
เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน โปรดน�ำแบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บำร์โค้ด 
มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

For convenience in the registration, Please bring the registration form having the barcode 
to show at the meeting

ลงทะเบียนประชุม เวลา 12.00 น. และเริ่มประชุม เวลา 14.00 น.
Meeting registration at 12.00 (Noon) and Meeting commenced at 2:00 P.M.

ณ ห้องประชุม Chambray Grand Ballroom ชั้น 7 โรงแรมอวานี สุขุมวิท กรุงเทพฯ
เลขที่ 2089 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10260

At Chambray Grand Ballroom, 7th Floor, Avani Hotel Sukhumvit, Bangkok
No. 2089, Sukhumvit Rd., Phra Khanong Nuea, Wattana, Bangkok, 10260

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2565

วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565
April 29th, 2022

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

มาตรการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

แนวทางปฏิบัติตนสำาหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
	 ด้วยความห่วงใยต่อสุขภาพของผู้เข้าร่วมประชุม	จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่
2019	(COVID-19)	ที่ยังคงอยู่	บริษัทจึงขอแจ้งให้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติในการประชุม	ดังนี้
1.  บริษัทจะจัดต้ังจุดคัดกรองตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค	บริเวณหน้าห้องประชุม	ทั้งน้ี	ในกรณีท่ีตรวจพบเป็นผู้มีไข้	(อุณหภูมิตั้งแต่	37.5	

องศาเซลเซียสขึ้นไป)	หรือมีอาการเก่ียวกับทางเดินหายใจ	บริษัทขอสงวนสิทธิไม่อนุญาต ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นท่ีมี
ความเสี่ยงดังกล่าวเข้าไปในห้องประชุม	(ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง	ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วม
ประชุมแทนได้หากเป็นผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ผ่านเกณฑ์การคัดกรอง	บริษัทขอสงวนสิทธิมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระที่ระบุชื่อไว้ในหนังสือมอบ
ฉันทะเพื่อรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น)

2.		 บริษัทจะดำาเนินการตรวจ	ATK	ให้กับผู้ที่จะเข้าร่วมประชุมทุกท่าน	กรณีท่ีผลตรวจพบว่า มีการติดเชื้อไวรัส Covid-19 บริษัทขอสงวนสิทธิ
ไม่อนุญาตให้เข้าร่วมประชุม และขอสงวนสิทธิดำาเนินการตามข้อ 1.

3.		 ด้วยความห่วงใยต่อสุขภาพของท่านผู้ถือหุ้น	บริษัทขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นแม้ไม่ใช่ผู้ท่ีอยู่ในกลุ่มเส่ียงควรมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของ
บริษัทเข้าประชุมแทน

4.		 บริษัทขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมเตรียมหน้ากากอนามัยและสวมใส่ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมการประชุม

ทั้งนี้	บริษัท	เพาเวอร์ไลน์	เอ็นจิเนียริ่ง	จำากัด	(มหาชน)	ขอสงวนสิทธิในการประกาศมาตรการที่เหมาะสมต่อไป

Invitation for 2022 Annual General Meeting of Shareholders

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





www.ple.co.th

Registration No. 0107545000217

ทะเบียนเลขท่ี 0107545000217

2 ซอยสุขมุวทิ 81 (ศิริพจน์) ถนนสุขมุวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม. 10260 โทร. (662) 2-2332—0345 (15 Lines) โทรสาร : (662) 0-2311-0851

2 Soi Sukhumvit 81 (Siripot), Sukhumvit Rd., Bangjak, Phrakhanong, Bangkok 10260 Thailand Tel. (662) 2-2332—0345 (15 Lines) Fax : (662) 0-2311-0851

คาํบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

บริษทั เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) ให้ความสําคญักบัการคุม้ครองขอ้มูล

ส่วนบุคคลของท่าน จึงขอแจง้ขอ้มูลดงัต่อไปน้ีให้ท่านทราบเพื่อเป็นการปฏิบติัตาม พ.ร.บ.คุม้ครองขอ้มูล

ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

วตัถุประสงค์ความจําเป็น และข้อมูลส่วนบุคคลท่ีจะเกบ็รวบรวม

บริษทัจาํเป็นจะตอ้งเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านตามท่ีท่านแจง้ไวแ้ก่บริษทั ไดแ้ก่ ช่ือ

นามสกุล ท่ีอยู่ เบอร์โทรศพัท์ และเลขท่ีบตัรประจาํตวัประชาชนของท่าน เพื่อนาํไปใชภ้ายใตว้ตัถุประสงค์

ดงัต่อไปน้ี

 เรียกประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2565 รวมถึงจดัให้มีการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี

ตามท่ีกฎหมายกาํหนด และ

 จดัส่งเล่มรายงานประจาํปี (Annual Report) ใหแ้ก่ท่านผูถื้อหุน้ตามท่ีไดแ้จง้มา

ระยะเวลาในการเกบ็รักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษทัจะดาํเนินการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามท่ีระบุไวใ้นเอกสารฉบับน้ีตลอด

ระยะเวลาท่ีจาํเป็นตอ้งใชข้อ้มูลเพ่ือใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคด์งักล่าวขา้งตน้

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ในฐานะท่ีท่านเป็นเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิต่าง ๆ ตามท่ีกาํหนดไวใ้น พ.ร.บ. คุม้ครอง

ขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซ่ึงอาจรวมถึง สิทธิในการถอนความยนิยอม สิทธิในการขอเขา้ถึงและรับขอ้มูล

ส่วนบุคคล สิทธิในการขอแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลให้ถูกตอ้ง สิทธิในการขอให้ลบหรือทาํลายขอ้มูลส่วน

บุคคล สิทธิในการขอใหร้ะงบัการใชข้อ้มูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอใหโ้อนขอ้มูลส่วนบุคคลตามวิธีการท่ี

กฎหมายกาํหนด สิทธิร้องเรียน และสิทธิในการคดัคา้นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลท่ี

เก่ียวกบัตน





ท่ี 65/0169-900(PL)/005 วนัท่ี 8 มีนาคม 2565

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2565

บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอน็จิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน )

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2565

เรียน ท่านผูถื้อหุน้

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 1. สาํเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2564

2. ประวติักรรมการบริษทั

3. นิยามและคุณสมบติักรรมการอิสระของบริษทั

4. แผนท่ีสถานท่ีจดัประชุมผูถื้อหุน้

5. หนงัสือมอบฉนัทะ

6. รายช่ือพร้อมประวติักรรมการอิสระเพ่ือการรับมอบอาํนาจ

7. คาํช้ีแจง การลงทะเบียน วธีิการมอบอาํนาจ การแสดงเอกสารเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้

8. ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้

9. ขั้นตอนการเขา้ร่วมประชุม

10. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจาํประปี 2564 (แบบรูปเล่ม)

11. แบบฟอร์มคาํถามล่วงหนา้ตามวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2565

ดว้ยคณะกรรมการ บริษทั เพาเวอร์ไลน์ เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) ไดมี้มติใหเ้รียกประชุม

สามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2565 ในวนัศุกร์ท่ี 29 เมษายน 2565 เร่ิมประชุมเวลา 14.00 น. และเปิดให้ลงทะเบียนเวลา

12.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม Chambray Grand Ballroom ช้ัน 7 โรงแรมอวานี สุขุมวิท กรุงเทพฯ เลขท่ี 2089

ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10260 เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ

ดงัต่อไปน้ี

วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2564 เม่ือวนัที่ 30 เมษายน 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษทัจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2564 ซ่ึงจดัข้ึนเม่ือวนัศุกร์ท่ี 30

เมษายน 2564 และไดจ้ดัทาํรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชยภ์ายใน

ระยะเวลาท่ีกฎหมายกาํหนด และเผยแพร่ในเวบ็ไซด์ของบริษทัฯ ไวเ้ป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ โดยมีสําเนารายงานการ

ประชุม ปรากฏตามเอกสารแนบ 1

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นวา่รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2564 ซ่ึงจดั

ข้ึนเม่ือวนัศุกร์ท่ี 30 เมษายน 2564 ได้บนัทึกถูกตอ้งตามความเป็นจริง จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น

พิจารณารับรองรายงานการประชุมต่อไป

1



การลงมติ : วาระนีต้้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564

วตัถุประสงค์และเหตุผล : บริษทัไดจ้ดัทาํรายงานผลการดาํเนินงานท่ีผา่นมาและขอ้มูลท่ีสาํคญั ซ่ึงเกิดข้ึน

ในรอบปี 2564 ปรากฏตามรายงานประจาํปี 2564 บน Website ของบริษทั หรือดูขอ้มูลผ่าน QR Code หรือ URL :

https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=PLE&date=190426

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรรายงานผลการดาํเนินงานและขอ้มูลท่ีสาํคญั ซ่ึงเกิดข้ึนในรอบปี 2564

ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้รับทราบ

การลงมติ : วาระนีไ้ม่ต้องผ่านการลงมติ เน่ืองจากเป็นการรายงานให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3 พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิ ประจาํปี 2564 ส้ินสุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 และรายงานผู้สอบบัญชี

วัตถุประสงค์และเหตุผล : สรุปผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม

2564 ท่ีผา่นมา ซ่ึงแสดงฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทั ปี 2564 โดยสรุป ดงัน้ี

(หน่วย : บาท)

ทั้งน้ี เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั ซ่ึงกาํหนดให้บริษทัตอ้งจดัทาํงบการเงิน ณ

วนัส้ินสุดของรอบบญัชีของบริษทัท่ีผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแลว้ และนาํเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อ

หุ้นอนุมัติ ปรากฏตามรายงานประจาํปี 2564 บน Website ของบริษทั หรือดูข้อมูลผ่าน QR Code หรือ URL :

https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=PLE&date=190426

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่ กระบวนการจดัทาํรายงาน

ทางบญัชี และการเงินของบริษทั มีระบบการควบคุมภายในท่ีดีเพียงพอ ท่ีทาํใหม้ัน่ใจไดว้า่ รายงานทางการเงินแสดง

ฐานะทางการเงิน และผลการดาํเนินงานของบริษทั อยา่งถูกตอ้งตามมาตรฐานการบญัชีท่ีกฎหมายกาํหนด รวมทั้งมี

การเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินอย่างเพียงพอ และทนัเวลา เพ่ือเป็นประโยชน์สําหรับผูถื้อหุ้น นักลงทุน ผูใ้ช้งบ

รายการ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท

2564
2563

(ปรับปรุงใหม่)
2564

2563

(ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพยร์วม 13,600,863,521.06 11,934,474,561.34 13,824,373,982.61 12,125,514,913.69

หน้ีสินรวม 10,852,477,407.02 9,352,627,811.89 11,185,562,983.26 9,681,713,333.65

ส่วนของผูถื้อหุน้ 2,748,386,114.04 2,581,846,749.45 2,638,810,999.35 2,443,801,580.04

รายไดร้วม 7,633,636,938.69 8,772,993,511.44 7,657,992,264.06 8,764,092,928.13

กาํไร(ขาดทุน) สาํหรับปี 155,713,018.04 (437,234,765.85) 181,056,772.91 (458,297,804.61)

กาํไรต่อหุน้ (ขาดทุน) 0.11 (0.32) 0.13 (0.34)
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การลงมติ : วาระนีต้้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564

วตัถุประสงค์และเหตุผล : บริษทัไดจ้ดัทาํรายงานผลการดาํเนินงานท่ีผา่นมาและขอ้มูลท่ีสาํคญั ซ่ึงเกิดข้ึน

ในรอบปี 2564 ปรากฏตามรายงานประจาํปี 2564 บน Website ของบริษทั หรือดูขอ้มูลผ่าน QR Code หรือ URL :

https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=PLE&date=190426

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรรายงานผลการดาํเนินงานและขอ้มูลท่ีสาํคญั ซ่ึงเกิดข้ึนในรอบปี 2564

ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้รับทราบ

การลงมติ : วาระนีไ้ม่ต้องผ่านการลงมติ เน่ืองจากเป็นการรายงานให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3 พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิ ประจาํปี 2564 ส้ินสุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 และรายงานผู้สอบบัญชี

วัตถุประสงค์และเหตุผล : สรุปผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม

2564 ท่ีผา่นมา ซ่ึงแสดงฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทั ปี 2564 โดยสรุป ดงัน้ี

(หน่วย : บาท)

ทั้งน้ี เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั ซ่ึงกาํหนดให้บริษทัตอ้งจดัทาํงบการเงิน ณ

วนัส้ินสุดของรอบบญัชีของบริษทัท่ีผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแลว้ และนาํเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อ

หุ้นอนุมัติ ปรากฏตามรายงานประจาํปี 2564 บน Website ของบริษทั หรือดูข้อมูลผ่าน QR Code หรือ URL :

https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=PLE&date=190426

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่ กระบวนการจดัทาํรายงาน

ทางบญัชี และการเงินของบริษทั มีระบบการควบคุมภายในท่ีดีเพียงพอ ท่ีทาํใหม้ัน่ใจไดว้า่ รายงานทางการเงินแสดง

ฐานะทางการเงิน และผลการดาํเนินงานของบริษทั อยา่งถูกตอ้งตามมาตรฐานการบญัชีท่ีกฎหมายกาํหนด รวมทั้งมี

การเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินอย่างเพียงพอ และทนัเวลา เพ่ือเป็นประโยชน์สําหรับผูถื้อหุ้น นักลงทุน ผูใ้ช้งบ

รายการ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท

2564
2563

(ปรับปรุงใหม่)
2564

2563

(ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพยร์วม 13,600,863,521.06 11,934,474,561.34 13,824,373,982.61 12,125,514,913.69

หน้ีสินรวม 10,852,477,407.02 9,352,627,811.89 11,185,562,983.26 9,681,713,333.65

ส่วนของผูถื้อหุน้ 2,748,386,114.04 2,581,846,749.45 2,638,810,999.35 2,443,801,580.04

รายไดร้วม 7,633,636,938.69 8,772,993,511.44 7,657,992,264.06 8,764,092,928.13

กาํไร(ขาดทุน) สาํหรับปี 155,713,018.04 (437,234,765.85) 181,056,772.91 (458,297,804.61)

กาํไรต่อหุน้ (ขาดทุน) 0.11 (0.32) 0.13 (0.34)

การเงินในการตดัสินใจลงทุน เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษทั เสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณางบการเงิน

ประจาํปี 2564 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564

ความเห็นคณะกรรมการ : งบการเงินของบริษทัสาํหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ได้

ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผูส้อบบญัชีของบริษทั ซี ดบัเบ้ิลยู ดบัเบ้ิลยู พี จาํกดั รวมถึงไดรั้บความ

เห็นชอบและผา่นการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ จึงเห็นสมควรอนุมติังบการเงินประจาํปี 2564 ตามท่ี

เสนอ และใหน้าํเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัต่อไป

การลงมติ : วาระนีต้้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน

วาระที่ 4 พจิารณาจ่ายเงนิปันผลจากผลการดําเนินงาน ประจาํปี 2564 (จ่ายจากกาํไรสะสมทีย่งัไม่ได้จัดสรร)

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กาํหนดให้

บริษทัจ่ายเงินปันผลจากเงินกาํไรเท่านั้น

บริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลประมาณ 50% ของกาํไรสุทธิท่ีหกัภาษีและสาํรองตามกฎหมายแลว้

จากงบการเงินเฉพาะบริษทั

จากผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบ ปี 2564 ท่ีผ่านมาบริษทัมีผลกาํไรจากผลการดาํเนินงาน (งบ

การเงินเฉพาะบริษทั) จาํนวน 181,056,772.91 บาท มีกาํไรสะสมปี 2564 (กาํไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร) จาํนวน

26,034,155.69 บาท ทาํให้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัสามารถจ่ายเงินปันผลได้ โดยจ่ายจากกาํไรสะสมท่ียงั

ไม่ไดจ้ดัสรร ดงันั้น บริษทัจึงขออนุมติัจ่ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงานปี 2564 ในอตัราหุ้นละ 0.019 บาท (หน่ึง

จุดเกา้สตางค์) เป็นเงิน 25,874,541.18 บาท (คิดเป็นร้อยละ 14.29% ของกาํไรสุทธิ) จากกาํไรสะสมท่ียงัไม่ได้

จดัสรร

โดยกาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล (RD) ในวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2565 และกาํหนดจ่ายเงินปัน

ผลวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2565

ข้อมูลเปรียบเทยีบกบัอตัราการจ่ายเงนิปันผล

รายละเอยีดการจ่ายปันผล ปี 2564
ปี 2563

(ปรับปรุงใหม่)
ปี 2562

1. 1. กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ 181,056,772.91 บาท (458,297,804.61) บาท 191,048,567 บาท

2. จาํนวนหุน้ 1,361,817,957 หุน้ 1,361,817,957 หุน้ 1,361,817,957 หุน้

3. กาํไร (ขาดทุน) สะสม

3.1 สาํรองตามกฎหมาย

3.2 กาํไรท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร

29,000,000 บาท

26,034,155.69 บาท

27,600,000 บาท

(167,575,263.62) บาท

27,600,000 บาท

322,549,065 บาท

4. เงินปันผลจ่ายอตัราต่อหุน้ 0.019 บาท 0.00 บาท 0.07 บาท

5. เงินปันผลจ่าย 25,874,541.18 บาท 0.00 บาท 95,327,256.99 บาท

6. สดัส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกาํไรสุทธิ 14.29% ของกาํไรสุทธิ 0.0% ของกาํไรสุทธิ 50% ของกาํไรสุทธิ
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ความเห็นคณะกรรมการ : จากผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบ ปี 2564 ท่ีผา่นมาบริษทัมีผลกาํไร

จากผลการดาํเนินงาน (งบการเงินเฉพาะบริษทั) จาํนวน 181,056,772.91 บาท มีกาํไรสะสมปี 2564 (กาํไรสะสมท่ียงั

ไม่ไดจ้ดัสรร) จาํนวน 26,034,155.69 บาท ทาํให้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัสามารถจ่ายเงินปันผลได้ โดยจ่าย

จากกาํไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร ดงันั้น บริษทัจึงขออนุมติัจ่ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงานปี 2564 ในอตัราหุน้

ละ 0.019 บาท (หน่ึงจุดเกา้สตางค)์ เป็นเงิน 25,874,541.18 บาท (คิดเป็นร้อยละ 14.29% ของกาํไรสุทธิ) จากกาํไร

สะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร โดยกาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล (RD) ในวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2565 และ

กาํหนดจ่ายเงินปันผลวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2565 และใหน้าํเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เพ่ืออนุมติัต่อไป

การลงมติ : วาระนีต้้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน

วาระที่ 5 พจิารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัททีต้่องออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 ซ่ึงกาํหนดว่าในการ

ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีทุกคร้ัง กรรมการจะตอ้งออกจากตาํแหน่งอย่างน้อยจาํนวนหน่ึงในสาม (1/3) โดย

อตัรา ถา้จาํนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ไดก้็ให้ออกโดยจาํนวนใกลเ้คียงท่ีสุดกบัส่วนหน่ึงในสาม

(1/3) ซ่ึงในปีน้ีกรรมการซ่ึงตอ้งออกจากตาํแหน่งกรรมการของบริษทัฯ ตามกาํหนดวาระ ดงัน้ี

1. นายเสวก ศรีสุชาต ประธานกรรมการ

2. นายพิสนัต์ จินตนาภกัดี กรรมการ

3. พลโทสินชยั นุตสถิตย์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

สําหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ปี 2565 เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายการกาํกับดูแลกิจการท่ีดี

เก่ียวกบัการดูแลสิทธิของผูถื้อหุ้น บริษทัไดท้าํการประกาศต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและในเวบ็ไซดข์อง

บริษทั ตั้งแต่ตั้งแต่วนัท่ี 13 ธันวาคม 2564 – 19 กุมภาพนัธ์ 2565 ให้สิทธิแก่ผูถื้อหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการ

ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ และเสนอรายช่ือบุคคลท่ีเหมาะสมเขา้รับการคดัเลือกเป็นกรรมการบริษทั

ณ วนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ 2565 ยงัไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอรายช่ือบุคคล เพื่อรับการพิจารณาคดัสรรเป็น

กรรมการบริษทั และไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอระเบียบวาระการประชุมเขา้มายงับริษทั

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน : ไดพิ้จารณากลัน่กรองแลว้มีความเห็นว่า

กรรมการทั้ง 3 ท่าน ท่ีพน้จากตาํแหน่งตามวาระเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในธุรกิจของ

บริษัท เหมาะสมและเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดําเนินงานของบริษัท และมีคุณสมบัติ ท่ีครบถ้วนตาม

พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั และพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์ จึงเห็นชอบเสนอให้ คือ นายเสวก ศรีสุชาต

นายพิสนัต์ จินตนาภกัดี และ พลโทสินชยั นุตสถิตย์ กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหน่ึง

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษทัพิจารณากลัน่กรองแลว้เห็นชอบตามขอ้เสนอของ

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน และเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัแต่งตั้ง

กรรมการทั้ง 3 ท่าน คือ นายเสวก ศรีสุชาต นายพิสันต์ จินตนาภกัดี และ พลโทสินชยั นุตสถิตย์ กรรมการท่ี

พน้จากตาํแหน่งตามวาระ กลบัเขา้เป็นกรรมการบริษทัอีกวาระหน่ึง โดยมีประวติัของกรรมการทั้ง 3 ท่าน เพ่ือ

4



ความเห็นคณะกรรมการ : จากผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบ ปี 2564 ท่ีผา่นมาบริษทัมีผลกาํไร

จากผลการดาํเนินงาน (งบการเงินเฉพาะบริษทั) จาํนวน 181,056,772.91 บาท มีกาํไรสะสมปี 2564 (กาํไรสะสมท่ียงั

ไม่ไดจ้ดัสรร) จาํนวน 26,034,155.69 บาท ทาํให้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัสามารถจ่ายเงินปันผลได้ โดยจ่าย

จากกาํไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร ดงันั้น บริษทัจึงขออนุมติัจ่ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงานปี 2564 ในอตัราหุน้

ละ 0.019 บาท (หน่ึงจุดเกา้สตางค)์ เป็นเงิน 25,874,541.18 บาท (คิดเป็นร้อยละ 14.29% ของกาํไรสุทธิ) จากกาํไร

สะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร โดยกาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล (RD) ในวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2565 และ

กาํหนดจ่ายเงินปันผลวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2565 และใหน้าํเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เพ่ืออนุมติัต่อไป

การลงมติ : วาระนีต้้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน

วาระที่ 5 พจิารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัททีต้่องออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 ซ่ึงกาํหนดว่าในการ

ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีทุกคร้ัง กรรมการจะตอ้งออกจากตาํแหน่งอย่างน้อยจาํนวนหน่ึงในสาม (1/3) โดย

อตัรา ถา้จาํนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ไดก้็ให้ออกโดยจาํนวนใกลเ้คียงท่ีสุดกบัส่วนหน่ึงในสาม

(1/3) ซ่ึงในปีน้ีกรรมการซ่ึงตอ้งออกจากตาํแหน่งกรรมการของบริษทัฯ ตามกาํหนดวาระ ดงัน้ี

1. นายเสวก ศรีสุชาต ประธานกรรมการ

2. นายพิสนัต์ จินตนาภกัดี กรรมการ

3. พลโทสินชยั นุตสถิตย์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

สําหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ปี 2565 เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายการกาํกับดูแลกิจการท่ีดี

เก่ียวกบัการดูแลสิทธิของผูถื้อหุ้น บริษทัไดท้าํการประกาศต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและในเวบ็ไซดข์อง

บริษทั ตั้งแต่ตั้งแต่วนัท่ี 13 ธันวาคม 2564 – 19 กุมภาพนัธ์ 2565 ให้สิทธิแก่ผูถื้อหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการ

ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ และเสนอรายช่ือบุคคลท่ีเหมาะสมเขา้รับการคดัเลือกเป็นกรรมการบริษทั

ณ วนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ 2565 ยงัไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอรายช่ือบุคคล เพื่อรับการพิจารณาคดัสรรเป็น

กรรมการบริษทั และไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอระเบียบวาระการประชุมเขา้มายงับริษทั

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน : ไดพิ้จารณากลัน่กรองแลว้มีความเห็นว่า

กรรมการทั้ง 3 ท่าน ท่ีพน้จากตาํแหน่งตามวาระเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในธุรกิจของ

บริษัท เหมาะสมและเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดําเนินงานของบริษัท และมีคุณสมบัติ ท่ีครบถ้วนตาม

พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั และพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์ จึงเห็นชอบเสนอให้ คือ นายเสวก ศรีสุชาต

นายพิสนัต์ จินตนาภกัดี และ พลโทสินชยั นุตสถิตย์ กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหน่ึง

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษทัพิจารณากลัน่กรองแลว้เห็นชอบตามขอ้เสนอของ

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน และเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัแต่งตั้ง

กรรมการทั้ง 3 ท่าน คือ นายเสวก ศรีสุชาต นายพิสันต์ จินตนาภกัดี และ พลโทสินชยั นุตสถิตย์ กรรมการท่ี

พน้จากตาํแหน่งตามวาระ กลบัเขา้เป็นกรรมการบริษทัอีกวาระหน่ึง โดยมีประวติัของกรรมการทั้ง 3 ท่าน เพ่ือ

ประกอบการพิจารณา ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 ประวติักรรมการบริษทั และให้นาํเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เพ่ือ

อนุมติัต่อไป

อน่ึง พลโทสินชยั นุตสถิตย์ ยงัคงเป็นกรรมการอิสระท่ีสามารถให้ความเห็นไดอ้ย่างอิสระ แมว้่า

ดาํรงตาํแหน่งมา 19 ปี เน่ืองจากยงัคงมีคุณสมบติัครบถว้นตามนิยามและขอ้กาํหนดคุณสมบติักรรมการอิสระของ

บริษทั โดยท่านเป็นผูมี้ทกัษะความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในดา้นท่ีบริษทัตอ้งการและยงัคงสามารถปฏิบติั

หน้าท่ีในฐานะกรรมการอิสระไดเ้ป็นอย่างดี ปรากฏตามเอกสารแนบ 3 นิยามและคุณสมบติักรรมการอิสระของ

บริษทั

ดงัน้ัน คณะกรรมการของบริษัทจะประกอบด้วยกรรมการ รวม 7 ท่าน ดงันี้

1. นายเสวก ศรีสุชาต ประธานกรรมการ

2. นายอาํนวย กาญจโนภาศ รองประธานกรรมการ

3. นายพิสนัต์ จินตนาภกัดี กรรมการ

4. นางชุติมา อยูส่าธร กรรมการ

5. ดร.สิงห์ชยั อรุณวฒิุพงศ์ กรรมการอิสระ

6. พลโทสินชยั นุตสถิตย์ กรรมการอิสระ

7. นายสมประสงค์ บุญยะชยั กรรมการอิสระ

ทั้งน้ีกรรมการผูมี้อาํนาจลงลายมือช่ือแทนบริษทัคือ นายเสวก ศรีสุชาต นายอาํนวย กาญจโนภาศ

นายพิสันต์ จินตนาภกัดี โดยกาํหนดให้กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผูกพนับริษทั 2 ใน 3 คนน้ีลงลายมือช่ือร่วมกนั

และประทบัตราสาํคญัของบริษทั

สาํหรับขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ปรากฏในแบบแสดง

รายการขอ้มูลประจาํปี/รายงานประจาํปี (ในรูปแบบ One Report) ปี 2564 หัวขอ้ 7 โครงสร้างการกาํกบัดูแลกิจการ

และขอ้มูลสาํคญัเก่ียวกบัคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดยอ่ย ผูบ้ริหาร พนกังาน และอ่ืน ๆ

การลงมติ :วาระนีต้้องผ่านมติอนุมติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน

วาระที่ 6 พจิารณาอนุมัตกิาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2565

วตัถุประสงค์และเหตุผล : เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 ซ่ึงกาํหนดให้

ท่ีประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน : ไดพิ้จารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประจาํปี 2565 โดยกลัน่กรองและพิจารณาอยา่งละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ แลว้ จึงเห็นสมควรจ่ายใน

อตัราเดิม รายละเอียดสรุปตามตาราง ดงัน้ี
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ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย

องค์ประกอบค่าตอบแทน
ปี 2565

(ปีทีเ่สนอ)

ปี 2564 เปลีย่นแปลง

1. ค่าเบีย้ประชุม

ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการบริษัท กาํหนดจ่ายค่าเบ้ียประชุม

เป็นรายคร้ัง เฉพาะคร้ังท่ีมาประชุม

- ประธาน, กรรมการบริษทั, เลขานุการคณะกรรมการบริษทั

และประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายบญัชีและการเงิน

- กรรมการอิสระ

20,000 บาท/คน/คร้ัง

40,000 บาท/คน/คร้ัง

20,000 บาท/คน/คร้ัง

40,000 บาท/คน/คร้ัง

อตัราเดิม

อตัราเดิม

2. ค่าตอบแทนของกรรมการชุดย่อย เฉพาะคณะกรรมการตรวจสอบ

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ กาํหนดจ่ายเป็นรายปี

- ประธานกรรมการตรวจสอบ

- กรรมการตรวจสอบ

500,000 บาท/คน/ปี

450,000 บาท/คน/ปี

500,000 บาท/คน/ปี

450,000 บาท/คน/ปี

อตัราเดิม

อตัราเดิม

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรอนุมติักาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ สาํหรับปี

