ-ชื่อสกุลของผู้อภิปราย 
• สถานะเป็นผู้ถือหุ้น/หรือผู้รับมอบฉันทะ 
• และจำานวนหุ้นที่ถืออยู่หรือมอบฉันทะ 
• แล้วจึงอภิปรายในเนื้อหาตามวาระ 

 การออกเสียงลงคะแนน : 
• เพื่อความรวดเร็ว และเพื่อไม่ให้เสียเวลาของผู้ถือหุ้น
• ท่านประธานจะเรียนถามในทุกวาระว่า จะมีผู้ใดไม่เห็นชอบหรืองดออกเสียงหรือไม่ 
• ถ้าไม่มผีูไ้ม่เหน็ชอบหรอืงดออกเสยีง ท่านประธานกจ็ะขอสรปุในวาระนัน้ ๆ ว่า ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ มมีตเิปน็เอกฉนัท์รบัรอง 

หรือให้ความเห็นชอบตามที่ประธานเสนอ 
• ถ้ามีผู้ใดไม่ให้ความเห็นชอบ หรืองดออกเสียง ท่านประธานจะขอให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ให้ความเห็นชอบ 

หรืองดออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนน 
• เลขานกุารบรษิทัจะขออาสาสมคัรจากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ จำานวน 1 คน เป็นกรรมการตรวจนบัคะแนนและผูส้อบบญัชขีอง

บริษัท  เพื่อทำาหน้าที่ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงให้โปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท 
• เมือ่ผูถ้อืหุน้เขยีนเครือ่งหมายบนบตัรลงคะแนนแล้ว ประธานของทีป่ระชมุจะสัง่ให้เจ้าหน้าทีไ่ปรบัมาเพือ่สง่ใหแ้ก่กรรมการ

ตรวจนับคะแนนต่อไป 
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• การเก็บบัตรลงคะแนน จะเก็บเฉพาะผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเท่านั้น 
ยกเวน้วาระการแตง่ตัง้กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ซึง่ขอใหผู้ถ้อืหุน้ทกุรายลงคะแนนเสยีงในใบลงคะแนน สำาหรบั
กรรมการแต่ละท่าน โดยจะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน

 การนับคะแนนและการประกาศผลคะแนน
• จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้น ที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงในแต่ละวาระ 
• ส่วนที่เหลือถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ 
• และให้กรรมการตรวจนบัคะแนนเป็นผูป้ระกาศผลการลงคะแนนในแต่ละวาระทีม่กีารออกเสยีง ลงคะแนนในทีป่ระชมุ 

 กรณีที่จะมีผลทำาให้การลงคะแนนเสียงเป็นโมฆะ
• หากบัตรลงคะแนนมีการลงคะแนนไม่ตรงตามวาระที่มีการลงคะแนน 
• หากผู้ลงคะแนนไม่ทำาเครื่องหมายใดๆ ในช่องลงคะแนนและส่งให้เจ้าที่ของบริษัทฯ เพื่อตรวจนับคะแนน
• หากบัตรคะแนนชำารุดจนไม่สามารถวินิจฉัยได้ว่าผู้ลงคะแนนมีความประสงค์จะลงคะแนนเช่นใด 
• หากบริษัท  ตรวจสอบพบในภายหลังว่า ผู้รับมอบฉันทะได้เปลี่ยนแปลงการลงคะแนนในบัตรลงคะแนน ทำาให้ไม่เป็น

ไปตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะ 
  ไม่ทราบว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีความสงสัยหรือข้อซักถามเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในการประชุม การลงคะแนนเสียง และการนับ

คะแนนเสียงหรือไม่   หากไม่มีผู้ใดซักถามก็ถือว่าที่ประชุมรับทราบวิธีปฏิบัติในการประชุม การลงคะแนนเสียง และการนับคะแนน
เสียงแล้ว

  เลขานุการบริษัท กล่าวแนะนำาและเรียนเชิญคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหารที่เข้าร่วมประชุมบนเวที  ดังนี้
 
 คณะกรรมการบริษัท

1. นายอำานวย กาญจโนภาศ รองประธานกรรมการ
2. นายพิสิฐ  โรจนมงคล กรรมการ
3. นายพิสันต์ จินตนาภักดี กรรมการ
4. นายสุธี  ตันติวณิชานนท์ กรรมการ
5. ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์ กรรมการอิสระ

  โดยกรรมการ 3 ท่าน คือ นายเสวก ศรีสุชาต ประธานกรรมการ  นายสมประสงค์ บุญยชัย กรรมการอิสระ และพลโทสินชัย  
นุสถิตย์  กรรมการอิสระ  ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมบนเวทีได้เนื่องจากครบกำาหนดที่ต้องออกจากตำาแหน่งตามวาระและรอมติจาก
ผู้ถือหุ้นให้กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

 
คณะกรรมการบริหาร

1. นายเสวก  ศรีสุชาต  ประธานกรรมการบริหาร
2. นายอำานวย กาญจโนภาศ รองประธานกรรมการบริหาร
3. นายพิสิฐ  โรจนมงคล กรรมการบริหาร
4. นายพิสันต์ จินตนาภักดี กรรมการบริหาร
5. นายสุธี  ตันติวณิชานนท์ กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน
6. นายธาดา  ชุมะศารทูล กรรมการบริหาร
7. นางชุติมา  อยู่สาธร  ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน

  โดยกรรมการบริหาร 4 ท่าน คือ นายสมศักดิ์ คุปตเมธี  นายเจือ ภวสันต์  นายสมศักดิ์ สมบูรณ์ทรัพย์ นางสาวสุชาดา 
เหล่าชุนสุวรรณ  ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมบนเวทีได้เนื่องจากติดภาระกิจทำางานที่ต่างประเทศและต่างจังหวัด   

  เลขานุการบริษัท ได้แนะนำานางสาววรรญา   พุทธเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท    นายแดง แปงสุข ทนายความ
ที่ปรึกษาของบริษัท   นายชยางค์  วณาวรรณ    หัวหน้างานฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท  และทั้ง 3 ท่านทำาหน้าที่เป็นกรรมการ
ตรวจนับคะแนนการลงมติในวาระต่าง ๆ
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  เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า “ ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 27 ระบุไว้ว่าการประชุมผู้ถือหุ้น  ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับ
มอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มาประชุมไม่น้อยกว่า  25  คน   หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 
ของจำานวนหุ้นที่จำาหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม”    ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำานวน 53 ราย และการรับ
มอบฉันทะจำานวน 51 ราย รวมเป็น 104  ราย นับจำานวนหุ้นได้ 315,863,097 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 38.87  โดยปัจจุบันบริษัท มีผู้ถือ
หุ้นทัง้หมด 4,054 ราย  (สี่พนัหา้สิบสี่ราย)  รวมจำานวนหุน้ทัง้สิ้น 812,626,551 หุน้ (แปดร้อยยีส่ิบสองล้านหกแสนสองหมื่นหกนัห้า
รอ้ยสบิเอน็ลา้นหุน้)  ครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบรษิทั  และไดเ้รยีนเชญิ นายอำานวย กาญจโนภาศ  รองประธานกรรมการ 
ทำาหน้าที่ประธานที่ประชุม  และเริ่มการประชุม  

  นายอำานวย  กาญจโนภาศ รองประธานกรรมการ   ทำาหนา้ทีป่ระธานทีป่ระชมุจงึขอเปิดประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจำาป ี2554 
บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด (มหาชน)  ตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้ 

วาระที่  1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  ประจ�าปี 2553 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2553   
 ประธานได้ชีแ้จงต่อทีป่ระชมุว่า บรษิทั   ได้ส่งสำาเนารายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจำาป ี2553   เมือ่วนัที ่ 30  เมษายน  

2553  ให้ผู้ถือหุ้นไว้ล่วงหน้าพร้อมกับจดหมายเชิญประชุมแล้ว จึงเรียนถามผู้ถือหุ้นถึงข้อสงสัยหรือข้อแก้ไข (ถ้ามี) 
 ประธานได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่า ท่านใดมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มี ขอที่ประชุมลงมติพิจารณารับรองรายงานการ

ประชุมดังกล่าว
 มติที่ประชุม    มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2553       
 เมื่อวันที่  30  เมษายน  2553
 โดยมีมติรับรองด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

 เห็นด้วย จำานวน 315,863,097 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
 ไม่เห็นด้วย จำานวน        -  เสียง คิดเป็นร้อยละ    -
 งดออกเสียง จำานวน        -  เสียง คิดเป็นร้อยละ    -

  จำานวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 104 ราย

วาระที่  2 พิจารณาผลการด�าเนินงาน  และอนุมัติงบการเงินประจ�าปี 2553  ส�าหรับรอบบัญชีสิ้นสุด
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553  และรายงานของผู้สอบบัญชี

  ประธานได้ชีแ้จงต่อทีป่ระชมุว่าผลการดำาเนนิงานและงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ณ. วนัที ่31 ธนัวาคม 
2553 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัช ีและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบว่าถกูต้อง (รายละเอยีดปรากฏ
ตามรายงานประจำาปี 2553) ซึง่ไดส้ง่ใหผู้ถ้อืหุน้ลว่งหนา้พรอ้มจดหมายเชญิประชมุแลว้ และขอใหน้ายสธุ ี ตนัตวิณชิชานนท ์
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานผลการดำาเนินงาน ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 

                             (หน่วย : บาท)

รายการ ปี 2553 (งบการเงินรวม) ปี 2553 (งบเฉพาะบริษัท)

สินทรัพย์รวม 12,222,504,521 5,566,698,189

หนี้สินรวม 9,846,570,096 3,000,122,226

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 2,375,934,425 2,566,575,963

รายได้รวม 7,955,168,292 3,291,342,584

กำาไรขั้นต้น 470,961,892 310,551,294

กำาไรก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้ 338,997,957 364,961,340

กำาไรสุทธิ (ขาดทุน) 197,705,456 332,976,440

กำาไรต่อหุ้น (ขาดทุน) บาท 0.30 0.43
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  นางสาวคัทลียา  ศุภผล  ผู้รับมอบอำานาจจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นมีคำาถามเกี่ยวกับงบการเงิน
รวม 2 ข้อ ดังนี้
1.   สนิทรพัยห์มนุเวยีน จำานวน 8,565 ลา้นบาท  ซึง่นอ้ยกวา่ หนีส้นิหมนุเวยีน จำานวน 9,194 ลา้นบาท จะมผีลกบัสภาพ

คล่องของบริษัทหรือไม่
2.   กรณีของ บริษัท บำารุงเมืองพลาซ่า จำากัด (BMP) ที่ถูกผู้เช่าพื้นที่ฟ้องร้องเป็นอย่างไร  และจะมีผลอย่างไรต่อไปใน

อนาคต   
  ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงในส่วนของคำาถามที่ 1 ว่า  จำานวนหนี้สินหมุนเวียนในงบการเงินรวม

ปี 2553 สูงกว่าสินทรัพย์หมุนเวียนเป็นผลมาจากเงินกู้ระยะสั้นของ Power Line Engineering, Qatar W.L.L. (PLQ)  ซึ่ง
เป็นบริษัทย่อยสูงขึ้นเนื่องจากเป็นช่วงปลายปีที่มีการเร่งงานอย่างเต็มที่ ประกอบกับการเริ่มทำางานในโครงการที่เพิ่งรับเข้า
มาใหม่ อย่างไรก็ตาม คาดว่าจะไม่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริษัท

  สว่นคำาถามที ่2 ทีเ่กีย่วขอ้งถงึ BMP นายธาดา ชมุะศารทลู เลขานกุารบรษิทั  ซึง่เปน็ผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายใหด้แูลบรหิาร
จัดการ BMP ได้ชี้แจงว่า  ในกรณีผู้เช่าซื้อพื้นที่ ชั้น B1 ได้ฟ้องร้อง BMP ให้ส่งมอบพื้นที่ ชั้น B1 ให้กับผู้ฟ้อง  พร้อมเรียกค่า
เสยีหาย  ซึง่กรณนีีศ้าลชัน้ตน้ไดพ้พิากษาให ้BMP สง่มอบพืน้ทีใ่หก้บัผูฟ้อ้ง  โดยผูฟ้อ้งตอ้งชำาระคา่เชา่คา่ตอบแทนในสว่นที่
ผูฟ้อ้งตดิคา้ง BMP ประมาณ 75 ลา้นบาทใหก้บั BMP ณ วนัที ่BMP จดทะเบยีนสทิธกิารเชา่ให ้BMP ไดท้ำาตามคำาพพิากษา
ของศาลชั้นต้น  แต่เนื่องจากผู้ฟ้องยังไม่สามารถนำาเงิน 75 ล้านบาท มาชำาระให้กับ BMP ได้  จึงได้ทำาการยื่นคำาร้องต่อศาล
อทุธรณอ์กีครัง้หนึง่  ในกรณนีีท้าง BMP มคีวามเหน็วา่  เมือ่ BMP เริม่เปดิขายโครงการอกีครัง้หนึง่ประมาณมถินุายน 2554 
จะสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้  โดยเฉพาะปัญหาการฟ้องร้องพ้ืนท่ีเกิดข้ึน คาดว่าจะสามารถยุติได้ท้ังหมดภายในปี 2554 น้ี

  นายบดินทร์ กฤติยรังสรรค์ ในนามผู้ถือหุ้น สอบถามว่า อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของงบการเงินเฉพาะ
บริษัทเท่ากับ 1.17  เท่า งบการเงินรวมเท่ากับ 4.14 เท่า  ถ้าหากตัดเงินกู้จากโครงการที่ประเทศกาต้าร์ จำานวน 1,000 ล้าน
บาท ออกไปแล้วอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นยังคงสูงเท่ากับ 3.78 เท่า  ขอให้ช่วยอธิบายแนวทางแก้ไข 

  ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า อัตรส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่สูงขึ้น ในส่วนของงบการเงิน
รวมเนื่องจากบริษัทย่อย PLQ มีการใช้เงินทุนหมุนเวียน  ซึ่งเป็นเงินกู้ระยะสั้นค่อนข้างสูงในช่วงของการเร่งงาน  และการ
เริม่งานโครงการใหม ่ อยา่งไรกต็าม ในสว่นนีไ้ดม้กีารหารอืกบัทาง PLQ ใหเ้รง่เกบ็เงนิคา่งานใหเ้รว็ขึน้ซึง่จะทำาใหก้ารใชเ้งนิ
กูร้ะยะสัน้ลดลงโดยลำาดบั  สำาหรบัในภาพรวมแลว้ในสว่นของงบการเงนิเฉพาะบรษิทัอตัราสว่นหนีส้นิตอ่ทนุยงัอยูใ่นเกณฑ์
ที่ค่อนข้างต่ำา  ส่วนงบการเงินรวมแม้ว่าจะอยู่ในระดับที่สูง  แต่เมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทอื่น ๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน เห็น
ว่ายังอยู่ในอัตราที่ใกล้เคียงกัน

  เมือ่ไมม่ผีูส้งสยัประการใดเพิม่เตมิ ประธานจงึขอใหท้ีป่ระชมุรบัรองผลการดำาเนนิงาน และพจิารณาอนมุตังิบการเงนิ 
และรายงานผู้สอบบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2553

 มติที่ประชุม มีมติรับรองผลการดำาเนินงานประจำาปีและอนุมัติงบการเงินของบริษัทและงบการเงินรวมสำาหรับรอบบัญชี 
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และรายงานของผู้สอบบัญชี

 โดยมีมติรับรองด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
 เห็นด้วย จำานวน 316,296,899 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.97
 ไม่เห็นด้วย จำานวน        -  เสียง คิดเป็นร้อยละ    -
 งดออกเสียง จำานวน         92,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.03 

 จำานวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 114  ราย (เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 10 ราย ในวาระนี้)   

วาระที่  3 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลของผลการด�าเนินงาน ประจ�าปี 2553
  ประธานได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า จากผลการดำาเนินงานของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 

2553 บรษิทัมผีลการดำาเนนิงานกำาไรสทุธ ิ(งบการเงนิเฉพาะบรษิทั) จำานวน 332,976,440 บาท แตเ่นือ่งจากยงัมผีลขาดทนุ
สะสมอยู่  คณะกรรมการบริษัท จึงมีมติงดจ่ายเงินปันผล จึงขอนำาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
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 มติที่ประชุม    มีมติอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลของผลการดำาเนินงานประจำาปี 2553
 โดยมีมติรับรองด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

 เห็นด้วย จำานวน 316,296,899 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.97
 ไม่เห็นด้วย จำานวน        -  เสียง คิดเป็นร้อยละ    -
 งดออกเสียง จำานวน         92,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.03 

  จำานวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 114  ราย

วาระที่  4 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
  ประธานได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด  พ.ศ. 2535     ซึ่งกำาหนดว่าในการประชุม

สามญัผูถ้อืหุน้ประจำาปีทกุครัง้ กรรมการจะต้องออกจากตำาแหน่งอย่างน้อยจำานวนหนึง่ในสาม (1/3) โดยอตัรา ถ้าจำานวนกร
รมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้กใ็ห้ออกโดยจำานวนใกล้เคยีงทีส่ดุกบัส่วนหนึง่ในสาม (1/3) ซึง่ในปีนีก้รรมการซึง่ต้อง
ออกจากตำาแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ตามกำาหนดวาระ ดังนี้ 
1. นายเสวก   ศรีสุชาต   ประธานกรรมการ
2. นายสมประสงค์   บุญยะชัย  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
3. พลโทสินชัย   นุตสถิตย์  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

 
  บรษิัทได้ทำาการประกาศในเว็บไซด์ของบริษัท  เชญิผู้ถอืหุ้นเสนอรายชื่อบคุคลทีเ่หน็ว่ามีคณุสมบัตทิีเ่หมาะสม   เพือ่

รับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัท  รวมทั้งการเสนอระเบียบวาระต่าง ๆ  แต่ไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อบุคคล เพื่อรับการ
พิจารณาคัดสรรเป็นกรรมการบริษัท และไม่มีผู้ใดเสนอระเบียบวาระการประชุมเข้ามายังบริษัท  ดังนั้นคณะกรรมการสรร
หาและกำาหนดค่าตอบแทน   จึงได้พิจารณาถึงความเหมาะสมที่เป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำาเนินงานของบริษัท และเป็น
บุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัท และมีคุณสมบัติที่ครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจำากัด   ตามมติคณะกรรมการบริษัทมีมติเป็นเอกฉันท์ให้  นายเสวก ศรีสุชาต,  นายสมประสงค์  บุญยะชัย และ พล
โทสินชัย  นุตสถิตย์  ที่พ้นจากตำาแหน่งตามวาระกลับเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง  โดยขอให้ที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระดังกล่าวข้างต้น  

 มติที่ประชุม   มีมติอนุมัติให้กรรมการออกจากตำาแหน่งตามวาระ   3   ท่าน   คือ  นายเสวก ศรีสุชาต,  นายสมประสงค์  
บุญยะชัย และ พลโทสินชัย  นุตสถิตย์  และให้ กรรมการ 3  ท่าน  คือ  นายเสวก ศรีสุชาต,  นายสมประสงค์  บุญยะชัย 
และ พลโทสินชัย  นุตสถิตย์ กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยรายชื่อคณะกรรมการบริษัทหลังจากมติอนุมัติจะ
มีกรรมการรวมทั้งหมด  8  ท่าน เป็นดังนี้ คือ
 1. นายเสวก ศรีสุชาต  ประธานกรรมการ
 2. นายอำานวย กาญจโนภาศ รองประธานกรรมการ
 3. นายพิสิฐ โรจนมงคล กรรมการ
 4. นายพิสันต์ จินตนาภักดี กรรมการ
 5. นายสุธี  ตันติวณิชชานนท์ กรรมการ
 6. นายสิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์ กรรมการอิสระ
 7. พลโทสินชัย นุตสถิตย์  กรรมการอิสระ
 8. นายสมประสงค์   บุญยะชัย กรรมการอิสระ

 โดยมีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการแต่ละคน ดังนี้
  1. นายเสวก  ศรีสุชาต
  เห็นด้วย  จำานวน 316,296,899 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.97
  ไม่เห็นด้วย  จำานวน        -  เสียง คิดเป็นร้อยละ    -
  งดออกเสียง  จำานวน         92,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.03 
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 2. นายสมประสงค์  บุญยะชัย
  เห็นด้วย  จำานวน      315,560,099 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.74
  ไม่เห็นด้วย  จำานวน         736,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.23

   งดออกเสียง  จำานวน            92,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.03

 3. พลโทสินชัย  นุตสถิตย์
 เห็นด้วย  จำานวน      316,296,899 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.97
 ไม่เห็นด้วย  จำานวน             -  เสียง คิดเป็นร้อยละ    -
 งดออกเสียง  จำานวน            92,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.03 
 จำานวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 114  ราย

วาระที่  5 พิจารณาอนุมัติก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ�าปี 2554
  ประธานได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การพิจารณาการกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำาปี 2554ได้ผ่านการพิจารณ

าจากคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน  โดยกลั่นกรองและพิจารณาอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการ 
ต่าง ๆ แล้ว  คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการ  เท่าที่กำาหนดไว้ในปี 2553  โดยให้ที่ประชุม 
ผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติ สรุปตามตาราง ดังนี้ 

 ค่าตอบแทนกรรมการ

องค์ประกอบค่าตอบแทน ปี 2554 (ปีที่เสนอ) ปี 2553

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
ค่าเบี้ยประชุม : กำาหนดจ่ายค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง 
เฉพาะครั้งที่มาประชุม
    -  ประธาน, กรรมการบริษัท  และเลขานุการบริษัท 
    -  กรรมการอิสระ

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

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

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ
ค่าตอบแทนรายปี 
    -  ประธานกรรมการตรวจสอบ
    -  กรรมการตรวจสอบ

300,000 บาท/คน/ปี
250,000 บาท/คน/ปี

300,000 บาท/คน/ปี
250,000 บาท/คน/ปี

  ดงันัน้ เมือ่ไมม่ผีูถ้อืหุน้ทา่นใดแสดงความเหน็เพิม่เตมิ จงึขอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาอนมุตักิำาหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 
ประจำาปี 2554 ดังกล่าวข้างต้น

 มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำาปี 2554 สรุปตามตารางดังนี้
 ค่าตอบแทนกรรมการ

องค์ประกอบค่าตอบแทน ปี 2554 ปี 2553

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
ค่าเบี้ยประชุม : กำาหนดจ่ายค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง 
เฉพาะครั้งที่มาประชุม
    -  ประธาน และกรรมการบริษัท และเลขานุการบริษัท 
    -  กรรมการอิสระ

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

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

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ
ค่าตอบแทนรายปี 
    -  ประธานกรรมการตรวจสอบ
    -  กรรมการตรวจสอบ

300,000 บาท/คน/ปี
250,000 บาท/คน/ปี

300,000 บาท/คน/ปี
250,000 บาท/คน/ปี
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 โดยมีมติรับรองด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
 เห็นด้วย จำานวน 316,296,899 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.97
 ไม่เห็นด้วย จำานวน        -  เสียง คิดเป็นร้อยละ    -
 งดออกเสียง จำานวน         92,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.03 

 จำานวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 114  ราย

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก�าหนดค่าตอบแทน
  ประธานไดช้ีแ้จงตอ่ทีป่ระชมุวา่ คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระเมนิจากความเปน็อสิระ คณุภาพของผลงานตรวจสอบ

ในป ี2553 ทีผ่า่นมา รวมถงึทกัษะ ความรูค้วามสามารถ ประสบการณใ์นการตรวจสอบธรุกจิของบรษิทั และทมีสนบัสนนุของ
สำานกังานสอบบญัช ี    นอกจากนี ้ไดพ้จิารณาความเหมาะสมของคา่ตอบแทนเปน็ประการสำาคญั คณะกรรมการตรวจสอบ 
จึงเห็นควร เสนอผู้สอบบัญชีรายเดิม บริษัท เอส.เค. แอคเคาน์แต้นท์ เซอร์วิสเชส จำากัด เป็นผู้สอบบัญชี ประจำาปี 2554 
และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ แต่งตั้ง บริษัท เอส.เค. 
แอคเคาน์แต้นท์ เซอร์วิสเชส จำากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อไปเป็นปีที่ 4 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

• นายอำาพล  จำานงวัฒน ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4663  หรือ
• นางสาววรรญา  พุทธเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4387  หรือ
• นายนริศ  เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5369  

  ทัง้นี ้ทัง้สามทา่นไมม่คีวามสมัพนัธห์รอืสว่นไดเ้สยีกบับรษิทัฯ / บรษิทัยอ่ย / ผูบ้รหิาร / ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่หรอืเกีย่วขอ้ง
กับบุคคลดังกล่าว  จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

  นอกจากนีบ้รษิทั เอส.เค. แอคเคานแ์ตน้ท ์เซอรว์สิเชส จำากดั ไดร้บัการคดัเลอืกใหเ้ปน็สำานกังานสอบบญัชขีองบรษิทั
ย่อยและกิจการร่วมค้า รวม 7 ราย สำาหรับปี 2554 ด้วย  โดยกำาหนดค่าสอบบัญชีเฉพาะบริษัท ประจำาปี 2554 ดังนี้

รายการค่าตรวจสอบ ปี 2554 (ปีที่เสนอ) ปี 2553

ค่าตรวจสอบบัญชีรายปี 1,380,000 1,380,000

ค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส 450,000 450,000

ค่าสอบบัญชีงบการเงินรายปี และ 3 ไตรมาส ของบริษัทย่อยและ
กิจการร่วมค้า รวม 7 แห่ง 927,050 1,157,050

รวม 2,757,050 2,987,050

  เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอข้อคิดเห็นหรือมีคำาถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาลงมติแต่งตั้งผู้สอบ
บัญชีและกำาหนดค่าตอบแทน

 มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติอนุมัติ แต่งตั้ง นายอำาพล จำานงวัฒน์ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4663  หรือนางสาววรรญา  
พุทธเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4387  หรือนายนริศ  เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5369  แห่ง 
บริษัท เอส.เค. แอกเคาน์แต้นท์ เซอร์วิสเชส จำากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท  ประจำาปี  2554 โดยได้รับค่าบริการการสอบ
บัญชีรายปี จำานวน 1,380,000 บาท ( หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน )   ค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส จำานวน 
450,000 บาท ( สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน )  

 โดยมีมติรับรองด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
 เห็นด้วย จำานวน 316,296,899 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.97
 ไม่เห็นด้วย จำานวน        -  เสียง คิดเป็นร้อยละ    -
 งดออกเสียง จำานวน         92,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.03 

 จำานวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 114  ราย
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วาระที่ 7 พิจารณาโอนส�ารองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพื่อล้างขาดทุนสะสม
  ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 (มาตรา 119) เมื่อได้

รบัอนมุตัจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้แลว้ บรษิทัอาจโอนทนุสำารองตามมาตรา 51 และทนุสำารองตามมาตรา 116 หรอืทนุสำารองอืน่
เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทก็ได้  การชดเชยผลขาดทุนดังกล่าวให้หักชดเชยจากเงินสำารองอื่นก่อนแล้วจึงหักจาก
ทุนสำารองตามมาตรา 116 และทุนสำารองตามมาตรา 51 ตามลำาดับ

  มาตรา 116 บรษิทัตอ้งจดัสรรกำาไรสทุธปิระจำาปไีวเ้ปน็ทนุสำารองไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 5 ของกำาไรสทุธปิระจำาป ีจนกวา่
ทุนสำารองจะมีจำานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

