
หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2554
Invitation for 2011 
Annual General Shareholders’ Meeting

วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2554

April 29th , 2011

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

ณ ห้องควีนส์ปาร์ค ชั้น 2 โรงแรมอิมพีเรียลควีนส์ปาร์ค

At Queen’s Park2 room, 2nd  floor, Imperial Queen’s Park Hotel

199 ซอยสุขุมวิท 22  แขวงคลองตัน  เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร 10110

199, Sukhumvit 22, Klongton, Klongteoy, Bangkok 10110



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

www.ple.co.th



ที่ 54/0457-900(PL)/005     วันที่ 4 เมษายน 2554

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2554

บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด (มหาชน )

เรื่อง  ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2554
เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.  สำาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2553
   2. CD-ROM รายงานประจำาปี 2553
   3. ประวัติกรรมการบริษัท
   4. แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น
   5. หนังสือมอบฉันทะ
   6. รายชื่อพร้อมประวัติกรรมการอิสระเพื่อการรับมอบอำานาจ
   7. คำาชี้แจง การลงทะเบียน วิธีการมอบอำานาจ การแสดงเอกสารเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
   8. ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

 ด้วยคณะกรรมการ บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจำาป ี2554 ในวนัศกุรท์ี ่29 เมษายน 2554 เริม่ประชมุเวลา 14.00 น. และเปดิใหล้งทะเบยีนเวลา 13.00 น. เปน็ตน้ไป 
ณ หอ้งควนีสป์ารค์ 2 ชัน้ 2 โรงแรมอมิพเีรยีลควนีสป์ารค์ เลขที ่199 ซอยสขุมุวทิ 22 แขวงคลองตนั เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหานคร 10110 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2553 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2553

 วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล : บรษิทัจดัประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจำาป ี2553 ซึง่จดัขึน้เมือ่วนัที ่30 เมษายน 2553 
และไดจ้ดัทำารายงานการประชมุสง่ใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และกระทรวงพาณชิยภ์ายในระยะเวลา
ที่กฎหมายกำาหนด และเผยแพร่ในเว็บไซด์ของบริษัทฯ ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีสำาเนารายงานการประชุม 
ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 

 ความเห็นคณะกรรมการ  : คณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2553 ซึ่งจัดขึ้น
เมือ่วนัที ่30 เมษายน 2553 ไดบ้นัทกึถกูตอ้งตามความเปน็จรงิ จงึเหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณา
รับรองรายงานการประชุมต่อไป 

วาระที่ 2 พิจารณารับรองผลการดำาเนินงานและอนุมัติงบการเงินประจำาปี 2553 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

  2553 และรายงานของผู้สอบบัญชี 

 วัตถุประสงค์และเหตุผล : สรุปผลการดำาเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2553 
ที่ผ่านมา ซึ่งแสดงฐานะการเงินและผลการดำาเนินงานของบริษัท ปี 2553 โดยสรุป ดังนี้

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

www.ple.co.th

บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 40854500694

POWER LINE ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITED Registration No. 40854500694



            (หน่วย : บาท)

รายการ
 งบการเงินรวม  งบเฉพาะบริษัท

2553 2552 2553 2552

สินทรัพย์รวม 12,222,504,521 9,540,039,801 5,566,698,189 4,846,753,538

หนี้สินรวม 9,846,570,096 7,732,125,762 3,000,122,226 2,879,631,710

ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,375,934,425 1,807,914,039 2,566,575,963 1,967,121,828

รายได้รวม 7,955,168,292 8,053,545,109 3,291,342,584 4,742,434,306

กำาไรสุทธิ (ขาดทุน) 197,705,456 (1,125,025,820) 332,976,440 (878,320,230)

กำาไรต่อหุ้น (ขาดทุน) 0.30 (2.04) 0.43 (1.61)

 ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด ซึ่งกำาหนดให้บริษัทต้องจัดทำางบการเงิน ณ. วันสิ้น
สุดของรอบบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และนำาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นอนุมัติ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2 รายงานประจำาปี 2553

 ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า กระบวนการจัดทำารายงานทาง
บญัช ีและการเงนิของบรษิทั มรีะบบการควบคมุภายในทีด่เีพยีงพอ ทีท่ำาใหม้ัน่ใจไดว้า่ รายงานทางการเงนิแสดง
ฐานะทางการเงนิ และผลการดำาเนนิงานของบรษิทั อยา่งถกูตอ้งตามมาตรฐานการบญัชทีีก่ฎหมายกำาหนด รวม
ทัง้มกีารเปดิเผยขอ้มลูในงบการเงนิอยา่งเพยีงพอ และทนัเวลา เพือ่เปน็ประโยชนส์ำาหรบัผูถ้อืหุน้ นกัลงทนุ ผูใ้ช้
งบการเงินในการตัดสินใจลงทุน 

 ความเห็นคณะกรรมการ : งบการเงินของบริษัทสำาหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ได้ผ่าน
การตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท เอส.เค. แอคเคาน์แต้นท์ เซอร์วิสเซส จำากัด รวม
ถึงได้รับความเห็นชอบและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว จึงเห็นสมควรอนุมัติงบการเงิน
ประจำาปี 2553 ตามที่เสนอ และให้นำาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำาเนินงาน ประจำาปี 2553

 วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กำาหนดให้บริษัท
จ่ายเงินปันผลจากเงินกำาไรเท่านั้น

 บรษิทัมนีโยบายการจา่ยเงนิปนัผลประมาณ 50% ของกำาไรสทุธทิีห่กัภาษแีละสำารองตามกฎหมายแลว้ จากงบ
การเงินเฉพาะบริษัท

 ความเหน็คณะกรรมการ : ผลการดำาเนนิงานของบรษิทั ตัง้แตว่นัที ่1 มกราคม 2553 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2553 
บริษัทมีผลประกอบการกำาไรสุทธ ิ(งบการเงินเฉพาะบริษัท) จำานวน 332,976,440 บาท แต่เนื่องจากบริษัทยังมี
ขาดทุนสะสมค้างอยู่ คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นชอบให้งดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นและให้นำาเสนอที่
ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติต่อไป 

วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

 วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำาหนดว่าในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำาปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำาแหน่งอย่างน้อยจำานวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา 
ถา้จำานวนกรรมการจะแบง่ออกใหเ้ปน็สามสว่นไมไ่ดก้ใ็หอ้อกโดยจำานวนใกลเ้คยีงทีส่ดุกบัสว่นหนึง่ในสาม (1/3) 
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ซึ่งในปีนี้กรรมการซึ่งต้องออกจากตำาแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ตามกำาหนดวาระ ดังนี้
1. นายเสวก ศรีสุชาต ประธานกรรมการ
2. นายสมประสงค์ บุญยะชัย กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
3. พลโทสินชัย นุตสถิตย์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

  
 สำาหรบัการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ป ี2554 เพือ่ใหเ้ปน็ไปตามนโยบายการกำากบัดแูลกจิการทีด่เีกีย่วกบัการดแูล

สทิธขิองผูถ้อืหุน้ บรษิทัไดท้ำาการประกาศตอ่ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และในเวบ็ไซดข์องบรษิทั ในชว่ง
เดอืนกมุภาพนัธ-์มนีาคม 2554 ใหส้ทิธแิกผู่ถ้อืหุน้ในการเสนอระเบยีบวาระการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ และเสนอ
รายชือ่บคุคลทีเ่หมาะสมเขา้รบัการคดัเลอืกเปน็กรรมการบรษิทั แตไ่มม่ผีูถ้อืหุน้ทา่นใดเสนอรายชือ่บคุคล เพือ่รบั
การพิจารณาคัดสรรเป็นกรรมการบริษัท และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระการประชุมเข้ามายังบริษัท

 ความเหน็คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดคา่ตอบแทน : ไดพ้จิารณาแลว้มคีวามเหน็วา่กรรมการเดมิทัง้ 3 
ทา่นทีพ่น้จากตำาแหนง่ตามวาระ เปน็บคุคลทีม่คีวามรูค้วามสามารถ มปีระสบการณใ์นธรุกจิของบรษิทั เหมาะสม 
และเปน็ประโยชนส์งูสดุแกก่ารดำาเนนิงานของบรษิทั และมคีณุสมบตัทิีค่รบถว้นตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชน
จำากัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ จึงเห็นชอบเสนอให้ นายเสวก ศรีสุชาต, นายสมประสงค์ บุญยะชัย และ  
พลโทสนิชยั นตุสถติย ์กลบัเขา้ดำารงตำาแหนง่กรรมการตอ่อกีวาระ โดยเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทั พจิารณาตอ่ไป

 ความเหน็คณะกรรมการ : คณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณาแลว้เหน็ชอบตามขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหา
และกำาหนดคา่ตอบแทน และเหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาอนมุตัแิตง่ตัง้กรรมการทัง้ 3 ทา่น คอื 
นายเสวก ศรสีชุาต, นายสมประสงค ์บญุยะชยั และ พลโทสนิชยั นตุสถติย ์กรรมการทีพ่น้จากตำาแหนง่ตามวาระ 
กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยมีประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน เพื่อประกอบการพิจารณา ราย
ละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 3 ประวัติกรรมการบริษัท และให้นำาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติต่อไป 

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

 ทัง้นีก้รรมการผูม้อีำานาจลงลายมอืชือ่แทนบรษิทั คอื นายเสวก ศรสีชุาต, นายอำานวย กาญจโนภาศ, นายพสินัต ์
จนิตนาภกัด ีโดยกำาหนดใหก้รรมการผูม้อีำานาจลงนามผกูพนับรษิทั 2 ใน 3 คนนีล้งลายมอืชือ่รว่มกนัและประทบั
ตราสำาคัญของบริษัท 

 สำาหรับขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ปรากฏในรายงานประจำาปี 2553 
หัวข้อ “โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ”

 
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำาปี 2554

 วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำาหนดให้ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ 

5



 ความเหน็คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดคา่ตอบแทน : ไดพ้จิารณากำาหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ประจำา
ปี 2554 โดยกลั่นกรองและพิจารณาอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ แล้ว จึงเห็นสมควรกำาหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ เท่าที่กำาหนดไว้ในปี 2553 สรุปตามตาราง ดังนี้

 ค่าตอบแทนกรรมการ

องค์ประกอบค่าตอบแทน ปี 2554 (ปีที่เสนอ) ปี 2553

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
ค่าเบี้ยประชุม : กำาหนดจ่ายค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง เฉพาะครั้งที่มา
ประชุม
- ประธาน, กรรมการ, เลขานุการคณะกรรมการบริษัท 
 และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน 
 - กรรมการอิสระ

20,000 บาท/คน/ครั้ง

40,000 บาท/คน/ครั้ง

20,000 บาท/คน/ครั้ง

40,000 บาท/คน/ครั้ง

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ
ค่าตอบแทนรายปี 
 - ประธานกรรมการตรวจสอบ
 - กรรมการตรวจสอบ

300,000 บาท/คน/ปี
250,000 บาท/คน/ปี

300,000 บาท/คน/ปี
250,000 บาท/คน/ปี

 ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรอนุมัติการกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำาหรับ
ปี 2554 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยมีค่าตอบแทนเท่ากับปี 2553 และให้นำา
เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำาหนดค่าตอบแทน

 วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล : ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจำากดั ซึง่กำาหนดใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้สามญัประจำา
ปแีตง่ตัง้ผูส้อบบญัชแีละกำาหนดจำานวนเงนิคา่สอบบญัชขีองบรษิทัทกุป ีโดยคณะกรรมการบรษิทัไดม้อบหมาย
ใหป้ระธานเจา้หนา้ทีฝ่า่ยบญัชกีารเงนิรว่มกบัประธานกรรมการตรวจสอบดำาเนนิการคดัเลอืกผูส้อบบญัช ีประจำา
ป ี2554 และใหน้ำาเสนอตอ่คณะกรรมการตรวจสอบใหค้วามเหน็ เพือ่เสนอคณะกรรมการบรษิทั และทีป่ระชมุผู้
ถือหุ้นต่อไป

 ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ : โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระเมนิจากความเปน็อสิระ คณุภาพ
ของผลงานตรวจสอบในป ี2553 ทีผ่า่นมา รวมถงึทกัษะ ความรูค้วามสามารถ ประสบการณใ์นการตรวจสอบธรุกจิ
ของบรษิทั และทมีสนบัสนนุของสำานกังานสอบบญัช ีนอกจากนีไ้ดพ้จิารณาความเหมาะสมของคา่ตอบแทนเปน็
ประการสำาคัญ 

 คณะกรรมการตรวจสอบจงึเหน็ควร เสนอผูส้อบบญัชรีายเดมิ บรษิทั เอส.เค. แอคเคานแ์ตน้ท ์เซอรว์สิเชส จำากดั 
ซึ่งมีความเป็นอิสระ มีทักษะความรู้ ประสบการณ์และทีมงานที่เพียงพอในการปฏิบัติงานสอบบัญชี รวมถึงค่า
ตอบแทนทีม่คีวามเหมาะสม จงึมมีตเิสนอตอ่คณะกรรมการบรษิทัให ้บรษิทั เอส.เค. แอคเคานแ์ตน้ท ์เซอรว์สิเชส 
จำากัด เป็นผู้สอบบัญชี ประจำาปี 2554 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

นายอำาพล จำานงวัฒน ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4663 หรือ
นางสาววรรญา พุทธเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4387 หรือ
นายนริศ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5369 
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 ทั้งนี้ ทั้งสามท่านไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

 
 นอกจากนี้บริษัท เอส.เค. แอคเคาน์แต้นท์ เซอร์วิสเชส จำากัด ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสำานักงานสอบบัญชีของ

บริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า รวม 7 ราย สำาหรับปี 2554 ด้วย

  โดยกำาหนดค่าสอบบัญชีเฉพาะบริษัท ประจำาปี 2554 ดังน้ี

รายการค่าตรวจสอบ ปี 2554 (ปีที่เสนอ) ปี 2553

ค่าตรวจสอบบัญชีรายปี 1,380,000 1,380,000

ค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส 450,000 450,000

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

รวม 2,757,050 2,987050

 
 ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ แต่งตั้ง บริษัท เอส.เค. แอคเคาน์แต้นท์ เซอร์วิสเชส จำากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อไปเป็น 
ปีที่ 4 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

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

 
 และได้รับค่าบริการการสอบบัญชีรายปี จำานวน 1,380,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ค่า

สอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส จำานวน 450,000 บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และให้นำาเสนอที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

วาระที่ 7 พิจารณาโอนสำารองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพื่อล้างขาดทุนสะสม

 วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล : ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจำากดั พ.ศ. 2535 (มาตรา 119) เมือ่ไดร้บัอนมุตัิ
จากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้แลว้ บรษิทัอาจโอนทนุสำารองตามมาตรา 51 และทนุสำารองตามมาตรา 116 หรอืทนุสำารอง
อื่นเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทก็ได้การชดเชยผลขาดทุนดังกล่าวให้หักชดเชยจากเงินสำารองอื่นก่อน
แล้วจึงหักจากทุนสำารองตามมาตรา 116 และทุนสำารองตามมาตรา 51 ตามลำาดับ

 
 มาตรา 116 บริษัทต้องจัดสรรกำาไรสุทธิประจำาปีไว้เป็นทุนสำารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำาไรสุทธิประจำาปี 

จนกว่าทุนสำารองจะมีจำานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
 
 มาตรา 51 กรณบีรษิทัเสนอขายหุน้สงูกวา่มลูคา่หุน้ทีจ่ดทะเบยีน และนำาคา่หุน้สว่นทีเ่กนินีต้ัง้เปน็ทนุสำารองสว่น

ล้ำามูลค่าหุ้นแยกจากทุนสำารองตามมาตรา 116

 ข้อพิจารณาการล้างขาดทุนสะสม : ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีผล
ขาดทุนสะสมเป็นจำานวน 402,397,178.76 บาท บริษัทได้พิจารณาหักชดเชย เพื่อล้างขาดทุนสะสมจากเงิน
สำารองตามกฎหมาย (ม.116) เปน็จำานวน 60,800,000 บาท และจากทนุสำารองสว่นเกนิมลูคา่หุน้ (ม. 51) จำานวน 
341,597,178.76 บาท ทำาให้บริษัทมียอดจำานวนเงินที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นหลังจากล้างขาดทุนสะสมแล้ว ดังนี้
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ส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 อ้างอิง

ก่อนล้าง
ขาดทุนสะสม

ชดเชยเพื่อล้าง
ขาดทุนสะสม

หลังล้าง
ขาดทุนสะสม

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

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

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

กำาไร(ขาดทุนสะสม) :

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

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

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,566,575,963.58 - 2,566,575,963.58

 ความเหน็คณะกรรมการ : คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาแลว้มมีตเิปน็เอกฉนัทอ์นมุตัใิหน้ำาสำารองตามกฎหมาย 
จำานวน 60,800,000 บาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้น จำานวน 341,597,178.76 บาท เพื่อล้างขาดทุนสะสมของงบ
การเงินปี 2553 ในส่วนเฉพาะบริษัท จำานวน 402,397,178.76 บาท ดังนั้น ภายหลังจากการล้างขาดทุนสะสม 
บริษัทจะมีส่วนเกินมูลค่าหุ้น จำานวน 1,753,949,412.58 บาท และเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติต่อไป

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น โปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2554 ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2554 
เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. ณ ห้องควีนส์ปาร์ค2 ชั้น 2 โรงแรมอิมพีเรียลควีนส์ปาร์ค เลขที่ 199 ซอยสุขุมวิท 
22 แขวงคลองตนั เขตคลองเตย กรงุเทพมหานคร 10110 (แผนทีโ่รงแรมปรากฏตามเอกสารแนบ 4) โดยบรษิทั 
จะเปิดให้ลงทะเบียน เพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตั้งแต่เวลา 13.00 น. 

 หากทา่นผูถ้อืหุน้ทา่นใด ประสงคจ์ะแตง่ตัง้บคุคลอืน่เขา้รว่มประชมุ และออกเสยีงลงคะแนนแทนในการประชมุ
ครัง้นี ้โปรดกรอกรายละเอยีดและลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะ ซึง่มใีหเ้ลอืก 3 แบบ (ปรากฏตามเอกสารแนบ5) 
โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหน่ึงเพียงแบบเดียวเท่าน้ัน หรือผู้ถือหุ้นสามารถ Download ได้ท่ี www.ple.co.th 

 ทั้งนี้ หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ บริษัทขอเสนอกรรมการอิสระ คือ ดร.สิงห์ชัย 
อรณุวฒุพิงศ ์ซึง่บรษิทัไดแ้นบประวตัมิาเพือ่พจิารณา (ปรากฏตามเอกสารแนบ 6) และเพือ่ความสะดวกรวดเรว็
ในการประชมุ บรษิทัขอความรว่มมอืจากทา่นกรณุาสง่หนงัสอืมอบฉนัทะ (พรอ้มปดิอากรแสตมป ์20 บาท) มายงั 
แผนกเลขานุการบริษัท ชั้น 6 โทร. 02-332-0345 ต่อ 1221, 1127 บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด 
(มหาชน) เลขที่ 2 ซอยสุขุมวิท 81 (ศิริพจน์) แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 ภายในวันพฤหัสบดี 
ที่ 28 เมษายน 2554 ด้วยจักขอบคุณอย่างยิ่ง

 ขอแสดงความนับถือ
 บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด (มหาชน)

 ................................................................
 ( นายเสวก ศรีสุชาต )
  ประธานกรรมการ
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54/0457-900(PL)/005      April 4th, 2011

Invitation Letter of 2011 Annual General Meeting of Shareholders of
Power Line Engineering Public Company Limited 

Subject Invitation for 2011 Annual General Meeting of Shareholders 
To  Shareholders of Power Line Engineering Public Company Limited 
Attachments  1.  Copy of minute of Annual General Shareholder’s Meeting No. 1/2010
   2. CD-ROM of Annual Report 2010 including financial statements of the 2010
   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 2011 Annual General Shareholder’s Meeting on Friday 29th, April 2011 at 2.00 p.m. and resistration 
at 1.00 p.m., at Queen’s Park 2 room, 2nd floor, Imperial Queen’s Park Hotel located at 199 Sukhumvit Soi 22, 
Klongton, Klongtoei, Bangkok 10110 to consider and approve the following agendas 

Agenda 1Consider and approve the Minutes of the 2010 AGM on April 30th, 2010

 Objective and reason : Regarding the 2010 Annual General Shareholder’s Meeting on April 30th, 2010 
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 2010 Annual General Shareholder’s Meeting 
on April 30th, 2010, which was correctly and truly recorded as proposed. 

Agenda 2 Consider the company’s performance and financial statements of the 2010 

  and Auditor’s report.

 Objective and reason : The consolidated financial statements of the Company and its subsidiaries as 
of December 31st, 2010 have been audited by auditor and reviewed by the Audit Committee for their 
accuracy please see Attachment 2: 2010 Annual Report for details. The financial statements can be 
summarized as follows.
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2 Soi Sukhumvit 81 (Siripot), Sukhumvit Road, Bangjak, Phrakhanong, Bangkok 10260, Thailand  Tel. (662) 0-2332-0345 ( 15 Lines ) Fax. (662) 0-2311-0851
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 (Unit : Baht)

Items

Consolidate Financial Statements Separate Financial Statements

2010 2009 2010 2009

Total Asset 12,222,504,521 9,540,039,801 5,566,698,189 4,846,753,538

Total Liabilities 9,846,570,096 7,732,125,762 3,000,122,226 2,879,631,710

Total Equity 2,375,934,425 1,807,914,039 2,566,575,963 1,967,121,828

Total Revenue 7,955,168,292 8,053,545,109 3,291,342,584 4,742,434,306

Net Profit (loss) 197,705,456 (1,125,025,820) 332,976,440 (878,320,230)

Net Profit per share (loss) 0.30 (2.04) 0.43 (1.61)

 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, 2010 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 3 Consider no dividend for the performance of financial statements of the 2010.

 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 paid allocated from 50% of the net profit in the company’s separate financial 
statements in the year.

 Opinion of the Board : The company’s performance and separate financial statements as of December 
31th, 2010 recorded the net profit of 332,976,440 Baht but remained its retained losses. Therefore no 
dividend is recommended to AGM approval.

Agenda 4  Consider and appoint the members of the Board of Directors.

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

1. Mr.Swake  Srisuchart Chairman 
2. Mr.Somprasong Boonyachai  Member of the Audit Committee and
        Independent director
3. Lt.General Sinchai  Nutsatid  Member of the Audit Committee and

       Independent director
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 For the annual general shareholders meeting of 2011 and to be in line with good corporate governance 
policy for the right of shareholders, the Company has made an announcement inviting the shareholders 
to propose names of persons with appropriate qualifications to be appointed as the Directors and any 
agenda via the Company’s website. However, the Company has not received any proposed names 
for nominated directors and there is not any agendas proposed by the shareholders for the meeting. 

 Opinion of the Nomination and Remuneration Committee : The committee have opinioned that the 3 
directors retired by rotation are qualified as per the law and their knowledge and experience & competency 
will benefit to the company, therefore the 3 persons i.e. Mr.Swake Srisuchart, Mr.Somprasong 
Boonyachai and Lt.General Sinchai Nutsatid 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, Mr.Somprasong  Boonyachai and Lt.General Sinchai Nutsatid to 
be directors for another term. The Board recommended the 3 persons to be the company’s directors 
for AGM approval. 

  
 Therefore, there are 8 Directors as follows: 

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

 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 2010 Annual Report. 

Agenda 5 Consider and determine the remuneration for the Board of Directors

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

 
 Opinion of the Nomination and Remuneration Committee : The committee considered and recommend

the remuneration for the board of directors and audit committee as same as the remuneration 
determined in the 2010 for AGM approval.
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 Directors’ remuneration
(Unit : Baht)

Components of Remunerations
2011

(Proposed Year) 2010
Directors remuneration
Meeting Allowance : Payment upon the
presence
 - Chairman and Directors of the Board, 
 Company Secretary and CFO
 - Independent Directors 

Baht 20,000 / person/ time

Baht 40,000 / person/ time

Baht 20,000 / person/ time

Baht 40,000 / person/ time

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

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

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

 Opinion of the Board : The Board of Directors has agreed with the Directors’ remuneration for the year 
2011 which are the same as the 2010 as proposed by the Nomination and Remuneration Committee 
and recommended to propose the remuneration for the Shareholders’ Meeting for further consideration 
and approval.

Agenda 6 Consider and appoint the Auditor and his fee.

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

 Opinion of the Audit Committee : The committee considered and selected S.K. Accountant Services 
Company Limited to be the auditor of the company for the 2011 based on their professional knowledge 
and experience and the auditing team’s competency including their appropriated fee. 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 2011 to Shareholder Meeting’s approval.
Unit : Baht

Audit Fees
2011

(Proposed Year) 2010

Annual auditing fee 1,380,000 1,380,000

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

7 of Subsidiaries & Joint Venture 927,050 1,446,000

Total 2,757,050 3,276,000

 Opinion of the Board : the Board of Directors has agreed to appoint 
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 1,380,000 Baht (One million three hundred eighty thousand 
baht) and fees of financial statement review for three consecutive quarters at the amount of 450,000 
Baht (Four hundred fifty thousand baht) have been proposed. These shall be presented to the Share-
holder Meeting for further approval. 

Agenda 7 Consider and approve the elimination of retained deficit of the company’s separate 

  account by offsetting with the legal reserve and the premium on shares of the financial 

  statements of 2010. 

 Objectives and Reasons: As per Clause 119 of the Public Limited Company Act, B.E. 2535, upon 
the approval of the Shareholders’ Meeting, the Company may transfer the reserve following Clause 
51 and the reserve following Clause 116 or other reserves to compensate the retained deficit of the 
Company. The compensation shall be initially performed with the reduction of other reserves and 
followed by the reserves following Clause 116 and Clause 51, respectively. 

 Clause 116 – The Company shall allocate the annual net profit to be the reserve of no less than 5% 
of the annual net profit till the reserve is no less 10% of the registered capital.

 Clause 51 – When the Company’s offered share price is higher than the value of the registered stock, 
the premium on share shall be the reserve separated from the reserve following Clause 116. 

 Consideration of the elimination of the retained deficit: According to the separate financial statement as 
of December 31st, 2010, the Company’s retained deficit was at Baht 402,397,178.76. The Company had 
considered the reduction of compensation to eliminate the retained deficit from the reserve following 
Clause 116 was at Baht 60,800,000 and the reserve of the premium on share from reserve the following 
Clause 51 was at Baht 341,597,178.76. Thus, the Company’s total shareholders’ equity after the 
elimination of the retained deficit is as follows: 

13



Consolidated 
Shareholders’ Equity as of 

December 31, 2010 Ref.

Prior to the elimination 
of the accumulated loss

Compensation for the 
elimination of the 
accumulated loss

After the elimination of the 
accumulated loss

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

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

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

Profit (Accumulated loss) :

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

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

Total Equity 2,566,575,963.58 - 2,566,575,963.58
 

 Opinion of the Board of Directors: The Board of Directors had unanimous resolution to approve the 
transfer of the legal reserve of Baht 60,800,000 and the premium on share of Baht 341,597,178.76 
for the elimination of retained deficit of the financial statement for the year 2010 of the Company’s 
separate statement was at Baht 402,397,178.76. Thus, after the elimination of the retained deficit, the 
Company’s premium on share would be Baht 1,753,949,412.58 and this should be further proposed 
to the meeting of the shareholders for consideration of approval. 

Agenda 8 Other issues (if any) 

 All shareholders are welcomed to attend the 2011 Annual General Shareholders’ Meeting on Friday 
April 29th, 2011 The meeting will be commenced at 2:00 P.M. at Qeeen’s Park 2 room, 2nd floor, 
Imperial Queen’s Park Hotel, 199, Sukhumvit 22, Klongton, Klongteoy, Bangkok. (map on Attachment 
4)  The registration of attendance shall be commenced at 1:00 P.M. 

 In case of any shareholders would like to give the proxy for attending the meeting and voting, please 
fill up and sign on the attached proxy forms as the attachment 5, which each shareholder can select 
only one form to be appropriated with his purpose. Shareholders may also down load the forms from 
www.ple.co.th. 

 In case the shareholders would like to assign the proxy to independent directors, the company pro-
poses 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 
Thursday April 29th ,2010. 

 Yours sincerely,
 Power Line Engineering Public Company Limited

 .........................................
  Mr. Swake Srisuchart 
  President
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รายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2553

บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด (มหาชน)

วันที่ 30 เมษายน 2553

 การประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจำาปี 2553 ประชมุ ณ ห้องธาราทพิย์ 1 - 2 ชัน้ 2 โรงแรมอมิพเีรยีลธารา เลขที ่18/1 ซอย 
สุขุมวิท 26 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 
 จำานวนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น วันที่ 7 เมษายน 2553 รวมทั้งสิ้น 4,475 ราย รวมจำานวนหุ้นที่
ถอืทัง้สิน้ 812,626,551 หุน้ โดยในวนัประชมุมผีูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุดว้ยตนเอง จำานวน 47 ราย และการรบัมอบฉนัทะจำานวน 
40 ราย รวมเป็น 87 ราย นับจำานวนหุ้นได้ 335,453,485 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 41.28 ครบเป็นองค์ประชุม 
 
เริ่มการประชุมเวลา 14.00 น.

