
หนังสือนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่  1/2553

Invitation for Extraordinary Shareholders’ Meeting 1/ 2010

วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2553 
ลงทะเบียนประชุม เวลา 09.00 น. 

และเริ่มประชุม เวลา 10.00 น.

ณ ห้องธาราทิพย์ 1-2 
ชั้น 2 โรงแรมอิมพิเรียลธารา

18/1 ซอยสุขุมวิท 26 
แขวงคลองตัน เขตคลองเตย 

กรุงเทพมหานคร 10110

บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด (มหาชน)
Power Line Engineering Public Company Limited

January 7th, 2010
Meeting registration at 09.00 AM. 
and Meeting commenced at 10:00 A.M.

At Taratip 1-2 room, 
2nd f lfloor, The Imperial Tara Hotel
18/1, Sukhumvit 26, 
Klongton, Klongteoy, 
Bangkok 10110





ที่ 52/2570-900(PL)/017        วันที่ 21 ธันวาคม 2552

หนังสือนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553
บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน)

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ส�าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552
   2. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
   3. แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น
   4. หนังสือมอบฉันทะ
   5. รายชื่อพร้อมประวัติกรรมการอิสระเพื่อการรับมอบอ�านาจ
 
 ด้วยคณะกรรมการ บรษิทั เพาเวอร์ไลน์ เอน็จเินยีริง่ จ�ากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) ได้มมีตใิห้เรยีกประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2553 
ในวนัพฤหสับดทีี ่7 มกราคม 2553 ให้ผูถ้อืหุน้ลงทะเบยีนประชมุในเวลา 09.00 น. และเริม่ประชมุในเวลา 10.00 น. ณ ห้องธาราทพิย์ 1-2  
ชัน้ 2 โรงแรมอมิพเีรยีลธารา เลขที ่18/1 ซอย สขุมุวทิ 26 แขวงคลองตนั เขตคลองเตย กรงุเทพมหานคร 10110 เพือ่พจิารณา 
เรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2552
  วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2552 

และได้จดัท�ารายงานการประชมุส่งให้ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณชิย์ภายในระยะเวลาทีก่ฎหมาย

ก�าหนด และเผยแพร่ในเวบ็ไซด์ของบรษิทัฯ ไว้เป็นทีเ่รยีบร้อยแล้ว (ส�าเนารายงานการประชมุ ปรากฏตามเอกสารแนบ 1)

  ความเหน็คณะกรรมการ : คณะกรรมการเหน็ว่ารายงานการประชมุสามัญผู้ถอืหุ้น ครั้งที ่1/2552 ซึ่งจัดขึน้เมื่อ 
วันที่ 30 เมษายน 2552 ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรอง
รายงานการประชุมต่อไป 

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิมจ�านวน 726,148,856 บาท  
  แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จ�านวน 726,148,856 หุ้น โดยมีทุนที่ช�าระแล้ว จ�านวน 546,148,856 บาท 
  แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 546,148,856 หุ้น โดยลดทุนในส่วนที่ยังไม่ได้ช�าระ จ�านวน 180,000,000 หุ้น 
  มูลค่าจ�านวน 180,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท [ซึ่งเป็นหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อเสนอขาย
  ให้กบับคุคลในวงจ�ากดั (Private Placement)] คงเหลอืเป็นทนุจดทะเบยีน จ�านวน 546,148,856 บาท 
  แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 546,148,856 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

  วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้สอดคล้องกับ พรบ. บริษัทมหาชน มาตราที่ 136 ในเรื่องของการลดทุน 

จดทะเบียนในส่วนที่ยังไม่ได้ช�าระ จ�านวน 180,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จ�านวน 180,000,000 หุ้น [ซึ่งเป็น

หุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อเสนอขายให้กับบุคคลในวงจ�ากัด (Private Placement)] ก่อนที่จะด�าเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนใหม่
 
  ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิม  

726,148,856 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั จ�านวน 726,148,856 หุน้ โดยมทีนุทีช่�าระแล้ว จ�านวน 546,148,856 บาท แบ่งเป็น
หุน้สามญั 546,148,856 หุน้ โดยลดทนุในส่วนทีย่งัไม่ได้ช�าระ จ�านวน 180,000,000 หุน้ มลูค่าจ�านวน 180,000,000 บาท 
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท [ซึ่งเป็นหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อเสนอขายให้กับบุคคลในวงจ�ากัด (Private Placement)] คงเหลือ
เป็นทุนจดทะเบียน จ�านวน 546,148,856 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 546,148,856 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และ
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 ในวันที่ 7 มกราคม 2553 พิจารณาอนุมัติต่อไป 

เลขที่ 2  ซอยสุขุมวิท 81 (ศิริพจน์) ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ : (662) 0-2332-0345 (15 คู่สายอัตโนมัติ) โทรสาร : (662) 0-2311-0851

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

บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 40854500694
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วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุน
  จดทะเบียน

  วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

  ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ซึ่งเกี่ยวกับทุน 
จดทะเบียน จ�านวนหุ้น และมูลค่าหุ้น เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้
ข้อความใหม่ ดังนี้

 ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนจ�านวน 546,148,856 บาท  (ห้าร้อยสีส่บิหกล้านหนึง่แสนสีห่มืน่แปดพนัแปดร้อยห้าสบิหกบาท)
  แบ่งออกเป็น 546,148,856 หุ้น  (ห้าร้อยสี่สิบหกล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันแปดร้อยห้าสิบหกหุ้น)
  มูลค่าหุ้นละ  1 บาท (หนึ่งบาท)
  โดยแยกออกเป็น
  หุ้นสามัญ 546,148,856 หุ้น  (ห้าร้อยสี่สิบหกล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันแปดร้อยห้าสิบหกหุ้น)
  หุ้นบุริมสิทธิ  - หุ้น (-)

  และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 ในวันที่ 7 มกราคม 2553 พิจารณาอนุมัติต่อไป

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิมอีกจำานวน 546,148,856 บาท รวมกับทุนจดทะเบียนเดิม 
  546,148,856 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำานวน 1,092,297,712 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 
  จำานวน 1,092,297,712 หุ้น โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำานวน 546,148,856 หุ้น 
  ให้กับผู้ถือหุ้นเดิม มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาท ตามสัดส่วนการถือหุ้น 1 : 1 ในราคาที่เสนอขาย 
  1 บาท/หุ้น 

  วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มเติมส�าหรับกิจการ งานใหม่ที่จะได้รับเพิ่มเติม และ
ท�าให้ฐานเงินทุนของบริษัทมั่นคงยิ่งขึ้นรวมถึงเพิ่มศักยภาพในการขยายธุรกิจในอนาคตต่อไป

  ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรอนุมัติแก้ไขการเพิ่มทุนจดทะเบียน หลังจากลดทุน 
จดทะเบยีนลงจากเดมิ 726,148,856 บาท เป็น 546,148,856 บาท บรษิทัจดทะเบยีนเพิม่ทนุอกีจ�านวน 546,148,856 บาท 
รวมกับทุนจดทะเบียนเดิม 546,148,856 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จ�านวน 1,092,297,712 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 
จ�านวน 1,092,297,712 หุน้ โดยการออกหุน้สามญัใหม่ จ�านวน 546,148,856 หุน้ ให้กบัผูถ้อืหุน้เดมิ มลูค่าทีต่ราไว้ 1 บาท 
ตามสัดส่วนการถือหุ้น 1 : 1 ในราคาที่เสนอขาย 1 บาท/หุ้น (รายละเอียดตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ปรากฏ
ตามเอกสารแนบ 2) และเหน็สมควรเสนอให้ทีป่ระชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2553 ในวนัที ่7 มกราคม 2553 พจิารณา
อนุมัติต่อไป 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน
  จดทะเบียน

  วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

  ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ซึ่งเกี่ยวกับการเพิ่ม
ทนุจดทะเบยีน จ�านวนหุน้ และมลูค่าหุน้ เพือ่ให้สอดคล้องกบัการเพิม่ทนุจดทะเบยีน โดยให้ยกเลกิข้อความเดมิ และให้
ใช้ข้อความใหม่ ดังนี้
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 ข้อ 4 ทนุจดทะเบยีนจ�านวน 1,092,297,712 บาท  (หนึง่พนัเก้าสบิสองล้านสองแสนเก้าหมืน่เจด็พนัเจด็ร้อยสบิสองบาท)
  แบ่งออกเป็น 1,092,297,712 หุ้น  (หนึง่พนัเก้าสบิสองล้านสองแสนเก้าหมืน่เจด็พนัเจด็ร้อยสบิสองหุน้)
  มูลค่าหุ้นละ  1 บาท (หนึ่งบาท)
  โดยแยกออกเป็น
  หุ้นสามัญ 1,092,297,712 หุ้น  (หนึง่พนัเก้าสบิสองล้านสองแสนเก้าหมืน่เจด็พนัเจด็ร้อยสบิสองหุน้)
  หุ้นบุริมสิทธิ  - หุ้น (-)

  และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 ในวันที่ 7 มกราคม 2553 พิจารณาอนุมัติต่อไป
 

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
  จงึขอเรยีนเชญิท่านผูถ้อืหุน้ โปรดเข้าร่วมประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2553 ในวนัพฤหสับดทีี ่7 มกราคม 2553 

เริม่ประชมุเวลา 10.00 น. ณ. ห้องธาราทพิย์ 1-2 ชัน้ 2 โรงแรมอมิพเีรยีลธารา เลขที ่18/1 ซอยสขุมุวทิ 26 กรงุเทพมหานคร 
(แผนทีโ่รงแรมปรากฏตามเอกสารแนบ 3) โดยบรษิทั จะเปิดให้ลงทะเบยีน เพือ่เข้าร่วมประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ ตัง้แต่
เวลา 9.00 น. หากท่านผู้ถอืหุ้นท่านใด ประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนในการ
ประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งมีให้เลือก 3 แบบ (ปรากฏตามเอกสารแนบ4) 
โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น หรือผู้ถือหุ้นสามารถ Download ได้ที่ www.ple.co.th 
โดยผู้รับมอบฉันทะจะต้องน�าเอกสารดังต่อไปนี้มาแสดงต่อบริษัท เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

(1) กรณผีูม้อบฉนัทะเป็นบคุคลธรรมดาให้แสดง ส�าเนาบตัรประจ�าตวัประชาชน หรอื บตัรประจ�าตวัข้าราชการ หรอื 
ใบขับขี่ของผู้มอบฉันทะซึ่งรับรองความถูกต้อง โดยผู้มอบฉันทะ

(2) กรณผีูม้อบฉนัทะเป็นนติบิคุคลให้แสดงส�าเนาหนงัสอืรบัรองของนติบิคุคลผูม้อบฉนัทะซึง่รบัรองความถกูต้องโดย
บุคคลผู้มีอ�านาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้น ๆ

(3) กรณผีูถ้อืหุน้ทีป่ระสงค์จะเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองกรณุาน�าบตัรประจ�าตวัประชาชนหรอืบตัรประจ�าตวัข้าราชการ 
หรือใบขับขี่มาแสดงเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

 ทัง้นี ้หากท่านผูถ้อืหุน้ประสงค์จะมอบฉนัทะให้กบักรรมการอสิระ บรษิทัขอเสนอกรรมการอสิระ คอื ดร.สงิห์ชยั อรณุวฒุพิงศ์ 
ซึง่บรษิทัได้แนบประวตัมิาเพือ่พจิารณา (ปรากฏตามเอกสารแนบ 5) และเพือ่ความสะดวกและรวดเรว็ในการประชมุ บรษิทั 
ขอความร่วมมอืจากท่าน โปรดกรณุาส่งหนงัสอืมอบฉนัทะ (พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) มายงั แผนกนกัลงทนุสมัพนัธ์ ชัน้ 6  
โทร. 02-332-0345 ต่อ 1221, 1127 บรษิทั เพาเวอร์ไลน์ เอน็จเินยีริง่ จ�ากดั (มหาชน) เลขที ่2 ซอยสขุมุวทิ 81 (ศริพิจน์) 
แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 ภายในวันพุธ ที่ 29 เมษายน 2552 ด้วยจักขอบคุณอย่างยิ่ง 

 ขอแสดงความนับถือ
 บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน)

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



No. 52/2570-900(PL)/017          21st December 2009

Meeting Invitation of the Extraordinary Shareholders’ Meeting No. 1/2553
Power Line Engineering Public Company Limited 

Subject Invite to the extraordinary shareholders’ meeting no. 1/2553
To  Shareholders 
Attachments  1.  Copy of the meeting minutes of 2009 annual general shareholders’ meeting no. 1/2552
   2. Capital increase form (F53-4)
   3. Map of the shareholders’ meeting venue
   4. Proxy form
   5. List and profile of independent directors for proxy appointment
 
 As the Board of Directors of Power Line Engineering Public Company Limited (“Company”) resolved to summon 
the extraordinary shareholders’ meeting no.1/2553 on Thursday 7 January 2010. The meeting registration will start at 
9.00am. and the meeting will start at 10.00am. The meeting will be held at Tarathip 1-2, 2nd floor, Imperial Tara Hotel, 
18/1 Soi Sukhumvit 26, Klongton, Klongtoey Bangkok 10110 to consider following agendas. 

Agenda 1 To Consider and approve the minute of Annual General Shareholder’s 
   Meeting No.1/2552 on April 30th, 2009.

  Objective and rationale : The Company held annual general shareholders’ meeting no.1/2552 on  
30 April 2009 and prepared the meeting minutes to the Stock Exchange of Thailand and Ministry of Commerce 
within the time frame determined by the law. The Company also published the minutes on the Company 
website (copy of the meeting minutes is enclosed with this invitation as enclosed document 1).  

  Board’s opinion : The Board deems that the minutes of annual general shareholders’ meeting no. 
1/2552 on 30 April 2009 is accurate and, therefore, recommended the shareholders’ meeting to approve the 
minutes.

Agenda 2  To consider and approve the reduction of registered capital from Baht 726,148,856 
   consisted of 726,148,856 shares with paid up shares of Baht 546,148,856 
   consisted of 546,148,856 shares, by cancelling the 180,000,000 shares valuing 
   Baht 180,000,000. (being the amount of shares had initially been proposed for 
   selling through Private Placement) to Baht 546,148,856 registered capital as 
   Baht 1.0 per share. 

  Objective and rationale : To comply with Public Company Limited Act Section 136 to reduce the 
unpaid-up registered capital amount Baht 180,000,000, which comprised of 180,000,000 shares (which are 
the shares allotted for private placement) prior to the new capital increase. 

 
  Board’s opinion : The Board deems appropriate the reduction of registered capital from Baht 726,148,856 

consisted of 726,148,856 shares with paid up shares of Baht 546,148,856 consisted of 546,148,856 shares, 
by cancelling the 180,000,000 shares valuing Baht 180,000,000.(being the amount of shares had initially 
been proposed for selling through Private Placement) to Baht 546,148,856 registered capital as Baht 1.0 per 
share. The Board deems appropriate to propose for shareholders’ approval in the extraordinary shareholders’ 
meeting no.1/2553, dated 7 January 2010.

เลขที่ 2  ซอยสุขุมวิท 81 (ศิริพจน์) ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 
โทรศัพท์ : (662) 0-2332-0345 (15 คู่สายอัตโนมัติ) โทรสาร : (662) 0-2311-0851

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

บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 40854500694

POWER LINE ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITED Registration No. 40854500694
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Agenda 3  To consider and approve the amendment of the company’s Memorandum of 
   Association No.4 to be in line with the reduction of registered capital  

  Objective and rationale : To be consistent with the Company’s capital reduction.

  Board’s opinion : The Board deems appropriate to amend Memorandum of Association No. 4 to be in 
line with the reduction of registered capital shares and share value to be consistent with the capital reduction. 
The Company will cancel existing clause and replace with following new clause. 

 
 No. 4 Registered capital 546,148,856 Baht  (Baht five hundred forty-six million, one-hundred 
     forty-eight thousand, and eight-hundred fifty-six)
  Comprised of 546,148,856 shares (Five hundred forty-six million, one-hundred 
     forty-eight thousand, and eight-hundred fifty-six shares)
  Par value  1 Baht (Baht one)
  Which can be classified into 
  Common share 546,148,856 shares (Five hundred forty-six million, one-hundred 
     forty-eight thousand, and eight-hundred fifty-six shares)
  Preferred share  - share (-)

  The Boards deems appropriate to propose for shareholders’ approval in the extraordinary shareholders’ 
meeting no.1/2553, dated 7 January 2010.

Agenda 4  To consider and approve the increase in registered capital from Baht 546,148,856 
   to Baht 1,092,297,712 consisted of 1,092,297,712 shares with Baht 1.0 per share 
   by the right offered of 546,148,856 shares to the existing shareholders at the ratio 
   of 1:1 with the price of Baht 1.0 per share.

  Objective and rationale : To finance the Company’s working capital for the upcoming projects, to 
strengthen the Company’s capital structure, and to enhance the Company’s competitiveness for future busi-
ness expansion. 