  มาตรา 51 กรณีบริษัทเสนอขายหุ้นสูงกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียน  และนำาค่าหุ้นส่วนที่เกินนี้ตั้งเป็นทุนสำารองส่วนล้ำา
มูลค่าหุ้นแยกจากทุนสำารองตามมาตรา 116

  ตามงบการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2553 บรษิทัมผีลขาดทนุสะสมเปน็จำานวน 402,397,178.76 บาท 
บริษัทได้พจิารณาหกัชดเชย เพือ่ล้างขาดทุนสะสมจากเงินสำารองตามกฎหมาย (ม.116) เป็นจำานวน 60,800,000 บาท และ
จากทุนสำารองส่วนเกินมูลค่าหุ้น (ม. 51) จำานวน 341,597,178.76 บาท ทำาให้บริษัทมียอดจำานวนเงินที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้น
หลังจากล้างขาดทุนสะสมแล้ว ดังนี้

ส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

อา้งองิ ก่อนล้าง
ขาดทุนสะสม

ชดเชยเพื่อล้าง
ขาดทุนสะสม

หลังล้าง
ขาดทุนสะสม

ทุนจดทะเบียน : 1,092,298,856.00 - 1,092,298,000.00

ทุนที่ออกและเรียกชำาระแล้ว 812,626,551.00 - 812,626,551.00

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น ม.51 2,095,546,591.34 (341,597,178.76) 1,753,949,412.58

กำาไร(ขาดทุนสะสม) :

-  จัดสรรแล้ว สำารองตามกฎหมาย ม.116 60,800,000.00 (60,800,000.00) -

-  ยังไม่ได้จัดสรร (402,397,178.76) 402,397,178.76 -

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,566,575,963.58 - 2,566,575,963.58
 มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้นำาสำารองตามกฎหมาย จำานวน 60,800,000 บาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้น จำานวน 

341,597,178.76 บาท เพื่อล้างขาดทุนสะสมของงบการเงินปี 2553 ในส่วนเฉพาะบริษัท จำานวน 402,397,178.76 บาท ดัง
นั้น ภายหลังจากการล้างขาดทุนสะสม  บริษัทจะมีส่วนเกินมูลค่าหุ้น จำานวน 1,753,949,412.58 บาท ทำาให้บริษัทมียอด
จำานวนเงินที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นหลังจากล้างขาดทุนสะสมแล้ว ดังนี้

ส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

อา้งองิ ก่อนล้าง
ขาดทุนสะสม

ชดเชยเพื่อล้าง
ขาดทุนสะสม

หลังล้าง
ขาดทุนสะสม

ทุนจดทะเบียน : 1,092,298,856.00 - 1,092,298,000.00

ทุนที่ออกและเรียกชำาระแล้ว 812,626,551.00 - 812,626,551.00

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น ม.51 2,095,546,591.34 (341,597,178.76) 1,753,949,412.58

กำาไร(ขาดทุนสะสม) :

-  จัดสรรแล้ว สำารองตามกฎหมาย ม.116 60,800,000.00 (60,800,000.00) -

-  ยังไม่ได้จัดสรร (402,397,178.76) 402,397,178.76 -

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,566,575,963.58 - 2,566,575,963.58
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 เห็นด้วย จำานวน      316,296,899 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.97
 ไม่เห็นด้วย จำานวน             -  เสียง คิดเป็นร้อยละ    -
 งดออกเสียง จำานวน            92,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.03
จำานวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น  .114  ราย

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
 - ไม่มี –

  นายบดินทร์ กฤติยรังสรรค์ ในนามผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามเพิ่มเติม คือ งบกำาไรขาดทุนในปี 53 ในงบการเงินรวม มีหนี้
สงสยัจะสญูบวกกลบัเขา้มาเกดิจากสาเหตใุด  กำาไรสทุธใิน Presentation ทีบ่รษิทันำาเสนอนัน้ คำานวณจากอะไร และหนีเ้สยี
ของบริษัทยังมีค้างอยู่อีกหรือไม่

  ประธานเจา้หนา้ทีฝ่า่ยบญัชแีละการเงนิ ชีแ้จงวา่ งบกำาไรขาดทนุในงบการเงนิรวม ป ี2553 สว่นของหนีส้งสยัจะสญู
ทีบ่วกกลบัเขา้มาเปน็สว่นของลกูหนีข้อง บรษิทั ยนูมิา เอน็จเินยีริง่ จำากดั (Unima) ซึง่บรษิทัสามารถเรยีกเกบ็หนีท้ีต่ดิคา้งมา
เปน็เวลานานได ้ สว่นเรือ่งประมาณการกำาไรในป ี2554 บรษิทัคาดวา่ หากประมาณการรายไดแ้ละคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้เปน็ไป
ตามแผนการทีก่ำาหนดไวใ้นประมาณการกน็า่จะมผีลกำาไรเปน็ไปตามทีป่ระมาณการไว ้ สว่นหนีเ้สยีของบรษิทัคาดวา่จะไมม่ี
เพิ่มเติมจนเป็นสาระสำาคัญ  เนื่องจากมีมาตรการและขั้นตอนในการพิจารณาความเสี่ยงในการรับงานอย่างมีประสิทธิภาพ  
ในขณะเดียวกัน ในปัจจุบันบริษัทได้รับงานในส่วนของงานราชการเพิ่มขึ้น  ซึ่งงานในส่วนนี้มีความเสี่ยงในการไม่ได้รับเงิน
ค่าจ้างน้อยมาก

  นายกิจพล  ไพรศาลกิจ ในนามผู้ถือหุ้น มีข้อซักถาม  กำาไรส่วนใหญ่มาจากงบการเงินเฉพาะบริษัท ในขณะที่งบการ
เงินรวม ปี 54 กำาไรที่มาจากกิจการร่วมค้าส่วนใหญ่มาจากการกลับรายการหรือไม่  และ  Backlog ในมือเป็นอย่างไร มีผล 
กระทบกับงบการเงินอย่างไรบ้าง

  ประธานเจา้หนา้ทีฝ่า่ยบญัชแีละการเงนิ ชีแ้จงวา่ กำาไรสว่นใหญม่าจากงบการเงนิเฉพาะบรษิทั สว่นกจิการในบรษิทั
ยอ่ยสว่นใหญย่งัมผีลการดำาเนนิงานไมค่อ่ยดนีกัและไมไ่ดเ้ปน็ไปตามเปา้หมาย  ซึง่ผูบ้รหิารทีร่บัผดิชอบกำาลงัเรง่ดำาเนนิการ
ปรบัปรงุแกไ้ขใหด้ขีึน้  สว่นกำาไรในงบการเงนิมสีว่นของการกลบัรายการหนีส้งสยัจะสญูจากการเรยีกเกบ็หนีข้องลกูหนีท้ีต่ดิ
คา้งมานานของบรษิทัยอ่ย (Unima)  สว่น Backlog ในปจัจบุนัในภาพรวมทัง้งานในประเทศและตา่งประเทศ  ปจัจบุนัมงีาน
ในมือประมาณ 18.7 พันล้านบาท  ซึ่งในส่วนนี้จะมีผลต่อรายได้ของบริษัทและกลุ่มบริษัทในปี 2554 นี้

 เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติม  ประธานจึงกล่าวขอบพระคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน และขอปิดการประชุม
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ปิดประชุมเวลา  16.00 น.

 ลงนาม…………………………………..ประธานที่ประชุม
 ( นายอำานวย  กาญจโนภาศ )       
 รับรองว่าถูกต้อง

 

 ลงนาม………………………………………………..……………..…………............
 ( นายอำานวย  กาญจโนภาศ ) ( นายพิสันต์  จินตนาภักดี )
 กรรมการ กรรมการ

 
 บันทึกการประชุมโดย

 ลงนาม………………………………………..
 (นายธาดา  ชุมะศารทูล)
 เลขานุการบริษัท
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Minutes of 2011 Annual General Shareholders’ Meeting
Power Line Engineering Public Company Limited 

29th April 2011

 2011 Annual General Shareholders’ Meeting was held at Queen’s Park Room 2, 2nd Floor, Imperial Queen’s Park Hotel, 
199 Soi Sukhumvit 22, Klongton Sub-District, Klongtoey District, Bangkok.  
 As of the share registry book closing date on April 8th, 2011, there were a total of 4,054 shareholders, holding 812,626,551 
shares. There were 53 shareholders and 51 proxies or 104 in total attending the meeting, accounting for 315,863,097 shares, 
or 38.87%. The quorum for meeting was completed. 
 At 13.50 hours, the Company presented the video called “The Support of Good Corporate Governance for Listed 
Companies in relation to a Shareholders’ Meeting” prepared by the Stock Exchange of Thailand to the shareholders in order 
to encourage the shareholders’ understanding and knowledge of the preparation and practice in a shareholders’ meeting.

The meeting commenced at 14.00 hours.
 Mr. Thada Chumasaratul, Company Secretary greeted and thanked the shareholders and proxies for taking time to 
attend the Shareholders’ 2011 Annual General Meeting. The meeting consisted of 8 agenda items of which the details were 
attached with the letter of meeting invitation sent to all shareholders and posted on the Company’s website at http://www.ple.
co.th.
 According to the Articles of Association No. 27 of the Company on the meeting, it states that “the Chairman of the  
meeting shall conduct the meeting following the Company’s Articles of Association, Re: The Meeting, change of agenda order 
shall be performed with the votes of no less than two-third of the attended 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 agendas 
 Raising issues:
 Any participants who wish to raise any issue to the meeting must raise his hand.  Once the Chairman allows, the  
participant could walk over to the microphone and address following details.  

• Name-surname of the participant
• Status, whether a shareholder or proxy
• No. of shares hold, or shares represent in case of proxy
• Any addressed issues.  

 Voting process: 
 For quick resolution process and to save participants’ time,

• In every agenda, the Chairman shall ask the meeting if anyone object or abstain from voting or not.  
• If no one voices any objection or abstinence, the Chairman shall conclude that the meeting unanimously resolves 

to verify or approve the agenda as proposed by the Chairman.  
 If there is anyone who object or abstain in any agenda, the Chairman shall ask the shareholders and proxies to vote the 
objection or abstinence in the voting ballots.  
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• The Company’s secretary shall ask for a volunteer from the meeting to be vote counter together with the Company’s 
accounting auditor to oversee the vote counting process to ensure transparency and compliance with the relevant 
laws and the Company’s Articles of Association.

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

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

 Vote counting process and announcement
• The committee shall count only the shareholders who object or abstain from voting in every agenda. 
• The Company shall assume that the remaining shareholders vote for approval in such agenda.  
• The counting committee shall announce the voting result of every agenda that has been voted.  

 Cases that will make voting process invalid 
• If the voting ballot has the votes casted inconsistent with the voted agenda.
• If the voter does not make any mark in the voting space and submit the ballot over the Company’s staff for counting. 
• If the voting ballot is damaged to the point that the voter’s intention cannot be identified. 
• If the Company found out later that the proxies change the voting intention to be inconsistent with the intention of 

the shareholders.  

 The shareholders were asked if anyone had any questions regarding the meeting procedure and voting and vote counting 
methods. If there were no shareholders asking any question, it would be deemed that the meeting acknowledged the meeting 
procedure and voting and vote counting methods.
 Secretary of the Company had introduced and invited the Board of Directors and Executive Committee who participated 
the meeting as follows:

 Board of Directors
1. Mr. Amnuay Karnjanopas  Vice Chairman
2. Mr. Pisit  Rojanamonkol  Director
3. Mr. Phisant Chintanapakdee Director
4. Mr. Sutee Tantivanicharnon Director
5. Dr. Singchai Aroonvuphiphong Independent Director

 There were three directors namely, Mr. Swake Srisuchart, Chairman of the Board, Mr. Somprasong Boonyachai,  
Independent Director and Lt. Gen. Sinchai Nusatit, Independent Director, unable to attend the meeting due to end of their 
terms and pending reappointment approval from the shareholders. 

 Executive Committee
1. Mr. Swake Srisuchart  Chairman of Executive Committee
2. Mr. Amnuay Karnjanopas  Vice Chairman of Executive Committee
3. Mr. Pisit  Rojanamonkol  Member of Executive Committee
4. Mr. Phisant Chintanapakdee  Member of Executive Committee
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5. Mr. Sutee Tantivanicharnon Member of Executive Committee / Chief    Financial Officer 
6. Mr. Thada Chumaaratul  Member of Executive Committee
7. Mrs. Chutima Yu-Sathorn  Assistant Chief Financial Officer  

 There were four executive directors namely, Mr. Somsak Kuptamatee, Mr. Chuer Pavasant, Mr. Somsak Somboonsub 
and Ms. Suchada Laochoonsuwan, unable to attend the meeting due to their engagement in duties aboard and in other  
provinces.
 Secretary of the Company had introduced Miss Wanraya Puttasatiean, the Certified Auditor of the Company and Mr. Dang 
Pangsuk, the consultant lawyer of the Company and Mr. Chayang Wanawan, acting Internal Audit Manager of the Company, 
to the meeting as all of them would act as vote counting committee for each agenda. 
 Secretary of the Company informed the meeting that “according to the Articles of Association of the Company No. 27, 
it states that the shareholders’ meeting shall consist of no less than 25 shareholders and proxy holders attending the meeting, 
or shareholders and proxy holders attending the meeting of no less than one-third of the total distributed shares to complete 
the quorum.” Now, there are 53 shareholders attending and 51 proxies, totaling 104, accounting for 315,863,097 shares, 
or 38.87%. As of today, there are 4,054 shareholders (Four thousand and Fifty Four shareholders) in total; accounting for 
812,626,551 shares (Eight Hundred, Twelve Million, Six Hundred and Twenty Six Thousand, and Five Hundred and Fifty One 
shares) which completes the quorum in accordance with the Company’s Articles of Association. Secretary of the Company 
invited Mr. Amnuay Karnjanopas, Vice Chairman, to preside as Chairman of the meeting and to start the meeting.    
 Mr. Amnuay Karnjanopas, Vice Chairman, presiding as Chairman of the meeting started the Shareholders’ 2011 Annual 
General Meeting of Power Line Engineering Public Company Limited per the following agenda items:

Agenda 1  Consider and approve the Minutes of the 2010 AGM on April 30th, 2010.
  The Chairman of the meeting informed the meeting that the Company had sent a copy of the minutes of 

the Shareholders’ Annual General Meeting for year 2010, held on April 30, 2010 to the shareholders together with 
the invitation letter prior to the meeting. The Chairman asked if the shareholders had any questions or correction 
(if any).   

