
หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ�าปี 2556

Invitation for 2013 Annual General Meeting of Shareholders

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

วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2556
April 26th, 2013

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

ณ ห้องแกรนด์บอลลูม ชั้น ซี โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์พอยท์ สุขุมวิท-เทอร์มินอล 21
At Grand Ballroom, C floor, Grande Centre Point Sukhumvit-Terminal 21

2/88 ซอยสุขุมวิท 19 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
2/88, Sukhumvit 19, Sukhumvit Rd., North Khlongtoei, Wattana, Bangkok
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ที่  56/0247-900(PL)/009     วันที่  5  เมษายน  2556 
 

หนังสือนัดประชุมสามัญผูถือหุน  ประจําป 2556 
บริษัท เพาเวอรไลน เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด (มหาชน ) 

 
เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุน  ประจําป 2556 
เรียน ทานผูถือหุน 
สิ่งท่ีสงมาดวย 1.   สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2555 

2. CD-ROM รายงานประจําป 2555 
3. ประวัติกรรมการบริษัท 
4. แผนท่ีสถานที่จัดประชุมผูถือหุน 

 5. หนังสือมอบฉันทะ 
 6. รายช่ือพรอมประวัติกรรมการอิสระเพ่ือการรับมอบอํานาจ 
 7. คําช้ีแจง การลงทะเบียน วิธีการมอบอํานาจ การแสดงเอกสารเขารวมประชุมผูถือหุน 
 8. ขอบังคับที่เก่ียวของกับการประชุมผูถือหุน 
 
 ดวยคณะกรรมการ บริษัท  เพาเวอรไลน  เอ็นจิเนียริ่ง  จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”)  ไดมีมติใหเรียกประชุม
สามัญผูถือหุน   ประจําป 2556 ในวันศุกรที่  26  เมษายน 2556  เร่ิมประชุมเวลา  14.00  น. และเปดใหลงทะเบียนเวลา 
13.00 น. เปนตนไป ณ หอง แกรนดบอลลูม  ชั้น ซี  โรงแรมแกรนด เซ็นเตอรพอยท สุขุมวิท-เทอรมนิอล 21  
เลขที่ 2/88  ซอยสุขุมวิท 19 ถนนสุขุมวิท  แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา  กรุงเทพมหานคร  เพื่อพิจารณาเรื่อง
ตาง ๆ ตามระเบียบวาระดังตอไปนี้ 
 
วาระที่  1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน  ประจําป 2555  เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 26 เมษายน 2555 
 วัตถุประสงคและเหตุผล  : บริษัทจัดประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2555  ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
26 เมษายน 2555 และไดจัดทํารายงานการประชุมสงใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและกระทรวงพาณิชยภายใน
ระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด และเผยแพรในเว็บไซดของบริษัทฯ ไวเปนที่เรียบรอยแลว โดยมีสําเนารายงานการประชุม 
ปรากฏตามเอกสารแนบ 1  

 
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นวารายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2555 ซึ่งจัดขึ้น

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2555 ไดบันทึกถูกตองตามความเปนจริง จึงเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุน
พิจารณารับรองรายงานการประชุมตอไป  
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วาระที่  2 รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2555  
 วัตถุประสงคและเหตุผล : บริษทัไดจัดทํารายงานผลการดําเนินงานที่ผานมาและขอมูลที่สําคัญ ซึ่งเกิดขึ้น
ในรอบป 2555 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2 รายงานประจําป 2555 
 ความเห็นคณะกรรมการ  : เห็นควรรายงานผลการดําเนินงานและขอมูลที่สําคัญ ซึ่งเกิดขึ้นในรอบป 2555 
ใหที่ประชุมผูถือหุนรับทราบ 
 
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจําป 2555  สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 
 วัตถุประสงคและเหตุผล   :  สรปุผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2555 ที่ผานมา ซึ่งแสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท ป 2555 โดยสรุป ดังน้ี 
                                   (หนวย : บาท) 

 
 ทั้งน้ีเพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดซึ่งกําหนดใหบริษัทตองจัดทํางบการเงิน ณ วัน
สิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัทที่ผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับอนุญาตแลว และนําเสนอใหที่ประชุมผูถือหุน
อนุมัติ  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2 รายงานประจําป 2555 
 
 ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ  :  คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา กระบวนการจัดทํารายงาน
ทางบัญชี และการเงินของบริษัท มีระบบการควบคุมภายในที่ดีเพียงพอ ที่ทําใหมั่นใจไดวา รายงานทางการเงินแสดง
ฐานะทางการเงิน และผลการดําเนินงานของบริษัท อยางถูกตองตามมาตรฐานการบัญชีที่กฎหมายกําหนด รวมทั้งมีการ
เปดเผยขอมูลในงบการเงินอยางเพียงพอ และทันเวลา เพื่อเปนประโยชนสําหรับผูถือหุน นักลงทุน ผูใชงบการเงินในการ
ตัดสินใจลงทุน  
 
 ความเห็นคณะกรรมการ  : งบการเงินของบริษัทสําหรับรอบปบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ได
ผานการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผูสอบบัญชีของบริษัท เอส.เค. แอคเคานแตนท เซอรวิสเซส จํากัด รวมถึงไดรับ
ความเห็นชอบและผานการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว จึงเห็นสมควรอนุมัติงบการเงินประจําป 2555 
ตามที่เสนอ  และใหนําเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติตอไป       

รายการ  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
2555 2554 2555 2554 

สินทรัพยรวม 8,778,115,537 7,393,863,850 7,491,883,234 5,908,764,006 
หน้ีสินรวม 7,000,819,113 5,581,490,019 4,780,485,304 3,290,547,311 
สวนของผูถือหุน 1,777,296,424 1,812,373,831 2,711,397,930 2,618,216,695 
รายไดรวม 6,999,723,261 8,973,945,459 6,476,522,872 5,118,546,108 
กําไรสุทธิ (ขาดทุน) (53,092,857) (401,711,768) 125,686,085 51,640,732 
กําไรตอหุน (ขาดทุน) (0.05) (0.37) 0.15 0.06 
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วาระที่  4 พิจารณาอนุมัติจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงาน ประจําป 2555 
วัตถุประสงคและเหตุผล  :  ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กําหนดให

บริษัทจายเงินปนผลจากเงินกําไรเทาน้ัน 
บริษัทมีนโยบายการจายเงินปนผลประมาณ 50%  ของกําไรสุทธิที่หักภาษีและสํารองตามกฎหมายแลว  

จากงบการเงินเฉพาะบริษัท 
จากผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป2555 ที่ผานมาบริษัทมีผลกําไรจากผลการดําเนินงาน (งบการเงิน

เฉพาะบริษัท) จํานวน 125,686,085 บาท  มีกําไรสะสมป 2555 จํานวน 144,821,967.00 บาท ทําให ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2555 บริษัทสามารถจายเงินปนผลได ดังน้ัน บริษัทจึงขออนุมัติจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงานป 2555 ในอัตราหุน
ละ 0.075 บาท เปนเงิน 60,946,991.33 บาท  คิดเปนรอยละ 48.49 ของกําไรสุทธิป 2555 และจัดสรรเงินกําไร เพื่อเปนทุน
สํารองตามกฎหมายรอยละ 5  ของกําไรสุทธิป 2555 เปนเงินจํานวน 8,900,000 บาท 

โดยกําหนดรายช่ือผูถือหุนที่มีสิทธิรับเงินปนผล(RD)ในวันที่ 28 มีนาคม 2556 และใหรวบรวมรายช่ือตาม
มาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพยฯ โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวันที่ 29 มีนาคม 2556 และกําหนดจายเงิน
ปนผลวันที่ 23 พฤษภาคม 2556 

ขอมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจายเงินปนผล 
รายละเอียดการจายปนผล ป 2555 ป 2554 

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

3.1 สํารองตามกฎหมาย 
3.2 กําไรที่ยังไมไดจัดสรร 

 
8,900,000 บาท 

135,921,967 บาท 

 
2,600,000 บาท 

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

 
ความเห็นคณะกรรมการ   :  ผลการดําเนินงานของบริษัท ต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2555  ถึงวันที่ 31  

ธันวาคม 2555  บริษัทมีผลประกอบการกําไรสุทธิ (งบการเงินเฉพาะบริษัท) จํานวน 125,686,085 บาท  คณะกรรมการ
บริษัทจึงมีมติเห็นควรจายเงินปนผลใหกับผูถือหุนในอัตราหุนละ 0.075 บาท เปนเงิน 60,946,991.33 บาท คิดเปนรอยละ 
48.49 ของกําไรสุทธิป 2555 และจัดสรรเงินกําไร เพื่อเปนทุนสํารองตามกฎหมายรอยละ 5  ของกําไรสุทธิป 2555 เปน
เงินจํานวน 8,900,000 บาท โดยกําหนดรายช่ือผูถือหุนที่มีสิทธิรับเงินปนผล (RD) ในวันที่ 28 มีนาคม 2556 และให
รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพยฯ โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวันที่ 29 มีนาคม 2556 
และกําหนดจายเงินปนผลวันที่ 23 พฤษภาคม 2556  และใหนําเสนอที่ประชุมผูถือหุนเพื่ออนุมัติตอไป   
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วาระที่  5 พิจารณาแตงต้ังคณะกรรมการแทนกรรมการบริษัทที่ตองออกตามวาระ 
วัตถุประสงคและเหตุผล   :  ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535    ซึ่งกําหนดวาในการ

ประชุมสามัญผูถือหุนประจําปทุกครั้ง กรรมการจะตองออกจากตําแหนงอยางนอยจํานวนหน่ึงในสาม (1/3) โดยอัตรา ถา
จํานวนกรรมการจะแบงออกใหเปนสามสวนไมไดก็ใหออกโดยจํานวนใกลเคียงที่สุดกับสวนหน่ึงในสาม (1/3) ซึ่งในปน้ี
กรรมการซึ่งตองออกจากตําแหนงกรรมการของบริษัทฯ ตามกําหนดวาระ ดังน้ี 

1. นายเสวก   ศรีสุชาต ประธานกรรมการ 
2. ดร.สิงหชัย อรุณวุฒิพงศ กรรมการอิสระ 
3. นายสมประสงค บุญยะชัย กรรมการอิสระ   
สําหรับการประชุมสามัญผูถือหุน ป 2556  เพ่ือใหเปนไปตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีเก่ียวกับการ

ดูแลสิทธิของผูถือหุน บริษัทไดทําการประกาศตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและในเว็บไซดของบริษัท ในชวง
วันที่ 21 ธันวาคม 2555 ถึง วันที่ 14 กุมภาพันธ 2556  ใหสิทธิแกผูถือหุนในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือ
หุน และเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเขารับการคัดเลือกเปนกรรมการบริษัท แตไมมีผูถือหุนทานใดเสนอรายช่ือบุคคล 
เพื่อรับการพิจารณาคัดสรรเปนกรรมการบริษัท และไมมีผูถือหุนทานใดเสนอระเบียบวาระการประชุมเขามายังบริษัท 

 
ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน : ไดพิจารณาแลวมีความเห็นวากรรมการเดิมทั้ง 3 

ทานที่พนจากตําแหนงตามวาระ เปนบุคคลที่มีความรูความสามารถ มีประสบการณในธุรกิจของบริษัท เหมาะสมและ
เปนประโยชนสูงสุดแกการดําเนินงานของบริษัท และมีคุณสมบัติที่ครบถวนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด 
และพระราชบัญญัติหลักทรัพย  จึงเห็นชอบเสนอให นายเสวก  ศรีสุชาต, ดร.สิงหชัย  อรุณวุฒิพงศ และนายสมประสงค
บุญยะชัย กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการตออีกวาระ  โดยเสนอใหคณะกรรมการบริษัท พิจารณาตอไป 

 
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแลวเห็นชอบตามขอเสนอของคณะกรรมการ

สรรหาและกําหนดคาตอบแทน  และเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแตงต้ังกรรมการทั้ง  3  ทาน  
คือ  นายเสวก  ศรีสุชาต, ดร.สิงหชัย อรุณวุฒิพงศ และนายสมประสงค  บุญยะชัย  กรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ 
กลับเขาเปนกรรมการบริษัทอีกวาระหน่ึง โดยมีประวัติของกรรมการทั้ง 3 ทาน เพ่ือประกอบการพิจารณา รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารแนบ 3 ประวัติกรรมการบริษัท   และใหนําเสนอที่ประชุมผูถือหุน เพื่ออนุมัติตอไป   

ดังน้ัน คณะกรรมการของบริษัทจะประกอบดวยกรรมการ รวม  7  ทาน ดังนี้ 
1. นายเสวก ศรีสุชาต ประธานกรรมการ 
2. นายอํานวย กาญจโนภาศ รองประธานกรรมการ 
3. นายพิสันต จินตนาภักดี กรรมการ 
4. นายสุธี ตันติวณิชชานนท กรรมการ 
5. ดร.สิงหชัย อรุณวุฒิพงศ กรรมการอิสระ 
6. พลโทสินชัย นุตสถิตย กรรมการอิสระ 
7. นายสมประสงค บุญยะชัย กรรมการอิสระ 
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 ทั้งน้ีกรรมการผูมีอํานาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท  คือ  นายเสวก    ศรีสุชาต,   นายอํานวย    กาญจโนภาศ, 
นายพิสันต  จินตนาภักดี โดยกําหนดใหกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท  2 ใน 3 คนนี้ลงลายมือช่ือรวมกันและ
ประทับตราสําคัญของบริษัท   

สําหรับขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดตาง ๆ ปรากฏในรายงานประจําป 
2555  หัวขอ “โครงสรางการถือหุนและการจัดการ” 

 
วาระที่  6 พิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2556 
 วัตถุประสงคและเหตุผล : เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกําหนดให
ที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติการจายคาตอบแทนกรรมการ   
  
 ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน : ไดพิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ 
ประจําป 2556 โดยกลั่นกรองและพิจารณาอยางละเอียดถึงความเหมาะสมประการตาง ๆ แลว จึงเห็นสมควรกําหนด
คาตอบแทนกรรมการ สรุปตามตาราง ดังน้ี 

คาตอบแทนกรรมการ 
 

องคประกอบคาตอบแทน ป 2556 (ปท่ีเสนอ) ป 2555 
คาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 
คาเบี้ยประชุม : กําหนดจายคาเบี้ยประชุมเปนรายครั้ง เฉพาะคร้ังท่ีมาประชุม 
-  ประธาน, กรรมการ, เลขานุการคณะกรรมการบริษัท   
    และประธานเจาหนาที่ฝายบัญชีและการเงิน    
 -  กรรมการอิสระ 

 
 
20,000 บาท/คน/ครั้ง 

 
40,000 บาท/คน/ครั้ง 

 
 

20,000 บาท/คน/ครั้ง 
 

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

 
 

400,000 บาท/คน/ป 
350,000 บาท/คน/ป 

 
 

300,000 บาท/คน/ป 
250,000 บาท/คน/ป 

 
 ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 
สําหรับป 2556 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนเสนอ และใหนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณา
อนุมัติตอไป 
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วาระที่ 7 พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทน 
 วัตถุประสงคและเหตุผล  : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด ซึ่งกําหนดใหที่ประชุมผูถือหุนสามัญ
ประจําปแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีของบริษัททุกป โดยคณะกรรมการบริษัทไดมอบหมายให
ประธานเจาหนาที่ฝายบัญชีการเงินรวมกับประธานกรรมการตรวจสอบดําเนินการคัดเลือกผูสอบบัญชี ประจําป 2556 
และใหนําเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบใหความเห็น เพ่ือเสนอคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผูถือหุนตอไป 
 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ  :  โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดประเมินจากความเปนอิสระ 
คุณภาพของผลงานตรวจสอบในป 2555 ที่ผานมา รวมถึงทักษะ ความรูความสามารถ ประสบการณในการตรวจสอบ
ธุรกิจของบริษัท และทีมสนับสนุนของสํานักงานสอบบัญชี นอกจากนี้ไดพิจารณาความเหมาะสมของคาตอบแทนเปน
ประการสําคัญ โดยไดสอบจากสํานักงานสอบบัญชี จํานวน 3 แหง โดย 2 บริษัทมีขอจํากัดในการใหบริการ จึงไมได
เสนอราคา 

คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นควร เสนอผูสอบบัญชีรายเดิม บริษัท เอส.เค. แอคเคานแตนท เซอรวิส
เชส จํากัด ซึ่งมีความเปนอิสระ มีทักษะความรู ประสบการณและทีมงานที่เพียงพอในการปฏิบัติงานสอบบัญชี รวมถึง
คาตอบแทนที่มีความเหมาะสม จึงมีมติเสนอตอคณะกรรมการบริษัทให บริษัท เอส.เค. แอคเคานแตนท เซอรวิสเชส 
จํากัด เปนผูสอบบัญชี ประจําป 2556  โดยมีรายชื่อผูสอบบัญชี ดังน้ี 

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

 
 ทั้งน้ี ทั้งสามทานไมมีความสัมพันธหรือสวนไดเสียกับบริษัทฯ / บริษัทยอย / ผูบริหาร / ผูถือหุนรายใหญ 
หรือเก่ียวของกับบุคคลดังกลาว  จึงมีความเปนอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัท 
 นอกจากนี้บริษัท เอส.เค. แอคเคานแตนท เซอรวิสเชส จํากัด ไดรับการคัดเลือกใหเปนสํานักงานสอบ
บัญชีของบริษัทยอยและกิจการรวมคา รวม 7 ราย สําหรับป 2556 ดวย 
 
 โดยกําหนดคาสอบบัญชี ประจําป 2556 ดังน้ี 

รายการคาตรวจสอบ ป 2556 (ปท่ีเสนอ) ป 2555 
คาตรวจสอบบัญชีรายป และงบการเงินรวม 1,160,000 1,130,000 
คาสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส 510,000 450,000 
คาสอบบัญชีงบการเงินรายป และ 3 ไตรมาส ของบริษัทยอยและ
กิจการรวมคา รวม 7  แหง 

969,500 873,050 

รวม 2,639,500 2,453,050 
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 ความเห็นคณะกรรมการ  :  คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ แตงต้ัง บริษัท เอส.เค. แอคเคานแตนท เซอรวิสเชส จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทตอไปเปนปที่ 6 โดยมี 

รายช่ือผูสอบบัญชี  ดังน้ี 
- นายอําพล  จํานงวัฒน ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4663  หรือ 
- นางสาววรรญา  พุทธเสถียร ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4387  หรือ 
- นายนริศ  เสาวลักษณสกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5369   

และไดรับคาบริการการสอบบัญชีรายปและงบการเงินรวม จํานวน 1,160,000 บาท (หน่ึงลานหนึ่งแสน
หกหมื่นบาทถวน) คาสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส จํานวน 510,000 บาท (หาแสนหนึ่งหมื่นบาทถวน)  และใหนําเสนอ
ที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติตอไป 

 
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ (ถามี) 

 
จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุน โปรดเขารวมประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2556  ในวันศุกรที่  26  เมษายน 

2556 เร่ิมประชุมเวลา 14.00 น.  ณ หองแกรนดบอลลูม  ช้ัน ซี  โรงแรมแกรนด เซ็นเตอรพอยท สุขุมวิท-เทอรมินอล 21  
เลขที่ 2/88  ซอยสุขุมวิท 19  ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร (แผนที่โรงแรมปรากฏตาม
เอกสารแนบ 4)    โดยบริษัท จะเปดใหลงทะเบียน เพื่อเขารวมประชุมสามัญผูถือหุน ต้ังแตเวลา 13.00 น.  