2565 ตามท่ีคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนเสนอ และให้นาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติั

ต่อไป

การลงมติ : วาระนีต้้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจาํนวนเสียงท้ังหมดของผู้

ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90

วาระที่ 7 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าตอบแทน ประจาํปี 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซ่ึงกาํหนดให้

ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปีแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดจาํนวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษทัทุกปี นอกจากน้ี

ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนไดก้าํหนดใหบ้ริษทัจดทะเบียนตอ้งจดัใหมี้การหมุนเวียนผูส้อบบญัชี หาก

ผูส้อบบญัชีรายเดิมปฏิบติั หนา้ท่ีสอบทานหรือตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัมาแลว้ 5 รอบ

ปีบญัชีติดต่อกนั โดยสามารถแต่งตั้งผูส้อบบญัชีรายใหม่ท่ีสงักดัสาํนกังานสอบบญัชีเดียวกบัผูส้อบบญัชีรายเดิมก็ได้

อย่างไรก็ตาม บริษทัจะแต่งตั้งผูส้อบบญัชีรายท่ีพน้จากการปฏิบติัหน้าท่ีจากการหมุนเวียนผูส้อบบญัชีไดเ้ม่ือพน้

ระยะเวลาอยา่งนอ้ยสองรอบปีบญัชี นบัแต่วนัท่ีพน้จากการปฏิบติัหนา้ท่ี

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาจากหลกัการ และเหตุผล

ตามท่ีประธานเจา้หน้าท่ีฝ่ายบญัชีและการเงิน (CFO) และคณะกรรมการบริหาร (EXCOM) เสนอมา รวมถึงการ

ปฏิบติัหนา้ท่ีของผูส้อบบญัชีรายเดิม และพิจารณาว่าบริษทัไดมี้การหมุนเวียนผูส้อบบญัชีอยา่งถูกตอ้งตามประกาศ

คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนฯ พร้อมทั้งเปรียบเทียบอตัราค่าธรรมเนียมการสอบบญัชีของบริษทัว่าใกลเ้คียงกบั

บริษทัท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกนั ดงันั้นจึงมีมติเห็นชอบแต่งตั้งผูส้อบบญัชี คือ บริษทั พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศ

ไทย) จํากัด และกําหนดค่าตอบแทน ประจําปี 2565 ตามท่ี CFO และ EXCOM เสนอ โดยให้นําเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษทั เพ่ือพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ และใหน้าํเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัต่อไป
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ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย

องค์ประกอบค่าตอบแทน
ปี 2565

(ปีทีเ่สนอ)

ปี 2564 เปลีย่นแปลง

1. ค่าเบีย้ประชุม

ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการบริษัท กาํหนดจ่ายค่าเบ้ียประชุม

เป็นรายคร้ัง เฉพาะคร้ังท่ีมาประชุม

- ประธาน, กรรมการบริษทั, เลขานุการคณะกรรมการบริษทั

และประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายบญัชีและการเงิน

- กรรมการอิสระ

20,000 บาท/คน/คร้ัง

40,000 บาท/คน/คร้ัง

20,000 บาท/คน/คร้ัง

40,000 บาท/คน/คร้ัง

อตัราเดิม

อตัราเดิม

2. ค่าตอบแทนของกรรมการชุดย่อย เฉพาะคณะกรรมการตรวจสอบ

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ กาํหนดจ่ายเป็นรายปี

- ประธานกรรมการตรวจสอบ

- กรรมการตรวจสอบ

500,000 บาท/คน/ปี

450,000 บาท/คน/ปี

500,000 บาท/คน/ปี

450,000 บาท/คน/ปี

อตัราเดิม

อตัราเดิม

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรอนุมติักาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ สาํหรับปี

2565 ตามท่ีคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนเสนอ และให้นาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติั

ต่อไป

การลงมติ : วาระนีต้้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจาํนวนเสียงท้ังหมดของผู้

ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90

วาระที่ 7 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าตอบแทน ประจาํปี 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซ่ึงกาํหนดให้

ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปีแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดจาํนวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษทัทุกปี นอกจากน้ี

ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนไดก้าํหนดใหบ้ริษทัจดทะเบียนตอ้งจดัใหมี้การหมุนเวียนผูส้อบบญัชี หาก

ผูส้อบบญัชีรายเดิมปฏิบติั หนา้ท่ีสอบทานหรือตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัมาแลว้ 5 รอบ

ปีบญัชีติดต่อกนั โดยสามารถแต่งตั้งผูส้อบบญัชีรายใหม่ท่ีสงักดัสาํนกังานสอบบญัชีเดียวกบัผูส้อบบญัชีรายเดิมก็ได้

อย่างไรก็ตาม บริษทัจะแต่งตั้งผูส้อบบญัชีรายท่ีพน้จากการปฏิบติัหน้าท่ีจากการหมุนเวียนผูส้อบบญัชีไดเ้ม่ือพน้

ระยะเวลาอยา่งนอ้ยสองรอบปีบญัชี นบัแต่วนัท่ีพน้จากการปฏิบติัหนา้ท่ี

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาจากหลกัการ และเหตุผล

ตามท่ีประธานเจา้หน้าท่ีฝ่ายบญัชีและการเงิน (CFO) และคณะกรรมการบริหาร (EXCOM) เสนอมา รวมถึงการ

ปฏิบติัหนา้ท่ีของผูส้อบบญัชีรายเดิม และพิจารณาว่าบริษทัไดมี้การหมุนเวียนผูส้อบบญัชีอยา่งถูกตอ้งตามประกาศ

คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนฯ พร้อมทั้งเปรียบเทียบอตัราค่าธรรมเนียมการสอบบญัชีของบริษทัว่าใกลเ้คียงกบั

บริษทัท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกนั ดงันั้นจึงมีมติเห็นชอบแต่งตั้งผูส้อบบญัชี คือ บริษทั พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศ

ไทย) จํากัด และกําหนดค่าตอบแทน ประจําปี 2565 ตามท่ี CFO และ EXCOM เสนอ โดยให้นําเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษทั เพ่ือพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ และใหน้าํเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัต่อไป

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ แต่งตั้ง บริษทั พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีบริษทั ประจาํปี 2565 นบัเป็นปีท่ี 1

โดยมีรายช่ือผูส้อบบญัชี ดงัน้ี

- นายปิตนัินท์ ลลีาเมธวฒัน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 11133 หรือ

(ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทั)

- นายกวณิภพ ปรีดี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9680 หรือ

(ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทั)

- นายณฐัพล ศรีจกัรโคตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 12038

(ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทั)

โดยกําหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหน่ึงเป็นผู้ ทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ

บริษทั และในกรณีท่ีผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ บริษทั พเีคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย)

จํากดั จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสํานักงาน ทําหน้าท่ีตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ

บริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ทั้งน้ี มอบอํานาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งต้ังผู้สอบบัญชีรับอนุญาตราย

ใหม่ได้ต่อไป

ทั้งน้ี ผูส้อบบญัชีทั้งสามไม่มีความสัมพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทัฯ / บริษทัยอ่ย / ผูบ้ริหาร / ผูถื้อหุ้น

รายใหญ่ หรือเก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ

บริษทั

นอกจากน้ี บริษทั พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จาํกดัไดรั้บการคดัเลือกให้เป็นสาํนกังานสอบบญัชีของ

บริษทัยอ่ยและกิจการร่วมคา้ รวม 4 แห่ง สาํหรับปี 2565 ดว้ย

โดยกาํหนดค่าสอบบัญชี ประจาํปี 2565 เป็นดงันี้

หน่วย : บาท

รายการค่าตรวจสอบ
ปี 2565

ปี 2564
เปลีย่นแปลง (ลดลง)

(ปีทีเ่สนอ) จํานวนเงนิ ร้อยละ

ค่าตรวจสอบงบการเงินประจาํปี และค่าสอบทาน
งบการเงินรวมรายไตรมาส (4 ไตรมาส)

1,780,000.00 1,870,000.00 (90,000.00) (4.81%)

ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส (3 ไตรมาส) 900,000.00 930,000.00 (30,000.00) (3.23%)

รวมค่าสอบบัญชีของ PLE 2,680,000.00 2,800,000.00 (120,000.00) (4.29%)

ค่าตรวจสอบงบการเงินประจาํปี และค่าสอบทาน
งบการเงินรายไตรมาส (4ไตรมาส) ของบริษทั
ยอ่ยและกิจการร่วมคา้

520,000.00

(4 บริษทั)

585,000.00

( 5 บริษทั)

(65,000.00) (11.11%)

โดยใหน้าํเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัต่อไป
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การลงมติ : วาระนีต้้องผ่านมติอนุมติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน

วาระที่ 8 พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุ้น โปรดเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2565 ในวนัศุกร์ท่ี 29 เมษายน

2565 เร่ิมประชุมเวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม Chambray Grand Ballroom ชั้น 7 โรงแรมอวานี สุขมุวิท กรุงเทพฯ

เลขท่ี 2089 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10260 ปรากฏตามเอกสารแนบ 4

แผนท่ีสถานท่ีประชุม โดยบริษทัจะเปิดให้ลงทะเบียน เพือ่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ต้ังแต่เวลา 12.00 น.

หากท่านผูถื้อหุน้ท่านใด ประสงคจ์ะแต่งตั้งบุคคลอ่ืนเขา้ร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนในการ

ประชุมคร้ังน้ี โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ซ่ึงมีให้เลือก 2 แบบ ปรากฏตามเอกสาร

แนบ 5 โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหน่ึงเพยีงแบบเดยีวเท่าน้ัน หรือผู้ถือหุ้นสามารถ Download ได้ที่ www.ple.co.th

ทั้งน้ี หากท่านผูถื้อหุ้นประสงคจ์ะมอบฉันทะให้กบักรรมการอิสระ บริษทัขอเสนอกรรมการอิสระ คือ

ดร.สิงห์ชยั อรุณวุฒิพงศ์ หรือ พลโทสินชยั นุตสถิตย์ ท่านใดท่านหน่ึง ซ่ึงบริษทัไดแ้นบประวติัมาเพ่ือพิจารณา

ปรากฏตามเอกสารแนบ 6 และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการประชุม บริษทัขอความร่วมมือจากท่านกรุณาส่ง

หนงัสือมอบฉันทะ (พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) มายงั แผนกเลขานุการบริษัท ช้ัน 6 บริษทั เพาเวอร์ไลน์

เอ็นจิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) เลขท่ี 2 ซอยสุขุมวิท 81 (ศิริพจน์) แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260

โทร. 02-332-0345 ต่อ 1221, 1127 ภายในวนัพฤหสับดีท่ี 28 เมษายน 2565 ดว้ย จกัขอบคุณอยา่งยิง่

ขอแสดงความนบัถือ

บริษทั เพาเวอร์ไลน์ เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน)

( นายเสวก ศรีสุชาต )

ประธานกรรมการ
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การลงมติ : วาระนีต้้องผ่านมติอนุมติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน

วาระที่ 8 พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุ้น โปรดเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2565 ในวนัศุกร์ท่ี 29 เมษายน

2565 เร่ิมประชุมเวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม Chambray Grand Ballroom ชั้น 7 โรงแรมอวานี สุขมุวิท กรุงเทพฯ

เลขท่ี 2089 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10260 ปรากฏตามเอกสารแนบ 4

แผนท่ีสถานท่ีประชุม โดยบริษทัจะเปิดให้ลงทะเบียน เพือ่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ต้ังแต่เวลา 12.00 น.

หากท่านผูถื้อหุน้ท่านใด ประสงคจ์ะแต่งตั้งบุคคลอ่ืนเขา้ร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนในการ

ประชุมคร้ังน้ี โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ซ่ึงมีให้เลือก 2 แบบ ปรากฏตามเอกสาร

แนบ 5 โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหน่ึงเพยีงแบบเดยีวเท่าน้ัน หรือผู้ถือหุ้นสามารถ Download ได้ที่ www.ple.co.th

ทั้งน้ี หากท่านผูถื้อหุ้นประสงคจ์ะมอบฉันทะให้กบักรรมการอิสระ บริษทัขอเสนอกรรมการอิสระ คือ

ดร.สิงห์ชยั อรุณวุฒิพงศ์ หรือ พลโทสินชยั นุตสถิตย์ ท่านใดท่านหน่ึง ซ่ึงบริษทัไดแ้นบประวติัมาเพ่ือพิจารณา

ปรากฏตามเอกสารแนบ 6 และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการประชุม บริษทัขอความร่วมมือจากท่านกรุณาส่ง

หนงัสือมอบฉันทะ (พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) มายงั แผนกเลขานุการบริษัท ช้ัน 6 บริษทั เพาเวอร์ไลน์

เอ็นจิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) เลขท่ี 2 ซอยสุขุมวิท 81 (ศิริพจน์) แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260

โทร. 02-332-0345 ต่อ 1221, 1127 ภายในวนัพฤหสับดีท่ี 28 เมษายน 2565 ดว้ย จกัขอบคุณอยา่งยิง่

ขอแสดงความนบัถือ

บริษทั เพาเวอร์ไลน์ เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน)

( นายเสวก ศรีสุชาต )

ประธานกรรมการ

No. 65/0169-900(PL)/005 March 8th, 2022

Invitation Letter of 2022 Annual General Meeting of Shareholders of
Power Line Engineering Public Company Limited

Subject: Invitation for 2022 Annual General Meeting of Shareholders
To: Shareholders
Attachments 1. Copy of Minutes of 2021 AGM

2. Backgrounds of the Company’s Directors
3. Statement and Qualifications of Independent Directors
4. Map of the Meeting Location
5. Proxy Forms
6. Name and Background of 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. Articles of Association in relation to Shareholders’ Meeting
9. Procedures for attending the 2022 AGM
10. Form of requesting the 2021 Annual report in the form of booklet
11. Form of question for the 2022 AGM.

The Board of Directors of Power Line Engineering Public Company Limited (“Company”) had
a resolution to convene the 2022 Annual General Meeting of Shareholders on Friday, April 29th, 2022 at
2.00 p.m., with opening for registration from 12.00 (Noon), at Chambray Grand Ballroom, 7th Floor,
Avani Hotel Sukhumvit, Bangkok, No. 2089, Sukhumvit Rd., Phra Khanong Nuea, Wattana,
Bangkok, 10260 to consider the following agendas.

Agenda 1 Consider and approve the minutes of 2021 AGM on April 30th, 2021.

Objective and reason : The Minutes of the 2021 AGM on April 30th, 2021 was prepared
and submitted the minutes of the meeting to the Stock Exchange of Thailand and the Ministry of
Commerce within the period of time prescribed by the laws and posted the same on the Company
website, the copy of which appears in Attachments 1.

Opinion of the Board : The Board views that the minutes of the 2021 AGM on April 30th,
2021 was correctly and truly recorded. The Board then deems it appropriate to propose the
shareholders’ meeting to consider and approve the minutes.

Resolution : The resolution in this agenda requires the majority vote of the shareholders
who present in the meeting and vote.

Agenda 2 Acknowledge the company’s performance of 2021

Objectives and Reasons : The Company has prepared the report of the past performance
and significant events arising during 2021, of which details are appeared in the company’s 2021 annual
report in the company’s website or online by scanning QR Code or at URL : https://www.set.or.th/set/
tsd/meetingdocument.do?symbol=PLE&date=190426

Opinion of the Board : The Board deems it appropriate to report the past performance and
significant events arising during 2021 to the shareholders’ meeting for acknowledgement.

Resolution : This agenda is for acknowledgement, and thus the resolution is not required.
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Agenda 3 Consider and approve the company’s financial statements ended December 31st, 2021
and Auditor report.

Objectives and Reasons : Summary of the Company’s operating performance for the
accounting year ended December 31st, 2021 which illustrates the Company’s financial status and
operating performance of 2021 is as follows:

(Unit : Baht)

In order to comply with the Public Limited Company Act, the Company is required to
prepare financial statements, as of the end of the Company’s accounting period, which has been audited
by a certified auditor and propose the same to the shareholders’ meeting for approval, of which details
are appeared in the company’s 2021 annual report in the company’s website or online by scanning QR
Code or at URL : https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=PLE&date=190426

Opinion of the Audit Committee : The Audit Committee viewed that the procedures for
preparing the Company’s accounting and financial reports involved adequate internal control system
assuring that the financial reports present the Company’s financial status and operating performance
correctly in line with the accounting standards required by the laws. The Company has also disclosed
information of the financial statements adequately and in timely manner for use by the shareholders,
investors and users of the financial statements for investment decision. The Audit Committee therefore
deemed it appropriate that the Board of Directors of the Company propose the 2021 financial statements
ended December 31st, 2021 to the shareholders’ meeting for consideration.

Opinion of the Board : The Company’s financial statements for the accounting year
ended December 31st, 2021 were audited and certified by the auditor from CWWP Co., Ltd. and were
approved and reviewed by the Audit Committee. The Board therefore deems it appropriate to approve
the 2021 financial statements as proposed and propose the same to the shareholders’ meeting for
approval.

Resolution : The resolution in this agenda requires the majority vote of the shareholders
who present in the meeting and vote.

Items
Consolidated Financial Statements Separate Financial Statements

2021 2020
(Restated) 2021 2020

(Restated)
Total assets 13,600,863,521.06 11,934,474,561.34 13,824,373,982.61 12,125,514,913.69

Total liabilities 10,852,477,407.02 9,352,627,811.89 11,185,562,983.26 9,681,713,333.65

Shareholders’ equity 2,748,386,114.04 2,581,846,749.45 2,638,810,999.35 2,443,801,580.04

Total revenues 7,633,636,938.69 8,772,993,511.44 7,657,992,264.06 8,764,092,928.13

Total profit (loss) for the year 155,713,018.04 (437,234,765.85) 181,056,772.91 (458,297,804.61)

Earnings (loss) per share 0.11 (0.32) 0.13 (0.34)
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prepare financial statements, as of the end of the Company’s accounting period, which has been audited
by a certified auditor and propose the same to the shareholders’ meeting for approval, of which details
are appeared in the company’s 2021 annual report in the company’s website or online by scanning QR
Code or at URL : https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=PLE&date=190426

Opinion of the Audit Committee : The Audit Committee viewed that the procedures for
preparing the Company’s accounting and financial reports involved adequate internal control system
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ended December 31st, 2021 to the shareholders’ meeting for consideration.

Opinion of the Board : The Company’s financial statements for the accounting year
ended December 31st, 2021 were audited and certified by the auditor from CWWP Co., Ltd. and were
approved and reviewed by the Audit Committee. The Board therefore deems it appropriate to approve
the 2021 financial statements as proposed and propose the same to the shareholders’ meeting for
approval.

Resolution : The resolution in this agenda requires the majority vote of the shareholders
who present in the meeting and vote.

Items
Consolidated Financial Statements Separate Financial Statements

2021 2020
(Restated) 2021 2020

(Restated)
Total assets 13,600,863,521.06 11,934,474,561.34 13,824,373,982.61 12,125,514,913.69

Total liabilities 10,852,477,407.02 9,352,627,811.89 11,185,562,983.26 9,681,713,333.65

Shareholders’ equity 2,748,386,114.04 2,581,846,749.45 2,638,810,999.35 2,443,801,580.04

Total revenues 7,633,636,938.69 8,772,993,511.44 7,657,992,264.06 8,764,092,928.13
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Agenda 4 Consider dividend from the performance and financial statements of the 2021.

Objectives and Reasons : According to Section 115 of the Public Limited Company Act
B.E. 2535 (1992), the Company is required to pay dividend from the profit only.

The Company has a policy to pay dividend at the rate of approximately 50 percent of the
net profit after tax and legal reserve from the separate financial statements.

According to the Company’s 2021 operating results, the Company had profit from its
operation (separate financial statements) at 181,056,772.91 Baht and Unappropriated profit for the year
2021 at 26,034,155.69 Baht. Therefore, as at December 31st, 2021 the Company was able to pay
dividend. As such, the Company would like to propose the dividend payment from its 2021 operating
results at the rate of 0.019 Baht (one point nine Satang) per share or 25,874,541.18 Baht in total,
(representing 14.29 percent of the net profit in 2021) from the unappropriated profit.

The Board determined the record date for the right of shareholders to receive the dividend
on May 6th, 2022 and the Board determined the dividend payment date on May 27th, 2022.

Comparative Information on Dividend Payments

Details of Dividend Payment 2021
2020

(Restated)
2019

1. Total profit (loss) for the year 181,056,772.91 Baht (458,297,804.61) Baht 191,048,567 Baht

2. Number of shares 1,361,817,957 shares 1,361,817,957 shares 1,361,817,957 shares

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

29,000,000 Baht
26,034,155.69 Baht

27,600,000 Baht
(167,575,263.62) Baht

27,600,000 Baht
322,549,065 Baht

4. Dividend per share 0.019 Baht 0.00 Baht 0.07 Baht

5. Dividend payment amount 25,874,541.18 Baht 0.00 Baht 95,327,256.99 Baht

6. Dividend payout ratio 14.29% 0.0% 50.0%

Opinion of the Board : The company’s performance to the Company’s 2021 operating
results, the Company had profit from its operation (separate financial statements) at 181,056,772.91
Baht and Unappropriated profit for the year 2021 at 26,034,155.69 Baht. Therefore, as at December 31st,
2021 the Company was able to pay dividend. As such, the Company would like to propose the dividend
payment from its 2021 operating results at the rate of 0.019 Baht (one point nine Satang) per share or
25,874,541.18 Baht in total, (representing 14.29 percent of the net profit in 2021) from the
unappropriated profit.

The Board determined the record date for the right of shareholders to receive the dividend
on May 6th, 2022 and the Board determined the dividend payment date on May 27th, 2022 is
recommended for the shareholders’ approval.

Resolution: The resolution in this agenda requires the majority vote of the shareholders
who present in the meeting and vote.
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Agenda 5 Consider and appoint the members of the Board of Directors.

Objectives and Reasons : Pursuant to the Public Limited Company Act B.E. 2535 (1992),
it is stated that in each annual general meeting of shareholders, at least one-third (1/3) of the directors
shall vacate office. If the number of directors cannot be divided exactly into three parts, directors in a
number closest to one-third (1/3) shall vacate office. In this year, the directors who will retire by
rotation are as follows:

1. Mr. Swake Srisuchart Chairman of the Board
2. Mr. Phisant Chintanapakdee Director
3. Lt.Gen Sinchai Nusatid Independent Director

For the 2022 Annual General Meeting of Shareholders and to be in line with good
corporate governance policy concerning the right of shareholders, the Company had made an
announcement to the Stock Exchange of Thailand and on the Company’s website from December 13th,
2021 to February 19th, 2022, granting the right to the shareholders to propose any agenda for the Annual
General Meeting of Shareholders and propose names of persons with appropriate qualifications to be
appointed as the Company’s directors. However, no shareholder had proposed any names for nominated
directors or any agenda items for the meeting.

As of February 19, 2022, no shareholder proposed any person's name to be considered as a
director and no shareholder proposed the agenda to the company.

Opinion of the Nomination and Remuneration Committee : The Committee has
considered and viewed that the three directors retiring by rotation have knowledge and competency as
well as experience in the Company’s business, which are suitable and will be of the utmost benefit to
the Company’s operation. They also possess full qualifications as required by the Public Limited
Company Act and the Securities and Exchange Act. Therefore, it was deemed appropriate to propose to
reappoint Mr.Swake Srisuchart, Mr.Phisant Chintanapakdee and Lt.Gen Sinchai Nusatid as directors
for another term, and propose the matter to the Board of Directors for consideration.

Opinion of the Board : The Board of Directors of the Company has considered and
agreed with the Nomination and Remuneration Committee’s proposal and deemed it appropriate to
propose the shareholders’ meeting to consider reappointing the three directors, namely Mr.Swake
Srisuchart, Mr.Phisant Chintanapakdee and Lt.Gen Sinchai Nusatid who will retire by rotation as
directors for another term. Backgrounds of such three directors were shown in Attachments 2:
Backgrounds of the Company’s Directors attached for consideration. The Board has resolved to propose
the matter to the shareholders’ meeting for approval.

Lt.Gen Sinchai Nusatid still serve as the Company’s independent directors having
independently opinion in the Board. Although they have held this position for 19 years, they still
possess full qualifications as defined and required for the Company’s independent directors. They have
skills, knowledge, competency and experience in the fields required by the Company and are still
capable to well perform their duties of an independent director, of which details are shown in
Attachments 3: Statement and Qualifications of the Company’s Independent Directors.

Therefore, the Company’s Board of Directors will consist of seven members as follows:
1. Mr. Swake Srisuchart Chairman of the Board
2. Mr. Amnuay Karnjanopas Vice Chairman
3. Mr. Phisant Chintanapakdee Director
4. Mrs. Chutima Yoosathorn Director
5. Dr. Singchai Aroonvuthiphong Independent Director
6. Lt. General Sinchai Nutsatid Independent Director
7. Mr. Somprasong Boonyachai Independent Director
The directors who are authorized to sign to bind the Company are Mr. Swake Srisuchart,

Mr. Amnuay Kanjanopas and Mr. Phisant Chintanapakdee when two of such three directors jointly sign
with the company’s seal affixed.
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Backgrounds of the Company’s Directors attached for consideration. The Board has resolved to propose
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Lt.Gen Sinchai Nusatid still serve as the Company’s independent directors having
independently opinion in the Board. Although they have held this position for 19 years, they still
possess full qualifications as defined and required for the Company’s independent directors. They have
skills, knowledge, competency and experience in the fields required by the Company and are still
capable to well perform their duties of an independent director, of which details are shown in
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Therefore, the Company’s Board of Directors will consist of seven members as follows:
1. Mr. Swake Srisuchart Chairman of the Board
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Scopes of the authority and duties of the Board of Directors and other Committees appear
in the 7th section of 2021 Annual Report (One Report)

Resolution : The resolution in this agenda requires the majority vote of the shareholders
who present in the meeting and vote.

Agenda 6 Consider and determine the remuneration for the Board of Directors in 2022.

Objectives and Reasons : This agenda item serves to comply with the Public Limited
Company Act B.E. 2535 (1992) which requires the shareholders’ meeting to approve the payment of
remuneration for the Board of Directors.

Opinion of the Nomination and Remuneration Committee : The Nomination and
Remuneration Committee has considered the remuneration of directors for the year 2022 by carefully
scrutinizing and considering various appropriateness Details are as follows :

Directors’ Remuneration

Remuneration Components 2022
(Proposed year) 2021 Change

1. Meeting allowance
Meeting allowance : Payment upon
attendance only
- Chairman, Directors, Secretary of the
Board and Chief Financial Officer

- Independent Director
-

20,000 Baht/person/attendance

40,000 Baht/person/attendance

20,000 Baht/person/attendance

40,000 Baht/person/attendance

No

No

2. Remuneration of the Audit Committee
Remuneration of the Audit
Committee : Annual remuneration
- Chairman of the Audit Committee

- Members

500,000 Baht/person/year

450,000 Baht/person/year

500,000 Baht/person/year

450,000 Baht/person/year

No

No

Opinion of the Board : The Board deems it appropriate to approve the determination of
the remuneration of the Board of Directors for 2022 as proposed at the same rate in 2021 by the
Nomination and Remuneration Committee and to propose the same to the shareholders’ meeting for
approval.

Resolution : The resolution in this agenda requires the votes of not less than two-thirds of
the total votes of the shareholders who present in the meeting in accordance with Section 90 of the
Public Limited Company Act B.E. 2535 (1992).

Agenda 7 Consider and appoint the Auditor and his fee for the financial year of 2022

Objectives and Reasons : According to Section 120 of the Public Limited Company Act
B.E. 2535 (1992) which requires that the annual general meeting of shareholders shall appoint an
auditor and determine the audit fee of the company every year, and the Notification of the Capital
Markets Supervisory Board which requires that a listed company shall rotate an auditor if the same
auditor has performed his review or audit work and provided opinions on the company’s financial
statements for 5 consecutive accounting years. A new auditor from the audit firm in which the previous
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auditor is employed may be appointed. Nonetheless, the Company may appoint the auditor who has
vacated office by rotation only after at least two accounting years from the date on which he vacates
office has expired.

Opinion of the Audit Committee : The Audit Committee considered the performance of
the auditor proposed by the Chief Financial Officer and the Executive Committee including the fact that
the Company has rotated auditors correctly in accordance with the Notification of the Capital Markets
Supervisory Board, as well as the comparison to the audit fees of other companies which are in the same
industry and are similar to the Company. Therefore, the Audit Committee resolved to appoint PKF
Audit (Thailand) Ltd. to be the auditor and determine the remuneration for 2022 as proposed by the
Chief Financial Officer and the Executive Committee and proposed the same to the Board of Directors
for consideration and approval and further proposing to the shareholders’ meeting for approval.

Opinion of the Board : The Board of Directors of the Company has considered and
agreed with the Audit Committee’s opinion to appoint PKF Audit (Thailand) Ltd. to be an auditor for
2022 for the 1st year, with the list of the name of auditors as follows:

- Mr. Pitinan Lilamethwat CPA No. 11133 or
(Have not yet been the auditor signing on the company’s financial statements)

- Mr. Gawinpob Pridi CPA No. 9680 or
(Have not yet been the auditor signing on the company’s financial statements)

- Mr.Nathaphol Srichakkhot CPA No. 12038
(Have not yet been the auditor signing on the company’s financial statements)

Either can be the company’s auditor to audit and propose their opinion on the company’s
financial statements and in case of the both auditors cannot proceed their duties PKF Audit (Thailand)
Ltd. can arrange and propose the new certified public auditor to be the company auditor for the
approval of the company’s Board of Directors, whom have been authorized by AGM for the approval.