  The Chairman asked the shareholders if anyone had any additional questions, if not, the meeting would 
vote to verify the minutes of the aforementioned meeting. 

 Resolution  The meeting unanimously verified the minutes of the Shareholders’ Annual General Meeting for year 
2010, held on April 30th, 2010 with the following votes:
 Approved Amount 315,863,097 votes  accounted for  100%  
 Disapproved  Amount          - votes  accounted for    -
 Abstained Amount          -  votes  accounted for    -

  There were 104 shareholders attending the meeting. 

Agenda 2  Consider and Approve the Company’s performance and financial statements of the 2010 for 
  the accounting period ended December 31, 2010 and Auditor’s report.

  The Chairman explained to the meeting that the operating results and consolidated financial statements of 
the Company and its subsidiaries as of December 31, 2010 had passed the Auditor’s examination and the Audit 
Committee’s review (details as appeared in the 2010 Annual Report) which had been sent in advance with the 
invitation letter. He also asked Mr. Sutee Tantivanichanon, Chief Financial Officer, to report the operating results 
which can be summarized as follows: 
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                                               (Unit : Baht)

Description 2010
(Consolidated 

Financial Statements)

2010
(Company  

Financial Statements)

Total assets 12,222,504,521 5,566,698,189

Total liabilities 9,846,570,096 3,000,122,226

Total Shareholders’ equity 2,375,934,425 2,566,575,963

Total revenue 7,955,168,292 3,291,342,584

Gross profit 470,961,892 310,551,294

Profit before interest and income tax 338,997,957 364,961,340

Net profit (loss) 197,705,456 332,976,440

Earning (loss) per share (Baht) 0.30 0.43
 
  Ms. Cattareeya Supphol, a representative from the Thai Investors Associations who is a shareholder had 

two questions regarding the consolidated financial statements as follows: 
1. Whether the current assets at Baht 8,565 million which was lower than the current liabilities at Baht 

9,194 million would affect the Company’s liquidity?
2. How the case of the filing against Bumrung Muang Plaza Co., Ltd. (BMP) by the lessee was? And 

what the impact would be?
  Chief Financial Officer responded to the first question that the reason why the amount of the current liabilities 

in the consolidated financial statements for the year 2010 was higher than that of the current assets was due to 
the increase of the short-term loan of Power Line Engineering, Qatar W.L.L. (PLQ), a subsidiary. The increase of 
loan was as a result of the full acceleration of works during the end of year and the start of new projects. However, 
it was expected that there would be no effect on the Company’s liquidity.

  To answer the second question which related to BMP, Mr. Thada Chumasaratul, Secretary of the  
Company, who was responsible on the management of BMP, explained that with respect to the case that 
the lessee of floor B1 had sued against BMP to force BMP to transfer the area at floor B1 to him together with  
indemnification, the court of first instance ruled that BMP transfer the area to the lessee whereby the lessee shall 
make the rental payment owed to BMP in an amount of approximately Baht 75 million to BMP on the date on 
which BMP registered the rental right. BMP had complied with the judgment order of the court. However, due 
to the lessee had not yet made a payment of the amount of Baht 75 million to BMP, the case was brought to the  
appeal court. BMP’s opinion on this matter was that after BMP started its project to sell the units again around June 
2011, it would be able to resolve various issues. Especially, the issue in concern should be resolved by year 2011.

  Mr. Bodin Krittiyarangsan, on behalf of a shareholder, inquired that as the debt per equity ratio in the 
separate financial statements of the Company was at 1.17 times and 4.14 times in the consolidated financial 
statements, and if the loan for funding the project in Qatar of Baht 1,000 million was deleted, the debt per equity 
ratio was still high at 3.78 times, he asked the management to explain the guideline to resolve this issue. 

  Chief Financial Officer clarified that the reason for the increase of debt per equity ratio in the consolidated 
financial statements was due to the increase of working capital of the subsidiary i.e., PLQ which was in a form 
of short-term loan, used intensively during work acceleration and start-up period for new projects. Nevertheless, 
the Company informed PLQ to accelerate the collection of work fees to help reducing the use of short-term loan 
respectively. Overall, the debt per equity ratio for the separate financial statements of the Company was considered 
quite low. Although the ratio in the consolidated financial statements was at a high level, when comparing with 
other companies in the same industry, it was similar.
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  When there was no further inquiry, the Chairman asked the meeting to verify the operating results and 
to consider approval of the financial statements and the report from the Auditor as of the end of December 31, 
2010. 

 Resolution  The meeting verified the Company’s annual operating results and approved the Company’s separate 
and consolidated financial statements for the accounting period ended December 31, 2010, and the report of 
the Auditor with the followings votes:
 Approved Amount 316,296,899 votes  accounted for  99.97%  
 Disapproved  Amount         - votes  accounted for    -
 Abstained Amount           92,100 votes  accounted for   0.03%

  There were a total of 114 shareholders attending the meeting (another 10 shareholders attending the 
meeting in this agenda). 

Agenda 3  Consider and approve no dividend for the performance of financial statements of the 2010.
  The Chairman of the meeting clarified to the meeting that the operating results of the Company from  

January 1, 2010 – December 31, 2010 reported the net profit (the company financial statement) of Baht 332,976,440 
but the Company still encountered the retained loss. Thus, the Company’s Board of Directors had a resolution 
to omit the dividend payment and further proposing to the shareholders’ meeting for consideration of approval.   

 Resolution The meeting approved the omission of the dividend payment of the 2010 operating results with the 
followings votes:
 Approved Amount 316,296,899 votes  accounted for  99.97%  
 Disapproved  Amount         - votes  accounted for    -
 Abstained Amount           92,100 votes  accounted for   0.03%

  There were a total of 114 shareholders attending the meeting.

Agenda 4  Consider and appoint the members of the Board of Directors, who retired by Rotation.
  The Chairman of the meeting explained to the meeting with reference to the Public Company Act B.E. 2535 

which stipulates that at every Shareholders’ Annual General Meeting, the Directors shall leave the position at least 
one-third (1/3) of the numbers of the position. If the numbers of the Directors cannot be divided into one-third, 
the closet numbers of one-third (1/3) shall be divided. In this year, the Directors whose terms had completed 
and had to leave the position of the Directors of the Company consisted of:  
 1.  Mr. Swake        Srisuchart Chairman of the Board   
 2.  Mr. Somprasong  Boonyachai Independent Director / Member of Audit Committee
 3.  Lt. Gen. Sinchai   Nusatit  Independent director /  Member of Audit Committee

   The Company had already announced on the Company’s website and invited the shareholders to propose 
the list of person with appropriate qualification to be selected as the Company’s Directors, including proposing 
other agendas. However, none of the shareholders proposed the list of person to be selected as the Company’s 
Directors and the meeting’s agenda to the Company. Thus, the Nomination and Remuneration Committee had 
considered the appropriateness which was the utmost benefit to the Company’s operation and the person should 
be capable and skillful with experience in business of the Company, as well as with complete qualification  
stipulated by the Public Company Act. Therefore, the Board of Directors had a unanimous  resolution to re-appoint  
Mr. Swake   Srisuchart , Mr. Somprasong Boonyachai and Lt. Gen.Sinchai Nusatit, who were retired by rotation, 
to the position for another term. The shareholders were also required to consider appointment of the Directors to 
replace the Directors whose terms had completed and had to leave the position as mentioned above.         
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 Resolution The meeting approved the 3 Directors retired by rotation i.e.  Mr. Swake Srisuchart, Mr. Somprasong 
Boonyachai and Lt. Gen. Sinchai Nusatit and the re-appointment of the 3 Directors i.e.  Mr. Swake Srisuchart, 
Mr. Somprasong Boonyachai and Lt. Gen. Sinchai Nusatit to be Directors of the Company for another term.  
Therefore, the list of the Company’s Board of Directors, after the affirmative resolution, would consist of 8 members 
as follows:    

1.  Mr.Swake             Srisuchart          Chairman of the Board
2. Mr.Amnuay        Karnjanopas      Vice Chairman
3. Mr.Pisit               Rojanamongkol Director
4. Mr.Phisant          Chintanapakdee Director
5. Mr.Sutee             Tantivanichanon Director
6. Mr.Singchai       Aroonvuthiphong Independent Director 
7. Lt. General Sinchai  Nutsatid              Independent Director 
8. Mr.Somprosong  Boonyachai     Independent Director 

 The appointment of the directors was approved with the following majority votes:
  1. Mr. Swake Srisuchart

  Approved Amount   316,296,899 votes  accounted for  99.97% 
  Disapproved  Amount   -  votes  accounted for       -
  Abstained Amount 92,100 votes  accounted for    0.03%

 
 2.  Mr. Somprasong Boonyachai

  Approved Amount  315,560,099 votes  accounted for  99.74% 
  Disapproved Amount  736,800 votes  accounted for   0.23%
  Abstained Amount  92,100 votes  accounted for    0.03%

 3. Lt. Gen. Sinchai Nusatit
  Approved Amount  316,296,899 votes  accounted for  99.97% 
  Disapproved Amount   -   votes  accounted for       -
  Abstained Amount 92,100 votes  accounted for    0.03%

 There were a total of 114 shareholders attending the meeting.

Agenda 5  Consider and determine the remuneration for the Board of Directors.
  The Chairman of the meeting explained that the consideration of the Directors’ remuneration for 2011 had 

passed the Nomination and Remuneration Committee’s consideration of which all aspects of the suitability were 
carefully screened and considered. Thus, it was agreed that the remuneration of the Directors be equal to the 
stipulated remuneration in 2010 which can be summarized as follows:
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 Board of Directors’ Remuneration

Components of Remunerations 2011 (proposed year) 2010

Board of Directors’ Remuneration 
Meeting Allowance: Payment upon the presence 
- Chairman and Directors of the Board and    
   Company Secretary
-  Independent Directors 

Baht 20,000 /person/time

Baht 40,000 /person/time

Baht 20,000 /person/time

Baht 40,000 /person/time

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

Baht 300,000/person/year
Baht 250,000/person/year

Baht 300,000 /person/year
Baht 250,000 /person/year

  Thus, when there was no shareholder provided any additional suggestion, the Chairman asked the 
 meeting to consider approval of the aforementioned Directors’ remuneration for 2011. 

 Resolution  The meeting approved the Directors’ remuneration for 2011 which can be summarized as follows:

 Board of Directors’ Remuneration

Components of Remunerations 2011 (proposed year) 2010

Board of Directors’ Remuneration 
Meeting Allowance: Payment upon the presence 
- Chairman and Directors of the Board and 
   Company Secretary
-  Independent Directors 

Baht 20,000 /person/time

Baht 40,000 /person/time

Baht 20,000 /person/time

Baht 40,000 /person/time

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

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

Baht 300,000 /person/year
Baht 250,000 /person/year

  The remuneration of the Board of Directors was approved with the following majority votes:  
 Approved  Amount   316,296,899 votes  accounted for  99.97%
 Disapproved  Amount  -            votes  accounted for       -
 Abstained Amount   92,100   votes  accounted for   0.03%

  There were a total of 114 shareholders attending the meeting.

Agenda 6 Consider and appoint the auditor and his fee 
  The Chairman clarified to the meeting that the Audit Committee has evaluated the independency and 

audit quality during 2010, as well as the skill, knowledge, experience in auditing business and supporting team 
of an audit company.  In addition, the appropriateness of the remuneration was significantly considered. The 
Audit Committee deemed appropriate to propose the existing accounting auditor, S.K. Accountant Services 
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Company Limited as the Company’s accounting auditor for the year 2011.  The Board of Directors considered 
and approved the comment from the Audit Committee to propose S.K. Accountant Services Company Limited 
to be the Company’s accounting auditor for another year which is the 4th year with following list of accounting 
auditors.  
 -  Mr. Aumpon  Jumnongwat  C.P.A. 4663 or       
 -  Miss Wanraya  Puttasatiean  C.P.A. 4387 or
 -  Mr. Narit   Saowaluksakun   C.P.A. 5369

  The three persons have no relations or interests with the Company/ subsidiaries/ Executives/ Major Share-
holders/ or relate to the aforementioned persons. Thus, they have independency to examine and provide opinion 
toward the Company’s financial statements.  

  In addition S. K. Accountant Services Co., Ltd. was also selected to be the auditor of seven subsidiaries 
and joint-venture companies in 2011.  

  The Board of Directors recommended the proposed auditing fees for separate financial statements of the 
Company for 2011 as follows: 

Audit Fees 2011 
(proposed year)

2010

Annual audit fee 1,380,000 1,380,000

Review fee for financial statements of 3 quarters 450,000 450,000

Annual audit fee and 3 quarters of 7 subsidiaries and 
joint-venture companies

927,050 1,157,050

Total 2,757,050 2,987,050
  Thus, when there was no shareholder providing any additional suggestion or asking questions, the  

Chairman asked the meeting to consider approval of the appointment of the Auditor and Audit Fee. 
 Resolution  The meeting approved the appointment of Mr. Aumpon Jumnongwat C.P.A. No. 4663, or Miss 

Wanraya Puttasatiean C.P.A. No.4387, or Mr. Narit Saowaluksakun C.P.A. No.5369 of S.K. Accountant Services 
Co., Ltd. to be the Company’s Auditor for 2011 with the annual audit fee of Baht 1,380,000 (One Million, Three 
Hundred and Eighty Thousand Baht), and the Review Fee of three quarters of Baht 450,000 (Four Hundred and 
Fifty Thousand Baht) with the following majority votes:  
 Approved Amount   316,296,899 votes accounted for  99.97%
 Disapproved  Amount     -         votes  accounted for       -
 Abstained Amount    92,100   votes  accounted for   0.03%

 There were a total of 114 shareholders attending the meeting.