 นายธาดา ชมุะศารทลู เลขานกุารบรษิทั กลา่วสวสัดแีละขอบพระคณุผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะ ทกุทา่นทีไ่ดส้ละเวลา
เขา้รว่มประชมุในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจำาป ี2553 ซึง่การประชมุในครัง้นีป้ระกอบดว้ยวาระการประชมุรวมทัง้สิน้ 7 
วาระ ตามรายละเอยีดทีไ่ดส้ง่ใหก้บัผูถ้อืหุน้ทกุทา่นพรอ้มกบัหนงัสอืเรยีนเชญิประชมุ และทีไ่ดเ้ปดิเผยบนเวบ็ไซตข์องบรษิทั 
ที่ http://www.ple.co.th แล้ว 
 สำาหรบัการดำาเนนิการประชมุตามขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 27 ระบไุวว้า่ “ประธานในทีป่ระชมุฯ มหีน้าทีค่วบคมุการประ
ชุมให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัของบรษิทั วา่ดว้ยการประชมุจะมมีตใิหเ้ปลีย่นลำาดบัวาระไดด้ว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่ 2 ใน 3 
ของจำานวนผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุ” จงึขอชีแ้จงขัน้ตอนและวธิปีฏบิตัใินการประชมุการลงคะแนนเสยีงและการนบัคะแนนเสยีง
ในวาระต่าง ๆ ดังนี้

 วิธีปฏิบัติในการประชุมการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงในวาระต่าง ๆ
 การอภิปราย : 
 ผู้ใดประสงค์จะกล่าวถ้อยคำาต่อที่ประชุม ให้ยกมือขึ้นพ้นศีรษะ เมื่อประธานของที่ประชุมอนุญาต แล้วจึงเดินไปยัง
ไมโครโฟนที่จัดเตรียมไว้ โดยต้องกล่าวถึง 

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

 การออกเสียงลงคะแนน : 
 เพื่อความรวดเร็ว และเพื่อไม่ให้เสียเวลาของผู้ถือหุ้น

• ท่านประธานจะเรียนถามในทุกวาระว่า จะมีผู้ใดไม่เห็นชอบหรืองดออกเสียงหรือไม
• ถ้าไม่มีผู้ไม่เห็นชอบหรืองดออกเสียง ท่านประธานก็จะขอสรุปในวาระนั้น ๆ ว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติเป็น

เอกฉันท์รับรอง หรือให้ความเห็นชอบตามที่ประธานเสนอ 

 ถ้ามผีูใ้ดไม่ให้ความเหน็ชอบ หรอืงดออกเสยีง ท่านประธานจะขอให้ผูถ้อืหุน้ และผูร้บัมอบฉนัทะทีไ่ม่ให้ความเหน็ชอบ 
หรืองดออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนน 

เอกสารแนบ 1
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• เลขานุการบริษัทจะขออาสาสมัครจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จำานวน 1 คน เป็นกรรมการตรวจนับคะแนนและผู้สอบ
บญัชขีองบรษิทั เพือ่ทำาหน้าทีต่รวจสอบการลงคะแนนเสยีงให้โปร่งใส ถกูต้องตามกฎหมาย และข้อบงัคบัของบรษิทั 

• เมื่อผู้ถือหุ้นเขียนเครื่องหมายบนบัตรลงคะแนนแล้ว ประธานของที่ประชุมจะสั่งให้เจ้าหน้าที่ไปรับมาเพื่อส่งให้
แก่กรรมการตรวจนับคะแนนต่อไป 

• การเก็บบัตรลงคะแนน จะเก็บเฉพาะผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
เท่านั้น ยกเว้นวาระการแต่งตั้งกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ซึ่งขอให้ผู้ถือหุ้นทุกรายลงคะแนนเสียงในใบ
ลงคะแนน สำาหรับกรรมการแต่ละท่าน โดยจะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน

 การนับคะแนนและการประกาศผลคะแนน
• จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้น ที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงในแต่ละวาระ 
• ส่วนที่เหลือถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ 
• และให้กรรมการตรวจนับคะแนนเป็นผู้ประกาศผลการลงคะแนนในแต่ละวาระที่มีการออกเสียง ลงคะแนนในที่

ประชุม 

 กรณีที่จะมีผลทำาให้การลงคะแนนเสียงเปนโมฆะ
• หากบัตรลงคะแนนมีการลงคะแนนไม่ตรงตามวาระที่มีการลงคะแนน 
• หากผู้ลงคะแนนไม่ทำาเครื่องหมายใดๆ ในช่องลงคะแนนและส่งให้เจ้าที่ของบริษัทฯ เพื่อตรวจนับคะแนน
• หากบัตรคะแนนชำารุดจนไม่สามารถวินิจฉัยได้ว่าผู้ลงคะแนนมีความประสงค์จะลงคะแนนเช่นใด 
• หากบรษิทั ตรวจสอบพบในภายหลงัว่า ผูร้บัมอบฉนัทะได้เปลีย่นแปลงการลงคะแนนในบตัรลงคะแนน ทำาให้ไม่เป็น

ไปตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะ 

 ไม่ทราบว่ามผีูถ้อืหุน้ท่านใดมคีวามสงสยัหรอืข้อซกัถามเกีย่วกบัวธิปีฏบิตัใินการประชมุ การลงคะแนน เสยีง และการ
นับคะแนนเสียงหรือไม่ หากไม่มีผู้ใดซักถาม ก็ถือว่าที่ประชุมรับทราบวิธีปฏิบัติในการประชุม การลงคะแนนเสียง และการ
นับคะแนนเสียงแล้ว

 เลขานกุารบรษิทั ไดแ้นะนำา นางสาววรรญา พทุธเสถยีร ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตของบรษิทั นายแดง แปงสขุ ทนายความ
ทีป่รกึษาของบรษิทั นายชยางค ์วณาวรรณ รกัษาการผูจ้ดัการตรวจสอบภายในของบรษิทั และนางสาวสชุาดา เหลา่ชนุสวุรรณ 
รองประธานเจา้หนา้ทีฝ่า่ยบญัชแีละการเงนิ ตอ่ทีป่ระชมุ และไดข้ออาสาสมคัรผูถ้อืหุน้ทีจ่ะรว่มเปน็กรรมการตรวจนบัคะแนน
การลงมติในวาระต่าง ๆ ซึ่ง นายพีรวัฒน์ เศรษฐพานิช ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้อาสาเป็นกรรมการตรวจ
นับคะแนนร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัท

 เลขานกุารบรษิทั แจง้ตอ่ทีป่ระชมุวา่ กอ่นทีจ่ะเชญิทา่นประธานกรรมการบรษิทั เริม่ดำาเนนิการประชมุ ทางคณะกรรมการ
บริษัท ขอนำาเสนอภาพรวมของบริษัทโดยย่อ ผลการดำาเนินงานของบริษัทในระยะที่ผ่านมา ปัญหาที่มีผลกระทบต่อผลการ
ดำาเนินงาน มาตราการในการแก้ไขปัญหาและการดำาเนินงานในระยะต่อไป และประมาณการผลการดำาเนินงานในปี 2553 
ให้ผู้ที่ถือหุ้นได้รับทราบ เมื่อนำาเสนอเรียบร้อยแล้ว เลขานุการบริษัท ได้เรียนเชิญท่านประธานกรรมการ ทำาหน้าที่ประธานที่
ประชุม และเริ่มการประชุม

 นายเสวก ศรสีชุาต ประธานกรรมการ ทำาหนา้ทีป่ระธานทีป่ระชมุ กลา่ว “ ตามข้อบงัคบัของบรษิทั ข้อ 27 ระบไุว้ว่าการ
ประชมุผูถ้อืหุน้ ต้องมผีูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้ มาประชมุไม่น้อยกว่า 25 คน หรอืมผีูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะ
จากผูถ้อืหุน้มาประชมุไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำานวนหุน้ทีจ่ำาหน่ายได้ทัง้หมดจงึจะเปน็องค์ประชมุ” ขณะนีม้ผีูถ้อืหุน้เข้าร่วม
ประชุมด้วยตนเอง จำานวน 47 ราย และการรับมอบฉันทะจำานวน 40 ราย รวมเป็น 87 ราย นับจำานวนหุ้นได้ 335,453,485 
หุ้น คิดเป็นร้อยละ 41.28 โดยปัจจุบันบริษัท มีผู้ถือหุ้นทั้งหมด 4,475 ราย (สี่พันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าราย) รวมจำานวนหุ้นทั้งสิ้น 
812,626,551 หุน้ (แปดรอ้ยยีส่บิสองลา้นหกแสนสองหมืน่หกนัหา้รอ้ยสบิเอน็ลา้นหุน้) ครบเปน็องค์ประชมุตามข้อบงัคบัของ
บริษัท จึงขอเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2553 บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด (มหาชน) 
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วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2553 เม่ือวันท่ี 7 มกราคม 2553  

  ประธานได้ชีแ้จงต่อทีป่ระชมุว่า บรษิทั ได้ส่งสำาเนารายงานการประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2553 เมือ่
วนัที ่7 มกราคม 2553 ใหผู้ถ้อืหุน้ไว้ล่วงหนา้พร้อมกบัจดหมายเชญิประชมุแลว้ จงึเรยีนถามผูถ้อืหุน้ถงึขอ้สงสยั
หรือข้อแก้ไข (ถ้ามี) 

  ประธานได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่า ท่านใดมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มี ขอที่ประชุมลงมติพิจารณา
รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

 
 มตทิีป่ระชมุ มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2553 เม่ือวันท่ี 7 มกราคม 2553 
 โดยมีมติรับรองด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

 เห็นด้วย จำานวน 335,453,485 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
 ไม่เห็นด้วย จำานวน  - เสียง คิดเป็นร้อยละ  -
 งดออกเสียง จำานวน  - เสียง คิดเป็นร้อยละ  -
 จำานวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 87 ราย

วาระที่ 2 พิจารณาผลการดำาเนินงาน และอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำาหรับรอบบัญชีสิ้นสุด

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และรายงานของผู้สอบบัญชี

  ประธานได้ชีแ้จงต่อทีป่ระชมุว่าผลการดำาเนนิงานและงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ณ. วนัที ่
31 ธนัวาคม 2552 ไดผ่้านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัช ีและผา่นการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบวา่
ถกูต้อง (รายละเอยีดปรากฏตามรายงานประจำาปี 2552) ซึง่ไดส้ง่ใหผู้ถ้อืหุน้ลว่งหนา้พรอ้มจดหมายเชญิประชมุ
แลว้ และขอใหน้ายสธุ ีตนัตวิณชิชานนท ์ประธานเจา้หนา้ทีฝ่า่ยบญัชแีละการเงนิ เปน็ผูร้ายงานผลการดำาเนนิงาน 
ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 

          (หน่วย : บาท)

รายการ ปี 2552 (งบการเงินรวม) ปี 2552 (งบเฉพาะบริษัท)

สินทรัพย์รวม 9,540,039,801 4,846,753,538

หนี้สินรวม 7,732,125,762 2,879,631,710

ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,807,914,039 1,967,121,828

รายได้รวม 8,053,545,109 4,742,434,306

กำาไรสุทธิ (ขาดทุน) (1,125,025,820) (878,320,230)

กำาไรต่อหุ้น (ขาดทุน) (2.04) (1.61)

  นายพีรวัฒน์ เศรษฐพานิช ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เห็นว่า การขาดทุนของบริษัทในปีที่
ผ่านมาเป็นผลจากการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเป็นจำานวนมาก จึงขอเรียนถามท่านประธานว่าจะมีลูกค้าที่มี
ปัญหาด้านการจ่ายเงินเพิ่มขึ้นอีกหรือไม่ 

  ประธานชีแ้จงวา่ จากปญัหาเศรษฐกจิและการเมอืงทีผ่า่นมามผีลกระทบตอ่โครงการของลกูคา้บางโครงการ 
ซึ่งมีผลทำาให้การจ่ายเงินค่าก่อสร้างล่าช้าไปบ้าง แต่ยังไม่ถึงขั้นที่จะต้องสำารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่ม

  นายสถาพร ผังนิรันดร์ ในนามผู้ถือหุ้น ให้ข้อสังเกตุว่า ในหลายปีที่ผ่าน ๆ มา กำาไรขั้นต้นมีแนวโน้มลด
ลงอย่างต่อเนื่องและส่งผลให้มูลค่าหุ้นมีแนวโน้มลดลงนัยเดียวกัน แต่คาดว่าในปี 2553 นี้ น่าจะมีแนวโน้มที่ดี
ขึ้น ในส่วนของเงินเดือนและผลตอบแทนของผู้บริหารในปี 2552 มีอัตราสูงขึ้น จึงขอสอบถามท่านประธาน 

  ทา่นประธานชีแ้จงวา่ ในสว่นของเงนิเดอืนและผลตอบแทนของผูบ้รหิารทีเ่พิม่ขึน้เปน็เพราะมกีารวา่จา้ง  
ผู้บริหารที่มีความชำานาญการเพิ่มเติม เช่น นักกฎหมายที่มีความเชี่ยวชาญด้านสัญญาก่อสร้าง และวิศวกร
อาวุโส ส่วนผลการขาดทุนในปี 2552 ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่มาจากการปรับต้นทุนของโครงการบ้านเอื้อ
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อาทร ซึ่งเกิดจากการปรับลดหน่วยก่อสร้างลงจาก 26,000 หน่วย ลงเหลือ 7,513 หน่วย และการตั้งค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญที่สูงขึ้น

  นายพงษช์ติ เหลอืงธาดา ในนามผูถ้อืหุน้ สอบถามวา่ เงนิกู ้ตามหมายเหตปุระกอบงบการเงนิขอ้ 32 เพิม่
อย่างเห็นได้ชัด มีสาเหตุมาจากอะไร 

  ประธานชี้แจงว่า เป็นเงินกู้หมุนเวียนระยะสั้นของ Power Line Engineering Qatar W.L.L บริษัทย่อย 
ซึ่งมีความจำาเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนจำานวนที่สูง เนื่องจากเป็นช่วงที่เร่งการทำางานของโครงการอย่างเต็มที่ 

  นายสเุชษฐ สทิธชิยัเกษม ในนามผูถ้อืหุน้ ไดเ้สนอขอ้คดิเหน็ในสว่นของการลงทนุในบรษิทัยอ่ยและบรษิทั
ร่วม ขอให้คณะกรรมการพิจารณาอย่างถี่ถ้วน การร่วมทุนควรทำาในลักษณะ Joint Venture เพื่อนำาความถนัด
ของผูร้ว่มทนุ มารว่มกนัทำางานเพือ่ใหไ้ดป้ระโยชนส์งูสดุ กจิการทีม่คีวามเสีย่งอยา่งกรณโีครงการบา้นเอือ้อาทร
ไมค่วรทำา ควรเนน้งานตดิตัง้ระบบซึง่เปน็งานทีบ่รษิทัถนดัและใหผ้ลกำาไรด ีนอกจากนัน้ขอสอบถามเกีย่วกบัลกู
หนี้ของงานใน ดูไบ และ กาตาร์ 

  ประธานชี้แจงว่า การลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นธุรกิจเสริมและเพิ่ม
รายได้ให้กับบริษัท อย่างไรก็ตามยังคงยึดธุรกิจก่อสร้าง และติดตั้งงานระบบเป็นหลักในการดำาเนินธุรกิจต่อไป 
สว่นลกูหนีข้องบรษิทัในดไูบ ปจัจบุนัไมม่หีนีค้า้งชำาระแลว้ ลกูหนีท้ีก่าตาร ์ทยอยเกบ็ไดเ้พิม่ขึน้ นอกจากนัน้ทีด่นิ
ของบรษิทัทีไ่ดม้าจากโครงการบา้นเอือ้อาทรไดม้กีารขายออกไป และมกีำาไรบางสว่นจากการขายทีด่นิดงักลา่ว

  เมื่อไม่มีผู้สงสัยประการใดเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมรับรองผลการดำาเนินงาน และพิจารณา
รับรองอนุมัติงบการเงิน และรายงานผู้สอบบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

 
 มติที่ประชุม มมีตอินมุตัผิลการดำาเนนิงานประจำาปแีละอนมุตังิบการเงนิของบรษิทัและงบการเงนิรวมสำาหรบั

รอบบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และรายงานของผู้สอบบัญชี
  โดยมีมติรับรองด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