หากทานผูถือหุนทานใด ประสงคจะแตงต้ังบุคคลอื่นเขารวมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนในการ
ประชุมครั้งน้ี โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งมีใหเลือก 3 แบบ (ปรากฏตามเอกสารแนบ5) 
โดยใหเลือกใชแบบใดแบบหน่ึงเพียงแบบเดียวเทาน้ัน หรือผูถือหุนสามารถ Download ไดท่ี www.ple.co.th     

ทั้งน้ี หากทานผูถือหุนประสงคจะมอบฉันทะใหกับกรรมการอิสระ   บริษัทขอเสนอกรรมการอิสระ คือ 
ดร.สิงหชัย  อรุณวุฒิพงศ ซึ่งบริษัทไดแนบประวัติมาเพ่ือพิจารณา (ปรากฏตามเอกสารแนบ 6)    และเพื่อความสะดวก
รวดเร็วในการประชุม บริษัทขอความรวมมือจากทานกรุณาสงหนังสือมอบฉันทะ (พรอมปดอากรแสตมป 20 บาท)  
มายัง  แผนกเลขานุการบริษัท  ชั้น 6  โทร. 02-332-0345 ตอ 1221, 1127   บริษัท  เพาเวอรไลน  เอ็นจิเนียริ่ง  จํากัด  
(มหาชน)   เลขที่ 2   ซอยสุขุมวิท 81 (ศิริพจน)  แขวงบางจาก  เขตพระโขนง  กรุงเทพฯ  10260   ภายในวันพุธ ที่ 24 
เมษายน 2556  ดวยจักขอบคุณอยางยิ่ง 

 
ขอแสดงความนับถือ 

บริษัท  เพาเวอรไลน  เอ็นจิเนียริ่ง  จํากัด (มหาชน) 
 
 

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

         ประธานกรรมการ 
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56/0247-900(PL)/009           April 5th, 2013 

Invitation Letter of 2013 Annual General Meeting of Shareholders of 
Power Line Engineering Public Company Limited  

Subject  Invitation for 2013 Annual General Meeting of Shareholders  

To  Shareholders of Power Line Engineering Public Company Limited

Attachments  1.   Copy of minute of 2012 Annual General Meeting of Shareholders.  
2. CD-ROM of Annual Report 2012 including financial statements of the 2012 
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 2013 Annual General Meeting of Shareholders on Friday 26th, April 2013     
at 2.00 p.m. and registration at 1.00 p.m., at Grand Ballroom, C floor,  Grande Centre Point 
Sukhumvit-Terminal 21 located at 2/88 Sukhumvit Soi 19, Sukhumvit rd., North Khlongtoei, 
Wattana,  Bangkok 10110 to consider and approve the following agendas  

Agenda 1 Consider and approve the Minutes of the 2012 AGM on April 26th, 2012 

Objective and reason : Regarding the  2012 Annual General Shareholder’s Meeting on 
April 26th, 2012 the Company has submitted the Minutes to the Stock Exchange of Thailand and 
Ministry of Commerce in accordance with the requirement of the law and sent the copy of the Minutes 
to shareholders (please see Attachment 1 for details) and already publicized on the Company’s website.   

Opinion of the Board : Shareholders should approve the minutes of 2012 Annual General 
Shareholder’s Meeting on April 26th, 2012, which was correctly and truly recorded as proposed.  

 
Agenda 2 Acknowledge the company’s performance of the 2012. 

Objective and reason : The Company prepared the performance and financial reports of  
2012 including significant information of the company operated its businesses during the 2012, of 
which details are in the 2012 annual report shown in Attachment 2.   

Opinion of the Board : The Board approved the performance and financial reports of 2012 
and proposed the Shareholders for their acknowledgement.  

Agenda 3 Consider the company’s financial statements of the 2012 ended December 31st, 2012.

Objective and reason : The consolidated financial statements of the Company and its 
subsidiaries as of December 31st, 2012 have been audited by auditor and reviewed by the Audit 
Committee for their accuracy (please see Attachment 2: 2012 Annual Report for details). The financial 
statements can be summarized as follows. 
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                                                                                                     (Unit : Baht) 

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

Opinion of the Board  : As the financial statements for the year ended December 31st, 2012 
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 2012. 

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, 2012 recorded the 
retained earnings of Baht 144,821,967.00 which is able to pay the dividend for its shareholders, 
therefore the dividend of Baht 0.075 (7 and a half Satang) per share for 812,626,551 paid up ordinary 
shares totaling Baht 60,946991.33 is proposed to be allocated as dividend payment to the shareholders. 
The ratio of dividend payment to net profit of the 2012 is 48.49%. The profit amount of Baht 8,900,000 
is allocated as legal reserve. 

The record date for the right of shareholders to receive the dividend is determined on 
March 28th, 2013 and closing date for shareholders’ list as specified in section No.225 of The Securities 
and Exchange Act is on March 29th, 2013. The dividend payment will be paid on May 23th, 2013. 

Dividend Payments during the past years 

Details of dividends. 2012 2011 
1. Net Profit (Loss) (Baht) 125,686,085 51,640,732 
2. Paid up ordinary shares (Share)  812,626,551 812,626,551 
3. Retained earnings (deficit) (Baht) 

3.1 Legal reserve 
3.2 Unappropriated 

8,900,000 
135,921,967

2,600,000  
49,040,732 

4.   Dividend per share (Baht) 0.075 0.04 
5.   Dividend payment amount (Baht) 60,946,991.33 32,505,062.04 
6.   Dividend payment/Net profit 48.49% 62.94% 

Items Consolidate Financial Statements Separate Financial Statements 
2012 2011 2012 2011 

Total Assets 8,778,115,537 7,393,863,850 7,491,883,234 5,908,764,006
Total Liabilities 7,000,819,113 5,581,490,019 4,780,485,304 3,290,547,311
Total Equity 1,777,296,424 1,812,373,831 2,711,397,930 2,618,216,695
Total Revenue 6,999,723,261 8,973,945,459 6,476,522,872 5,118,546,108
Net Profit (loss) (53,092,857) (401,711,768) 125,686,085 51,640,732
Net Profit per share (loss) (0.05) (0.37) 0.15 0.06
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Opinion of the Board  :   The company’s separate financial statements as of December 
31th, 2012 recorded the net profit of Baht 125,686,085, therefore the Board recommended to pay the 
dividend of Baht 0.075(7 and a half Satang) for 812,626,551 paid up ordinary shares being totally Baht 
60,946,991.33, which is allocated as dividend payment to the shareholders. The ratio of dividend 
payment to net profit of the 2012 is 48.49%. The profit amount of Baht 8,900,000 is allocated as legal 
reserve. The record date for the right of shareholders to receive the dividend is determined on March 
28th, 2013 and closing date for shareholders’ list as specified in section No.225 of The Securities and 
Exchange Act is on March 29th, 2013. The dividend payment will be paid on May 23th, 2013. These are 
proposed for the AGM approval. 

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

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

1. Mr. Swake    Srisuchart  Chairman  
 2. Dr. Singchai     Aroonvuthiphong  Independent Director   
 3. Mr. Somprasong   Boonyachai   Independent Director      

 For the annual general shareholders meeting of 2013 and to be in line with good corporate 
governance policy for the right of shareholders, the Company has made an announcement inviting the 
shareholders to propose names of persons with appropriate qualifications to be appointed as the 
Directors and any agenda via the Company’s website during 21 December 2012 to 14 February 2013. 
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.Swake Srisuchart, 
Dr.Singchai Aroonvuthiphong and Mr. Somprasong Boonyachai 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.Swake Srisuchart, Dr. Singchai Aroonvuthiphong and Mr.Somprasong 
Boonyachai to be directors for another term.  The Board recommended the 3 persons to be the 
company’s directors for AGM approval.  

   
 Therefore, there are 7 Directors as follows:  

1. Mr.Swake      Srisuchart    Chairman of the Board   
 2. Mr.Amnuay    Karnjanopas  Vice Chairman    
 3. Mr.Phisant   Chintanapakdee   Director   
 4. Mr.Sutee Tantivanichanon Director 
 5. Dr.Singchai   Aroonvuthiphong  Independent Director   
 6. Lt. General Sinchai  Nutsatit   Independent Director     
 7. Mr.Somprasong   Boonyachai   Independent Director    
                                                                                           

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

Responsibilities and duties of the Board of Directors and other Committees have been 
prescribed in the section of “Shareholder Structure and Management” of 2012 Annual Report.  
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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  in the 2013 for AGM 
approval as follow: 

Directors’ remuneration
(Unit : Baht)

Components of Remunerations 2013 
(Proposed Year) 2012 

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 400,000/ person/ year 
Baht 350,000 /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 2013 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 2012 based on their 
professional knowledge and experience and the auditing team’s competency including their 
appropriated fee. 3 Auditing firms are approached by the company but 2 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 2013 
(Proposed Year) 2012 

Annual auditing fee and Consolidated Financial Statements 1,160,000 1,130,000
Fees for reviewing the financial statement for  three 
quarters 510,000 450,000

7 of Subsidiaries & Joint Venture 969,500 873,050

Total 2,639,500 2,453,050

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 1,160,000 Baht (One million one hundred sixty 
thousand baht) and fees of financial statement review for three consecutive quarters at the amount of 
510,000 Baht (Five hundred ten 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 2013 Annual General Shareholders’ Meeting 
on Friday April 26th, 2013. The meeting will be commenced at 2.00 P.M. at Grand Ballroom,C floor, 
Grande Centre Point Sukhumvit-Terminal 21, 2/88 Sukhumvit 19, Sukhumvit Rd, North Khlongtoie, 
Wattana, 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 24th ,2013.    

Yours sincerely, 

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

รายงานประชมุสามัญผูถือหุน ประจาํป 2555 
บริษัท เพาเวอรไลน เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) 

วันที่ 26 เมษายน 2555 
 

การประชุมสามัญผูถือหุนประจําป  2555 ประชุม ณ The Terrace ชั้น 9 โรงแรมอิมพีเรียลควีนสปารค  เลขที่ 199 
ซอยสุขุมวิท 22  แขวงคลองตัน  เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร  

จํานวนผูถือหุน ณ วันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน  วันที่ 30 มีนาคม 2555   รวมทั้งสิ้น 4,387 ราย รวมจํานวนหุน
ที่ถือทั้งสิ้น 812,626,551 หุน โดยในวันประชุมมีผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเอง จํานวน 59 ราย และการรับมอบฉันทะจํานวน 
47 ราย รวมเปน 106 ราย นับจํานวนหุนได 305,504,038 หุน คิดเปนรอยละ 37.59  ครบเปนองคประชุม   
เริ่มการประชุมเวลา 14.00 น. 

นายธาดา ชุมะศารทูล เลขานกุารบริษัท กลาวสวัสดีและขอบพระคุณผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะ ทุกทานที่ไดสละ
เวลาเขารวมประชุมในการประชมุสามัญผูถือหุน ประจําป 2555  ซึ่งการประชุมในครั้งน้ีประกอบดวยวาระการประชุมรวมทัง้
สิ้น 8 วาระ ตามรายละเอียดทีไ่ดสงใหกับผูถือหุนทุกทานพรอมกับหนังสือเรียนเชิญประชุม และที่ไดเปดเผยบนเว็บไซตของ
บริษัท ที่ http://www.ple.co.th  แลว   

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

การอภิปราย :  
ผูใดประสงคจะกลาวถอยคําตอที่ประชุม ใหยกมือขึ้นพนศีรษะ เม่ือประธานของที่ประชุมอนุญาต แลวจึงเดินไปยัง

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

ฉันทรับรอง หรือใหความเห็นชอบตามท่ีประธานเสนอ  
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ถามีผูใดไมใหความเห็นชอบ หรืองดออกเสียง ทานประธานจะขอใหผูถือหุน และผูรับมอบฉันทะที่ไมใหความ
เห็นชอบ หรืองดออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนน  

- เลขานุการบรษิทัจะขออาสาสมัครจากที่ประชุมผูถือหุน จํานวน 1 คน เปนกรรมการตรวจนับคะแนนและผูสอบ
บัญชีของบริษัท  เพ่ือทําหนาที่ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงใหโปรงใส ถูกตองตามกฎหมาย และขอบังคับของ
บริษัท  

- เมื่อผูถอืหุนเขียนเครื่องหมายบนบัตรลงคะแนนแลว ประธานของที่ประชุมจะสั่งใหเจาหนาที่ไปรับมาเพ่ือสง
ใหแกกรรมการตรวจนับคะแนนตอไป  

- การเก็บบัตรลงคะแนน จะเก็บเฉพาะผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะที่ลงคะแนนเสียงไมเห็นดวย และงดออกเสียง
เทาน้ัน ยกเวนวาระการแตงตั้งกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ซึ่งขอใหผูถือหุนทุกรายลงคะแนนเสียงในใบ
ลงคะแนน สําหรับกรรมการแตละทาน โดยจะเก็บบัตรลงคะแนนจากผูถือหุนทุกทาน 

การนับคะแนนและการประกาศผลคะแนน 
- จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผูถือหุน ที่ลงคะแนนเสียงไมเห็นดวยและงดออกเสียงในแตละวาระ  
- สวนที่เหลือถือวาเปนคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นดวยในวาระนั้น ๆ  
- และใหกรรมการตรวจนับคะแนนเปนผูประกาศผลการลงคะแนนในแตละวาระที่มีการออกเสียง ลงคะแนนใน

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

ไมเปนไปตามความประสงคของผูมอบฉันทะ  
ไมทราบวามีผูถอืหุนทานใดมีความสงสัยหรือขอซักถามเกี่ยวกบัวิธีปฏิบัติในการประชุม การลงคะแนนเสียง และ

การนับคะแนนเสียงหรือไม   หากไมมีผูใดซักถามก็ถอืวาที่ประชมุรับทราบวิธีปฏิบัติในการประชมุ การลงคะแนนเสียง และการ
นับคะแนนเสียงแลว 

 
เลขานุการบรษิทั กลาวแนะนําและเรียนเชิญคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหารที่เขารวมประชุมบนเวที  ดังน้ี 

คณะกรรมการบริษัท 
1. นายเสวก  ศรีสุชาต  ประธานกรรมการ 
2.  นายอํานวย  กาญจโนภาศ รองประธานกรรมการ 
3. นายพิสิฐ  โรจนมงคล กรรมการ 
4. นายพิสันต  จินตนาภักด ี กรรมการ 
5. นายสุธี  ตันติวณิชานนท กรรมการ 
6. ดร.สิงหชัย  อรุณวุฒิพงศ กรรมการอสิระ 
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โดยกรรมการ 2 ทาน คือ นายสมประสงค บุญยชัย กรรมการอิสระ และพลโทสินชัย  นุสถิตย  กรรมการอิสระ  ไม
สามารถเขารวมประชุมไดเน่ืองจากติดภารกิจสําคัญโดยเรงดวน 
คณะกรรมการบริหาร 