  Board’s opinion : The Board deems appropriate to amend the registered, after reducing registered 
capital from Baht 726,148,856 to Baht 546,148,856, to raise registered capital by an additional of Baht 
546,148,856. Together with the existing registered capital of Baht 546,148,856, the new registered capital 
will be Baht 1,092,297,712, which comprised of 1,092,297,712 common shares. The Company will issue 
546,148,856 new shares with Baht 1 par value to existing shareholder at the ratio of 1:1 at the offering price 
of Baht 1 per share. (Details as shown in the Capital Raising Form (F53-4) shown in the enclosed document 
2). The Boards deems appropriate to propose for shareholders’ approval in the extraordinary shareholders’ 
meeting no.1/2553, dated 7 January 2010.

Agenda 5  To consider and approve the amendment of the Memorandum of Association No.4 
   to be in line with the increase in registered capital.

  Objective and rationale : To be consistent with the Company’s capital increase.

  Board’s opinion : The Board deems appropriate to amend Memorandum of Association No. 4 to be in 
line with the increase in registered capital shares and share value to be consistent with the capital reduction. 
The Company will cancel existing clause and replace with following new clause. 
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 No. 4 Registered capital 1,092,297,712 Baht (Baht one-billion, ninety-two million, two-hundred 
     ninety-seven, and seven-hundred twelve)
  Comprised of 1,092,297,712  shares (One-billion, ninety-two million, two-hundred 
     ninety-seven, and seven-hundred twelve shares)
  Par value1  Baht (Baht one)
 Which can be classified into  
  Common share 1,092,297,712  shares (One-billion, ninety-two million, two-hundred 
     ninety-seven, and seven-hundred twelve shares)
  Preferred share -  share (-)

  The Boards deems appropriate to propose for shareholders’ approval in the extraordinary sharehold-
ers’ meeting no.1/2553, dated 7 January 2010.

 

Agenda 6 Other issues (if any) 
  The Company would like to invite shareholders to participate in the extraordinary shareholders’  

meeting no.1/2553 on 7 January 2010. The meeting will commence at 10.00am at Tarathip 1-2, 2nd floor, 
 Imperial Tara Hotel, 18/1 Soi Sukhumvit 26, Klongton, Klongtoey Bangkok (Hotel map is as shown in the 
enclosed document 3). The Company will open for the meeting registration from 9.00am. If any shareholder 
wish to appoint proxy to attend the meeting and vote on his behalf, please fill out and sign one of the three 
proxy forms provided (as shown in enclosed document 4). The shareholder must select only one form. 
The shareholder may download the proxy forms at www.ple.co.th. The proxy holder must present following  
documents upon registration to be entitled to participate in the meeting. 
(1) In case that the proxy giver shareholder is an individual shareholder, the shareholder must provide 

a certified copy of identification card, government official identification card, or driver license with the 
shareholder’s signature on it. 

(2) In case that the proxy giver shareholder is a juristic person, the shareholder must provide a certified 
copy of the company’s certificate with the signature of authorized persons of that juristic person. 

(3) In case the shareholder wish to participate by self, please bring along an identification card, govern-
ment official identification card, or driver license for meeting registration. 

  In all, if the shareholder wishes to give proxy to the Company’s independent director, the Company 
would like to propose independent director, Mr. Singchai Aroonvuthiphong, that the Company provide his 
profile for your consideration (enclosed document 5). For the shareholder who wishes to give proxy, please 
send the proxy form (with Baht 20 stamp duty) to Investor Relation 6th floor, Tel: 02-332-0345, ext 1221, 1127, 
Power Line Engineering Public Company Limited, No.2, Sukhumvit 81 (Siripoj), Bangchak, Phra Khanong, 
Bangkok 10260 by Wednesday 6 January 2010. 

 Sincerely yours,
 Power Line Engineering Public Company Limited

 .........................................
 ( Mr. Swake Srisuchart ) 
 President



บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 40854500694

POWER LINE ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITED Registration No. 40854500694

เอกสารแนบ 1

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2552
บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด (มหาชน)

วันที่ 30 เมษายน 2552

 การประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าป 2552 ประชมุ ณ ห้องธาราทพิย์ 1 - 2 ชัน้ 2 โรงแรมอมิพเีรยีลธารา เลขที ่18/1 ซอย สขุมุวทิ 26 
แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 
 จ�านวนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น 8 เมษายน 2552 รวมทั้งสิ้น 4,581 ราย รวมจ�านวนหุ้นที่ถือทั้งสิ้น 
546,148,856 หุ้น โดยในวันประชุมมีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง จ�านวน 60 ท่าน และการรับมอบฉันทะจ�านวน 54 ท่าน รวมเป็น 
114 ท่าน นับจ�านวนหุ้นได้ 186,889,060 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 34.22% ครบเป็นองค์ประชุม
 

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. 
 นายธาดา ชมุะศารทลู เลขานกุารบรษิทั กล่าวสวสัดแีละขอบพระคณุผูถ้อืหุน้ และผูร้บัมอบฉนัทะทกุท่านทีไ่ด้สละเวลาเข้าร่วม
ประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าป 2552 ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของ
ผู้ถือหุ้นบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่อง เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม  
เพือ่รบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษิทัในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าป 2552 เป็นการล่วงหน้า โดยมรีายละเอยีดหลกัเกณฑ์ 
และวิธีการตามที่ได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัท ที่http://www.ple.co.th.ส�าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าป 2552 ในครั้งนี้ 
มีวาระการประชุมรวมทั้งสิ้น 10 วาระ ดังมีรายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้น�าเสนอต่อผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว 

 ข้อบงัคบัของบรษิทัข้อ 27 ระบไุว้ว่า “ประธานในทีป่ระชมุฯ มหีนา้ทีค่วบคมุการประชมุใหเ้ป็นไปตามข้อบงัคบัของบรษิทั วา่ด้วย 
การประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนล�าดับวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2ใน 3ของจ�านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม” 

 วิธีปฏิบัติในการประชุมการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงในวาระต่างๆ
 การอภิปราย : 
 ผูใ้ดประสงค์จะกล่าวถ้อยค�าต่อทีป่ระชมุฯ ให้ยกมอืขึน้พ้นศรีษะ เมือ่ประธานของทีป่ระชมุอนญุาต แล้วจงึเดนิไปยงัไมโครโฟน
ที่จัดเตรียมไว้ โดยต้องกล่าวถึง 
 • ชื่อ-ชื่อสกุลของผู้อภิปราย 
 • สถานะเป็นผู้ถือหุ้น/หรือผู้รับมอบฉันทะ 
 • และจ�านวนหุ้นที่ถืออยู่หรือมอบฉันทะ 
 • แล้วจึงอภิปรายในเนื้อหาตามวาระ 

 การออกเสียงลงคะแนน : 
 เพื่อความรวดเร็ว และเพื่อไม่ให้เสียเวลาของผู้ถือหุ้น

• ท่านประธานจะเรียนถามในทุกวาระว่า จะมีผู้ใดไม่เห็นชอบหรืองดออกเสียงหรือไม่ 
• ถ้าไม่มผีูไ้ม่เหน็ชอบหรอืงดออกเสยีง ท่านประธานกจ็ะขอสรปุในวาระนัน้ๆ ว่า ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ มมีตเิป็นเอกฉนัท์รบัรอง 

หรือให้ความเห็นชอบตามที่ประธานเสนอ 

 ถ้ามีผู้ใดไม่ให้ความเห็นชอบ หรืองดออกเสียง ท่านประธานจะขอให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ ไม่ให้ความเห็นชอบ หรือ 
งดออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนน 

เลขที่ 2  ซอยสุขุมวิท 81 (ศิริพจน์) ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ : (662) 0-2332-0345 (15 คู่สายอัตโนมัติ) โทรสาร : (662) 0-2311-0851

2 Soi Sukhumvit 81 (Siripot), Sukhumvit Road, Bangjak, Phrakhanong, Bangkok 10260, Thailand Tel. (662) 0-2332-0345 ( 15 Lines ) Fax. (662) 0-2311-0851
www.ple.co.th
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• เลขานกุารบรษิทัจะขออาสาสมคัรจากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ จ�านวน 1 คน เป็นกรรมการตรวจนบัคะแนนและผูส้อบบญัชขีอง
บริษัทเพื่อท�าหน้าที่ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงให้โปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท 

• เมือ่ผูถ้อืหุน้เขยีนเครือ่งหมายบนบตัรลงคะแนนแล้ว ประธานของทีป่ระชมุจะสัง่ให้เจ้าหน้าทีไ่ปรบัมาเพือ่ส่งให้แก่กรรมการ
ตรวจนับคะแนนต่อไป 

• การเก็บบัตรลงคะแนน จะเก็บเฉพาะผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเท่านั้น

 การนับคะแนนและการประกาศผลคะแนน
• จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้น ที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงในแต่ละวาระ 
• ส่วนที่เหลือถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ 
• และให้กรรมการตรวจนับคะแนนเป็นผู้ประกาศผลการลงคะแนนในแต่ละวาระที่มีการออกเสียง ลงคะแนนในที่ประชุม 

 กรณีที่จะมีผลท�าให้การลงคะแนนเสียงเป็นโมฆะ
• หากบัตรลงคะแนนมีการลงคะแนนไม่ตรงตามวาระที่มีการลงคะแนน 
• หากผู้ลงคะแนนไม่ท�าเครื่องหมายใดๆ ในช่องลงคะแนนและส่งให้เจ้าที่ของบริษัทฯ เพื่อตรวจนับคะแนน
• หากบัตรคะแนนช�ารุดจนไม่สามารถวินิจฉัยได้ว่าผู้ลงคะแนนมีความประสงค์จะลงคะแนนเช่นใด 
• หากบริษัทตรวจสอบพบในภายหลังว่า ผู้รับมอบฉันทะได้เปลี่ยนแปลงการลงคะแนนในบัตรลงคะแนน ท�าให้ไม่เป็นไป

ตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะ

 ไม่ทราบว่ามผีูถ้อืหุน้ท่านใดมคีวามสงสยัหรอืข้อซกัถามเกีย่วกบัวธิปีฏบิตัใินการประชมุ การลงคะแนน เสยีง และการนบัคะแนนเสยีง 
หรือไม่ หากไม่มีผู้ใดซักถาม ก็ถือว่าที่ประชุมรับทราบวิธีปฏิบัติในการประชุม การลงคะแนนเสียง และการนับคะแนนเสียงแล้ว

 เลขานุการบริษัท ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นอาสาสมัครร่วมเป็นกรรมการตรวจนับคะแนน ซึ่งนายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้นอาสาเป็น
กรรมการตรวจนบัคะแนนร่วมกบั นางสาววรรณาพทุธเสถยีร ผูส้อบบญัชขีองบรษิทั และนางเพญ็ เพญ็พฤกษากลุผูต้รวจสอบภายใน
ของบริษัท

 เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่องจาก นายเสวก ศรีสุชาต ประธานกรรมการบริษัท ได้ครบก�าหนดวาระในการด�ารง
ต�าแหน่งกรรมการบริษัท ส�าหรับในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้จึงขอเรียนเชิญ นายสิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์ กรรมการอิสระและประธาน
กรรมการตรวจสอบ เป็นประธานในที่ประชุมครั้งนี้ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน พร้อมกับเชิญกรรมการบริษัท นายสมศักดิ์คุปตเมธี 
นายพิสิฐ โรจนมงคล และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน นายสุธี ตันติวณิชชานนท์ ขึ้นบนเวทีเพื่อด�าเนินการประชุม

 นายสิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ท�าหน้าที่ประธานที่ประชุม กล่าว “ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 27 ระบุ
ไว้ว่าการประชมุผูถ้อืหุน้ ต้องมผีูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้ มาประชมุไม่น้อยกว่า 25 คน หรอืมผีูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะ 
จากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม” ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม 
ด้วยตนเอง จ�านวน 60 ท่านและรบัมอบฉนัทะ จ�านวน 54 ท่าน รวมจ�านวนทัง้สิน้ 114 ท่านคดิเปน็จ�านวนหุน้ทัง้สิน้ 186,889,060 หุน้ 
คดิเป็นร้อยละ 34.22% ของจ�านวนหุน้ทีจ่�าหน่ายได้ทัง้หมด 546,148,856 หุน้ โดยปจจบุนับรษิทั มผีูถ้อืหุน้ทัง้หมด 4,581 ราย (สีพ่นัห้า
ร้อยแปดสิบเอ็ดราย) รวมจ�านวนหุ้นทั้งสิ้น 546,148,856 หุ้น (ห้าร้อยสี่สิบหกล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันแปดร้อยห้าสิบหกล้านหุ้น)  
ครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบรษิทั จงึขอเปิดประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ บรษิทั เพาเวอร์ไลน์ เอน็จเินยีริง่ จ�ากดั (มหาชน) ประจ�าป 2552
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เปิดการประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่1/2551เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2551 
  ประธานได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัท ได้ส่งส�าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 23 

เมษายน 2551ให้ผู้ถือหุ้นไว้ล่วงหน้าพร้อมกับจดหมายเชิญประชุมแล้ว จึงเรียนถามผู้ถือหุ้นถึงข้อสงสัยหรือข้อแก้ไข 
(ถ้ามี) เมื่อไม่มีผู้ใดสงสัยหรือขอแก้ไขประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง 

 มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 
 โดยมีมติรับรองด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 

 เห็นด้วย จ�านวน  186,889,060 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
 ไม่เห็นด้วย จ�านวน  - เสียง คิดเป็นร้อยละ  -
 งดออกเสียง จ�านวน  - เสียง คิดเป็นร้อยละ  -
 จ�านวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น  114 ท่าน

วาระที่ 2 พิจารณาผลการดำาเนนิงาน อนุมัติงบการเงินของบริษัทสำาหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 
  ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2551และรายงานของผู้สอบบัญชี

  ประธานได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าผลการด�าเนินงานและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ. วันที่ 31 
ธันวาคม 2551 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบว่าถูกต้อง  
(รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจ�าป 2551) ซึ่งสรุปสาระส�าคัญได้ดังนี้ 

(หน่วย : บาท)

รายการ ป 2551

สินทรัพย์รวม 10,184,556,079

หนี้สินรวม 7,269,501,593

ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,730,939,536

รายได้รวม 9,136,063,923

ก�าไรสุทธิ (ขาดทุน) (349,570,175)

ก�าไรต่อหุ้น (ขาดทุน) (0.81)

  ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมจดหมายเชิญประชุมแล้ว หากมีข้อสงสัยประการใดขอเชิญท่านผู้ถือหุ้น 
ซักถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ 

  ในวาระนี้ได้มีผู้ถือหุ้นเข้ามาประชุมเพิ่มเติมอีก 4 ท่าน คือผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง จ�านวน 3 ท่าน และ 
การรับมอบฉันทะจ�านวน 1 ท่าน รวมเป็น 118 ท่าน นับจ�านวนหุ้นได้ 188,606,660 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 34.53%

  นายสถาพร ผังนิรันดร์ผู้ถือหุ้นกล่าวว่ารู้สึกผิดหวังกับผลการด�าเนินงานในป 2551 ซึ่งประกอบภาวะขาดทุนถึง 
350 ล้านบาท ซึ่งอาจเป็นเพราะบริษัทมิได้เน้นการประกอบธุรกิจหลักของบริษัท และผลขาดทุนที่เกิดขึ้นมาจากการตั้ง
ค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญู และการตัง้ส�ารองบรษิทั เทคเนอร์ จ�ากดั ซึง่เป็นบรษิทัย่อยถกูยกเลกิสญัญาจากการเคหะแห่งชาติ
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  นายสุธีตันติวณิชชานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ชี้แจงว่า การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในส่วนลูกหนี้
บริษัท เป็นจ�านวนค่อนข้างสูงนั้น เป็นไปตามหลักการบัญชี สอดคล้องกับนโยบายการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่บริษัท
ได้ก�าหนดไว้ นอกจากนัน้ในป 2551ได้มกีารปรบัประมาณการต้นทนุใหม่ของโครงการบ้านเอือ้อาทร โดยมกีารปรบัลดหน่วย
ลงจาก 18,000 หน่วย ลงเหลือ 7,513 หน่วย ซึ่งเป็นผลกระทบต่อก�าไรของบริษัทอีกส่วนหนึ่งนอกจากนั้นต้นทุนของ 
วัสดุก่อสร้างบางรายการที่ปรับตัวสูงขึ้นก็มีผลต่อการขาดทุนของบริษัท

  นายสถาพร ผงันรินัดร์ สอบถามเพิม่เตมิกรณทีีบ่รษิทั เทคเนอร์ จ�ากดั ซึง่เป็นบรษิทัย่อยไม่จดัส่งงบการเงนิให้แก่
บรษิทัทัง้ทีใ่นระยะทีผ่่านมาบรษิทั เทคเนอร์ จ�ากดั ได้จดัส่งงบการเงนิให้มาโดยตลอดนอกจากนัน้การปรบัปรงุและแก้ไข
ในป 2550 น่าจะมีผลท�าให้บริษัทต้องเสียภาษีสูงขึ้นในป 2551 ใช่หรือไม่