 เห็นด้วย จำานวน 335,666,885 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
 ไม่เห็นด้วย จำานวน  - เสียง คิดเป็นร้อยละ  -
 งดออกเสียง จำานวน  - เสียง คิดเป็นร้อยละ  - 

  จำานวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 103 ราย (เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 16 ราย ในวาระนี้) 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลของผลการดำาเนินงาน ประจำาปี 2552

  ประธานได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า จากผลการดำาเนินงานของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2552 ถึง วันที่ 
31 ธันวาคม 2552 บริษัทมีผลการดำาเนินงานขาดทุนสุทธิ (งบการเงินเฉพาะบริษัท) จำานวน 878,320,230 บาท 
คณะกรรมการบริษัท จึงมีมติงดจ่ายเงินปันผล จึงขอนำาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

 
 มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ให้งดจ่ายเงินปันผลของผลการดำาเนินงานประจำาปี 2552 
 โดยมีมติรับรองด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

 เห็นด้วย จำานวน 335,666,885 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
 ไม่เห็นด้วย จำานวน  - เสียง คิดเป็นร้อยละ  -
 งดออกเสียง จำานวน  - เสียง คิดเป็นร้อยละ  - 
 จำานวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 103 ราย
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วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

 4.1 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ
  ประธานได้ชีแ้จงต่อทีป่ระชมุว่า ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจำากดั พ.ศ. 2535 ซึง่กำาหนดว่าในการ

ประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจำาปีทกุครัง้ กรรมการจะต้องออกจากตำาแหน่งอย่างน้อยจำานวนหนึง่ในสาม (1/3) โดย
อตัรา ถ้าจำานวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้กใ็ห้ออกโดยจำานวนใกล้เคยีงทีส่ดุกบัส่วนหนึง่ในสาม 
(1/3) ซึ่งในปีนี้กรรมการซึ่งต้องออกจากตำาแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ตามกำาหนดวาระ ดังนี้ 

1. นายสิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายสมศักดิ์ คุปตเมธี  กรรมการ
3. นายพิสิฐ โรจนมงคล กรรมการ 

  บรษิทัได้ทำาการประกาศในเวบ็ไซด์ของบรษิทั เชญิผูถ้อืหุน้เสนอรายชือ่บคุคลทีเ่หน็ว่ามคีณุสมบตัทิีเ่หมาะ
สม เพือ่รบัการคดัเลอืกเป็นกรรมการของบรษิทั รวมทัง้การเสนอระเบยีบวาระต่าง ๆ  แต่ไม่มผีูใ้ดเสนอรายชือ่บคุคล 
เพื่อรับการพิจารณาคัดสรรเป็นกรรมการบริษัท และไม่มีผู้ใดเสนอระเบียบวาระการประชุมเข้ามายังบริษัท ดัง
นัน้คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน จงึได้พจิารณาถงึความเหมาะสมทีเ่ป็นประโยชน์สงูสดุแก่การ 
ดำาเนนิงานของบรษิทั และเปน็บคุคลทีม่คีวามรูค้วามสามารถ มปีระสบการณใ์นธรุกจิของบรษิทั และมคีณุสมบตัิ
ที่ครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด ตามมติคณะกรรมการบริษัทมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ นายสิงห์
ชัย อรุณวุฒิพงศ์ และนายพิสิฐ โรจนมงคล ที่พ้นจากตำาแหน่งตามวาระกลับเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการต่ออีก
วาระหนึง่ และใหน้ายสธุ ีตนัตวิณชิชานนท ์เขา้เปน็กรรมการแทนนายสมศกัดิ ์คปุตเมธ ีโดยขอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อื
หุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระดังกล่าวข้างต้น 

 มติที่ประชุม มีมติอนุมัติให้กรรมการออกจากตำาแหน่งตามวาระ 3 ท่าน คือ นายสิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์, 
นายสมศักดิ์ คุปตเมธี และนายพิสิฐ โรจนมงคล และให้ กรรมการ 2 ท่าน คือ นายสิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์,  
นายพิสิฐ โรจนมงคล กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง และนายสุธี ตันติวณิชชานนท์ เข้าเป็นกรรมการ
แทน นายสมศักดิ์ คุปตเมธี ดังนั้น รายชื่อคณะกรรมการบริษัททั้ง 8 ท่าน เป็นดังนี้ คือ

 1. นายเสวก  ศรีสุชาต  ประธานกรรมการ
 2. นายอำานวย กาญจโนภาศ รองประธานกรรมการ
 3. นายพิสิฐ  โรจนมงคล กรรมการ
 4. นายพิสันต์  จินตนาภักดี กรรมการ
 5. นายสุธี  ตันติวณิชชานนท์ กรรมการ
 6. นายสิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์ กรรมการอิสระ
 7. พลโทสินชัย นุตสถิตย์  กรรมการอิสระ
 8. นายสมประสงค์  บุญยะชัย กรรมการอิสระ

  โดยมีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการแต่ละคน ดังนี้
  นายสิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์

  เห็นด้วย จำานวน 334,426,685 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.63
  ไม่เห็นด้วย จำานวน  1,186,200  เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.35 
  งดออกเสียง จำานวน  54,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.02 

 นายพิสิฐ โรจนมงคล
 เห็นด้วย จำานวน 334,426,685 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.63
 ไม่เห็นด้วย จำานวน  1,186,200  เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.35 
 งดออกเสียง จำานวน  54,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.02 
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 นายสุธี ตันติวณิชชานนท์
 เห็นด้วย จำานวน 334,426,685 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.63
 ไม่เห็นด้วย จำานวน  1,186,200  เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.35 
 งดออกเสียง จำานวน  54,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.02 

 จำานวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 103 ราย
 4.2 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่ต้องออกตามวาระ

 ตามขอ้บงัคบัของบรษิทั คณะกรรมการตรวจสอบมวีาระการดำารงตำาแหนง่ คราวละ 2 ป ีโดยกรรมการทีพ่น้จาก
ตำาแหน่งตามวาระในปีนี้ คือ

1. นายสิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. พลโทสินชัย นุตสถิตย์ กรรมการตรวจสอบ 
3. นายสมประสงค์ บุญยะชัย กรรมการตรวจสอบ 

  คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นายสิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์, พลโทสินชัย นุตสถิตย์ และนาย
สมประสงค ์บญุยะชยั มคีณุสมบตัคิรบถว้นตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจำากดั, พระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์
และมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ จึงเห็นสมควร
พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำาแหน่งตามวาระในครั้งนี้กลับเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง 
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2553 เป็นต้นไปจนครบกำาหนดวาระในตำาแหน่ง 2 ปี และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติต่อไป

 มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตำาแหน่งตามวาระในครั้งนี้ คือ
นายสงิหช์ยั อรณุวฒุพิงศ,์ พลโทสนิชยั นตุสถติย ์และนายสมประสงค ์บญุยะชยั กลบัเขา้ดำารงตำาแหนง่กรรมการ
ตรวจสอบตอ่อกีวาระหนึง่เปน็ระยะ เวลา 2 ป ีดงันัน้ปจัจบุนั บรษิทัมคีณะกรรมการตรวจสอบ ทัง้สิน้ 3 ทา่น ดงันี้

1. นายสิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. พลโทสินชัย นุตสถิตย์ กรรมการตรวจสอบ 
3. นายสมประสงค์ บุญยะชัย กรรมการตรวจสอบ 

 โดยมีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการแต่ละคน ดังนี้
 นายสิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์

  เห็นด้วย จำานวน 334,358,185 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.61
  ไม่เห็นด้วย จำานวน  1,186,200  เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.35 
  งดออกเสียง จำานวน  122,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.04 

 พลโทสินชัย นุตสถิตย์
 เห็นด้วย จำานวน 334,428,185 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.63
 ไม่เห็นด้วย จำานวน  1,186,200  เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.35 
 งดออกเสียง จำานวน  52,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.02

 นายสมประสงค์ บุญยะชัย
 เห็นด้วย จำานวน 334,023,485 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.51
 ไม่เห็นด้วย จำานวน  1,543,900  เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.46 
 งดออกเสียง จำานวน  99,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.03

 จำานวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 103 ราย
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วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำาปี 2553

  ประธานได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การพิจารณาการกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำาปี 2553ได้ผ่าน 
การพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน โดยกลั่นกรองและพิจารณาอย่างละเอียดถึง
ความเหมาะสมประการต่าง ๆ แล้ว จึงเห็นสมควรกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการ เท่าที่กำาหนดไว้ในปี 2552 โดย
ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติ สรุปตามตาราง ดังนี้ 

 ค่าตอบแทนกรรมการ

องค์ประกอบค่าตอบแทน ปี 2553 (ปีที่เสนอ) ปี 2552

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
ค่าเบี้ยประชุม : กำาหนดจ่ายค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง เฉพาะ
ครั้งที่มาประชุม
 - ประธาน, กรรมการบริษัท และเลขานุการบริษัท 
 - กรรมการอิสระ

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

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

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ
ค่าตอบแทนรายปี 
 - ประธานกรรมการตรวจสอบ
 - กรรมการตรวจสอบ

300,000 บาท/คน/ปี
250,000 บาท/คน/ปี

300,000 บาท/คน/ปี
250,000 บาท/คน/ปี

  นายพงษช์ติ เหลอืงธาดา ในนามผูถ้อืหุน้ ไดใ้หค้วามเหน็วา่คา่ตอบแทนกรรมการของบรษิทัอยูใ่นเกณฑ์
ที่สูงโดยเฉพาะในสถานะการของบริษัทในปัจจุบันที่ยังอยู่ในภาวะขาดทุน ขอให้ที่ประชุมพิจารณาปรับลดเพื่อ
ความเหมาะสม 

  นายสถาพร ผังนิรันดร์ เห็นว่าในส่วนของประธานกรรมการ ควรมีค่าตอบแทนสูงกว่ากรรมการทั่วไป
ประมาณ 25% เพื่อให้เกิดความเหมาะสมเหมือนกับแนวทางปฏิบัติของบริษัททั่วไป 

  ประธานชีแ้จงวา่ คา่ตอบแทนกรรมการประจำาป ี2553 ไมไ่ดเ้พิม่จากป ี2552 และอยูใ่นเกณฑท์ีเ่หมาะสม 
เมือ่เปรยีบเทยีบกบัลกัษณะและขนาดของธรุกจิใกลเ้คยีงกนั นอกจากนัน้เมือ่พจิารณาจากคา่ตอบแทนกรรมการ
โดยรวมทั้งหมดยังอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม 

  ดงันัน้ เมือ่ไมม่ผีูถ้อืหุน้ทา่นใดแสดงความเหน็เพิม่เตมิ จงึขอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาอนมุตักิำาหนดคา่ตอบแทน
กรรมการ ประจำาปี 2553 ดังกล่าวข้างต้น

 
  มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำาปี 2553 สรุปตามตารางดังนี้

  ค่าตอบแทนกรรมการ

องค์ประกอบค่าตอบแทน ปี 2553 ปี 2552

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
ค่าเบี้ยประชุม : กำาหนดจ่ายค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง เฉพาะ
ครั้งที่มาประชุม
 - ประธาน และกรรมการบริษัท และเลขานุการบริษัท 
 - กรรมการอิสระ

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

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

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ
ค่าตอบแทนรายปี 
 - ประธานกรรมการตรวจสอบ
 - กรรมการตรวจสอบ

300,000 บาท/คน/ปี
250,000 บาท/คน/ปี

300,000 บาท/คน/ปี
250,000 บาท/คน/ปี
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  โดยมีมติรับรองด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
 เห็นด้วย จำานวน 335,259,185 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.88
 ไม่เห็นด้วย จำานวน  372,700  เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.11 
 งดออกเสียง จำานวน  35,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.01

  จำานวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 103 ราย
วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำาหนดค่าตอบแทน

  ประธานไดช้ีแ้จงตอ่ทีป่ระชมุวา่ คณะกรรมการตรวจสอบไดไ้ดป้ระเมนิจากความเปน็อสิระ คณุภาพของ
ผลงานตรวจสอบในปี 2552 ที่ผ่านมา รวมถึงทักษะ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในการตรวจสอบธุรกิจ
ของบริษัท และทีมสนับสนุนของสำานักงานสอบบัญชี นอกจากนี้ได้พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทน
เป็นประการสำาคัญ คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นควร เสนอผู้สอบบัญชีรายเดิม บริษัท เอส.เค. แอคเคาน์ 
แต้นท์ เซอร์วิสเชส จำากัด เป็นผู้สอบบัญชี ประจำาปี 2553 และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นชอบ
ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ แต่งตั้ง บริษัท เอส.เค. แอคเคาน์แต้นท์ เซอร์วิสเชส จำากัด เป็น 
ผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อไปเป็นปีที่ 3 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

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

  ทั้งนี้ ทั้งสามท่านไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรอืเกีย่วขอ้งกบับคุคลดงักลา่ว จงึมคีวามเปน็อสิระในการตรวจสอบและแสดงความเหน็ตอ่งบการเงนิของบรษิทั

 นอกจากนี้บริษัท เอส.เค. แอคเคาน์แต้นท์ เซอร์วิสเชส จำากัด ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสำานักงานสอบบัญชีของ
บริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า รวม 11 ราย สำาหรับปี 2553 ด้วย

 โดยกำาหนดค่าสอบบัญชีเฉพาะบริษัท ประจำาปี 2553 ดังนี้

รายการค่าตรวจสอบ ปี 2553 (ปีที่เสนอ) ปี 2552

ค่าตรวจสอบบัญชีรายปี 1,380,000 1,380,000

ค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส 450,000 450,000

ค่าสอบบัญชีงบการเงินรายปี และ 3 ไตรมาส ของบริษัทย่อยและ
กิจการร่วมค้า รวม 11 แห่ง 1,157,050 1,446,000

รวม 2,987050 3,276,000

 
  นายบดนิทร ์กฤตยิรงัสรรค ์ในนามผูถ้อืหุน้ ใหค้วามเหน็วา่ คา่ตรวจสอบบญัชขีองบรษิทัคอ่นขา้งสงู เมือ่

เปรียบเทียบกับบางบริษัท 
  ประธานไดช้ีแ้จงวา่ ผูส้อบบญัชแีละคา่ตรวจสอบบญัช ีไดผ้า่นการพจิารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ

แลว้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาจากผูส้อบบญัชหีลายราย และเหน็วา่ผูส้อบบญัชรีายนีเ้ปน็ผูส้อบ
ที่มีประสบการณ์และทีมงานที่ดี รวมถึงเสนอราคาที่เหมาะสม เมื่อเปรียบเทียบกับผู้สอบบัญชีรายอื่นๆ 

  เมือ่ไมม่ผีูใ้ดเสนอขอ้คดิเหน็หรอืมคีำาถามเพิม่เตมิ ประธานจงึขอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ พจิารณาลงมตแิตง่ตัง้ 
ผู้สอบบัญชีและกำาหนดค่าตอบแทน
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 มตทิีป่ระชมุ ทีป่ระชมุมมีตอินมุตัแิตง่ตัง้นายอำาพล จำานงวฒันผ์ูส้อบบญัชรีบัอนญุาต เลขที ่4663 หรอืนางสาว
วรรญา พุทธเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4387 หรือนายนริศ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เลขที่ 5369 แห่ง บริษัท เอส.เค. แอกเคาน์แต้นท์ เซอร์วิสเชส จำากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำาปี 2553 
โดยได้รับค่าบริการการสอบบัญชีรายปี จำานวน 1,380,000 บาท ( หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน ) 
ค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส จำานวน 450,000 บาท ( สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน ) 
 เห็นด้วย จำานวน 335,249,185 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.88
 ไม่เห็นด้วย จำานวน  367,700  เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.11 
 งดออกเสียง จำานวน  50,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.01

 จำานวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 103 ราย

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

 - ไม่มี –

 นายสถาพร ผังนิรันดร์ ในนามผู้ถือหุ้น เสนอความเห็นว่า การแก้ไขปัญหาบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ที่มีผลต่อการ
ดำาเนินงานขาดทุน ควรที่จะมีการลดสัดส่วนการถือหุ้นลงเพื่อไม่ต้องนำาผลการดำาเนินการดังกล่าวเข้ามารวม น่าจะมีการ
พิจารณาออก Warrant ให้กับผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อทดแทนการที่บริษัทไม่ได้จ่ายเงินปันผลในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 
นายสุเชษฐ สิทธิชัยเกษม เห็นว่า หุ้นที่ยังจำาหน่ายไม่หมดควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นเดิม ขอให้คณะกรรมการนำาไปพิจารณา 
ประธาน ขอบคุณในความคิดเห็นดังกล่าวและจะได้เสนอให้คณะกรรมการ พิจารณาต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวขอบพระคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน และขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.30 น.