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.

CWWP Co., Ltd. is also appointed to be auditor for 5 of subsidiaries and joint ventures for
2021.

The audit fee for 2022 is determined as follows:
Unit : Baht

Audit Fees
2022

2021
Change (decrease)

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

1,780,000.00 1,870,000.00 (90,000.00) (4.81%)

Review fee for quarterly financial statements
(three quarters) 900,000.00 930,000.00 (30,00.00) (3.23%)

Total 2,680,000.00 2,800,000.00 (120,000.00) (4.29%)

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

520,000.00

(4 of subsidiaries
and joint ventures

585,000.00

(5 of subsidiaries
and joint ventures

(65,000.00) (11.11%)

The abovementioned auditing company is proposed to the shareholders’ meeting for
approval.
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The audit fee for 2022 is determined as follows:
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The abovementioned auditing company is proposed to the shareholders’ meeting for
approval.

Resolution : The resolution in this agenda requires the majority vote of the shareholders who
present in the meeting and vote.

Agenda 8 Consider Other Businesses (If Any).

All shareholders are invited to attend the 2022 Annual General Meeting of Shareholders on
Friday, April 29th, 2022. The meeting will be commenced at 2.00 p.m., with opening for registration
from 12.00 (Noon), at Chambray Grand Ballroom, 7th Floor, Avani Hotel Sukhumvit, Bangkok, No.
2089, Sukhumvit Rd., Phra Khanong Nuea, Wattana, Bangkok, 10260., of which the details appear in
Attachments 4 : Map of the Meeting Location. The registration of attendance will be opened from
12.00 Noon.

In case of any shareholders would like to appoint the proxy for attending the meeting and
voting on their behalf, please fill up and sign on one of the two proxy forms attached as Attachments 5.
Each shareholder can select only one form. Shareholders may also download the forms from.

In case the shareholders would like to appoint independent directors as their proxy, the
Company proposes Dr. Singchai Aroonvuthiphong or Lt. General Sinchai Nutsatit whose background is
attached as Attachments 6 for shareholders’ consideration. For convenience and expedited meeting
process, it would be very appreciated that shareholders submit the proxy form (affixed with 20 Baht
stamp duty) to Corporate Secretary Department, 6th floor, Power Line Engineering Public Company
Limited, No. 2 Soi Sukhumvit 81 (Siripot), Bangjak, Phrakhanong, Bangkok 10260 Tel 02-332-0345
ext. 1221, 1127 within Thursday April 28th, 2022.

Yours Sincerely,
Power Line Engineering Public Company Limited

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

รายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2564

บริษทั เพาเวอร์ไลน์ เอน็จิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน)

วนัที่ 30 เมษายน 2564

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

การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2564 เป็นการประชุมในรูปแบบการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-

AGM) ตามหลกัเกณฑแ์ละขอ้กาํหนดวา่ดว้ยการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ โดยถ่ายทอดสดจากอาคารสาํนกังานใหญ่

ของบริษทั และมีบริษทั เน็ตทรี โซลูชัน่ส์ จาํกดั ทาํหนา้ท่ีเป็นผูค้วบคุมระบบ

จาํนวนผูถื้อหุน้ ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ วนัท่ี 22 มีนาคม 2564 รวมทั้งส้ิน 5,649 ราย รวมจาํนวนหุน้ท่ี

ถือทั้งส้ิน 1,361,817,957 หุน้ โดยในวนัประชุมน้ีมีผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมดว้ยตนเอง (ออนไลน์) จาํนวน 14 ราย และโดยการ

รับมอบฉนัทะ จาํนวน 29 ราย รวมเป็น 43 ราย นบัจาํนวนหุน้ได้ 585,626,287 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 43.01 ของจาํนวนหุน้ท่ี

จาํหน่ายไดท้ั้งหมด 1,361,817,957 หุน้ ครบเป็นองคป์ระชุม

เร่ิมการประชุมเวลา 14.00 น.

นายธาดา ชุมะศารทูล เลขานุการบริษทั แจง้ต่อท่ีประชุมว่า เน่ืองดว้ยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด

เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ท่ีไดก้ลบัมาแพร่ระบาดเป็น ระลอกใหม่ทวีความรุนแรงข้ึน ซ่ึงพบผูติ้ดเช้ือเป็น

จํานวนมากและมีการแพร่กระจายเป็นวงกว้างอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในพื้นท่ีของกรุงเทพมหานคร และทาง

กรุงเทพมหานครไดมี้ประกาศกรุงเทพมหานคร เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2564 เร่ืองสัง่ปิดสถานท่ีเป็นการชัว่คราว (ฉบบัท่ี 25)

ตั้ งแต่วนัท่ี 26 เมษายน 2564 จนถึงวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2564 ซ่ึงประกาศดงักล่าวน้ีทาํให้บริษทัไม่สามารถใช้สถานท่ี

ประชุมเดิมท่ีไดก้าํหนดไวแ้ลว้ตามหนงัสือเชิญประชุม วนัท่ี 15 มีนาคม 2564 ได้ รวมถึง การจาํกดัจาํนวนบุคคลท่ีจะเขา้

ร่วมประชุมให้ไม่เกิน 20 คน ดว้ยเหตุผลดงักล่าวน้ี คณะกรรมการบริษทัไดมี้มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี

3/2564 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน2564 ให้เปล่ียนแปลงรูปแบบการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2564 เป็นรูปแบบการ

ประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดในกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการประชุมผ่านส่ือ

อิเล็กทรอนิคส์ (E-AGM) รูปแบบเดียวเท่านั้น ซ่ึงการประชุมในคร้ังน้ีประกอบดว้ยวาระการประชุมรวมทั้งส้ิน 8 วาระ

ตามรายละเอียดท่ีไดส่้งใหก้บัผูถื้อหุน้ทุกท่านพร้อมกบัหนงัสือเรียนเชิญประชุม และท่ีไดเ้ปิดเผยบนเวบ็ไซตข์องบริษทั ท่ี

http://www.ple.co.th แลว้

สาํหรับการดาํเนินการประชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 27 ระบุไวว้่า “ในการประชุมผูถื้อหุ้น ตอ้งมีผูถื้อหุ้น

และผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุ้น (ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ยกวา่ 25 คน และตอ้งมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของ

จาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด หรือมีผูถื้อหุน้ และผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้มาประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวนผู ้

ถือหุ้นทั้งหมด และตอ้งมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม

ในกรณีท่ีปรากฎวา่การประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแลว้ถึง 1 ชัว่โมงจาํนวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาเขา้ร่วมประชุมไม่

ครบองคป์ระชุมตามท่ีกาํหนดไว้ หากวา่การประชุมผูถื้อหุ้นไดเ้รียกนดั เพราะผูถื้อหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอนัระงบัไป

ถา้การประชุมผูถื้อหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุม เพราะผูถื้อหุ้นร้องขอให้นดัประชุมใหม่ และให้ส่งหนงัสือนดัประชุม

ไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่บงัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชุม ในการประชุม

ผูถื้อหุน้ใหป้ระธานกรรมการนัง่เป็นประธานท่ีประชุม ถา้ไม่มีประธานกรรมการหรือประธานกรรมการมิไดม้าเขา้ประชุม
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รายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2564

บริษทั เพาเวอร์ไลน์ เอน็จิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน)

วนัที่ 30 เมษายน 2564

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

การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2564 เป็นการประชุมในรูปแบบการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-

AGM) ตามหลกัเกณฑแ์ละขอ้กาํหนดวา่ดว้ยการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ โดยถ่ายทอดสดจากอาคารสาํนกังานใหญ่

ของบริษทั และมีบริษทั เน็ตทรี โซลูชัน่ส์ จาํกดั ทาํหนา้ท่ีเป็นผูค้วบคุมระบบ

จาํนวนผูถื้อหุน้ ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ วนัท่ี 22 มีนาคม 2564 รวมทั้งส้ิน 5,649 ราย รวมจาํนวนหุน้ท่ี

ถือทั้งส้ิน 1,361,817,957 หุน้ โดยในวนัประชุมน้ีมีผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมดว้ยตนเอง (ออนไลน์) จาํนวน 14 ราย และโดยการ

รับมอบฉนัทะ จาํนวน 29 ราย รวมเป็น 43 ราย นบัจาํนวนหุน้ได้ 585,626,287 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 43.01 ของจาํนวนหุน้ท่ี

จาํหน่ายไดท้ั้งหมด 1,361,817,957 หุน้ ครบเป็นองคป์ระชุม

เร่ิมการประชุมเวลา 14.00 น.

นายธาดา ชุมะศารทูล เลขานุการบริษทั แจง้ต่อท่ีประชุมว่า เน่ืองดว้ยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด

เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ท่ีไดก้ลบัมาแพร่ระบาดเป็น ระลอกใหม่ทวีความรุนแรงข้ึน ซ่ึงพบผูติ้ดเช้ือเป็น

จํานวนมากและมีการแพร่กระจายเป็นวงกว้างอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในพื้นท่ีของกรุงเทพมหานคร และทาง

กรุงเทพมหานครไดมี้ประกาศกรุงเทพมหานคร เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2564 เร่ืองสัง่ปิดสถานท่ีเป็นการชัว่คราว (ฉบบัท่ี 25)

ตั้ งแต่วนัท่ี 26 เมษายน 2564 จนถึงวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2564 ซ่ึงประกาศดงักล่าวน้ีทาํให้บริษทัไม่สามารถใช้สถานท่ี

ประชุมเดิมท่ีไดก้าํหนดไวแ้ลว้ตามหนงัสือเชิญประชุม วนัท่ี 15 มีนาคม 2564 ได้ รวมถึง การจาํกดัจาํนวนบุคคลท่ีจะเขา้

ร่วมประชุมให้ไม่เกิน 20 คน ดว้ยเหตุผลดงักล่าวน้ี คณะกรรมการบริษทัไดมี้มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี

3/2564 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน2564 ให้เปล่ียนแปลงรูปแบบการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2564 เป็นรูปแบบการ

ประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดในกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการประชุมผ่านส่ือ

อิเล็กทรอนิคส์ (E-AGM) รูปแบบเดียวเท่านั้น ซ่ึงการประชุมในคร้ังน้ีประกอบดว้ยวาระการประชุมรวมทั้งส้ิน 8 วาระ

ตามรายละเอียดท่ีไดส่้งใหก้บัผูถื้อหุน้ทุกท่านพร้อมกบัหนงัสือเรียนเชิญประชุม และท่ีไดเ้ปิดเผยบนเวบ็ไซตข์องบริษทั ท่ี

http://www.ple.co.th แลว้

สาํหรับการดาํเนินการประชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 27 ระบุไวว้่า “ในการประชุมผูถื้อหุ้น ตอ้งมีผูถื้อหุ้น

และผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุ้น (ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ยกวา่ 25 คน และตอ้งมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของ

จาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด หรือมีผูถื้อหุน้ และผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้มาประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวนผู ้

ถือหุ้นทั้งหมด และตอ้งมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม

ในกรณีท่ีปรากฎวา่การประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแลว้ถึง 1 ชัว่โมงจาํนวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาเขา้ร่วมประชุมไม่

ครบองคป์ระชุมตามท่ีกาํหนดไว้ หากวา่การประชุมผูถื้อหุ้นไดเ้รียกนดั เพราะผูถื้อหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอนัระงบัไป

ถา้การประชุมผูถื้อหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุม เพราะผูถื้อหุ้นร้องขอให้นดัประชุมใหม่ และให้ส่งหนงัสือนดัประชุม

ไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่บงัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชุม ในการประชุม

ผูถื้อหุน้ใหป้ระธานกรรมการนัง่เป็นประธานท่ีประชุม ถา้ไม่มีประธานกรรมการหรือประธานกรรมการมิไดม้าเขา้ประชุม

2

ถา้มีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้รองประธานกรรมการไม่มี หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบติั

หนา้ท่ีได้ ก็ให้ท่ีประชุมเลือกตั้งผูถื้อหุ้นคนหน่ึงซ่ึงไดเ้ขา้ร่วมประชุมเป็นประธาน” จึงขอช้ีแจงขั้นตอนและวิธีปฏิบติัใน

การประชุมการลงคะแนนเสียงและการนบัคะแนนเสียงในวาระต่าง ๆ ดงัน้ี

วธีิปฏิบัตใินการประชุมการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงในวาระต่างๆ

การอภปิรายและถามคาํถาม :

ผูท่ี้ประสงคจ์ะสอบถามต่อท่ีประชุม ขอใหก้ดปุ่ม (รูปมือ) และรอให้ Admin เปิดไมโครโฟนให้ ถา้หาก

ตอ้งการแสดงตนใหแ้จง้ไดเ้ลย (เห็นภาพท่าน) และประธานจะอนุญาตใหส้อบถามโดยคาํถามแต่ละคาํถามจะไม่เกิน 3

นาที หรือพิมพเ์ป็นขอ้ความโดยเจา้หนา้ท่ีจะส่งคาํถามใหก้รรมการท่ีเก่ียวขอ้งช้ีแจง หากเป็นคาํถามท่ีตอ้งช้ีแจงรายละเอียด

จาํนวนมาก ทางบริษทัจะนาํคาํถามและคาํตอบนั้นไปช้ีแจงและเผยแพร่ทาง Website ของบริษทั

การออกเสียงลงคะแนน :

- ท่านประธานจะเรียนใหผู้ถื้อหุน้ลงคะแนนโดยทาง Admin จะส่ง link ในแต่ละวาระใหผู้ถื้อหุน้ลงคะแนน

โดยภายใน 2 นาที หากผูถื้อหุน้ไม่ลงคะแนนถือวา่ใหค้วามเห็นชอบ ทั้งน้ี ขอใหผู้ถื้อหุน้จาํหมายเลขทะเบียนผูถื้อหุน้ไว้
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ถา้มีผูใ้ดไม่ใหค้วามเห็นชอบ หรืองดออกเสียง ท่านประธานจะขอใหผู้ถื้อหุน้ และผูรั้บมอบฉนัทะท่ีไม่ให้

ความเห็นชอบ หรืองดออกเสียง พิมพข์อ้ความไม่เห็นชอบเพ่ือนาํไปรวมนบัคะแนนต่อไป

- ประธานแต่งตั้งกรรมการตรวจนบัคะแนน ประกอบดว้ย ผูจ้ดัการอาวโุสแผนกตรวจสอบภายใน ท่ีปรึกษา

กฎหมายของบริษทั และผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี ทาํหนา้ท่ีตรวจสอบการลงคะแนนเสียงให้ โปร่งใส ถูกตอ้งตามกฎหมาย และ

ขอ้บงัคบัของบริษทั

การนับคะแนนและการประกาศผลคะแนน

- จะนบัคะแนนเสียงเฉพาะผูถื้อหุน้ ท่ีลงคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียงในแต่ละวาระ

- ส่วนท่ีเหลือถือวา่เป็นคะแนนเสียงท่ีลงคะแนนเห็นดว้ยในวาระนั้น ๆ
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ในท่ีประชุม

กรณทีีจ่ะมีผลทาํให้การลงคะแนนเสียงเป็นโมฆะ

- หากบริษทัตรวจสอบพบในภายหลงัวา่ ผูรั้บมอบฉนัทะไดเ้ปล่ียนแปลงการลงคะแนน ทาํใหไ้ม่เป็นไปตาม

ความประสงคข์องผูม้อบฉนัทะ

เลขานุการบริษทั กล่าวแนะนาํคณะกรรมการบริษทั เลขานุการบริษทั และคณะกรรมการบริหาร ท่ีเขา้ร่วม

ประชุม ดงัน้ี

คณะกรรมการบริษทั

1. นายเสวก ศรีสุชาต ประธานกรรมการ

2. นายอาํนวย กาญจโนภาศ รองประธานกรรมการ

3. นายพิสนัต์ จินตนาภกัดี กรรมการ

4. นางชุติมา อยูส่าธร กรรมการ
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5. ดร.สิงห์ชยั อรุณวฒิุพงศ์ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ

6. พลโทสินชยั นุตสถิตย์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

7. นายสมประสงค์ บุญยะชยั กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

8. นายธาดา ชุมะศารทูล เลขานุการบริษทั

คณะกรรมการบริหาร

1. นายเสวก ศรีสุชาต ประธานกรรมการบริหาร

2. นายอาํนวย กาญจโนภาศ รองประธานกรรมการบริหาร

3. นายพิสนัต์ จินตนาภกัดี กรรมการบริหาร

4. นางชุติมา อยูส่าธร กรรมการบริหาร/ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายบญัชีและการเงิน

5. นายนภาวธุ ประจาํเมือง กรรมการบริหาร

6. นายสมภพ พืชมงคล กรรมการบริหาร

7. นายแสงเทียน แสงทอง กรรมการบริหาร

8. นายวชิยั ทรัพยเ์พ่ิมเสถียร กรรมการบริหาร

9. นางอรพรรณ โมคกลุ กรรมการบริหาร

10. นายเมธสั ศรีสุชาต กรรมการบริหาร

11. นางสาวมนชัญา ศรีสุชาต กรรมการบริหาร

12. นายธาดา ชุมะศารทูล กรรมการบริหาร และ เลขานุการคณะกรรมการบริหาร

เลขานุการบริษทั ไดแ้นะนาํตวัแทนจากสาํนกังานผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของบริษทั นางสาวปัทมา มโนมยัสุ

พฒัน์ และนางสาววรรญา พทุธเสถียร ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชี นายจกัรพงศ์ จิตร์อาํไพ ทนายความท่ีปรึกษา นายแดง แปง

สุข ผูจ้ดัการอาวโุสฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษทั นายเอกชยั บุดดา และไดเ้ชิญนายจกัรพงศ์ จิตร์อาํไพ นายแดง แปง

สุข และนายเอกชยั บุดดา เป็นกรรมการตรวจนบัคะแนน และไดเ้รียนเชิญ นายเสวก ศรีสุชาต ประธานกรรมการ ทาํ

หนา้ท่ีประธานท่ีประชุม และเร่ิมการประชุม

นายเสวก ศรีสุชาต ทาํหนา้ท่ีประธานท่ีประชุม กล่าวเปิดการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2564 ของบริษทั

เพาเวอร์ไลน์ เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) ตามระเบียบวาระการประชุม ดงัน้ี

วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2563 เม่ือวนัที่ 13 สิงหาคม 2563

ประธานท่ีประชุม ไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมวา่ บริษทัไดส่้งสาํเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2563

เม่ือวนัพฤหสับดีท่ี 13 สิงหาคม 2563 ใหผู้ถื้อหุน้ไวล่้วงหนา้พร้อมกบัจดหมายเชิญประชุมแลว้ (รายละเอียดตามเอกสาร

แนบ 1 ในหนงัสือเชิญประชุม) จึงเรียนถามผูถื้อหุน้ถึงขอ้สงสยัหรือขอ้แกไ้ข (ถา้มี)

ประธานท่ีประชุมไดเ้รียนถามผูถื้อหุน้วา่ ท่านใดมีขอ้สงสยัเพ่ิมเติมหรือจะขอแกไ้ขรายงานการประชุมหรือไม่

เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้สงสยัหรือขอแกไ้ขรายงานการประชุมเพ่ิมเติม ประธานจึงขอใหท่ี้ประชุม

พิจารณาลงมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2563 เม่ือวนัพฤหสับดีท่ี 13 สิงหาคม 2563
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โดยวาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มตทิีป่ระชุม รับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2563 เม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2563

โดยมีมตรัิบรองด้วยคะแนนเสียง ดงันี้

เห็นด้วย จาํนวน 583,853,467 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.70

ไม่เห็นด้วย จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00

บัตรเสีย จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00

งดออกเสียง จาํนวน 1,772,820 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.30

จาํนวนผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 43 ราย

วาระที่ 2 รับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563

ประธานท่ีประชุม ไดข้อให้ นางชุติมา อยูส่าธร ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายบญัชีและการเงิน เป็นผูช้ี้แจงผลการ

ดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี 2563 ใหท่ี้ประชุมไดรั้บทราบ ดงัน้ี

จากงบการเงินรวมตรวจสอบประจาํปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ของบริษทั, บริษทัยอ่ย, บริษทัร่วม และ

กิจการร่วมคา้ มีผลการดาํเนินการขาดทุนสาํหรับงวดปีรวม จาํนวน 441.5 ลา้นบาท เปรียบเทียบกบั ช่วงเดียวกนัในปี 2562

ซ่ึงมีกาํไรจาํนวน 221.0 ลา้นบาท ในขณะท่ีงบการเงินเฉพาะบริษทัขาดทุน จาํนวน 462.6 ลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบกบัช่วง

เดียวกนัในปี 2562 ซ่ึงมีกาํไรจาํนวน 191.1 ลา้นบาท โดยมีขาดทุนสุทธิต่อหุน้จากงบการเงินรวม จาํนวน 0.32 บาท

เปรียบเทียบกบักาํไรสุทธิต่อหุน้ในปี 2562 จาํนวน 0.16 บาท และจากงบการเงินเฉพาะบริษทัขาดทุนต่อหุน้ จาํนวน 0.34

บาท เปรียบเทียบกบักาํไรต่อหุน้ ปี 2562 จาํนวน 0.14 บาท โดยมีสาเหตุหลกัของการเปล่ียนแปลง ดงัน้ี

1. บริษทัมีรายไดร้วมใน ปี 2563 จาํนวน 8.77 พนัลา้นบาท ลดลง 8.7% เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2562 จาํนวน

9.61 พนัลา้นบาท ซ่ึงเป็นผลมาจากการรับรู้รายไดจ้ากธุรกิจรับเหมาก่อสร้างลดลง ในขณะท่ีงบการเงินเฉพาะบริษทัมี

รายได้ จาํนวน 8.76 พนัลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2562 จาํนวน 9.61 พนัลา้นบาท ลดลง 8.8% ซ่ึงเป็นผลจากการรับรู้

รายไดข้องงานก่อสร้างโครงการต่าง ๆ ท่ีลดลง เน่ืองจากสถานการณ์ COVID 19 พร้อมกบัการลดลงของรายไดอ่ื้น ๆ

2. บริษทัมีอตัราส่วนตน้ทุนในการรับเหมาก่อสร้างเพิ่มข้ึนสาํหรับงวดปี 2563 ในอตัราท่ี 98.9% ซ่ึงเป็น

อตัราท่ีเพ่ิมข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัปี 2562 ท่ี 91.5% ซ่ึงทาํใหเ้กิดผลกาํไรขั้นตน้ ลดลงเป็น 1.1% เปรียบเทียบ

กบักาํไรขั้นตน้ท่ี 8.5% ในปี 2562 เป็นผลมาจากตน้ทุนวสัดุและแรงงานท่ีสูงข้ึนในหลายโครงการก่อสร้าง งบการเงิน

เฉพาะบริษทัมีตน้ทุนในการรับเหมาก่อสร้างเพ่ิมข้ึนจากปี 2562 อตัรา 91.5% เป็น 98.9% ในปี 2563 และมีกาํไรขั้นตน้

1.1% เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2562 ซ่ึงมีกาํไรขั้นตน้อตัรา 8.5% ซ่ึงกาํไรดงักล่าวยงัตํ่ากวา่เป้าหมายเป็นผลจากตน้ทุนดา้น

วสัดุก่อสร้าง ค่าแรงและ Overheads ท่ีมีการปรับตวัสูงข้ึน ซ่ึงสาเหตุมาจากการระบาดของโรค COVID 19

3. บริษทัมีขาดทุนก่อนภาษี จาํนวน 439.5 ลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบกบัในปี 2562 ซ่ึงมีกาํไร จาํนวน 238.3

ลา้นบาท ในขณะท่ีงบการเงินเฉพาะบริษทัมีขาดทุน จาํนวน 459.6 ลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบกบักาํไรในปี 2562 จาํนวน

211.1 ลา้นบาท เป็นผลมาจากรายไดท่ี้ตํ่ากวา่เป้าหมายและตน้ทุนงานก่อสร้างท่ีสูงข้ึนในช่วงสถานการณ์ COVID 19

ตามท่ีกล่าวถึงในขอ้ 1 และ 2 ถึงแมว้า่จะควบคุมค่าใชจ่้ายในการบริหารใหล้ดลงไดป้ระมาณ 15.6% ในขณะท่ีตน้ทุนดา้น

การเงินสูงข้ึน 9.8% เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2562

19



5

หลงัจากนางชุติมา รายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี 2563 เรียบร้อย ประธานท่ีประชุมได้

สอบถามผูถื้อหุน้ในท่ีประชุมวา่ ท่านใดมีคาํถามหรือขอ้สงสยัหรือขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติมหรือไม่

เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีคาํถาม ประธานท่ีประชุมจึงแจง้ต่อท่ีประชุมวา่ ในวาระน้ีเป็นเพียงวาระท่ีใหผู้ถื้อหุน้

รับทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี 2563 ท่ีผา่นมา ไม่มีการลงคะแนนเสียง

มตทิีป่ระชุม รับทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัประจาํปี 2563 (เน่ืองจากวาระน้ีไม่ตอ้งลงคะแนนเสียง)

วาระที่ 3 พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิ ประจาํปี 2563 ส้ินสุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 และรายงานผู้สอบบัญชี

ประธานท่ีประชุม ไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมวา่ผลการดาํเนินงาน และงบการเงินรวมของบริษทั และบริษทัยอ่ย

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ไดผ้า่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี และผา่นการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและ

ความเห็นชอบของคณะกรรมการวา่ถูกตอ้ง (รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจาํปี 2563) ซ่ึงไดส่้งใหผู้ถื้อหุน้ล่วงหนา้

พร้อมจดหมายเชิญประชุมแลว้ และขอให้นางชุติมา อยูส่าธร ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายบญัชีและการเงิน เป็นผูร้ายงานผลและ

สรุปผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ท่ีผา่นมา ซ่ึงแสดงฐานะการเงิน

และผลการดาํเนินงานของบริษทั ปี 2563 ดงัน้ี

(หน่วย : บาท)

ทั้งน้ี เพ่ือใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั ซ่ึงกาํหนดใหบ้ริษทัตอ้งจดัทาํงบการเงิน ณ วนั

ส้ินสุดของรอบบญัชีของบริษทัท่ีผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแลว้ และนาํเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้

อนุมติั

ประธานท่ีประชุมไดเ้รียนถามผูถื้อหุน้วา่ ท่านใดมีคาํถาม, ขอ้สงสยัเพิ่มเติมหรือไม่

เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีคาํถาม, ขอ้สงสยั ประธานจึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติอนุมติังบการเงิน ประจาํปี

2563 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และรายงานผูส้อบบญัชี

โดยวาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

รายการ
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท

2563 2562 2563 2562

สินทรัพยร์วม 11,850,995,833.82 10,597,359,527.44 12,042,036,186.17 10,799,735,241.38

หน้ีสินรวม 9,336,784,059.97 8,037,750,820.43 9,665,869,581.73 8,352,918,700.19

ส่วนของผูถื้อหุน้ 2,514,211,773.85 2,559,608,707.01 2,376,166,604.44 2,446,816,541.19

รายไดร้วม 8,772,993,511.44 9,607,601,244.01 8,764,092,928.13 9,605,708,198.14

กาํไร(ขาดทุน) สาํหรับปี (441,494,733.77) 221,042,683.86 (462,557,772.53) 191,048,566.01

กาํไรต่อหุน้ (ขาดทุน) (0.32) 0.16 (0.34) 0.14
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หลงัจากนางชุติมา รายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี 2563 เรียบร้อย ประธานท่ีประชุมได้

สอบถามผูถื้อหุน้ในท่ีประชุมวา่ ท่านใดมีคาํถามหรือขอ้สงสยัหรือขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติมหรือไม่

เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีคาํถาม ประธานท่ีประชุมจึงแจง้ต่อท่ีประชุมวา่ ในวาระน้ีเป็นเพียงวาระท่ีใหผู้ถื้อหุน้

รับทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี 2563 ท่ีผา่นมา ไม่มีการลงคะแนนเสียง

มตทิีป่ระชุม รับทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัประจาํปี 2563 (เน่ืองจากวาระน้ีไม่ตอ้งลงคะแนนเสียง)

วาระที่ 3 พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิ ประจาํปี 2563 ส้ินสุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 และรายงานผู้สอบบัญชี

ประธานท่ีประชุม ไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมวา่ผลการดาํเนินงาน และงบการเงินรวมของบริษทั และบริษทัยอ่ย

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ไดผ้า่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี และผา่นการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและ

ความเห็นชอบของคณะกรรมการวา่ถูกตอ้ง (รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจาํปี 2563) ซ่ึงไดส่้งใหผู้ถื้อหุน้ล่วงหนา้

พร้อมจดหมายเชิญประชุมแลว้ และขอให้นางชุติมา อยูส่าธร ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายบญัชีและการเงิน เป็นผูร้ายงานผลและ

สรุปผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ท่ีผา่นมา ซ่ึงแสดงฐานะการเงิน

และผลการดาํเนินงานของบริษทั ปี 2563 ดงัน้ี

(หน่วย : บาท)

ทั้งน้ี เพ่ือใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั ซ่ึงกาํหนดใหบ้ริษทัตอ้งจดัทาํงบการเงิน ณ วนั