  นายสธุ ีตนัตวิณชิชานนท์ ประธานเจ้าหน้าทีฝ่่ายการเงนิ ชีแ้จงว่า ทางกรรมการผูจ้ดัการของบรษิทั เทคเนอร์ จ�ากดั 
ได้แจ้งต่อบรษิทัว่าจะจดัเตรยีมงบการเงนิให้แก่บรษิทัตามทีก่ฎหมายก�าหนดให้บรษิทั จ�ากดั ต้องจดัเตรยีมเท่านัน้ ซึง่ใน
ปจจุบันบริษัทได้ด�าเนินการฟ้องร้องทั้งคดีแพ่งและคดีอาญากับกรรมการผู้จัดการบริษัท เทคเนอร์ จ�ากัด แล้ว ส่วนการ
ปรับปรุงแก้ไขงบการเงินประจ�าป 2550 ได้ส่งผลให้บริษัทต้องช�าระภาษีสูงขึ้นในป 2551

  นางสาวพัชรียุติธรรม ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้ขอให้ชี้แจงตัวเลขในงบดุล หมวดของ
ทีด่นิและอปุกรณ์-สทุธ ิทีส่งูขึน้อย่างมากเพือ่เปรยีบเทยีบกบัป 2550 ทีผ่่านมา และขอทราบนโยบายในการบรหิารจดัการ 
Cash flow ส�าหรับการบริหารจัดการธุรกิจของบริษัทในระยะต่อไป ซึ่งต้องเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจตกต�่า

  นายสุธี ตันติวณิชชานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ชี้แจงว่าตัวเลขที่เพิ่มขึ้นในส่วนของที่ดิน อาคารและ
อปุกรณ์ส่วนใหญ่มาจากโครงการบ้านเอือ้อาทร และส่วนทีม่าจากบรษิทัย่อย นายเสวก ศรสีชุาต ประธานกรรมการบรหิาร 
ชี้แจงเพิ่มเติมว่าบริษัทได้ด�าเนินการแก้ไขปญหา Cash flow โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกส�าหรับโครงการก่อสร้าง
ในประเทศ ได้เร่งรัดให้ฝ่ายเร่งรัดหนี้สินเกาะติดการช�าระเงินค่าก่อสร้างของลูกค้าให้เป็นไปตามก�าหนดและเงื่อนไขใน
สญัญา และมอบหมายให้ผูร้บัผดิชอบสายงานทกุสายงานควบคมุค่าใช้จ่ายด้านต่าง ๆ อย่างใกล้ชดิ มกีารขยายเทอมการค้า
กับผู้จ�าหน่ายสินค้า ตลอดจนขอการสนับสนุนทางการเงินกับสถาบันการเงินต่าง ๆ เพิ่มเติม นอกจากนั้นยังเตรียมการ 
ทีจ่ะจดัหา Strategic Partners ทีม่คีวามแขง็แรงทางการเงนิเข้ามาร่วมทนุในลกัษณะ Private Placement และการออกหุน้กู้ 
ในรปูแบบต่าง ๆ เพือ่เป็นการส่งเสรมิสภาพคล่องให้แก่บรษิทั ส่วนโครงการก่อสร้างในต่างประเทศ ทีป่ระเทศกาตาร์ ไม่มี
ปญหาอะไรเนือ่งจากโครงการทีด่�าเนนิการอยูไ่ด้รบัการสนบัสนนุทางด้านการเงนิจากธนาคารในต่างประเทศ ประกอบกบั
เจ้าของโครงการไม่มีปญหาจากผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจตกต�่า ท�าให้ไม่มีผลกระทบต่อ Cash flow ส่วนโครงการที่ 
Dubai งานค่อนข้างล่าช้า เนื่องจากเจ้าของโครงการต้องการชะลอการก่อสร้าง ซึ่งทั้งสองโครงการที่ Dubai อยู่ระหว่าง
การเจรจากบัเจ้าของโครงการว่าจะด�าเนนิการอย่างไรต่อไป เพราะการชะลองานดงักล่าวมผีลกระทบต่อ Cash flow ของ
บริษัท บริษัทยังคงเน้นเรื่องการควบคุมต้นทุนในด้านต่าง ๆ 

  นายอุทัย ตันชัย ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงผลการด�าเนินงานในไตรมาสที่ 1/2552 ว่าเป็นอย่างไร 
  นายสุธี ตันติวณิชชานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ชี้แจงว่าผลการด�าเนินงานในไตรมาสที่ 1/2552 น่าจะ

ไม่เป็นไปตามเป้าหมายทีต่ัง้ไว้เนือ่งจากคาดว่าจะมกีารตัง้ค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญูเพิม่เตมิส�าหรบังานในต่างประเทศ และ
หนี้ที่ยังไม่ได้รับช�าระจากบริษัทร่วมและหุ้นส่วนในต่างประเทศ

  เมื่อไม่มีผู้สงสัยประการใดเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการด�าเนินงาน และพิจารณารับรอง
อนุมัติงบการเงิน และรายงานผู้สอบบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม2551 

  มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติผลการด�าเนินงานประจ�าปและอนุมัติงบการเงินของบริษัทส�าหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ  
  วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และรายงานของผู้สอบบัญชี

 เห็นด้วย จ�านวน  188,584,560 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99
 ไม่เห็นด้วย จ�านวน  - เสียง คิดเป็นร้อยละ  -
 งดออกเสียง จ�านวน  22,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.01
 จ�านวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น  118 ท่าน (เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 4 ท่าน ในวาระนี้)
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วาระที่ 3  พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 
  ประธานได้ชี้แจงต่อทีป่ระชุมว่า ตามพระราชบญัญตับิริษัทมหาชนจ�ากดั พ.ศ. 2535 ซึง่ก�าหนดวา่ในการประชุม

สามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปทกุครัง้ กรรมการจะต้องออกจากต�าแหน่งอย่างน้อยจ�านวนหนึง่ในสาม (1/3) โดยอตัรา ถ้าจ�านวน 
กรรมการจะแบง่ออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้กใ็ห้ออกโดยจ�านวนใกล้เคยีงทีส่ดุกบัส่วนหนึง่ในสาม (1/3) ซึง่ในปนีก้รรมการ
ซึ่งต้องออกจากต�าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ตามก�าหนดวาระ ดังนี้ 

 1. นายเสวก ศรีสุชาต ประธานกรรมการ 
 2. นายอ�านวย กาญจโนภาศ รองประธานกรรมการ
 3. นายพิสันต์ จินตนาภักดี กรรมการ

  บรษิทัได้ท�าการประกาศในเวบ็ไซด์ของบรษิทัเชญิผูถ้อืหุน้เสนอรายชือ่บคุคลทีเ่หน็ว่ามคีณุสมบตัทิีเ่หมาะสม เพือ่รบั 
การคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทรวมทั้งการเสนอระเบียบวาระต่าง ๆ แต่ไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อบุคคล เพื่อรับการ
พจิารณาคดัสรรเป็นกรรมการบรษิทั และไม่มผีูใ้ดเสนอระเบยีบวาระการประชมุเข้ามายงับรษิทัดงันัน้คณะกรรมการสรรหา 
และก�าหนดค่าตอบแทน จงึได้พจิารณาถงึความเหมาะสมทีเ่ปน็ประโยชน์สงูสดุแก่การด�าเนนิงานของบรษิทั ประกอบกบั 
บคุคลทัง้ 3 เป็นบคุคลทีม่คีวามรูค้วามสามารถ มปีระสบการณ์ในธรุกจิของบรษิทั และมคีณุสมบตัทิีค่รบถ้วนตามพระราชบญัญตัิ
บรษิทัมหาชนจ�ากดั ตามมตคิณะกรรมการบรษิทัมมีตเิป็นเอกฉนัท์ให้ นายเสวก ศรสีชุาต นายอ�านวย กาญจโนภาศ และ
นายพสินัต์ จนิตนาภกัด ีทีพ่น้จากต�าแหน่งตามวาระ กลบัเขา้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการต่ออกีวาระหนึง่ โดยขอใหท้ีป่ระชมุ
ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระดังกล่าวข้างต้น

 
 มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้กรรมการออกจากต�าแหน่งตามวาระ 3 ท่านคือ นายเสวกศรีสุชาต นายอ�านวย 

กาญจโนภาศ และนายพิสันต์ จินตนาภักดี และให้ทั้ง 3 ท่านกลับเข้าด�ารงต�าแหน่งอีกวาระหนึ่ง 
 โดยมีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมาก เลือกตั้งกรรมการแต่ละคน ดังนี้

 1. นายเสวก ศรีสุชาต
  เห็นด้วย จ�านวน  188,534,560 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.96
  ไม่เห็นด้วย จ�านวน  - เสียง คิดเป็นร้อยละ  -
  งดออกเสียง จ�านวน 72,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.04

 2. นายอ�านวย กาญจโนภาศ
  เห็นด้วย จ�านวน  188,375,560 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.88
  ไม่เห็นด้วย จ�านวน  - เสียง คิดเป็นร้อยละ  -
  งดออกเสียง จ�านวน  231,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.12

 3. นายพิสันต์ จินตนาภักดี
  เห็นด้วย จ�านวน  188,375,560 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.88
  ไม่เห็นด้วย จ�านวน  - เสียง คิดเป็นร้อยละ  -
  งดออกเสียง จ�านวน  231,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.12

 จ�านวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 118 ท่าน 

 ดังนั้น รายชื่อคณะกรรมการบริษัททั้ง8ท่าน เป็นดังนี้ คือ
 1. นายเสวก ศรีสุชาต ประธานกรรมการ
 2. นายอ�านวย กาญจโนภาศ รองประธานกรรมการ
 3. นายสมศักดิ์ คุปตเมธี กรรมการ
 4. นายพิสิฐ โรจนมงคล กรรมการ
 5. นายพิสันต์ จินตนาภักดี กรรมการ
 6. นายสิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์ กรรมการอิสระ
 7. พลโทสินชัย นุตสถิตย์ กรรมการอิสระ
 8. นายสมประสงค์ บุญยะชัย กรรมการอิสระ 
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วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำาปี 2552 
  ประธานได้ชีแ้จงต่อทีป่ระชมุว่า การพจิารณาการก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ�าป 2552 ได้ผ่านการพจิารณา 

จากคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน โดยกลัน่กรองและพจิารณาอยา่งละเอยีดถงึความเหมาะสมประการ 
ต่าง ๆ แล้วจึงเห็นสมควรก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการเท่าที่ก�าหนดไว้ในป 2551 โดยให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณา
อนุมัติ สรุปตามตาราง ดังนี้ 

 

ค่าตอบแทนกรรมการ

องค์ประกอบค่าตอบแทน ป 2552 (ปที่เสนอ) ป 2551

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

ค่าเบี้ยประชุม : 
ก�าหนดจ่ายค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง 
เฉพาะครั้งที่มาประชุม

• ประธาน และกรรมการบริษัท เลขานุการและ
   ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

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

• กรรมการอิสระ 40,000 บาท/คน/ครั้ง 40,000 บาท/คน/ครั้ง

ค่าตอบแทนคณะกรรมการคณะกรรมการตรวจสอบ

ค่าตอบแทนรายป

• ประธานกรรมการตรวจสอบ 300,000 บาท/คน/ป 300,000 บาท/คน/ป

• กรรมการตรวจสอบ 250,000 บาท/คน/ป 250,000 บาท/คน/ป

 มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ�าป 2552 สรุปตามตารางดังนี้
 

ค่าตอบแทนกรรมการ

องค์ประกอบค่าตอบแทน ป 2551

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

ค่าเบี้ยประชุม : 
ก�าหนดจ่ายค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง เฉพาะครั้งที่มาประชุม

• ประธาน และกรรมการบริษัท เลขานุการและ
   ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

20,000 บาท/คน/ครั้ง

• กรรมการอิสระ 40,000 บาท/คน/ครั้ง

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

ค่าตอบแทนรายป

• ประธานกรรมการตรวจสอบ 300,000 บาท/คน/ป

• กรรมการตรวจสอบ 250,000 บาท/คน/ป
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โดยมีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้
 เห็นด้วย จ�านวน  188,546,660 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.97
 ไม่เห็นด้วย จ�านวน  60,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.03
 งดออกเสียง จ�านวน  - เสียง คิดเป็นร้อยละ  -
 จ�านวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 118 ท่าน 

วาระที่ 5  พิจารณาจัดสรรกำาไรและกำาไรสะสมประจำาปี 2551เพื่อตั้งสำารองตามกฎหมาย
  ประธานได้ชีแ้จงต่อทีป่ระชมุว่า จากผลการด�าเนนิงานและงบก�าไรขาดทนุของบรษิทั สิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2551 

บรษิทัมผีลประกอบการขาดทนุสทุธ ิ365,678,346 บาท (งบการเงนิเฉพาะบรษิทั) คณะกรรมการบรษิทั จงึมมีตงิดจดัสรร
ก�าไรสุทธิประจ�าป 2551 เนื่องจากมีผลประกอบการขาดทุน โดยงดจัดสรรเงินส�ารองตามกฎหมายเพิ่มเติม จึงน�าเสนอ 
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ

 มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติงดจัดสรรเงินส�ารองตามกฎหมายเพิ่มเติมเนื่องจากบริษัทมีผลการด�าเนินงานขาดทุน
  เห็นด้วย จ�านวน  188,584,560 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99
 ไม่เห็นด้วย จ�านวน  - เสียง คิดเป็นร้อยละ  -
 งดออกเสียง จ�านวน 22,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.01
 จ�านวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 118 ท่าน

 

วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลของผลการดำาเนนิงาน ประจำาปี 2551 
  ประธานได้ชีแ้จงต่อทีป่ระชมุว่า จากผลการด�าเนนิงานผลการด�าเนนิงานของบรษิทั ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2551 ถงึ

วนัที ่31 ธนัวาคม 2551 บรษิทัมผีลประกอบการขาดทนุสทุธ ิ(งบการเงนิเฉพาะบรษิทั) 365,678,346 บาท คณะกรรมการ
บรษิทั จงึมมีตงิดจ่ายเงนิปนผลของผลการด�าเนนิงานประจ�าป 2551 จงึขอน�าเสนอทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ เพือ่พจิารณาอนมุตัิ

 
 มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์งดจ่ายเงินปนผลให้แก่ผู้ถือหุ้น 
 โดยมีมติรับรองด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

 เห็นด้วย จ�านวน  188,606,660 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
 ไม่เห็นด้วย จ�านวน  - เสียง คิดเป็นร้อยละ  -
 งดออกเสียง จ�านวน  - เสียง คิดเป็นร้อยละ  -
 จ�านวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 118 ท่าน

 

วาระที่ 7  พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำาหนดค่าตอบแทน
  ประธานได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้ได้ประเมินจากความเป็นอิสระ คุณภาพของผลงาน

ตรวจสอบในป 2551 ที่ผ่านมา รวมถึงทักษะ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในการตรวจสอบธุรกิจของบริษัท และ
ทีมสนับสนุนของส�านักงานสอบบัญชี นอกจากนี้ได้พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนเป็นประการส�าคัญ คณะ
กรรมการตรวจสอบจงึเหน็ควร เสนอผูส้อบบญัชรีายเดมิ บรษิทั เอส.เค. แอคเคาน์แต้นท์ เซอร์วสิเชส จ�ากดั เป็นผูส้อบบญัชี 
ประจ�าป 2552และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ แต่งตั้ง 
บริษัท เอส.เค. แอคเคาน์แต้นท์ เซอร์วิสเชส จ�ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อไปเป็นปที่ 2โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี 
ดังนี้

  • นายสมชาย คุรุจิตโกศล  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3277 หรือ 
  • นายอ�าพล จ�านงวัฒน์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4663 หรือ 
  • นางสาววรรญา พุทธเสถียร  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4387 หรือ 
  • นายนริศ เสาวลักษณ์สกุล  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5369 

  ทัง้นี ้ทัง้สีท่่านไม่มคีวามสมัพนัธ์หรอืส่วนได้เสยีกบับรษิทัฯ / บรษิทัย่อย / ผูบ้รหิาร / ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืเกีย่วข้อง
กับบุคคลดังกล่าวจึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท
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  โดยก�าหนดค่าสอบบัญชีเฉพาะบริษัท ประจ�าป 2552 ดังนี้

รายการค่าตรวจสอบ ป 2552 (ปที่เสนอ) ป 2551

ค่าตรวจสอบบัญชีรายป 
(รวมค่าสอบทานงบสาขา Qatar และ Dubai)

1,380,000 1,380,000

ค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส 450,000 450,000

 รวม 1,830,000 1,830,000

  คณุสถาพร ผงันรินัดร์ ผูถ้อืหุน้ ขอให้บรษิทัเสนอค่าตรวจสอบบญัช ีซึง่รวมบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมด้วย เพือ่น�าเสนอ 
ให้ที่ประชุมรับทราบโดยท่านประธานรับจะน�าไปแจ้งฝ่ายบริหาร เพื่อจัดเตรียมข้อมูลดังกล่าวต่อไป