ลงนาม…………………………………..ประธานในที่ประชุม
 (นายเสวก ศรีสุชาต) 

 

 บันทึกการประชุมโดย

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

เลขานุการบริษัท

รับรองว่าถูกต้อง 

ลงนาม ……………………………… …………..………….................
 (นายเสวก ศรีสุชาต) (นายอำานวย กาญจโนภาศ)
 กรรมการ กรรมการ
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Attachment 1

Minutes of 2010 Annual General Shareholders’ Meeting

Power Line Engineering Public Company Limited 

30th April 2010

2010 Annual General Shareholders’ Meeting was held at Tarathip Room 1-2, 2nd Floor, 

Imperial Tara Hotel, 18/1 Soi Sukhumvit 26, Klongton Sub-District, Klongtoey District, Bangkok. 

 As of the share registry book closing date on April 7th, 2010, there were a total of 4,475 shareholders, 
holding 812,626,551 shares. There were 47 shareholders and 40 proxies attending the meeting, accounting for 
335,453,485 shares, or 41.28%. The quorum for meeting was completed. 

The meeting commenced at 2.00 PM.

 Mr. Thada Chumasaratul, Company Secretary greeted and thanked the shareholders and proxies for taking 
time to attend the Shareholders’ 2010 Annual General Meeting. The meeting consisted of 7 agendas of which the 
details were attached with the letter of meeting invitation sent to all shareholders and posted on the Company’s 
website at http://www.ple.co.th.
 According to the Articles of Association No. 27 of the Company on the meeting state that “the Chairman of 
the meeting shall conduct the meeting following the Company’s Articles of Association, Re: change of agenda 
order shall be performed with the votes of no less than two-third of the attended shareholders present at the 
meeting,” the followings are procedures and methods for the meeting’s voting and vote counting in each agenda:

 Meeting Procedures on voting and vote counting on various agendas 
 Raising issues:
 Any participants who wish to raise any issue to the meeting must raise his hand. Once the Chairman allows, 
the participant could walk over to the microphone and address following details. 

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

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

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

resolve to approve the agenda as proposed by the Chairman. 
 If there is anyone who object or abstain in any agenda, the Chairman shall ask the shareholders and proxies 
to vote the objection or abstinence in the voting ballets. 

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

www.ple.co.th

บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 40854500694

POWER LINE ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITED Registration No. 40854500694



• The Company’s secretary shall ask for a volunteer from the meeting to be vote counter together with 
the Company’s accounting auditor to oversee the vote counting process to ensure transparency and 
compliance with the relevant laws and Company’s regulations.

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

• The staff shall collect voting ballet only from the shareholders and proxies who objects and abstains 
the agenda. 

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

 Cases that will make voting process invalid 
• If the voting ballet has the votes casted inconsistent with the voted agenda
• If the voter does not make any mark in the voting space and submit the ballet over the Company’s 

staff for counting. 
• If the voting ballet 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. 

 Secretary of the Company had introduced Miss Wanraya Puttasatiean, the Auditor of the Company and 
Mr. Dang Pangsuk, the consultant lawyer of the Company, Mr. Chayang Wanawan, acting Internal Audit Manager 
of the Company, and Miss Suchada Laochoonsuwan, Deputy Chief Financial officer, to the meeting, and had 
asked for volunteers from the shareholders to be parts of vote counting committee of each agenda. Mr. Peerawat 
Settapanich, a representative from the Thai Investors Associations volunteered to join the vote counting committee 
with the Company’s Auditor. 
 Secretary of the Company informed the meeting that prior to the Chairman of the meeting’s proceeding 
the meeting, the Board of Directors of the Company asked to present The Company’s brief overall picture, the 
past operating results, problems which had affects on the operating results, solutions to the problem and further  
implementation in following stages, and forecast of 2010 operating results to the shareholders for acknowledgement. 
After the completion of the presentation, Secretary of the Company invited Chairman of the Board to be the 
Chairman of the meeting, and to start the meeting. 
 Mr. Swake Srisuchart, Chairman of the Board of the Company acted as the Chairman of the meeting stated 
that “according to the Articles of Associations of the Company No. 27 states that the Shareholders’ Annual  
General Meeting shall consist of no less than 25 shareholders and proxy holders attending the meeting, or shareholders 
and proxy holders attending the meeting of no less than one-third of the total distributed shares which completes 
the quorum.” Now, there are 47 shareholders attending and 87 proxies, accounting for 335,453,485 shares, or 
41.28%. As of today, there are 4,475 shareholders (Four thousand Four Hundred and Seventy Five shareholders) 
in total; accounting for 812,626,551 shares (Eight Hundred Twenty Two 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 Associations. Thus, the Shareholders’ 2010 Annual General Meeting of Power Line  
Engineering Public Company Limited began.เลขที่ 2 ซอยสุขุมวิท 81 (ศิริพจน์) ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 โทรศัพท์ :  (662) 0-2332-0345 (15 คู่สายอัตโนมัติ) โทรสาร : (662) 0-2311-0851

2 Soi Sukhumvit 81 (Siripot), Sukhumvit Road, Bangjak, Phrakhanong, Bangkok 10260, Thailand  Tel. (662) 0-2332-0345 ( 15 Lines ) Fax. (662) 0-2311-0851
www.ple.co.th 25



Agenda 1 Consider and approve the Minutes of Extraordinary Shareholder’s Meeting 

  No. 1/ 2010 on January 7th, 2010. 

  The Chairman of the meeting informed the meeting that the Company had sent a copy of 
the report of the Shareholders’ Extraordinary Meeting No. 1/2010, held on January 7th, 2010 to the 
shareholders together with the invitation letter prior to the meeting. The Chairman asked if the  
shareholders had any questions or correction (if any). 

  The Chairman asked the shareholders if anyone had any additional questions, if not, the meet-
ing would vote to approve the report of the aforementioned meeting. 

 
 Resolution  The meeting unanimously approved the report of the Shareholders’ Extraordinary 

Meeting No. 1/ 2010, held on January 7th, 2010 with the following votes :
 Approved Amount 335,453,485  votes  accounted for  100%  
 Disapproved  Amount  - votes  accounted for  -
 Abstained Amount  -  votes  accounted for  -

 There were 87 shareholders attending the meeting. 

Agenda 2 Consider and approve the Company’s performance and financial statements of the 2009 

  and Auditor’s report. 

  The Chairman explained to the meeting that the operating results and consolidated financial 
statements of the Company and its subsidiaries as of December 31st, 2009 had passed the Auditor’s 
examination and the Audit Committee’s review (details as appeared in the 2009 Annual Report) which 
had been sent in advance with the invitation letter. He also asked Mr. Sutee Tantivanichanon, Chief 
Financial Officer to report the operating results which can be summarized as follows: 

          (Unit : Baht)

Description
2009

(Consolidated Financial Statements)
2009

(Company Financial Statements)

Total assets 9,540,039,801 4,846,753,538

Total liabilities 7,732,125,762 2,879,631,710

Shareholders’ equity 1,807,914,039 1,967,121,828

Total revenue 8,053,545,109 4,742,434,306

Net profit (loss) (1,125,025,820) (878,320,230)

EPS (Baht) (2.04) (1.61)

  Mr. Peerawat Settapanich, a representative from the Thai Investors Associations opined that 
the loss of the Company in the previous year was caused by the large amount of the provision of 
doubtful accounts he would like to ask the Chairman if there was any increase of the customers with 
payment problems. 

  The Chairman of the meeting explained that the past economic crisis and political problem had 
an impact on some projects of the customers which led to the delay of the construction payment to 
some extent. However, the provision of the doubtful accounts is unnecessary. 

  Mr. Sathaporn Pangnirundr, on behalf of the shareholders, had a remark that within the past 
several years, the gross margin tended to continuously decrease which, on the other hand, affected 
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the stock value to shrink. However, he though the recovery trend of 2010 improvement should be 
positive. He asked that why did salary and remuneration of the executives in 2009 increase.

  The Chairman of the meeting explained that the increase of salary and the remuneration of 
the Management due to the additional employment of skillful executives such as lawyers who have 
expertise in construction contract and senior engineers. For the loss in 2009 which was mainly caused 
by the cost adjustment of the Eua-Arthorn housing project which was impacted by the reduction of 
the construction units from 26,000 units to 7,513 units and the high provision of doubtful accounts. 

  Mr. Pongchit Luengthada, on behalf of the shareholders, asked why the loan appeared in the 
remark of the financial statement No. 32 obviously increased.

  The Chairman clarified that the loan was a revolving short-term loan of the Company’s subsidiary, 
Power Line Engineering Qatar W.L.L, which had a necessity of a large amount of revolving fund at 
the full accelerating working stage of the project. 

  Mr. Suchet Sithichaikasem, a shareholder, had proposed an opinion in terms of investment 
in a subsidiary and a joint venture company to the Board of Directors to carefully consider. He 
 suggested that the co-investment should be in the form of Joint Venture to bring about the skill of 
the co-investors to work together to gain the utmost benefit. Risk business such as the Eua-Arthorn 
housing project should not be performed. The Company should focus on the system installation which 
is the Company’s forte and create better profit. In addition, he also asked about the debtors of the 
works in Dubai and Qatar. 

  The Chairman of the meeting explained that the investment in the subsidiary and the joint venture 
company aimed to be the Company’s support business and to increase the revenue. However, the 
Company’s main focus is on construction business and system installation. In terms of the debtors 
from the companies in Dubai, at present, there is no outstanding debt. The Company has gradually 
collected more payment from the Qatar debtors. In addition, the Company had sold the land bank of 
the Company received from the Eua-Arthorn housing project and gained some profits.

  When there was no further inquiry, the Chairman asked the meeting to approve the operating 
results and to consider approval of the financial statements and the report form the Auditor as of the 
end of December 31st, 2009. 

 Resolution  The meeting unanimously approved the Company’s annual operating results and the 
Company’s consolidated financial statements for the accounting period ended December 31st, 2009, 
and the report of the Auditor with the followings votes :
 Approved Amount 335,666,885  votes  accounted for  100%  
 Disapproved  Amount  - votes  accounted for  -
 Abstained Amount  -  votes  accounted for  -

  There were a total of 103 shareholders attending the meeting (another 16 shareholders attending 
the meeting in this agenda) 

 
Agenda 3 To consider and approve no dividend for the performance of financial statements of the 2009. 

 The Chairman of the meeting clarified to the meeting that the operating results of the Company from January 
1st, 2009 – December 31st, 2009 reported the net loss (the company financial statement) of Baht 878,320,230. 
Thus, the Company’s Board of Directors had a resolution to omit the dividend payment and further proposing to 
the AGM for consideration of approval. 
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 Resolution  The meeting unanimously approved the omission of the dividend payment of the 2009 
operating results with the followings votes :
 Approved Amount 335,666,885  votes  accounted for  100%  
 Disapproved  Amount  - votes  accounted for  -
 Abstained Amount  -  votes  accounted for  -
 There were a total of 103 shareholders attending the meeting

Agenda 4 Consider and appoint the members of the Board of Directors

 4.1  To consider the appointment of the company’s directors who were retired by rotation
  The Chairman of the meeting explained to the meeting with reference to the Public Company 

Act B.E. 2535 which stipulates that at every Shareholders’ Annual General Meeting, the Directors 
shall leave the position at least one-third (1/3) of the numbers of the position. If the numbers of the 
Directors cannot be divided into one-third, the closet numbers of one-third (1/3) shall be divided. In 
this year, the Directors whose terms had completed and had to leave the position of the Directors of 
the Company consisted of : 
 1. Mr.Singchai  Aroonvuthiphong  Independent Director and 
       Chairman of the Audit Committee 
 2. Mr. Somsak  Kupatamatee  Director
 3. Mr.Pisit   Rojanamongkol  Director 

  The Company had already announced on the Company’s website and invited the shareholders 
to propose the list of person with appropriate qualification to be selected as the Company’s Directors, 
including proposing other agendas. However, none of the shareholders proposed the meeting’s 
agenda to the Company. Thus, the Nomination and Remuneration Committee had considered the 
appropriateness which was the utmost benefit to the Company’s operation and the person should be 
capable and skillful with experience in business of the Company, as well as with complete qualification 
stipulated by the Public Company Act. Therefore, the Board of Directors had a unanimous resolution 
to re-appoint Mr.Singchai Aroonvuthiphong and Mr.Pisit Rojanamongkol, who were retired by rotation, 
to the position for another term, and to appoint Mr. Sutee Tantivanichanon to be the Director replacing 
Mr. Somsak Kupatamatee. The shareholders were also required to consider appointment of the Directors 
to replace the Directors whose terms had completed and had to leave the position as mentioned above. 