ส้ินสุดของรอบบญัชีของบริษทัท่ีผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแลว้ และนาํเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้

อนุมติั

ประธานท่ีประชุมไดเ้รียนถามผูถื้อหุน้วา่ ท่านใดมีคาํถาม, ขอ้สงสยัเพิ่มเติมหรือไม่

เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีคาํถาม, ขอ้สงสยั ประธานจึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติอนุมติังบการเงิน ประจาํปี

2563 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และรายงานผูส้อบบญัชี

โดยวาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

รายการ
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท

2563 2562 2563 2562

สินทรัพยร์วม 11,850,995,833.82 10,597,359,527.44 12,042,036,186.17 10,799,735,241.38

หน้ีสินรวม 9,336,784,059.97 8,037,750,820.43 9,665,869,581.73 8,352,918,700.19

ส่วนของผูถื้อหุน้ 2,514,211,773.85 2,559,608,707.01 2,376,166,604.44 2,446,816,541.19

รายไดร้วม 8,772,993,511.44 9,607,601,244.01 8,764,092,928.13 9,605,708,198.14

กาํไร(ขาดทุน) สาํหรับปี (441,494,733.77) 221,042,683.86 (462,557,772.53) 191,048,566.01

กาํไรต่อหุน้ (ขาดทุน) (0.32) 0.16 (0.34) 0.14

6

มตทิีป่ระชุม อนุมติัและรับรองงบการเงินของบริษทัและงบการเงินรวมสาํหรับรอบบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31

ธนัวาคม 2563 และรายงานผูส้อบบญัชี

โดยมีมตอินุมัตแิละรับรองด้วยคะแนนเสียง ดงันี้

เห็นด้วย จาํนวน 584,566,167 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.82

ไม่เห็นด้วย จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00

บัตรเสีย จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00

งดออกเสียง จาํนวน 1,060,120 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.18

จาํนวนผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 43 ราย

วาระที่ 4 พจิารณาอนุมัตงิดจ่ายเงนิปันผลจากผลการดาํเนินงาน ประจาํปี 2564

ประธานท่ีประชุมไดช้ี้แจงวา่ ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กาํหนดใหบ้ริษทั

จ่ายเงินปันผลจากเงินกาํไรเท่านั้น

บริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลประมาณ 50% ของกาํไรสุทธิท่ีหกัภาษีและสาํรองตามกฎหมายแลว้

จากงบการเงินเฉพาะบริษทั

จากผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบ ปี 2563 ท่ีผา่นมาผลการดาํเนินงานของบริษทั ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม

2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัมีผลประกอบการขาดทุนสุทธิ (งบการเงินเฉพาะบริษทั) จาํนวน 462,557,773 บาท

คณะกรรมการบริษทัจึงมีมติงดจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้

ข้อมูลเปรียบเทยีบกบัอตัราการจ่ายเงนิปันผล

รายละเอยีดการจ่ายปันผล ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561

1. 1. กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ (462,557,773) บาท 191,048,567 บาท 210,866,302 บาท

2. จาํนวนหุน้ 1,361,817,957 หุน้ 1,361,817,957 หุน้ 1,361,817,957 หุน้

3. กาํไร (ขาดทุน) สะสม

3.1 สาํรองตามกฎหมาย

3.2 กาํไรท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร

27,600,000 บาท

(235,210,239) บาท

27,600,000 บาท

322,549,065 บาท

18,000,000 บาท

271,161,057 บาท

4. เงินปันผลจ่ายอตัราต่อหุน้ 0.00 บาท 0.07 บาท 0.0775 บาท

5. เงินปันผลจ่าย 0.00 บาท 95,327,256.99 บาท 105,540,891.67 บาท

6. สดัส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกาํไรสุทธิ 0.0% ของกาํไรสุทธิ 50% ของกาํไรสุทธิ 50.1% ของกาํไรสุทธิ

ประธานท่ีประชุมไดเ้รียนถามผูถื้อหุน้วา่ ท่านใดมีคาํถามหรือขอ้สงสยัในเร่ืองของการงดจ่ายเงินปันผลหรือไม่

เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดมีคาํถาม ประธานจึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงมติงดจ่ายเงินปันผลจากผลการ

ดาํเนินงาน ประจาํปี 2563

โดยวาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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มตทิีป่ระชุม มีมติอนุมติังดจ่ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงาน ประจาํปี 2563

โดยมีมตอินุมัตด้ิวยคะแนนเสียง ดงันี้

เห็นด้วย จาํนวน 583,854,967 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.70

ไม่เห็นด้วย จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00

บัตรเสีย จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00

งดออกเสียง จาํนวน 1,771,320 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.30

จาํนวนผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 43 ราย

วาระที่ 5 พจิารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัททีต้่องออกตามวาระ

ประธานท่ีประชุมไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมวา่ ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 ซ่ึงกาํหนดวา่ใน

การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีทุกคร้ัง กรรมการจะตอ้งออกจากตาํแหน่งอยา่งนอ้ยจาํนวนหน่ึงในสาม (1/3) โดยอตัรา

ถา้จาํนวนกรรมการจะแบ่งออกใหเ้ป็นสามส่วนไม่ไดก้็ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลเ้คียงท่ีสุดกบัส่วนหน่ึงในสาม (1/3) ซ่ึงในปี

น้ีกรรมการซ่ึงตอ้งออกจากตาํแหน่งกรรมการของบริษทัฯ ตามกาํหนดวาระ ดงัน้ี

1. นายอาํนวย กาญจโนภาศ รองประธานกรรมการ

2. นางชุติมา อยูส่าธร กรรมการ

3. ดร.สิงห์ชยั อรุณวฒิุพงศ์ กรรมการอิสระ

สาํหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ปี 2564 เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีเก่ียวกบัการดูแล

สิทธิของผูถื้อหุน้ บริษทัไดท้าํการประกาศต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและในเวบ็ไซดข์องบริษทั ตั้งแต่ตั้งแต่วนัท่ี

1 ธนัวาคม 2563 – 20 กุมภาพนัธ์ 2564 ให้สิทธิแก่ผูถื้อหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น และเสนอ

รายช่ือบุคคลท่ีเหมาะสมเขา้รับการคดัเลือกเป็นกรรมการบริษทั

ณ วนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ 2564 ยงัไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดเสนอรายช่ือบุคคล เพื่อรับการพิจารณาคัดสรรเป็น

กรรมการบริษทั และไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอระเบียบวาระการประชุมเขา้มายงับริษทั

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน : ไดพ้ิจารณากลัน่กรองแลว้มีความเห็นวา่กรรมการทั้ง

3 ท่าน ท่ีพน้จากตาํแหน่งตามวาระเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในธุรกิจของบริษทั เหมาะสมและ

เป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดาํเนินงานของบริษทั และมีคุณสมบติัท่ีครบถว้นตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั และ

พระราชบญัญติัหลกัทรัพย์ จึงเห็นชอบเสนอให้ คือ นายอาํนวย กาญจโนภาศ นางชุติมา อยูส่าธร และ ดร.สิงห์ชยั

อรุณวฒิุพงศ์ กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหน่ึง

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณากลั่นกรองแล้วเห็นชอบตามข้อเสนอของ

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน และเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งกรรมการ

ทั้ง 3 ท่าน คือ นายอาํนวย กาญจโนภาศ นางชุติมา อยู่สาธร และ ดร.สิงห์ชยั อรุณวุฒิพงศ์ กรรมการท่ีพน้จาก

ตาํแหน่งตามวาระ กลบัเขา้เป็นกรรมการบริษทัอีกวาระหน่ึง โดยมีประวติัของกรรมการทั้ง 3 ท่าน เพ่ือประกอบการ

พิจารณา ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 ประวติักรรมการบริษทั และใหน้าํเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เพ่ืออนุมติัต่อไป

อน่ึง ดร.สิงห์ชยั อรุณวุฒิพงศ์ ยงัคงเป็นกรรมการอิสระท่ีสามารถให้ความเห็นไดอ้ย่างอิสระ แมว้่าดาํรง

ตาํแหน่งมา 18 ปี เน่ืองจากยงัคงมีคุณสมบติัครบถว้นตามนิยามและขอ้กาํหนดคุณสมบติักรรมการอิสระของบริษทั โดย
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มตทิีป่ระชุม มีมติอนุมติังดจ่ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงาน ประจาํปี 2563

โดยมีมตอินุมัตด้ิวยคะแนนเสียง ดงันี้

เห็นด้วย จาํนวน 583,854,967 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.70

ไม่เห็นด้วย จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00

บัตรเสีย จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00

งดออกเสียง จาํนวน 1,771,320 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.30

จาํนวนผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 43 ราย

วาระที่ 5 พจิารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัททีต้่องออกตามวาระ

ประธานท่ีประชุมไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมวา่ ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 ซ่ึงกาํหนดวา่ใน

การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีทุกคร้ัง กรรมการจะตอ้งออกจากตาํแหน่งอยา่งนอ้ยจาํนวนหน่ึงในสาม (1/3) โดยอตัรา

ถา้จาํนวนกรรมการจะแบ่งออกใหเ้ป็นสามส่วนไม่ไดก้็ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลเ้คียงท่ีสุดกบัส่วนหน่ึงในสาม (1/3) ซ่ึงในปี

น้ีกรรมการซ่ึงตอ้งออกจากตาํแหน่งกรรมการของบริษทัฯ ตามกาํหนดวาระ ดงัน้ี

1. นายอาํนวย กาญจโนภาศ รองประธานกรรมการ

2. นางชุติมา อยูส่าธร กรรมการ

3. ดร.สิงห์ชยั อรุณวฒิุพงศ์ กรรมการอิสระ

สาํหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ปี 2564 เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีเก่ียวกบัการดูแล

สิทธิของผูถื้อหุน้ บริษทัไดท้าํการประกาศต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและในเวบ็ไซดข์องบริษทั ตั้งแต่ตั้งแต่วนัท่ี

1 ธนัวาคม 2563 – 20 กุมภาพนัธ์ 2564 ให้สิทธิแก่ผูถื้อหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น และเสนอ

รายช่ือบุคคลท่ีเหมาะสมเขา้รับการคดัเลือกเป็นกรรมการบริษทั

ณ วนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ 2564 ยงัไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดเสนอรายช่ือบุคคล เพื่อรับการพิจารณาคัดสรรเป็น

กรรมการบริษทั และไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอระเบียบวาระการประชุมเขา้มายงับริษทั

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน : ไดพ้ิจารณากลัน่กรองแลว้มีความเห็นวา่กรรมการทั้ง

3 ท่าน ท่ีพน้จากตาํแหน่งตามวาระเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในธุรกิจของบริษทั เหมาะสมและ

เป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดาํเนินงานของบริษทั และมีคุณสมบติัท่ีครบถว้นตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั และ

พระราชบญัญติัหลกัทรัพย์ จึงเห็นชอบเสนอให้ คือ นายอาํนวย กาญจโนภาศ นางชุติมา อยูส่าธร และ ดร.สิงห์ชยั

อรุณวฒิุพงศ์ กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหน่ึง

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณากลั่นกรองแล้วเห็นชอบตามข้อเสนอของ

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน และเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งกรรมการ

ทั้ง 3 ท่าน คือ นายอาํนวย กาญจโนภาศ นางชุติมา อยู่สาธร และ ดร.สิงห์ชยั อรุณวุฒิพงศ์ กรรมการท่ีพน้จาก

ตาํแหน่งตามวาระ กลบัเขา้เป็นกรรมการบริษทัอีกวาระหน่ึง โดยมีประวติัของกรรมการทั้ง 3 ท่าน เพ่ือประกอบการ

พิจารณา ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 ประวติักรรมการบริษทั และใหน้าํเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เพ่ืออนุมติัต่อไป

อน่ึง ดร.สิงห์ชยั อรุณวุฒิพงศ์ ยงัคงเป็นกรรมการอิสระท่ีสามารถให้ความเห็นไดอ้ย่างอิสระ แมว้่าดาํรง

ตาํแหน่งมา 18 ปี เน่ืองจากยงัคงมีคุณสมบติัครบถว้นตามนิยามและขอ้กาํหนดคุณสมบติักรรมการอิสระของบริษทั โดย

8

ท่านเป็นผูมี้ทกัษะความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในดา้นท่ีบริษทัตอ้งการและยงัคงสามารถปฏิบติัหน้าท่ีในฐานะ

กรรมการอิสระไดเ้ป็นอยา่งดี ปรากฏตามเอกสารแนบ 3 นิยามและคุณสมบติักรรมการอิสระของบริษทั

ดงัน้ัน คณะกรรมการของบริษัทจะประกอบด้วยกรรมการ รวม 7 ท่าน ดงันี้

1. นายเสวก ศรีสุชาต ประธานกรรมการ

2. นายอาํนวย กาญจโนภาศ รองประธานกรรมการ

3. นายพิสนัต์ จินตนาภกัดี กรรมการ

4. นางชุติมา อยูส่าธร กรรมการ

5. ดร.สิงห์ชยั อรุณวฒิุพงศ์ กรรมการอิสระ

6. พลโทสินชยั นุตสถิตย์ กรรมการอิสระ

7. นายสมประสงค์ บุญยะชยั กรรมการอิสระ

ทั้งน้ีกรรมการผูมี้อาํนาจลงลายมือช่ือแทนบริษทัคือ นายเสวก ศรีสุชาต นายอาํนวย กาญจโนภาศ นายพิ

สันต์ จินตนาภกัดี โดยกาํหนดให้กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผูกพนับริษทั 2 ใน 3 คนน้ีลงลายมือช่ือร่วมกันและ

ประทบัตราสาํคญัของบริษทั

สาํหรับขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ปรากฏในรายงานประจาํปี 2563

หวัขอ้ “โครงสร้างการจดัการ”

ประธานท่ีประชุมไดเ้รียนถามผูถื้อหุ้นวา่ ท่านใดมีคาํถามหรือขอ้สงสัยในเร่ืองของการแต่งตั้งกรรมการบริษทั

แทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระหรือไม่

เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดมีคาํถาม ประธานจึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงมติการแต่งตั้งกรรมการบริษทัแทน

กรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ

โดยวาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

โดยมีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการแต่ละคน ดงัน้ี

1. นายอาํนวย กาญจโนภาศ

เห็นด้วย จาํนวน 584,413,567 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.79

ไม่เห็นด้วย จาํนวน 136,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.02

บัตรเสีย จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00

งดออกเสียง จาํนวน 1,076,320 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.18

2. นางชุติมา อยู่สาธร

เห็นด้วย จาํนวน 583,712,067 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.67

ไม่เห็นด้วย จาํนวน 136,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.02

บัตรเสีย จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00

งดออกเสียง จาํนวน 1,777,820 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.30
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3. นายสิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์

เห็นด้วย จาํนวน 583,352,762 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.61

ไม่เห็นด้วย จาํนวน 836,405 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.14

บัตรเสีย จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00

งดออกเสียง จาํนวน 1,437,120 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.25

จาํนวนผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 43 ราย

วาระที่ 6 พจิารณาอนุมัตกิาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2564

ประธานท่ีประชุมไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมวา่ เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 ซ่ึง

กาํหนดให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติัการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และการพิจารณาการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประจาํปี 2564 ไดผ้่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน โดยกลัน่กรองและพิจารณาอย่าง

ละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ แลว้ และคณะกรรมการบริษทัเห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการสรรหาและ

กาํหนดค่าตอบแทนเสนอ คือใหค้งค่าตอบแทนกรรมการบริษทัไวใ้นอตัราเดิม โดยมีรายละเอียดสรุปตามตาราง ดงัน้ี

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย

องค์ประกอบค่าตอบแทน
ปี 2564

(ปีทีเ่สนอ)

ปี 2563 เปลีย่นแปลง

1. ค่าเบีย้ประชุม

ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการบริษัท กาํหนดจ่ายค่าเบ้ียประชุม

เป็นรายคร้ัง เฉพาะคร้ังท่ีมาประชุม

- ประธาน, กรรมการบริษทั, เลขานุการคณะกรรมการบริษทั

และประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายบญัชีและการเงิน

- กรรมการอิสระ

20,000 บาท/คน/คร้ัง

40,000 บาท/คน/คร้ัง

20,000 บาท/คน/คร้ัง

40,000 บาท/คน/คร้ัง

อตัราเดิม

อตัราเดิม

2. ค่าตอบแทนของกรรมการชุดย่อย เฉพาะคณะกรรมการตรวจสอบ

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ กาํหนดจ่ายเป็นรายปี

- ประธานกรรมการตรวจสอบ

- กรรมการตรวจสอบ

500,000 บาท/คน/ปี

450,000 บาท/คน/ปี

500,000 บาท/คน/ปี

450,000 บาท/คน/ปี

อตัราเดิม

อตัราเดิม

ประธานท่ีประชุมไดเ้รียนถามผูถื้อหุน้วา่ ท่านใดมีคาํถามหรือขอ้สงสยัในเร่ืองการพิจารณากาํหนดค่าตอบแทน

กรรมการ ประจาํปี 2564

เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีคาํถาม ประธานจึงขอใหท่ี้ประชุมลงมติในวาระอนุมติักาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประจาํปี 2564

โดยวาระหน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมา

ประชุม ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 90
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3. นายสิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์

เห็นด้วย จาํนวน 583,352,762 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.61

ไม่เห็นด้วย จาํนวน 836,405 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.14

บัตรเสีย จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00

งดออกเสียง จาํนวน 1,437,120 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.25

จาํนวนผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 43 ราย

วาระที่ 6 พจิารณาอนุมัตกิาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2564

ประธานท่ีประชุมไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมวา่ เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 ซ่ึง

กาํหนดให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติัการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และการพิจารณาการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประจาํปี 2564 ไดผ้่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน โดยกลัน่กรองและพิจารณาอย่าง

ละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ แลว้ และคณะกรรมการบริษทัเห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการสรรหาและ

กาํหนดค่าตอบแทนเสนอ คือใหค้งค่าตอบแทนกรรมการบริษทัไวใ้นอตัราเดิม โดยมีรายละเอียดสรุปตามตาราง ดงัน้ี

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย

องค์ประกอบค่าตอบแทน
ปี 2564

(ปีทีเ่สนอ)

ปี 2563 เปลีย่นแปลง

1. ค่าเบีย้ประชุม

ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการบริษัท กาํหนดจ่ายค่าเบ้ียประชุม

เป็นรายคร้ัง เฉพาะคร้ังท่ีมาประชุม

- ประธาน, กรรมการบริษทั, เลขานุการคณะกรรมการบริษทั

และประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายบญัชีและการเงิน

- กรรมการอิสระ

20,000 บาท/คน/คร้ัง

40,000 บาท/คน/คร้ัง

20,000 บาท/คน/คร้ัง

40,000 บาท/คน/คร้ัง

อตัราเดิม

อตัราเดิม

2. ค่าตอบแทนของกรรมการชุดย่อย เฉพาะคณะกรรมการตรวจสอบ

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ กาํหนดจ่ายเป็นรายปี

- ประธานกรรมการตรวจสอบ

- กรรมการตรวจสอบ

500,000 บาท/คน/ปี

450,000 บาท/คน/ปี

500,000 บาท/คน/ปี

450,000 บาท/คน/ปี

อตัราเดิม

อตัราเดิม

ประธานท่ีประชุมไดเ้รียนถามผูถื้อหุน้วา่ ท่านใดมีคาํถามหรือขอ้สงสยัในเร่ืองการพิจารณากาํหนดค่าตอบแทน

กรรมการ ประจาํปี 2564

เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีคาํถาม ประธานจึงขอใหท่ี้ประชุมลงมติในวาระอนุมติักาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประจาํปี 2564

โดยวาระหน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมา

ประชุม ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 90

10

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2564 สรุปตามตารางดงัน้ี

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย

องค์ประกอบค่าตอบแทน
ปี 2564

(ปีทีเ่สนอ)

ปี 2563 เปลีย่นแปลง

1. ค่าเบีย้ประชุม

ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการบริษัท กาํหนดจ่ายค่าเบ้ียประชุม

เป็นรายคร้ัง เฉพาะคร้ังท่ีมาประชุม

- ประธาน, กรรมการบริษทั, เลขานุการคณะกรรมการบริษทั

และประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายบญัชีและการเงิน

- กรรมการอิสระ

20,000 บาท/คน/คร้ัง

40,000 บาท/คน/คร้ัง

20,000 บาท/คน/คร้ัง

40,000 บาท/คน/คร้ัง

อตัราเดิม

อตัราเดิม

2. ค่าตอบแทนของกรรมการชุดย่อย เฉพาะคณะกรรมการตรวจสอบ

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ กาํหนดจ่ายเป็นรายปี

- ประธานกรรมการตรวจสอบ

- กรรมการตรวจสอบ

500,000 บาท/คน/ปี

450,000 บาท/คน/ปี

500,000 บาท/คน/ปี

450,000 บาท/คน/ปี

อตัราเดิม

อตัราเดิม

โดยมีมตอินุมัตด้ิวยคะแนนเสียง ดงันี้

เห็นด้วย จาํนวน 583,854,967 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.70

ไม่เห็นด้วย จาํนวน 700,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.12

บัตรเสีย จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00

งดออกเสียง จาํนวน 1,071,320 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.18

จาํนวนผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 43 ราย

วาระที่ 7 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าตอบแทน ประจาํปี 2563

ประธานไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมวา่ ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซ่ึงกาํหนดให้

ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปีแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดจาํนวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษทัทุกปี นอกจากน้ีตาม

ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนท่ี ทจ. 75/2561 ไดก้าํหนดให้บริษทัจดทะเบียนตอ้งจดัให้มีการหมุนเวียนผูส้อบ

บญัชี หากผูส้อบบญัชีรายเดิมปฏิบติัหนา้ท่ีสอบทานหรือตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัมาแลว้ 7

รอบปีบญัชีติดต่อกนั โดยสามารถแต่งตั้งผูส้อบบญัชีรายใหม่ท่ีสังกดัสาํนกังานสอบบญัชีเดียวกบัผูส้อบบญัชีรายเดิมก็ได้

อยา่งไรก็ตาม บริษทัจะแต่งตั้งผูส้อบบญัชีรายท่ีพน้จากการปฏิบติัหนา้ท่ีจากการหมุนเวียนผูส้อบบญัชีไดเ้ม่ือพน้ระยะเวลา

อยา่งนอ้ยหา้รอบปีบญัชี นบัแต่วนัท่ีพน้จากการปฏิบติัหนา้ท่ี

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาจากหลกัการ และเหตุผลตามท่ี

ประธานเจา้หน้าท่ีฝ่ายบญัชีและการเงิน (CFO) และคณะกรรมการบริหาร (EXCOM) เสนอมา รวมถึงการปฏิบติัหน้าท่ี

ของผูส้อบบญัชีรายเดิม และพิจารณาวา่บริษทัไดมี้การหมุนเวียนผูส้อบบญัชีอยา่งถูกตอ้งตามประกาศคณะกรรมการกาํกบั

25
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ตลาดทุนฯ พร้อมทั้งเปรียบเทียบอตัราค่าธรรมเนียมการสอบบญัชีของบริษทัว่าใกลเ้คียงกบับริษทัท่ีอยู่ในอุตสาหกรรม

เดียวกนั ดงันั้นจึงมีมติเห็นชอบแต่งตั้งผูส้อบบญัชีรายเดิม คือ บริษทั ซีดบัเบ้ิลยู ดบัเบ้ิลยู พี จาํกดั (CWWP) และกาํหนดค่า

ตอบแทน ประจาํปี 2564 ตามท่ี CFO และ EXCOM เสนอ โดยให้นาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพ่ือพิจารณาให้ความ

เห็นชอบ และใหน้าํเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัต่อไป

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแล้วเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ แต่งตั้ง บริษทั ซี ดบัเบ้ิลยู ดบัเบ้ิลยู พี จาํกดั (CWWP) เป็นผูส้อบบญัชีบริษทั ประจาํปี 2564 นบัเป็นปีท่ี 7 โดยมี

รายช่ือผูส้อบบญัชี ดงัน้ี

- นางสาววรรญา พทุธเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4387 หรือ

(เป็นผูต้รวจสอบ แสดงความเห็นและลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทั เม่ือปี 2552-2556 และหยดุพกั

จากการลงนามในงบการเงินของบริษทั ครบสองรอบบญัชีแลว้ ปีน้ีนบัเป็นปีท่ี 2 ท่ีกลบัมาลงนามในงบการเงิน

ของบริษทั)

- นางสาววราภรณ์ อนิทรประสิทธ์ิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7881 หรือ

(ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทั)

- นางสาวชลทชิา เลศิวไิล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 12258 หรือ

(ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทั)

- นางสาววราภรณ์ พนัธ์ภกัดนุีพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 12261

(ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทั)

โดยกําหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหน่ึงเป็นผู้ทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษทั CWWP จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอ่ืนของ

สํานักงาน ทําหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ทั้งน้ี มอบ

อํานาจให้คณะกรรมการบริษทัเป็นผู้แต่งต้ังผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายใหม่ได้ต่อไป

ทั้งน้ี ผูส้อบบญัชีทั้งส่ีไม่มีความสัมพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทัฯ / บริษทัยอ่ย / ผูบ้ริหาร / ผูถื้อหุ้นรายใหญ่

หรือเก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั

นอกจากน้ี CWWP ไดรั้บการคดัเลือกใหเ้ป็นสาํนกังานสอบบญัชีของบริษทัยอ่ยและกิจการร่วมคา้ รวม 5 แห่ง

สาํหรับปี 2564 ดว้ย
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ตลาดทุนฯ พร้อมทั้งเปรียบเทียบอตัราค่าธรรมเนียมการสอบบญัชีของบริษทัว่าใกลเ้คียงกบับริษทัท่ีอยู่ในอุตสาหกรรม

เดียวกนั ดงันั้นจึงมีมติเห็นชอบแต่งตั้งผูส้อบบญัชีรายเดิม คือ บริษทั ซีดบัเบ้ิลยู ดบัเบ้ิลยู พี จาํกดั (CWWP) และกาํหนดค่า

ตอบแทน ประจาํปี 2564 ตามท่ี CFO และ EXCOM เสนอ โดยให้นาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพ่ือพิจารณาให้ความ

เห็นชอบ และใหน้าํเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัต่อไป

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแล้วเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ แต่งตั้ง บริษทั ซี ดบัเบ้ิลยู ดบัเบ้ิลยู พี จาํกดั (CWWP) เป็นผูส้อบบญัชีบริษทั ประจาํปี 2564 นบัเป็นปีท่ี 7 โดยมี

รายช่ือผูส้อบบญัชี ดงัน้ี

- นางสาววรรญา พทุธเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4387 หรือ

(เป็นผูต้รวจสอบ แสดงความเห็นและลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทั เม่ือปี 2552-2556 และหยดุพกั

จากการลงนามในงบการเงินของบริษทั ครบสองรอบบญัชีแลว้ ปีน้ีนบัเป็นปีท่ี 2 ท่ีกลบัมาลงนามในงบการเงิน

ของบริษทั)

- นางสาววราภรณ์ อนิทรประสิทธ์ิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7881 หรือ

(ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทั)

- นางสาวชลทชิา เลศิวไิล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 12258 หรือ

(ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทั)

- นางสาววราภรณ์ พนัธ์ภกัดนุีพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 12261

(ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทั)

โดยกําหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหน่ึงเป็นผู้ทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษทั CWWP จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอ่ืนของ

สํานักงาน ทําหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ทั้งน้ี มอบ

อํานาจให้คณะกรรมการบริษทัเป็นผู้แต่งต้ังผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายใหม่ได้ต่อไป

ทั้งน้ี ผูส้อบบญัชีทั้งส่ีไม่มีความสัมพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทัฯ / บริษทัยอ่ย / ผูบ้ริหาร / ผูถื้อหุ้นรายใหญ่

หรือเก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั

นอกจากน้ี CWWP ไดรั้บการคดัเลือกใหเ้ป็นสาํนกังานสอบบญัชีของบริษทัยอ่ยและกิจการร่วมคา้ รวม 5 แห่ง

สาํหรับปี 2564 ดว้ย

12

โดยกาํหนดค่าสอบบัญชี ประจาํปี 2564 เป็นดงันี้

หน่วย : บาท

รายการค่าตรวจสอบ
ปี 2564

ปี 2563
เปลีย่นแปลง (ลดลง)

(ปีทีเ่สนอ) จํานวนเงนิ ร้อยละ

ค่าตรวจสอบงบการเงินประจาํปี และค่าสอบทาน

งบการเงินรวมรายไตรมาส (4 ไตรมาส)
1,870,000.00 1,870,000.00 0.00 -

ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส (3 ไตรมาส) 930,000.00 930,000.00 0.00 -

รวมค่าสอบบัญชีของ PLE 2,800,000.00 2,800,000.00 0.00 0.00

ค่าตรวจสอบงบการเงินประจาํปี และค่าสอบทาน

งบการเงินรายไตรมาส (4ไตรมาส) ของบริษทั

ยอ่ยและกิจการร่วมคา้

585,000

( 5 บริษทั)

491,000

( 4 บริษทั)

94,000.00 19.14%

หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ

- ค่าพาหนะ ค่าเบ้ียเล้ียง ท่ีพกั ในการปฏิบติังานต่างจงัหวดั

ค่าเบ้ียเล้ียง 400 บาท/คน/วนั (ถา้มี) ค่าทาํงานล่วงเวลา (ถา้มี)