 มตทิีป่ระชมุ ทีป่ระชมุมมีตเิป็นเอกฉนัท์อนมุตั ิแต่งตัง้นายสมชาย ครุจุติโกศล ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาต เลขที ่3277 หรอื
นายอ�าพล จ�านงวฒัน์ ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาต เลขที ่4663 หรอื นางสาววรรณา พทุธเสถยีร ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาต เลขที่ 
4387 หรอื นายนรศิ เสาวลกัษณ์สกลุ ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาต เลขที ่5369 แห่ง บรษิทั เอส.เค. แอกเคาน์แต้นท์ เซอร์วสิเชส 
จ�ากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัประจ�าป 2552 โดยได้รบัค่าบรกิารการสอบบญัชรีายป (รวมค่าสอบทานงบสาขา Qatar 
และ Dubai จ�านวน 1,380,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส จ�านวน 
450,000 บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 

 โดยมีมติรับรองด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
 เห็นด้วย จ�านวน  188,606,660 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
 ไม่เห็นด้วย จ�านวน  - เสียง คิดเป็นร้อยละ  -
 งดออกเสียง จ�านวน  - เสียง คิดเป็นร้อยละ  -
 จ�านวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 118 ท่าน

วาระที่ 8  พิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญ จำานวน 180,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท 
  เพื่อเสนอขายให้บุคคลในวงจำากัด (Private Placement) 

  ประธานได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การจัดสรรหุ้นสามัญ จ�านวน 180,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
เพื่อเสนอขายให้กับบุคคลในวงจ�ากัด (Private Placement) ตามที่ได้อนุมัติไว้แล้วในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 
1/2549 เมือ่วนัที ่1 ธนัวาคม 2549 ได้อนมุตัใิห้ จดัสรรหุน้สามญัใหม่จากการเพิม่ทนุจดทะเบยีนจ�านวน 180,000,000 หุน้ 
มลูค่าหุน้ทีต่ราไว้หุน้ละ 1 บาท เพือ่เสนอขายให้กบับคุคลในวงจ�ากดั (Private Placement) ตามประกาศคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ.12/2543 เรื่องการขออนุญาต และการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ 
ในราคาไม่ต�่ากว่าราคาตลาดของหุ้นบริษัท โดยราคาตลาดให้ค�านวณจากราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักของหุ้นบริษัท 
ย้อนหลงัเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าเจด็วนัท�าการตดิต่อกนั แต่ไม่เกนิสบิห้าวนัท�าการตดิต่อกนั ก่อนวนัก�าหนดราคาเสนอขาย 
โดยให้คณะกรรมการบรหิาร หรอืบคุคลทีค่ณะกรรมการบรหิารมอบหมายเป็นผูม้อี�านาจในการพจิารณาก�าหนดข้อก�าหนด 
เงือ่นไข และรายละเอยีดในการเสนอขายต่างๆ รวมถงึการพจิารณาก�าหนดราคา ให้สอดคล้องตามประกาศคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง 

  โดยคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า เนื่องจากในระยะที่ผ่านมาแม้ว่าจะมีนักลงทุนและกลุ่มนักลงทุนให้ 
ความสนใจในหุ้นดังกล่าว แต่ยังไม่สามารถสรุปราคาและเงื่อนไขบางส่วนได้ ทางคณะกรรมการบริหารจึงยังมิได้
พิจารณาด�าเนินการดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เนื่องจากยังมีความจ�าเป็นส�าหรับการเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้น เห็นสมควร
พิจารณาให้ความเห็นชอบให้จัดสรรหุ้นสามัญจากการเพิ่มทุนจดทะเบียน จ�านวน 180,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้
หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้กับบุคคลในวงจ�ากัด (Private Placement) ตามประกาศคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ.12/2543 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ในราคาไม่ต�่ากว่า
ราคาตลาดของหุน้บรษิทั โดยราคาตลาดให้ค�านวณจากราคาปิดถวัเฉลีย่ถ่วงน�า้หนกัของหุน้บรษิทัย้อนหลงัเป็นระยะเวลา 
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ไม่น้อยกว่าเจ็ดวันท�าการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้าวันท�าการติดต่อกัน ก่อนวันก�าหนดราคาเสนอขายโดยให้ 
คณะกรรมการบรหิาร หรอืบคุคลทีค่ณะกรรมการบรหิารมอบหมายเป็นผูม้อี�านาจในการพจิารณาก�าหนดข้อก�าหนด เงือ่นไข 
และรายละเอยีดในการเสนอขายต่าง ๆ รวมถงึการพจิารณาก�าหนดราคา ให้สอดคล้องตามประกาศคณะกรรมการก�ากบั
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องจึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

  นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น ได้เสนอความเห็นว่า ราคาหุ้นของบริษัทในปจจุบันมีราคาเกือบที่จะเท่ากับราคา 
par อยู่แล้ว ทางคณะกรรมการบริษัทควรพิจารณาน�าเสนอการออกหุ้นที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมก่อนโดยอาจมีการ
ออกหุ้น RO (Right Offer) ควบกับ Warrant เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเดิมไว้ก่อน ส่วนการขายหุ้นใน
ลกัษณะของ Private Placement หากขายให้แก่ Strategic Partners ทีส่ามารถสนบัสนนุกจิการของบรษิทัให้เจรญิยิง่ขึน้ 
ก็ไม่ขัดข้อง

  นายเสวก ศรีสุชาต ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า การเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจ�ากัด (Private Place-
ment) ทางคณะกรรมการบรษิทัจะพจิารณาขายหุน้ให้กบันกัลงทนุทีส่ามารถช่วยสนบัสนนุกจิการของบรษิทัให้เตบิโตไป
ในอนาคต

 มตทิีป่ระชมุ ทีป่ระชมุมมีตอินมุตั ิให้จดัสรรหุน้สามญัจากการเพิม่ทนุจดทะเบยีน จ�านวน 180,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ที่ 
ตราไว้หุน้ละ 1 บาท เพือ่เสนอขายให้กบับคุคลในวงจ�ากดั (Private Placement) ตามประกาศคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์ 
และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ.12/2543 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาไม่ต�า่กว่า 
ราคาตลาดของหุ้นบริษัท โดยราคาตลาดให้ค�านวณจากราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักของหุ้นบริษัทย้อนหลังเป็นระยะ
เวลาไม่น้อยกว่าเจ็ดวันท�าการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้าวันท�าการติดต่อกัน ก่อนวันก�าหนดราคาเสนอขายโดยให้ 
คณะกรรมการบรหิาร หรอืบคุคลทีค่ณะกรรมการบรหิารมอบหมายเป็นผูม้อี�านาจในการพจิารณาก�าหนดข้อก�าหนด เงือ่นไข 
และรายละเอยีดในการเสนอขายต่าง ๆ รวมถงึการพจิารณาก�าหนดราคา ให้สอดคล้องตามประกาศคณะกรรมการก�ากบั
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง 

 โดยมีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้
 เห็นด้วย จ�านวน  187,260,660 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.29
 ไม่เห็นด้วย จ�านวน 1,293,900 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.69
 งดออกเสียง จ�านวน 52,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.02
 จ�านวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 118 ท่าน

 

วาระที่ 9  พิจารณาอนุมัติออกหุ้นกู้ทุกประเภทและรูปแบบ (มีหลักประกันหรือไม่มีหลักประกัน) วงเงินรวม
  ไม่เกิน 800 ล้านบาท 

  ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่าเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนส�าหรับขยายกิจการ ตามมติคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 
2/2552 เมือ่วนัที ่24 กมุภาพนัธ์ 2552 ได้เหน็ชอบให้ออกหุน้กูท้กุประเภทและรปูแบบ (มหีลกัประกนัหรอืไม่มหีลกัประกนั) 
วงเงินรวมไม่เกิน 800 ล้านบาท และคณะกรรมการได้เห็นชอบให้ออกหุ้นกู้ทุกประเภทและรูปแบบ (มีหลักประกันหรือ
ไม่มีหลักประกัน) วงเงินรวมไม่เกิน 800 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนส�าหรับขยายกิจการโดยมีข้อก�าหนดและ
เงื่อนไขของการออก และเสนอขายหุ้นกู้ ดังนี้

ชนิด หุ้นกู้ทุกประเภทและรูปแบบ (มีหลักประกันหรือไม่มีหลักประกัน) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ
ความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว

สกุลเงิน เงินบาท และ/หรือเงินสกุลต่างประเทศ โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออก 
และเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว

มูลค่ารวมของหุ้นกู้ วงเงินรวมไม่เกิน 800,000,000 บาท หรือเงินสกุลต่างประเทศในวงเงินเทียบเท่าเงินบาท
จ�านวนดังกล่าว

อายุ ไม่เกิน 5 ป นับตั้งแต่วันออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว
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การเสนอขาย เสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียว หรือหลายคราว และ/หรือเป็นโครงการ และ/หรือในลักษณะ
หมุนเวียน (Revolving) ให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง 
และ/หรือ ผู้ลงทุนประเภทสถาบันในประเทศ และ/หรือในต่างประเทศในคราวเดียวกัน 
หรอืต่างคราวกนั ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรอืส�านกังาน ก.ล.ต. และ/หรอื 
กฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้น

การไถ่ถอนก่อนก�าหนด ผูถ้อืหุน้อาจมหีรอืไม่มสีทิธขิอไถ่ถอนหุน้กูค้นืก่อนก�าหนด และบรษิทัมหีรอืไม่มสีทิธ ิขอไถ่ถอน
หุ้นกู้คืนก่อนก�าหนด ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว

อัตราดอกเบี้ย ขึน้อยูก่บัสภาวะตลาดในขณะทีอ่อกและเสนอขายหุน้กู ้หรอืตามข้อตกลง และเงือ่นไขของ
หุน้กูท้ีไ่ด้ออกในคราวนัน้ ทัง้นี ้ให้อยูภ่ายใต้บงัคบัของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/
หรอืส�านกังาน ก.ล.ต. และ/หรอืประกาศหรอืกฎระเบยีบอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วข้อง ทีม่ผีลใช้บงัคบัใน
ขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว

อ�านาจก�าหนด
รายละเอียดอื่น ๆ 

มอบหมายให้คณะกรรมการ รวมถงึบคุคลทีค่ณะกรรมการมอบหมายให้มอี�านาจ ดงัต่อไปนี้

(1) ก�าหนดรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ รวมถึงประเภท ชื่อ อัตราดอกเบี้ย อายุ
การไถ่ถอน การแต่งตัง้ผูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้ตลอดจนก�าหนดรายละเอยีดทีเ่กีย่วข้องกบัการ
เสนอขาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ�ากัดเพียงราคา วิธีการ และระยะเวลาเสนอขายและจัดสรร

(2) แต่งตัง้ทีป่รกึษาทางการเงนิ และ/หรอืผูจ้ดัจ�าหน่ายหลกัทรพัย์ และ/หรอืสถาบนัการจดั
อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์ และ/หรือหลักทรัพย์ และ/หรือบุคคลอื่นใด
ในกรณทีีจ่ะต้องมกีารแต่งตัง้ตามกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง หรอืในกรณอีืน่ใดตามทีเ่หน็ควร

(3) ตดิต่อเจรจา เข้าท�า ลงนาม แก้ไขสญัญา และ/หรอืเอกสารต่าง ๆ รวมถงึตดิต่อให้ข้อมลู 
ยื่นเอกสาร หลักฐานกับส�านักงาน ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการ
ออก และเสนอขายหุน้กูด้งักล่าว ตลอดจนด�าเนนิการใด ๆ ทีเ่กีย่วข้องหรอืจ�าเป็นได้ทกุ
ประการตามที่เห็นควร

วัตถุประสงค์ของการ
ออกหุ้นกู้

เพื่อน�าเงินที่ได้มาใช้ในการด�าเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงการขยายกิจการ

  ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติออกหุ้นกู้ทุกประเภทและรูปแบบ (มีหลักประกันและไม่หลักประกัน) 
วงเงินรวมไม่เกิน 800 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น

  นายสถาพร ผงันรินัดร์ ผูถ้อืหุน้ ได้สอบถามเพิม่เตมิว่า ทางคณะกรรมการบรษิทัได้พจิารณาถงึอตัราหนีส้นิต่อทนุ
ที่เหมาะสมแล้วหรือยัง เพราะหากออกหุ้นกู้ในครั้งนี้อาจท�าให้อัตราหนี้สินต่อทุนสูงขึ้นอีก นอกจากนั้นรายได้ที่จะได้รับ
จากการด�าเนินธุรกิจจะเพียงพอกับภาระหนี้ที่เพิ่มขึ้นอีกหรือไม่

  นายสุธี ตันติวณิชชานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ชี้แจงว่า การออกหุ้นกู้จ�านวนดังกล่าวเพื่อน�ามาใช้เป็น
เงินทุนหมุนเวียน หุ้นกู้ดังกล่าวเป็น Medium term financing ซึ่งมีความยืดหยุ่น สามารถออกจ�าหน่ายเป็นบางส่วนให้
เหมาะสมกับความต้องการของบริษัท ซึ่งช่วยท�าให้บริษัทจัดโครงสร้างทางการเงินของบริษัทได้เหมาะสมกับสภาพและ
สภาวะธุรกิจของบริษัทที่จะด�าเนินการต่อไปในอนาคต

 มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ออกหุ้นกู้ทุกประเภทและรูปแบบ(มีหลักประกันหรือไม่มีหลักประกัน) วงเงินรวม 
ไม่เกิน 800 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนส�าหรับขยายกิจการ 

 โดยมีข้อก�าหนดและเงื่อนไขของการออก และเสนอขายหุ้นกู้ ดังนี้
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ชนิด หุ้นกู้ทุกประเภทและรูปแบบ(มีหลักประกันหรือไม่มีหลักประกัน) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ
ความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว

สกุลเงิน เงินบาท และ/หรือเงินสกุลต่างประเทศ โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออก และ
เสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว

มูลค่ารวมของหุ้นกู้ วงเงินรวมไม่เกิน 800,000,000 บาท หรือเงินสกุลต่างประเทศในวงเงินเทียบเท่าเงินบาท
จ�านวนดังกล่าว

อายุ ไม่เกิน 5 ป นับตั้งแต่วันออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว

การเสนอขาย เสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียว หรือหลายคราว และ/หรือเป็นโครงการ และ/หรือในลักษณะ
หมุนเวียน (Revolving) ให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง 
และ/หรือ ผู้ลงทุนประเภทสถาบันในประเทศ และ/หรือในต่างประเทศในคราวเดียวกัน 
หรอืต่างคราวกนั ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรอืส�านกังาน ก.ล.ต. และ/หรอื 
กฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้น

การไถ่ถอนก่อนก�าหนด ผูถ้อืหุน้อาจมหีรอืไม่มสีทิธขิอไถ่ถอนหุน้กูค้นืก่อนก�าหนด และบรษิทัมหีรอืไม่มสีทิธ ิขอไถ่ถอน
หุ้นกู้คืนก่อนก�าหนด ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว

อัตราดอกเบี้ย ขึน้อยูก่บัสภาวะตลาดในขณะทีอ่อกและเสนอขายหุน้กู ้หรอืตามข้อตกลง และเงือ่นไขของ
หุน้กูท้ีไ่ด้ออกในคราวนัน้ ทัง้นี ้ให้อยูภ่ายใต้บงัคบัของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/
หรอืส�านกังาน ก.ล.ต. และ/หรอืประกาศหรอืกฎระเบยีบอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วข้อง ทีม่ผีลใช้บงัคบัใน
ขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว

อ�านาจก�าหนด
รายละเอียดอื่น ๆ 

มอบหมายให้คณะกรรมการ รวมถงึบคุคลทีค่ณะกรรมการมอบหมายให้มอี�านาจ ดงัต่อไปนี้

(1) ก�าหนดรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ รวมถึงประเภท ชื่อ อัตราดอกเบี้ย อายุ
การไถ่ถอน การแต่งตัง้ผูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้ตลอดจนก�าหนดรายละเอยีดทีเ่กีย่วข้องกบัการ
เสนอขาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ�ากัดเพียงราคา วิธีการ และระยะเวลาเสนอขายและจัดสรร

(2) แต่งตัง้ทีป่รกึษาทางการเงนิ และ/หรอืผูจ้ดัจ�าหน่ายหลกัทรพัย์ และ/หรอืสถาบนัการจดั
อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์ และ/หรือหลักทรัพย์ และ/หรือบุคคลอื่นใด
ในกรณทีีจ่ะต้องมกีารแต่งตัง้ตามกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง หรอืในกรณอีืน่ใดตามทีเ่หน็ควร

(3) ตดิต่อเจรจา เข้าท�า ลงนาม แก้ไขสญัญา และ/หรอืเอกสารต่าง ๆ รวมถงึตดิต่อให้ข้อมลู 
ยื่นเอกสาร หลักฐานกับส�านักงาน ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการ
ออก และเสนอขายหุน้กูด้งักล่าว ตลอดจนด�าเนนิการใด ๆ ทีเ่กีย่วข้องหรอืจ�าเป็นได้ทกุ
ประการตามที่เห็นควร

วัตถุประสงค์ของการ
ออกหุ้นกู้

เพื่อน�าเงินที่ได้มาใช้ในการด�าเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงการขยายกิจการ

 โดยมีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้
 เห็นด้วย จ�านวน  188,584,560 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99
 ไม่เห็นด้วย จ�านวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ  -
 งดออกเสียง จ�านวน 22,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.01
 จ�านวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 118 ท่าน
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วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 
  - ไม่มี –
  นายอุทัย ตันชัย มีค�าถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการบ้านเอื้ออาทร ว่ามีความคืบหน้าและจะมีผลก�าไรขาดทุน

อย่างไร รวมถึงโครงการอื่น ๆ ที่บริษัทด�าเนินการอยู่ โดยเฉพาะในปที่ผ่านมาราคาวัสดุก่อสร้างบางอย่าง เช่น เหล็ก มี
ราคาลดลงน่าจะท�าให้บริษัทมีผลก�าไรเพิ่มขึ้น

  นายเสวก ศรีสุชาต ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า ในช่วงที่ราคาเหล็กลดลง เป็นช่วงที่บริษัทได้มีการ Stock 
เหลก็ไว้ส่วนหนึง่แล้วจงึท�าให้ไม่ได้รบัผลประโยชน์ในส่วนนีใ้นขณะทีก่ารขอให้เจ้าของโครงการการปรบัราคาค่าก่อสร้าง
เพิม่เตมิในหลายโครงการไม่มข้ีอยตุใินช่วงทีเ่หลก็มรีาคาสงูส่วนกรณบ้ีานเอือ้อาทรได้มกีารส่งมอบงานให้การเคหะแห่งชาติ 
ไปมากแล้ว คงเหลอืงานอกีประมาณ 1 พนัล้านบาททีจ่ะส่งมอบภายในป 2552 นีส่้วนโครงการบ้านเอือ้อาทรต้องขาดทนุ
เนื่องจากการขอปรับลดหน่วยก่อสร้างลงของการเคหะแห่งชาติ

  นางสาวพชัร ียตุธิรรม ผูร้บัมอบฉนัทะจากสมาคมส่งเสรมิผูล้งทนุไทยขอเสนอให้บรษิทัจดัห้องประชมุโดยจดัเป็น
สัดส่วนและติดป้ายในส่วนของผู้สอบบัญชีของบริษัท กรรมการตรวจนับคะแนน และแนะน�าผู้สอบบัญชีของบริษัทให้ 
ผู้ถือหุ้นรับทราบ เพื่อที่จะท�าให้ได้รับคะแนน CG สูงขึ้น 

  ประธานกล่าวขอบคุณคุณพัชรี และจะเสนอให้คณะกรรมการบริษัทด�าเนินการตามค�าแนะน�าต่อไป

 เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมประธานจึงกล่าวขอบพระคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน และขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.20 น.
 

 
 ลงนาม ............................................... 
 ( นายสิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์ ) 
 ประธานในที่ประชุม

ลงนาม ............................................... , ............................................... 
 ( นายเสวก ศรีสุชาต ) ( นายอ�านวย กาญจโนภาศ ) 
  กรรมการ 
 
 บันทึกการประชุมโดย 
 
 
  ............................................... 
 ( นายธาดาชุมะศารทูล ) 
 เลขานุการบริษัท 
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Attachment 1

Minutes of 2009 Annual General Shareholders’ Meeting 
Power Line Engineering Public Company Limited

30th April 2009 

2009 annual general shareholders’ meeting was held at Tarathip 1-2,
2nd floor, Imperial Tara Hotel, 18/1 Soi Sukhumvit 26, Klongton, Klongtoey Bangkok. 

 
 As of the book closing date on 8 April 2008, there were a total of 4,581 shareholders, holding 546,148,856 shares. 
There were altogether 60 shareholders and 54 proxies, total of 114 participants, participated in the meeting, holding 
186,889,060 shares, representing 34.22% of total paid-up shares, thus forming a quorum. 
 

The meeting commenced at 2:00pm. 
  Mr. Thada Chumasaratul, the Company’s secretary, greeted and thanked shareholders and proxies for attending the 
2009 ordinary general shareholders’ meeting. To promote good corporate governance concerning shareholders’ rights, 
the Company allowed shareholders to raise agenda to be discussed in the meeting and nominate qualified person to be 
director candidate to be elected in the 2009 meeting prior to the meeting. The criteria and procedures as disclosed in the 
Company’s website http://www.ple.co.th. For this 2009 general shareholders’ meeting, there were 10 agendas, details as 
mentioned in the invitation sent to the shareholders prior to the meeting. 
 The Company’s regulation item 27 indicated that “The Chairman of the meeting has duty to ensure that the meet-
ing could proceed according to the Company’s regulation that the meeting could resolve to change the order of meeting 
agenda with at least two-third of total participated shareholders.”

 Meeting Procedures on voting and vote counting on various agendas
 Raising issues: 
 Any participants who wish to raise any issue to the meeting must raise his hand. Once the Chairman allows, the 
participant could walk over to the microphone and address following details. 
 • Name-surname of the participant 
 • Status, whether a shareholder or proxy 
 • No. of shares hold, or shares represent in case of proxy 
 • Any addressed issues. 

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

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

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

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

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

 
 Vote counting process and announcement

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

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

counting. 
• If the voting ballet is damaged to the point that the voter’s intention cannot be identified. 
• If the Company found out later that the proxies change the voting intention to be inconsistent with the intention 

of the shareholders. 
 The secretary asked if any shareholder has any question or doubt regarding meeting practices, voting and voting 
counting process or not. If there is no one raised any question, the Company assumed that the meeting was well-aware 
of the meeting practices, voting and voting counting process. 
 The secretary asked for a volunteer from the meeting to oversee the vote counting process. Mr. Sataporn Pungnirun, 
a shareholder, volunteered to count the votes together with Miss Wanna Puttasathien, the Company’s accounting auditor, 
and Mrs. Pen Penprueksakul, the Company’s internal auditor. 
 The Company’s secretary notified to the shareholders’ meeting that as Mr. Sawake Srisuchart, the Company’s Chair-
man, has finished his term as the Company’s director. Therefore, during this meeting, Mr. Singchai Aroonvuthiphong, the 
independent director and Chaiman of the Audit Committee, would preside as the Charman of the meeting as there is no 
objection. The secretary would like to invite Mr. Somsak Kuptamatee, Mr. Pisit Rojanamongkol, the Company’s directors, 
and Mr. Suthee Tantivanichanont, the chief financial officer, on the stage to proceed with the meeting. 
 Mr. Singchai Aroonvuthiphong, Chairman of the Audit Committee and meeting Chairman, said that according to the 
Company’s regulation item 27, at least 25 shareholders and proxies or at least one-third of the total paid-up shares must 
participate in the shareholders’ meeting to for a quorum. There were 60 shareholders and 54 proxies, or a total of 114 
participants, participated in the meeting, holding 186,889,060 shares, representing 34.22% of 546,148,856 total shares 
outstanding. The Company had 4,581 shareholders (four-thousand, five hundred eighty-one) holding 546,148,856 shares 
(five-hundred forty-six million, one-hundred forty-eighty thousand, eight-hundred fifty-six shares), thus forming quorum 
according to the Company’s regulation. The meeting Chairman therefore announced commencement of 2009 annual 
general shareholders’ meeting of Power Line Engineering Public Company Limited.
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The meeting commenced

Agenda1  To consider and approve the Minutes of Annual General Shareholder’s Meeting 
   No.1/2008 on April 23rd, 2008

  The Chairman clarified that the Company had sent every shareholder a copy of meeting minutes from 
the annual general shareholders’ meeting no.1/2551 on 23 April 2008 together with the meeting invitation prior 
to the meeting. The Chairman asked the meeting if there was any question regarding the minutes. When no 
one raised any question, the Chairman proposed to the meeting to consider approving the meeting minutes. 

 Resolution The Meeting unanimously approved the meeting minutes with following vote counts: 
 Approve  Amount  186,889,060 votes accounted for 100%
 Disapprove Amount  - votes accounted for  - 
 Abstain Amount  - votes accounted for  -
 From 114 shareholders who participated in the meeting. 

Agenda 2 To consider the company’s performance and financial statements as of 
   December 31st, 2008 and Auditor report. 

  The Chairman clarified to the meeting that the Company’s operation results and consolidated financial 
statements of the Company and subsidiaries as of 31 December 2008 had been audited by the certified ac-
counting auditor and were approved by the Audit Committee as correct (details as shown in the 2008 annual 
report). The important details could be summarized as follow:

(Unit: Baht)

Item 2008

Total assets 10,184,556,079

Total liabilities 7,269,501,593

Shareholders’ equity 2,730,939,536

Total revenue 9,136,063,923

Net profits (loss) (349,570,175)

Earnings per share (loss) (0.81)

  The Company has submitted the details along with the meeting invitation. The Chairman asked if the 
shareholders have any questions regarding the Company’s operation. 

  During this agenda, there were four additional participants into the meeting, three of which are share-
holders and a remaining participant is a proxies, making 118 total participants, holding a total of 188,606,660 
shares, which representing 34.53% of total paid-up shares. 

  Mr. Sathaporn Pungnirun, the shareholder, said he was disappointed with 2008 operating result that 
the Company reported Baht 350 million of loss. He commented that the losses could be due to the Company 
did not focus on its core operation. The losses were resulted from the allowance for doubtful account and 
provision for Technor Company Limited, which is the subsidiary whose contract was cancelled by the National 
Housing Authority. 
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  Mr. Sutee Tantivanichanon, the chief financial officer, clarified that the relatively high allowance for 
doubtful account amount was consistent with the accounting policy and the Company’s doubtful account 
policy. Moreover, during 2008, there was cost revaluation of the Eua Arthorn Housing Project from 18,000 units 
to 7,513 units, which affect the Company’s profitability. Rising construction material costs also contributed to 
the Company’s losses. 

  Mr. Sathaporn Pungnirun asked about the subsidiary Technor Company Limited did not submit the 
financial statement to the Company, which is contrast to the fact Technor had never failed to do so in the past. 
Moreover, should the adjustment and correction in 2007 make the Company pay more tax for accounting 
year 2008? 

  Mr. Sutee Tantivanichanon, the chief financial officer, clarified that the managing directors of Technor 
Company Limited notified to the Company that it will prepare the financial statement to the Company as re-
quired by law. The Company currently file lawsuit against managing director of Technor Company Limited. 
The 2007 financial statement restatement caused the Company to pay higher tax in 2008. 

  Miss Patcharee Yutitham, the proxy from Thai Investor Association, requested that the Company clari-
fied the balance sheet number under plant, property and equipment, which rose significantly when compared 
to 2007 figure. She asked for the policy to manage cash flow in the future as the Company may go through 
the recession. 

  Mr. Sutee Tantivanichanon, the chief financial officer, clarified that the rising plants, properties, and 
equipment amount were mainly due to the Eua Arthorn Housing Project and subsidiaries. Mr.Swake Srisuchart, 
the Chairman of the Board, explained that the Company tried to solve cash flow problem by dividing problem 
into two parts. First part is the domestic construction activity, he ordered the Company’s debt collection de-
partment will ensure that the clients’ payment schedule are met and every departments to control costs. The 
Company also negotiated for extending supplier credit terms and asked the bank for additional credit line. 
The Company also prepared to find the strategic partner who is financially strong to invest in the Company in 
private placement issuance. The Company also planned to issue new debenture to finance the Company’s 
liquidity. There is no problem for the construction project in Qatar, as they are financed by the overseas bank. 
Moreover, the project owner was not affected by the economic downturn. However, the Dubai projects pro-
gressed relatively slowly as the project owner want to delay construction. The Company currently negotiated 
with the project owners for the solution as the delay would affect the Company’s cash flow. The Company still 
focus on cost control. 

  Mr. Uthai Tanchai, the shareholder, inquired about the operation performance in the first quarter of 
2009. 

  Mr. Sutee Tantivanichanon, the chief financial officer, clarified that the 1Q09 operation may not achieve 
the objective as the Company expected to set more allowance for doubtful account for the overseas projects 
and the uncollected receivable from overseas joint venture and partners. 

  When no one raised further question, the Chairman proposed that the meeting acknowledged the 
Company’s operation result and approved report of the accounting auditor for the fiscal year ended 31 De-
cember 2008.

 Resolution The meeting considered and approved the Company’s operation result and financial statements for 
the fiscal year ended 31 December 2008 and the report of the accounting auditor with majority vote counts: 
 Approve  Amount  188,584,560 votes accounted for 99.99%
 Disapprove Amount  - votes accounted for  - 
 Abstain Amount  22,100 votes accounted for  0.01%
 From 118 shareholders who participated in the meeting
 (as there were four additional shareholding participants in this agenda). 
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Agenda 3  To consider and appoint the members of the Board of Directors. 
  The Chairman clarified to the meeting that according to the Public Company Limited Act B.E. 2535, at 

least one-third of the Company’s Board of Directors must be retired by rotation during the ordinary general 
shareholders’ meeting. If the numbers of the Board cannot be divided by 3, then the Company shall pick 
the numbers closest to one-third to be retired. The directors who were due to be retired by rotation this year 
were: 

  1. Mr. Swake  Srisuchart  Chairman of the Board 
  2. Mr. Amnuay  Karnjanopas  Vice Chairman
  3. Mr. Phisant  Chintanapakdee  Director
  The Company announced in the Company’s website to invite the shareholders to nominate a qualified 

person to be director candidate as well as any meeting agenda. As no shareholder nominated anyone to be 
candidate for directorship, the selection and remuneration committee considered the alternatives for the best 
interest of the Company’s operation. All three candidates were knowledgeable, skilled, and experienced as 
required by the Public Company Limited Act. The committee unanimously proposed that Mr.Swake Srisuchart, 
Mr. Amnuay Karnjanopas and Mr. Phisant Chintanapakdee who were retired by rotation be re-appointed back 
for another term. The Chairman proposed that the meeting considered appointment of the directors who were 
due to be retired by rotation.

 Resolution The meeting considered and approved that Mr. Swake Srisuchart, Mr. Amnuay Karnjanopas and 
Mr. Pisant Chintanapakdee who were retired by rotation be reappointed back for another tenure with majority 
vote counts: 

 1. Mr. Swake Srisuchart
 Approve  Amount  188,584,560 votes accounted for 99.96%
 Disapprove Amount  - votes accounted for  - 
 Abstain Amount  72,100 votes accounted for  0.04%

 2. Mr. Amnuay Karnjanopas
 Approve  Amount  188,375,560 votes accounted for 99.88%
 Disapprove Amount  - votes accounted for  - 
 Abstain Amount  231,100 votes accounted for  0.12%

 3. Mr. Phisant Chintanapakdee
 Approve  Amount  188,375,560 votes accounted for 99.88%
 Disapprove Amount  - votes accounted for  - 
 Abstain Amount  231,100 votes accounted for  0.12%

 From 118 shareholders who participated in the meeting.
 The Company’s Board of Directors currently comprised of 8 directors:  
 1. Mr. Swake  Srisuchart  Chairman of the Board
 2. Mr. Amnuay Karnjanopas Vice Chairman  
 3. Mr. Somsak Kuptamatee Director 
 4. Mr. Pisit Rojanamongkol Director 
 5. Mr. Phisant Chintanapakdee Director
 6. Mr. Singchai Aroonvuthiphong Independent Director
 7. Lt.General Sinchai Nutsatid Independent Director
 8. Mr. Somprasong Boonyachai  Independent Director
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Agenda 4  To consider and determine the remuneration for the Board of Directors.
  The Chairman clarified to the meeting that the director’s remuneration for the fiscal year 2009 has been 

carefully considered by the selection and remuneration committee considering various aspects. The commit-
tee deems appropriate to maintain remuneration for the Company’s Board of Director in the 2008 level. The 
details can be summarized as follow: 

Board of Director’s Remuneration

Remuneration Components 2009 (Proposed year) 2008

Board of Director’s remuneration

Meeting allowance: 
Paid only when participating in the meeting. 

• Chairman, directors, Board’s secretary 
   and assistant. 

20,000 Baht/person/time 20,000 Baht/person/time

• Independent directors 40,000 Baht/person/time 40,000 Baht/person/time

Audit Committee’s remuneration

Annual remuneration

• Chairman of the Audit Committee 300,000 Baht/person/year 300,000 Baht/person/year

• Audit Committee 250,000 Baht/person/year 250,000 Baht/person/year

 Resolution The meeting considered and approved the Company’s Board of Directors’ remuneration for the 
fiscal year 2009, details as follow. 

 

Board of Director’s Remuneration

Remuneration Components 2009 (Proposed year) 2008

Board of Director’s remuneration

Meeting allowance: 
Paid only when participating in the meeting. 

• Chairman, directors, Board’s secretary
   and assistant. 