1. นายเสวก  ศรีสุชาต  ประธานกรรมการบริหาร 
2. นายอํานวย  กาญจโนภาศ รองประธานกรรมการบริหาร 
3. นายพิสิฐ  โรจนมงคล กรรมการบริหาร 
4. นายพิสันต  จินตนาภักด ี กรรมการบริหาร 
5. นายสุธี  ตันติวณิชานนท กรรมการบริหาร / ประธานเจาหนาที่ฝายบัญชแีละการเงิน 
6. นายธาดา   ชุมะศารทลู กรรมการบริหาร 
7. นางชุติมา  อยูสาธร  กรรมการบริหาร 
โดยกรรมการบริหาร 3 ทาน คือ นายสมศักดิ์ คุปตเมธี  นายเจือ ภวสันต  นายสมศกัดิ์ สมบูรณทรัพย ไมสามารถเขา

รวมประชุมบนเวทีไดเน่ืองจากตดิภารกจิทํางานท่ีตางประเทศและตางจังหวัด    
เลขานุการบรษิทัไดแนะนํานางสาววรรญา พุทธเสถียร ผูสอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท นายแดง แปงสุข 

ทนายความท่ีปรึกษาของบริษัท  นายชยางค วณาวรรณ  หัวหนางานฝายตรวจสอบภายในของบริษัท  และนายจักรพงศ  จิตอําไพ 
ผูจัดการแผนกบัญชี  และทั้ง 4 ทานทําหนาที่เปนกรรมการตรวจนับคะแนนการลงมติในวาระตาง ๆ  และไดเรียนเชิญทานผูถือ
หุนที่เขารวมประชุมเปนกรรมการตรวจนับคะแนน 1 ถึง 2 ทาน  แตไมมีผูถือหุนทานใดอาสาเปนกรรมการนับคะแนน 

เลขานุการบรษิทั แจงตอที่ประชุมวา  “ ตามขอบังคับของบริษัท ขอ 27 ระบุไววาการประชุมผูถือหุนตองมีผูถอืหุน
และผูรับมอบฉนัทะจากผูถือหุนมาประชุมไมนอยกวา  25 คน หรือมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุนมาประชุมไม
นอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม”  ขณะนี้มีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเอง จํานวน 
59 ราย และการรับมอบฉันทะจํานวน 47 ราย รวมเปน 106  ราย นับจํานวนหุนได 305,504,038 หุน คิดเปนรอยละ 37.59  โดย
ปจจุบันบริษัท มีผูถือหุนทั้งหมด 4,387 ราย  (สี่พันสามรอยแปดสิบเจด็ราย)  รวมจํานวนหุนทั้งสิ้น 812,626,551 หุน (แปดรอย
ยี่สิบสองลานหกแสนสองหมื่นหกันหารอยสิบเอ็นลานหุน)   ครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของบริษัท   และไดเรียนเชิญ 
นายเสวก  ศรีสุชาต  ประธานกรรมการ ทําหนาทีป่ระธานที่ประชุม  และเริ่มการประชุม   

นายเสวก  ศรีสุชาต  ประธานกรรมการ   ทําหนาที่ประธานที่ประชุมจึงขอเปดประชุมสามัญผูถือหุน ประจาํป 2555 
บริษัท เพาเวอรไลน เอ็นจิเนียริ่ง จํากดั (มหาชน)  ตามระเบียบวาระการประชุม  ดงัน้ี  
 
วาระที่  1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถือหุน  ประจําป 2554 เมื่อวันท่ี 29 เมษายน 2554    
 ประธานไดชี้แจงตอที่ประชุมวา บริษัท ไดสงสําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2554   เม่ือวันที่  29  
เมษายน  2554  ใหผูถือหุนไวลวงหนาพรอมกับจดหมายเชิญประชุมแลว จึงเรียนถามผูถือหุนถึงขอสงสัยหรือขอแกไข (ถามี)  
 ประธานไดเรียนถามผูถือหุนวา ทานใดมีขอสงสัยเพิ่มเติมหรือไม หากไมมี ขอที่ประชุมลงมติพิจารณารบัรอง
รายงานการประชุมดังกลาว 
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 มติท่ีประชุม    มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2554 เมื่อวันที่  29  เมษายน  2554 
 โดยมีมตริับรองดวยคะแนนเสียง ดังน้ี 
 เห็นดวย จํานวน 305,420,938 เสียง คิดเปนรอยละ 99.97 
 ไมเห็นดวย จํานวน         37,100 เสียง คิดเปนรอยละ  0.01 
 งดออกเสียง จํานวน         46,000 เสียง คิดเปนรอยละ  0.02 
 จํานวนผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งสิ้น 106 ราย 
 
วาระที่  2 รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2554 

ประธานไดขอให นายสุธี ตันติวณิชชานนท  ประธานเจาหนาที่ฝายบัญชีและการเงิน เปนผูชี้แจงผลการดาํเนินงาน
ของบริษัทในรอบป 2554 ใหที่ประชุมไดรับทราบ  โดยนายสุธี ฯ ไดชี้แจงใหรับทราบ  ดังน้ี 

1. จากงบการเงินรวมของบริษัทในรอบป 2554 กลุมบริษัทมีรายไดรวมเพิ่มขึ้น 2.8% จาก 7.95 พันลานบาท  ในป 
2553 เปน 8.97 พันลานบาทแตมีกําไรข้ันตนลดลง 81.3% จาก 470.96 ลานบาท ในป 2553 เปน 67.99 ลาน
บาท ในป 2554  และมีผลขาดทนุสุทธิใน ป 2554  จํานวน 401.71 ลานบาท ซึ่งเปนผลมาจากการขาดทุนของ
บริษัทยอย 3 บริษัท คือ บริษัท เพาเวอรพรอสเพค จํากัด (PPC) บริษัท Power Line Engineering-Qatar W.L.L.  
ซึ่งอยูที่ประเทศกาตาร (PLQ)  และ บริษัท บํารุงเมือง พลาซา จํากดั (BMP) อยางไรก็ตาม  ทางคณะกรรมการ
ไดเรงแกไขปญหาท่ีเกดิข้ึนทั้ง 3 บริษัทแลว 
1.1 ในสวนของ PPC ไดแกไขปญหาตนทุนของราคาแกลบที่มีราคาสูงขึ้นมาก เปลี่ยนมาใชเปลอืกไมที่มี

ตนทุนต่ํากวา ปรับเปลี่ยนการผลิตกระแสไฟฟาในชวง Peak และ Off Peak ที่ขายใหกับการไฟฟาสวน
ภูมิภาค  รวมถึงการหารายไดเพ่ิมเติมจาก By-products โดยการนําข้ีเถาที่ไดมาจากแกลบและเปลือกไมมา
สรางมูลคาเพิ่ม  รวมถึงการควบคุมตนทุนเชื้อเพลิง  ดวยการจดัซือ้เปลือกไมในปริมาณเพ่ิมขึ้นและ
จัดระบบขนสงใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น  โดยคาดวาการดาํเนินการดังกลาวนี้จะสรางรายไดใหกับ PPC 
เพ่ิมขึ้นและมีผลกําไรอยางตอเน่ืองตอไป 

1.2 ในสวนของ PLQ ไดขายหุนของ PLQ ทั้งหมดตั้งแตวันที่ 23 พฤศจกิายน 2554  เน่ืองจากมีแนวโนมที่จะ
สงผลขาดทุน  ซึ่งจะมีผลกระทบตอผลการดาํเนินงานในภาพรวมของบริษัท  นอกจากนั้นการที ่ PLQ มี
ภาระหน้ีคอนขางสูง  ทําใหอัตราหนี้สินตอทุนสูงมาก  สงผลใหงบการเงินรวมของ PLE ขาดความ
เชื่อม่ันจากสถาบันการเงิน ทําใหการขอการสนบัสนุนวงเงินสินเชื่อเพ่ิมเติมทําไดมยากขึ้น 

1.3 ในสวนของ BMP  ซึ่งผลการขาดทุนในป 2554  เปนผลมาจากภาระดอกเบี้ย, การซื้อพ้ืนที่คนืและคา
เสื่อม ในป 2555 หลังจากการ refinance จะทําใหตนทุนทางการเงินลดลง  เปลี่ยนภาพลกัษณของ
โครงการจาก “บํารุงเมือง” เปน “SOHO” และเริ่มขายพื้นทีอ่ีกครั้งในเดือนมีนาคม 2555 โดยคาดวาจะ
เริ่มรับรูรายไดจากคาเซงและคาเชาประมาณปลายป 2555 หรือ ตนป 2556 ในสวนของพื้นที่พลาซา ใน
สวนของพื้นที่พักอาศัย ชั้น 8, 9 และ 10 ปจจุบันทางโรงพยาบาลรามาธิบดีเชาพ้ืนที่เปนที่พักอาศัยให
แพทยและพยาบาลทําใหมีรายไดปละประมาณ 24 ลานบาท  หากแผนการใหเชาและเซงพื้นที่เปนไปตาม
เปาหมายจะเริ่มทยอยรับรูรายได และผลกาํไรในป 2013 เปนตนไป  
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2. จากงบการเงินเฉพาะบริษัทในรอบป 2554  บริษัทมีรายไดสูงขึ้น 55.5% จาก 3.29 พันลานบาท ในป 2553 เปน 
5.11 พันลานบาท ในป 2554  มีกําไรข้ันตนลดลง 82.3% จาก 310 ลานบาท ในป 2553 เปน 55 ลานบาทในป 
2554  และมีกําไรสุทธิเพียง 52 ลานบาท หรือกําไรตอหุน 0.06 บาท (6 สตางค) เปรียบเทียบกับป 2553 จํานวน 
333 ลานบาท ลดลง 84.4% บริษัทมีทรัพยสินเพิ่มข้ึน 6.3% จาก 5.5 พันลานบาท ในป 2553 เปน 5.9 พันลาน
บาท ในป 2554 รายไดของบริษทัมาจากการดําเนินธุรกิจใน 3 สวน  คือ  การติดตั้งงานระบบ (MEP), งาน
กอสราง (CV)  และงานกอสรางบานเอื้ออาทร (UTH)  และการเรียกเก็บหนี้ไดเพ่ิมเติมจากสาขาของบริษัทที่
ประเทศกาตาร เห็นไดวาธุรกิจ MEP มีผลการดําเนินงานอยูในเกณฑดี  สวน CV และ UTH  มีผลการ
ดําเนินงานขาดทนุเน่ืองจากตนทุนดานวัสดกุอสราง, คาแรงงาน ในสวนของงานกอสรางสูงขึ้นมากในป 2554
ในขณะที่การเก็บรายไดในชวงสิ้นป 2554 ที่ประเทศไทยประสบปญหานํ้าทวม  ทําใหรายไดไมเปนไปตาม
เปาหมาย  สวนตนทุนการสงมอบงาน ของ UTH ก็สูงข้ึนมาก  อยางไรก็ตาม  ปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นไดรับการ
แกไขและอยูระหวางการแกไขในสวนตาง ๆ เพ่ือจะทําใหบริษัทมีรายไดและผลกําไรเพ่ิมข้ึนโดยดาํเนินการ  
ดังน้ี 
2.1 เพ่ิมประสิทธิภาพของทีมงาน Estimate และ Engineering teams  เพ่ือสนับสนุนการประมูลงาน และ

ควบคุมตนทุน 
2.2 เปาหมายลูกคากลุมใหมเพ่ิมเติม เชน โรงงานอุตสาหกรรมตาง ๆ ที่มีงานในสวนของงานระบบ (MEP) 

เพ่ิมขึ้น 
2.3 ควบคุมตนทุนในการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพพรอมกับสงเสริมและพัฒนาบุคลากรใหมศีกัยภาพ

ในการทํางานใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มข้ึน 
2.4 เลือกลงทุนในธุรกิจตอเนื่อง และ/หรือธุรกิจที่สามารถสรางทั้งรายไดและผลกําไรไดดกีวา เชน 

อสังหาริมทรัพย, พลังงาน โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย, พลังงานลม ฯลฯ  
 
นอกจากนี้  ปจจุบันบริษัทมีงานในมือ (Backlog) จํานวน 11.6 พันลานบาท และงานที่คาดไววาจะไดเพ่ิมเติมในปนี้

อีก 5.09 พันลานบาท นาจะทําใหรายไดและผลกําไรเพ่ิมข้ึน 
หลังจากนายสุธี ฯ รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2554 เรียบรอย  ทานประธาน ฯ ไดสอบถามผูถือ

หุนวา มีคําถามหรือขอเสนอแนะเพ่ิมเติมหรือไม  เม่ือไมมีประธานขอใหที่ประชุมลงมติ  
 มติท่ีประชุม  ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัท  ประจําป 2554 
 โดยมีมตดิวยคะแนนเสียง ดังน้ี 
 เห็นดวย จํานวน 305,436,938  เสียง คิดเปนรอยละ 99.98 
 ไมเห็นดวย จํานวน           37,100 เสียง คิดเปนรอยละ   0.01 
 งดออกเสียง จํานวน           30,000 เสียง คิดเปนรอยละ   0.01 
 จํานวนผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งสิ้น 106 ราย 
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วาระที่  3 พิจารณาผลการดําเนินงาน  และอนุมัติงบการเงินประจําป 2554 สําหรับรอบบัญชีส้ินสุด 
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 และรายงานของผูสอบบัญช ี
 ประธานไดชี้แจงตอที่ประชุมวาผลการดําเนินงานและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอย ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2554 ไดผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชี และผานการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและความเห็นชอบของ
คณะกรรมการวาถกูตอง (รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจําป 2554) ซึ่งไดสงใหผูถือหุนลวงหนาพรอมจดหมายเชิญประชุม
แลว และขอใหนายสุธี  ตันติวณิชชานนท ประธานเจาหนาที่ฝายบัญชีและการเงิน เปนผูรายงานผลการดาํเนินงาน ซึ่งสรุปได
ดังน้ี                                                         

 (หนวย : บาท) 

 
 ทั้งน้ีเพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากดั ซึ่งกําหนดใหบริษทัตองจัดทํางบการเงิน ณ วันสิ้นสุด
ของรอบบัญชีของบริษัทที่ผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับอนุญาตแลวและนําเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติ รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 รายงานประจําป 2554 

เมื่อไมมีผูสงสัยประการใดเพิ่มเติม ประธานจึงขอใหที่ประชุมอนุมัติงบการเงิน และรายงานผูสอบบัญชี สิ้นสุด ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 
 มติท่ีประชุม มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทและงบการเงินรวมสําหรับรอบบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2554 และรายงานของผูสอบบัญช ี
 โดยมีมติอนุมัตดิวยคะแนนเสียง ดังน้ี 
 เห็นดวย จํานวน 305,436,938 เสียง คิดเปนรอยละ 99.98 
 ไมเห็นดวย จํานวน         37,100 เสียง คิดเปนรอยละ  0.01 
 งดออกเสียง จํานวน         30,000 เสียง คิดเปนรอยละ  0.01  
 จํานวนผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งสิ้น 106  ราย  
 
 

รายการ  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
2554 2553 2554 2553 

สินทรัพยรวม 7,393,863,850 12,177,448,109 5,908,764,006 5,566,698,189 
หน้ีสินรวม 5,581,490,019 9,846,570,096 3,290,547,311 3,000,122,226 
สวนของผูถือหุน 1,812,373,831 2,330,878,013 2,618,216,695 2,566,575,963 
รายไดรวม 8,973,945,459 7,955,168,292 5,118,546,108 3,291,342,584 
กําไรสุทธ ิ(ขาดทุน) (401,711,768) 197,705,456 51,640,732 332,976,440 
กําไรตอหุน (ขาดทุน) (0.37) 0.30 0.06 0.43 
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วาระที่  4 พิจารณาอนุมัติจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงาน ประจําป 2554 
 ประธานไดชี้แจงวา  ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กําหนดใหบริษัทจายเงินปนผล
จากเงินกําไรเทาน้ัน 
 บริษัทมีนโยบายการจายเงินปนผลประมาณ 50% ของกาํไรสทุธิที่หักภาษีและสํารองตามกฎหมายแลว จากงบ
การเงินเฉพาะบริษัท ดังน้ัน คณะกรรมการบริษทัเห็นวา 
 จากผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2554 ที่ผานมา บริษัทมีผลกาํไรจากผลการดําเนินงาน (งบการเงินเฉพาะ
บริษัท) จํานวน 51,640,732 บาท  มีกําไรสะสมป 2554 จํานวน 51,640,732 บาท ทําให ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทสามารถ
จายเงินปนผลได ดังน้ัน บริษัทจึงขออนุมัติจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงานป 2554 ในอัตราหุนละ 0.04 บาท เปนเงิน 
32,505,062.04 บาท  คิดเปนรอยละ 62.94 ของกําไรสุทธิป 2554 และจัดสรรเงนิกําไร เพ่ือเปนทุนสํารองตามกฎหมายรอยละ 5  
ของกําไรสุทธิป 2554 เปนเงินจํานวน 2,600,000  บาท 
 โดยกาํหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสทิธิรับเงินปนผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2555 และใหรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 
ของ พรบ.หลักทรัพยฯ โดยวิธีปดสมดุทะเบียนพักการโอนหุนในวันที่ 11 พฤษภาคม 2555 และกําหนดจายเงินปนผลวันที่ 25 
พฤษภาคม 2555  โดยมีขอมูลเปรียบเทียบกับการจายเงินปนผล  ดังน้ี 