ค่าเบ้ียเล้ียงในการเขา้ร่วมสงัเกตการณ์การตรวจนบัสินคา้

คงเหลือหรือการทาํลายสินคา้ (ถา้มี) และค่าใชจ่้ายส่งจดหมาย

ยนืยนัยอดบญัชีประเภทต่าง ๆ (ถา้มี)

ประธานท่ีประชุมไดเ้รียนถามผูถื้อหุน้วา่ ท่านใดมีคาํถามหรือขอ้สงสยัในเร่ืองพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และ

กาํหนดค่าตอบแทนหรือไม่

เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีคาํถาม ประธานจึงขอใหท่ี้ประชุมลงมติในวาระอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และ

กาํหนดค่าตอบแทน

โดยวาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัแต่งตั้ง บริษทั ซี ดบัเบ้ิลยู ดบัเบ้ิลยู พี จาํกดั (CWWP) เป็นผูส้อบบญัชีบริษทั

ประจาํปี 2564 นบัเป็นปีท่ี 7 โดยมีรายช่ือผูส้อบบญัชี ดงัน้ี

- นางสาววรรญา พทุธเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4387 หรือ

(เป็นผูต้รวจสอบ แสดงความเห็นและลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทั เม่ือปี 2552-2556

และหยดุพกั จากการลงนามในงบการเงินของบริษทั ครบสองรอบบญัชีแลว้ ปีน้ีนบัเป็นปีท่ี 2

ท่ีจะกลบัมาลงนามในงบการเงินของบริษทั)

- นางสาววราภรณ์ อนิทรประสิทธ์ิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7881 หรือ

(ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทั)

- นางสาวชลทชิา เลศิวไิล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 12258 หรือ

(ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทั)

27
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- นางสาววราภรณ์ พนัธ์ภกัดนุีพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 12261

(ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทั)

โดยกาํหนดให้ผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงเป็นผูท้าํการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั

และในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดใ้หบ้ริษทั CWWP จดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตอ่ืนของ

สาํนกังาน ทาํหนา้ท่ีตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัแทนผูส้อบบญัชีดงักล่าวได้ ทั้งน้ี มอบ

อาํนาจใหค้ณะกรรมการบริษทัเป็นผูแ้ต่งตั้งผูส้อบบญัชีรับอนุญาตรายใหม่ไดต่้อไป

โดยกาํหนดค่าสอบบัญชี ประจาํปี 2564 เป็นดงันี้

หน่วย : บาท

รายการค่าตรวจสอบ
ปี 2564

ปี 2563
เปลีย่นแปลง (ลดลง)

(ปีทีเ่สนอ) จํานวนเงนิ ร้อยละ

ค่าตรวจสอบงบการเงินประจาํปี และค่าสอบทาน

งบการเงินรวมรายไตรมาส (4 ไตรมาส)
1,870,000.00 1,870,000.00 0.00 -

ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส (3 ไตรมาส) 930,000.00 930,000.00 0.00 -

รวมค่าสอบบัญชีของ PLE 2,800,000.00 2,800,000.00 0.00 0.00

ค่าตรวจสอบงบการเงินประจาํปี และค่าสอบทาน

งบการเงินรายไตรมาส (4ไตรมาส) ของบริษทั

ยอ่ยและกิจการร่วมคา้

491,000

( 4 บริษทั)

411,000

( 4 บริษทั)

80,000.00 19.46%

หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ

- ค่าพาหนะ ค่าเ บ้ียเ ล้ียงท่ีพัก ในการ

ปฏิบติังานต่างจงัหวดั

(ค่าเบ้ียเล้ียง 400 บาท/คน/วนั) (ถา้มี)

โดยมีมตอินุมัตด้ิวยคะแนนเสียง ดงันี้

เห็นด้วย จาํนวน 583,866,167 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.70

ไม่เห็นด้วย จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00

บัตรเสีย จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00

งดออกเสียง จาํนวน 1,760,120 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.30

จาํนวนผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 43 ราย
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- นางสาววราภรณ์ พนัธ์ภกัดนุีพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 12261

(ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทั)

โดยกาํหนดให้ผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงเป็นผูท้าํการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั

และในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดใ้หบ้ริษทั CWWP จดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตอ่ืนของ

สาํนกังาน ทาํหนา้ท่ีตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัแทนผูส้อบบญัชีดงักล่าวได้ ทั้งน้ี มอบ

อาํนาจใหค้ณะกรรมการบริษทัเป็นผูแ้ต่งตั้งผูส้อบบญัชีรับอนุญาตรายใหม่ไดต่้อไป

โดยกาํหนดค่าสอบบัญชี ประจาํปี 2564 เป็นดงันี้

หน่วย : บาท

รายการค่าตรวจสอบ
ปี 2564

ปี 2563
เปลีย่นแปลง (ลดลง)

(ปีทีเ่สนอ) จํานวนเงนิ ร้อยละ

ค่าตรวจสอบงบการเงินประจาํปี และค่าสอบทาน

งบการเงินรวมรายไตรมาส (4 ไตรมาส)
1,870,000.00 1,870,000.00 0.00 -

ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส (3 ไตรมาส) 930,000.00 930,000.00 0.00 -

รวมค่าสอบบัญชีของ PLE 2,800,000.00 2,800,000.00 0.00 0.00

ค่าตรวจสอบงบการเงินประจาํปี และค่าสอบทาน

งบการเงินรายไตรมาส (4ไตรมาส) ของบริษทั

ยอ่ยและกิจการร่วมคา้

491,000

( 4 บริษทั)

411,000

( 4 บริษทั)

80,000.00 19.46%

หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ

- ค่าพาหนะ ค่าเ บ้ียเ ล้ียงท่ีพัก ในการ

ปฏิบติังานต่างจงัหวดั

(ค่าเบ้ียเล้ียง 400 บาท/คน/วนั) (ถา้มี)

โดยมีมตอินุมัตด้ิวยคะแนนเสียง ดงันี้

เห็นด้วย จาํนวน 583,866,167 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.70

ไม่เห็นด้วย จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00

บัตรเสีย จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00

งดออกเสียง จาํนวน 1,760,120 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.30

จาํนวนผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 43 ราย

14

วาระที่ 8 พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี)

นางสาวนุสรา ดาวแกว้ เป็นผูรั้บมอบฉันทะของ นายประสาน รักปัญญา ซ่ึงถือหุ้นจาํนวน 372,000 หุ้น มี

คาํถาม คือ จากผลการดาํเนินงานท่ีขาดทุนในปี 2563 บริษทัมีแผนอย่างไรท่ีจะไม่ทาํให้ผลการดาํเนินงานของ ปี 2564

ขาดทุนอีก

นางชุติมา ช้ีแจงวา่ การขาดทุนในปี 2563 เป็นผลมาจากการระบาดของไวรัส Covid 19 ซ่ึงส่งผลใหบ้ริษทัขาด

แคลนแรงงาน มีตน้ทุนแรงงานท่ีสูงข้ึน และราคาของวสัดุบางรายการมีการปรับตวัสูงข้ึน ในขณะท่ีบริษทัตอ้งเร่งงานท่ี

จะส่งมอบให้เป็นไปตามสัญญา สําหรับปี 2564 บริษทัคาดว่าจะมีรายไดเ้พ่ิมข้ึนจากปี 2563 ไม่มากนัก ประมาณ 9.0

พนัลา้นบาท ส่วนเร่ืองของผลกาํไร หากสถานการณ์ Covid 19 บรรเทาลงและมีผลกระทบต่อการดาํเนินงานของบริษทั

นอ้ยลง คาดวา่จะสามารถทาํกาํไรได้

นางสาวสุภาวรรณ์ รุจวชิยั เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมดว้ยตนเอง ซ่ึงถือหุน้จาํนวน 6,500 หุน้ มีคาํถาม คือ

backlog ในปัจจุบนัของ PLE มีเท่าใด

นายเสวก ช้ีแจงวา่ ในปี 2563 บริษทัชนะการประมูลงานมูลค่า 14.1 พนัลา้นบาท ซ่ึงรวมกบั Backlog เดิม

หลงัรับรู้รายไดใ้นปี 2563 ทาํให้ ณ ส้ินปี 2563 บริษทัมี backlog รวม จาํนวน 22.1 พนัลา้นบาท ซ่ึงสามารถรับรู้ในปีต่อ ๆ

ไป ในขณะท่ีในปี 2564 ณ ส้ินเดือนเมษายน 2564 บริษทัชนะการประมูลงาน จาํนวน 2.6 พนัลา้นบาท ซ่ึงงานในส่วน

น้ีจะทะยอยรับรู้ในปีต่อ ๆ ไป ซ่ึงงานในมือส่วนใหญ่เป็นงานราชการกวา่ 90%

นายดุสิต รักษพิ์ทยานนท์ เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมดว้ยตนเอง ซ่ึงถือหุน้จาํนวน 700,000 หุน้ มีคาํถามวา่ งาน

ส่วนใหญ่ของบริษทัเป็นงานราชการ บริษทัไดรั้บเงินครบถว้นดีหรือไม่

นายเสวก ช้ีแจงวา่ การรับงานราชการไดรั้บเงินครบถว้นดี แต่ค่อนขา้งมีขั้นตอนในการตรวจรับงานและรับเงิน

ค่อนขา้งยาว สาํหรับบริษทัถือไดว้า่อยูใ่นเกณฑดี์

ประธานท่ีประชุมไดส้อบถามผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมวา่ ท่านใดยงัมีคาํถาม เพ่ือใหค้ณะกรรมการบริษทัช้ีแจง

เพ่ิมเติมอีกหรือไม่

เม่ือไม่มีผูใ้ดซกัถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวขอบพระคุณผูถื้อหุ้นทุกท่าน และขอปิดการ

ประชุม
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ปิดประชุมเวลา 15.30 น.

ลงนาม…………………………………..ประธานท่ีประชุม

( นายเสวก ศรีสุชาต )

บนัทึกการประชุมโดย

ลงนาม………………………………………..

( นายธาดา ชุมะศารทูล )

เลขานุการบริษทั

รับรองวา่ถูกตอ้ง

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

( นายเสวก ศรีสุชาต ) ( นายอาํนวย กาญจโนภาศ)

กรรมการ กรรมการ

TC/PL
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Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2021

Power Line Engineering PCL

April 30, 2021

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

The annual general meeting of shareholders 2021 was held electronically (E-AGM), based on the criteria and

regulations on electronic meeting, which was broadcasted live from the Company’s headquarters, with Net 3 Solutions Co.,

Ltd. as the system operator.

The number of shareholders as of the book closing date, March 22, 2021, was 5,649 in total, equivalent to

1,361,817,957 shares. There were 14 shareholders attending the meeting by themselves (online) and 29 proxies attending the

meeting on shareholders’ behalf; totaling 43 attendees. The total number of shares was 585,626,287, accounting for 43.01%

of the number of shares sold. The quorum was duly achieved.

The meeting commenced at 2 PM.

Mr. Thada Chumasaratul, the Company Secretary, stated that due to the transmission of coronavirus 2019

(“COVID19”) in the most recent wave has become more severe, with a large number of infected cases, which are increasing

very quickly especially in Bangkok. The Bangkok Metropolitan Administration has announced on April 25, 2021 of the

temporary closure of premises (issue 25), effective from April 26, 2021 to May 9, 2021. This announcement has prohibited

the Company from using the designated venue as stated in the meeting invitation letter dated March 15, 2021, as well as the

restriction on the number of attendees of not more than 20 people. With this, the Board of Directors have reached a resolution

in the Board of Directors’ meeting no.3/2021 on April 26, 2021 to change the format of the AGM 2021 to electronic means

(E-AGM) instead, based on the legal criteria related to the electronic meetings (E-AGM). There are 8 agendas altogether in

this meeting, as detailed in the document attached with meeting invitation letters, which have been distributed to shareholders

and as disclosed on the Company’s website at http://www.ple.co.th.

Regarding the meeting execution specified in the Company’s Regulation No. 27, stating that “No less than 25

shareholders or proxies (if any) are required to attend the shareholders’ meeting, with no less than one-third of the total

number of shares sold, or that the number of shareholders or proxies attending the meeting must not be less than half of the

total number of shareholders, with no less than one-third of the total number of shares sold, then the meeting quorum is

achieved. In case that the quorum cannot be achieved after 1 hour of the starting time, if such meeting is called for by

shareholders, the meeting will have to be dismissed. But if the meeting is somehow not called for by shareholders, it will have

to be postponed to a later date, and meeting invitation letters shall be distributed to shareholders no less than 7 days before the

meeting date. The rescheduled meeting does not require a quorum. The Chairman of the Board is to serve as the Chairman of

the meeting. If there is no Chairman of the Board or if he/she is unavailable, the Vice Chairman (if any) shall assume this

31



2

position. If there is no Vice Chairman or if he/she is unavailable, one of the attending shareholders shall be nominated to

assume the Chairman’s role. Hence, procedures, practices for vote casting and vote counting shall be informed as follows:

Meeting Practices, Vote Casting and Vote Counting for each Agenda

Making a Statement and Asking Questions:

Those who wish to ask questions, please press the button (hand button) and wait for the staff to unmute the

microphone. If you wish to identify yourself, please do so (your screen will be visible). The Chairman will allow for you to

ask questions, which should be no more than 3 minutes in length for each question. You may also type your question and the

staff will pass the question to the relevant director to clarify. If the question requires an intensive explanation, the Company

will share the question and answer on the website.

Casting Votes:

- The Chairman will ask shareholders to cast votes, whereby the admin will send the link for each agenda. If the

shareholder does not cast vote within 2 minutes, otherwise it is to be held that the shareholder votes in

agreement in that particular agenda. In this regard, shareholders are required to remember the shareholder

registration number, as it is required to cast vote in every agenda.

If nobody disagrees or abstains from voting, the Chairman will ask shareholders or proxies who disagree or

abstain from casting votes to type their intention in order to count the total votes later on.

- The Chairman appoints the Vote Counting Committee, comprising of the Senior Manager of the Internal Audit

Department, the Company’s legal advisor and the department managers to inspect the vote casting process and

ensure it is transparent and complies with the laws and the Company’s regulations.

Vote Counting and Announcement of Results

- Only votes that express disagreement or abstention in each agenda will be counted.

- The rest are considered votes that express agreement in that particular agenda.

- The vote counting committee shall announce the result in every agenda that requires vote casting.

Scenarios when Votes Become Invalid

- If the Company later discovers that the proxy changes the vote which contradicts with the shareholder’s

original intention.

The Company Secretary introduced the Company’s Board of Directors, the Company Secretary and the Executive

Committee attending the meeting as follows:

The Company’s Board of Directors

1. Mr. Swake Srisuchart Chairman of the Board of Directors

2. Mr. Amnuay Karnjanopas Vice Chairman of the Board of Directors

3. Mr. Phisant Chintanapakdee Director

4. Mrs. Chutima Yoosathon Director
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- The vote counting committee shall announce the result in every agenda that requires vote casting.

Scenarios when Votes Become Invalid

- If the Company later discovers that the proxy changes the vote which contradicts with the shareholder’s

original intention.

The Company Secretary introduced the Company’s Board of Directors, the Company Secretary and the Executive

Committee attending the meeting as follows:

The Company’s Board of Directors
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3. Mr. Phisant Chintanapakdee Director
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5. Dr. Singchai Aroonvuthiphong Independent Director/Chairman of the Audit Committee

6. Lt. General Sinchai Nutsatid Independent Director and Audit Committee Member

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

8. Mr. Thada Chumasaratul Company Secretary

The Executive Committee

1. Mr. Swake Srisuchart Chairman of the Executive Committee

2. Mr. Amnuay Karnjanopas Vice Chairman of the Executive Committee

3. Mr. Phisant Chintanapakdee Member of the Executive Committee

4. Mrs. Chutima Yoosathon Member of the Executive Committee /Chief Financial Officer

5. Mr. Naphawuth Prachammuang Member of the Executive Committee

6. Mr. Sompop Puechmongkol Member of the Executive Committee

7. Mr. Sangthien Sangthong Member of the Executive Committee

8. Mr. Wichai Suppermsathien Member of the Executive Committee

9. Mrs. Orapun Mokgun Member of the Executive Committee

10. Mr. Methus Srisuchart Member of the Executive Committee

11. Ms. Manutchaya Srisuchart Member of the Executive Committee

12. Mr. Thada Chumasaratul Member of the Executive Committee and Secretary to the

Executive Committee

The Company Secretary introduced the Company’s CPAs; Ms. Pattama Manomaisuphat and Ms. Wanya

Putthasathien, Accounting Manager; Mr. Jakkapong Chit-Ampai, legal advisor; Mr. Daeng Pangsuk; Senior Internal Audit

Manager; Mr. Ekkachai Buddha. On this occasion, Mr. Jakkapong Chit-Ampai, Mr. Daeng Pangsuk and Mr. Ekkachai

Buddha were invited as the vote counting committee members, and Mr. Swake Srisuchart; Chairman of the Board, was

invited to commence the meeting.

Mr. Swake Srisuchart; Chairman of the Meeting, made an opening statement for the AGM 2021 of Power Line

Engineering PCL, with the agendas as follows:

Agenda 1 Ratification of the Minute of AGM 2020, Dated August 13, 2020

The Chairman stated that the Company has distributed copies of the minute of AGM 2020, dated Thursday

August 13, 2020 to shareholders ahead of time together with the meeting invitation letter (details can be found in Attachment

1 in the invitation letter). The Chairman then asked shareholders if they had any queries or requests for amendment (if any).

The Chairman asked shareholders whether or not anyone had any additional questions or intention to make

amendments to the meeting minute
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Provided that shareholders neither had questions nor requests to make amendments, the Chairman then asked

shareholders to ratify the minute of the AGM 2020, dated Thursday August 13, 2020.

For this particular agenda, the majority’s votes of shareholders attending the meeting are required.

The Meeting’s Resolution: The meeting ratified the minute of AGM 2020 dated August 13, 2020.

The resolution was reached with the following results:

Agree 583,853,467 Votes Equivalent to 99.70%

Disagree 0 Vote Equivalent to 0.00%

Invalid 0 Vote Equivalent to 0.00%

Abstention 1,772,820 Votes Equivalent to 0.30%

The number of shareholders attending the meeting was 43 in total.

Agenda 2 Acknowledgement of the Company’s Operating Performance in 2020

The Chairman of the meeting asked Mrs. Chutima Yoosathon, Chief Financial Officer, to share the Company’s

operating performance in 2020 with meeting participants as follows:

From the statement of financial position, ending December 31, 2020, the Company, subsidiaries and joint

ventures reported the operating loss of 441.5 million Baht in total, compared to the profit of 221.0 million Baht in 2019.

Meanwhile, the separated statement of financial position reported the operating loss of 462.6 million Baht, compared to the

profit of 191.1 million Baht in 2019. The net loss per share in the consolidated statement of financial position was 0.32 Baht

per share, compared to net profit per share of 0.16 Baht per share in 2019. The separated statement of financial position

reported the net loss of 0.34 Baht per share, as opposed to the net profit of 0.14 Baht per share in 2019. The changes were due

to key reasons as follows:

1. The Company’s total revenue in 2020 stood at 8.77 billion Baht, decreasing by 8.7% YoY from 9.61 billion

Baht in 2019, due to lower construction revenue. Meanwhile, the separated statement of financial position reported the

revenue of 8.76 billion Baht, decreasing by 8.8% YoY from 9.61 billion Baht in 2019 due to realization of lower revenue

from construction projects resulting from COVID-19, together with the decrease in other revenue.

2. The Company’s cost ratio in the construction business increased to 98.9% in 2020, which was higher than that

of 2019 at 91.5%, leading to lower gross profit of 1.1%, compared to 8.5% in 2019, resulting from higher material and labor

costs for several projects. The separated financial statement reported construction cost of 98.9% in 2020, increasing from

91.5% in 2019, with the gross profit of 1.1%, compared to 8.5% in 2019. However, the gross profit was still lower than the

target due to higher construction material, labor and overhead costs, caused by the transmission of COVID-19.

3. The Company’s loss before tax stood at 439.5 million Baht, decreasing from the profit of 238.3 million Baht in

2019. The separated statement of financial position reported the loss of 459.6 million Baht, as opposed to the profit of 221.1

million Baht in 2019 due to lower revenue than the target and higher construction material costs amidst COVID-19, as

mentioned in the first two points, despite the reduction in administrative expenses by 15.6%, while financial cost increased by

9.8% compared to 2019.
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After Mrs. Chutima finished reporting the Company’s operating performance in 2020, the Chairman asked

shareholders whether they had any questions or suggestions.

Since none of the shareholders had any other questions, the Chairman concluded that this agenda was to let

shareholders acknowledge the Company’s operating performance in 2020, so no voting was required.

The Meeting’s resolution: The Company’s operating performance in 2020 was duly acknowledged (no voting

was required for this agenda).

Agenda 3 Consideration for the Approval of the Statement of Financial Position 2020, Ending December 31, 2020 and

the CPA’s Report

The Chairman of the meeting stated that the operating performance and the consolidated statement of financial

position of the Company and subsidiaries as of December 31, 2020 had already been verified by the CPA, and reviewed by

the Audit Committee and agreed upon by the Board of Directors of its accuracy (details were available in the Annual Report

2020), which had already been distributed to shareholders in advance together with the meeting invitation letters. Mrs.

Chutima Yoosathon, Chief Financial Officer, reported the Company’s operating performance, ending December 31, 2020,

which reflected the Company’s financial position and performance as follows:

(Unit: Baht)

In this regard, this was in order to comply with the Public Limited Company Act, requiring the Company to

compile the statement of financial position on the ending date of the accounting period, which must have already been

verified by the CPA and proposed to the shareholders’ meeting for an approval.

The Chairman asked shareholders whether they had any questions or concerns.

Since none of the shareholders had any other questions or concerns, the Chairman asked meeting participants

to consider and approve of the statement of financial position 2020, ending December 31, 2020 and the CPA’s report.

For this agenda, a resolution could be reached only if the majority’s votes were casted by attending

shareholders.

Items
Consolidated Financial Statement Separated Financial Statement

2020 2019 2020 2019

Total Assets 11,850,995,833.82 10,597,359,527.44 12,042,036,186.17 10,799,735,241.38

Total Liabilities 9,336,784,059.97 8,037,750,820.43 9,665,869,581.73 8,352,918,700.19

Shareholders’ Equity 2,514,211,773.85 2,559,608,707.01 2,376,166,604.44 2,446,816,541.19

Total Revenue 8,772,993,511.44 9,607,601,244.01 8,764,092,928.13 9,605,708,198.14

Total Profit (Loss) for the Period (441,494,733.77) 221,042,683.86 (462,557,772.53) 191,048,566.01

Earnings (Loss) per Share (0.32) 0.16 (0.34) 0.14
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The Meeting’s Resolution: The meeting approved of and ratified the Company’s statement of financial

position and the consolidated financial statement, ending December 31, 2020 and the CPA’s report.

A resolution was reached with the following results:

Agree 584,566,167 Votes Equivalent to 99.82%

Disagree 0 Vote Equivalent to 0.00%

Invalid 0 Vote Equivalent to 0.00%

Abstention 1,060,120 Votes Equivalent to 0.18%

The number of shareholders attending the meeting was 43 in total.

Agenda 4 Agenda 4 Consideration for the Approval of Dividend Payment from the Operating Performance

in 2020

The Chairman stated that, according to the Public Limited Company Act B.E. 2535 Section 115, the Company

can only pay the dividend from the profit generated.

The Company’s policy for dividend payment is about 50% of the net profit after tax deduction and allocation

of legally required reserve.

From the Company’s operating performance in 2020, from January 1, 2020 to December 31, 2020, the

Company reported the net loss (separated statement of financial position) of 462,557,773 Baht, so the Board of Directors has

reached a resolution to refrain from paying dividend to shareholders.

Comparison of the Dividend Payment Rate

Details of Dividend Payment 2020 2019 2018

1. 1. Net profit (loss) (462,557,773) Baht 191,048,567 Baht 210,866,302 Baht

2. Number of shares 1,361,817,957 Shares 1,361,817,957 Shares 1,361,817,957 Shares

3. Retained earnings (loss)

3.1 Legally required reserve

3.2 Unallocated profit

27,600,000 Baht

(235,210,239) Baht

27,600,000 Baht

322,549,065 Baht

18,000,000 Baht

271,161,057 Baht

4. Dividend payout per share 0.00 Baht 0.07 Baht 0.0775 Baht

5. Dividend payout 0.00 Baht 95,327,256.99 Baht 105,540,891.67 Baht

6. Proportion of dividend payout to net

profit
0.0% of net profit 50% of net profit 50.1% of net profit

The Chairman asked shareholders whether they had any questions regarding the dividend payment.

Since none of the shareholders had any other questions, the Chairman asked the meeting participants to approve of

the dividend payment from the operating performance in 2020.
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The Meeting’s Resolution: The meeting approved of and ratified the Company’s statement of financial

position and the consolidated financial statement, ending December 31, 2020 and the CPA’s report.
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Disagree 0 Vote Equivalent to 0.00%

Invalid 0 Vote Equivalent to 0.00%

Abstention 1,060,120 Votes Equivalent to 0.18%

The number of shareholders attending the meeting was 43 in total.

Agenda 4 Agenda 4 Consideration for the Approval of Dividend Payment from the Operating Performance

in 2020

The Chairman stated that, according to the Public Limited Company Act B.E. 2535 Section 115, the Company

can only pay the dividend from the profit generated.

The Company’s policy for dividend payment is about 50% of the net profit after tax deduction and allocation

of legally required reserve.

From the Company’s operating performance in 2020, from January 1, 2020 to December 31, 2020, the

Company reported the net loss (separated statement of financial position) of 462,557,773 Baht, so the Board of Directors has

reached a resolution to refrain from paying dividend to shareholders.

Comparison of the Dividend Payment Rate

Details of Dividend Payment 2020 2019 2018

1. 1. Net profit (loss) (462,557,773) Baht 191,048,567 Baht 210,866,302 Baht

2. Number of shares 1,361,817,957 Shares 1,361,817,957 Shares 1,361,817,957 Shares

3. Retained earnings (loss)

3.1 Legally required reserve

3.2 Unallocated profit

27,600,000 Baht

(235,210,239) Baht

27,600,000 Baht

322,549,065 Baht

18,000,000 Baht

271,161,057 Baht

4. Dividend payout per share 0.00 Baht 0.07 Baht 0.0775 Baht

5. Dividend payout 0.00 Baht 95,327,256.99 Baht 105,540,891.67 Baht

6. Proportion of dividend payout to net

profit
0.0% of net profit 50% of net profit 50.1% of net profit

The Chairman asked shareholders whether they had any questions regarding the dividend payment.

Since none of the shareholders had any other questions, the Chairman asked the meeting participants to approve of

the dividend payment from the operating performance in 2020.
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For this agenda, a resolution could be reached only if the majority’s votes were casted by attending

shareholders.

The Meeting’s Resolution: The meeting resolved to refrain from paying dividend from the operating

performance in 2020.

A resolution was reached with the following results:

Agree 583,854,967 Votes Equivalent to 99.70%

Disagree 0 Vote Equivalent to 0.00%

Invalid 0 Vote Equivalent to 0.00%

Abstention 1,771,320 Votes Equivalent to 0.30%

The number of shareholders attending the meeting was 43 in total.

Agenda 5 Consideration for the Nomination of Directors to be Terminated from Term of Office

The Chairman of the meeting stated that in accordance with the Public Limited Company Act B.E. 2535, at

least one-third (1/3) of the directors must be terminated from the position in each AGM held. If the number of directors

cannot be divided into three portions, the number closest to one-third (1/3) must be terminated from the position. In this year,

directors who will be terminated from the director position are as follows:

1. Mr. Amnuay Karnjanopas Vice Chairman of the Board

2. Mrs. Chutima Yoosathon Director

3. Dr. Singchai Aroonvuthiphong Independent Director

In order for the AGM 2021 to be executed in accordance with the Corporate Governance policy related to

shareholders’ rights, the Company notified the Stock Exchange of Thailand and made an announcement on the Company’s

website during December 1, 2020 to February 20, 2021, granting rights to shareholders to propose the meeting agendas and

nominate candidates that are suitable for the director position.

On February 21, 2021, none of the shareholders nominated the names of candidates to be considered for the

director position and none of the shareholders proposed the meeting agendas.

Nomination and Remuneration Committee’s Comments: The Committee has considered and agreed that

the 3 directors to leave the position are knowledgeable and experienced in the Company’s business. Hence, they are suitable

for the role and can contribute maximum benefits for business operations. They have all the required qualifications as stated

in the Public Limited Company Act and Securities Act, so it was proposed that Mr. Amnuay Karnjanopas, Mrs. Chutima

Yoosathon and Dr. Singchai Aroonvuthiphong resume the director position for another term of office.

Board of Directors’ Comments: The Board of Directors considered and agreed with the Nomination and

Remuneration Committee, and agreed to propose to the AGM to approve of the appointment of the 3 directors; Mr. Amnuay

Karnjanopas, Mrs. Chutima Yoosathon and Dr. Singchai Aroonvuthiphong, whose terms of office have come to an end, to

resume the position once again. The profiles of the 3 directors have been attached in Attachment 2; Board of Directors’

Profiles, which are to be proposed to the AGM for an approval.
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In this regard, Dr. Singchai Aroonvuthiphong still remained an Independent Director who can offer comments

independently. Despite being in the position for 18 years, he still possesses all the required qualifications of the independent

director, with the skills, knowledge, competencies and experiences that are valuable for the Company, and still can perform

the role of an independent director effectively, as stated in Attachment 3; Definition and Qualifications of the Company’s

Independent Director.