20,000 Baht/
person/time

20,000 Baht/
person/time

• Independent directors 40,000 Baht/
person/time

40,000 Baht/
person/time

Audit Committee’s remuneration

Annual remuneration

• Chairman of the Audit Committee 300,000 Baht/
person/year

300,000 Baht/
person/year

• Audit Committee 250,000 Baht/
person/year

250,000 Baht/
person/year
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With majority vote count as follow: 
 Approve  Amount  188,546,660 votes accounted for 99.97%
 Disapprove Amount  60,000 votes accounted for  0.03 
 Abstain Amount  - votes accounted for  - 
 From 118 shareholders who participated in the meeting

Agenda 5  To consider and approve the allocation of net profit of the year 2008.
  The Chairman clarified to the meeting that the Company report the net losses of Baht 365,678,346 for 

the fiscal year ended 31 December 2008 (Company only financial statement). The Board resolved not to set 
aside legal reserve from the 2008 operation result as the Company reported losses. So the Board would not 
set aside additional reserve. The Chairman proposed the meeting to consider and approve.

 Resolution The meeting resolved not to set aside additional legal reserve as the Company reported losses 
in the fiscal year 2008.
 Approve  Amount  188,584,560 votes accounted for 99.99%
 Disapprove Amount  - votes accounted for  - 
 Abstain Amount  22,100 votes accounted for  0.01%
 From 118 shareholders who participated in the meeting

 

Agenda 6  To consider no dividend for the performance of financial statements of the 2008. 
  The Chairman clarified to the meeting that as the Company reported losses of Baht 365,678,346 for 

the fiscal year ended 31 December 2008 (Company only financial statement) for the operation period from 
1 January 2008 to 31 December 2008, the Board of Directors resolve not to pay dividend payment for the 
operation year 2008. The Chairman proposed to the meeting for consideration. 

 
 Resolution The Meeting unanimously approved the meeting minutes with following vote counts: 

 Approve  Amount  188,606,660 votes accounted for 100%
 Disapprove Amount  - votes accounted for  - 
 Abstain Amount  - votes accounted for  - 
 From 118 shareholders who participated in the meeting

 

Agenda 7  To consider and appoint the auditor and his fee.
  The Chairman clarified to the meeting that the Audit Committee has evaluate the independency and 

audit quality during 2008, as well as the knowledge and experience in auditing business. The Audit Com-
mittee deemed appropriate to propose the existing accounting auditor, S.K. Accountant Services Company 
Limited as the Company’s accounting auditor for the year 2009. The Board of Directors considered and ap-
proved the comment from the Audit Commttee to propose S.K. Accountant Services Company Limited to be 
the Company’s accounting auditor for another year with following list of accounting auditors.

  • Mr. Somchai Kurujitkoson CPA no. 3277 or
  • Mr. Ampon Jamnongwat CPA no. 4663 or 
  • Mr. Wanya Puttasatian CPA no. 4387 or 
  • Mr. Narit Saowaluksakun CPA no. 5369  

  In all, the aforementioned auditors has no relationship nor conflict of interest with the Company / sub-
sidiaries / management / major shareholder or any related person, thus should be independent to audit and 
provide any comment on the financial statements.
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  The proposed auditing fees for fiscal year 2009 are as followed. 

Description 2009 Proposed year 2008

Annual auditing fees
(including Qatar and Dubai subsidiaries)

1,380,000 1,380,000

Auditing fees: 3 quarterly financial statements 450,000 450,000

 Total 1,830,000 1,830,000

  Mr. Sathaporn Pungnirun, the shareholder, asked that the Company proposed the auditing fee for the 
subsidiaries and affiliates for the meeting. The Chairman will notify the management to prepare such informa-
tion in the future. 

 Resolution The meeting considered and unanimously resolved to appoint Mr. Somchai Kurujitkoson, CPA no. 
3277 or Mr. Ampon Jamnongwat CPA no. 4663 or Wanya Puttasatien, CPA no. 4387 or Mr. Narit Saowaluk-
sakun CPA no. 5369 of S.K. Accountant Services Company Limited for the accounting year 2009 with annual 
auditing fees (including Qatar and Dubai subsidiaries) of Baht 1,380,000 (Baht one-million, three-hundred 
eighty thousand only) and auditing fee for 3 quarterly financial statements of Baht 450,000 (Baht four-hundred 
fifty thousand only) with following vote counts: 
 Approve  Amount  188,606,660 votes accounted for 100%
 Disapprove Amount  - votes accounted for  - 
 Abstain Amount  - votes accounted for  -
 From 118 shareholders who participated in the meeting

Agenda 8  To consider allotment of 180,000,000 shares with par value of Baht 1/share 
   through the private placement process. 

  The Chairman informed the meeting about the progress on issuing 180,000,000 shares with par value 
of Baht 1 each to be offered via private placement as previously approved in the extraordinary general 
shareholders’ meeting no. 1/2549, dated 1 December 2006. The meeting approved the Company to issue 
180,000,000 new shares with par value of Baht 1 each to be allotted via private placement according to the 
announcement no. Kor.Jor. 12/2543 of the Office of the Security Exchange Commission concerning permis-
sion to offer new shares at the price not lower than the market price of the Company’s share. The market 
price shall be calculated base on weighted average closing price of the Company’s share over the period 
of no less than 7 working days but not more than 15 working days prior to the date that determine offering 
price. The executive board or the delegated committee shall determine criteria, condition and details of the 
offering as well as the offering price to be consistent with the relevant announcement and regulations of the 
Office of the Security Exchange Commission and the Stock Exchange of Thailand. 

  In the past, there were many investors express their interest in buying such share, but the Company 
still cannot reach the conclusion regarding offering price and other criteria. So the Company did not allot 
such shares to any party. However, as the capital raising is vital for the Company’s operation, the Company 
deem appropriate to approve issuing 180,000,000 new shares with par value of Baht 1 each to be allotted 
via private placement according to the announcement no. Kor.Jor. 12/2543 of the Office of the Security Ex-
change Commission concerning permission to offer new shares at the price not lower than the market price 
of the Company’s share. The market price shall be calculated base on weighted average closing price of 
the Company’s share over the period of no less than 7 working days but not more than 15 working days prior 
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to the date that determine offering price. The executive board or the delegated committee shall determine 
criteria, condition and details of the offering as well as the offering price to be consistent with the relevant 
announcement and regulations of the Office of the Security Exchange Commission and the Stock Exchange 
of Thailand. The Chairman proposed to the meeting for consideration. 

  Mr. Sathaporn Pungnirun, the shareholder, proposed that the current share price is close to its par 
value. Therefore, the Board of Directors should consider propose the new shares to existing shareholder, 
which could be through the right offering or warrant issuance, to maintain shareholding structure. However, 
if the private placement is to be issued to the strategic partners that could strengthen the Company’s opera-
tion, then it should be fine. 

  Mr. Swake Srisuchart, the Chairman of the Board, clarified that for the private placement, the Board 
will consider issuing new shares to the investor that could support future business growth.

 Resolution The meeting resolve to issue 180,000,000 new shares with par value of Baht 1 each to be allot-
ted via private placement according to the announcement no. Kor.Jor. 12/2543 of the Office of the Security 
Exchange Commission concerning permission to offer new shares at the price not lower than the market price 
of the Company’s share. The market price shall be calculated base on weighted average closing price of 
the Company’s share over the period of no less than 7 working days but not more than 15 working days prior 
to the date that determine offering price. The executive board or the delegated committee shall determine 
criteria, condition and details of the offering as well as the offering price to be consistent with the relevant 
announcement and regulations of the Office of the Security Exchange Commission and the Stock Exchange 
of Thailand with majority vote counts as follow: 
 Approve  Amount  187,260,660 votes accounted for 99.29%
 Disapprove Amount  1,293,900 votes accounted for  0.69% 
 Abstain Amount  52,100 votes accounted for  0.02%
 From 118 shareholders who participated in the meeting
 

Agenda 9  To consider the issuance and sale of Debentures of all types and forms of 
   debentures (secured or unsecured debentures) in one and/or multiple offering in 
   the aggregate principal amount not exceeding Baht 800,000,000.- 

  The Chairman clarified to the meeting that the Company will issue debenture to finance the working 
capital for business expansion according to the Board’s meeting No2/2552, dated 24 February 2009 that 
resolved to issue any kind of bond or debenture (either secured or unsecured) with total credit limit of no 
more than Baht 800 million to finance working capital for business expansion. The criteria and requirement 
for bond issuance are as follow :

Type Any kind of bond or debenture (either secured or unsecured) depending on the 
market condition when issuing each trench of bond. 

Currency Baht and/or foreign currency by using the exchange rate on the day of issuance 
of each trench of bond. 

Total value Total value not exceeding Baht 800 million, or Thai Baht equivalent for the foreign 
currency bond. 

Maturity No more than 5 years for each trench of bond. 
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Offering To offer in one time or multiple times and/or in a project or revolving issuance to 
general public and/or private placement and/or local institutional investor and/or 
foreign investor at one time or multiple time according to the announcement of the 
Security Exchange Commission and/or the Office of the Security Exchange Com-
mission and/or other relevant regulations that is currently practiced in the time of 
issuance. 

Pre-mature redemption The bond holder may or may not have the right to pre-maturely redeem bond, this 
will depend on the terms and condition of each bond issuance. 

Interest rate Depending on the prevailing market condition when the bond is issued or depending 
on the condition and terms of each issuance. In all, the rate shall be regulated by 
the announcement of the Security Exchange Commission and/or the Office of the 
Security Exchange Commission and/or other relevant regulations that is currently 
practiced in the time of issuance. 

Authority to determine 
other specifics 

To appoint directors and delegated person to have following authority. 

(1) Determine various specifics about the debenture, including type, name,  
interest rate, maturity, bondholder representative, as well as the details about 
offering, which include, but not limited to, price, offering method and offering 
or distributing duration. 

(2) Appoint financial advisor and/or underwriter and/or credit rating agency to rate 
security issuer and/or security and/or any other person according to any relevant 
legal requirement or any case as appropriate. 

(3) Negotiate, engage, and amend contract and/or related documents, as well 
as filing information, documents, and evidences for the Office of the Security 
Exchange Commission and/or relevant authority related to the bond issuance. 
Conduct any necessary actions that required to issue bond as appropriate. 

Objective To finance business operation and expansion.

  The Chairman proposed that the meeting consider issuing any kind of bond or debenture (either 
secured or unsecured) with total credit limit of no more than Baht 800 million with terms and conditions as 
described above. 

  Mr. Sathaporn Pungnirun, the shareholder, inquired whether the Board has considered the appropriate 
debt-to-equity ratio of the Company. The new bond issuance may cause the debt ratio to increase further. 
Moreover, has the Company consider if the cash flow from operation will be sufficient to accommodate rising 
debt obligation? 

  Mr. Sutee Tantivanichanon, the chief financial officer, clarified that the proceeds from such bond issu-
ance will be used as working capital. These bonds are medium term finance which is flexible and allow the 
Company to issue part of the total allowable limit to suit the Company’s requirement. Such flexibility will enable 
the Company to manage Company’s financial structure to best suit the Company’s business condition in the 
future.

 Resolution The meeting considered and resolved for the Company to issue any kind of bond or debenture 
(either secured or unsecured) with total credit limit of no more than Baht 800 million to finance working capital 
and company for business expansion. The criteria and requirement for bond issuance are as follow:
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Type Any kind of bond or debenture (either secured or unsecured) depending on the 
market condition when issuing each trench of bond. 

Currency Baht and/or foreign currency by using the exchange rate on the day of issuance 
of each trench of bond. 

Total value Total value not exceeding Baht 800 million, or Thai Baht equivalent for the foreign 
currency bond. 

Maturity No more than 5 years for each trench of bond. 

Offering To offer in one time or multiple times and/or in a project or revolving issuance to 
general public and/or private placement and/or local institutional investor and/or 
foreign investor at one time or multiple time according to the announcement of the 
Security Exchange Commission and/or the Office of the Security Exchange Com-
mission and/or other relevant regulations that is currently practiced in the time of 
issuance. 

Pre-mature redemption The bond holder may or may not have the right to pre-maturely redeem bond, this 
will depend on the terms and condition of each bond issuance. 

Interest rate Depending on the prevailing market condition when the bond is issued or depending 
on the condition and terms of each issuance. In all, the rate shall be regulated by 
the announcement of the Security Exchange Commission and/or the Office of the 
Security Exchange Commission and/or other relevant regulations that is currently 
practiced in the time of issuance. 

Authority to determine 
other specifics 

To appoint directors and delegated person to have following authority. 

(1) Determine various specifics about the debenture, including type, name,  
interest rate, maturity, bondholder representative, as well as the details about 
offering, which include, but not limited to, price, offering method and offering 
or distributing duration. 

(2) Appoint financial advisor and/or underwriter and/or credit rating agency to rate 
security issuer and/or security and/or any other person according to any relevant 
legal requirement or any case as appropriate. 

(3) Negotiate, engage, and amend contract and/or related documents, as well 
as filing information, documents, and evidences for the Office of the Security 
Exchange Commission and/or relevant authority related to the bond issuance. 
Conduct any necessary actions that required to issue bond as appropriate. 

Objective To finance business operation and expansion.

 The meeting approved the bond issuance with majority vote as follow: 
 Approve  Amount  188,584,560 votes accounted for 99.99%
 Disapprove Amount  - votes accounted for  - 
 Abstain Amount  22,100 votes accounted for  0.01%
 From 118 shareholders who participated in the meeting
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Agenda 10 Other issues (if any)
  - None –
  Mr. Uthai Tanchai raised question about Eua Arthorn Housing Project regarding the progress and 

operational result, as well as other projects that the Company currently engaged in. Moreover, as prices of 
some construction materials, such as steel, has declined, should it enhance the Company’s profitability. 

  Mr. Swake Srisuchart, the Chairman of the Board, clarified that when steel price decline, the Company 
already stock up some steel inventory. Therefore, the Company will not benefit from falling material prices. 
There is no progress in negotiating for raising construction in many projects when the steel price remains 
high. The Company has transferred most of the housing units in the Eua Arthorn Housing Project and currently 
had about Baht 1 billion worth of backlog, which should be transferred by 2009. The Company should take 
losses from the Eua Arthorn Housing Project because the National Housing Authority requested for lower 
construction cost. 

  Miss Patcharee Yutitham, the proxy from Thai Investor Association, proposed that the Company prepare 
the meeting hall by clearly divide and label area for the Company’s accounting auditor and ballet counter. 
The Company should also introduce the accounting auditor for the shareholders to improve CG score. 

  The Chairman gave thanks to Miss Patcharee and will inform the Board to proceed as suggested. 
  As no one raised further issue, the Chairman thanked the participated shareholders and announced 

meeting adjourned. 

  The meeting adjourned at 4:20pm. 
 

   Signed ...............................................
   (Mr. Singchai Aroonvuthiphong)
   Chairman of the Meeting

 Certified authentic

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

  Directors

   Recorded minutes by 

   ...............................................
   (Mr. Thada Chumasaratul)
   Company Secretary
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เอกสารแนบ 2

(F 53-4)
แบบรายงานการเพิ่มทุน

บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน)
วันที่ 15 ธันวาคม 2552

 ข้าพเจ้าบริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการ ครั้งที่ 6/2552 เมื่อวันที่ 15 
ธันวาคม 2552 ระหว่างเวลา 13.00 น. ถึง 16.00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน (โดยขอแก้ไขการเพิ่มทุน 
จดทะเบียนของบริษัท ที่ได้แจ้งไว้ตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ณ. วันที่ 14 พฤศจิกายน 2552) โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
 
1. การเพิ่มทุน
 ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่6/2552 มมีตเิหน็ชอบให้เพิม่ทนุจดทะเบยีนของบรษิทัจากเดมิ 546,148,856 บาท 
(ห้าร้อยสีส่บิหกล้านหนึง่แสนสืห่มืน่แปดพนัแปดร้อยห้าสบิหกบาท) (หลงัจากลดทนุจดทะเบยีนจาก 726,148,856 บาท เป็น 
546,148,856 บาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 1,092,297,712 บาท (หนึ่งพันเก้าสิบสองล้านสองแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อย
สิบสองบาท) โดยการออกหุ้นสามัญ จ�านวน 546,148,856 หุ้น (ห้าร้อยสี่สิบหกล้านหนึ่งแสนสื่หมื่นแปดพันแปดร้อยห้าสิบ
หกหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) รวมเป็นเงิน 546,148,856 บาท (ห้าร้อยสี่สิบหกล้านหนึ่งแสนสื่หมื่นแปดพัน
แปดร้อยห้าสิบหกบาท)

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
 ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่6/2552 ได้มมีตใิห้จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทนุ จ�านวน 546,148,856 หุน้ (ห้าร้อยสีส่บิ 
หกล้านหนึง่แสนสืห่มืน่แปดพนัแปดร้อยห้าสบิหกหุน้) มลูค่าทีต่ราไว้หุน้ละ 1 บาท (หนึง่บาท) รวมเป็นเงนิ 546,148,856 บาท 
(ห้าร้อยสีส่บิหกล้านหนึง่แสนสืห่มืน่แปดพนัแปดร้อยห้าสบิหกบาท) เสนอขายให้แก่ผูถ้อืหุน้เดมิ โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้

 2.1 รายละเอียดการจัดสรร

จัดสรรให้แก่ จ�านวนหุ้น

อตัราส่วน 

(เดิม : 

ใหม่)

ราคาขาย

ต่อหุ้น 

(บาท)