 Resolution The meeting approved the 3 Directors retired by rotation i.e. Mr.Singchai Aroonvuthiphong, 
Mr. Somsak Kupatamatee and Mr.Pisit Rojanamongkol and the re-appointment of the 2 Directors 
i.e. Mr.Singchai Aroonvuthiphong and Mr.Pisit Rojanamongkol to be Directors of the Company for 
another term, and Mr. Sutee Tantivanichanon to be the Director replacing Mr. Somsak Kupatamatee. 
Therefore, the list of the Company’s Board of Directors consists of 8 members as follows:   
 1. Mr.Swake  Srisuchart  Chairman of the Board
 2. Mr.Amnuay  Karnjanopas  Vice Chairman
 3. Mr.Pisit  Rojanamongkol Director
 4. Mr.Phisant  Chintanapakdee Director
 5. Mr.Sutee  Tantivanichanon Director
 6. Mr.Singchai  Aroonvuthiphong Independent Director 
 7. Lt. General Sinchai  Nutsatid  Independent Director 
 8. Mr.Somprosong  Boonyachai  Independent Director 
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 The appointment of the 3 directors were approved with the following majority votes :
  1. Mr.Singchai Aroonvuthiphong

 Approved Amount 334,426,685 votes  accounted for  99.63% 
 Disapproved  Amount  1,186,200  votes  accounted for  0.35%
 Abstained Amount  54,000 votes  accounted for  0.02%

 2. Mr.Pisit Rojanamongkol 
 Approved Amount  334,426,685 votes  accounted for  99.63% 
 Disapproved  Amount  1,186,200  votes  accounted for  0.35%
 Abstained Amount 54,000 votes  accounted for  0.02%

 3. Mr.Sutee Tantivanichanon
 Approved Amount 334,426,685 votes  accounted for  99.63% 
 Disapproved  Amount  1,186,200  votes  accounted for  0.35%
  Abstained Amount 54,000 votes  accounted for  0.02%

 There were a total of 103 shareholders attending the meeting

 4.2  Consider and appoint the members of the Audit Committee. 
  According to the Articles of Associations of the Company, the Audit Committee has a 2 year 

term in the position. The members of the Committee whose terms had reached completion in this year 
were as follows:
 1. Mr.Singchai   Aroonvuthiphong  Chairman of Audit Committee
 2. Lt. General Sinchai  Nutsatid   Director of Audit Committee
 3. Mr.Somprosong   Boonyachai  Director of Audit Committee

  The Board of Directors of the Company had considered and agreed that Mr.Singchai  
Aroonvuthiphong, Lt. General Sinchai Nutsatid, and Mr.Somprosong Boonyachai had complete  
qualification in accordance with the Public Company Act, Securities Act, and had knowledge and skill 
with experience in the business of the Company which could help develop the Company. Thus, the 
Board of Directors had a resolution to re-appoint the Directors whose terms had completed in this 
time to be in the position for another term from April 9, 2010 onwards till the two-year term completion. 
This would be proposed to the AGM for further approval. 

 
 Resolution  The meeting approved the re-appointment of the Directors i.e. Mr.Singchai Aroonvuthiphong, 

Lt. General Sinchai Nutsatid and Mr.Somprosong Boonyachai whose terms had reached completion 
to be in the position for another two-year term. Thus, at present, the Company’s Audit Committee 
consists of : 
 1. Mr.Singchai   Aroonvuthiphong  Chairman of Audit Committee
 2. Lt. General Sinchai  Nutsatid   Director of Audit Committee
 3. Mr.Somprosong   Boonyachai   Director of Audit Committee

  The appointment of the 3 directors in Audit Committee were approved with the following majority 
votes :
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 1. Mr.Singchai Aroonvuthiphong 
  Approved Amount 334,358,185 votes  accounted for  99.61% 
  Disapproved  Amount 1,186,200  votes  accounted for  0.35%
  Abstained Amount  122,500 votes  accounted for  0.04%

 2. Lt. General Sinchai Nutsatid 
  Approved Amount 334,428,185 votes  accounted for  99.63%
  Disapproved  Amount  1,186,200  votes  accounted for  0.35%
  Abstained Amount  52,500 votes  accounted for  0.02%

 3. Mr.Somprosong Boonyachai 
 Approved Amount 334,023,485 votes accounted for  99.51%
 Disapproved  Amount  1,543,900 votes accounted for  0.46%
 Abstained Amount   99,500 votes accounted for  0.03%

 There were a total of 103 shareholders attending the meeting

Agenda 5 Consider and determine the remuneration for the Board of Directors 

  The Chairman of the meeting explained that the consideration of the Directors’ remuneration for 
2010 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 2009 which can be summarized as follows:

 Board of Directors’ Remuneration 

Components of Remunerations 2010 (proposed year) 2009

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

Baht 20,000 /person/time

Baht 40,000 /person/time

Baht 20,000 /person/time

Baht 40,000 /person/time

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

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

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

  Mr. Pongchit Luengthada, the shareholder, opined that the Directors’ remuneration of the 
Company was high when compared with the present loss situation of the Company, he asked the 
meeting to consider reduce the remuneration for appropriateness. 

  Mr. Sathaporn Pangnirundr suggested that the remuneration of Chairman be 25% higher than 
general Directors to create appropriateness which was in line with the practice of other companies 
in general. 

  The Chairman of the meeting considered that the 2010 Directors’ annual remuneration had 
not increased from the 2009 and it was within an appropriate standard when compared with other  
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companies within the same nature and size. In addition, upon consideration of the Directors’  
remuneration as a whole, it was within the appropriate standard. 

  Thus, when there was no shareholder provided any additional suggestion, the Chairman asked 
the meeting to consider approval of the aforementioned Directors’ remuneration for 2010. 

 Resolution  The meeting approved the Directors’ remuneration for 2010 which can be summarized 
as follows :

 Board of Directors’ Remuneration

Components of Remunerations 2010 (proposed year) 2009

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

Baht 20,000 /person/time

Baht 40,000 /person/time

Baht 20,000 /person/time

Baht 40,000 /person/time

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

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

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

 The remuneration of the Board of Directors were approved with the following majority votes : 
 Approved Amount 335,259,185 votes  accounted for  99.88%
 Disapproved  Amount  372,700  votes  accounted for  0.11%
 Abstained Amount   35,000 votes  accounted for  0.01%

  There were a total of 103 shareholders attending the meeting.

Agenda 6 Consider and appoint the auditor and his fee 

  The Chairman clarified to the meeting that the Audit Committee has evaluate the independency 
and audit quality during 2009, as well as the knowledge and experience in auditing business. The 
Audit Committee deemed appropriate to propose the existing accounting auditor, S.K. Accountant 
Services Company Limited as the Company’s accounting auditor for the year 2010. The Board of  
Directors considered and approved the comment from the Audit Committee to propose S.K. Accountant 
Services Company Limited to be the Company’s accounting auditor for another year with following 
list of accounting auditors.  
 • Mr. Aumpon  Jumnongwat  C.P.A. 4663 or 
 • Miss Wanraya  Puttasatiean  C.P.A. 4387 or
 • Mr. Narit  Saowaluksakun   C.P.A. 5369

 
  The three persons have no relations or interest with the Company/ subsidiaries/ Executives/ 

Major Shareholders/ or relate to the aforementioned persons. Thus, they have independency to ex-
amine and provide opinion toward the Company’s financial statements. 
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  In addition S. K. Accountant Services Co., Ltd. was also selected to be the auditor of 11  
subsidiaries and joint-venture companies in 2010. 

 The Board of Directors recommended the proposed auditing fees for 2010 to shareholder Meeting’s 
approval : 

Audit Fees 2010 (proposed year) 2009

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

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

Annual audit fee and 3 quarters of 11 subsidiaries 
and joint-venture companies 1,157,050 1,446,000

Total 2,987,050 3,276,000

 
  Mr. Bordin Krittiyarangsan, a shareholder, suggested that the Audit Fee of the Company was 

quite high when compared with some companies. 
  The Chairman explained that the Auditor and the Audit Fee had already passed the consideration 

of the Audit Committee by selecting from several auditors. The Committee agreed that the auditors 
were experienced auditors with good team, including proposing suitable price when compared with 
other auditors.  

  Thus, when there was no shareholder provided any additional suggestion, the Chairman asked 
the meeting to consider approval of the appointment of the Auditor and Audit Fee. 

 
 Resolution  The meeting approved the appointment of Mr. Aumpon Jumnongwat C.P.A. No. 4663, 

or Miss Wanraya Puttasatiean C.P.A. No.4387, or Mr. Narit Saowaluksakun C.P.A. No.5369 of S. K. 
Accountant Services Co., Ltd. to be the Company’s Auditor for 2010 with the annual audit fee of Baht 
1,380,000 (One Million, Three Hundred and Eighty Thousand Baht), and the Review Fee of three 
quarters of Baht 450,000 (Four Hundred and Fifty Thousand Baht) with the following majority votes : 
 Approved Amount 335,249,185 votes  accounted for  99.88%
 Disapproved  Amount  367,700  votes  accounted for  0.11%
 Abstained Amount  50,000 votes  accounted for  0.01%

 There were a total of 103 shareholders attending the meeting.

Agenda 7 Other issues (if any)

 - None –

 Mr. Sathaporn Pangnirundr, the shareholder, proposed that to solve the problems of the subsidiaries 
and joint-venture companies which had posed the loss to the operation the Company reduce the shareholding  
portion in order to not to include the operating result into the Company’s financial statement. He also suggested 
that the Company consider issuing warrant to the existing shareholders to replace the abstention of the dividend 
payment in the past two years. 
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 Mr. Suchet Sitthichaikasem suggested that the Board of Directors consider proposing remained unsold 
shares the existing shareholders 
 The Chairman of the meeting thanked for the opinions and would propose to the Board of Directors for 
further consideration. 

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

The meeting adjourned at 16.30 hrs.

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

Recorded by

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

Company Secretary

 Certified authentic

Signed ……………………………… ............…………..…………..
 (Mr.Swake Srisuchart) (Mr.Amnuay Karnjanopas) 
  Director Director
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เอกสารแนบ 3

ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

นายเสวก   ศรีสุชาต

Mr.Swake  Srisuchart

อายุ 59  ปี (เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2495) สัญชาติ ไทย
Age 59 Year (Born in 1952) Nationality Thai    
คุณวุฒิการศึกษา   วปรอ. 4313   วิทยาลัยป้องราชอาณาจักร
Education   ปริญญาโท สาขาบริหารทั่วไป  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
   ปริญญาตรี   สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั
ประวัติการฝึกอบรม   DAP 10/2004, RCP 20/2008, DCP 136/2010 
Training
ตำาแหน่งปัจจุบัน   ประธานกรรมการบริษัท
Current Positions   Chairman  
   ประธานกรรมการบริหาร
   Chairman of Executive Committee
ปีที่รับตำาแหน่ง   แต่งตั้งตั้งแต่ปี 2531 รวม  23  ปี
Year of position assigned  Elected in 1988 Totally 23 years
การถือหุ้นบริษัท (ณ. 31 ธันวาคม 2553) หุ้นสามัญ จำานวน 131,115,014  หุ้น
No of shares held as of 31 December 2010 Amount of Common share 131,115,014 shares 
การดำารงตำาแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำาให้เกิด 
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์  -ไม่มี-
Other Positions having conflicts of interest None 
ตำาแหน่งอื่นในปัจจุบัน   ประธานกรรมการ บริษัท ยูนิมา เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด
Present position   Chairman Unima Engineering Co.,Ltd.
   กรรมการ บริษัท เพาเวอร์ พรอสแพค จำากัด
   Director Power Prospect Co.,Ltd.
   กรรมการ บริษัท เทคเนอร์ จำากัด
   Director Techner Co.,Ltd.
 กรรมการ บริษัท เอส เอ พี เอส 2007 โฮลดิ้ง จำากัด
   Director SAPS 2007 Holding Co.,Ltd.
   ประธานกรรมการบริหาร Power Line Engineering Qatar W.L.L.
   Chairman of Executive Committee Power Line Engineering Qatar W.L.L.
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2553 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท จำานวน  6/7  ครั้ง
Attending the Board’s meeting in 2010 Board of Directors Meeting 6/7
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นายสมประสงค์  บุญยะชัย

Mr. Somprasong   Boonyachai

อายุ 56  ปี (เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2498) สัญชาติ ไทย
Age 56 Year (Born in 1955)  Nationality Thai   
คุณวุฒิการศึกษา    วปรอ. 4313  วิทยาลัยป้องราชอาณาจักร
Education    ปริญญาโท  สาขา  IE&M สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย
    ปริญญาตรี  สาขา  IE  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี 
ประวัติการฝึกอบรม    DAP 30/2004, DCP65/2005, RCP 21/2009
Training
ตำาแหน่งปัจจุบัน    กรรมการอิสระ
Current Positions    Independent Director 
    กรรมการตรวจสอบ
    Member of the Audit Committee
ปีที่รับตำาแหน่ง    แต่งตั้งตั้งแต่ปี 2545 รวม  9  ปี
Year of position assigned   Elected in 2002 Totally 9 years
การถือหุ้นบริษัท (ณ. 31 ธันวาคม 2553)  หุ้นสามัญ จำานวน  -  หุ้น
No of shares held as of 31 December 2010  Amount of Common share  -  shares 
การดำารงตำาแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำาให้เกิด 
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์   -ไม่มี-
Other Positions having conflicts of interest  None 
ตำาแหน่งอื่นในปัจจุบัน    ประธานกรรมการ บริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน)
Present position    CEO. Shin Corporation Public Company Limited (SHIN)
    ประธานคณะกรรมการบริหาร 
    บริษัท แอดวาซ์น อินโฟร์ เซอร์วิส (เอไอเอส)
    Executive Chairman Advanced Info Service 
    Public Company Limited. (AIS)
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2553  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท จำานวน  4/7  ครั้ง
Attending the Board’s meeting in 2010  Board of Directors Meeting 4/7
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พลโทสินชัย นุตสถิตย์

Lt.General Sinchai  Nutsatid

อายุ 64  ปี (เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2490) สัญชาติ ไทย
Age 64 Year (Born in 1947)  Nationality Thai   
คุณวุฒิการศึกษา   วปรอ. 4313  วิทยาลัยป้องราชอาณาจักร
Education   ปริญญาตรี  สาขาวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
ประวัติการฝึกอบรม   DAP 41/2005, DCP 136/2010
Training
ตำาแหน่งปัจจุบัน   กรรมการอิสระ
Current Positions   Independent Director 
   กรรมการตรวจสอบ
   Member of the Audit Committee
ปีที่รับตำาแหน่ง   แต่งตั้งตั้งแต่ปี 2545 รวม  9  ปี
Year of position assigned  Elected in 2002 Totally 9 years
การถือหุ้นบริษัท (ณ. 31 ธันวาคม 2553) หุ้นสามัญ จำานวน  -  หุ้น
No of shares held as of 31 December 2010 Amount of Common share  -  shares 
การดำารงตำาแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำาให้เกิด 
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์  -ไม่มี-
Other Positions having conflicts of interest None 
ตำาแหน่งอื่นในปัจจุบัน   เกษียณอายุราชการจากกองทัพบก
Present position    
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2553 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท จำานวน  7/7  ครั้ง
Attending the Board’s meeting in 2010 Board of Directors Meeting 7/7
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เอกสารแนบ 5 ก
Attachment 5 A

                              

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
Proxy Form A

(แบบท่ัวไปซ่ึงเป็นแบบท่ีง่ายไม่ซับซ้อน)
(General From)

เขียนท่ี......................................................
Written At
วันท่ี..............เดือน........................พ.ศ..................
Date             Month                       Year

1. ข้าพเจ้า............................................................................. สัญชาติ................................อยู่บ้านเลขท่ี........................ถนน....................................
I/We         Nationality                     Address                 Road

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

2. เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด (มหาชน)
Being a shareholder of Power Line Engineering Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนท้ังส้ินรวม..............................................หุ้น           และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ...........................................เสียง ดังนี้
Holding the total amounting of                                 shares       and the voting right equals to         votes as follows:

หุ้นสามัญ...........................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนเสียง ได้เท่ากับ.................................................. เสียง
Ordinary share shares equal to voting right       votes

3. ขอมอบฉันทะให้
hereby appoint
(1)...................................................................................... อายุ...............ปี อยู่บ้านเลขท่ี...................................... ถนน..........................................