Hence, the Company’s Board of Directors are comprised of 7 members as follows:

1. Mr. Swake Srisuchart Chairman of the Board of Directors

2. Mr. Amnuay Karnjanopas Vice Chairman of the Board of Directors

3. Mr. Phisant Chintanapakdee Director

4. Mrs. Chutima Yoosathon Director

5. Dr. Singchai Aroonvuthiphong Independent Director

6. Lt. General Sinchai Nutsatid Independent Director

7. Mr. Somprasong Boonyachai Independent Director

In this regard, directors with authorized signatories are Mr. Swake Srisuchart, Mr. Amnuay Karnjanopas and

Mr. Phisant Chintanapakdee, whereby 2 out of 3 directors are required to co-sign with the Company’s seal affixed.

The Board of Directors’ and sub-committees’ scope of authority is written out in the Annual Report 2020

under the topic “Management Structure”.

The Chairman asked if anybody had questions or concerns regarding the nomination of directors in

replacement of directors who will leave the position after the term of office is due.

Since none of the shareholders had any questions, the Chairman asked the meeting participants to approve of

the nomination of directors in replacement of directors who will leave the position after the term of office is due.

For this agenda, a resolution could be reached only if the majority’s votes were casted by attending

shareholders.

The meeting approved of the director nomination and selection as follows:

1. Mr. Amnuay Karnjanopas

Agree 584,413,567 Votes Equivalent to 99.79%

Disagree 136,400 Votes Equivalent to 0.02%

Invalid 0 Vote Equivalent to 0.00%

Abstention 1,076,320 Votes Equivalent to 0.18%

2. Mrs. Chutima Yoosathon

Agree 583,712,067 Votes Equivalent to 99.67%

Disagree 136,400 Votes Equivalent to 0.02%

Invalid 0 Vote Equivalent to 0.00%

Abstention 1,777,820 Votes Equivalent to 0.30%
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In this regard, Dr. Singchai Aroonvuthiphong still remained an Independent Director who can offer comments

independently. Despite being in the position for 18 years, he still possesses all the required qualifications of the independent
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Abstention 1,777,820 Votes Equivalent to 0.30%
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3. Mr. Singchai Aroonvuthiphong

Agree 583,352,762 Votes Equivalent to 99.61%

Disagree 836,405 Votes Equivalent to 0.14%

Invalid 0 Vote Equivalent to 0.00%

Abstention 1,437,120 Votes Equivalent to 0.25%

The number of shareholders attending the meeting was 43 in total.

Agenda 6 Consideration for the Approval of Directors’ Remuneration 2020

The Chairman of the meeting stated that in order to comply with the Public Limited Company Act B.E. 2535,

the directors’ remuneration must be approved of by the AGM. Meanwhile, directors’ remuneration in 2021 has been

considered by the Nomination and Remuneration Committee, taking into account the appropriateness and rationality. Hence,

the Board of Directors hereby agreed with the Nomination and Remuneration Committee’s proposal to maintain directors’

remuneration at the same rate, as summarized in the table below

Board of Directors’ and Sub-Committees’ Remuneration

Components of Remuneration
2021

(The Year proposed)

2020 Change

1. Meeting Allowance

The Board of Directors’ meeting allowance is paid when the meeting

happens and the director actually attends.

- Chairman, Directors, Secretary to the Board and Chief Financial

Officer

– Independent Director

20,000 Baht/person/meeting

40,000 Baht/person/meeting

20,000 Baht/person/meeting

40,000 Baht/person/meeting

Same rate

Same rate

2. Sub-Committee’s Remuneration (Audit Committee Only)

The Audit Committee’s remuneration is paid annually.

- Chairman of the Audit Committee

- Audit Committee members

500,000 Baht/person/year

450,000 Baht/person/year

500,000 Baht/person/year

450,000 Baht/person/year

Same rate

Same rate

The Chairman asked if anybody had questions or concerns regarding the directors’ remuneration in 2021.

Since none of the shareholders had any other questions, the Chairman asked the meeting participants to

approve of the directors’ remuneration in 2021.

For this agenda, a resolution could be reached only if two-thirds of the attending shareholders’ votes were

casted, according to the Public Limited Company Act B.E. 2535, Section 90.
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The Meeting’s Resolution: The meeting approved of the directors’ remuneration in 2021 as summarized

in the table as follows.

Board of Directors’ and Sub-Committees’ Remuneration

Components of Remuneration
2021

(The Year proposed)

2020 Change

1. Meeting Allowance

The Board of Directors’ meeting allowance is paid when the meeting

happens and the director actually attends.

- Chairman, Directors, Secretary to the Board and Chief Financial

Officer

– Independent Director

20,000 Baht/person/meeting

40,000 Baht/person/meeting

20,000 Baht/person/meeting

40,000 Baht/person/meeting

Same rate

Same rate

2. Sub-Committee’s Remuneration (Audit Committee Only)

The Audit Committee’s remuneration is paid annually.

- Chairman of the Audit Committee

- Audit Committee members

500,000 Baht/person/year

450,000 Baht/person/year

500,000 Baht/person/year

450,000 Baht/person/year

Same rate

Same rate

A resolution was reached with the following results:

Agree 583,854,967 Votes Equivalent to 99.70%

Disagree 700,000 Votes Equivalent to 0.12%

Invalid 0 Vote Equivalent to 0.00%

Abstention 1,071,320 Votes Equivalent to 0.18%

The number of shareholders attending the meeting was 43 in total.

Agenda 7 Consideration for the Appointment of CPAs and Remuneration Package in 2020

The Chairman stated that in accordance with the Public Limited Company Act B.E. 2535 Section 120, the

AGM is required to appoint the CPAs and identify their remuneration package on an annual basis. Besides, according to the

announcement of the Securities and Exchange Commission no. Tor. Jor. 75/2561, listed companies are required to rotate role

performance of the CPAs if the same CPAs have been in the position or expressing opinions on the Company’s statement of

financial position for 7 consecutive accounting periods. In this regard, new CPAs from the same company can be appointed.

However, the Company can appoint the same CPA only after 5 accounting periods from the date of termination from the

position.
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A resolution was reached with the following results:

Agree 583,854,967 Votes Equivalent to 99.70%

Disagree 700,000 Votes Equivalent to 0.12%

Invalid 0 Vote Equivalent to 0.00%

Abstention 1,071,320 Votes Equivalent to 0.18%

The number of shareholders attending the meeting was 43 in total.

Agenda 7 Consideration for the Appointment of CPAs and Remuneration Package in 2020

The Chairman stated that in accordance with the Public Limited Company Act B.E. 2535 Section 120, the

AGM is required to appoint the CPAs and identify their remuneration package on an annual basis. Besides, according to the

announcement of the Securities and Exchange Commission no. Tor. Jor. 75/2561, listed companies are required to rotate role

performance of the CPAs if the same CPAs have been in the position or expressing opinions on the Company’s statement of

financial position for 7 consecutive accounting periods. In this regard, new CPAs from the same company can be appointed.

However, the Company can appoint the same CPA only after 5 accounting periods from the date of termination from the

position.
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Audit Committee’s Comments: The Audit Committee has made considerations based on the principle and

rationality as proposed by the Chief Financial Officer and the Executive Committee, taking into account the performance of

the current CPAs, and concluded that the Company has correctly rotated the CPAs as announced by the Securities and

Exchange Commission, and compared the audit fees charged to the Company to see if they are similar to other companies in

the same industry. Hence, the resolution was reached to appoint the same auditor; CWWP Co., Ltd. and determined the

remuneration package in 2021 as proposed by the CFO and the Executive Committee. The matter was to be proposed to the

Board of Directors and the AGM for consideration and final approval.

Board of Directors’ Comments: The Board of Directors considered and agreed with the Audit Committee’s

opinions to appoint CWWP Co., Ltd. to be the auditor in 2021, which is the 7th consecutive year, as follows:

- Ms. Wanya Putthasathian Certified Public Accountant No. 4387 or

(Having served as the auditor, expressing opinions and signing on the Company’s statement of financial

position during 2009-2013 and having taken a break from signing on the Company’s statement of financial

position for 2 accounting periods. This is considered the second year to resume the role in signing on the

Company’s statement of financial position.)

- Ms. Waraporn Intaraprasit Certified Public Accountant No. 7881 or

(Never before signed the Company’s statement of financial position)

- Ms. Chonticha Lertvilai Certified Public Accountant No. 12258 or

(Never before signed the Company’s statement of financial position)

- Ms. Waraporn Phanpakdeenuphong Certified Public Accountant No. 12261

(Never before signed the Company’s statement of financial position)

It was regulated that one of the CPAs is to perform the audit role and express opinions on the Company’s

statement of financial position. In a case where the CPA in question is unavailable to perform, CWWP Co., Ltd. has to

arrange for a replacement. In which case, the authority is granted to the Board of Directors to appoint the new CPA as

proposed by CWWP Co., Ltd.

In this regard, the four CPAs do not have any relationship with or stakes in theCompany/subsidiaries/

management team/major shareholders or related individuals. So, they are independent in performing their auditing roles and

expressing opinions to the Company’s statement of financial position.

Furthermore, CWWP Co., Ltd. has been selected as the auditor of subsidiaries and joint ventures; totaling 5

entities in 2021 as well.
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The audit fees for 2021 have been determined as follows:

Unit: Baht

Details of Audit Fees

2021

2020

Change (Decrease)

(The year

proposed)
Amount %

Audit fees for annual statement of financial

position and quarterly consolidated statement of

financial position (4 quarters)

1,870,000.00 1,870,000.00 0.00 -

Audit fees for quarterly consolidated statement

of financial position (3 quarters)
930,000.00 930,000.00 0.00 -

Total Audit Fees for PLE 2,800,000.00 2,800,000.00 0.00 0.00

Audit fees for annual statement of financial

position and quarterly statement of financial

position (4 quarters) of subsidiaries and joint

ventures

585,000

( 5 Companies)

491,000

( 4 Companies)

94,000.00 19.14%

Remark: Other fees

- Vehicles, accommodation allowance for up-country work trips; 400

Baht/person/day (if any), overtime allowance (if any), allowance for

inventory counting or demolition observation (if any) and expenses

for postage confirming accounting transactions (if any)

The Chairman asked if anybody had questions or concerns regarding the appointment of the CPAs and the

remuneration package.

Since none of the shareholders had any other questions, the Chairman asked the meeting participants to

approve of the appointment of the CPAs and remuneration package.

For this agenda, a resolution could be reached only if the majority of the attending shareholders’ votes were

casted.

The Meeting’s Resolution: The meeting approved of the appointment of CWWP Co., Ltd. to be the

Company’s auditor in 2021, which is the 7th consecutive year, with the following CPAs :

- Ms. Wanya Putthasathian Certified Public Accountant No. 4387 or

(Having served as the auditor, expressing opinions and signing on the Company’s statement of financial

position during 2009-2013 and having taken a break from signing on the Company’s statement of financial

position for 2 accounting periods. This is considered the second year to resume the role in signing on the

Company’s statement of financial position.)
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Unit: Baht
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Amount %
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The Chairman asked if anybody had questions or concerns regarding the appointment of the CPAs and the

remuneration package.

Since none of the shareholders had any other questions, the Chairman asked the meeting participants to

approve of the appointment of the CPAs and remuneration package.

For this agenda, a resolution could be reached only if the majority of the attending shareholders’ votes were

casted.

The Meeting’s Resolution: The meeting approved of the appointment of CWWP Co., Ltd. to be the

Company’s auditor in 2021, which is the 7th consecutive year, with the following CPAs :

- Ms. Wanya Putthasathian Certified Public Accountant No. 4387 or
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- Ms. Waraporn Intaraprasit Certified Public Accountant No. 7881 or

(Never before signed the Company’s statement of financial position)

- Ms. Chonticha Lertvilai Certified Public Accountant No. 12258 or

(Never before signed the Company’s statement of financial position)

- Ms. Waraporn Phanpakdeenuphong Certified Public Accountant No. 12261

(Never before signed the Company’s statement of financial position)

It was regulated that one of the CPAs is to perform the audit role and express opinions on the Company’s

statement of financial position. In a case where the CPA in question is unavailable to perform, CWWP Co., Ltd. has to

arrange for a replacement. In which case, the authority is granted to the Board of Directors to appoint the new CPA as

proposed by CWWP Co., Ltd.

The audit fees for 2021 have been determined as follows:

Unit: Baht

Details of Audit Fees

2021

2020

Change (Decrease)

(The year

proposed)
Amount %

Audit fees for annual statement of financial

position and quarterly consolidated statement of

financial position (4 quarters)

1,870,000.00 1,870,000.00 0.00 -

Audit fees for quarterly consolidated statement

of financial position (3 quarters)
930,000.00 930,000.00 0.00 -

Total Audit Fees for PLE 2,800,000.00 2,800,000.00 0.00 0.00

Audit fees for annual statement of financial

position and quarterly statement of financial

position (4 quarters) of subsidiaries and joint

ventures

585,000

( 5 Companies)

491,000

( 4 Companies)

94,000.00 19.14%

Remark: Other fees

- Vehicles, accommodation allowance for up-country work trips;

400 Baht/person/day (if any), overtime allowance (if any),

allowance for inventory counting or demolition observation (if any)

and expenses for postage confirming accounting transactions (if any)

43



14

A resolution was reached with the following results:

Agree 583,866,167 Votes Equivalent to 99.70%

Disagree 0 Vote Equivalent to 0.00%

Invalid 0 Vote Equivalent to 0.00%

Abstention 1,760,120 Votes Equivalent to 0.30%

The number of shareholders attending the meeting was 43 in total.

Agenda 8 Consideration of Other Matters (if any)

Ms. Nussara Daokaew, a proxy of Mr. Prasarn Rakpanya, holding 372,000 shares, asked about the Company’s

plan to avoid the financial loss in the operating results in 2021, after having experienced the operating loss in 2020.

Mrs. Chutima stated that the operating loss in 2020 has been the result of COVID-19, leading to shortage of

labor, higher labor costs and construction material cost, while the Company had to accelerate project submission to meet

contractual obligations. In 2021, we have forecasted that revenue may not increase much from 2020, approximately 9 billion

Baht. In terms of profit, if the COVID-19 situation improves, the impact on the business should be alleviated and we can

expect to make profits out of it.

Ms. Suphawan Rujwichai, a shareholder, holding 6,500 shares, asked about PLE’s current backlog.

Mr. Swake stated that the Company acquired projects valued at 14.1 billion Baht in 2020, which when

compared with the existing backlog after realizing the revenue in 2020, the Company’s backlog at the end of 2020 stood at

22.1 billion Baht, which will be realized in the following years. At the end of April 2021, the Company won the project

valued at 2.6 billion Baht, whereby revenue will be realized in the years that follow. In this regard, about 90% of the current

projects on hand are governmental projects.

Mr. Dusit Rakpittayanon, a shareholder, holding 700,000 shares, asked whether the Company has any issue

with payment collection, given that the majority of projects are governmental projects.

Mr. Swake stated that the Company has no trouble collecting payment, despite a long process in work

verification and payment receipt. For the Company’s standard, this is considered acceptable.

The Chairman of the Meeting asked attending shareholders whether they had any other questions that required

the Board of Directors’ clarification.

Since none of the participants asked questions or offered suggestions, the Chairman expressed appreciation

towards all shareholders and made a closing statement.
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The meeting ended at 3:30 PM.

Sign…………………………………..Chairman of the Meeting

( Mr. Swake Srisuchart )

Meeting minute recorded by

Sign………………………………………..

( Mr. Thada Chumasaratul )

Company Secretary

Certified correct

Sign……………………………………….………………..……………….……..

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

Director Director

TC/PL
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เอกสารแนบ 2
Attachment No. 2

ระเบียบวาระที่ 5/Agenda 5
ประวตัิกรรมการบริษทั

Background of the Directors

ประวตักิรรมการบริษัท (ระเบียบวาระที่ 5) /Background of the Directors (Agenda 5)

1. นายเสวก ศรีสุชาต

Mr.Swake Srisuchart

อายุ 70 ปี (เกิดเม่ือปี พ.ศ. 2495) สัญชาติ ไทย

Age 70 Year (Born in 1952) Nationality Thai

คุณวฒิุการศึกษา วปรอ. 4313 วทิยาลยัป้องราชอาณาจกัร

Education NDC.4313 National Defence College

ปริญญาโท สาขาบริหารทัว่ไปมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

Master of Business Administration / Thammasat University

ปริญญาตรี สาขาวศิวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

Bachelor degree, Electrical Engineering / Chulalongkron University

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

Training

ตําแหน่งปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษทั

Current Positions Chairman

ประธานกรรมการบริหาร

Chairman of Executive Committee

ปีที่รับตําแหน่ง แต่งตั้งตั้งแต่ปี 2531 รวม 33 ปี

Year of position assigned Appointed in 1988 Totally 33 years

การถือหุ้นบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2564) หุน้สามญั จาํนวน 177,444,214 หุน้ (13.03%)

No of shares held as of 31 December 2021 Amount of Common share 177,444,214 shares (13.03%)

การดํารงตําแหน่งในกจิการอ่ืนที่อาจทําให้เกดิ

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ -ไม่มี-

Other Positions having conflicts of interest None

ตําแหน่งอ่ืนในปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษทั พแีอลอี อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (เดิม บจ. ยนิูมาฯ)

Present position Chairman, PLE International Co.,Ltd. , (Unima)

กรรมการ บริษทั เทคเนอร์ จาํกดั

Director, Techner Co.,Ltd.

กรรมการ บริษทั เอส เอ ฟิวเจอร์ พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั (เดิมช่ือ บจ.เอส เอ พี เอส 2007 โฮลด้ิง)

Director, S A Future Property Co.,Ltd. (SAPS 2007 Holding Co.,Ltd.)

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2564 เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั จาํนวน 10/10 คร้ัง

Attending the Board’s meeting in 2021 Board of Directors Meeting 10/10
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เอกสารแนบ 2
Attachment No. 2

ระเบียบวาระที่ 5/Agenda 5
ประวตัิกรรมการบริษทั

Background of the Directors

ประวตักิรรมการบริษัท (ระเบียบวาระที่ 5) /Background of the Directors (Agenda 5)

1. นายเสวก ศรีสุชาต

Mr.Swake Srisuchart

อายุ 70 ปี (เกิดเม่ือปี พ.ศ. 2495) สัญชาติ ไทย

Age 70 Year (Born in 1952) Nationality Thai

คุณวฒิุการศึกษา วปรอ. 4313 วทิยาลยัป้องราชอาณาจกัร

Education NDC.4313 National Defence College

ปริญญาโท สาขาบริหารทัว่ไปมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

Master of Business Administration / Thammasat University

ปริญญาตรี สาขาวศิวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

Bachelor degree, Electrical Engineering / Chulalongkron University

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

Training

ตําแหน่งปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษทั

Current Positions Chairman

ประธานกรรมการบริหาร

Chairman of Executive Committee

ปีที่รับตําแหน่ง แต่งตั้งตั้งแต่ปี 2531 รวม 33 ปี

Year of position assigned Appointed in 1988 Totally 33 years

การถือหุ้นบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2564) หุน้สามญั จาํนวน 177,444,214 หุน้ (13.03%)

No of shares held as of 31 December 2021 Amount of Common share 177,444,214 shares (13.03%)

การดํารงตําแหน่งในกจิการอ่ืนที่อาจทําให้เกดิ

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ -ไม่มี-

Other Positions having conflicts of interest None

ตําแหน่งอ่ืนในปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษทั พแีอลอี อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (เดิม บจ. ยนิูมาฯ)

Present position Chairman, PLE International Co.,Ltd. , (Unima)

กรรมการ บริษทั เทคเนอร์ จาํกดั

Director, Techner Co.,Ltd.

กรรมการ บริษทั เอส เอ ฟิวเจอร์ พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั (เดิมช่ือ บจ.เอส เอ พี เอส 2007 โฮลด้ิง)

Director, S A Future Property Co.,Ltd. (SAPS 2007 Holding Co.,Ltd.)

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2564 เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั จาํนวน 10/10 คร้ัง

Attending the Board’s meeting in 2021 Board of Directors Meeting 10/10

เอกสารแนบ 2
Attachment No. 2

ระเบียบวาระที่ 5/Agenda 5

2. นายพสัินต์ จินตนาภักดี

Mr. Phisant Chintanapakdee

อายุ 74 ปี (เกิดเม่ือปี พ.ศ. 2491) สัญชาติ ไทย

Age 74 Year (Born in 1948) Nationality Thai

คุณวฒิุการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวศิวกรรมโยธา มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์

Education B.ENG, Civil Engineering/Prince of Songkhla University

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

Training

ตําแหน่งปัจจุบัน กรรมการบริษทั

Current Positions Director

กรรมการบริหาร

Executive Director

ปีที่รับตําแหน่ง แต่งตั้งตั้งแต่ปี 2547 รวม 17 ปี

Year of position assigned Appointed in 2004 Totally 17 years

การถือหุ้นบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2564) หุน้สามญั จาํนวน 3,304,660 หุน้ (0.24%)

No of shares held as of 31 December 2021 Amount of Common share 3,304,660 shares (0.24%)

การดํารงตําแหน่งในกจิการอ่ืนที่อาจทําให้เกดิ

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ -ไม่มี-

Other Positions having conflicts of interest None

ตําแหน่งอ่ืนในปัจจุบัน กรรมการบริษทั พแีอลอี อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (เดิม บจ. ยนิูมาฯ)

Present position Director, PLE International Co.,Ltd. , (Unima)

กรรมการ บริษทั เอส เอ ฟิวเจอร์ พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั (เดิมช่ือ บจ.เอส เอ พี เอส 2007 โฮลด้ิง)

Director, S A Future Property Co.,Ltd. (SAPS 2007 Holding Co.,Ltd.)

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2564 เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั จาํนวน 10/10 คร้ัง

Attending the Board’s meeting in 2021 Board of Directors Meeting 10/10
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เอกสารแนบ 2
Attachment No. 2

ระเบียบวาระที่ 5/Agenda 5

3. พลโทสินชัย นุตสถิตย์

Lt.General Sinchai Nutsatid

อายุ 75 ปี (เกิดเม่ือปี พ.ศ. 2490) สัญชาติ ไทย

Age 75 Year (Born in 1947) Nationality Thai

คุณวฒิุการศึกษา วปรอ. 4313 วทิยาลยัป้องราชอาณาจกัร

Education NDC.4313 National Defence College

ปริญญาตรี สาขาวทิยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้

Bachelor of Science / Chulachomklao Royal Military Academy

ประวตัิการฝึกอบรม DAP 41/2005, DCP 136/2010

Training

ตําแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระ

Current Positions Independent Director

กรรมการตรวจสอบ

Member of the Audit Committee

ปีที่รับตําแหน่ง แต่งตั้งตั้งแต่ปี 2545 รวม 19 ปี

Year of position assigned Appointed in 2002 Totally 19 years

การถือหุ้นบริษัท (ณ. 11 ตุลาคม 2561) หุน้สามญั จาํนวน - หุน้

No of shares held as of 11 October 2018 Amount of Common share - shares

การดํารงตําแหน่งในกจิการอ่ืนที่อาจทําให้เกดิ

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ -ไม่มี-

Other Positions having conflicts of interest None

ตําแหน่งอ่ืนในปัจจุบัน ขา้ราชการบาํนาญ กองทพับก

Present position Retired Army

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2564 เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั จาํนวน 10/10 คร้ัง

Attending the Board’s meeting in 2021 Board of Directors Meeting 10/10
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เอกสารแนบ 2
Attachment No. 2

ระเบียบวาระที่ 5/Agenda 5

3. พลโทสินชัย นุตสถิตย์

Lt.General Sinchai Nutsatid

อายุ 75 ปี (เกิดเม่ือปี พ.ศ. 2490) สัญชาติ ไทย

Age 75 Year (Born in 1947) Nationality Thai

คุณวฒิุการศึกษา วปรอ. 4313 วทิยาลยัป้องราชอาณาจกัร

Education NDC.4313 National Defence College

ปริญญาตรี สาขาวทิยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้

Bachelor of Science / Chulachomklao Royal Military Academy

ประวตัิการฝึกอบรม DAP 41/2005, DCP 136/2010

Training

ตําแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระ

Current Positions Independent Director

กรรมการตรวจสอบ

Member of the Audit Committee

ปีที่รับตําแหน่ง แต่งตั้งตั้งแต่ปี 2545 รวม 19 ปี

Year of position assigned Appointed in 2002 Totally 19 years

การถือหุ้นบริษัท (ณ. 11 ตุลาคม 2561) หุน้สามญั จาํนวน - หุน้

No of shares held as of 11 October 2018 Amount of Common share - shares

การดํารงตําแหน่งในกจิการอ่ืนที่อาจทําให้เกดิ

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ -ไม่มี-

Other Positions having conflicts of interest None

ตําแหน่งอ่ืนในปัจจุบัน ขา้ราชการบาํนาญ กองทพับก

Present position Retired Army

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2564 เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั จาํนวน 10/10 คร้ัง

Attending the Board’s meeting in 2021 Board of Directors Meeting 10/10

เอกสารแนบ 3

นิยามและคุณสมบัติของกรรมการอสิระ

นิยามของกรรมการอสิระ

กรรมการท่ีไม่มีธุรกิจหรือส่วนร่วมในการบริหารงาน หรือมีผลประโยชน์เก่ียวขอ้งกบับริษทั อนัอาจมี

ผลกระทบต่อการตดัสินใจโดยอิสระของตน โดยกรรมการอิสระตอ้งมีคุณสมบติัตามขอ้กาํหนดของสาํนกังาน ก.ล.ต.

และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงกาํหนดใหมี้กรรมการอิสระไม่นอ้ยกวา่ 3 คน หรือ 1 ใน 3 ของกรรมการ

ทั้งหมด โดยบริษัทได้กาํหนดให้กรรมการอสิระต้องมีคุณสมบัติ ดงันี้

1. ถือหุน้ไม่เกิน 0.5% ของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษทั บริษทัในเครือ บริษทัร่วม

บริษทัยอ่ย หรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้

2. ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์ หรือส่วนไดเ้สีย ไม่วา่ทางตรงทางออ้ม ทั้งในดา้น

การเงิน และการบริหารงาน ซ่ึงรวมถึงไม่เป็นลูกคา้ คู่คา้ ผูจ้ดัหาวตัถุดิบ เจา้หน้ี/ลูกหน้ีการคา้ เจา้หน้ี/

ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืของบริษทั บริษทัในเครือ บริษทัร่วม บริษทัยอ่ย หรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ใน

ลกัษณะท่ีจะทาํใหข้าดความเป็นอิสระ

3. ไม่เป็นญาติสนิทกบัผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั บริษทัในเครือ บริษทัร่วม บริษทัยอ่ย หรือ

บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ และไม่ไดรั้บการแต่งตั้งใหเ้ป็นตวัแทน เพ่ือรักษาผลประโยชน์ของ

กรรมการ และ/หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่

4. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจาํ

ผูใ้หบ้ริการดา้นวชิาชีพแก่บริษทั เช่น ผูส้อบบญัชี ทนายความ หรือเป็นผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั

หรือบริษทัในเครือ บริษทัร่วม บริษทัยอ่ย หรือเป็นบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ และไม่มีผลประโยชน์

หรือส่วนไดเ้สียในลกัษณะดงักล่าวมาแลว้เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี รวมทั้งสามารถเขา้ร่วมประชุม

คณะกรรมการ โดยใหค้วามเห็นอยา่งอิสระได้

หมายเหตุ บริษทัได้กาํหนดนิยาม และคุณสมบัติของกรรมการอิสระเป็นไปตามข้อกาํหนดของคณะกรรมการกาํกับ

หลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์ สาํหรับคุณสมบัติในข้อ 1 เป็นเกณฑ์ท่ีเข้มงวดกว่า กลต. และ ตลท.
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Attachment No.3

Statement and Qualification of Independent Directors

Statement of Independent Directors
Independent Directors have no any businesses, any managing involvement and/or any benefit with the
company of which influence to their freely decision making. The independent directors must have the
qualification, which is determined by The Securities and Exchange Commission (SEC) and The Stock
Exchange of Thailand (SET). The company is determined to have a least 3 independent directors or one
third of the board of directors. The company has determined the qualification of the independent
directors as follows:

1. Holding the ordinary shares of the company, its subsidiaries, related companies not over 0.5% of
the total ordinary shares, this includes their related persons.

2. Having no related businesses, interest or interest persons directly or indirectly including
management and financials, not trading partners, suppliers, debtors, creditors, lenders, borrowers of
the company , subsidiaries and related companies or related persons who may influence to their
freely decision making.

3. Not relating to the company’s management, major shareholders of the company, subsidiaries,
related companies or related persons. Not assigning to be representative of directors and/or the
major shareholders.

4. Not involving in the company’s management including being staffs, employees and advisors
receiving monthly income and being professional providing services i.e. auditors, lawyers or being
the authorized persons controlling the company’s subsidiaries, related companies and related
persons. Not any interest or being interested persons as mentioned earlier for 2 years. Being able
to attend the board of directors’ meeting with freely comments.