วัน เวลา 

จองซื้อ 

และช�าระ

เงินค่าหุ้น

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ 
ณ. วันปิดสมุดทะเบียน
ผู้มีสิทธิได้รับการจัดสรร
หุ้นสามัญเพิ่มทุนใน
วันที่ 14 มกราคม 2553

546,148,856 1 : 1 1 บาท 1-5 
กุมภาพันธ์ 

2553

โดยให้คณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืบคุคล
ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นผู้
พจิารณาก�าหนดระยะเวลาทีจ่ะเสนอขาย 
รายละเอยีดและเงือ่นไขอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วข้อง
กบั การออก การเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทนุ
ดงักล่าว เช่น ราคา ระยะเวลาการจองซือ้ 
การช�าระเงนิค่าหุน้ การลงนามในเอกสาร
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการด�าเนินการ
ต่าง ๆ  อนัจ�าเป็นและสมควรอนัเกีย่วเนือ่ง
กบัการออก และเสนอขายหุน้สามญัเพิม่
ทนุในครัง้นี ้โดยรวมถงึการน�าหุน้เข้าเป็น
หลกัทรพัย์จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย
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จัดสรรให้แก่ จ�านวนหุ้น

อตัราส่วน 

(เดิม : 

ใหม่)

ราคาขาย

ต่อหุ้น 

(บาท)

วัน เวลา 

จองซื้อ 

และช�าระ

เงินค่าหุ้น

หมายเหตุ

การจดทะเบยีนและการน�าส่งข้อมลูเอกสาร
หลักฐานต่อส�านักงานคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท 
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) 
จ�ากัด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

2.2 การด�าเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น
  จ�านวนหุ้นที่ได้จากการค�านวณตามสัดส่วนมีจ�านวนเป็นเศษทศนิยมให้ตัดทศนิยมของจ�านวนหุ้นดังกล่าวออก 

และให้ใช้จ�านวนเต็มของหุ้นเป็นจ�านวนหุ้นตามสิทธิ์ที่ผู้ขอซื้อหุ้นเพิ่มเติมจะได้รับ

2.3 จ�านวนหุ้นคงเหลือที่ยังมิได้จัดสรร
  กรณีผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิไม่ครบให้ด�าเนินการกับหุ้นที่เหลืออยู่ ดังนี้

2.3.1 หากหุน้ทีเ่หลอืจากการใช้สทิธไิม่ครบของผูถ้อืหุน้เดมิมจี�านวนเพยีงพอกบัจ�านวนหุน้ทีผู่ถ้อืทกุรายทีแ่สดงเจตจ�านง
ซื้อหุ้นเพิ่มเติม ให้คณะกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการจัดสรรหุ้นที่เหลืออยู่ดังกล่าวให้แก่ผู้
ถือหุ้นทุกรายที่ได้แสดงเจตจ�านงซื้อหุ้นเพิ่มเติมตามจ�านวนที่ได้แจ้งไว้

2.3.2 หากด�าเนินการตามข้อ 2.3.1 แล้วยังคงมีหุ้นเหลืออยู่อีก ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้คณะกรรมการหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทจัดสรรหุ้นจ�านวนที่ยังเหลืออยู่ โดยให้เสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ ณ. 
วันปิดสมุดทะเบียนอีกครั้งหนึ่งหรือยกเลิกหุ้นจ�านวนที่ยังเหลือทั้งหมดได้ และน�าไปจดทะเบียนกับนายทะเบียน 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

2.3.3 หากหุ้นที่เหลือจากการใช้สิทธิไม่ครบของผู้ถือหุ้นเดิมมีจ�านวนไม่เพียงพอกับจ�านวนหุ้นที่ผู้ถือทุกรายที่แสดง
เจตจ�านงซือ้หุน้เพิม่เตมิทีไ่ด้แจ้งไว้ ให้คณะกรรมการหรอืผูท้ีไ่ด้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการจดัสรรหุน้ทีเ่หลอื
อยู่ดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายที่ได้แสดงเจตจ�านงซื้อหุ้นเพิ่มเติมไว้ ตามสูตรการค�านวณดังนี้

จ�านวนหุ้น 
(ที่ผู้ถือหุ้นที่แสดงเจตจ�านงซื้อหุ้น

ในส่วนที่เหลืออยู่จะได้สิทธิซื้อ
เพิ่มเติม)

=

จ�านวนหุ้นที่เหลืออยู่
 (หลังผู้ใช้สิทธิไม่ครบ) 

X

จ�านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นขอซื้อ
หุ้นเพิ่มเติมถืออยู่หลังใช้
สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนแล้ว

(เดิมบวกใหม่)

ผลรวมของจ�านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นที่ขอซื้อหุ้นเพิ่มเติมทุกรายถืออยู่ 
หลังใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนแล้ว (เดิมบวกใหม่)

 ตวัอย่าง หากมหีุน้ทีเ่หลอือยูจ่ากการใช้สทิธิ ์จ�านวน 100,000 หุน้ และมผีูถ้อืหุน้ต้องการซือ้หุน้เพิม่เตมิรวม 3 ราย 
ดังนี้
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1. ผูถ้อืหุน้ ก. เป็นผูถ้อืหุน้เดมิ จ�านวน 1,000 หุน้ ได้สทิธใินการซือ้หุน้ใหม่ในอตัราส่วน 1 หุน้เดมิ ต่อ 1 หุน้ใหม่ 
และมีความประสงค์จะซื้อหุ้นใหม่ในส่วนที่เหลืออยู่จากการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นเดิม

2. ผูถ้อืหุน้ ข. เป็นผูถ้อืหุน้เดมิ จ�านวน 2,000 หุน้ ได้สทิธใินการซือ้หุน้ใหม่ในอตัราส่วน 1 หุน้เดมิ ต่อ 1 หุน้ใหม่ 
และมีความประสงค์จะซื้อหุ้นใหม่ในส่วนที่เหลืออยู่จากการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นเดิม

3. ผูถ้อืหุน้ ค. เป็นผูถ้อืหุน้เดมิ จ�านวน 3,000 หุน้ ได้สทิธใินการซือ้หุน้ใหม่ในอตัราส่วน 1 หุน้เดมิ ต่อ 1 หุน้ใหม่ 
และมีความประสงค์จะซื้อหุ้นใหม่ในส่วนที่เหลืออยู่จากการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นเดิม

  จากการค�านวณตามสูตรที่กล่าวถึงข้างต้น ผู้ถือหุ้นเดิมทั้ง 3 ราย จะมีสิทธิได้ซื้อหุ้นในส่วนที่เหลือจากการ
ใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นเดิม ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้น ก. จ�านวน 16,666.7 หุ้น
= 100,000 X

(1,000 + 1,000)

(ผู้ถือหุ้น ก.จะได้หุ้น จ�านวน 16,666 หุ้น) (2,000 + 4,000 + 6,000)

2. ผู้ถือหุ้น ข. จ�านวน 33,333.3 หุ้น
= 100,000 X

(2,000 + 2,000)

(ผู้ถือหุ้น ข.จะได้หุ้น จ�านวน 33,333 หุ้น) (2,000 + 4,000 + 6,000)

3. ผู้ถือหุ้น ค. จ�านวน 50,000 หุ้น
= 100,000 X

(3,000 + 3,000)

(ผู้ถือหุ้น ค.จะได้หุ้น จ�านวน 50,000 หุ้น) (2,000 + 4,000 + 6,000)

  ทัง้นีห้ากจ�านวนหุน้ทีไ่ด้จากการค�านวณตามสดัส่วนดงักล่าวข้างต้นมจี�านวนเป็นเศษทศนยิมให้ตดัทศนยิม
ของจ�านวนหุ้นดังกล่าวออก และให้ใช้จ�านวนเต็มของหุ้นเป็นจ�านวนหุ้นตามสิทธิ์ที่ผู้ขอซื้อหุ้นเพิ่มเติมจะได้รับ

3. ก�าหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
 ก�าหนดวนัประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2553 ในวนัพฤหสับดทีี ่7 มกราคม 2553 สถานทีป่ระชมุห้องธาราทพิย์ 1-2 โรงแรม
อิมพีเรียลธารา ซอยสุขุมวิท 26 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. โดยเปิดให้ผู้ถือหุ้น 
ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 9.00 น. – 10.00 น. และก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 ในวันที่ 30 
พฤศจิกายน 2552 และให้รวบรวบรายชื่อตามมาตรา 225 ของพรบ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 1 ธันวาคม 2552

 ทัง้นี ้สทิธใินการได้รบัจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทนุให้แก่ผูถ้อืหุน้เดมิ ในสดัส่วน 1 : 1 ขึน้อยูก่บัการได้รบัอนมุตัจิากทีป่ระชมุวสิามญั
ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 ในวันที่ 7 มกราคม 2553 และก�าหนดวันปิดสมุดทะเบียนผู้มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือ
หุ้น ในวันที่ 14 มกราคม 2553

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)
 (1) กระทรวงพาณิชย์ในการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน/จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนช�าระแล้ว
 (2) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อขออนุมัติให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม
 (1.) เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มเติมส�าหรับกิจการ และงานใหม่ที่จะได้รับเพิ่มเติม
 (2.) เพื่อท�าให้ฐานเงินทุนของบริษัทมั่นคงยิ่งขึ้น และเพิ่มศักยภาพในการขยายธุรกิจในอนาคตต่อไป

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
 (1) เพิ่มเงินทุนหมุนเวียนในการด�าเนินงานของบริษัท
 (2) เสริมสร้างโครงสร้างทุน และฐานเงินทุนของบริษัท เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท
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7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
7.1 นโยบายเงินปันผล
 ผู้ถือหุ้นจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนในรูปของเงินปันผล ซึ่งขึ้นอยู่กับผลการด�าเนินงานของบริษัท
7.2 อื่น ๆ
 -ไม่มี-

8. รายละเอียดอื่นใดที่จ�าเป็นส�าหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
 -ไม่มี-

9. ตารางระยะเวลาการด�าเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การด�าเนินการ ก�าหนดด�าเนินการ

วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2552 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2552

ก�าหนดวัน Record Date วันที่ 30 พฤศจิกายน 2552

ก�าหนดวันรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 วันที่ 1 ธันวาคม 2552

วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 วันที่ 7 มกราคม 2553

ก�าหนดวันปิดสมุดทะเบียนผู้มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน วันที่ 14 มกราคม 2553

จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นมีมติ

วัน เวลา จองซื้อ และช�าระค่าหุ้น วันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2553

 บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

   ลายมือชื่อ .......................................................
    ( นายธาดา ชุมะศารทูล)
    เลขานุการบริษัท



บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 40854500694

POWER LINE ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITED Registration No. 40854500694
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(F 53-4)
Capital Raising Form 

Power Line Engineering Public Company Limited 
15 December 2009

 We, Power Line Engineering Public Company Limited, would like to report the Board’s resolution no.6/2552, dated 
15 December 2009, from 10.00 to 14.00 concerning capital raising / new shares offering (by changing registered capital 
as indicated in the capital raising form (FS3) at 14 November 2009) with following details.
 
1. Capital raising
 The Board’s meeting no. 6/2552 resolve to increase the Company’s registered capital from Baht 546,148,856 
(Baht five hundred forty-six million, one-hundred forty-eight thousand, and eight-hundred fifty-six, after reduce capital 
from Baht 726,148,856 to Baht 546,148,856) to Baht 1,092,297,712 (Baht one-billion, ninety-two million, two-hundred 
ninety-seven thousand, and seven-hundred twelve) by issuing 546,148,856 new shares (Five hundred forty-six million, 
one-hundred forty-eight thousand, and eight-hundred fifty-six shares) at Baht 1 par value (Baht one), which worth a total 
of Baht 546,148,856 (Baht five hundred forty-six million, one-hundred forty-eight thousand, and eight-hundred fifty-six).

2. New share allocation
 The Board meeting no. 6/2552 resolve to allocate 546,148,856 new common shares (Five hundred forty-six million, 
one-hundred forty-eight thousand, and eight-hundred fifty-six shares) at Baht 1 par value (Baht one), which worth a total 
of Baht 546,148,856 (Baht five hundred forty-six million, one-hundred forty-eight thousand, and eight-hundred fifty-six) to 
be allocated to the existing shareholders with following details. 

 2.1 Allocation details 

Distribute to Amount

Ratio 

(Existing: 

New)

Offering 

price/

share 

(Bt)

Subscrip-

tion and 

payment 

method

Remark

Shareholders whose 
names appear on reg-
istration book closing 
date of 14 January 
2010.

546,148,856 1 : 1 Baht 1 1-5
February 

2010

The Board of Directors and/or the 
person that is appointed by the Board 
will consider offering details and other 
conditions concerning share issuance 
and right offering, such as price, of-
fering duration, subscription period, 
share payment and relevant docu-
ment formality concerning this capital 
raising via common share issuance. 
The Board or the responsible person 
will also determine the process to list 
the newly issued shares in the Stock 
Exchange of Thailand, registration work 
and submit any relevant documents 
to the Office of Securities Exchange 
Commission, 



36

Distribute to Amount

Ratio 

(Existing: 

New)

Offering 

price/

share 

(Bt)

Subscrip-

tion and 

payment 

method

Remark

the Stock Exchange of Thailand, Thai-
land Securities Depository Company 
Limited, Department of Business De-
velopment, Ministry of Commerce, or 
any relevant organization.

2.2 Practice in the event of share fraction
  If the right offering calculation according to the offering ratio result in fracture of share, the decimal 

points will be eliminated, and the shareholders will be eligible for the full number of shares after deducting 
decimal points. 

2.3 Unallocated shares
  In case the existing shareholders did not fully subscribe for their right offering, such as

2.3.1 2.3.1If the allotted shares are undersubscribed by the existing shareholders, and the remaining shares 
are enough for the shareholders who express intention to subscribe for more shares, the Board or the 
person appointed by the board shall allocate the remaining shares to all shareholders who express 
intention to subscribe additional shares according to the indicated amount.

2.3.2 2.3.1After proceeding according to item 2.3.1 and there are still shares remaining, the shareholders’ 
meeting resolved to let the board or the person appointed by the right issue committee to re-allocate 
the remaining shares by making offering to the shareholders whose name appear on the registration 
closing book date or to cancel an entire remaining shares. Then the responsible person will register 
with the registrar, Department of Business Development, Ministry of Commerce. 

2.3.3 2.3.1If the remaining shares are not enough for every shareholders who express intention to subscribe 
for more shares, the Board or the person appointed by the board shall allocate the remaining shares 
to all shareholders who express intention to subscribe additional shares according to the following 
formula. 

Shares (Shareholder express 
interest buy remaining shares 

will be entitle for additional 
subscription)

=

Remaining shares
(after under-subscription)

X

Shares shareholders intent 
to buy in addition after the 
share subscription for right 
issue (existing plus new)

Total sum of all shares of the shareholders who express 
intention to acquire the remaining share after the right issue 

(existing plus new). 

 Example If there are 100,000 remaining shares after the right issue and there are 3 shareholders who 
wish to acquire addition shares, details as follow.
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1. Shareholder A previously held 1,000 shares, received the 1 existing share to 1 new share sub-
scription ratio, and wished to subscribe for the remaining share from the right issue of the existing 
shareholders. 

2. Shareholder B previously held 2,000 shares, received the 1 existing share to 1 new share sub-
scription ratio, and wished to subscribe for the remaining share from the right issue of the existing 
shareholders. 

3. Shareholder C previously held 3,000 shares, received the 1 existing share to 1 new share sub-
scription ratio, and wished to subscribe for the remaining share from the right issue of the existing 
shareholders. 

  From the formula above, the three existing shareholders shall have the rights to subscribe for the 
remaining shares from the right issue of the existing shareholders as follow. 

1. Shareholder A 16,666.7 shares
= 100,000 X

(1,000 + 1,000)

(Shareholder A will be entitle to 16,666 shares) (2,000 + 4,000 + 6,000)

2. Shareholder B 33,333.3 shares
= 100,000 X

(2,000 + 2,000)

(Shareholder B will be entitle to 33,333 shares) (2,000 + 4,000 + 6,000)

3. Shareholder C 50,000 shares
= 100,000 X

(3,000 + 3,000)

(Shareholder C will be entitle to 50,000 shares) (2,000 + 4,000 + 6,000)

  If the shares calculated from the above formula has decimal, remove any decimal point and use 
the full number of shares as the share entitlement for the subscribing shareholders.

3. Shareholders’ meeting date to request for right issue/new share allocation
 The extraordinary shareholders’ meeting no. 1/2553 will be held on 7 January 2010 at Tarathip 1-2, 2nd floor, Impe-
rial Tara Hotel, 18/1 Soi Sukhumvit 26, Klongton, Klongtoey Bangkok 10110. The meeting will commence at 10.00am. The 
Company will open for the meeting registration from 9.00-10.00am. The Company will determine the shareholders who are 
eligible to participate in the extraordinary shareholders’ meeting no.1/2553 on 30 November 2009 and will gather name 
according to Section 225 of the Public Company Limited Act by using registration closing book date on 1 December 
2009. 

 In all, the right to be allocated the right issue in the ratio of 1 existing share to 1 new share is subjected to the ap-
proval from the extraordinary shareholders’ meeting on 7 January 2010. The registration closing book date to be eligible 
for the right offering will be on 14 January 2010.