Agenda 7  Consider and approve the elimination of retained deficit by offsetting with the legal reserve 
  and the premium on shares.

  Chief Financial Officer stated that according to the Public Company Act B.E. 2535 (Section 119), with  
approval of the meeting of shareholders, the company may transfer the reserve fund under Section 51 and  
Section 116 or other reserve funds to compensate for the accumulated loss of the company. The compensation 
for the accumulated loss shall be deducted from other reserves before it shall be deducted from the reserve 
fund under Section 116 and from the reserve fund under Section 51 respectively.
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  Section 116: The company must allocate part of the annual net profit as reserve fund in an amount not 
less than five percent of the annual net profit until the reserve fund amounts to not less than ten percent of the 
registered capital.

             Section 51: In the case where the company is to offer shares at a price higher than the value registered 
and take this amount in excess of the share value to establish a surplus reserve separately from the reserve fund 
under Section 116. 

  According to the Company’s financial statements as of December 31, 2010, the Company had an  
accumulated loss of Baht 402,397,178.76. The Company considered using the legal reserve (Section 116) in an 
amount of Baht 60,800,000 and the surplus reserve (Section 51) in an amount of Baht 341,597,178.76 to offset 
the accumulated loss; thus, the Company’s shareholders’ equity after the elimination of retained deficit is as  
follows:

Separate Shareholders’
Equity as of December 31, 

2010

Ref. Prior to the
elimination of the
accumulated loss

Compensation for
the elimination of

the accumulated loss

After the
elimination of the
accumulated loss

Registered Capital: 1,092,298,856.00 - 1,092,298,000.00

Issued and paid-up share 812,626,551.00 - 812,626,551.00

Premium on share S.51 2,095,546,591.34 (341,597,178.76) 1,753,949,412.58

Profit (Accumulated loss):

-  Appropriated Legal Reserve S.116 60,800,000.00 (60,800,000.00) -

-  Unappropriated (402,397,178.76) 402,397,178.76 -

Total Equity 2,566,575,963.58 - 2,566,575,963.58
 
 Resolution The meeting approved to the transfer of the legal reserve of Baht 60,800,000 and the premium on 

share of Baht 341,597,178.76 for the elimination of retained deficit in the financial statement for the year 2010 of 
the Company’s separate statement at Baht 402,397,178.76. Thus, after the elimination of the retained deficit, the 
Company’s premium on share would be Baht 1,753,949,412.58. Thus, the Company’s total shareholders’ equity 
after the elimination of the retained deficit is as follows:

Separate Shareholders’
Equity as of December 31, 

2010

Ref. Prior to the
elimination of the
accumulated loss

Compensation for
the elimination of

the accumulated loss

After the
elimination of the
accumulated loss

Registered Capital: 1,092,298,856.00 - 1,092,298,000.00

Issued and paid-up share 812,626,551.00 - 812,626,551.00

Premium on share S.51 2,095,546,591.34 (341,597,178.76) 1,753,949,412.58

Profit (Accumulated loss):

-  Appropriated Legal Reserve S.116 60,800,000.00 (60,800,000.00) -

-  Unappropriated (402,397,178.76) 402,397,178.76 -

Total Equity 2,566,575,963.58 - 2,566,575,963.58
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 Approved Amount 316,296,899 votes  accounted for  99.97%
 Disapproved  Amount -   votes  accounted for       -
 Abstained Amount 92,100 votes  accounted for   0.03%

 There were a total of 114 shareholders attending the meeting.

Agenda 8 Other issues (if any)
  - None –
 
 Mr. Bodin Krittiyarangsan, on behalf of a shareholder, had the additional question on why there was the doubtful debt 
added to the profit and loss statement for the year 2010 in the consolidated financial statements? What a calculation for the net 
profit in the presentation was based on? And if there was any non-performing loan of the Company pending?

 Chief Financial Officer clarified that the doubtful debt added to the profit and loss statement for the year 2010 in the 
consolidated financial statements was incurred by the debtors of Unima Engineering Co., Ltd. whereby the Company was able 
to collect the debts owed for a long time. With regard to the forecasted profit in year 2011, the Company expected that should 
the forecasted revenue and expense were in line with the determined plan in the financial projection, the profit should be as 
forecasted. The non-performing loan was expected not to additionally incur in a significant amount because the Company 
had efficient measurements and procedures to consider any risk related to any tasks to be handled. In addition, the Company 
additionally dealt with the assignments from governmental agencies currently whereby there was a low risk from wage fraud 
incurred from these assignments.

  Mr. Kitphon Praisankit, on behalf of a shareholder, had the question that as most of the profit was derived from 
the separate financial statements of the Company, whether the profit appeared in the consolidated financial statements for 
the year 2011, derived from joint-venture companies, was mostly as a result of reversing entries or not? And how the current 
backlog was? And what the effect on the financial statement was?

  Chief Financial Officer explained that the majority of profit was derived from the separate financial statements of 
the Company whereas the operating results of the subsidiaries were mostly not quite good and inconsistent with the goal. The 
responsible managements were fixing and improving this matter. In the financial statements, there was a reversing entry of 
the doubtful debt from collecting long-owed debts of the debtors of the subsidiary i.e., Unima. Referring to the overall current 
backlog, at present the figure from both domestic and international operations was at Baht 18.7 billion which would have an 
impact on the Company and its group’s revenue for the 2011.

 When there was no further question or additional suggestion, the Chairman, then, thanked all shareholders and closed 
the meeting. 
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The meeting adjourned at 16.00 hrs. 

 Signed…………………………………...........Chairman of the meeting
 (Mr. Amnuay Karnjanopas)
 Certified authentic

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

 Recorded by

 Signed………………………………………..
 (Mr.Thada Chumasaratul)
 Company Secretary
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เอกสารแนบ 3
Attachment 3

นายอ�านวย  กาญจโนภาศ
Mr.Amnuay  Karnjanopas

อาย ุ57  ป ี(เกดิเมือ่ป ีพ.ศ. 2498) สัญชาติ ไทย
Age 57 Year (Born in 1955) Nationality Thai
คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
Education Master of General Administration /National Institute of Development 

Administration
ปรญิญาตร ีสาขาวศิวกรรมไฟฟา้ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้
ธนบุรี
Bachelor, Electrical Engineering/King Mongkut’s University of 
Technology Thonburi

ประวัติการฝึกอบรม DAP 2/2003,DCP 129/2010 
Training
ตำาแหน่งปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริษัท
Current Positions Vice Chairman

รองประธานกรรมการบริหาร
Vice Chairman of Executive Committee

ปีที่รับตำาแหน่ง แต่งตั้งตั้งแต่ปี 2531 รวม  24  ปี
Year of position assigned Appointed  in 1988 totally 24 years
การถือหุ้นบริษัท 
(ณ. 31 ธันวาคม 2554)

หุ้นสามัญ จำานวน 80,118,712  หุ้น

No of shares held as of 
31 December 2011

Common share of  80,118,712 shares

การดำารงตำาแหน่งในกิจการอื่นที่
อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์

-ไม่มี-

Other Positions having conflicts 
of interest

None 

ตำาแหน่งอื่นในปัจจุบัน กรรมการบริษัท ยูนิมา เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด
Present position Director Unima Engineering Co.,Ltd.

กรรมการ บริษัท เพาเวอร์ พรอสแพค จำากัด
Director Power Prospect Co.,Ltd.
กรรมการ บริษัท เอส เอ พี เอส 2007 โฮลดิ้ง จำากัด
Director SAPS 2007 Holding Co.,Ltd.

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
ในปี 2554

5 ครั้ง จากจำานวน 5 ครั้ง

Attending the Board’s meeting 
in 2011

5 of 5 times.

ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
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เอกสารแนบ 3
Attachment 3

นายพิสันต์  จินตนาภักดี
Mr. Phisant  Chintanapakdee

อาย ุ64  ป ี(เกดิเมือ่ป ีพ.ศ. 2491) สัญชาติ ไทย
Age 64 Year (Born in 1948) Nationality Thai
คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Education B.ENG, Civil Engineering/Prince of Songkhla
ประวัติการฝึกอบรม DAP 21/2004,DCP 137/2010,FND 18/2005
Training
ตำาแหน่งปัจจุบัน กรรมการบริษัท
Current Positions Director

กรรมการบริหาร
Executive Director

ปีที่รับตำาแหน่ง แต่งตั้งตั้งแต่ปี 2547 รวม 8  ปี
Year of position assigned Appointed  in 2004 totally 8 years
การถือหุ้นบริษัท 
(ณ. 31 ธันวาคม 2554)

หุ้นสามัญ จำานวน  3,024,660  หุ้น

No of shares held as of 
31 December 2011

Common share of  3,024,660  shares

การดำารงตำาแหน่งในกิจการอื่นที่
อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์

-ไม่มี-

Other Positions having conflicts 
of interest

None 

ตำาแหน่งอื่นในปัจจุบัน กรรมการบริษัท ยูนิมา เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด
Present position Director Unima Engineering Co.,Ltd.

กรรมการบริษัท บำารุงเมืองพลาซ่า จำากัด
Director Bumrung Muang Plaza Co.,Ltd.
กรรมการ บริษัท เอส เอ พี เอส 2007 โฮลดิ้ง จำากัด
Director SAPS 2007 Holding Co.,Ltd.

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
ในปี 2554

5 ครั้ง จากจำานวน 5 ครั้ง

Attending the Board’s meeting 
in 2011

5 of 5 times.

ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
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เอกสารแนบ 3
Attachment 3

นายสุธี  ตันติวณิชชานนท์
Mr.Sutee Tantivanichanon

อายุ 49  ปี (เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2506) สัญชาติ ไทย
Age 49 Year (Born in 1963) Nationality Thai
คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ (PhD-Candidate)  สถาบันเทคโนโลยี

แห่งเอเซีย (AIT)
Education DBA. (PhD-Candidate)/Asian Institute of Technology (AIT)

ปริญญาโท สาขาการจัดการระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
MS. Management Information System/Assumption University
ปริญญาโท สาขาบัญชีการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
MS. Accounting/Thammasat University
ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
LLB. Law / Thammasat University
ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
BBA. Business Administration/Assumption University

ประวัติการฝึกอบรม DCP 82/2006, ACP 17/2007, CSP 14/2005
Training
ตำาแหน่งปัจจุบัน กรรมการบริษัท
Current Positions Director

กรรมการบริหาร
Executive Director

ปีที่รับตำาแหน่ง แต่งตั้งตั้งแต่ปี 2553 รวม 2  ปี
Year of position assigned Appointed in 2010 totally 2 years
การถือหุ้นบริษัท 
(ณ. 31 ธันวาคม 2554)

หุ้นสามัญ จำานวน  -  หุ้น

No of shares held as of 
31 December 2011

Amount of Common share  -  shares

การดำารงตำาแหน่งในกิจการอื่นที่
อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์

-ไม่มี-

Other Positions having conflicts 
of interest

None 

ตำาแหน่งอื่นในปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีการเงิน
Present position Chief Financial Officer
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
ในปี 2554

5 ครั้ง จากจำานวน 5 ครั้ง

Attending the Board’s meeting 
in 2011

5 of 5 times.

ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
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เอกสารแนบ 4
Attachment 4

MAP
Imperial Queen’s Park  Hotel 

199 Soi Sukhumvit 22 Khlongton, Khlongtoei, Bangkok 10110, Thailand
Tel :  66 (0) 2 261 9300 Fax : 66 (0) 2 261 9496
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 เขียนที่....................................................................
 Written At
 วันที่..............เดือน........................พ.ศ....................
 Date             Month                       Year

1. ข้าพเจ้า............................................................................................................................สัญชาติ...................อยู่บ้านเลขที่...................ถนน......................................................
 I/We  Nationality Address Road
 ตำาบล/แขวง.......................................................อำาเภอ/เขต............................................................จงัหวดั............................................................รหสัไปรษณยี.์....................................
 Sub-District District Province Zip Code

2. เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด (มหาชน)
 Being a shareholder of Power Line Engineering Public Company Limited
 โดยถือหุ้นจำานวนทั้งสิ้นรวม......................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ...................................เสียง ดังนี้
 Holding the total amounting of shares  and the voting right equals to votes as follows:
 หุ้นสามัญ...............................................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนเสียง ได้เท่ากับ..................................................เสียง
 Ordinary share shares   equal to voting right votes
3. ขอมอบฉันทะให้
 Hereby appoint
 (1) ข้าพเจ้า............................................................................................................................สัญชาติ...................อยู่บ้านเลขที่...................ถนน......................................
 I/We  Nationality Address Road
  ตำาบล/แขวง..................................................อำาเภอ/เขต....................................................จังหวัด...................................................รหัสไปรษณีย์.........................หรือ 
  Sub-District District Province Zip Code or,
 (2) ข้าพเจ้า............................................................................................................................สัญชาติ...................อยู่บ้านเลขที่...................ถนน......................................
 I/We  Nationality Address Road
  ตำาบล/แขวง..................................................อำาเภอ/เขต....................................................จังหวัด...................................................รหัสไปรษณีย์.........................หรือ 
  Sub-District District Province Zip Code or,
 (3) ❑ มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ ดร.สิงห์ชัย   อรุณวุฒิพงศ์   อายุ  52 ปี  
  Assign a proxy to the Independent Director/Chairman of the Audit Committee,  Dr.Singchai Aroonvuthiphong   Age    52  years
  อยู่บ้านเลขที่    2 ซอย     สุขุมวิท 81 (ศิริพจน์) ถนน สุขุมวิท แขวง         บางจาก เขต พระโขนง 
  Address at No.  2 Soi     Sukhumvit 81 (Siripot) Road Sukhumvit Sub-District Bangjak District Phrakhanong      
 จังหวัด         กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10260 
 Province      Bangkok Zip Code 10260         

 คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2555  ในวันพฤหัสบดีที่ 26  เมษายน 
2555  เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.  ณ ห้อง The Terrace ชั้น 9 โรงแรมอิมพีเรียลควีนส์ปาร์ค เลขที่ 199 ซอยสุขุมวิท 22  แขวงคลองตัน  เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร  10110  หรือที่จะพึงเลื่อน
ไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
 Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the 2012 Annual General Shareholders’ Meeting to be held on 26 April 2012 at  2:00 PM. at  The 
Terrace  room, on the 9th Floor, Imperial Queen’s Park Hotel, No. 199 Sukhumvit 22, Klongton, Klongteoy,  Bangkok  10110. or on the date and at the place as may be postponed 
or changed.
 กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำาไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำาเองทุกประการ
 I/We shall be fully liable for any action taken by the proxy holder at the meeting.