Remark : the company determined the statement and qualification of the independent directors in line
with the qualification of SEC and SET, excepted only the qualification No.1, the company determined
more restriction than SEC and SET’s determination.
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Attachment No.3

Statement and Qualification of Independent Directors

Statement of Independent Directors
Independent Directors have no any businesses, any managing involvement and/or any benefit with the
company of which influence to their freely decision making. The independent directors must have the
qualification, which is determined by The Securities and Exchange Commission (SEC) and The Stock
Exchange of Thailand (SET). The company is determined to have a least 3 independent directors or one
third of the board of directors. The company has determined the qualification of the independent
directors as follows:

1. Holding the ordinary shares of the company, its subsidiaries, related companies not over 0.5% of
the total ordinary shares, this includes their related persons.

2. Having no related businesses, interest or interest persons directly or indirectly including
management and financials, not trading partners, suppliers, debtors, creditors, lenders, borrowers of
the company , subsidiaries and related companies or related persons who may influence to their
freely decision making.

3. Not relating to the company’s management, major shareholders of the company, subsidiaries,
related companies or related persons. Not assigning to be representative of directors and/or the
major shareholders.

4. Not involving in the company’s management including being staffs, employees and advisors
receiving monthly income and being professional providing services i.e. auditors, lawyers or being
the authorized persons controlling the company’s subsidiaries, related companies and related
persons. Not any interest or being interested persons as mentioned earlier for 2 years. Being able
to attend the board of directors’ meeting with freely comments.

Remark : the company determined the statement and qualification of the independent directors in line
with the qualification of SEC and SET, excepted only the qualification No.1, the company determined
more restriction than SEC and SET’s determination.

เอกสารแนบ 4
Attachment No.4

MAP

โรงแรมอวานี สุขุมวทิ กรุงเทพฯ (อาคารเซ็นจูร่ี เดอะมูฟวีพ่ลาซ่า สุขุมวทิ)

เลขท่ี 2089 ถนนสุขุมวทิ แขวงพระโขนงเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10260

Avani Hotel Sukhumvit, Bangkok (Century the Movie Plaza Sukhumvit Building)

2089, Sukhumvit Rd., Phra Khanong Nuea, Wattana, Bangkok, 10260

Tel. 02 079 7555
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เอกสารแนบ 5 ข

Attachment No. 5 B

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
Proxy Form B

(แบบท่ีกาํหนดรายการต่าง ๆ ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจนตายตวั)
(Proxy Form containing specific details)

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

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

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

ตาํบล/แขวง................................................อาํเภอ/เขต...................................................จงัหวดั...................................................รหสัไปรษณีย.์..................
Sub-District District Province Zip Code

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

โดยถือหุน้จาํนวนทั้งส้ินรวม..................................หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั.............................................เสียง ดงัน้ี
holding the total amounting of shares and the voting right equals to votes as follows:

หุน้สามญั............................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนเสียง ไดเ้ท่ากบั...................................เสียง
Ordinary share shares equivalent to voting right votes

3. ขอมอบฉนัทะให้
Hereby appoint
(1)...................................................................................อาย.ุ............ปี อยูบ่า้นเลขท่ี....................................ถนน............................................

Age Address Road
ตาํบล/แขวง............................................อาํเภอ/เขต....................................................จงัหวดั...............................................รหสัไปรษณีย.์..................หรือ
Sub-District District Province Zip Code ; or,

(2)...................................................................................อาย.ุ............ปี อยูบ่า้นเลขท่ี....................................ถนน............................................
Age Address Road

ตาํบล/แขวง............................................อาํเภอ/เขต....................................................จงัหวดั...............................................รหสัไปรษณีย.์..................หรือ
Sub-District District Province Zip Code ; or,

(3) มอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ ดร.สิงห์ชยั อรุณวฒิุพงศ์ อายุ 62 ปี
Assign a proxy to the Independent Director/Chairman of the Audit Committee, Dr.Singchai Aroonvuthiphong Age 62 years

อยูบ่า้นเลขท่ี 2 ซอย สุขมุวทิ 81 (ศิริพจน)์ ถนน สุขมุวทิ แขวง บางจาก เขต พระโขนง
Address at No. 2 Soi Sukhumvit 81 (Siripot) Road Sukhumvit Sub-District Bangjak District Phrakhanong
จงัหวดั กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย์ 10260
Province Bangkok Zip Code 10260

(4) มอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ พลโทสินชยั นุตสถิตย์ อายุ 75 ปี
Assign a proxy to the Independent Director/Member of the Audit Committee, Lt.General Sinchai Nutsatid Age 75 years

อยูบ่า้นเลขท่ี 2 ซอย สุขมุวทิ 81 (ศิริพจน)์ ถนน สุขมุวทิ แขวง บางจาก เขต พระโขนง
Address at No. 2 Soi Sukhumvit 81 (Siripot) Road Sukhumvit Sub-District Bangjak District Phrakhanong
จงัหวดั กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย์ 10260
Province Bangkok Zip Code 10260

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2565

ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 เร่ิมประชุมเวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม Chambray Grand Ballroom ชั้น 7 โรงแรมอวานี สุขุมวิท กรุงเทพฯ เลขท่ี 2089 ถนน

สุขมุวทิ แขวงพระโขนงเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10260 หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the 2022 Annual General Meeting of Shareholders to be held on 29 April 2022

at 2:00 PM. at Chambray Grand Ballroom, 7th Floor, Avani Hotel Sukhumvit, Bangkok, No. 2089, Sukhumvit Rd., Phra Khanong Nuea, Wattana, Bangkok,

10260 or on the date and at the place as may be postponed or changed.

ติดอากรแสตมป์

20 บาท

Duty Stamp

20 Baht
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เอกสารแนบ 5 ข

Attachment No. 5 B

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
Proxy Form B

(แบบท่ีกาํหนดรายการต่าง ๆ ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจนตายตวั)
(Proxy Form containing specific details)

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

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

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

ตาํบล/แขวง................................................อาํเภอ/เขต...................................................จงัหวดั...................................................รหสัไปรษณีย.์..................
Sub-District District Province Zip Code

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

โดยถือหุน้จาํนวนทั้งส้ินรวม..................................หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั.............................................เสียง ดงัน้ี
holding the total amounting of shares and the voting right equals to votes as follows:

หุน้สามญั............................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนเสียง ไดเ้ท่ากบั...................................เสียง
Ordinary share shares equivalent to voting right votes

3. ขอมอบฉนัทะให้
Hereby appoint
(1)...................................................................................อาย.ุ............ปี อยูบ่า้นเลขท่ี....................................ถนน............................................

Age Address Road
ตาํบล/แขวง............................................อาํเภอ/เขต....................................................จงัหวดั...............................................รหสัไปรษณีย.์..................หรือ
Sub-District District Province Zip Code ; or,

(2)...................................................................................อาย.ุ............ปี อยูบ่า้นเลขท่ี....................................ถนน............................................
Age Address Road

ตาํบล/แขวง............................................อาํเภอ/เขต....................................................จงัหวดั...............................................รหสัไปรษณีย.์..................หรือ
Sub-District District Province Zip Code ; or,

(3) มอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ ดร.สิงห์ชยั อรุณวฒิุพงศ์ อายุ 62 ปี
Assign a proxy to the Independent Director/Chairman of the Audit Committee, Dr.Singchai Aroonvuthiphong Age 62 years

อยูบ่า้นเลขท่ี 2 ซอย สุขมุวทิ 81 (ศิริพจน)์ ถนน สุขมุวทิ แขวง บางจาก เขต พระโขนง
Address at No. 2 Soi Sukhumvit 81 (Siripot) Road Sukhumvit Sub-District Bangjak District Phrakhanong
จงัหวดั กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย์ 10260
Province Bangkok Zip Code 10260

(4) มอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ พลโทสินชยั นุตสถิตย์ อายุ 75 ปี
Assign a proxy to the Independent Director/Member of the Audit Committee, Lt.General Sinchai Nutsatid Age 75 years

อยูบ่า้นเลขท่ี 2 ซอย สุขมุวทิ 81 (ศิริพจน)์ ถนน สุขมุวทิ แขวง บางจาก เขต พระโขนง
Address at No. 2 Soi Sukhumvit 81 (Siripot) Road Sukhumvit Sub-District Bangjak District Phrakhanong
จงัหวดั กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย์ 10260
Province Bangkok Zip Code 10260

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2565

ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 เร่ิมประชุมเวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม Chambray Grand Ballroom ชั้น 7 โรงแรมอวานี สุขุมวิท กรุงเทพฯ เลขท่ี 2089 ถนน

สุขมุวทิ แขวงพระโขนงเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10260 หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the 2022 Annual General Meeting of Shareholders to be held on 29 April 2022

at 2:00 PM. at Chambray Grand Ballroom, 7th Floor, Avani Hotel Sukhumvit, Bangkok, No. 2089, Sukhumvit Rd., Phra Khanong Nuea, Wattana, Bangkok,

10260 or on the date and at the place as may be postponed or changed.

ติดอากรแสตมป์

20 บาท

Duty Stamp

20 Baht

เอกสารแนบ 5 ข

Attachment No. 5 B

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

วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2564 เม่ือวนัที่ 30 เมษายน 2564

Agenda 1 Consider and approve the minutes of 2021 on April 30th 2021.

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

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

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 2 รับทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี 2564

Agenda 2 Acknowledge the company’s performance of 2021.

Only acknowledgement / No Vote

วาระที่ 3 พจิารณาอนุมติังบการเงิน ประจําปี 2564 ส้ินสุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 และรายงานผู้สอบบัญชี

Agenda 3 Consider and approve the company’s financial statements ended December 31st, 2021 and Auditor report.

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

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

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 4 พจิารณาจ่ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงาน ประจําปี 2564
Agenda 4 Consider dividend from the performance and financial statements of the 2021.

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

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

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

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

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

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

53



เอกสารแนบ 5 ข

Attachment No. 5 B

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

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
Vote for an individual nominee.

นายพิสันต์ จินตนาภกัดี

Mr.Phisant Chintanapakdee

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
Vote for an individual nominee.

พลโทสินชยั นุตสถิตย์

Lt.Gen Sinchai Nusatit

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 6 พจิารณาอนุมติักาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2565
Agenda 6 Consider and determine the remuneration of the Board of Directors for 2022.

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

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

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 7 พจิารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าตอบแทน ประจําปี 2565
Agenda 7 Consider and appoint the Auditor and his fee for 2022.

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

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

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 8 พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี)
Agenda 8 Other subjects (if any)
(ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

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

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
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เอกสารแนบ 5 ข
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การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
Vote for an individual nominee.
นายเสวก ศรีสุชาต
Mr.Swake Srisuchart

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
Vote for an individual nominee.

นายพิสันต์ จินตนาภกัดี

Mr.Phisant Chintanapakdee

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
Vote for an individual nominee.

พลโทสินชยั นุตสถิตย์

Lt.Gen Sinchai Nusatit

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 6 พจิารณาอนุมติักาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2565
Agenda 6 Consider and determine the remuneration of the Board of Directors for 2022.

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

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

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 7 พจิารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าตอบแทน ประจําปี 2565
Agenda 7 Consider and appoint the Auditor and his fee for 2022.

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

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

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 8 พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี)
Agenda 8 Other subjects (if any)
(ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

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

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
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5. การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะน้ี ใหถื้อวา่การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่
เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุ้น

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

6. ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติ
ในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เทจ็จริงประการใด ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทน
ขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร

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

กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนงัสือมอบฉนัทะให้ถือเสมือนวา่
ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ

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

ลงช่ือ.....................................................................................ผูม้อบฉนัทะ

Signature Proxy Grantor

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

ลงช่ือ.....................................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ

Signature Proxy Holder

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

ลงช่ือ.....................................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ

Signature Proxy Holder

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

ลงช่ือ.....................................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ

Signature Proxy Holder

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

หมายเหตุ

Remarks
1. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้

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

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

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

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอน็จิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน)
The Proxy of the shareholder of Power Line Engineering Public Company Limited

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 เร่ิมประชุมเวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม Chambray Grand Ballroom ชั้น 7

โรงแรม อวานี สุขุมวิท กรุงเทพฯ เลขท่ี 2089 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10260 หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ี

อ่ืนดว้ย

In the 2022 Annual General Meeting of Shareholders to be held on 29 April 2022 at 2:00 PM. At Chambray Grand Ballroom, 7th Floor, Avani Hotel

Sukhumvit, Bangkok, No. 2089, Sukhumvit Rd., Phra Khanong Nuea, Wattana, Bangkok, 10260. or on the date and at the place as may be postponed or changed.

วาระที่ : ……………. เร่ือง : ………………………………………………………………
Agenda : Subject :

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

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

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ : ……………. เร่ือง : ………………………………………………………………
Agenda : Subject :

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

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

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ : ……………. เร่ือง : ………………………………………………………………
Agenda : Subject :

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

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

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ : ……………. เร่ือง : ………………………………………………………………
Agenda : Subject :

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

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

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
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Attachment No. 5 B

ใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
Attachment to Proxy Form B

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอน็จิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน)
The Proxy of the shareholder of Power Line Engineering Public Company Limited

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 เร่ิมประชุมเวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม Chambray Grand Ballroom ชั้น 7

โรงแรม อวานี สุขุมวิท กรุงเทพฯ เลขท่ี 2089 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10260 หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ี

อ่ืนดว้ย

In the 2022 Annual General Meeting of Shareholders to be held on 29 April 2022 at 2:00 PM. At Chambray Grand Ballroom, 7th Floor, Avani Hotel

Sukhumvit, Bangkok, No. 2089, Sukhumvit Rd., Phra Khanong Nuea, Wattana, Bangkok, 10260. or on the date and at the place as may be postponed or changed.

วาระที่ : ……………. เร่ือง : ………………………………………………………………
Agenda : Subject :

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

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

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ : ……………. เร่ือง : ………………………………………………………………
Agenda : Subject :

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

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

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ : ……………. เร่ือง : ………………………………………………………………
Agenda : Subject :

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

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

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ : ……………. เร่ือง : ………………………………………………………………
Agenda : Subject :

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

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

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
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วาระที่ : ……………. เร่ือง : ………………………………………………………………
Agenda : Subject :

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

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

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ : ……………. เร่ือง : ………………………………………………………………
Agenda : Subject :

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

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

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

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

ช่ือกรรมการ................................................................................................................
Directors Name

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ช่ือกรรมการ................................................................................................................
Directors Name

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ช่ือกรรมการ................................................................................................................
Directors Name

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ช่ือกรรมการ................................................................................................................
Directors Name

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ช่ือกรรมการ................................................................................................................
Directors Name

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ช่ือกรรมการ................................................................................................................
Directors Name

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ช่ือกรรมการ................................................................................................................
Directors Name

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
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Attachment No. 5 C
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

Proxy Form C
(แบบท่ีใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้)

(For foreign shareholders who have custodians in Thailand only)

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

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

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

ตาํบล/แขวง.................................................. อาํเภอ/เขต...................................................จงัหวดั................................................รหสัไปรษณีย.์...................
Sub-District District Province Zip Code
ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ (Custodian) ใหก้บั.................................................................................................................................
In the capacity of custodian with
ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอน็จิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน)
Being a shareholder is a shareholder in Power Line Engineering Public Company Limited
โดยถือหุน้จาํนวนทั้งส้ินรวม..................................................หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั...................................................เสียง ดงัน้ี
Holding the total amounting of shares and the voting right equals to votes as follows:

หุน้สามญั...............................................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนเสียง ไดเ้ท่ากบั..................................................เสียง
Ordinary share shares equivalent to voting right votes

2. ขอมอบฉนัทะให้
Here by appoint

(1)......................................................................................อาย.ุ.................ปี อยูบ่า้นเลขท่ี.............................ถนน............................................
Age Address Road

ตาํบล/แขวง............................................อาํเภอ/เขต..................................................จงัหวดั.................................................รหสัไปรษณีย.์..................หรือ
Sub-District District Province Zip Code ; or,

(2)......................................................................................อาย.ุ.................ปี อยูบ่า้นเลขท่ี.............................ถนน............................................
Age Address Road

ตาํบล/แขวง............................................อาํเภอ/เขต..................................................จงัหวดั.................................................รหสัไปรษณีย.์..................หรือ
Sub-District District Province Zip Code ; or,

(3) มอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ ดร.สิงห์ชยั อรุณวฒิุพงศ์ อายุ 62 ปี
Assign a proxy to the Independent Director/Chairman of the Audit Committee, Dr.Singchai Aroonvuthiphong Age 62 years

อยูบ่า้นเลขท่ี 2 ซอย สุขมุวทิ 81 (ศิริพจน)์ ถนน สุขมุวทิ แขวง บางจาก เขต พระโขนง
Address at No. 2 Soi Sukhumvit 81 (Siripot) Road Sukhumvit Sub-District Bangjak District Phrakhanong
จงัหวดั กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย์ 10260
Province Bangkok Zip Code 10260

(4) มอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ พลโทสินชยั นุตสถิตย์ อายุ 75 ปี
Assign a proxy to the Independent Director/Member of the Audit Committee, Lt.General Sinchai Nutsatid Age 75 years

อยูบ่า้นเลขท่ี 2 ซอย สุขมุวทิ 81 (ศิริพจน)์ ถนน สุขมุวทิ แขวง บางจาก เขต พระโขนง
Address at No. 2 Soi Sukhumvit 81 (Siripot) Road Sukhumvit Sub-District Bangjak District Phrakhanong
จงัหวดั กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย์ 10260
Province Bangkok Zip Code 10260

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the 2022 Annual General Meeting of Shareholders to be held on 29 April 2022 at

2:00 PM. at Chambray Grand Ballroom, 7th Floor, Avani Hotel Sukhumvit, Bangkok, No. 2089, Sukhumvit Rd., Phra Khanong Nuea, Wattana, Bangkok, 10260 or

on the date and at the place as may be postponed or changed.

ติดอากรแสตมป์

20 บาท

Duty Stamp

20 Baht
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ค น ห น่ึ ง ค น ใด เพี ยง ค น เดี ยว เป็ น ผูแ้ท น ข อ ง ขา้พ เจา้ เพ่ื อ เขา้ ร่ วม ป ร ะ ชุ ม แล ะ อ อ ก เสี ยง ล ง ค ะ แน น แท น ขา้ พ เจา้ ใน ก า รป ร ะ ชุ ม สามญั ผูถื้อ หุน้ ป ร ะ จาํปี 2565 ใน

วัน ศุ กร์ ที่ 29 เมษ ายน 2565 เร่ิ มปร ะชุ มเวล า 14.00 น. ณ ห้อ ง ป ร ะ ชุ ม Chambray Grand Ballroom ชั้น 7 โร ง แร ม อ ว า นี สุ ขุ ม วิท ก รุ ง เท พ ฯ เล ข ท่ี 2089 ถ น น สุ ขุ ม วิท

แขวง พ ระ โข น ง เห นือ เข ต วฒั น า กรุ ง เท พม ห าน คร 1 0260 ห รื อ ท่ี จะ พึง เล่ื อ น ไป ในวนั เว ล า แล ะ สถ าน ท่ี อ่ื น ดว้ ย



เอกสารแนบ 5 ค

Attachment No. 5 C
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

Proxy Form C
(แบบท่ีใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้)

(For foreign shareholders who have custodians in Thailand only)

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

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

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

ตาํบล/แขวง.................................................. อาํเภอ/เขต...................................................จงัหวดั................................................รหสัไปรษณีย.์...................
Sub-District District Province Zip Code
ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ (Custodian) ใหก้บั.................................................................................................................................
In the capacity of custodian with
ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอน็จิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน)
Being a shareholder is a shareholder in Power Line Engineering Public Company Limited
โดยถือหุน้จาํนวนทั้งส้ินรวม..................................................หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั...................................................เสียง ดงัน้ี
Holding the total amounting of shares and the voting right equals to votes as follows:

หุน้สามญั...............................................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนเสียง ไดเ้ท่ากบั..................................................เสียง
Ordinary share shares equivalent to voting right votes

2. ขอมอบฉนัทะให้
Here by appoint

(1)......................................................................................อาย.ุ.................ปี อยูบ่า้นเลขท่ี.............................ถนน............................................
Age Address Road

ตาํบล/แขวง............................................อาํเภอ/เขต..................................................จงัหวดั.................................................รหสัไปรษณีย.์..................หรือ
Sub-District District Province Zip Code ; or,

(2)......................................................................................อาย.ุ.................ปี อยูบ่า้นเลขท่ี.............................ถนน............................................
Age Address Road

ตาํบล/แขวง............................................อาํเภอ/เขต..................................................จงัหวดั.................................................รหสัไปรษณีย.์..................หรือ
Sub-District District Province Zip Code ; or,

(3) มอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ ดร.สิงห์ชยั อรุณวฒิุพงศ์ อายุ 62 ปี
Assign a proxy to the Independent Director/Chairman of the Audit Committee, Dr.Singchai Aroonvuthiphong Age 62 years

อยูบ่า้นเลขท่ี 2 ซอย สุขมุวทิ 81 (ศิริพจน)์ ถนน สุขมุวทิ แขวง บางจาก เขต พระโขนง
Address at No. 2 Soi Sukhumvit 81 (Siripot) Road Sukhumvit Sub-District Bangjak District Phrakhanong
จงัหวดั กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย์ 10260
Province Bangkok Zip Code 10260

(4) มอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ พลโทสินชยั นุตสถิตย์ อายุ 75 ปี
Assign a proxy to the Independent Director/Member of the Audit Committee, Lt.General Sinchai Nutsatid Age 75 years

อยูบ่า้นเลขท่ี 2 ซอย สุขมุวทิ 81 (ศิริพจน)์ ถนน สุขมุวทิ แขวง บางจาก เขต พระโขนง
Address at No. 2 Soi Sukhumvit 81 (Siripot) Road Sukhumvit Sub-District Bangjak District Phrakhanong
จงัหวดั กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย์ 10260
Province Bangkok Zip Code 10260

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2565 ใน

วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2564 เร่ิมประชุมเวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม Chambray Grand Ballroom ชั้น 7 โรงแรมอวานี สุขุมวิท กรุงเทพฯ เลขท่ี 2089 ถนนสุขุมวิท

แขวงพระโขนงเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10260 หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the 2022 Annual General Meeting of Shareholders to be held on 29 April 2022 at

2:00 PM. at Chambray Grand Ballroom, 7th Floor, Avani Hotel Sukhumvit, Bangkok, No. 2089, Sukhumvit Rd., Phra Khanong Nuea, Wattana, Bangkok, 10260 or

on the date and at the place as may be postponed or changed.

ติดอากรแสตมป์

20 บาท

Duty Stamp

20 Baht

เอกสารแนบ 5 ค

Attachment No. 5 C

1. ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี
I/We therefore would like to vote for each agenda item as follows:

วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2564 เม่ือวนัที่ 30 เมษายน 2564

Agenda 1 Consider and approve the minutes of 2021 on April 30th 2021.

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

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

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 2 รับทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี 2564

Agenda 2 Acknowledge the company’s performance of 2021.

Only acknowledgement / No Vote

วาระที่ 3 พจิารณาอนุมติังบการเงิน ประจําปี 2564 ส้ินสุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 และรายงานผู้สอบบัญชี

Agenda 3 Consider and approve the company’s financial statements ended December 31st, 2021 and Auditor report.

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

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

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 4 พจิารณาจ่ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงาน ประจําปี 2564
Agenda 4 Consider dividend from the performance and financial statements of the 2021.

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

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

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

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

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

(ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.
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เอกสารแนบ 5 ค

Attachment No. 5 C
การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
Vote for an individual nominee.
นายเสวก ศรีสุชาต
Mr.Swake Srisuchart

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
Vote for an individual nominee.

นายพิสันต์ จินตนาภกัดี

Mr.Phisant Chintanapakdee

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
Vote for an individual nominee.

พลโทสินชยั นุตสถิตย์

Lt.Gen Sinchai Nusatit

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 6 พจิารณาอนุมติักาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2565
Agenda 6 Consider and determine the remuneration of the Board of Directors for 2022.

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

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

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 7 พจิารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าตอบแทน ประจําปี 2565
Agenda 7 Consider and appoint the Auditor and his fee for 2022.

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

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

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 8 พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี)
Agenda 8 Other subjects (if any)

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

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

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
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เอกสารแนบ 5 ค

Attachment No. 5 C
การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
Vote for an individual nominee.
นายเสวก ศรีสุชาต
Mr.Swake Srisuchart

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
Vote for an individual nominee.

นายพิสันต์ จินตนาภกัดี

Mr.Phisant Chintanapakdee

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
Vote for an individual nominee.

พลโทสินชยั นุตสถิตย์

Lt.Gen Sinchai Nusatit

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 6 พจิารณาอนุมติักาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2565
Agenda 6 Consider and determine the remuneration of the Board of Directors for 2022.

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

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

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 7 พจิารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าตอบแทน ประจําปี 2565
Agenda 7 Consider and appoint the Auditor and his fee for 2022.

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

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

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 8 พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี)
Agenda 8 Other subjects (if any)

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

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

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

เอกสารแนบ 5 ค

Attachment No. 5 C

5. การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะน้ี ใหถื้อวา่การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่
เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุ้น

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

6. ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติ
ในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เทจ็จริงประการใด ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทน
ขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร

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

กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนงัสือมอบฉนัทะให้ถือเสมือนวา่
ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ

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

ลงช่ือ.....................................................................................ผูม้อบฉนัทะ

Signature Proxy Grantor

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

ลงช่ือ.....................................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ

Signature Proxy Holder

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

ลงช่ือ.....................................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ

Signature Proxy Holder

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

ลงช่ือ.....................................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ

Signature Proxy Holder

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

หมายเหตุ

Remarks
1. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้

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

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

3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูรั้บมอบฉนัทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดใ้นใบประจาํต่อแบบหนงัสือมอบ
ฉนัทะ แบบ ข. ตามแนบ
In case there is any further agenda apart from specified above brought into consideration in the Meeting, the proxy holder may use the Attachment to
Proxy Form B
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เอกสารแนบ 5 ค

Attachment No. 5 C

ใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
Attachment to Proxy Form C

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอน็จิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน)
The Proxy of the shareholder of Power Line Engineering Public Company Limited

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2565 ในวันศุกร์ท่ี 29 เมษายน 2565 เร่ิมประชุมเวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม Chambray Grand Ballroom ชั้น 7

โรงแรม อวานี สุขุมวิท กรุงเทพฯ เลขท่ี 2089 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10260 หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ี

อ่ืนดว้ย

In the 2022 Annual General Meeting of Shareholders to be held on 29 April 2022 at 2:00 PM. At Chambray Grand Ballroom, 7th Floor, Avani Hotel

Sukhumvit, Bangkok, No. 2089, Sukhumvit Rd., Phra Khanong Nuea, Wattana, Bangkok, 10260. or on the date and at the place as may be postponed or changed.

วาระที่ : ……………. เร่ือง : ………………………………………………………………
Agenda : Subject :

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

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

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ : ……………. เร่ือง : ………………………………………………………………
Agenda : Subject :

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

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

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ : ……………. เร่ือง : ………………………………………………………………
Agenda : Subject :

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

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

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ : ……………. เร่ือง : ………………………………………………………………
Agenda : Subject :

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

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

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
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เอกสารแนบ 5 ค

Attachment No. 5 C

ใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
Attachment to Proxy Form C

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอน็จิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน)
The Proxy of the shareholder of Power Line Engineering Public Company Limited

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2565 ในวันศุกร์ท่ี 29 เมษายน 2565 เร่ิมประชุมเวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม Chambray Grand Ballroom ชั้น 7

โรงแรม อวานี สุขุมวิท กรุงเทพฯ เลขท่ี 2089 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10260 หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ี

อ่ืนดว้ย

In the 2022 Annual General Meeting of Shareholders to be held on 29 April 2022 at 2:00 PM. At Chambray Grand Ballroom, 7th Floor, Avani Hotel

Sukhumvit, Bangkok, No. 2089, Sukhumvit Rd., Phra Khanong Nuea, Wattana, Bangkok, 10260. or on the date and at the place as may be postponed or changed.