           Age                  Address                Road
ตำบล/แขวง............................................อำเภอ/เขต..................................................... จังหวัด........................................................รหัสไปรษณีย.์......................หรือ
Sub-District     District             Province   Zip Code          : or,

(2)...................................................................................... อายุ..................ปี อยู่บ้านเลขท่ี.................................... ถนน..........................................
           Age                     Address                Road

ตำบล/แขวง.............................................อำเภอ/เขต................................................... จังหวัด.........................................................รหัสไปรษณีย์.......................หรือ
Sub-District      District             Province   Zip Code          : or,

(3)       มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ             ดร.สิงห์ชัย   อรุณวุฒิพงศ์      อายุ    51 ปี  
Assign a proxy to the Independent Director/Chairman of the Audit Committee,     Dr.Singchai   Aroonvuthiphong Age    51      years

อยู่บ้านเลขท่ี         2 ซอย     สุขุมวิท 81 (ศิริพจน์) ถนน     สุขุมวิท แขวง        บางจาก เขต        พระโขนง
Address at No.      2 Soi  Sukhumvit 81 (Siripot) Road      Sukhumvit Sub-District   Bangjak District Phrakhanong
จังหวัด     กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์        10260
Province      Bangkok Zip Code     10260

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ประจำปี 2554  ในวันศุกร์ ท่ี 29  เมษายน 2554  เร่ิมประชุมเวลา 14.00 น.  ณ ห้องควีนส์ปาร์ค2  ชั้น  2  โรงแรมอิมพีเรียลควีนส์ปาร์ค  เลขท่ี  199  ซอยสุขุมวิท 22 
แขวงคลองตัน  เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร  10110  หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the 2011 Annual General Shareholders’ Meeting to be held on April 29th 2011 
at  2:00 PM. at  Queen’s Park 2 room, on the 2nd Floor, Imperial Queen’s Park Hotel, No. 199 Sukhumvit 22, Klongton, Klongteoy,  Bangkok  10110.  
or on the date and at the place as may be postponed or changed.

กิจการใดท่ีผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ
I/We shall be fully liable for any action taken by the proxy holder at the meeting.

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

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

ลงชื่อ...................................................................ผู้รับมอบฉันทะ
Signature                Proxy Holder

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

ลงชื่อ...................................................................ผู้รับมอบฉันทะ
Signature                 Proxy Holder

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

หมายเหตุ   ผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้
ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้

Remarks  A shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the Meeting. A shareholder may not appoint more than one proxy holder,  
each with the voting right in respect of a certain portion shares. 

 

ต ิ ด อ า ก ร แ ส ต ม ป ์
20  บ า ท

D u t y  S t a m p
20  B a h t





แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
Proxy Form B

(แบบท่ีกำหนดรายการต่าง ๆ ท่ีจะมอบฉันทะท่ีละเอียดชัดเจนตายตัว)
(Proxy Form containing specifc details)

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

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

1. ข้าพเจ้า............................................................................. สัญชาติ................................อยู่บ้านเลขท่ี........................ถนน....................................
I/We         Nationality                     Address                 Road

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

2. เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด (มหาชน)
Being a shareholder of Power Line Engineering Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนท้ังส้ินรวม..................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.............................................เสียง ดังนี้
holding the total amounting of                      shares  and the voting right equals to votes as follows:

หุ้นสามัญ............................................หุ้น   ออกเสียงลงคะแนนเสียง ได้เท่ากับ...................................เสียง
Ordinary share  shares equivalent to voting right                                votes

3. ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint 
(1)................................................................................... อายุ.............ปี อยู่บ้านเลขท่ี....................................ถนน............................................

        Age             Address                        Road 
ตำบล/แขวง............................................อำเภอ/เขต.................................................... จังหวัด...............................................รหัสไปรษณีย.์..................หรือ
Sub-District                    District            Province           Zip Code                ; or,

(2)................................................................................... อายุ.............ปี อยู่บ้านเลขท่ี....................................ถนน............................................
         Age             Address                         Road

ตำบล/แขวง............................................อำเภอ/เขต.................................................... จังหวัด...............................................รหัสไปรษณีย.์..................หรือ
Sub-District                    District              Province           Zip Code                ; or,

(3)       มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ             ดร.สิงห์ชัย   อรุณวุฒิพงศ์      อายุ    51 ปี  
Assign a proxy to the Independent Director/Chairman of the Audit Committee,     Dr.Singchai   Aroonvuthiphong Age    51      years

อยู่บ้านเลขท่ี         2 ซอย     สุขุมวิท 81 (ศิริพจน์) ถนน     สุขุมวิท แขวง        บางจาก เขต        พระโขนง
Address at No.      2 Soi  Sukhumvit 81 (Siripot) Road      Sukhumvit Sub-District   Bangjak District Phrakhanong
จังหวัด     กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์        10260
Province      Bangkok Zip Code     10260

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ประจำปี 2554  ในวันศุกร์ ท่ี 29  เมษายน 2554  เร่ิมประชุมเวลา 14.00 น.  ณ ห้องควีนส์ปาร์ค2  ชั้น  2  โรงแรมอิมพีเรียลควีนส์ปาร์ค  เลขท่ี  199  ซอยสุขุมวิท 22 
แขวงคลองตัน  เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร  10110  หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the 2011 Annual General Shareholders’ Meeting to be held on April 29th  2011 
at  2:00 PM. at  Queen’s Park 2 room, on the 2 nd Floor, Imperial Queen’s Park Hotel, No. 199 Sukhumvit 22, Klongton, Klongteoy,  Bangkok  10110. or on 
the date and at the place as may be postponed or changed.

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

ว  าระท่ี   1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 เมื่อวันท่ี 30 เมษายน 2553
Agenda 1 Consider and approve the minute of the 2010 AGM on April 30 th, 2010.

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

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

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ติดอากรแสตมป์
20 บาท

Duty Stamp
20 Baht

เอกสารแนบ 5 ข
Attachment 5 B



วาระท่ี   2  พิจารณารับรองผลการดำเนินงานและอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2553 ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553        
Agenda 2 Consider the company’s performance and fnancial statements of the 2010 and Auditor report.

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

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

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระท่ี   3  พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลของผลการดำเนินงาน ประจำปี 2553       
Agenda 3 Consider no dividend for the performance and fnancial statements of the 2010.

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

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

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ว  าระท่ี   4  พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ
Agenda 4 Consider and appoint the members of the Board of Directors. 

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

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

การแต่งต้ังกรรมการเป็นรายบุคคล
Vote for an individual nominee.
นายเสวก    ศรีสุชาต
Mr. Swake Srisuchart

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

การแต่งต้ังกรรมการเป็นรายบุคคล
Vote for an individual nominee.
นายสมประสงค์ บุญยะชัย
Mr. Somprasong Boonyachai

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

การแต่งต้ังกรรมการเป็นรายบุคคล
Vote for an individual nominee.
พลโทสินชัย นุตสถิตย์
Lt.Gen.Sinchai Nutsatid

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain



วาระท่ี   5  พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2554
Agenda 5    Consider and determine the remuneration for the Board of Directors

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร
(a)  The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
 
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b)  The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระท่ี   6  พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน
Agenda 6  Consider and appoint the Auditor and his fee.

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

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

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระท่ี   7  พิจารณาโอนสำรองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้น เพ่ือล้างขาดทุนสะสม
Agenda 7  Consider and approve the writing off of retained loss of the company’s separate account by offsetting

With the legal reserve and the premium on shares of the fnancial statements of 2010.

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

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

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระท่ี   8  พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี)
Agenda 8   Consider other subjects (if any)

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

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

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain



5. การลงคะแนนเสียงของผูร้ับมอบฉันทะในวาระใดทีไ่ม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่
เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Voting of proxy holder in any agenda that is not as specifed in this proxy shall be considered as invalid and not my voting as a shareholder.

6. ในกรณีทีข่้าพเจา้ไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ท่ีประชุมมกีารพิจารณาหรือลงมติใน
เรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องท่ีระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า
ได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร

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 specifed 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.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่า
ข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any activities undertaken by the proxy during the meeting, unless the proxy votes against what I have specifed in this authorization form, is to be  
considered that I have acted of my own accord in all instances.

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

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

ลงชื่อ...................................................................ผู้รับมอบฉันทะ
Signature                Proxy Holder

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

ลงชื่อ...................................................................ผู้รับมอบฉันทะ
Signature                 Proxy Holder

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

หมายเหตุ
Remarks

1. ผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้
ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
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. วาระเลือกต้ังกรรมการสามารถเลือกต้ังกรรมการท้ังชุดหรือเลือกต้ังกรรมการเป็นรายบุคคล
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. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไว้ข้างต้น  ผู้รับมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบ
ฉันทะ แบบ ข. ตามแนบ
In case there is any further agenda apart from specifed above brought into consideration in the Meeting, the proxy holder may use the Attachment  
to Proxy Form B



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
Attachment to Proxy Form B

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด (มหาชน)
The Proxy of the shareholder of Power Line Engineering Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  ประจำปี 2554 ในวันศุกร์ที่ 29  เมษายน  2554  เริ่มประชมุเวลา 14.00 น. ณ ห้องควีนส์ปาร์ค2  ชั้น  2  โรงแรมอิมพีเรยีล 
ควีนส์ปาร์ค  เลขท่ี  199  ซอยสุขุมวิท 22  แขวงคลองตัน  เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร  10110  หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวันเวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย

In the  Meeting for 2011 Annual General Shareholders’ Meeting to be held on April 29 th, 2011 at 2:00 PM. at  Queen’s Park 2 room, on the 2nd Floor, 
Imperial Queen’s Park Hotel, No. 199 Sukhumvit 22, Klongton, Klongteoy,  Bangkok  10110.  or on the date and at the place as may be postponed or changed.

วาระท่ี : ……………. เร่ือง : ………………………………………………………………
Agenda : Subject :

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

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

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระท่ี : ……………. เร่ือง : ………………………………………………………………
Agenda : Subject :

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

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

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระท่ี : ……………. เร่ือง : ………………………………………………………………
Agenda : Subject :

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

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

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระท่ี : ……………. เร่ือง : ………………………………………………………………
Agenda : Subject :

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

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

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

เอกสารแนบ 5
Attachment 5



วาระท่ี : ……………. เร่ือง : ………………………………………………………………
Agenda : Subject :

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

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

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระท่ี : ……………. เร่ือง : ………………………………………………………………
Agenda : Subject :

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

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

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระท่ี : ................... เร่ือง : เลือกต้ังกรรมการ(ต่อ)
Agenda : Subject : To approve the appointment of directors (Con’t)

ชื่อกรรมการ................................................................................................................
Directors Name

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ................................................................................................................
Directors Name

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ................................................................................................................
Directors Name

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ................................................................................................................
Directors Name

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ................................................................................................................
Directors Name

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ................................................................................................................
Directors Name

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ................................................................................................................
Directors Name

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain



อกสารแนบ 5 ค
Attachment 5 C

เ
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

Proxy Form C
(แบบท่ีใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งต้ังให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

(For foreign shareholders who have custodians in Thailand only)

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

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

1. ข้าพเจ้า........................................................................... สัญชาติ.............................อยู่บ้านเลขท่ี..........................ถนน......................................
I/We        Nationality                      Address                 Road

ตำบล/แขวง.................................................. อำเภอ/เขต................................................... จังหวัด................................................รหัสไปรษณีย.์...................
Sub-District                               District  Province                     Zip Code
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.................................................................................................................................
In the capacity of custodian with
ซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด (มหาชน)
Being a shareholder is a shareholder in  Power Line Engineering Public Company Limited
โดยถือหุ้นจำนวนท้ังส้ินรวม.................................................. หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ................................................... เสียง ดังนี้
Holding the total amounting of                                     shares  and the voting right equals to      votes as follows:

หุ้นสามัญ............................................................... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนเสียง ได้เท่ากับ.................................................. เสียง
Ordinary share                shares equivalent to voting right        votes

2. ขอมอบฉันทะให้
 Here by appoint

(1)...................................................................................... อายุ..................ปี อยู่บ้านเลขท่ี.............................ถนน............................................
         Age                  Address        Road

ตำบล/แขวง............................................อำเภอ/เขต.................................................. จังหวัด.................................................รหัสไปรษณีย.์..................หรือ
Sub-District                    District          Province           Zip Code               ; or,

(2)...................................................................................... อายุ..................ปี อยู่บ้านเลขท่ี.............................ถนน............................................
         Age                 Address        Road

ตำบล/แขวง............................................อำเภอ/เขต.................................................. จังหวัด.................................................รหัสไปรษณีย.์..................หรือ
Sub-District                    District           Province           Zip Code             ; or,
  (3)       มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ             ดร.สิงห์ชัย   อรุณวุฒิพงศ์      อายุ    51 ปี  

Assign a proxy to the Independent Director/Chairman of the Audit Committee,     Dr.Singchai   Aroonvuthiphong Age      51       years
อยู่บ้านเลขท่ี         2 ซอย     สุขุมวิท 81 (ศิริพจน์) ถนน     สุขุมวิท แขวง        บางจาก เขต        พระโขนง
Address at No.      2 Soi  Sukhumvit 81 (Siripot) Road      Sukhumvit Sub-District   Bangjak District Phrakhanong
จังหวัด     กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์        10260
Province      Bangkok Zip Code     10260

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ประจำปี 2554  ในวันศุกร์ ท่ี 29  เมษายน 2554  เร่ิมประชุมเวลา 14.00 น.  ณ ห้องควีนส์ปาร์ค2  ชั้น  2  โรงแรมอิมพีเรียลควีนส์ปาร์ค  เลขท่ี  199  ซอยสุขุมวิท 22 
แขวงคลองตัน  เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร  10110  หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the 2011 Annual General Shareholders’ Meeting to be held on  April 29th 2011 
at  2:00   PM.  at  Queen’s Park 2 room, on the 2nd Floor, Imperial Queen’s Park Hotel,    No. 199 Sukhumvit 22, Klongton, Klongteoy,  Bangkok  10110.  
or on the date and at the place as may be postponed or changed.

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

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นท้ังหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
Grant proxy the total amount of shares holding and entitled to vote.
มอบฉันทะบางส่วน คือ
Grant partial shares of
หุ้นสามัญ.......................................................... หุ้น  และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้................................................... เสียง
Ordinary share             shares, entitled to voting right     votes

ติดอากรแสตมป์
20 บาท

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

ว  าระท่ี   1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 เมื่อวันท่ี 30 เมษายน 2553
Agenda 1 Consider and approve the minute of the 2010 AGM on April 30 th, 2010.

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

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

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระท่ี   2  พิจารณารับรองผลการดำเนินงานและอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2553 ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553        
Agenda 2 Consider the company’s performance and fnancial statements of the 2010 and Auditor report.

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

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

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระท่ี   3  พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลของผลการดำเนินงาน ประจำปี 2553       
Agenda 3 Consider no dividend for the performance and fnancial statements of the 2010.

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

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

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ว  าระท่ี   4  พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ
Agenda 4 Consider and appoint the members of the Board of Directors. 

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

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

การแต่งต้ังกรรมการเป็นรายบุคคล
Vote for an individual nominee.
นายเสวก    ศรีสุชาต
Mr. Swake Srisuchart

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
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การแต่งต้ังกรรมการเป็นรายบุคคล
Vote for an individual nominee.
นายสมประสงค์ บุญยะชัย
Mr. Somprasong Boonyachai

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

การแต่งต้ังกรรมการเป็นรายบุคคล
Vote for an individual nominee.
พลโทสินชัย นุตสถิตย์
Lt.Gen.Sinchai Nutsatid

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระท่ี   5  พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2554
Agenda 5    Consider and determine the remuneration for the Board of Directors

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร
(a)  The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
 
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b)  The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระท่ี   6  พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน
Agenda 6  Consider and appoint the Auditor and his fee.