 ลงชื่อ......................................................................ผู้มอบฉันทะ
 Signature Proxy Grantor
 (..................................................................)

 ลงชื่อ...................................................................ผู้รับมอบฉันทะ
 Signature Proxy Grantor
 (..................................................................)

 ลงชื่อ...................................................................ผู้รับมอบฉันทะ
 Signature Proxy Grantor
 (..................................................................)

 ลงชื่อ...................................................................ผู้รับมอบฉันทะ
 Signature Proxy Grantor
 (..................................................................)

หมายเหตุ    ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำานวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยก
 การลงคะแนนเสียงได้
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.

เอกสารแนบ 5 ก
Attachment 5 A

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
Proxy Form A

(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)
(General From)

ติดอากรแสตมป์
20 บาท

Duty Stamp
20 Baht
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 เขียนที่...........................................................................
 Written at

 วันที่................เดือน...............................พ.ศ.................
 Date       Month                          Year

1. ข้าพเจ้า...............................................................สัญชาติ................................อยู่บ้านเลขที่........................ถนน..................................................
 I/We  Nationality Address  Road
 ตำาบล/แขวง............................................อำาเภอ/เขต................................................จังหวัด...........................................รหัสไปรษณีย์...................
 Sub-District District Province Zip Code
2. เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด (มหาชน)
 Being a shareholder of Power Line Engineering Public Company Limited
 โดยถือหุ้นจำานวนทั้งสิ้นรวม..................................หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.................................................................. เสียง ดังนี้
 holding the total amounting of shares and the voting right equals to votes as follows:
 หุ้นสามัญ............................................................หุ้น    ออกเสียงลงคะแนนเสียง ได้เท่ากับ.............................................. เสียง
 Ordinary share shares  equivalent to voting right votes
3. ขอมอบฉันทะให้
 Hereby appoint 
 (1).............................................................................อายุ.............ปี อยู่บ้านเลขที่...............................ถนน............................................
 Age Address  Road 
 ตำาบล/แขวง.................................อำาเภอ/เขต........................................จังหวัด.........................................รหัสไปรษณีย์...................หรือ
 Sub-District District  Province Zip Code ; or,

 (2) Age Address  Road 
 ตำาบล/แขวง.................................อำาเภอ/เขต........................................จังหวัด.........................................รหัสไปรษณีย์...................หรือ
 Sub-District District  Province Zip Code ; or,

 (3) ❑   มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ ดร.สิงห์ชัย   อรุณวุฒิพงศ์   อายุ  52 ปี  
  Assign a proxy to the Independent Director/Chairman of the Audit Committee,  Dr.Singchai Aroonvuthiphong   Age    52  years
  อยู่บ้านเลขที่    2 ซอย     สุขุมวิท 81 (ศิริพจน์) ถนน สุขุมวิท แขวง         บางจาก         
  Address at No.  2 Soi     Sukhumvit 81 (Siripot) Road Sukhumvit Sub-District     Bangjak     
 เขต พระโขนง  จังหวัด         กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10260 
 District       Phrakhanong      Province      Bangkok  Zip Code 10260         

 คนหนึง่คนใดเพยีงคนเดยีวเปน็ผูแ้ทนของขา้พเจา้เพือ่เขา้รว่มประชมุ และออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจำาป ี2555  ใน
วันพฤหัสบดีที่ 26  เมษายน 2555  เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.  ณ ห้อง The Terrace ชั้น 9 โรงแรมอิมพีเรียลควีนส์ปาร์ค เลขที่ 199 ซอยสุขุมวิท 22  แขวงคลองตัน  
เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร  10110  หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
 Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the 2012 Annual General Shareholders’ Meeting to be held on 26 April 
2012  at  2:00 PM. at  The Terrace  room, on the 9th Floor, Imperial Queen’s Park Hotel, No. 199 Sukhumvit 22, Klongton, Klongteoy,  Bangkok  
10110. or on the date and at the place as may be postponed or changed.

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

ติดอากรแสตมป์
20 บาท

Duty Stamp
20 Baht

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
Proxy Form B

(แบบที่ก�าหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)
(Proxy Form containing specific details)

เอกสารแนบ 5 ข
Attachment 5 B
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 ❑  วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2554 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2554
  Agenda 1 Consider and approve the minute of the 2011 AGM on April 29th, 2011.
    ❑  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
     (a)  The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
    ❑  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
     (b)  The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.
     ❑  เห็นด้วย  ❑  ไม่เห็นด้วย  ❑ งดออกเสียง
      Approve   Disapprove  Abstain

 ❑  วาระที่ 2 รับทราบผลการดำาเนินงานของบริษัทในรอบ ปี 2554
  Agenda 2 Acknowledge the company’s performance of the 2011.
    ❑  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
     (a)  The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
    ❑  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
     (b)  The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.
     ❑  เห็นด้วย  ❑  ไม่เห็นด้วย  ❑ งดออกเสียง
      Approve   Disapprove  Abstain

 ❑  วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำาปี 2554 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554        
  Agenda 3  Consider and approve the company’s financial statements of the 2011 ended December 31st, 2011.
    ❑  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
      (a)  The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
    ❑  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
     (b)  The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.
      ❑  เห็นด้วย  ❑  ไม่เห็นด้วย  ❑ งดออกเสียง
      Approve   Disapprove  Abstain

 ❑  วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลของผลการดำาเนินงาน ประจำาปี 2554       
  Agenda 4  Consider and approve the dividend for the performance and financial statements of the 2011.
    ❑  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
     (a)  The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
    ❑  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
     (b)  The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.
      ❑  เห็นด้วย  ❑  ไม่เห็นด้วย  ❑ งดออกเสียง
      Approve   Disapprove  Abstain

 ❑  วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
  Agenda 5 Consider and appoint the members of the Board of Directors. 
   5.1 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
    Consider and appoint the members of the Board of Directors.
    ❑  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
     (a)  The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
    ❑  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
     (b)  The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.
     ❑  การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
      Vote for an individual nominee.
      นายอำานวย     กาญจโนภาศ
      Mr.Amnuay Karnjanopas
       ❑  เห็นด้วย  ❑  ไม่เห็นด้วย  ❑ งดออกเสียง
       Approve   Disapprove  Abstain
     ❑  การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
      Vote for an individual nominee.
      นายพิสันต์ จินตนาภักดี
      Mr.Phisant Chintanapakdee 
       ❑  เห็นด้วย  ❑  ไม่เห็นด้วย  ❑ งดออกเสียง
       Approve   Disapprove  Abstain

เอกสารแนบ 5 ข
Attachment 5 B

44



     ❑  การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
      Vote for an individual nominee.
      นายสุธี ตันติวณิชชานนท์
      Mr.Sutee Tantivanichanon  
       ❑  เห็นด้วย  ❑  ไม่เห็นด้วย  ❑ งดออกเสียง
       Approve   Disapprove  Abstain
 
   5.2 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบที่ต้องออกตามวาระ
    Consider and appoint the members of the Audit Committee.
    ❑  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
     (a)  The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
    ❑  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
     (b)  The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.
      ❑  การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
      Vote for an individual nominee.
      ดร.สิงห์ชัย     อรุณวุฒิพงศ์
      Dr.Singchai Aroonvuthiphong 
       ❑  เห็นด้วย  ❑  ไม่เห็นด้วย  ❑ งดออกเสียง
       Approve   Disapprove  Abstain
      ❑  การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
      Vote for an individual nominee.
      พลโทสินชัย   นุตสถิตย์
      Lt.General Sinchai    Nutsatid 
       ❑  เห็นด้วย  ❑  ไม่เห็นด้วย  ❑ งดออกเสียง
       Approve   Disapprove  Abstain
      ❑  การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
      Vote for an individual nominee.
      นายสมประสงค์ บุญยะชัย
      Mr.Somprasong Boonyachai 
       ❑  เห็นด้วย  ❑  ไม่เห็นด้วย  ❑ งดออกเสียง
       Approve   Disapprove  Abstain

 ❑  วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำาปี 2555
  Agenda 6     Consider and determine the remuneration for the Board of Directors
    ❑  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
     (a)  The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
     ❑  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
     (b)  The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.
      ❑  เห็นด้วย  ❑  ไม่เห็นด้วย ❑ งดออกเสียง
      Approve   Disapprove  Abstain

 ❑  วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำาหนดค่าตอบแทน
  Agenda 7   Consider and appoint the Auditor and approve his fee.
    ❑  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
     (a)  The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
    ❑  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
     (b)  The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.
      ❑  เห็นด้วย  ❑  ไม่เห็นด้วย  ❑ งดออกเสียง
      Approve   Disapprove  Abstain

 ❑  วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
  Agenda 8    Consider other subjects (if any)
    ❑  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
     (a)  The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

เอกสารแนบ 5 ข
Attachment 5 B

45



    ❑  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
     (b)  The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.
      ❑  เห็นด้วย  ❑  ไม่เห็นด้วย  ❑ งดออกเสียง
      Approve   Disapprove  Abstain

5. การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดทีไ่มเ่ปน็ไปตามทีร่ะบไุวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะนี ้ใหถ้อืวา่การลงคะแนนเสยีงนัน้ไมถ่กูตอ้งและไมใ่ชเ่ปน็การ
ลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

 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. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติใน
เรือ่งใดนอกเหนอืจากเรือ่งทีร่ะบไุวข้า้งตน้ รวมถงึกรณทีีม่กีารเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิขอ้เทจ็จรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมติ
แทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

 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.

 
 กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำาไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่า
ข้าพเจ้าได้กระทำาเองทุกประการ
 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......................................................................ผู้มอบฉันทะ
     Signature    Proxy Grantor
               (..................................................................)

     ลงชื่อ...................................................................ผู้รับมอบฉันทะ
     Signature                   Proxy Holder
              (..................................................................)

     ลงชื่อ...................................................................ผู้รับมอบฉันทะ
     Signature                  Proxy Holder                      
               (..................................................................)

     ลงชื่อ...................................................................ผู้รับมอบฉันทะ
     Signature                   Proxy Holder                                                                                                
               (..................................................................)

  
หมายเหตุ
Remarks
1 ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเปน็ผูเ้ขา้รว่มประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ไมส่ามารถแบง่แยกจำานวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลาย

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

holder in order to split votes.
2 วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
 In agenda regarding the appointment of new directors, the ballot can be either for all the nominated candidates as a whole or for an individual nominee.
3 ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น  ผู้รับมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ 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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 ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจำาป ี2555 ในวนัพฤหสับดทีี ่26 เมษายน 2555  เริม่ประชมุเวลา 14.00 น. ณ หอ้ง The Terrace ชัน้ 9 โรงแรมอมิพเีรยีล
ควีนส์ปาร์ค  เลขที่  199  ซอยสุขุมวิท 22  แขวงคลองตัน  เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร  10110  หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อื่นด้วย
 In the  Meeting for 2012 Annual General Shareholders’ Meeting to be held on April 26th, 2012 at 2:00 PM. at  The Terrace  room, on the 
9th Floor,  Imperial Queen’s Park Hotel, No. 199 Sukhumvit 22, Klongton, Klongteoy,  Bangkok  10110. or on the date and at the place as may be 
postponed or changed.