 
ขอมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจายเงินปนผล 

รายละเอียดการจายปนผล ป 2554 ป 2553 
 1.  กําไร (ขาดทนุ) สุทธิ 51,640,732 บาท 332,976,440 บาท 
2. จํานวนหุน 812,626,551 หุน 812,626,551 หุน 
3. กําไร (ขาดทุน) สะสม 

3.1 สํารองตามกฎหมาย 
3.2 กําไรที่ยังไมไดจดัสรร 

 
2,600,000 บาท 

49,040,732 บาท 

 
60,800,000 บาท

(402,397,179) บาท 
4. เงินปนผลจายอัตราตอหุน 0.04 บาท งดจาย 
5. เงินปนผลจาย 32,505,062.04 บาท งดจาย 
6. สัดสวนการจายเงินปนผลตอกําไรสุทธิ  62.94% ของกําไรสุทธิ งดจาย 

 
มติท่ีประชุม   ที่ประชุมมีมติอนุมัติจายเงินปนผลใหกับผูถอืหุนในอัตราหุนละ 0.04 บาท เปนเงิน 32,505,062.04  

ลานบาท  คิดเปนรอยละ 62.94 ของกําไรสุทธิป 2554 และจัดสรรเงินกําไร เพ่ือเปนทุนสํารองตามกฎหมายรอยละ 5  ของกําไร
สุทธิป 2554 เปนเงินจํานวน 2,600,000 บาท โดยกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิรับเงินปนผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2555 และ
ใหรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพยฯ โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวันที่ 11 พฤษภาคม 2555 
และกําหนดจายเงินปนผลวันที่ 25 พฤษภาคม 2555  
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 โดยมีมติอนุมัตดิวยคะแนนเสียง ดังน้ี 
 เห็นดวย จํานวน 305,436,938 เสียง คิดเปนรอยละ 99.98 
 ไมเห็นดวย จํานวน         37,100 เสียง คิดเปนรอยละ  0.01 
 งดออกเสียง จํานวน         30,000 เสียง คิดเปนรอยละ  0.01  
 จํานวนผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งสิ้น 106  ราย  
 
วาระที่  5 พิจารณาแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ 

วาระท่ี 5.1  พิจารณาแตงตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทท่ีตองออกตามวาระ 
 ประธานไดชี้แจงตอที่ประชุมวา ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั  พ.ศ. 2535     ซึ่งกําหนดวาในการประชุม
สามัญผูถือหุนประจําปทุกครั้ง กรรมการจะตองออกจากตาํแหนงอยางนอยจํานวนหน่ึงในสาม (1/3) โดยอัตรา ถาจํานวน
กรรมการจะแบงออกใหเปนสามสวนไมไดก็ใหออกโดยจํานวนใกลเคียงที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม (1/3) ซึ่งในปน้ีกรรมการซึ่งต
องออกจากตาํแหนงกรรมการของบริษัทฯ ตามกําหนดวาระ ดังน้ี  

 1. นายอํานวย กาญจโนภาศ รองประธานกรรมการ 
 2. นายพิสันต จินตนาภักด ี กรรมการ  

  3. นายสุธี ตันติวณิชชานนท กรรมการ  
 บริษัทไดทําการประกาศในเว็บไซดของบริษัท  เชิญผูถือหุนเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นวามีคุณสมบัติที่เหมาะสม   
เพ่ือรับการคดัเลอืกเปนกรรมการของบริษัท  รวมทั้งการเสนอระเบียบวาระตาง ๆ  แตไมมีผูใดเสนอรายชื่อบคุคล เพ่ือรับการ
พิจารณาคัดสรรเปนกรรมการบรษิัท และไมมีผูใดเสนอระเบียบวาระการประชุมเขามายังบริษัท  ดังน้ันคณะกรรมการสรรหา
และกําหนดคาตอบแทน   จึงไดพิจารณาถึงความเหมาะสมท่ีเปนประโยชนสูงสุดแกการดาํเนินงานของบริษัท และเปนบุคคลที่มี
ความรูความสามารถ มีประสบการณในธุรกิจของบริษัท และมีคุณสมบัติที่ครบถวนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากดั  
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน  และคณะกรรมการบริษัทจึงมีมตเิปนเอกฉันทให  นายอํานวย  กาญจโนภาศ,     
นายพิสันต จินตนาภักดี และนายสุธี ตันติวณิชชานนท  ที่พนจากตําแหนงตามวาระกลับเขาดาํรงตําแหนงกรรมการตออกีวาระ
หน่ึง  โดยขอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงตั้งกรรมการ แทนกรรมการทีต่องออกตามวาระดังกลาวขางตน   
 มติท่ีประชุม   มีมติอนุมัติใหกรรมการออกจากตําแหนงตามวาระ   3  ทาน   คือ   นายอํานวย    กาญจโนภาศ , 
นายพิสันต  จินตนาภกัดี และนายสุธี ตันติวณิชชานนท  และใหกรรมการทั้ง 3  ทาน  คือ  นายอํานวย  กาญจโนภาศ,  นายพิสันต 
จินตนาภักดี และนายสุธี ตันติวณิชชานนท  กลบัเขาเปนกรรมการบริษัทอีกวาระหน่ึง โดยรายชือ่คณะกรรมการบริษัทหลังจาก
มติอนุมัติจะมีกรรมการรวมทั้งหมด  8  ทาน ดังน้ี คือ 
 1. นายเสวก  ศรีสุชาต   ประธานกรรมการ 
 2. นายอํานวย กาญจโนภาศ  รองประธานกรรมการ 
 3. นายพิสิฐ  โรจนมงคล  กรรมการ 
 4. นายพิสันต จินตนาภักด ี  กรรมการ 
 5. นายสุธี  ตันติวณิชชานนท  กรรมการ 
 6. นายสิงหชัย อรุณวุฒิพงศ  กรรมการอสิระ 
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 7. พลโทสินชัย นุตสถติย   กรรมการอสิระ 
 8. นายสมประสงค    บุญยะชัย   กรรมการอสิระ 
 โดยมีมติอนุมัตดิวยคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการแตละคน ดังน้ี 

1.  นายอํานวย   กาญจโนภาศ 
  เห็นดวย จํานวน 305,108,938 เสียง คิดเปนรอยละ 99.87 
 ไมเห็นดวย จํานวน         47,100 เสียง คิดเปนรอยละ  0.02 
 งดออกเสียง จํานวน       348,000 เสียง คิดเปนรอยละ  0.11   

2. นายพิสันต  จินตนาภักดี 
เห็นดวย จํานวน 305,108,938 เสียง คิดเปนรอยละ 99.88 

 ไมเห็นดวย จํานวน         37,100 เสียง คิดเปนรอยละ  0.01 
 งดออกเสียง จํานวน       348,000 เสียง คิดเปนรอยละ  0.11 

3. นายสุธี  ตันติวณิชชานนท 
เห็นดวย  จํานวน 305,108,938 เสียง คิดเปนรอยละ 99.87 

 ไมเห็นดวย จํานวน         47,100 เสียง คิดเปนรอยละ  0.02 
 งดออกเสียง จํานวน       348,000 เสียง คิดเปนรอยละ  0.11  

 จํานวนผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งสิ้น 106  ราย 
 

วาระท่ี  5.2  พิจารณาแตงตั้งกรรมการตรวจสอบท่ีตองออกตามวาระ 
 ประธานช้ีแจงตอที่ประชุมวา  ตามขอบังคับของบริษัท กรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหนง คราวละ 2 ป  
โดยกรรมการทีพ่นจากตาํแหนงตามวาระในปน้ี คือ 

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

คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแลวเห็นวา ดร.สิงหชัย  อรุณวุฒิพงศ,  พลโทสินชัย  นุตสถติย  และนายสมประสงค  
บุญยะชัย มีคุณสมบัติครบถวนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากดั, พระราชบัญญัติหลักทรัพยและมีความรูความสามารถ 
ประสบการณในธุรกิจของบริษัท สามารถทีจ่ะชวยพัฒนาบริษัทได จึงเห็นสมควรพิจารณาแตงตั้งกรรมการที่พนจากตาํแหนง
ตามวาระในครั้งน้ีกลับเขาดาํรงตาํแหนงกรรมการตออีกวาระหน่ึง ทั้งน้ีตั้งแตวันที่ 9 เมษายน  2555 เปนตนไปจนครบกําหนด
วาระในตําแหนง 2 ป และขอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ 
 มติท่ีประชุม  มีมติอนุมัติแตงตั้งกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ทาน  คือ ดร.สิงหชัย อรุณวุฒิพงศ, พลโทสินชัย  นุตสถติย  
และนายสมประสงค  บุญยะชัย  กลับเขาเปนกรรมการตรวจสอบอีกวาระหน่ึง  ดังน้ัน คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจะ
ประกอบดวยกรรมการ รวม 3 ทาน ดังน้ี 
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1. ดร.สิงหชัย อรุณวุฒิพงศ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
2. พลโทสินชัย นุตสถิตย กรรมการตรวจสอบ  
3. นายสมประสงค บุญยะชัย กรรมการตรวจสอบ  

 โดยมีมติอนุมัตดิวยคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการแตละคน ดังน้ี 
1. นายสิงหชัย อรุณวุฒิพงศ 

เห็นดวย  จํานวน 305,117,438  เสียง คิดเปนรอยละ 99.87 
 ไมเห็นดวย จํานวน         47,100 เสียง คิดเปนรอยละ  0.02 
 งดออกเสียง จํานวน        339,500 เสียง คิดเปนรอยละ  0.11 

2. นายสมประสงค  บุญยะชัย 
เห็นดวย  จํานวน 305,127,438  เสียง คิดเปนรอยละ 99.88 
 ไมเห็นดวย จํานวน         37,100 เสียง คิดเปนรอยละ  0.01 
 งดออกเสียง จํานวน        339,500 เสียง คิดเปนรอยละ  0.11 

3. พลโทสินชัย  นุตสถิตย 
เห็นดวย  จํานวน 305,127,438  เสียง คิดเปนรอยละ 99.88 
 ไมเห็นดวย จํานวน         37,100 เสียง คิดเปนรอยละ  0.01 
 งดออกเสียง จํานวน        339,500 เสียง คิดเปนรอยละ  0.11 

 จํานวนผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งสิ้น 106 ราย 
 
วาระที่  6 พิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2555 
 ประธานไดชี้แจงตอที่ประชุมวา การพิจารณาการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2555 ไดผานการพิจารณา
จากคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน โดยกลั่นกรองและพิจารณาอยางละเอียดถึงความเหมาะสมประการตาง ๆ
แลว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรกําหนดคาตอบแทนกรรมการ เทาที่กําหนดไวในป 2554 โดยใหที่ประชุมผูถือหุน 
พิจารณาอนุมัติ สรุปตามตาราง ดังน้ี  

คาตอบแทนกรรมการ 

องคประกอบคาตอบแทน ป 2555 (ปท่ีเสนอ) ป 2554 
คาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 
คาเบี้ยประชุม : กําหนดจายคาเบ้ียประชุมเปนรายคร้ัง 
เฉพาะครั้งท่ีมาประชุม 
    -  ประธาน, กรรมการ, เลขานุการบริษัท, และประธาน
เจาหนาที่ฝายบญัชีและการเงิน  
    -  กรรมการอิสระ 

 
 
 

20,000 บาท/คน/ครั้ง 
 

40,000 บาท/คน/ครั้ง 

 
 
 

20,000 บาท/คน/ครั้ง 
 

40,000 บาท/คน/ครั้ง 
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องคประกอบคาตอบแทน ป 2555 (ปท่ีเสนอ) ป 2554 
คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 
คาตอบแทนรายป  
    -  ประธานกรรมการตรวจสอบ 
    -  กรรมการตรวจสอบ 

 
 

300,000 บาท/คน/ป 
250,000 บาท/คน/ป 

 
 

300,000 บาท/คน/ป 
250,000 บาท/คน/ป 

 
ดังน้ัน เม่ือไมมีผูถือหุนทานใดแสดงความเหน็เพิ่มเติม จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทน

กรรมการ ประจาํป 2555 ดังกลาวขางตน 
 มติท่ีประชุม   ที่ประชุมมีมติอนุมัติคาตอบแทนกรรมการประจําป 2555 สรุปตามตารางดังน้ี 

คาตอบแทนกรรมการ 
 

องคประกอบคาตอบแทน ป 2555 ป 2554 
คาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 
คาเบี้ยประชุม : กําหนดจายคาเบ้ียประชุมเปนรายคร้ัง 
เฉพาะครั้งท่ีมาประชุม 
        -  ประธาน, กรรมการ, เลขานุการบรษิัท, และ
ประธานเจาหนาที่ฝายบัญชีและการเงิน  
    -  กรรมการอิสระ 

 
 
 

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

 
 
 

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

คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 
คาตอบแทนรายป  
    -  ประธานกรรมการตรวจสอบ 
    -  กรรมการตรวจสอบ 

 
 

300,000 บาท/คน/ป 
250,000 บาท/คน/ป 

 
 

300,000 บาท/คน/ป 
250,000 บาท/คน/ป 

 
 โดยมีมติอนุมัตดิวยคะแนนเสียง ดังน้ี 
 เห็นดวย จํานวน 305,408,938  เสียง คิดเปนรอยละ 99.97 
 ไมเห็นดวย จํานวน         65,100 เสียง คิดเปนรอยละ  0.02 
 งดออกเสียง จํานวน        30,000 เสียง คิดเปนรอยละ  0.01 
 จํานวนผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งสิ้น 106 ราย 
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วาระที่ 7 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทน 
 ประธานไดชี้แจงตอที่ประชุมวา คณะกรรมการตรวจสอบไดประเมินจากความเปนอิสระ คุณภาพของผลงาน
ตรวจสอบในป 2554 ที่ผานมา รวมถึงทักษะ ความรูความสามารถ ประสบการณในการตรวจสอบธุรกิจของบริษัท และทีม
สนับสนุนของสํานักงานสอบบญัชี     นอกจากน้ี ไดพิจารณาความเหมาะสมของคาตอบแทนเปนประการสาํคญั คณะกรรมการ
ตรวจสอบจึงเห็นควร เสนอผูสอบบัญชีรายเดิม บริษัท เอส.เค. แอคเคานแตนท เซอรวิสเชส จํากดั เปนผูสอบบัญชี ประจําป 
2555 และคณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแลวเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ แตงตั้ง บริษัท เอส.เค. แอค
เคานแตนท เซอรวิสเชส จํากดั เปนผูสอบบัญชีของบริษัทตอไปเปนปที่ 5 โดยมีรายชื่อผูสอบบัญชี ดังน้ี 

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

 ทั้งน้ี ทั้งสามทานไมมีความสัมพันธหรือสวนไดเสียกับบริษัทฯ / บริษัทยอย / ผูบริหาร / ผูถอืหุนรายใหญ หรือ
เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว  จึงมีความเปนอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัท 
 นอกจากนี้บริษทั เอส.เค. แอคเคานแตนท เซอรวิสเชส จาํกัด ไดรับการคดัเลือกใหเปนสํานักงานสอบบัญชีของ
บริษัทยอยและกิจการรวมคา รวม 7 ราย สําหรับป 2555 ดวย  โดยกําหนดคาสอบบัญชีเฉพาะบริษัท ประจําป 2555 ดังน้ี 

รายการคาตรวจสอบ ป 2555 (ปท่ีเสนอ) ป 2554 
คาตรวจสอบบญัชีรายป 1,130,000 1,380,000 
คาสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส 450,000 450,000 
คาสอบบัญชีงบการเงินรายป และ 3 ไตรมาส ของบริษัทยอยและ
กิจการรวมคา รวม 7 แหง 

873,050 927,050 

รวม 2,453,050 2,987,050 
 เมื่อไมมีผูใดเสนอขอคิดเห็นหรือมีคําถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอใหที่ประชุมผูถอืหุน พิจารณาลงมติแตงตั้งผูสอบ
บัญชีและกําหนดคาตอบแทน 

มติท่ีประชุม    ที่ประชุมมีมติอนุมัติ แตงตั้งนายอําพล  จํานงวัฒน  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4663  หรือนางสาว
วรรญา  พุทธเสถียร ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4387  หรือนายนริศ  เสาวลักษณสกุล ผูสอบบญัชีรับอนุญาต เลขที่ 5369  แหง 
บริษัท เอส.เค. แอกเคานแตนท เซอรวิสเชส จํากดั เปนผูสอบบัญชีของบริษัท  ประจําป  2555 โดยไดรับคาบรกิารการสอบบัญชี
รายป จํานวน 1,130,000 บาท ( หน่ึงลานหนึ่งแสนสามหม่ืนบาทถวน )  คาสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส จาํนวน 450,000 บาท 
( สี่แสนหาหมื่นบาทถวน )   
 โดยมีมติอนุมัตดิวยคะแนนเสียง ดังน้ี 