วาระที่ : ……………. เร่ือง : ………………………………………………………………
Agenda : Subject :

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

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

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ : ……………. เร่ือง : ………………………………………………………………
Agenda : Subject :

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

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

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ : ……………. เร่ือง : ………………………………………………………………
Agenda : Subject :

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

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

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ : ……………. เร่ือง : ………………………………………………………………
Agenda : Subject :

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

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

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
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Attachment No. 5 C
วาระที่ : ……………. เร่ือง : ………………………………………………………………
Agenda : Subject :

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

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

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ : ……………. เร่ือง : ………………………………………………………………
Agenda : Subject :

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

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

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

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

ช่ือกรรมการ................................................................................................................
Directors Name

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ช่ือกรรมการ................................................................................................................
Directors Name

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ช่ือกรรมการ................................................................................................................
Directors Name

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ช่ือกรรมการ................................................................................................................
Directors Name

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ช่ือกรรมการ................................................................................................................
Directors Name

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ช่ือกรรมการ................................................................................................................
Directors Name

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ช่ือกรรมการ................................................................................................................
Directors Name

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
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เอกสารแนบ 6

Attachment No. 6

รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการอสิระผู้รับมอบฉันทะ

Details of Independent Director

กรรมการอสิระผู้รับมอบฉันทะท่านที่ 1

ช่ือ/นามสกลุ ดร.สิงห์ชยั อรุณวฒิุพงศ์

Name Dr. Singchai Aroonvuthiphong

วนั/เดือน/ปีเกดิ 25 ตุลาคม 2503 อายุ 62 ปี

Birth date 25 October 1960 Age 62 years

ตําแหน่ง กรรมการอิสระ (แต่งตั้งเม่ือปี 2545)

Positions Independent Director (Elected in 2002)

ประธานกรรมการตรวจสอบ (แต่งตั้งเม่ือปี 2545)

Chairman of Audit Committee (Elected in 2002)

ประวตัิการศึกษา ปริญญาเอก สาขาการจดัการธุรกิจ มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนดุสิต

Education Doctoral Degree General Business Suan Dusit Rajabhat University

ปริญญาโท สาขา บริหารทัว่ไป มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย

Master Degree General Administration University of the Thai Chamber of Commerce

ประกาศนียบตัร สาขาสอบบญัชี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

Diploma Accounting Auditor Thammasat University

ปริญญาตรี สาขาการบญัชี มหาวทิยาลยัรามคาํแหง

Bachelor Degree Accounting Ramkhamhaeng University

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

Training

ประสบการณ์ทํางาน ปัจจุบนั กรรมการอิสระ

Work Experience Present ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษทั เพาเวอร์ไลน์ เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน)

Independent and

Chairman of Audit Committee Power Line Engineering Public Company Limited

ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั สิรินทร์ ซีพเีอ จาํกดั

Present Manager Director Sirin CPA Company Limited

ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เกรซเฟิร์ม จาํกดั

Present Manager Director Gracefirm Company Limited

ปัจจุบนั กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษทั ทานตะวนัอุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน)

Present Independent Director and

Member of the Audit Committee Thantawan Industry Public Company Limited

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม AGM คร้ังนี้ -ไม่มี-

Interest in the agenda considered -No-
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เอกสารแนบ 6

Attachment No. 6

รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการอสิระผู้รับมอบฉันทะ

Details of Independent Director
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ประธานกรรมการตรวจสอบ (แต่งตั้งเม่ือปี 2545)

Chairman of Audit Committee (Elected in 2002)

ประวตัิการศึกษา ปริญญาเอก สาขาการจดัการธุรกิจ มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนดุสิต

Education Doctoral Degree General Business Suan Dusit Rajabhat University

ปริญญาโท สาขา บริหารทัว่ไป มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย

Master Degree General Administration University of the Thai Chamber of Commerce

ประกาศนียบตัร สาขาสอบบญัชี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

Diploma Accounting Auditor Thammasat University

ปริญญาตรี สาขาการบญัชี มหาวทิยาลยัรามคาํแหง

Bachelor Degree Accounting Ramkhamhaeng University

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

Training

ประสบการณ์ทํางาน ปัจจุบนั กรรมการอิสระ

Work Experience Present ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษทั เพาเวอร์ไลน์ เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน)

Independent and

Chairman of Audit Committee Power Line Engineering Public Company Limited

ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั สิรินทร์ ซีพเีอ จาํกดั

Present Manager Director Sirin CPA Company Limited

ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เกรซเฟิร์ม จาํกดั

Present Manager Director Gracefirm Company Limited

ปัจจุบนั กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษทั ทานตะวนัอุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน)

Present Independent Director and

Member of the Audit Committee Thantawan Industry Public Company Limited

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม AGM คร้ังนี้ -ไม่มี-

Interest in the agenda considered -No-

เอกสารแนบ 6

Attachment No. 6

กรรมการอสิระผู้รับมอบฉันทะท่านที่ 2

ช่ือ/นามสกลุ พลโทสินชยั นุตสถิตย์

Name Lt.General Sinchai Nutsatid

วนั/เดือน/ปีเกดิ 2 สิงหาคม 2490 อายุ 75 ปี

Birth date 2 August 1947 Age 75 years

ตําแหน่ง กรรมการอิสระ (แต่งตั้งเม่ือปี 2545)

Positions Independent Director (Elected in 2002)

กรรมการตรวจสอบ (แต่งตั้งเม่ือปี 2545)

Member of Audit Committee (Elected in 2002)

ประวตัิการศึกษา วปรอ. 4313 วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร

Education NDC.4313 National Defence College

ปริญญาตรี สาขาวทิยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้

Bachelor Degree Science Chulachomklao Royal Military Academy

ประวตัิการอบรม DAP 41/2005, DCP 136/2010

Training

ประสบการณ์ทํางาน ปัจจุบนั กรรมการอิสระ

Work Experience Present ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษทั เพาเวอร์ไลน์ เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน)

Independent and

Member of Audit Committee Power Line Engineering Public Company Limited

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม AGM คร้ังนี้ มีส่วนไดเ้สีย โดยท่านเป็นหน่ึงในกรรมการท่ีครบกาํหนดออกตามวาระ

(วาระท่ี 5)

Interest in the agenda considered Lt.General Sinchai Nutsatid in one the member of the Board of Directors,

who retired by rotation for the AGM and has a related interest in Agenda 5
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เอกสารแนบ 7

คาํช้ีแจง การลงทะเบียน วธีิการมอบฉันทะ การแสดงเอกสารเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอน็จิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน)

บริษทัไดจ้ดัเตรียมหนงัสือมอบฉนัทะ ทั้ง 3 แบบ ตามท่ีกระทรวงพาณิชยไ์ดก้าํหนดไว้ ไดแ้ก่

1. แบบ ก. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะทัว่ไปซ่ึงเป็นแบบท่ีง่ายไม่ซบัซอ้น

2. แบบ ข. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะท่ีกาํหนดรายการต่าง ๆ ท่ีจะมอบไวช้ดัเจน

3. แบบ ค. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะท่ีกาํหนดไวส้าํหรับ Custodian

เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเองจะมอบฉนัทะใหบุ้คคลอ่ืนเขา้ประชุมแทน หรือมอบฉนัทะให้

กรรมการอิสระของบริษทัเป็นผูล้งคะแนนออกเสียง โดยเลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะเพียงแบบเดียวกรอกขอ้ความแลว้

จดัส่งมายงับริษทัก่อนการประชุม

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษทัจะเร่ิมเปิดใหล้งทะเบียนและตรวจสอบความสมบูรณ์ของหนงัสือมอบฉนัทะเป็นเวลา 2 ชัว่โมงก่อนการประชุม

และจะปิดรับการลงทะเบียนเม่ือถึงเวลาเร่ิมประชุม

เอกสารทีต้่องใช้ในการลงทะเบียน

1. กรณทีีผู้่ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา

1.1 กรณีผูถื้อหุน้เขา้ประชุมดว้ยตนเองใหแ้สดงเอกสารท่ีส่วนราชการออกใหซ่ึ้งปรากฏรูปถ่ายของผูถื้อหุน้

และยงัไม่หมดอายุ เช่น บตัรประชาชน ใบขบัข่ี หรือหนงัสือเดินทาง

1.2 กรณีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเขา้ประชุม

(ก) หนงัสือมอบฉนัทะซ่ึงไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้ง ครบถว้น และลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะและผูรั้บ

มอบฉนัทะ

(ข) สาํเนาภาพถ่ายเอกสารท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูถื้อหุน้ โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ขา้งตน้

และผูม้อบฉนัทะไดล้งช่ือรับรองสาํเนาถูกตอ้ง

(ค) เอกสารท่ีส่วนราชการออกใหผู้รั้บมอบฉนัทะ โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ขา้งตน้

1.3 กรณีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหก้บั Custodian

(ก) หนงัสือมอบฉนัทะซ่ึงไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้ง ครบถว้น และลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะ และผูรั้บ

มอบฉนัทะ

(ข) สาํเนาภาพถ่ายเอกสารท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูถื้อหุน้โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ขา้งตน้ และผู ้

มอบฉนัทะ

ไดล้งช่ือรับรองสาํเนาถูกตอ้ง

(ค) หนงัสือมอบอาํนาจจากผูถื้อหุน้ให้ Custodian เป็นผูด้าํเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะทาํ

แทน

(ง) หนงัสือยนืยนัวา่ผูล้งนามรับมอบฉนัทะไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกิจ Custodian
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เอกสารแนบ 7

คาํช้ีแจง การลงทะเบียน วธีิการมอบฉันทะ การแสดงเอกสารเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอน็จิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน)

บริษทัไดจ้ดัเตรียมหนงัสือมอบฉนัทะ ทั้ง 3 แบบ ตามท่ีกระทรวงพาณิชยไ์ดก้าํหนดไว้ ไดแ้ก่

1. แบบ ก. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะทัว่ไปซ่ึงเป็นแบบท่ีง่ายไม่ซบัซอ้น

2. แบบ ข. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะท่ีกาํหนดรายการต่าง ๆ ท่ีจะมอบไวช้ดัเจน

3. แบบ ค. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะท่ีกาํหนดไวส้าํหรับ Custodian

เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเองจะมอบฉนัทะใหบุ้คคลอ่ืนเขา้ประชุมแทน หรือมอบฉนัทะให้

กรรมการอิสระของบริษทัเป็นผูล้งคะแนนออกเสียง โดยเลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะเพียงแบบเดียวกรอกขอ้ความแลว้

จดัส่งมายงับริษทัก่อนการประชุม

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษทัจะเร่ิมเปิดใหล้งทะเบียนและตรวจสอบความสมบูรณ์ของหนงัสือมอบฉนัทะเป็นเวลา 2 ชัว่โมงก่อนการประชุม

และจะปิดรับการลงทะเบียนเม่ือถึงเวลาเร่ิมประชุม

เอกสารทีต้่องใช้ในการลงทะเบียน

1. กรณทีีผู้่ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา

1.1 กรณีผูถื้อหุน้เขา้ประชุมดว้ยตนเองใหแ้สดงเอกสารท่ีส่วนราชการออกใหซ่ึ้งปรากฏรูปถ่ายของผูถื้อหุน้

และยงัไม่หมดอายุ เช่น บตัรประชาชน ใบขบัข่ี หรือหนงัสือเดินทาง

1.2 กรณีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเขา้ประชุม

(ก) หนงัสือมอบฉนัทะซ่ึงไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้ง ครบถว้น และลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะและผูรั้บ

มอบฉนัทะ

(ข) สาํเนาภาพถ่ายเอกสารท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูถื้อหุ้น โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ขา้งตน้

และผูม้อบฉนัทะไดล้งช่ือรับรองสาํเนาถูกตอ้ง

(ค) เอกสารท่ีส่วนราชการออกใหผู้รั้บมอบฉนัทะ โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ขา้งตน้

1.3 กรณีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหก้บั Custodian

(ก) หนงัสือมอบฉนัทะซ่ึงไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้ง ครบถว้น และลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะ และผูรั้บ

มอบฉนัทะ

(ข) สาํเนาภาพถ่ายเอกสารท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูถื้อหุน้โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ขา้งตน้ และผู ้

มอบฉนัทะ

ไดล้งช่ือรับรองสาํเนาถูกตอ้ง

(ค) หนงัสือมอบอาํนาจจากผูถื้อหุน้ให้ Custodian เป็นผูด้าํเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะทาํ

แทน

(ง) หนงัสือยนืยนัวา่ผูล้งนามรับมอบฉนัทะไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกิจ Custodian

เอกสารแนบ 7

2. กรณทีีผู้่ถือหุ้นเป็นนิตบุิคคล

2.1 กรณีผูแ้ทนของผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง

(ก) เอกสารท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูแ้ทน โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ขา้งตน้

(ข) สาํเนาภาพถ่ายหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้ ซ่ึงรับรองสาํเนาถูกตอ้งโดย

ผูแ้ทนนิติบุคคลและมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นวา่ผูแ้ทนซ่ึงเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมมีอาํนาจกระทาํการ

แทนนิติบุคคล ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้

2.2 กรณีท่ีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเขา้ประชุม

(ก) หนงัสือมอบฉนัทะซ่ึงไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้ง ครบถว้น และลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะและผูรั้บ

มอบฉนัทะ

(ข) สาํเนาภาพถ่ายหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้ ซ่ึงรับรองสาํเนาถูกตอ้งโดย

ผูแ้ทนนิติบุคคลและมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นวา่ผูแ้ทนนิติบุคคลซ่ึงลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะมี

อาํนาจกระทาํการแทนนิติบุคคลซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้

(ค) สาํเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกใหผู้แ้ทนของนิติบุคคล (กรรมการ) ซ่ึงเป็นผูม้อบฉนัทะและลงช่ือ

รับรองสาํเนาถูกตอ้ง

(ง) เอกสารท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูรั้บมอบฉนัทะ โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ขา้งตน้

2.3 กรณีท่ีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหก้บั Custodian

(ก) หนงัสือมอบฉนัทะซ่ึงไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้ง ครบถว้น และลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะและผูรั้บ

มอบฉนัทะ

(ข) สาํเนาภาพถ่ายหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้ ซ่ึงรับรองสาํเนาถูกตอ้งโดย

ผูแ้ทนนิติบุคคลและมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นวา่ผูแ้ทนนิติบุคคลซ่ึงลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะมี

อาํนาจกระทาํการแทนนิติบุคคลซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้

(ค) สาํเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกใหผู้แ้ทนของนิติบุคคล (กรรมการ) ซ่ึงเป็นผูม้อบฉนัทะและลงช่ือ

รับรองสาํเนาถูกตอ้ง

(ง) หนงัสือมอบอาํนาจจากนิติบุคคลผูถื้อหุน้ให้ Custodian เป็นผูด้าํเนินการลงนามในหนงัสือมอบ

ฉนัทะทาํแทน

(จ) หนงัสือยนืยนัวา่ผูล้งนามรับมอบฉนัทะไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกิจ Custodian
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Attachment No.7

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

Power Line Engineering Public Company Limited

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

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

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

Registration for Attending the Meeting
Examining the completion of the Proxy Form and registration for attending the meeting will be started 2.00
hours prior to the commencement of the meeting and will be closed at the commencement of the Meeting.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(d) An original of the proxy’s official ID card as referred to in 1.1
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Attachment No.7

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

Power Line Engineering Public Company Limited

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

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

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

Registration for Attending the Meeting
Examining the completion of the Proxy Form and registration for attending the meeting will be started 2.00
hours prior to the commencement of the meeting and will be closed at the commencement of the Meeting.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Attachment No.7

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

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

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

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

(d) Letter of power of attorney of shareholder to custodian
(e) Letter of certification or permit to certify permission to act as custodian
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เอกสารแนบ 8

ข้อบังคบั

บริษทั เพาเวอร์ไลน์ เอน็จิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน)

ส่วนที่เกีย่วข้องกบัการประชุมผู้ถือหุ้น

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

หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น

ขอ้ 24. คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประจาํปีภายใน 4 เดือนนบัแต่

วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีบริษทั

การประชุมผูถื้อหุน้คราวอ่ืนนอกจากท่ีกล่าวแลว้ ใหเ้รียกวา่การประชุมวสิามญั คณะกรรมการจะ

เรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเม่ือใดกไ็ดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร หรือผูถื้อหุน้รวมกนันบัจาํนวนหุน้ไดไ้ม่

นอ้ยกวา่ 1 ใน 5 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด หรือผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่ 25 คน ซ่ึงมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่

1 ใน 10 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด จะเขา้ช่ือกนัทาํหนงัสือขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการ

ประชุมวสิามญัเม่ือใดกไ็ด้ แต่ตอ้งระบุเหตุผลในการท่ีขอใหเ้รียกประชุมไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีน้ี

ใหค้ณะกรรมการจดัประชุมผูถื้อหุน้ภายใน 1 เดือนนบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้

ขอ้ 25 ในการเรียกประชุมผูถื้อหุน้ใหค้ณะกรรมการจดัทาํเป็นหนงัสือนดัประชุม ระบุสถานท่ี วนั เวลา

ระเบียบวาระการประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุม พร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุวา่เป็นเร่ืองท่ีจะ

เสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมติัหรือเพ่ือพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว และจดัส่งใหผู้ถื้อหุน้

ทราบไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชุม และโฆษณาคาํบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพติ์ดต่อกนั 3 วนัก่อนวนั

ประชุมไม่นอ้ยกวา่ 3 วนั

ในการประชุมผูถื้อหุน้สามารถจดัประชุมได้ ณ ทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ของบริษทั หรือ

จงัหวดัอ่ืนทัว่ราชอาณาจกัร

ขอ้ 26. ในการประชุมผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้อาจมอบฉนัทะใหบุ้คคลอ่ืนเขา้ประชุม และออกเสียงแทนตนใน

การประชุมกไ็ด้ หนงัสือมอบฉนัทะจะตอ้งลงวนัท่ีและลงลายมือช่ือของผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะ และจะตอ้งเป็นไปตาม

แบบท่ีนายทะเบียนกาํหนด

หนงัสือมอบฉนัทะน้ีจะตอ้งมอบใหแ้ก่ประธานกรรมการหรือผูท่ี้ประธานกาํหนด ณ ท่ีประชุมก่อน

ผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ประชุม

ขอ้ 27. ในการประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ยกวา่

25 คน และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด หรือมีผูถื้อหุน้ และผูรั้บ

มอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้มาประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวนผูถื้อหุน้ทั้งหมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ย

กวา่ 1 ใน 3 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม
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เอกสารแนบ 8

ข้อบังคบั

บริษทั เพาเวอร์ไลน์ เอน็จิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน)

ส่วนที่เกีย่วข้องกบัการประชุมผู้ถือหุ้น

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

หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น

ขอ้ 24. คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประจาํปีภายใน 4 เดือนนบัแต่

วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีบริษทั

การประชุมผูถื้อหุน้คราวอ่ืนนอกจากท่ีกล่าวแลว้ ใหเ้รียกวา่การประชุมวสิามญั คณะกรรมการจะ

เรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเม่ือใดกไ็ดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร หรือผูถื้อหุน้รวมกนันบัจาํนวนหุน้ไดไ้ม่

นอ้ยกวา่ 1 ใน 5 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด หรือผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่ 25 คน ซ่ึงมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่

1 ใน 10 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด จะเขา้ช่ือกนัทาํหนงัสือขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการ

ประชุมวสิามญัเม่ือใดกไ็ด้ แต่ตอ้งระบุเหตุผลในการท่ีขอใหเ้รียกประชุมไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีน้ี

ใหค้ณะกรรมการจดัประชุมผูถื้อหุน้ภายใน 1 เดือนนบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้

ขอ้ 25 ในการเรียกประชุมผูถื้อหุน้ใหค้ณะกรรมการจดัทาํเป็นหนงัสือนดัประชุม ระบุสถานท่ี วนั เวลา

ระเบียบวาระการประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุม พร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุวา่เป็นเร่ืองท่ีจะ

เสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมติัหรือเพ่ือพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว และจดัส่งใหผู้ถื้อหุน้

ทราบไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชุม และโฆษณาคาํบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพติ์ดต่อกนั 3 วนัก่อนวนั

ประชุมไม่นอ้ยกวา่ 3 วนั

ในการประชุมผูถื้อหุน้สามารถจดัประชุมได้ ณ ทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ของบริษทั หรือ

จงัหวดัอ่ืนทัว่ราชอาณาจกัร

ขอ้ 26. ในการประชุมผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้อาจมอบฉนัทะใหบุ้คคลอ่ืนเขา้ประชุม และออกเสียงแทนตนใน

การประชุมกไ็ด้ หนงัสือมอบฉนัทะจะตอ้งลงวนัท่ีและลงลายมือช่ือของผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะ และจะตอ้งเป็นไปตาม

แบบท่ีนายทะเบียนกาํหนด

หนงัสือมอบฉนัทะน้ีจะตอ้งมอบใหแ้ก่ประธานกรรมการหรือผูท่ี้ประธานกาํหนด ณ ท่ีประชุมก่อน

ผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ประชุม

ขอ้ 27. ในการประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ยกวา่

25 คน และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด หรือมีผูถื้อหุน้ และผูรั้บ

มอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้มาประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวนผูถื้อหุน้ทั้งหมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ย

กวา่ 1 ใน 3 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม

เอกสารแนบ 8

ในกรณีท่ีปรากฎวา่การประชุมผูถื้อหุน้คร้ังใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแลว้ถึง 1 ชัว่โมงจาํนวนผูถื้อหุน้

ซ่ึงมาเขา้ร่วมประชุมไม่ครบองคป์ระชุมตามท่ีกาํหนดไว้ หากวา่การประชุมผูถื้อหุน้ไดเ้รียกนดั เพราะผูถื้อหุน้ร้องขอ

การประชุมเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อหุน้นั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุม เพราะผูถื้อหุน้ร้องขอใหน้ดัประชุม

ใหม่ และใหส่้งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัก่อวนัประชุม ในการประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่บงัคบัวา่

จะตอ้งครบองคป์ระชุม

ในการประชุมผูถื้อหุน้ใหป้ระธานกรรมการนัง่เป็นประธานท่ีประชุม ถา้ไม่มีประธาน กรรมการ

หรือประธานกรรมการมิไดม้าเขา้ประชุม ถา้มีรองประธานกรรมการใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้รอง

ประธานกรรมการไม่มี หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบติัหนา้ท่ีได้ กใ็หท่ี้ประชุมเลือกตั้งผูถื้อหุน้คนหน่ึงซ่ึงไดเ้ขา้ร่วมประชุมเป็น

ประธาน

ขอ้ 28. ในการออกเสียงลงคะแนนใหหุ้น้หน่ึงหุน้มีเสียงหน่ึงเสียง และมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้นั้นให้

ประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี

(1) ในกรณีปกติใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้

มีคะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด

(2) ในกรณีดงัต่อไปน้ีใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้
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(6) กิจการอ่ืน ๆ
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Attachment No.8

The Articles of Association
Of

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

Chapter 4 Meeting of Shareholders

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

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

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

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

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

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

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

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

The chairman of the Board of Directors shall be the chairman of the shareholder meetings.
In case the chairman of the Board of Directors does not present at the meeting or unable to perform his duty,
and if there is a vice-chairman, the vice-chairman present at the meeting shall be the chairman of the meeting.
In case the vice-chairman is unable to perform his duty, the shareholders present at the meeting shall elect one
shareholder to be the chairman of the meeting.
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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.
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Attachment No.8

Article 28. In casting votes, one share shall be entitled to one vote. A resolution of the
shareholder meeting shall require :

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

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

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

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

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

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

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

their terms.
(5) Appointing auditor and fixing the remuneration for auditing
(6) Any other business.
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เอกสารแนบ 9

ข้ันตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2565

บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอน็จิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) (PLE)

วนัศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565

ผู้ถือหุ้น PLE

มาด้วยตนเอง
เร่ิมรับลงทะเบียน
เวลา 12.00 น.

บริษทัลงทะเบียนการประชุม
ดว้ยระบบ Barcode

- แสดงบตัรประจาํตวัประชาชน(ตวัจริง)

- แบบฟอร์มลงทะเบียน Barcode

มอบฉันทะ
เร่ิมรับลงทะเบียน
เวลา 12.00 น.

รับบตัรลงคะแนน

ตรวจหนงัสือมอบฉนัทะ

- แสดงหนงัสือมอบฉนัทะและเอกสารท่ีถูกตอ้ง

- แสดงสาํเนาบตัรประจาํตวัผูม้อบฉนัทะและ

ผูรั้บมอบฉนัทะ โดยรับรองสาํเนาถูกตอ้ง

- แบบฟอร์มลงทะเบียน Barcode

ประธานเปิดประชุม
เวลา 14.00 น.

ประธานเสนอวาระการประชุมตามลาํดบั

กรณีมีผูต้อ้งการคดัคา้นหรืองดออกเสียงใน
วาระใดๆ ใหย้กมือและกรอกบตัรลงคะแนน

เจา้หนา้ท่ีเกบ็บตัรลงคะแนน
สาํหรับผูค้ดัคา้นหรืองดออกเสียง

(ส่วนวาระคดัเลือกกรรมการจะจดัเกบ็ทั้งหมด)

ประธานกล่าวสรุปคะแนนต่อท่ีประชุม

บริษทัจดัใหมี้ Inspector
ประกอบดว้ยท่ีปรึกษา
กฎหมาย, ผูส้อบบญัชี,
เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบภายใน
ของบริษทั ตวัแทนผูถื้อหุน้
เพ่ือทาํหนา้ท่ีตรวจสอบการ
นบัคะแนนเสียงในการ
ประชุมผูถื้อหุน้ เพ่ือใหก้าร
ประชุมฯ เป็นไปอยา่ง
โปร่งใส ถูกกฎหมาย

เขา้หอ้งประชุม
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Attachment No.9

Procedures for attending of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders
Power Line Engineering Public Company Limited (PLE)

April 29th, 2022

Shareholders of
Power Line Engineering
Public Company Limited

(PLE)

Attending in Person
Registration desk

(Open at 12.00 Noon)

The Company uses Barcode
System for Meeting

Registration

- Showing ID Card
- Barcode Registration Form
-

Voting by Proxy
Registered desk

(Open at 12.00 Noon)

Receive ballot cards

Review the proxy

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

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

Attend the meeting

The meeting will be opened by the Chairman
at 2.00 PM.

The agenda will be proposed by the chairman
item by item

Shareholders who would like to vote against
or abstain from voting on any item on the
agenda should raise their hands and express

their intention

The ballot will be collected by the Company’s
officers from the shareholders mentioned above
(Only the agenda of appointing directors, all

ballots will be collected)

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

75



5678

แบบฟอร์มขอรับรายงานประจําปี 2564 (แบบรูปเล่ม)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษทัฯ ได้จดัทาํรายงานประจาํปี 2564 ท่ีมีขอ้มูลตามขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย์ ในรูปเล่มแบบดิจิทลัผา่นช่องทาง QR Code ซ่ึงไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมฉบบัน้ีแลว้

ทั้งน้ี หากผูถื้อหุ้นมีความประสงคจ์ะขอรับรายงานประจาํปี 2564 ท่ีไดจ้ดัพิมพแ์บบรูปเล่ม โดยมีเน้ือหาเช่นเดียวกนักบั

รูปแบบดิจิทลั โปรดแจง้รายละเอียดผา่นช่องทางตามท่ีไดร้ะบุดา้นล่างมายงับริษทัฯ เพ่ือจดัส่งใหต่้อไป

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

(โปรดระบุช่ือ-นามสกลุ ท่ีอยู่ และหมายเลขโทรศพัทใ์หค้รบถว้น)

ขา้พเจา้ ช่ือ......................................................นามสกลุ...................................................................บา้นเลขท่ี.................................

ตรอก/ซอย.........................................ถนน....................................................................ตาํบล / แขวง..............................................

อาํเภอ / เขต...............................................จงัหวดั.................................................................รหสัไปรษณีย.์....................................

หมายเลขโทรศพัท์ (บา้น).............................................................................(ท่ีทาํงาน)....................................................................

(มือถือ)...............................................................................(อีเมล)....................................................................................................

มีความประสงคข์อรับเอกสารดงัต่อไปน้ี ในรูปแบบเล่ม (กรุณาทาํเคร่ืองหมายในช่อง )

รายงานประจําปี 2564

ท่านผู้ถือหุ้นสามารถส่งรายละเอยีดการขอรับเอกสารมายงับริษัทฯ ได้ที่ :

โทรศพัทห์มายเลข 0-23320345 ต่อ 1127 หรือ 1221

หรือ อีเมล : pirunporn@ple.co.th

หรือ ติดต่อขอรับท่ี : ฝ่ายเลขานุการบริษทั

บริษทั เพาเวอร์ไลน์ เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน)

เลขท่ี 2 ซอยสุขมุวทิ 81 (ศิริพจน)์ แขวงบางจาก

เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

เอกสารแนบ 10
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แบบฟอร์มขอรับรายงานประจําปี 2564 (แบบรูปเล่ม)
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หรือ อีเมล : pirunporn@ple.co.th

หรือ ติดต่อขอรับท่ี : ฝ่ายเลขานุการบริษทั

บริษทั เพาเวอร์ไลน์ เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน)

เลขท่ี 2 ซอยสุขมุวทิ 81 (ศิริพจน)์ แขวงบางจาก

เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

เอกสารแนบ 10
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แบบฟอร์มคาํถามล่วงหน้าตามวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2565

ของ บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอน็จิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน)

เรียน เลขานุการบริษัท

บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอน็จิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน)

ขา้พเจา้ (ระบุช่ือ-นามสกลุ / บริษทั / กองทุน)..............................................................................................................................

กรุณาทาํเคร่ืองหมาย√ ในช่อง ( )

( ) ผูถื้อหุน้ บริษทั เพาเวอร์ไลน์ เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน)

( ) ผูรั้บมอบฉนัทะจาก..................................................................................................ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั

มีคาํถามเก่ียวกบัวาระต่าง ๆ ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2565 ของบริษทั ดงัน้ี

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ท่านผู้ถือหุ้นสามารถส่งรายละเอยีดข้างต้นมายงับริษัท ได้ที่ :

โทรศพัทห์มายเลข 0-23320345 ติดต่อ นางสาวพิรุณพร เหล่ียมมุกดา 1127 หรือ 1221 นางสาวสุกญัญา อ่อนตา

หรือ อีเมล : pirunporn@ple.co.th

หรือ ท่ีอยู่ : ฝ่ายเลขานุการบริษทั

บริษทั เพาเวอร์ไลน์ เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน)

เลขท่ี 2 ซอยสุขมุวทิ 81 (ศิริพจน)์ แขวงบางจาก

เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

เอกสารแนบ 11

77



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