 ❑  วาระที่ : ……………. เรื่อง : ………………………………………………………………
  Agenda :  Subject :
  ❑  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
   (a)  The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
  ❑  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
   (b)  The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 
    ❑  เห็นด้วย  ❑  ไม่เห็นด้วย  ❑ งดออกเสียง
    Approve   Disapprove  Abstain

 ❑  วาระที่ : ……………. เรื่อง : ………………………………………………………………
  Agenda :  Subject :
  ❑  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
   (a)  The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
  ❑  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
   (b)  The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 
    ❑  เห็นด้วย  ❑  ไม่เห็นด้วย  ❑ งดออกเสียง
    Approve   Disapprove  Abstain

 ❑  วาระที่ : ……………. เรื่อง : ………………………………………………………………
  Agenda :  Subject :
  ❑  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
   (a)  The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
  ❑  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
   (b)  The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 
    ❑  เห็นด้วย  ❑  ไม่เห็นด้วย  ❑ งดออกเสียง
    Approve   Disapprove  Abstain

 ❑  วาระที่ : ……………. เรื่อง : ………………………………………………………………
  Agenda :  Subject :
  ❑  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
   (a)  The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
  ❑  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
   (b)  The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 
    ❑  เห็นด้วย  ❑  ไม่เห็นด้วย  ❑ งดออกเสียง
    Approve   Disapprove  Abstain
 

ใบประจ�าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
Attachment to Proxy Form B

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เพาเวอร์ ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน)
The Proxy of the shareholder of Power Line Engineering Public Company Limited
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 ❑  วาระที่ : ……………. เรื่อง : ………………………………………………………………
  Agenda :  Subject :
  ❑  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
   (a)  The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
  ❑  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
   (b)  The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 
    ❑  เห็นด้วย  ❑  ไม่เห็นด้วย  ❑ งดออกเสียง
    Approve   Disapprove  Abstain

 ❑  วาระที่ : ……………. เรื่อง : ………………………………………………………………
  Agenda :  Subject :
  ❑  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
   (a)  The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
  ❑  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
   (b)  The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 
    ❑  เห็นด้วย  ❑  ไม่เห็นด้วย  ❑ งดออกเสียง
    Approve   Disapprove  Abstain

 ❑  วาระที่ : ................... เรื่อง : เลือกตั้งกรรมการ(ต่อ)
  Agenda :  Subject : To approve the appointment of directors (Con’t)

   ชื่อกรรมการ................................................................................................................
   Directors Name
    ❑  เห็นด้วย  ❑  ไม่เห็นด้วย  ❑ งดออกเสียง
    Approve   Disapprove  Abstain

   ชื่อกรรมการ................................................................................................................
   Directors Name
    ❑  เห็นด้วย  ❑  ไม่เห็นด้วย  ❑ งดออกเสียง
    Approve   Disapprove  Abstain

   ชื่อกรรมการ................................................................................................................
   Directors Name
    ❑  เห็นด้วย  ❑  ไม่เห็นด้วย  ❑ งดออกเสียง
    Approve   Disapprove  Abstain

   ชื่อกรรมการ................................................................................................................
   Directors Name
    ❑  เห็นด้วย  ❑  ไม่เห็นด้วย  ❑ งดออกเสียง
    Approve   Disapprove  Abstain

   ชื่อกรรมการ................................................................................................................
   Directors Name
    ❑  เห็นด้วย  ❑  ไม่เห็นด้วย  ❑ งดออกเสียง
    Approve   Disapprove  Abstain

   ชื่อกรรมการ................................................................................................................
   Directors Name
    ❑  เห็นด้วย  ❑  ไม่เห็นด้วย  ❑ งดออกเสียง
    Approve   Disapprove  Abstain

   ชื่อกรรมการ................................................................................................................
   Directors Name
    ❑  เห็นด้วย  ❑  ไม่เห็นด้วย  ❑ งดออกเสียง
    Approve   Disapprove  Abstain
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เอกสารแนบ 5 ค
Attachment 5 C

 เขียนที่.....................................................................
 Written at
 วันที่...................เดือน................................พ.ศ..............
 Date         Month                     Year

1. ข้าพเจ้า...............................................................สัญชาติ................................อยู่บ้านเลขที่........................ถนน..................................................
 I/We  Nationality Address  Road
 ตำาบล/แขวง............................................อำาเภอ/เขต................................................จังหวัด...........................................รหัสไปรษณีย์...................
 Sub-District District Province Zip Code
 ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.......................................................................................................................
 In the capacity of custodian with
 ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด (มหาชน)
 Being a shareholder is a shareholder in  Power Line Engineering Public Company Limited
 โดยถือหุ้นจำานวนทั้งสิ้นรวม..................................หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.................................................................. เสียง ดังนี้
 holding the total amounting of shares and the voting right equals to votes as follows:
 หุ้นสามัญ............................................................หุ้น    ออกเสียงลงคะแนนเสียง ได้เท่ากับ.............................................. เสียง
 Ordinary share shares  equivalent to voting right votes
2. ขอมอบฉันทะให้
  ขอมอบฉันทะให้
 Hereby appoint 
 (1) Age Address  Road 
 ตำาบล/แขวง.................................อำาเภอ/เขต........................................จังหวัด.........................................รหัสไปรษณีย์...................หรือ
 Sub-District District  Province Zip Code ; or,

 (2) Age Address  Road 
 ตำาบล/แขวง.................................อำาเภอ/เขต........................................จังหวัด.........................................รหัสไปรษณีย์...................หรือ
 Sub-District District  Province Zip Code ; or,
 (3) ❑   มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ ดร.สิงห์ชัย   อรุณวุฒิพงศ์   อายุ  52 ปี  
  Assign a proxy to the Independent Director/Chairman of the Audit Committee,  Dr.Singchai Aroonvuthiphong   Age    52  years
  อยู่บ้านเลขที่    2 ซอย     สุขุมวิท 81 (ศิริพจน์) ถนน สุขุมวิท แขวง         บางจาก         
  Address at No.  2 Soi     Sukhumvit 81 (Siripot) Road Sukhumvit Sub-District     Bangjak     
 เขต พระโขนง  จังหวัด         กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10260 
 District       Phrakhanong      Province      Bangkok  Zip Code 10260         

 คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2555  
ในวนัพฤหสับดทีี ่26  เมษายน 2555  เริม่ประชมุเวลา 14.00 น.  ณ หอ้ง The Terrace ชัน้ 9 โรงแรมอมิพเีรยีลควนีสป์ารค์ เลขที ่199 ซอยสขุมุวทิ 22  แขวงคลองตนั  
เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร  10110  หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
 Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the 2012 Annual General Shareholders’ Meeting to be held on 26 April 
2012 at  2:00 PM. at  The Terrace  room, on the 9th Floor, Imperial Queen’s Park Hotel, No. 199 Sukhumvit 22, Klongton, Klongteoy,  Bangkok  
10110. or on the date and at the place as may be postponed or changed.

3. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้
 I/We therefore would like to vote for each agenda item as follows:.
 ❑  มอบฉันทะตามจำานวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
  Grant proxy the total amount of shares holding and entitled to vote.
 ❑  มอบฉันทะบางส่วน คือ
  Grant partial shares of
  หุ้นสามัญ..........................................................หุ้น   และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้...................................................เสียง
 Ordinary share shares,  entitled to voting right votes

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
Proxy Form C

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian)
ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

(For foreign shareholders who have custodians in Thailand only)

ติดอากรแสตมป์
20 บาท

Duty Stamp
20 Baht
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4. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
 I/We therefore would like to vote for each agenda item as follows:
 ❑  วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2554 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2554
  Agenda 1 Consider and approve the minute of the 2011 AGM on April 29th, 2011.
    ❑  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
     (a)  The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
    ❑  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
     (b)  The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.
      ❑  เห็นด้วย  ❑  ไม่เห็นด้วย  ❑ งดออกเสียง
      Approve   Disapprove  Abstain
 ❑  วาระที่ 2 รับทราบผลการดำาเนินงานของบริษัทในรอบ ปี 2554
 ❑  Agenda 2 Acknowledge the company’s performance of the 2011.
    ❑  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
     (a)  The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
    ❑  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
     (b)  The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.
      ❑  เห็นด้วย  ❑  ไม่เห็นด้วย  ❑ งดออกเสียง
      Approve   Disapprove  Abstain
 ❑  วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำาปี 2554 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554        
 ❑  Agenda 3  Consider and approve the company’s financial statements of the 2011 ended December 31st, 2011.
    ❑  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
     (a)  The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
    ❑  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
     (b)  The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.
      ❑  เห็นด้วย  ❑  ไม่เห็นด้วย  ❑ งดออกเสียง
      Approve   Disapprove  Abstain
 ❑  วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลของผลการดำาเนินงาน ประจำาปี 2554       
 ❑  Agenda 4  Consider and approve the dividend for the performance and financial statements of the 2011.
    ❑  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
     (a)  The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
    ❑  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
     (b)  The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.
      ❑  เห็นด้วย  ❑  ไม่เห็นด้วย  ❑ งดออกเสียง
      Approve   Disapprove  Abstain
 ❑  วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
 ❑  Agenda 5 Consider and appoint the members of the Board of Directors. 

   5.1 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
    Consider and appoint the members of the Board of Directors.
    ❑  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
     (a)  The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
    ❑  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
     (b)  The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.

     ❑  การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
      Vote for an individual nominee.
      นายอำานวย     กาญจโนภาศ
      Mr.Amnuay Karnjanopas
       ❑  เห็นด้วย  ❑  ไม่เห็นด้วย  ❑ งดออกเสียง
       Approve   Disapprove  Abstain

     ❑  การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
      Vote for an individual nominee.
      นายพิสันต์ จินตนาภักดี
      Mr.Phisant Chintanapakdee 
       ❑  เห็นด้วย  ❑  ไม่เห็นด้วย  ❑ งดออกเสียง
       Approve   Disapprove  Abstain
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     ❑  การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
      Vote for an individual nominee.
      นายสุธี ตันติวณิชชานนท์
      Mr.Sutee   Tantivanichanon  
       ❑  เห็นด้วย  ❑  ไม่เห็นด้วย  ❑ งดออกเสียง
       Approve   Disapprove  Abstain

   5.2 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบที่ต้องออกตามวาระ
    Consider and appoint the members of the Audit Committee.
    ❑  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
     (a)  The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
    ❑  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
     (b)  The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.

      ❑  การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
      Vote for an individual nominee.
      ดร.สิงห์ชัย     อรุณวุฒิพงศ์
      Dr.Singchai Aroonvuthiphong
       ❑  เห็นด้วย  ❑  ไม่เห็นด้วย  ❑ งดออกเสียง
       Approve   Disapprove  Abstain
 
     ❑  การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
      Vote for an individual nominee.
      พลโทสินชัย นุตสถิตย์
      Lt.General Sinchai Nutsatid 
       ❑  เห็นด้วย  ❑  ไม่เห็นด้วย  ❑ งดออกเสียง
       Approve   Disapprove  Abstain

     ❑  การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
      Vote for an individual nominee.
      นายสมประสงค์ บุญยะชัย 
      Mr.Somprasong Boonyachai  
       ❑  เห็นด้วย  ❑  ไม่เห็นด้วย  ❑ งดออกเสียง
       Approve   Disapprove  Abstain
 
 ❑  วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำาปี 2555
  Agenda 6     Consider and determine the remuneration for the Board of Directors
    ❑  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
     (a)  The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
    ❑  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
     (b)  The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.
      ❑  เห็นด้วย  ❑  ไม่เห็นด้วย  ❑ งดออกเสียง
      Approve   Disapprove  Abstain

 ❑ วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำาหนดค่าตอบแทน
  Agenda 7   Consider and appoint the Auditor and approve his fee.
    ❑  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
     (a)  The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
    ❑  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
     (b)  The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.
      ❑  เห็นด้วย  ❑  ไม่เห็นด้วย  ❑ งดออกเสียง
      Approve   Disapprove  Abstain

 ❑ วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
  Agenda 8    Consider other subjects (if any)
    ❑  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
     (a)  The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
    ❑  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
     (b)  The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.
      ❑  เห็นด้วย  ❑  ไม่เห็นด้วย  ❑ งดออกเสียง
      Approve   Disapprove  Abstain
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5. การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดทีไ่มเ่ปน็ไปตามทีร่ะบไุวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะนี ้ใหถ้อืวา่การลงคะแนนเสยีงนัน้ไมถ่กูตอ้งและไมใ่ชเ่ปน็การ
ลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

 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. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติใน
เรือ่งใดนอกเหนอืจากเรือ่งทีร่ะบไุวข้า้งตน้ รวมถงึกรณทีีม่กีารเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิขอ้เทจ็จรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมติ
แทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

 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.

 
 กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำาไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่า
ข้าพเจ้าได้กระทำาเองทุกประการ
 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......................................................................ผู้มอบฉันทะ
     Signature    Proxy Grantor
               (..................................................................)

     ลงชื่อ...................................................................ผู้รับมอบฉันทะ
     Signature                   Proxy Holder
              (..................................................................)

     ลงชื่อ...................................................................ผู้รับมอบฉันทะ
     Signature                  Proxy Holder                      
               (..................................................................)

     ลงชื่อ...................................................................ผู้รับมอบฉันทะ
     Signature                   Proxy Holder                                                                                                
               (..................................................................)

หมายเหตุ
Remarks
1. หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. นีใ้ชเ้ฉพาะกรณทีีผู่ถ้อืหุน้ทีป่รากฏชือ่ในทะเบยีนเปน็ผูล้งทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian)  ในประเทศไทย

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

(1)  หนังสือมอบอำานาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำาเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 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) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน(Custodian)3. 
 Letter of certification to certify that the signer in the Proxy Form have a permit to act as a Custodian.

3. ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเปน็ผูเ้ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนไมส่ามารถแบง่แยกจำานวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบ
ฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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

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

vidual nominee.
5. ในกรณทีีม่วีาระทีจ่ะพจิารณาในการประชมุมากกวา่วาระทีร่ะบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบเุพิม่เตมิไดใ้นใบประจำาตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ 

ค. ตามแนบ
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 ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจำาป ี2555 ในวนัพฤหสับดทีี ่26 เมษายน 2555  เริม่ประชมุเวลา 14.00 น. ณ หอ้ง The Terrace ชัน้ 9 โรงแรมอมิพเีรยีล
ควีนส์ปาร์ค  เลขที่  199  ซอยสุขุมวิท 22  แขวงคลองตัน  เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร  10110  หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อื่นด้วย
 In the  Meeting for 2012 Annual General Shareholders’ Meeting to be held on April 26th, 2012 at 2:00 PM. at  The Terrace  room, on the 
9th Floor,  Imperial Queen’s Park Hotel, No. 199 Sukhumvit 22, Klongton, Klongteoy,  Bangkok  10110. or on the date and at the place as may be 
postponed or changed..