เห็นดวย จํานวน 305,408,938  เสียง คิดเปนรอยละ 99.97 
 ไมเห็นดวย จํานวน         65,100 เสียง คิดเปนรอยละ  0.02 
 งดออกเสียง จํานวน        30,000 เสียง คิดเปนรอยละ  0.01 
 จํานวนผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งสิ้น 106 ราย 
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วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ (ถามี) 
- ไมมี – 

 
ประธานไดสอบถามผูถือหุนที่เขารวมประชุมวา ทานใดยังมีคําถามที่จะใหคณะกรรมการบริษัทชี้แจงเพ่ิมเติมอีก 

หรือไม 
นายวรพงษ กิตติขจรอศัวโชติ เปนผูถือหุนจํานวน 100 หุน และเปนผูรับมอบอํานาจจากนายกิตติ  กิตติขจรอศัวโชต ิ

จํานวนหุน 122,000 หุน ไดสอบถามถึงสาเหตุของการที่งบการเงินรวมของบริษัท มีผลขาดทุนและทางคณะกรรมการบริษัท 
และผูบริหาร มีแผนแกไขปรับปรุงอยางไร 

นายสุธี ตันติวณิชชานนท กรรมการและประธานเจาหนาที่ฝายบัญชีและการเงนิ ชี้แจงวา การขาดทุนในงบการเงิน
รวมเปนผลมาจาการขาดทุนของบริษัทยอย 3 บริษัท คือ PPC, PLQ และ BMP ตามที่ไดชี้แจงไวแลวในวาระที่ 2 ซึ่งแนวทางการ
ปรับปรุงแกไขกจิการทั้ง 3 บรษิัทไดชี้แจงไวแลวในวาระที่ 2 เชนเดียวกัน ในสวนของบริษัทจะเพ่ิมประสิทธิภาพของทีมงาน
ประเมินราคาและเอ็นจิเนียริ่ง เพ่ือสนับสนุนการประเมินงาน และควบคุมตนทุน เลือกลงทุนในธุรกิจที่สรางรายไดอยางตอเน่ือง 
เชน ธุรกิจพลังงาน, โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย และพลังงานลม ฯลฯ 

นายวรพจน กิตติขจรอศัวโชติ สอบถามความคบืหนาของการแกไขปญหา BMP หรือปจจุบันเปลี่ยนชื่อเปน SOHO 
วาเริ่มดีขึ้นหรือไม และคณะกรรมการมีความมั่นใจการแกไขปญหาอยางไร 

นายเสวก ศรสีุชาต ประธาน ชี้แจงวา ม่ันใจหลังจากเปลี่ยนภาพลักษณของ BMP โดยการเปลี่ยนชื่อเปน SOHO เริ่ม
ปรับปรุงตกแตงอาคารทั้งภายนอกและภายในใหสวยงามขึ้น รวมถึงการประชาสัมพันธ และเร่ิมเปดขายและเชาพ้ืนที่ เม่ือเดือน 
มีนาคม 2555 ที่ผานมา ไดรับการตอบรับดีพอควรโดยขายพื้นทีไ่ดแลวประมาณ 15 – 20 % โดยคาดวาจะทําการเปดโครงการ
อยางเปนทางการประมาณ พฤศจิกายน 2555 และเริ่มทยอยรับรูรายไดอยางเต็มทีป่ระมาณตนป 2556 

นายวรพจน กิตติขจรอศัวโชติ สอบถามวาปจจบุันสัดสวนของรายไดมาจากแหลงใด ภายในหรือภายนอกประเทศ 
เปนสัดสวนเทาไร เพราะปจจุบันหุนบริษัทรับเหมาอ่ืนๆ ไมไดมีแหลงรายไดจากธุรกิจเดียว อยากทราบวาอนาคตบริษัทจะ
วางแผนอยางไร 

ประธาน ชี้แจงวา ที่ผานมาในป 2554 มีรายไดจากตางประเทศประมาณ 30% จากในประเทศ 70% ซึ่งสวนของ
รายไดในประเทศมาจากงานรับเหมากอสราง 80% สวนที่เหลือเปนสวนของบริษัทยอยอ่ืน เชน PPC ทําธุรกจิผลิตไฟฟาจาก
แกลบและเปลอืกไม , STR ทําธุรกิจบานจัดสรร จังหวัดอุดรธานี และจะเริ่มรับรูรายไดจาก BMP ในอนาคต สวนการลงทุน
เพ่ิมเติมบริษัทจะพิจารณาจากธุรกิจที่สามารถสรางรายไดและผลกําไรอยางตอเนื่อง นอกจากนั้น สําหรับธุรกิจรบัเหมากอสราง
บริษัทไดรับงานราชการเพิ่มเติม เชน เม่ือเร็วๆน้ีไดรับงาน โครงการของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2 โครงการ มูลคารวมประมาณ
เกือบ 3.0 พันลานบาท 

นายวรพจน กิตติขจรอศัวโชติ สอบถามถึงนโยบายการบริหารลกูหน้ีในปจจุบันเปนอยางไร เพราะที่ผานมาเห็นวา
บริษัท ไดรับงานเปนจํานวนมากแตมีปญหาดานการเก็บหนี ้

นายสุธี ตันติวณิชชานนท ชี้แจงวา บริษัทมีข้ันตอนในการบริหารลกูหน้ีอยางชัดเจนโดยเร่ิมตนจาก ข้ันตอนในการ
พิจารณาเครดติของลูกคา กอนเขาไปรับงานอยางชัดเจน พิจารณาความเสี่ยงทางดานตางๆ หลังจากน้ันการติดตามหนี้คางชําระมี
ข้ันตอนติดตามอยางใกลชิด กรณีลูกคาผดินัดการชําระหน้ีตั้งแต 7 วัน จนถึง 30 วัน จะเริ่มออกจดหมายเตือน และทีมงานเรงรัด
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หน้ีจะติดตามอยางใกลชิด รวมทั้งเจรจาใหชําระหน้ี หากยังไมไดรับชาํระหน้ีจะจัดสงใหฝายกฎหมายดําเนินตามขั้นตอนตอไป 
รวมถึงการใหฝายกอสรางชะลองานหรือหยุดงาน เพ่ือใหการตดิตามหน้ีเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

นายวรพจน กิตติขจรอศัวโชติ เห็นวาที่ผานมาบริษัทประสบกับปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ทําใหผลประกอบการไม
เปนไปตามคาดหวัง อยากทราบวาจะมีอะไรที่จะเปนความหวังไดบาง 

นายเสวก ศรีสุชาต  ประธาน ชี้แจงวา ในระยะที่ผานมาไดติดตามงานโครงการตางๆของภาครัฐ ตลอดมา เชน
โครงการกอสรางรัฐสภา บริษัทก็เปน 1 ใน  4 บริษัท ที่ไดรับการคดัเลือกใหเขาประมูลงานกอสรางอาคารรัฐสภา หลังใหม 
มูลคางานกวาหม่ืนลานบาท นอกจากนี้ยังมีโครงการรถไฟฟาความเร็วสูง โครงการกอสรางอาคารตางๆของทางราชการ ซึ่ง
กําลังตดิตามอยูและคาดวาบริษทันาจะมีโอกาสที่ด ี

นายวรพจน กิตติขจรอศัวโชติ สอบถามวาจะมีนโยบายที่จะเพ่ิมทุนหรือไม 
นายเสวก ศรีสชุาต  ประธาน ชี้แจงวา  ในขณะน้ียังจะไมมีการเพิ่มทุน 

นายภูมิระพี อนันทสิงห ผูรับมอบอํานาจ จากสมาคมสงเสริมผูลงทุน ถือหุนจํานวน 5 หุน ขอสอบถามเรื่องการขาย
เงินลงทุนในบริษัท Power Line Engineering – Qatar W.L.L. (PLQ) โดยไดรับขอมูลมาจากรายงานขาวของบริษัทที่แจงตอ
ตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทยดังน้ี 

- การขายเงินลงทุนใน PLQ ใหกับ Mr.Niza Mehanna จํานวน 540,000 หุน ในราคารวม 8.7 ลานกาตารรีอัล 
(ประมาณ 72.2 ลานบาท) และนายเสวก ศรสีุชาต จํานวน 300,000 หุน ในราคารวม 4.5 ลานกาตารรีอัล 
(ประมาณ 37.35 ลานบาท) โดยยังไมปลอดภาระค้ําประกัน ทําให PLE มีภาระค้าํประกันอีกจาํนวนมาก มีความ
เหมาะสมหรือไม 

นายเสวก ศรีสชุาต  ประธาน ชี้แจงวา การขายหุน PLQ เปนเพราะที่ผานมา  PLQ มีแนวโนมที่จะมีภาระหน้ีเพ่ิมข้ึน 
ซึ่งมีผลทาํใหงบการเงินรวมของบริษัทมีอัตราหนี้สินตอทุนสูงมาก ทําใหสถาบนัการเงินและธนาคารเครงครดัในการสนับสนุน
ดานการเงินแกบริษัท และเปนอุปสรรคสาํคัญในการขยายงานของบริษัทในอนาคตตอไป นอกจากน้ันการที่บรษิทัตองขายหุน
ใน PLQ ใหแกนายเสวก ศรีสชุาต เปนเง่ือนไขหนึ่งที่ทางธนาคารที่ใหการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อกับ PLQ กําหนดไวกอนที่
ธนาคารดังกลาวจะพิจารณาปลอดภาระคํ้าประกนัใหกับบริษัท ภาระค้ําประกันของบริษัทที่ทําใหกับ PLQ แมวาจะมีจํานวน
คอนขางสูง แตเปนภาระค้ําประกันลกัษณะโครงการตอโครงการ (Project Financing) ดังน้ัน เมื่องานแตละโครงการเสร็จและสง
มอบใหกับเจาของโครงการภาระคํ้าประกันจะทยอยลดลงและหมดไป 

นายภูมิระพี อนันทสิงห ผูรับมอบอํานาจ จากสมาคมสงเสริมผูลงทุน สอบถามวา รายงานการขายเงินลงทุนดังกลาว 
ผานการอนุมัตจิาก คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท อนุมัติ แลวหรือไม ตลอดจนรายการดังกลาวเปนรายการ
ที่เกี่ยวโยงกัน และมีขนาดรายการขนาดใหญตามเกณฑที่ตองขออนุมัติจากผูถือหุน ใชหรือไม 

นายธาดา ชุมะศารทลู เลขานุการบริษัท ชี้แจงวา รายการขายเงินลงทุนดังกลาวใหกับบุคคลทั้ง สองที่กลาวขางตน
ไดรับการพิจารณาและอนุมัติจาก คณะกรรมกาตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท เรียบรอยแลว และรายการดังกลาวเปน
รายการท่ีเกี่ยวโยงกัน ซึ่งมีขนาดของรายการเกนิกวา 20 ลานบาท หรือ 3% ของ NTA ตองขออนุมัติจาก ที่ประชุมผูถือหุน ซึ่ง
บริษัทจะไดคัดเลือก ที่ปรึกษาทางดานการเงินอิสระ (IFA) เพ่ือเขาประเมินการทํารายงานและเสนอความเห็นตอผูถือหุนเพื่อ
พิจารณาใหสัตยาบัน เน่ืองจากรายการน้ีไดดําเนินการไปเรียบรอยแลว โดยคาดวาจะสามารถจัดประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 
1/2555 ไดภายใน ปลายเดือน มิถุนายน หรือ ตนเดือน กรกฎาคม 2555 นี้ เพ่ือใหสัตยาบันในการทํารายการดังกลาว   
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เมื่อไมมีผูใดซกัถามหรือเสนอแนะเพ่ิมเติม  ประธานจึงกลาวขอบพระคุณผูถือหุนทุกทาน และขอปดการประชุม 
 
ปดประชุมเวลา  16.00 น. 
 
 

ลงนาม…………………………………..ประธานที่ประชุม                  
  ( นายเสวก  ศรสีุชาต ) 

       
     บันทึกการประชุมโดย 
 

 
ลงนาม……………………………………….. 

     (นายธาดา  ชมุะศารทลู) 
                                เลขานุการบริษทั 
 
 

รับรองวาถูกตอง 
 
 

ลงนาม……………………………………….………………..……………….…….. 
( นายเสวก  ศรีสชุาต)                 ( นายอํานวย  กาญจโนภาศ) 

                                                                กรรมการ                                         กรรมการ 
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Attachment No.1 

Minutes of the 2012 Annual General Meeting of Shareholders 
Power Line Engineering Public Company Limited 

April 26, 2012 

The 2012 Annual General Meeting of Shareholders was held at The Terrace, 9th floor, 
Imperial Queen’s Park Hotel, 199 Soi Sukhumvit 22, Klongton Sub-District, Klongtoey District, 
Bangkok. 

As of the share registration book closing date on March 30, 2012, there were a total of 4,387 
shareholders, holding 812,626,551 shares. There were 59 shareholders and 47 proxies or 106 in total 
attending the meeting, accounting for 305,504,038 shares, or 37.59%. The quorum for meeting was 
completed.   
The Meeting commenced at 14.00 hours. 

 Mr. Thada Chumasaratul, Secretary of the Company welcomed and thanked the shareholders 
and proxies for taking time to attend the 2012 Annual General Meeting of Shareholders. The Meeting 
was requested to consider the matters based on the agenda item for this Meeting, consisting of 8 
agenda items in total of which the details were attached together with the invitation notice for this 
meeting that the Company has already been submitted to all shareholders and posted on the Company’s 
website at http://www.ple.co.th.
 According to Section 27 of the Company’s Articles of Association stated that “the Chairman of 
the Meeting shall conduct the Meeting under the Company’s Articles of Association, Re: The Meeting 
and change of agenda order shall be performed with the votes of no less than two-thirds (2/3) of the 
shareholders present at the meeting”. The followings are procedures and methods for the Meeting’s 
voting and vote counting in each agenda: 

Meeting Procedures on Voting and Vote counting on various agenda items 
Raising issues:
If any shareholders who wish to raise any matters to the Meeting must raise their 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 held, or shares represent in case of proxy 
- Any matters will be addressed.   
Voting procedures:
In order to the Meeting proceed with fast and don’t waste time of shareholders,  
- In every agenda, the Chairman shall ask the meeting whether there are anyone 

disapproved and abstained votes.   
- If there were no votes for disapproval or abstention, the Chairman shall conclude that the 

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

- If there were votes for disapproval or abstention in any agenda, the Chairman shall ask 
the shareholders and proxies to vote the disapproval or abstention in the ballots.  

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

- When shareholders or proxies vote on the ballots, the Chairman shall ask the Company’s 
staff to collect all ballots from shareholders for the vote counting.  

- The Company’s staff shall collect the ballots only from the shareholders and proxies who 
disapprove or abstain on each agenda. In the agenda of the election of Directors and 
Audit Committee, the votes shall be cast for each nominated candidate on an individual 
basis and the Company’s staff shall collect the ballots from all shareholders. 
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Vote counting process and announcement
- For the vote counting, only votes for disapproval and abstention on each agenda item 

would be counted.  
- The remaining votes would be considered as approval on each agenda item. 
- The vote counter shall count the votes and announce the voting results on each agenda 

item that there was a vote at the Meeting. 
In the event of the ballots shall be declared void
- If votes cast in ballots does not match the agenda item  
- If voters do not make any marks on their ballots and submit their ballots over the 

Company’s staff to count the votes  
- If the 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 Secretary of the Company asked whether there are any questions on the voting process 

from the shareholders. If there were no questions, it would be deemed that the meeting acknowledged 
the Meeting procedure and voting and vote counting methods. 

Thereafter, the Secretary of the Company then introduced and invited the Board of Directors 
and Executive Committee who participated the Meeting as follows: 
Board of Directors

1. Mr. Swake   Srisuchart  Chairman 
2. Mr. Amnuay Karnjanopas  Vice Chairman 
3. Mr. Pisit  Rojanamonkol  Director 
4. Mr. Phisant  Chintanapakdee  Director 
5. Mr. Sutee  Tantivanicharnon Director 
6. Dr. Singchai Aroonvuphiphong Independent Director 
There were two directors namely, Mr. Somprasong Boonyachai, Independent Director and Lt. 

Gen. Sinchai Nusatit, Independent Director, absent from the Meeting due to they have urgently other 
duties.
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 
5. Mr. Sutee  Tantivanicharnon Member of Executive Committee /  

  Chief    Financial Officer  
6. Mr. Thada  Chumasaratul  Member of Executive Committee 
7. Mrs. Chutima  Yu-Sathorn  Member of Executive Committee  

There were three executive directors namely, Mr. Somsak Kuptamatee, Mr. Chuer Pavasant, 
and Mr. Somsak Somboonsub, absent from the Meeting due to they have urgently in duties aboard and 
in other provinces. 