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

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

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระท่ี   7  พิจารณาโอนสำรองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้น เพ่ือล้างขาดทุนสะสม
Agenda 7  Consider and approve the writing off of retained loss of the company’s separate account by offsetting

With the legal reserve and the premium on shares of the fnancial statements of 2010.

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

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

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
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วาระท่ี   8  พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี)
Agenda 8   Consider other subjects (if any)

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

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

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

5. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่
เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Voting of proxy holder in any agenda that is not as specifed in this proxy shall be considered as invalid and not my voting as a shareholder.

6. ในกรณีทีข่้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีทีท่ีป่ระชุมมีการพิจารณาหรือลงมติใน
เรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องท่ีระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า
ได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร

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 specifed 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.

กิจการใดที่ผู้รบัมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รบัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่า
ข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any activities undertaken by the proxy during the meeting, unless the proxy votes against what I have specifed in this authorization form, is to be  
considered that I have acted of my own accord in all instances.

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

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

ลงชื่อ...................................................................ผู้รับมอบฉันทะ
Signature                Proxy Holder

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

ลงชื่อ...................................................................ผู้รับมอบฉันทะ
Signature                 Proxy Holder

                                                                                          (..................................................................)
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หมายเหตุ
Remarks
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีทีผู่้ถือหุ้นทีป่รากฏชือ่ในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งต้ังให้คัสโตเดียน (Custodian)  ในประเทศไทยเป็น

ผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
Only foreign shareholders as registered in the registration book who have custodian in Thailand can use the Proxy Form C.

2. หลักฐานท่ีต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
Evidences to be enclosed with the proxy form are:
(1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

Power of Attorney from shareholder authorizes a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the Proxy Form on behalf of the shareholder.
(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน(Custodian)3. 

Letter of certifcation to certify that the signer in the Proxy Form have a permit to act as a Custodian.
3. ผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะ

หลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
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. วาระเลือกต้ังกรรมการสามารถเลือกต้ังกรรมการท้ังชุดหรือเลือกต้ังกรรมการเป็นรายบุคคล
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. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค . ตาม
แนบ
In case there is any further agenda apart from specifed above brought into consideration in the Meeting, the proxy holder may use the Attachment to Proxy  
Form C.
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ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
Attachment to Proxy Form C

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด (มหาชน)
The Proxy of the shareholder of Power Line Engineering Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  ประจำปี 2554 ในวันศุกร์ท่ี 29  เมษายน  2554  เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. ณ ห้องควีนส์ปาร์ค2  ชั้น  2  โรงแรมอิมพีเรียลควีน
ส์ปาร์ค  เลขท่ี  199  ซอยสุขุมวิท 22  แขวงคลองตัน  เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร  10110  หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวันเวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย

In the  Meeting for 2011 Annual General Shareholders’ Meeting to be held on April 29th, 2011 at 2:00 PM. at  Queen’s Park 2 room, on the 2nd Floor, 
Imperial Queen’s Park Hotel, No. 199 Sukhumvit 22, Klongton, Klongteoy,  Bangkok  10110.  or on the date and at the place as may be postponed or changed.

วาระท่ี : ……………. เร่ือง : ………………………………………………………………
Agenda : Subject :

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

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

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระท่ี : ……………. เร่ือง : ………………………………………………………………
Agenda : Subject :

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

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

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระท่ี : ……………. เร่ือง : ………………………………………………………………
Agenda : Subject :

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

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

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระท่ี : ……………. เร่ือง : ………………………………………………………………
Agenda : Subject :

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

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

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

อกสารแนบ 5 ค
Attachment 5 C
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วาระท่ี : ……………. เร่ือง : ………………………………………………………………
Agenda : Subject :

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

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

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระท่ี : ……………. เร่ือง : ………………………………………………………………
Agenda : Subject :

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

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

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระท่ี : ................... เร่ือง : เลือกต้ังกรรมการ(ต่อ)
Agenda : Subject : To approve the appointment of directors (Con’t)

ชื่อกรรมการ................................................................................................................
Directors Name

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ................................................................................................................
Directors Name

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ................................................................................................................
Directors Name

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ................................................................................................................
Directors Name

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ................................................................................................................
Directors Name

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ................................................................................................................
Directors Name

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ................................................................................................................
Directors Name

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain





อกสารแนบ 6
Attachment 6

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ

Details of Independent Director

ชื่อ/นามสกุล ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
Name               Dr. Singchai   Aroonvuthiphong

วัน/เดือน/ปีเกิด 25 ตุลาคม 2503  อายุ     51  ปี
Birth date        25 October 1960            Age    51   years old

ตำาแหน่ง กรรมการอิสระ (แต่งตั้งเมื่อปี 2545)
Positions Independent Director (Elected in 2002)
 ประธานกรรมการตรวจสอบ (แต่งตั้งเมื่อปี 2545)
 Chairman of Audit Committee (Elected in 2002)

ประวัติการศึกษา ปริญญาเอก  สาขาการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
Education     Doctoral Degree General Business Suan Dusit Rajabhat University 
 ปริญญาโท   สาขา บริหารทั่วไป  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 Master Degree         General Administration University of the Thai Chamber of Commerce
 ประกาศนียบัตร สาขาสอบบัญชี   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 Diploma                    Accounting Auditor Thammasat University
 ปริญญาตรี   สาขาการบัญชี   มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
 Bachelor Degree      Accounting  Ramkhamhaeng University

ประวัติการอบรม DAP 29/2004, ACP 6/2005, DCP 114/2011
Training

ประสบการณ์ทำางาน ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
Work Experience Present  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด (มหาชน)
  Independent and
  Chairman of Audit Committee      Power Line Engineering Public Company Limited
 ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท สิรินทร์ ซีพีเอ จำากัด 
 Present Manager Director Sirin CPA Company Limited
 ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เกรซเฟิร์ม จำากัด
              Present Manager Director Gracefirm Company Limited                              
 ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน)
 Present Independent Director and
  Member of the Audit Committee  Thantawan Industry Public Company Limited

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม  AGM ครั้งนี้ -ไม่มี-
Interest in the agenda considered     -No-



เอกสารแนบ 7

คำาชี้แจง การลงทะเบียน วิธีการมอบฉันทะ การแสดงเอกสารเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด (มหาชน)

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

เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้ทีไ่มส่ามารถเขา้รว่มประชมุไดด้ว้ยตนเองจะมอบฉนัทะใหบ้คุคลอืน่เขา้ประชมุแทน หรอืมอบฉนัทะใหก้รรมการ
อสิระของบรษิทัเปน็ผูล้งคะแนนออกเสยีง โดยเลอืกใชห้นงัสอืมอบฉนัทะเพยีงแบบเดยีวกรอกขอ้ความแลว้จดัสง่มายงับรษิทั
ก่อนการประชุม

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
บริษัทจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนและตรวจสอบความสมบูรณ์ของหนังสือมอบฉันทะเป็นเวลา 1 ชั่วโมงก่อนการประชุม และ
จะปิดรับการลงทะเบียนเมื่อถึงเวลาเริ่มประชุม

เอกสารที่ต้องใช้ในการลงทะเบียน
1. กรณีที่ผู้ถือหุ้นเปนบุคคลธรรมดา

1.1 กรณผีูถ้อืหุน้เขา้ประชมุดว้ยตนเองใหแ้สดงเอกสารทีส่ว่นราชการออกใหซ้ึง่ปรากฏรปูถา่ยของผูถ้อืหุน้และยงัไม่
หมดอายุ เช่น บัตรประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง

1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
(1) หนังสือมอบฉันทะซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง ครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบ

ฉันทะ
(2) สำาเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น และ 

ผู้มอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำาเนาถูกต้อง
(3) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น

1.3 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กับ Custodian
(1) หนังสือมอบฉันทะซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง ครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบ

ฉันทะ
(2) สำาเนาภาพถา่ยเอกสารทีส่ว่นราชการออกใหข้องผูถ้อืหุน้โดยมรีายละเอยีดตาม 1.1 ขา้งตน้ และผูม้อบ

ฉันทะ
(3) ได้ลงชื่อรับรองสำาเนาถูกต้อง
(4) หนังสือมอบอำานาจจากผู้ถือหุ้นให้ Custodian เป็นผู้ดำาเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะทำาแทน
(5) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามรับมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ Custodian

2. กรณีที่ผู้ถือหุ้นเปนนิติบุคคล
 2.1 กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

(1) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทน โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น
(2) สำาเนาภาพถา่ยหนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนนติบิคุคลของผูถ้อืหุน้ ซึง่รบัรองสำาเนาถกูตอ้งโดยผูแ้ทน

นติบิคุคลและมขีอ้ความแสดงใหเ้หน็วา่ผูแ้ทนซึง่เปน็ผูเ้ขา้รว่มประชมุมอีำานาจกระทำาการแทนนติบิคุคล 
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

 2.2 กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
(1) หนังสือมอบฉันทะซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง ครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบ

ฉันทะ
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(2) สำาเนาภาพถา่ยหนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนนติบิคุคลของผูถ้อืหุน้ ซึง่รบัรองสำาเนาถกูตอ้งโดยผูแ้ทน
นติบิคุคลและมขีอ้ความแสดงใหเ้หน็วา่ผูแ้ทนนติบิคุคลซึง่ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะมอีำานาจกระทำา
การแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

(3) สำาเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ผู้แทนของนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและลงชื่อ
รับรองสำาเนาถูกต้อง

(4) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น
 2.3 กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กับ Custodian

(1) หนังสือมอบฉันทะซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง ครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบ
ฉันทะ

(2) สำาเนาภาพถา่ยหนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนนติบิคุคลของผูถ้อืหุน้ ซึง่รบัรองสำาเนาถกูตอ้งโดยผูแ้ทน
นติบิคุคลและมขีอ้ความแสดงใหเ้หน็วา่ผูแ้ทนนติบิคุคลซึง่ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะมอีำานาจกระทำา
การแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

(3) สำาเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ผู้แทนของนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและลงชื่อ
รับรองสำาเนาถูกต้อง

(4) หนงัสอืมอบอำานาจจากนติบิคุคลผูถ้อืหุน้ให ้Custodian เปน็ผูด้ำาเนนิการลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะ
ทำาแทน

(5) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามรับมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ Custodian



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

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

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

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

(d)  An original of the proxy’s official ID card as referred to in 1.1

2.3 Proxy grantor is custodian
(a) A proxy form which is completely filled and signed by the proxy grantor (the shareholder) 

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

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

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

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

 

(c) 



ข้อบังคับ
บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด (มหาชน)

ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 4  การประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อ 24. คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้กีารประชมุผูถ้อืหุน้เปน็การประชมุสามญัประจำาปภีายใน 4 เดอืนนบัแตว่นั

สิ้นสุดของรอบปีบัญชีบริษัท
  การประชมุผูถ้อืหุน้คราวอืน่นอกจากทีก่ลา่วแลว้ ใหเ้รยีกวา่การประชมุวสิามญั คณะกรรมการจะเรยีก

ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดกไ็ด้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถอืหุ้นรวมกนันับจำานวน
หุน้ไดไ้มน่อ้ยกวา่ 1 ใน 5 ของจำานวนหุน้ทีจ่ำาหนา่ยไดท้ัง้หมด หรอืผูถ้อืหุน้ไมน่อ้ยกวา่ 25 คน ซึง่มหีุน้
นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำานวนหุ้นที่จำาหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำาหนังสือขอให้
คณะกรรมการเรยีกประชมุผูถ้อืหุน้เปน็การประชมุวสิามญัเมือ่ใดกไ็ด ้แตต่อ้งระบเุหตผุลในการทีข่อให้
เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีนี้ให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 
1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

 ข้อ 25 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการจัดทำาเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา 
ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุ
ว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการใน
เรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำาบอกกล่าว
นัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

  ในการประชมุผูถ้อืหุน้สามารถจดัประชมุได ้ ณ ทอ้งทีอ่นัเปน็ทีต่ัง้สำานกังานใหญข่องบรษิทั หรอืจงัหวดั
อื่นทั่วราชอาณาจักร

 ข้อ 26. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุม และออกเสียงแทนตนในการ
ประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลงลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้อง
เป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำาหนด

  หนงัสอืมอบฉนัทะนีจ้ะตอ้งมอบใหแ้กป่ระธานกรรมการหรอืผูท้ีป่ระธานกำาหนด ณ ทีป่ระชมุกอ่นผูร้บั
มอบฉันทะเข้าประชุม

 ข้อ 27. ในการประชมุผูถ้อืหุน้ ตอ้งมผีูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้ (ถา้ม)ี มาประชมุไมน่อ้ยกวา่ 25 
คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำานวนหุ้นที่จำาหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้น 
และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด  และต้องมี
หุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำานวนหุ้นที่จำาหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

  ในกรณทีีป่รากฎวา่การประชมุผูถ้อืหุน้ครัง้ใด เมือ่ลว่งเวลานดัไปแลว้ถงึ 1 ชัว่โมงจำานวนผูถ้อืหุน้ซึง่มา
เข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำาหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัด เพราะผู้ถือ
หุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุม เพราะผู้ถือ
หุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อวันประชุม 
ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

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

www.ple.co.th

บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 40854500694
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  ในการประชุมผู้ถือหุ้นให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีประธาน กรรมการหรือ
ประธานกรรมการมิได้มาเข้าประชุม ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน 
ถา้รองประธานกรรมการไมม่ ีหรอืมแีตไ่มอ่าจปฏบิตัหินา้ทีไ่ด ้กใ็หท้ีป่ระชมุเลอืกตัง้ผูถ้อืหุน้คนหนึง่ซึง่
ได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธาน

 ข้อ 28. ในการออกเสยีงลงคะแนนใหหุ้น้หนึง่หุน้มเีสยีงหนึง่เสยีง และมตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้นัน้ใหป้ระกอบ
ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

1 ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้า
มีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

2 ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น 
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ก การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำาคัญให้แก่บุคคลอื่น
ข การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
ค การทำา แกไ้ข หรอืเลกิสญัญาเกีย่วกบัการใหเ้ชา่กจิการของบรษิทัทัง้หมด หรอืบางสว่น

ที่สำาคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับ
บุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำาไรขาดทุนกัน

ง แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
จ การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้
ฉ การควบหรือเลิกบริษัท

 ข้อ 29. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำาปีพึงกระทำามีดังนี้
1 พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำาเนินการของบริษัท

ในรอบปีที่ผ่านมา
2 พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำาไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
3 พิจารณาจัดสรรเงินกำาไร และจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำารอง
4 เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกำาหนดค่าตอบแทน
5 แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำาหนดค่าตอบแทน
6 กิจการอื่น ๆ
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The Articles of Association 
Of

Power Line Engineering Public Company Limited

Chapter 4  Meeting of Shareholders
Article 24. TVhe 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 
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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.

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
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