 ❑  วาระที่ : ……………. เรื่อง : ………………………………………………………………
  Agenda :  Subject :
  ❑  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
   (a)  The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
  ❑  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
   (b)  The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 
    ❑  เห็นด้วย  ❑  ไม่เห็นด้วย  ❑ งดออกเสียง
    Approve   Disapprove  Abstain

 ❑  วาระที่ : ……………. เรื่อง : ………………………………………………………………
  Agenda :  Subject :
  ❑  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
   (a)  The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
  ❑  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
   (b)  The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 
    ❑  เห็นด้วย  ❑  ไม่เห็นด้วย  ❑ งดออกเสียง
    Approve   Disapprove  Abstain

 ❑  วาระที่ : ……………. เรื่อง : ………………………………………………………………
  Agenda :  Subject :
  ❑  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
   (a)  The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
  ❑  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
   (b)  The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 
    ❑  เห็นด้วย  ❑  ไม่เห็นด้วย  ❑ งดออกเสียง
    Approve   Disapprove  Abstain

 ❑  วาระที่ : ……………. เรื่อง : ………………………………………………………………
  Agenda :  Subject :
  ❑  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
   (a)  The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
  ❑  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
   (b)  The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 
    ❑  เห็นด้วย  ❑  ไม่เห็นด้วย  ❑ งดออกเสียง
    Approve   Disapprove  Abstain

ใบประจ�าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
Attachment to Proxy Form C

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เพาเวอร์ ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน)
The Proxy of the shareholder of Power Line Engineering Public Company Limited
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 ❑  วาระที่ : ……………. เรื่อง : ………………………………………………………………
  Agenda :  Subject :
  ❑  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
   (a)  The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
  ❑  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
   (b)  The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 
    ❑  เห็นด้วย  ❑  ไม่เห็นด้วย  ❑ งดออกเสียง
    Approve   Disapprove  Abstain

 ❑  วาระที่ : ……………. เรื่อง : ………………………………………………………………
  Agenda :  Subject :
  ❑  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
   (a)  The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
  ❑  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
   (b)  The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 
    ❑  เห็นด้วย  ❑  ไม่เห็นด้วย  ❑ งดออกเสียง
    Approve   Disapprove  Abstain

 ❑  วาระที่ : ................... เรื่อง : เลือกตั้งกรรมการ(ต่อ)
  Agenda :  Subject : To approve the appointment of directors (Con’t)

   ชื่อกรรมการ................................................................................................................
   Directors Name
    ❑  เห็นด้วย  ❑  ไม่เห็นด้วย  ❑ งดออกเสียง
    Approve   Disapprove  Abstain

   ชื่อกรรมการ................................................................................................................
   Directors Name
    ❑  เห็นด้วย  ❑  ไม่เห็นด้วย  ❑ งดออกเสียง
    Approve   Disapprove  Abstain

   ชื่อกรรมการ................................................................................................................
   Directors Name
    ❑  เห็นด้วย  ❑  ไม่เห็นด้วย  ❑ งดออกเสียง
    Approve   Disapprove  Abstain

   ชื่อกรรมการ................................................................................................................
   Directors Name
    ❑  เห็นด้วย  ❑  ไม่เห็นด้วย  ❑ งดออกเสียง
    Approve   Disapprove  Abstain

   ชื่อกรรมการ................................................................................................................
   Directors Name
    ❑  เห็นด้วย  ❑  ไม่เห็นด้วย  ❑ งดออกเสียง
    Approve   Disapprove  Abstain

   ชื่อกรรมการ................................................................................................................
   Directors Name
    ❑  เห็นด้วย  ❑  ไม่เห็นด้วย  ❑ งดออกเสียง
    Approve   Disapprove  Abstain

   ชื่อกรรมการ................................................................................................................
   Directors Name
    ❑  เห็นด้วย  ❑  ไม่เห็นด้วย  ❑ งดออกเสียง
    Approve   Disapprove  Abstain
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เอกสารแนบ 6
Attachment 6

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ
Details of Independent Director

ชื่อ/นามสกุล ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์

Name Dr. Singchai   Aroonvuthiphong

วัน/เดือน/ปีเกิด 25 ตุลาคม 2503 อายุ     52  ปี

Birth date  25 October 1960 Age    52   years old

ตำาแหน่ง กรรมการอิสระ (แต่งตั้งเมื่อปี 2545)

Positions Independent Director (Elected in 2002)

ประธานกรรมการตรวจสอบ (แต่งตั้งเมื่อปี 2545)

Chairman of Audit Committee (Elected in 2002)

ประวัติการศึกษา ปริญญาเอก สาขาการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต

Education     Doctoral Degree General Business Suan Dusit Rajabhat University

ปริญญาโท สาขา บริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

Master Degree            General Administration University of the Thai Chamber of Commerce

ประกาศนียบัตร สาขาสอบบัญชี 

Diploma  Accounting Auditor  Thammasat University

ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

Bachelor Degree  Accounting Ramkhamhaeng University

ประวัติการอบรม DAP 29/2004, ACP 6/2005, DCP 144/2011

Training

ประสบการณ์ทำางาน ปัจจุบัน กรรมการอิสระ

Work Experience Present  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำากดั (มหาชน)

Independent and Chairman of 
Audit Committee

Power Line Engineering Public Company 
Limited

ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท สิรินทร์ ซีพีเอ จำากัด 

Present Manager Director Sirin CPA Company Limited

ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เกรซเฟิร์ม จำากัด

Present Manager Director Gracefirm Company Limited                             

ปัจจุบัน กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน)

Present Independent Director and 
Member of the Audit Committee

Thantawan Industry Public Company Limited

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม  AGM ครั้งนี้ -ไม่มี-

Interest in the agenda considered -No-
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เอกสารแนบ 7

บริษัทได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะ ทั้ง 3 แบบ ตามที่กระทรวงพาณิชย์ได้กำาหนดไว้ ได้แก่
1. แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
2. แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำาหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบไว้ชัดเจน
3. แบบ ค. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำาหนดไว้สำาหรับ Custodian

 เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้ทีไ่มส่ามารถเขา้รว่มประชมุไดด้ว้ยตนเองจะมอบฉนัทะใหบ้คุคลอืน่เขา้ประชมุแทน หรอืมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระ
ของบริษัทเป็นผู้ลงคะแนนออกเสียง โดยเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะเพียงแบบเดียวกรอกข้อความแล้วจัดส่งมายังบริษัทก่อนการประชุม

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
 บริษัทจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนและตรวจสอบความสมบูรณ์ของหนังสือมอบฉันทะเป็นเวลา 1 ชั่วโมงก่อนการประชุม และจะปิดรับ
การลงทะเบียนเมื่อถึงเวลาเริ่มประชุม

เอกสารที่ต้องใช้ในการลงทะเบียน

1. กรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา
1.1. กรณผีูถ้อืหุน้เขา้ประชมุดว้ยตนเองใหแ้สดงเอกสารทีส่ว่นราชการออกใหซ้ึง่ปรากฏรปูถา่ยของผูถ้อืหุน้และยงัไมห่มดอาย ุเชน่ 

บัตรประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง
1.2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

(1) หนังสือมอบฉันทะซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง ครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
(2) สำาเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น และผู้มอบฉันทะได้

ลงชื่อรับรองสำาเนาถูกต้อง
(3) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น

1.3. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กับ Custodian
(1) หนังสือมอบฉันทะซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง ครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
(2) สำาเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น และผู้มอบฉันทะ
(3) ได้ลงชื่อรับรองสำาเนาถูกต้อง
(4) หนังสือมอบอำานาจจากผู้ถือหุ้นให้ Custodian เป็นผู้ดำาเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะทำาแทน
(5) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามรับมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ Custodian

2. กรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล
 2.1 กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

(1) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทน โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น
(2) สำาเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำาเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลและ

มีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำานาจกระทำาการแทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

ค�าชี้แจง การลงทะเบียน วิธีการมอบฉันทะ การแสดงเอกสารเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัท เพาเวอร์ ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน)
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เอกสารแนบ 7

 2.2 กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
(1) หนังสือมอบฉันทะซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง ครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
(2) สำาเนาภาพถา่ยหนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนนติบิคุคลของผูถ้อืหุน้ ซึง่รบัรองสำาเนาถกูตอ้งโดยผูแ้ทนนติบิคุคลและมี

ขอ้ความแสดงใหเ้หน็วา่ผูแ้ทนนติบิคุคลซึง่ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะมอีำานาจกระทำาการแทนนติบิคุคลซึง่เปน็ผูถ้อืหุน้
(3) สำาเนาเอกสารทีส่ว่นราชการออกใหผู้แ้ทนของนติบิคุคล (กรรมการ) ซึง่เปน็ผูม้อบฉนัทะและลงชือ่รบัรองสำาเนาถกูตอ้ง
(4) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น

 2.3 กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กับ Custodian
(1) หนังสือมอบฉันทะซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง ครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
(2) สำาเนาภาพถา่ยหนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนนติบิคุคลของผูถ้อืหุน้ ซึง่รบัรองสำาเนาถกูตอ้งโดยผูแ้ทนนติบิคุคลและมี

ขอ้ความแสดงใหเ้หน็วา่ผูแ้ทนนติบิคุคลซึง่ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะมอีำานาจกระทำาการแทนนติบิคุคลซึง่เปน็ผูถ้อืหุน้
(3) สำาเนาเอกสารทีส่ว่นราชการออกใหผู้แ้ทนของนติบิคุคล (กรรมการ) ซึง่เปน็ผูม้อบฉนัทะและลงชือ่รบัรองสำาเนาถกูตอ้ง
(4) หนังสือมอบอำานาจจากนิติบุคคลผู้ถือหุ้นให้ Custodian เป็นผู้ดำาเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะทำาแทน
(5) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามรับมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ Custodian
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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.

Attachment 7

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

Power Line Engineering Public Company Limited
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Attachment 7

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
 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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ข้อบังคับ
บริษัท เพาเวอร์ ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน)

ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 4  การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 24. คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้กีารประชมุผูถ้อืหุน้เปน็การประชมุสามญัประจำาปภีายใน 4 เดอืนนบัแตว่นัสิน้สดุของรอบปบีญัชบีรษิทั

 การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการ
ประชมุวสิามญัเมือ่ใดกไ็ดส้ดุแตจ่ะเหน็สมควร หรอืผูถ้อืหุน้รวมกนันบัจำานวนหุน้ไดไ้มน่อ้ยกวา่ 1 ใน 5 ของจำานวนหุน้ทีจ่ำาหนา่ย
ได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำานวนหุ้นที่จำาหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้า
ชือ่กนัทำาหนงัสอืขอใหค้ณะกรรมการเรยีกประชมุผูถ้อืหุน้เปน็การประชมุวสิามญัเมือ่ใดกไ็ด ้แตต่อ้งระบเุหตผุลในการทีข่อใหเ้รยีก
ประชมุไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสอืดงักลา่วดว้ย ในกรณนีีใ้หค้ณะกรรมการจดัประชมุผูถ้อืหุน้ภายใน 1 เดอืนนบัแตว่นัทีไ่ดร้บัหนงัสอื
จากผู้ถือหุ้น

ข้อ 25 ในการเรยีกประชมุผูถ้อืหุน้ใหค้ณะกรรมการจดัทำาเปน็หนงัสอืนดัประชมุ ระบสุถานที ่วนั เวลา ระเบยีบวาระการประชมุ และเรือ่ง
ที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา 
รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณา 
คำาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้  ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำานักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร

ข้อ 26. ในการประชมุผูถ้อืหุน้ ผูถ้อืหุน้อาจมอบฉนัทะใหบ้คุคลอืน่เขา้ประชมุ และออกเสยีงแทนตนในการประชมุกไ็ด ้หนงัสอืมอบฉนัทะ
จะต้องลงวันที่และลงลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำาหนด

 หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำาหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 27. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวม
กันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำานวนหุ้นที่จำาหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อย
กวา่กึง่หนึง่ของจำานวนผูถ้อืหุน้ทัง้หมด  และตอ้งมหีุน้นบัรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจำานวนหุน้ทีจ่ำาหนา่ยไดท้ัง้หมด จงึจะ
เป็นองค์ประชุม

 ในกรณทีีป่รากฎวา่การประชมุผูถ้อืหุน้ครัง้ใด เมือ่ลว่งเวลานดัไปแลว้ถงึ 1 ชัว่โมงจำานวนผูถ้อืหุน้ซึง่มาเขา้รว่มประชมุไมค่รบองค์
ประชุมตามที่กำาหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัด เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุม 
ผูถ้อืหุน้นัน้มใิชเ่ปน็การเรยีกประชมุ เพราะผูถ้อืหุน้รอ้งขอใหน้ดัประชมุใหม ่และใหส้ง่หนงัสอืนดัประชมุไปยงัผูถ้อืหุน้ไมน่อ้ยกวา่ 
7 วันก่อวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

 ในการประชุมผู้ถือหุ้นให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีประธาน กรรมการหรือประธานกรรมการมิได้มาเข้า
ประชุม ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้ารองประธานกรรมการไม่มี หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติ
หน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธาน

เอกสารแนบ 8
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ข้อ 28. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหน่ึงหุ้นมีเสียงหน่ึงเสียง และมติของท่ีประชุมผู้ถือหุ้นน้ันให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปน้ี

1 ในกรณปีกตใิหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ถา้มคีะแนนเสยีงเทา่กนัให้
ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

2 ในกรณดีงัตอ่ไปนีใ้หถ้อืคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจำานวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ ซึง่มาประชมุและมสีทิธิ
ออกเสียงลงคะแนน

(a) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำาคัญให้แก่บุคคลอื่น

(b) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

(c) การทำา แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำาคัญ การมอบหมาย
ใหบ้คุคลอืน่เขา้จดัการธรุกจิของบรษิทั หรอืการรวมกจิการกบับคุคลอืน่โดยมวีตัถปุระสงคจ์ะแบง่กำาไรขาดทนุกนั

(d) แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ

(e) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้

(f) การควบหรือเลิกบริษัท

ข้อ 29. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำาปีพึงกระทำามีดังนี้

1. พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำาเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

2. พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำาไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

3. พิจารณาจัดสรรเงินกำาไร และจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำารอง

4. เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกำาหนดค่าตอบแทน

5. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำาหนดค่าตอบแทน

6. กิจการอื่น ๆ

เอกสารแนบ 8
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The Articles of Association 

Of

Power Line Engineering Public Company Limited

Chapter 4  Meeting of Shareholders

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

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

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

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

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

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

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

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

 The chairman of the Board of Directors shall be the chairman of the shareholder meetings.  In case the  
chairman of the Board of Directors does not present at the meeting or unable to perform his duty, and if there 
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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.

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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