The Secretary of the Company then introduced Miss Wanraya Puttasatiean, the Certified 
Auditor of the Company and Mr. Dang Pangsuk, legal advisor of the Company, Mr. Chayang 
Wanawan, Internal Audit Manager of the Company, and Mr. Chakkapong Jit-ampai, Accounting 
Manager to the Meeting as all of them would act as vote counting committee for each agenda. The 
Secretary of the Company also invited 1-2 shareholders in the Meeting to act as vote counting 
committee but no shareholders volunteered for participation. 

The Secretary of the Company informed the Meeting that “according to Section 27 the 
Company’s Articles of Association stipulated that there shall be shareholders and proxies present at the 
Meeting in the number of not less than twenty-five persons, or not less than one-third (1/3) of the total 
number of shares sold of the company to complete the quorum”. Currently, there were 59 shareholders 
attending the Meeting in person and there were 47 shareholders attending the Meeting by proxy, 
totaling 106 shareholders and proxies present at the Meeting, accounting for 305,504,038 shares, or 
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37.59%. As of today, there were 4,387 shareholders (Four thousand, Three Hundred and Eighty Seven 
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. The Secretary of the Company then 
invited Mr. Swake Srisuchart, acting Chairman of the Board of Directors, presided over the Meeting as 
Chairman of the Meeting and declared the 2012 Annual General Meeting of Shareholders opened.   

Mr. Swake Srisuchart, Chairman of the Board of Directors, presided over the Meeting as 
Chairman of the Meeting and preceded the 2012 Annual General Meeting of Shareholders of Power 
Line Engineering Public Company Limited with the following agenda items: 

Agenda 1  To Certify the Minutes of the 2011 Annual General Meeting of
 Shareholders held on April 29, 2011.
 The Chairman informed the Meeting that the Company had already submitted a copy of the 
Minutes of the 2011 Annual General Meeting of Shareholders, held on April 29, 2011 to all 
shareholders together with the notice of this Meeting prior to the Meeting.  
   The Chairman invited the shareholders to question and comment relevant issues. Since there 
were no questions or comments, the Chairman then requested the Meeting to consider the resolution 
for this agenda. 

Resolution The Meeting resolved that the Minutes of the 2011 Annual General Meeting of 
Shareholders, held on April 29, 2011 be approved with the following votes: 

Approved      305,420,938  votes,  representing     99.97%   
Disapproved              37,100  votes,  representing   0.01% 
Abstained             46,000  votes,  representing   0.02% 

 There were 106 shareholders attending the Meeting.  

Agenda 2 To acknowledge the Company’s 2011 Operating Results
 The Chairman assigned Mr. Sutee Tantivanicharnon, Chief Financial Officer, to report the 
Company’s 2011 operating results to the Meeting as follows.  

1. Referring to the Company’s consolidated financial statements of the 2011, the Company 
group’s total revenue increased by 2.8% from Baht 7.95 billion in 2010 to Baht 8.97 
billion but its gross profit reduced by 81.3% from Baht 470.96 million in 2010 to Baht 
67.99 million in 2011 and the net loss in 2011 amounted to Baht 401.71 million as a result 
of the losses in three subsidiaries, namely, Power Prospect Co., Ltd. (PPC), Power Line 
Engineering-Qatar W.L.L. (PLQ) in Qatar and Bumrung Muang Plaza Co., Ltd. (BMP). 
Nevertheless, the Board had rushed to solve the problem in such three companies. 
1.1 As for PPC, the Company has solved a problem regarding significantly increasing 

husk cost by using barks with a lower cost instead, adjusting electrical production 
during peak and off peak seasons for selling to the Provincial Electricity Authority 
and increasing revenue from by-products by means of using wood ashes derived from 
husks and barks to increase the value; including monitoring fuel costs by purchasing 
more barks and improving the efficiency of transportation. It is expected that these 
measures would increase PPC’s revenue and generate continuous profits to PPC. 

1.2 As for PLQ, all of PLQ’s shares were disposed on November 23, 2011 because the 
company tended to suffer a negative figure, which would consequently affect the 
overall operating results of the Company. In addition, as PLQ had relatively high 
liabilities, resulting in the high D/E ratio, financial institutes would lack in confidence 
in PLE’s consolidated financial statements. As a result, a request for additional loan 
would hardly be supported.  

1.3 With regard to BMP, its loss in 2011 was resulted from interest payments, repurchase 
of spaces and depreciations. In 2012,  after the refinance, the financial cost would be 
less, the company’s image “Bumrung Mung” would be changed to “SOHO” and the 
spaces would be sold again in March 2012 whereby the revenues from selling outs 
and rentals would be started to be recognized around the end of 2012 or the early of 
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2013. As for the plaza area and 8th, 9th, and 10th floors of the residential area, 
Ramathibodi Hospital rents them as accommodations for doctors and nurses, yielding 
approximately 24 million Baht per year. Should the rental and selling out plan goes 
as planned, the revenue and profit would be gradually recognized from 2013 
onwards.

2. Referring to the Company’s separate financial statements of the 2011, the Company’s 
revenue increased by 55.5% from Baht 3.29 billion in 2010 to Baht 5.11 billion in 2011. 
Its gross profit decreased by 82.3% from Baht 310 million in 2010 to Baht 55 million in 
2011 and the net profit was only Baht 52 million or representing the profit of Baht 0.06 
per share (6 Satang), decreasing from that in 2010 was Baht 333 million by 84.4%. The 
Company’s asset increased by 6.3% from Baht 5.5 billion in 2010 to Baht 5.9 billion in 
2011. The Company’s revenues were derived from 3 businesses i.e., Mechanical Electrical 
and Plumbing (MEP), Construction Works (CV) and Uea-Arthorn Housing (UTH), and 
additional debt collection from the branch at Qatar. MEP operating performance was good 
whereas CV and UTH suffered loss due to the high increase in construction material cost 
and wage during 2011 while the collection of revenue during the end of 2011, when 
Thailand encountered the flooding crisis, did not reach the goal. Additionally, the work 
delivery cost of UTH significantly increased. However, to increase the Company’s 
revenue and profit, such problems are under the remedial process as follows: 
2.1 Enhancing the efficiency of Estimate and Engineering teams in order to improve the 

biding process and the cost control; 
2.2 Targeting new customer groups such as industrial factories using MEPs; 
2.3 Efficiently controlling the operating costs together with supporting and improving the 

capability of personnel so that the work would be more efficient and effective; and 
2.4 Investing in the business with continuity and/or the business capable to generate 

better revenue and profit such as real estate, energy (solar plants) and wind energy 
etc. 

 In addition, the Company had backlogs of Baht 11.6 billion and prospective incomes of Baht 
5.09 billion in this year, which should help increasing the revenue and profit of the Company. 
 After Mr. Sutee has finished presenting the Company’s 2011 operating results, the Chairman 
invited the shareholders to question and comment. Since there were no questions or comments, the 
Chairman requested the Meeting to consider the resolution for this agenda. 

Resolution The Meeting resolved to acknowledge the Company’s 2011 operating results 
with the followings votes: 

Approved    305,436,938 votes,  representing   99.98%   
Disapproved            37,100 votes,  representing   0.01% 
Abstained           30,000 votes,  representing   0.01% 

 There were 106 shareholders attending the Meeting.  

Agenda 3  To consider and approve the Company’s 2011 performance and financial statements 
for the fiscal year ended December 31, 2011 and Auditor’s Report

 The Chairman informed the Meeting that the operating results and the consolidated financial 
statements of the Company and its subsidiaries as of December 31, 2011 has passed the Auditor’s 
examination and the Audit Committee’s review, including the Board of Directors’ consent and 
verification (details as appeared in the 2011 Annual Report) which has been submitted in advance 
together with the notice of this Meeting to the shareholders. The Chairman 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) 

In order to comply with the Public Limited Company Act, the Company is required to 
prepare audited financial statements as of the end of the accounting period and propose them to the 
Shareholders’ Meeting for approval. The details of which are shown in Attachment 2 - 2011 Annual 
Report.

Since there were no further questions or comments, the Chairman then requested the Meeting 
to approve the financial statements and the Auditor’s report for the year ended December 31, 2011.  

Resolution The Meeting resolved to approve the Company’s separate and consolidated 
financial statements for the fiscal year ended December 31, 2011, and the Auditor’s report with the 
followings votes:

Approved    305,436,938 votes,  representing   99.98%   
Disapproved            37,100 votes,  representing   0.01% 
Abstained           30,000 votes,  representing   0.01%  

 There were 106 shareholders attending the Meeting.  

Agenda 4  To consider and approve the dividend payment for the Company’s 2011 Operating 
Results

The Chairman informed that according to Section 115 of the Public Limited Company, B.E. 
2535, the Company is required to pay dividend from the profits only.

The Company has a policy of paying dividend at a rate of 50% of the Company’s net profit 
after tax and legal reserve from the separate financial statements. Therefore, the Board of Directors 
opined as follows:

In the Company’s 2011 operating results, the operating profit (separate financial statements) 
was Baht 51,640,732. The accumulated profits in 2011 amounted to Baht 51,640,732; therefore, as of 
December 31, 2011, the Company was able to pay the dividend. Accordingly, the Company requested 
the shareholders to approve the dividend payment for the 2011 operating results at a rate of Baht 0.04 
per share, totaling Baht 32,505,062.04 or representing 62.94% of the Company’s 2011 net profit and 
the allocation of the profit as the legal reserve at a rate of 5% of the 2011 net profit, totaling Baht 
2,600,000.

The Board of Directors has determined the Record Date to entitle rightful of shareholders 
who may receive the dividend on May 10, 2012 and determining the name of shareholders pursuant to 
Section 225 of the Securities and Exchange Act by the share registration book closing date on May 11, 
2012 in order to set the date for gathering the list of shareholders who are entitled to receive the 
dividend. The dividend payment will be on May 25, 2012. The comparative dividend information is as 
follows:

Description 
Consolidated Financial Statements Company 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 Shareholders’ 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
Earning (loss) per share  (0.37) 0.30 0.06 0.43



33

The comparative dividend payment 

Details of dividend payment 2011 2010 
1. Net profit (loss) 51,640,732 Baht 332,976,440 Baht
2. No. of shares 812,626,551 shares 812,626,551 shares
3. Accumulated profits (losses) 

3.1 Legal reserve 
3.2 Non-allocated profit 

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

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

4. Dividend per share 0.04 Baht None
5. Total dividend payment 32,505,062.04 Baht None
6. Dividend payout ratio (%) 62.94% of the net profit None

Resolution  The Meeting resolved to approve the dividend payment to the shareholders at the 
rate of Baht 0.04 per share, totaling Baht 32,505,062.04 or representing 62.94% of the Company’s 
2011 net profit; the allocation of the profit as the legal reserve of 5% of the Company’s 2011 net profit, 
totaling Baht 2,600,000; and the Record Date to entitle rightful of shareholders who may receive the 
dividend on May 10, 2012 and gathering the name of shareholders pursuant to Section 225 of the 
Securities and Exchange Act by the share registration book closing date on May 11, 2012 and The 
dividend payment will be May 25, 2012, with the followings votes:  

Approved    305,436,938 votes,  representing   99.98%   
Disapproved            37,100 votes,  representing   0.01% 
Abstained           30,000 votes,  representing   0.01% 

 There were 106 shareholders attending the Meeting.  

Agenda 5  To consider and approve the appointment of directors .

Agenda 5.1 To consider and approve the appointment of directors to replace those who 
retired by rotation.

The Chairman informed the meeting that according to the Public Limited Company Act, 
B.E. 2535 which stipulates that at every Annual General Meeting of Shareholders, there must be at 
least one-third (1/3) of the members of the board of directors or the nearest number must retire by 
rotation. In this year, there were three directors who must retire by rotation namely:   

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

 The Company had been published on the Company’s website and invited the shareholders 
to nominate persons with appropriate qualification to be selected as the Company’s directors, including 
propose additional business which they deemed important and appropriate to be included in the agenda 
of the Meeting. However, no shareholder nominated any person to be selected as the Company’s 
directors and/or proposed any other agenda item. Thus, the Nomination and Remuneration Committee 
has 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 Limited Company Act. Therefore, the Nomination and 
Remuneration Committee and the Board of Directors had a unanimous resolution to re-appoint Mr. 
Amnuay Karnjanopas, Mr. Phisant Chintanapakdee and Mr. Sutee Tantivanicharnon, 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 are completed and had to leave the 
position as mentioned above.  
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 Resolution   The Meeting resolved to approve the re-appointment of all three directors retired 
by rotation namely; Mr. Amnuay Karnjanopas, Mr. Phisant Chintanapakdee and Mr. Sutee 
Tantivanicharnon 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. Somprasong  Boonyachai  Independent Director  

 The appointment of the directors was approved on an individual basis with the following 
votes:

1.  Mr. Amnuay Karnjanopas 
Approved     305,108,938 votes,  representing   99.87%  
Disapproved                         47,100 votes,  representing   0.02% 
Abstained                       348,000 votes,  representing   0.11% 

2. Mr. Phisant Chintanapakdee 
Approved     305,108,938 votes,  representing   99.88%   
Disapproved                        37,100 votes,  representing   0.01% 
Abstained                       348,000 votes,  representing   0.11% 

3. Mr. Sutee  Tantivanicharnon 
Approved     305,108,938 votes,  representing   99.87%   
Disapproved                         47,100 votes,  representing   0.02% 
Abstained                       348,000 votes,  representing   0.11% 

 There were 106 shareholders attending the Meeting.  

Agenda 5.2 To consider and approve the appointment of members of the Audit Committee to 
replace those who retired by rotation. 

 The Chairman informed the Meeting that according to the Company’s Articles of Association 
which stipulates that the members of the Audit Committee are subject to a 2-year term. In this year, the 
directors whose terms had completed and had to leave the position consisted of:  

1. Dr. Singchai   Aroonvuphiphong Chairman of the Audit Committee 
2. Lt. Gen. Sinchai  Nusatit   Member of the Audit Committee  
3. Mr. Somprasong  Boonyachai      Member of the Audit Committee 

   
 The Board of Directors had considered that Dr. Singchai Aroonvuphiphong, Lt. Gen. Sinchai 
Nusatit and Mr. Somprasong Boonyachai possess with complete qualification stipulated by the Public 
Limited Company Act and are capable and skillful with experience in business of the Company which 
would be beneficial to the Company. Therefore, it is deemed appropriate to re-appoint those directors 
who were retired by rotation in this agenda, to the position for another term, effective from April 9, 
2012 until the end of 2-year term and requested the Meeting to consider and approve the same.         
 Resolution The meeting resolved to approve the re-appointment of the three directors 
namely: Dr. Singchai Aroonvuphiphong, Lt. Gen. Sinchai Nusatit and Mr. Somprasong Boonyachai to 
be members of the Audit Committee for another term. Therefore, the list of the Company’s Audit 
Committee would consist of 3 members as follows:   
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1. Dr. Singchai   Aroonvuphiphong Chairman of the Audit Committee 
2. Lt. Gen. Sinchai  Nusatit  Member of the Audit Committee  
3. Mr. Somprasong  Boonyachai     Member of the Audit Committee 

 The appointment of the directors was approved on an individual basis with the following 
votes:

1.  Dr. Singchai  Aroonvuphiphong 
Approved     305,117,438 votes,  representing   99.87%   
Disapproved                          47,100 votes,  representing   0.02% 
Abstained                        348,000 votes,  representing   0.11% 

 2. Mr. Somprasong Boonyachai 
Approved     305,127,438 votes,  representing   99.88%   
Disapproved                          37,100 votes,  representing   0.01% 
Abstained                       339,500 votes,  representing   0.11% 

3. Lt. Gen. Sinchai Nusatit 
Approved     305,127,438 votes,  representing   99.88%   
Disapproved                          37,100 votes,  representing   0.01% 
Abstained                       339,500 votes,  representing   0.11% 

There were a total of 106 shareholders attending the Meeting. 

Agenda 6  To consider and approve the determination of the Board of Directors’ remuneration 
for the year 2012

 The Chairman informed the Meeting that the consideration of the directors’ remuneration for 
2012 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 2011 which can be summarized as follows: 

Board of Directors’ Remuneration
 

Components of Remunerations 2012 (proposed year) 2011 

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

Baht 20,000 /person/time 

Baht 40,000 /person/time 

Baht20,000/person/time

Baht40,000/person/time
Audit Committee’s remuneration 
Yearly payment 
-  Chairman of the Audit Committee  
-  Directors  

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

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

Since there were no further questions or comments, the Chairman then requested the Meeting 
to consider approval of the aforementioned directors’ remuneration for 2012.  

Resolution  The Meeting resolved to approve the directors’ remuneration for 2012 which can 
be summarized as follows: 



36

 
Board of Directors’ Remuneration

Components of Remunerations 2012 (proposed year) 2011 

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

Baht 20,000 /person/time 

Baht 40,000 /person/time

Baht20,000/person/time

Baht40,000/person/time
Audit Committee’s remuneration 
Yearly payment 
-  Chairman of the Audit Committee  
-  Directors  

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

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

 The remunerations were approved with the following votes: 
Approved    305,408,938 votes,  representing   99.97%   
Disapproved              65,100 votes,  representing   0.02% 
Abstained           30,000 votes,  representing   0.01% 

There were a total of 106 shareholders attending the Meeting. 

Agenda 7 To consider and approve the appointment of the auditor and the auditing fee
 The Chairman informed the Meeting that the Audit Committee has evaluated the 
independency and audit quality during 2011, 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 
appointment of S.K. Accountant Services Co., Ltd.  as the Company’s auditor for the year 2012.  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 auditor for another year which is the 5th

year with following list of 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 conflict of interests with the Company/ Subsidiaries/ 
Executives/ Major Shareholders/ or relate to the aforementioned persons. Therefore, they have 
independent in performing their duties and express their opinion towards 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 2012.  The Board of Directors recommended the proposed 
auditing fees for separate financial statements of the Company for 2012 as follows:  

Audit Fees 2012 (proposed year) 2011 

Annual audit fee 1,130,000 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 873,050 927,050

Total 2,453,050 2,987,050
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 Since there were no further questions or comments, the Chairman then requested the Meeting 
to consider approval of the appointment of the auditor and the auditing fee.  

Resolution  The Meeting resolved the approve 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. as the Company’s auditor for the year 2012 with the 
annual auditing fee of Baht 1,130,000 (One Million, One Hundred and Thirty Thousand Baht), and the 
review fee of three quarters of Baht 450,000 (Four Hundred and Fifty Thousand Baht) with the 
following votes:  

Approved    305,408,938 votes,  representing   99.97%   
Disapproved              65,100 votes,  representing   0.02% 
Abstained           30,000 votes,  representing   0.01% 

There were a total of 106 shareholders attending the Meeting. 

Agenda 8 Other issues (if any)

 - None – 

The Chairman asked whether any shareholders would like to ask further questions or request 
for any explanation from the Board of Directors. 

Mr. Worapong Kittikajon-a-sawachok, a shareholder holding 100 shares and a proxy of Mr. 
Kitti Kittikajon-a-sawachok, holding 122,000 shares, inquired about the reason of the deficit in the 
Company’s consolidated financial statements and the remedial plan of the Board and the management. 

Mr. Sutee Tantivanicharnon, Director and Chief Financial Officer, explained that the deficit 
in the consolidated financial statements was resulted from the deficits in three subsidiaries i.e., PPC, 
PLQ and BMP as mentioned in agenda item 2. The remedial measures for such three businesses were 
explained in the agenda item 2 as well. As for the Company part, it would increase the efficiency of 
Estimate and Engineering teams to support the estimation of work and cost control as well as the 
selection of the investment which is to focus on the business with a capability to generate continuous 
revenues such as energy business, solar plants and wind energy etc. 

Mr. Worapoj Kittikajon-a-sawachok inquired about the progress of the problem-solving 
process regarding BMP or currently known as SOHO. He’d like to know if it had started to be better or 
not and how the Board was confident about the remedial measure. 

Mr. Swake Srisuchart, Chairman, explained that he was confident in such measure after 
BMP’s image had been changed to SOHA; the external and internal building had started to be 
renovated; the public relations activities had been launched; and the sales and space rents had started in 
March 2012. The project received quite good responses as evidenced by the 15-20% sold spaces. The 
project would be officially opened around November 2012 and started to fully recognize the revenue 
around the early of 2013.          

Mr. Worapoj Kittikajon-a-sawachok inquired where the revenue came from currently, 
whether from inside or outside the country, and what portions there were. Currently, contractor 
companies’ sources of revenues were not from a single business. He’d like to know what the 
Company’s plan was. 

The Chairman explained that in 2011, the revenue from international countries accounted for 
about 30% and that from domestic portion accounted for 70%, comprising of construction work of 
80% and the subsidiaries’ businesses of the rest; for example, PPC engaged in electrical production 
from husk and bark, STR engaged in housing development in Udorn Thani and BMP which would 
generate the revenue soon. As for the additional investment, the Company would start from the 
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business with a capability to generate continuous revenues and profits. As for the construction 
business, the Company was awarded the work from the government. Recently, it was awarded two 
projects from Chulalongkorn University with a total value of almost 3.0 billion Baht. 

Mr. Worapoj Kittikajon-a-sawachok inquired about the policy on debtor management. He 
viewed that in the past the Company was awarded many works but it was subject to debt collection 
difficulties.

Mr. Sutee  Tantivanicharnon, informed that the Company had put in place the clear 
debtor management process under which customer’s credit would be firstly verified prior to any 
acceptance of works. Secondly, various risks would be considered and followed by close monitoring 
on the debt collection. In case that a customer delayed to repay his debt from 7 to 30 days, the 
Company would issue a notice and would closely monitor the debt to be conducted by the debt follow-
up team in order to collect and negotiate for the repayment. If the debt had not been repaid, the legal 
department would take charge for further step and the construction department would be required to 
put off or cease the operation to enhance the debt collection efficiency.   

Mr. Worapoj Kittikajon-a-sawachok viewed that the Company had been subject to problems 
and obstructions, causing unfavorable operating results. He’d like to know what he could expect from 
the Company. 

Mr. Swake Srisuchart, Chairman, explained that the Company had followed various 
governmental projects such as the construction of the Parliament. The Company was selected together 
with other 3 companies to participate in the bidding for the construction of the new Parliament with a 
value of more than ten billion Baht. In addition, the Company was pursuing the Thai High Speed Rail 
project and the construction of other governmental buildings and there was a good sign for the 
Company. 

Mr. Worapoj Kittikajon-a-sawachok asked if the Company had a policy to increase its capital 
or not. 

Mr. Swake Srisuchart, Chairman, replied that no capital would be increased at the moment. 

Mr. Phumirapee Ananta-sing, a proxy of Thai Investors Association, holding 5 shares, asked 
about the disposal of the investment in Power Line Engineering – Qatar W.I.L. (PLQ). He obtained the 
information from the Company’s news reported to the Stock Exchange of Thailand as follows: 

- The sale of the investment in PLQ to Mr. Niza Mehanna in the amount of 540,000 
shares at the total price of 8.7 million Qatar Riyal (around 72.2 million Baht) and to Mr. Swake 
Srisuchart in the amount of 300,000 shares at the total price of 4.5 million Qatar Riyal (around Baht 
37.35 million) without discharging the Company from the guarantee obligation caused PLE to bear 
large amounts of guarantee obligation. He asked if this was appropriate or not. 

Mr. Swake Srisuchart, Chairman, explained that the disposal of the shares in PLQ was 
resulted from that the PLQ’s liabilities tended to increase, which would result in the highly increasing 
D/E ratio in the Company’s consolidated financial statements.  As such financial institutes and banks 
would be strict in providing financial assistance to the Company and the Company’s business 
expansion in the future would be obstructed. In addition, one of the conditions of the bank which had 
financially supported PLQ requires the Company to sell the shares in PLQ to Mr. Swake Srisuchart. 
This condition was established before the bank would consider discharging the Company’s guarantee 
obligation. Although the Company’s guarantee obligation in flavor of PLQ was relatively high, it was a 
project financing type. Therefore, when each project was completed and handed over to an owner, the 
guarantee obligation would gradually reduce and end. 
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Mr. Phumirapee Ananta-sing, a proxy of Thai Investors Association, asked if the report on 
the sale of such investment was approved by the Audit Committee and the Board of Directors of the 
Company or not. Since such transaction was considered a connected transaction, he’d like to know if 
its size was subject to the requirement to obtain an approval from the shareholders’ meeting. 

Mr. Thada Chumasaratul, Secretary of the Company, explained that the transaction of the sale 
of the investment to both parties was considered and approved by the Audit Committee and the Board 
of Directors. Such transaction was considered a connected transaction with the size of more than Baht 
20 million or 3% of NTA, which was subject to the approval from the Shareholders’ Meeting. In this 
regard, the Company would select an independent financial advisor (IFA) to evaluate and prepare a 
report together with giving recommendations to the shareholders for consideration and ratification. 
Since this transaction was done, the Extraordinary General Shareholders’ Meeting No. 1/2012 would 
be expected to be held within the end of June or the early of July 2012 for ratifying such transaction. 

Since there were no further questions or suggestions, the Chairman, then thanked all 
shareholders and closed the meeting.  

The Meeting adjourned at 16.00 hrs.  

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

      Recorded by 

Signed…………………………………..
                                                  (Mr. Thada Chumasaratul) 
                   Secretary of the Company 

 Certified authentic 

Signed……………………………………….……………...………….. 
               (Mr. Swake Srisuchart)        (Mr. Amnuay Karnjanopas)    
                          Director                                     Director 
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เอกสารแนบ 3 
Attachment No. 3                     

    
ประวัติกรรมการที่ไดรับการเสนอชื่อเพื่อเลือกต้ังเปนกรรมการ 

 
 
 
1. นายเสวก   ศรีสุชาต 
 Mr.Swake  Srisuchart 
อาย ุ 61  ป (เกิดเมื่อป พ.ศ. 2495)  สัญชาต ิ  ไทย 
Age  61 Year (Born in 1952)   Nationality  Thai    
 

คุณวุฒิการศึกษา    วปรอ. 4313  วิทยาลัยปองราชอาณาจกัร 
Education     NDC.4313  National Defence College  
      ปริญญาโท   สาขาบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

Master of General Administration / Thammasat University 
      ปริญญาตรี  สาขาวิศวกรรมไฟฟา  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

Bachelor degree, Electrical Engineering / Chulalongkron University 
 

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

ตําแหนงปจจุบัน    ประธานกรรมการบริษัท 
Current Positions    Chairman   
      ประธานกรรมการบริหาร 
      Chairman of Executive Committee 
 

ปท่ีรับตําแหนง    แตงต้ังต้ังแตป 2531 รวม  25  ป 
Year of position assigned   Appointed in 1988 Totally 25 years 
 

การถอืหุนบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2555)  หุนสามัญ จํานวน  91,115,014  หุน 
No of shares held as of 31 December 2012  Amount of Common share 91,115,014  shares  
 

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

ตําแหนงอื่นในปจจบัุน    ประธานกรรมการ บริษัท พีแอลอี อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (เดิม บจ. ยูนิมาฯ) 
Present position    Chairman, PLE International Co.,Ltd. (Unima) 
      กรรมการ บริษัท เพาเวอร พรอสแพค จํากัด 
      Director, Power Prospect Co.,Ltd. 
      กรรมการ บริษัท เทคเนอร จํากัด 
      Director, Techner Co.,Ltd. 
      กรรมการ บริษัท เอส เอ พี เอส 2007 โฮลดิ้ง จํากัด 
      Director, SAPS 2007 Holding Co.,Ltd.    
 

การเขารวมประชุมคณะกรรมการในป 2555  เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท จํานวน  6/7  คร้ัง 
Attending the Board’s meeting in 2012  Board of Directors Meeting 6/7 
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2. ดร.สิงหชัย  อรุณวุฒิพงศ 
 Dr.Singchai  Aroonvuthiphong 
อาย ุ 53 ป (เกิดเมื่อป พ.ศ. 2503)  สัญชาต ิ  ไทย 
Age  53 Year (Born in 1960)   Nationality  Thai    
 

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

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

ตําแหนงปจจุบัน    กรรมการอิสระ 
Current Positions    Independent Director  
      ประธานกรรมการตรวจสอบ 
      Chairman of Audit Committee 
 

ปท่ีรับตําแหนง    แตงต้ังต้ังแตป 2545 รวม  11  ป 
Year of position assigned   Appointed in 2002 Totally 11 years 
 
การถอืหุนบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2555)  หุนสามัญ จํานวน  -  หุน 
No of shares held as of 31 December 2012  Amount of Common share  -  shares  
 
การดํารงตําแหนงในกิจการอื่นท่ีอาจทําใหเกิด  
ความขัดแยงทางผลประโยชน   -ไมมี- 
Other Positions having conflicts of interest  None  
 
ตําแหนงอื่นในปจจบัุน    กรรมการผูจัดการ บริษัท สิรินทร ซีพีเอ จํากัด  
Present position     Managing Director, Sirin CPA Company Limited   
 
การเขารวมประชุมคณะกรรมการในป 2555  เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท จํานวน  7/7  คร้ัง 
Attending the Board’s meeting in 2012  Board of Directors Meeting 7/7 
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3. นายสมประสงค  บุญยะชัย 
 Mr. Somprasong   Boonyachai 
อาย ุ 58  ป (เกิดเมื่อป พ.ศ. 2498)  สัญชาต ิ  ไทย 
Age  58 Year (Born in 1955)   Nationality  Thai    
 

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

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

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

 

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

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

ปท่ีรับตําแหนง    แตงต้ังต้ังแตป 2545 รวม  11  ป 
Year of position assigned   Appointed in 2002 Totally 11 years 
 

การถอืหุนบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2555)  หุนสามัญ จํานวน  -  หุน 
No of shares held as of 31 December 2012  Amount of Common share  -  shares  
 

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

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

การเขารวมประชุมคณะกรรมการในป 2555  เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท จํานวน  3/7  คร้ัง 
Attending the Board’s meeting in 2012  Board of Directors Meeting 3/7 
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MAP
 
โรงแรมแกรนด เซ็นเตอรพอยท สุขมุวิท-เทอรมนิอล 21  
Grand Centre Point Sukhumvit-Terminal 21 
2/88 , Sukhumvit 19, North Khlongtoei, Wattana, Bangkok 
Tel :  66 (0) 2 681 9000 





                              เอกสารแนบ  5  ก  
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 
Proxy Form A 

(แบบท่ัวไปซึ่งเปนแบบท่ีงายไมซับซอน) 
(General From) 

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

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

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

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

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

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

Ordinary share   shares equal to voting right          votes 
3. ขอมอบฉันทะให 

Hereby appoint 
 (1)......................................................................................อายุ...............ป อยูบานเลขที่...................................... ถนน.......................................... 
                Age                  Address                 Road 
ตําบล/แขวง............................................อําเภอ/เขต.....................................................จังหวัด........................................................รหัสไปรษณีย.......................หรือ 
Sub-District       District               Province     Zip Code           : or, 
 (2)......................................................................................อายุ..................ป อยูบานเลขท่ี.................................... ถนน.......................................... 
                Age                     Address                  Road 
ตําบล/แขวง.............................................อําเภอ/เขต...................................................จังหวัด.........................................................รหัสไปรษณีย.......................หรือ 
Sub-District        District               Province     Zip Code           : or, 
 (3)        มอบฉันทะใหกรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ             ดร.สิงหชัย   อรุณวุฒิพงศ        อายุ    52 ป   
 Assign a proxy to the Independent Director/Chairman of the Audit Committee,     Dr.Singchai   Aroonvuthiphong  Age    52      years 
อยูบานเลขที่         2 ซอย     สุขมุวิท 81 (ศิริพจน) ถนน     สุขุมวิท แขวง        บางจาก เขต        พระโขนง  
Address at No.      2 Soi  Sukhumvit 81 (Siripot) Road      Sukhumvit Sub-District   Bangjak District Phrakhanong 
จังหวัด     กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย        10260  
Province      Bangkok  Zip Code     10260 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขารวมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2556  
ในวันศุกรที่  26  เมษายน  2556  เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.  ณ  หองแกรนดบอลลูม  ช้ัน ซี  โรงแรมแกรนด  เซ็นเตอรพอยท  สุขุมวิท-เทอรมินอล 21    เลขท่ี  2/88 
ซอยสุขุมวิท 19 ถนนสุขุมวิท  แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา  กรุงเทพมหานคร   หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอ่ืนดวย 

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the 2013 Annual General Meeting of Shareholders to be held on 26 April 2013  
at  2:00 PM. at Grand Ballroom, on the C Floor, Grande Centre Point Sukhumvit-Terminal 21,  No. 2/88  Sukhumvit 19, Sukhumvit Rd., North 
Khlongtoie, Wattana,  Bangkok. or on the date and at the place as may be postponed or changed. 
 กิจการใดท่ีผูรับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุมน้ัน ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 
 I/We shall be fully liable for any action taken by the proxy holder at the meeting. 
 
     ลงช่ือ......................................................................ผูมอบฉันทะ 
     Signature    Proxy Grantor 
               (..................................................................) 
 
     ลงช่ือ...................................................................ผูรับมอบฉันทะ 
     Signature                   Proxy Holder 
              (..................................................................) 
 
     ลงช่ือ...................................................................ผูรับมอบฉันทะ 
     Signature                  Proxy Holder    

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

 
หมายเหตุ    ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนให

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

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

 

ติดอากรแสตมป  
2 0  บาท  

D u t y  S t a m p  
2 0  B a h t  
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
Proxy Form B 

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

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

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

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

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

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

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

Ordinary share   shares  equivalent to voting right                                votes 
 

3. ขอมอบฉันทะให 
Hereby appoint  

 (1)...................................................................................อายุ.............ป อยูบานเลขท่ี....................................ถนน............................................ 
             Age             Address                         Road  
ตําบล/แขวง............................................อําเภอ/เขต....................................................จังหวัด...............................................รหัสไปรษณีย...................หรือ 
Sub-District                     District               Province            Zip Code                ; or, 
 
 (2)...................................................................................อายุ.............ป อยูบานเลขท่ี....................................ถนน............................................ 
              Age             Address                         Road 
ตําบล/แขวง............................................อําเภอ/เขต....................................................จังหวัด...............................................รหัสไปรษณีย...................หรือ 
Sub-District                     District                 Province            Zip Code                ; or, 
 
 (3)        มอบฉันทะใหกรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ             ดร.สิงหชัย   อรุณวุฒิพงศ        อายุ    52 ป   

 Assign a proxy to the Independent Director/Chairman of the Audit Committee,     Dr.Singchai   Aroonvuthiphong  Age    52      years 
อยูบานเลขที่         2 ซอย     สุขุมวิท 81 (ศิริพจน) ถนน     สุขุมวิท แขวง        บางจาก เขต        พระโขนง  
Address at No.      2 Soi  Sukhumvit 81 (Siripot) Road      Sukhumvit Sub-District   Bangjak District Phrakhanong 
จังหวัด     กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย        10260  
Province      Bangkok  Zip Code     10260 
 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขารวมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2556  
ในวันศุกรที่  26  เมษายน  2556  เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.  ณ  หองแกรนดบอลลูม  ช้ัน ซี  โรงแรมแกรนด  เซ็นเตอรพอยท  สุขุมวิท-เทอรมินอล 21    เลขท่ี  2/88 
ซอยสุขุมวิท 19 ถนนสุขุมวิท  แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา  กรุงเทพมหานคร   หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอ่ืนดวย 

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the 2013 Annual General Meeting of Shareholders to be held on 26 April 2013  
at  2:00 PM. at Grand Ballroom, on the C Floor, Grande Centre Point Sukhumvit-Terminal 21,  No. 2/88  Sukhumvit 19, Sukhumvit Rd., North 
Khlongtoie, Wattana,  Bangkok. or on the date and at the place as may be postponed or changed. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ติดอากรแสตมป 
20 บาท 

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

 
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2555  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2555 
Agenda 1 Consider and approve the minute of the 2012 AGM on April 26th, 2012. 
 

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

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

   เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
Approve  Disapprove  Abstain 
 

วาระที่ 2 รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบ ป 2555 
Agenda 2 Acknowledge the company’s performance of the 2012. 
 

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

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

   เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
Approve  Disapprove  Abstain 

 
 วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจําป 2555 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555      

Agenda 3  Consider and approve the company’s financial statements ended December 31st, 2012. 
 
  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

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

   เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
Approve  Disapprove  Abstain 

 
 วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงาน ประจําป 2555        

Agenda 4  Consider to pay dividend for the performance and financial statements of the 2012. 
 
  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

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

   เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
Approve  Disapprove  Abstain 

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

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

 
  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี  

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

 นายเสวก ศรีสุชาต 
 Mr.Swake Srisuchart 
 
    เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

Approve  Disapprove  Abstain 
 

   การแตงต้ังกรรมการเปนรายบุคคล 
Vote for an individual nominee. 

 ดร.สิงหชัย     อรุณวุฒิพงศ 
 Dr.Singchai Aroonvuthiphong 
   

เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
Approve  Disapprove  Abstain 

 
   การแตงต้ังกรรมการเปนรายบุคคล 

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

Approve  Disapprove  Abstain 
  

 วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2556 
Agenda 6    Consider and determine the remuneration for the Board of Directors 
 

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

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

   เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
Approve  Disapprove  Abstain 

 
 วาระที่ 7 พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทน 

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

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

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

 
   เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

Approve  Disapprove  Abstain 
 
 วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ (ถามี) 

Agenda 8    Other subjects (if any) 
 

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

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

 
   เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

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

6. ในกรณีท่ีขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติ
ในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องท่ีระบุไวขางตน รวมถึงกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทน
ขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

กิจการใดท่ีผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีท่ีผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามท่ีขาพเจาระบุในหนังสือมอบฉันทะใหถือเสมือนวา
ขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 

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

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

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

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

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

 
การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของ บริษัท เพาเวอรไลน เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) 

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

 ในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2556 ในวันศุกรท่ี 26  เมษายน 2556  เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. ณ หองแกรนดบอลลูม ช้ัน ซี โรงแรมแรนด เซ็นเตอร
พอยท สุขุมวิท-เทอรมินอล 21  เลขท่ี  2/88  ซอยสุขุมวิท 19 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร   หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวันเวลา และ
สถานท่ีอ่ืนดวย 
 In the 2013 Annual General Meeting of Shareholders to be held on April 26th, 2013 at 2:00 PM. at  Grand Ball room, on the C Floor , Grand Centre Point 
Sukhumit-Terminal 21, No. 2/88 Sukhumvit 19, Sukhumvit Rd., North Khlongtoei,Wattana,  Bangkok or on the date and at the place as may be postponed or 
changed. 
 
  วาระที่ : ……………. เรื่อง : ……………………………………………………………… 
  Agenda :  Subject : 
 
  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

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

Approve  Disapprove  Abstain 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Written at 
 

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

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

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

Ordinary share                 shares  equivalent to voting right          votes 
 

2. ขอมอบฉันทะให 
  Here by appoint 
 

(1)......................................................................................อายุ..................ป อยูบานเลขท่ี.............................ถนน............................................ 
              Age                  Address         Road 
ตําบล/แขวง............................................อําเภอ/เขต..................................................จังหวัด.................................................รหัสไปรษณีย...................หรือ 
Sub-District                     District            Province            Zip Code               ; or, 
 (2)......................................................................................อายุ..................ป อยูบานเลขท่ี.............................ถนน............................................ 
              Age                 Address         Road 
ตําบล/แขวง............................................อําเภอ/เขต..................................................จังหวัด.................................................รหัสไปรษณีย...................หรือ 
Sub-District                     District             Province            Zip Code             ; or, 
   (3)        มอบฉันทะใหกรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ             ดร.สิงหชัย   อรุณวุฒิพงศ        อายุ    52 ป   
 Assign a proxy to the Independent Director/Chairman of the Audit Committee,     Dr.Singchai   Aroonvuthiphong  Age      52      years 
อยูบานเลขที่         2 ซอย     สุขุมวิท 81 (ศิริพจน) ถนน     สุขุมวิท แขวง        บางจาก เขต        พระโขนง  
Address at No.      2 Soi  Sukhumvit 81 (Siripot) Road      Sukhumvit Sub-District   Bangjak District Phrakhanong 
จังหวัด     กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย        10260  
Province      Bangkok  Zip Code     10260 
 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขารวมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2556  ใน
วันศุกรที่  26  เมษายน  2556  เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.  ณ  หองแกรนดบอลลูม  ช้ัน ซี  โรงแรมแกรนด  เซ็นเตอรพอยท  สุขุมวิท-เทอรมินอล 21    เลขท่ี  2/88 ซอย
สุขุมวิท 19 ถนนสุขุมวิท  แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา  กรุงเทพมหานคร   หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอ่ืนดวย 

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the 2013 Annual General Meeting of Shareholders to be held on 26 April 2013  
at  2:00 PM. at Grand Ballroom, on the C Floor, Grande Centre Point Sukhumvit-Terminal 21,  No. 2/88  Sukhumvit 19, Sukhumvit Rd., North 
Khlongtoie, Wattana,  Bangkok. or on the date and at the place as may be postponed or changed. 

 
3. ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งน้ี ดังน้ี 

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

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

ติดอากรแสตมป 
20 บาท 

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

 
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2555  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2555 
Agenda 1 Consider and approve the minute of the 2012 AGM on April 26th, 2012. 
 

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

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

   เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
Approve  Disapprove  Abstain 
 

วาระที่ 2 รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบ ป 2555 
Agenda 2 Acknowledge the company’s performance of the 2012. 
 

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

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

   เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
Approve  Disapprove  Abstain 

 
 วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจําป 2555 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555      

Agenda 3  Consider and approve the company’s financial statements ended December 31st, 2012. 
 
  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

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

   เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
Approve  Disapprove  Abstain 

 
 วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงาน ประจําป 2555        

Agenda 4  Consider to pay dividend for the performance and financial statements of the 2012. 
 
  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

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

   เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
Approve  Disapprove  Abstain 

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

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

 
  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี  

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

 นายเสวก ศรีสุชาต 
 Mr.Swake Srisuchart 
 
    เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

Approve  Disapprove  Abstain 
 

   การแตงต้ังกรรมการเปนรายบุคคล 
Vote for an individual nominee. 

 ดร.สิงหชัย     อรุณวุฒิพงศ 
 Dr.Singchai Aroonvuthiphong 
   

เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
Approve  Disapprove  Abstain 

 
   การแตงต้ังกรรมการเปนรายบุคคล 

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

Approve  Disapprove  Abstain 
  

 วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2556 
 Agenda 6    Consider and determine the remuneration for the Board of Directors 

 
  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

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

   เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
Approve  Disapprove  Abstain 

 
 วาระที่ 7 พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทน 

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

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

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

 
   เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

Approve  Disapprove  Abstain 
 
 วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ (ถามี) 

Agenda 8    Other subjects (if any) 
 
  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

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

 
   เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

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

6. ในกรณีท่ีขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติ
ในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องท่ีระบุไวขางตน รวมถึงกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทน
ขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

กิจการใดท่ีผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีท่ีผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามท่ีขาพเจาระบุในหนังสือมอบฉันทะใหถือเสมือนวา
ขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 

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

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

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

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

3. ผูถือหุนท่ีมอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบ
ฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 

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

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

ตามแนบ 
 In case there is any further agenda apart from specified above brought into consideration in the Meeting, the proxy holder may use the Attachment to Proxy 

Form C. 
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ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
Attachment to Proxy Form C 

 
การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของ บริษัท เพาเวอรไลน เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) 

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

 ในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2556 ในวันศุกรท่ี 26  เมษายน 2556  เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. ณ หองแกรนดบอลลูม ช้ัน ซี โรงแรมแรนด เซ็นเตอร
พอยท สุขุมวิท-เทอรมินอล 21  เลขท่ี  2/88  ซอยสุขุมวิท 19 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร   หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวันเวลา และ
สถานท่ีอ่ืนดวย 
 In the 2013 Annual General Meeting of Shareholders  to be held on April 26th, 2013 at 2:00 PM. at  Grand Ball room, on the C Floor , Grand Centre Point 
Sukhumit-Terminal 21, No. 2/88 Sukhumvit 19, Sukhumvit Rd., North Khlongtoei,Wattana,  Bangkok or on the date and at the place as may be postponed or 
changed. 
 
  วาระที่ : ……………. เรื่อง : ……………………………………………………………… 
  Agenda :  Subject : 
 
  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

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

Approve  Disapprove  Abstain 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
ชื่อ/นามสกุล ดร.สิงหชัย อรุณวุฒิพงศ 
Name               Dr. Singchai    Aroonvuthiphong 
 
วัน/เดือน/ปเกิด 25 ตุลาคม 2503  อายุ     53  ป 
Birth date        25 October 1960           Age    53   years old 
 
ตําแหนง กรรมการอิสระ (แตงต้ังเมื่อป 2545) 
Positions Independent Director (Elected in 2002) 
 ประธานกรรมการตรวจสอบ (แตงต้ังเมื่อป 2545) 
 Chairman of Audit Committee (Elected in 2002) 
 
ประวัติการศึกษา ปริญญาเอก สาขาการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต 
Education     Doctoral Degree General Business  Suan Dusit Rajabhat University  
 ปริญญาโท  สาขา บริหารทั่วไป  มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
 Master Degree        General Administration     University of the Thai Chamber of Commerce 
 ประกาศนียบัตร สาขาสอบบัญชี   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 Diploma                   Accounting Auditor           Thammasat University 
 ปริญญาตรี  สาขาการบัญชี   มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 Bachelor Degree     Accounting                        Ramkhamhaeng University 
 
ประวัติการอบรม  DAP 29/2004, ACP 6/2005, DCP 144/2011 
Training 
 
ประสบการณทํางาน ปจจุบัน    กรรมการอิสระ 
Work Experience Present  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  บริษัท เพาเวอรไลน เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด (มหาชน) 
  Independent and 
  Chairman of Audit Committee      Power Line Engineering Public Company Limited 
 ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ   บริษัท สิรินทร ซีพีเอ จํากัด  
 Present                 Manager Director                         Sirin CPA Company Limited 
 ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ   บริษัท เกรซเฟรม จํากัด 
              Present Manager Director   Gracefirm Company Limited                               
 ปจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) 
 Present                 Independent Director and 

  Member of the Audit Committee  Thantawan Industry Public Company Limited 
 

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

บริษัท เพาเวอรไลน เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด (มหาชน) 
 

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

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

1.1 กรณีผูถือหุนเขาประชุมดวยตนเองใหแสดงเอกสารที่สวนราชการออกใหซึ่งปรากฏรูปถายของผูถือหุน
และยังไมหมดอายุ เชน บัตรประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง 

1.2 กรณีผูถือหุนมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขาประชุม 
(ก) หนังสือมอบฉันทะซึ่งไดกรอกขอความถูกตอง ครบถวน และลงลายมือช่ือผูมอบฉันทะและผูรับ

มอบฉันทะ 
(ข) สําเนาภาพถายเอกสารที่สวนราชการออกใหของผูถือหุน โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ขางตน  

และผูมอบฉันทะไดลงช่ือรับรองสําเนาถูกตอง 
(ค) เอกสารที่สวนราชการออกใหผูรับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ขางตน 

1.3 กรณีผูถือหุนมอบฉันทะใหกับ Custodian 
(ก) หนังสือมอบฉันทะซึ่งไดกรอกขอความถูกตอง ครบถวน และลงลายมือช่ือผูมอบฉันทะ และผูรับ

มอบฉันทะ 
(ข) สําเนาภาพถายเอกสารที่สวนราชการออกใหของผูถือหุนโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ขางตน และผู

มอบฉันทะ 
ไดลงช่ือรับรองสําเนาถูกตอง 

(ค) หนังสือมอบอํานาจจากผูถือหุนให Custodian เปนผูดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะทํา
แทน 

(ง) หนังสือยืนยันวาผูลงนามรับมอบฉันทะไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจ Custodian 
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2. กรณีท่ีผูถือหุนเปนนิติบุคคล 

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

ผูแทนนิติบุคคลและมีขอความแสดงใหเห็นวาผูแทนซึ่งเปนผูเขารวมประชุมมีอํานาจกระทําการ
แทนนิติบุคคล ซึ่งเปนผูถือหุน 

2.2 กรณีที่ผูถือหุนมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขาประชุม 
(ก) หนังสือมอบฉันทะซึ่งไดกรอกขอความถูกตอง ครบถวน และลงลายมือชื่อผูมอบฉันทะและผูรับ

มอบฉันทะ 
(ข) สําเนาภาพถายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุน ซึ่งรับรองสําเนาถูกตองโดย

ผูแทนนิติบุคคลและมีขอความแสดงใหเห็นวาผูแทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมี
อํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลซึ่งเปนผูถือหุน 

(ค) สําเนาเอกสารที่สวนราชการออกใหผูแทนของนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเปนผูมอบฉันทะและลงช่ือ
รับรองสําเนาถูกตอง 

(ง) เอกสารที่สวนราชการออกใหของผูรับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ขางตน 
 

2.3 กรณีที่ผูถือหุนมอบฉันทะใหกับ Custodian 
(ก) หนังสือมอบฉันทะซึ่งไดกรอกขอความถูกตอง ครบถวน และลงลายมือช่ือผูมอบฉันทะและผูรับ

มอบฉันทะ 
(ข) สําเนาภาพถายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุน ซึ่งรับรองสําเนาถูกตองโดย

ผูแทนนิติบุคคลและมีขอความแสดงใหเห็นวาผูแทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมี
อํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลซึ่งเปนผูถือหุน 

(ค) สําเนาเอกสารที่สวนราชการออกใหผูแทนของนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเปนผูมอบฉันทะและลงช่ือ
รับรองสําเนาถูกตอง 

(ง) หนังสือมอบอํานาจจากนิติบุคคลผูถือหุนให Custodian เปนผูดําเนินการลงนามในหนังสือมอบ
ฉันทะทําแทน 

(จ) หนังสือยืนยันวาผูลงนามรับมอบฉันทะไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจ Custodian 
 
 



 
Attachment No.7 

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

Power Line Engineering Public Company Limited

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

บริษัท เพาเวอรไลน เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด (มหาชน) 
สวนท่ีเก่ียวของกับการประชมุผูถือหุน 

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

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

(1) ในกรณีปกติใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา
มีคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเปนเสียงช้ีขาด 

(2) ในกรณีดังตอไปน้ีใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน 
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

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

สําคัญ การมอบหมายใหบุคคลอื่นเขาจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงคจะ
แบงกําไรขาดทุนกัน 

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

 
 ขอ 29. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจําปพึงกระทํามีดังน้ี 

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอตอที่ประชุมแสดงถึงผลการดําเนินการของบริษัท
ในรอบปที่ผานมา 

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

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

Chapter 4  Meeting of Shareholders

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

their terms. 
(5) Appointing auditor and fixing the remuneration for auditing 
(6) Any other business. 
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