4. Request for right issue/new share allocation to any relevant regulators and approval condition (if any)
 (1) Ministry of Commerce for capital raising registration and registration for new paid-up capital. 
 (2) The Stock Exchange of Thailand to receive approval to list new shares in the stock market. 

5. Objectives of the right issue and usage of additional capital
 (1) To finance the Company’s working capital for the current operation and upcoming projects
 (2) To strengthen the Company’s capital structure and to enhance the Company’s competitiveness for future  
  business expansion. 
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6. Benefits the Company expects from this right issue/new share allocation
 (1) To increase working capital for the Company’s operation
 (2) To strengthen the Company’s capital structure for future business expansion.

7. Benefit the shareholder expects from this right issue/new share allocation
7.1 Dividend policy 
 Shareholders shall receive return in term of cash dividend, depending on the Company’s operation. 
7.2 Others 
 -None-

8. Other details that shareholders should know to consider this right issue/new share allocation 
 -None-

9. Schedule for the operation in the event that the Board of Directors approve the right issue/new share allocation.

Operations Proceeding Date

Board’s meeting no. 5/2552 14 November 2009

Record Date 30 November 2009

Name collection date according to Section 225 1 December 2009

Extraordinary shareholders’ meeting no.1/2553 7 January 2010

Registration closing book date for the right issue 14 January 2010

Register for new share capital Within 14 days from the resolution of the extraordinary 
shareholders’ meeting

Share subscription and payment date 1-5 February 2010

 The Company certifies that the information within this publication is complete and correct. 

   ลายมือชื่อ .......................................................
    (Mr. Thada Chumasaratul)
    Company Secretary



MAP
The Imperial Tara Hotel

18/1 Soi Sukhumvit 26 Sukhumvit Road, Khlong Ton, Khlong Toei, Bangkok 10110, Thailand
Tel :  66 (0) 2 259 2900 Fax : 66 (0) 2 665 6317
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แบบหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก.
Proxy Form A
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 เขียนที่ ...............................................................................
 Written At ..........................................................................
 วันที่.................. เดือน........................... พ.ศ.......................
 Date  Month  Year

 ข้าพเจ้า...................................................................................... สัญชาติ......................... อยู่บ้านเลขที่ .................. ถนน .................................
 I/We    Nationality Address Road
ต�าบล/แขวง................................... อ�าเภอ/เขต ...................................... จังหวัด......................................... รหัสไปรษณีย์ ..........................
Sub-District District Province Zip Code

เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน)
being a shareholder of Power Line Engineering Public Company Limited
โดยถือหุ้นจ�านวนทั้งสิ้นรวม...................................... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ .......................................... เสียง ดังนี้
holding the total amounting of   shares and the voting right equals to votes as follows:
 หุ้นสามัญ.................................................... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนเสียง ได้เท่ากับ......................................... เสียง
 ordinary share   shares equal to voting right votes
 ขอมอบฉันทะให้
 hereby appoint
 (1) ................................................................................. อายุ .......... ป  อยู่บ้านเลขที่ ........................................... ถนน............................
 (1)  Age Address Road
ต�าบล/แขวง ..................................... อ�าเภอ/เขต................................................ จังหวัด ................................ รหัสไปรษณีย์ ................. หรือ
Sub-District   District Province Zip Code :   or,
 (2) ................................................................................. อายุ .......... ป  อยู่บ้านเลขที่ ........................................... ถนน............................
 (2)  Age Address Road
ต�าบล/แขวง ..................................... อ�าเภอ/เขต................................................ จังหวัด ................................ รหัสไปรษณีย์ ................. หรือ
Sub-District   District Province Zip Code :   or,
 (3) ................................................................................. อายุ .......... ป  อยู่บ้านเลขที่ ........................................... ถนน............................
 (3)  Age Address Road
ต�าบล/แขวง ..................................... อ�าเภอ/เขต................................................ จังหวัด ................................ รหัสไปรษณีย์ ................. 
Sub-District   District Province Zip Code :   
 คนหนึง่คนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของข้าพเจ้าเพือ่เข้าร่วมประชมุ และออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุวสิามญั ผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2553 
ในวันพฤหัสบดี ที่ 7 มกราคม 2553 เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. ณ ห้องธาราทิพย์ 1-2 ชั้น 2 โรงแรมอิมพีเรียลธารา เลขที่ 18/1 ซอย สุขุมวิท 26 
แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
 Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the 2010 Extraordinary Shareholders’ Meeting to be held on 7th January 
2010 at 10:00 AM. at the Taratip 1-2 room,on the 2nd Floor, The Imperial Tara Hotel, No. 18/1 Sukhumvit 26 Klongton Bangkok 10110 or on 
the date and at the place as may be postponed or changed.
 กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระท�าไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท�าเองทุกประการ
 I/We shall be fully liable for any action taken by the proxy holder at the meeting.

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

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

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

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

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





แบบหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข.
Proxy Form B

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

 ข้าพเจ้า..................................................................................... สัญชาติ......................... อยู่บ้านเลขที่ .................. ถนน .................................
 I/We    Nationality Address Road
ต�าบล/แขวง................................... อ�าเภอ/เขต ...................................... จังหวัด......................................... รหัสไปรษณีย์ ..........................
Sub-District District Province Zip Code

เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน)
being a shareholder of Power Line Engineering Public Company Limited
โดยถือหุ้นจ�านวนทั้งสิ้นรวม....................................... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ .......................................... เสียง ดังนี้
holding the total amounting of  shares and the voting right equals to votes as follows:
 หุ้นสามัญ..................................................... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนเสียง ได้เท่ากับ......................................... เสียง
 ordinary share   shares equal to voting right votes
 ขอมอบฉันทะให้
 hereby appoint
 (1) .................................................................................. อายุ ........... ป  อยู่บ้านเลขที่ ........................ ถนน............................................
 (1)  Age Address Road
ต�าบล/แขวง ..................................... อ�าเภอ/เขต................................................. จังหวัด ................................. รหัสไปรษณีย์ ...................... หรือ
Sub-District   District Province Zip Code :             or,
 (2)  .................................................................................. อายุ ........... ป  อยู่บ้านเลขที่ ........................ ถนน............................................
 (2)  Age Address Road
ต�าบล/แขวง ..................................... อ�าเภอ/เขต................................................. จังหวัด ................................. รหัสไปรษณีย์ ...................... หรือ
Sub-District   District Province Zip Code :             or,
 (3)  .................................................................................. อายุ ........... ป  อยู่บ้านเลขที่ ........................ ถนน............................................
 (3)  Age Address Road
ต�าบล/แขวง ..................................... อ�าเภอ/เขต................................................. จังหวัด ................................ รหัสไปรษณีย์ ...................... 
Sub-District   District Province Zip Code :
 คนหนึง่คนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของข้าพเจ้าเพือ่เข้าร่วมประชมุ และออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2553 
ในวันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2553 เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. ณ ห้องธาราทิพย์ 1-2 ชั้น 2 โรงแรมอิมพีเรียลธารา เลขที่ 18/1 ซอย สุขุมวิท 26  
แขวงคลองตนั เขตคลองเตย กรงุเทพมหานคร 10110 หรอืทีจ่ะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ืน่ด้วย
 Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the 2010 Extraordinary Shareholders’ Meeting to be held on 7th January 
2010 at 10:00 AM . at the Taratip 1-2 room,on the 2nd Floor, The Imperial Tara Hotel, No. 18/1 Sukhumvit 26 Klongton Bangkok 10110 or on the 
date and at the place as may be postponed or changed.
 
 ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
 I/We therefore would like to vote for each agenda item as follows:

  วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2552
  Agenda 1 Consider and approve the minute of Annual General Shareholder’s Meeting No.1/2009 on April 30th, 2009.

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

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

  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
  Agree  Disagree  Abstain
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  วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิมจ�านวน 726,148,856 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จ�านวน  
   726,148,856 หุ้น โดยมีทุนที่ช�าระแล้ว จ�านวน 546,148,856 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 546,148,856 หุ้น โดยลดทุน 
   ในส่วนที่ยังไม่ได้ช�าระ จ�านวน 180,000,000 หุ้น มูลค่าจ�านวน 180,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
   [ซึง่เป็นหุน้ทีจ่ดัสรรไว้เพือ่เสนอขายให้กบับคุคลในวงจ�ากดั (Private Placement)] คงเหลอืเป็นทนุจดทะเบยีน จ�านวน  
   546,148,856 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 546,148,856 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
  Agenda 2  To consider and approve the reduction of registered capital from Baht 726,148,856 consisted of 726,148,856 shares  
   with paid up shares of Baht 546,148,856 consisted of 546,148,856 shares, by cancelling the 180,000,000 shares valuing  
   Baht 180,000,000.(being the amount of shares had initially been proposed for selling through Private Placement) to  
   Baht 546,148,856 registered capital as Baht 1.0 per share. 

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

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

  วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
  Agenda 3 To consider and approve the amendment of the company’s Memorandum of Association No.4 to be in line with 
   the reduction of registered capital

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

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

  วาระที่ 4 พจิารณาอนมุตักิารเพิม่ทนุจดทะเบยีนจากเดมิอกีจ�านวน 546,148,856 บาท รวมกบัทนุจดทะเบยีนเดมิ 546,148,856 บาท  
   เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จ�านวน 1,092,297,712 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จ�านวน 1,092,297,712 หุ้น โดยการออก 
   หุน้สามญัใหม่ จ�านวน 546,148,856 หุน้ ให้กบัผูถ้อืหุน้เดมิ มลูค่าทีต่ราไว้ 1 บาท ตามสดัส่วนการถอืหุน้ 1 : 1 ในราคา 
   ที่เสนอขาย 1 บาท/หุ้น

  Agenda 4 To consider and approve the increase in registered capital from Baht 546,148,856 to Baht 1,092,297,712  
   consisted of 1,092,297,712 shares with Baht 1.0 per share by the right offered of 546,148,856 shares to the  
   existing shareholders at the ratio of 1:1 with the price of Baht 1.0 per share. 

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

  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
  Agree  Disagree  Abstain



  วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
  Agenda 5  To consider and approve the amendment of the Memorandum of Association No.4 to be in line with the increase 
   in registered capital. 

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

  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
  Agree  Disagree  Abstain

  วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
  Agenda 6 Consider other subjects (if any)

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

  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
  Agree  Disagree  Abstain

(5)   การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดทีไ่ม่เป็นไปตามทีร่ะบไุว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะนี ้ให้ถอืว่าการลงคะแนนเสยีงนัน้ไม่ถกูต้องและ
ไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(5) 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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา
หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะ
มีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(6)  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.

 



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

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

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

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

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

หมายเหตุ
Remarks
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ�านวนหุ้น

ให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
 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. ในกรณทีีม่วีาระทีจ่ะพจิารณาในการประชมุมากกว่าวาระทีร่ะบไุว้ข้างต้น ผูร้บัมอบฉนัทะสามารถระบเุพิม่เตมิได้ในใบประจ�าต่อแบบหนงัสอืมอบฉนัทะ 

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



การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน)
The Proxy of the shareholder of Power Line Engineering Public Company Limited

 ในการประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2553 ในวนัพฤหสับดทีี ่7 มกราคม 2553 เริม่ประชมุเวลา 10.00 น. ณ ห้องธาราทพิย์ 1-2 ชัน้ 2 โรงแรม
อิมพีเรียลธารา เลขที่ 18/1 ซอย สุขุมวิท 26 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อื่น
ด้วย
 In the Meeting for 2010 Extraordinary Shareholders’ Meeting to be held on January 7th, 2010 at 10:00 AM. at the Taratip 1-2 room, on 
the 2nd Floor, The Imperial Tara Hotel, No. 18/1 Sukhumvit 26 Klongton Bangkok 10110 or on the date and at the place as may be postponed 
or changed.

  วาระที่................ เรื่อง...........................................................................................................
  Agenda :   Subject :

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

  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
  Agree  Disagree  Abstain
 
  วาระที่................ เรื่อง...........................................................................................................
  Agenda :  Subject :
 
    (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
    (a)  The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

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

  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
  Agree  Disagree  Abstain

  วาระที่................ เรื่อง...........................................................................................................
  Agenda :  Subject :
 
    (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
    (a)  The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

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

  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
  Agree  Disagree  Abstain

  วาระที่................ เรื่อง...........................................................................................................
  Agenda :  Subject :

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

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

  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
  Agree  Disagree  Abstain

ใบประจำาต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข.
Attachment to Proxy Form B
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  วาระที่................ เรื่อง...........................................................................................................
  Agenda :  Subject :

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

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

  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
  Agree  Disagree  Abstain

  วาระที่................ เรื่อง...........................................................................................................
  Agenda :  Subject :

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

  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
  Agree  Disagree  Abstain



แบบหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ค.
Proxy Form C

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

 ข้าพเจ้า..................................................................................... สัญชาติ......................... อยู่บ้านเลขที่ .................. ถนน .................................
 I/We    Nationality Address Road
ต�าบล/แขวง................................... อ�าเภอ/เขต ...................................... จังหวัด........................................ รหัสไปรษณีย์ ............................
Sub-District District Province Zip Code

เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน)
being a shareholder of Power Line Engineering Public Company Limited
โดยถือหุ้นจ�านวนทั้งสิ้นรวม....................................... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ .......................................... เสียง ดังนี้
holding the total amounting of  shares and the voting right equals to votes as follows:
 หุ้นสามัญ..................................................... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนเสียง ได้เท่ากับ.......................................... เสียง
 ordinary share   shares equal to voting right votes
 ขอมอบฉันทะให้
 hereby appoint
 (1) .................................................................................. อายุ ........... ป  อยู่บ้านเลขที่ ........................ ถนน............................................
 (1)  Age Address Road
ต�าบล/แขวง ..................................... อ�าเภอ/เขต................................................. จังหวัด ................................. รหัสไปรษณีย์ ...................... หรือ
Sub-District   District Province Zip Code :             or,
 (2)  .................................................................................. อายุ ........... ป  อยู่บ้านเลขที่ ........................ ถนน............................................
 (2)  Age Address Road
ต�าบล/แขวง ..................................... อ�าเภอ/เขต................................................. จังหวัด ................................. รหัสไปรษณีย์ ...................... หรือ
Sub-District   District Province Zip Code :             or,
 (3)  .................................................................................. อายุ ........... ป  อยู่บ้านเลขที่ ........................ ถนน............................................
 (3)  Age Address Road
ต�าบล/แขวง ..................................... อ�าเภอ/เขต................................................. จังหวัด ................................ รหัสไปรษณีย์ ...................... 
Sub-District   District Province Zip Code :
 คนหนึง่คนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของข้าพเจ้าเพือ่เข้าร่วมประชมุ และออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2553 
ในวันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2553 เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. ณ ห้องธาราทิพย์ 1-2 ชั้น 2 โรงแรมอิมพีเรียลธารา เลขที่ 18/1 ซอย สุขุมวิท 26 
แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
 Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the 2010 Extraordinary Shareholders’ Meeting to be held on 7th January 
2010 at 10:00 AM. at the Taratip 1-2 room,on the 2nd Floor, The Imperial Tara Hotel, No. 18/1 Sukhumvit 26 Klongton Bangkok 10110 or on 
the date and at the place as may be postponed or changed.
 
 ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
 I/We therefore would like to vote for each agenda item as follows:

  มอบฉันทะตามจ�านวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิลงคะแนนเสียงได้
  Grant proxy the total amount of shares holding and entitled to vote.

  มอบฉันทะบางส่วน คือ
  Grant partial shares of
  หุ้นสามัญ................................. หุ้น และมีสิทธิออกเสียงได้...................................... เสียง
  Ordinary share   shares, entitled to vote right   votes

เอกสารแนบ 4
Attachment 4



  วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2552
  Agenda 1 Consider and approve the minute of Annual General Shareholder’s Meeting No.1/2009 on April 30th, 2009.

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

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

  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
  Agree  Disagree  Abstain

  วาระที่ 2 พจิารณาอนมุตักิารลดทนุจดทะเบยีนของบรษิทัจากเดมิจ�านวน 726,148,856 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั จ�านวน  
   726,148,856 หุน้ โดยมทีนุทีช่�าระแล้ว จ�านวน 546,148,856 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 546,148,856 หุน้ โดยลดทนุ 
   ในส่วนทีย่งัไม่ได้ช�าระ จ�านวน 180,000,000 หุน้ มลูค่าจ�านวน 180,000,000 บาท มลูค่าทีต่ราไว้หุน้ละ 1 บาท [ ซึง่ 
   เป็นหุน้ทีจ่ดัสรรไว้เพือ่เสนอขายให้กบับคุคลในวงจ�ากดั (Private Placement) ] คงเหลอืเป็นทนุจดทะเบยีน จ�านวน  
   546,148,856 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 546,148,856 หุน้ มลูค่าทีต่ราไว้หุน้ละ 1 บาท
  Agenda 2  To consider and approve the reduction of registered capital from Baht 726,148,856 consisted of 726,148,856 shares with  
   paid up shares of Baht 546,148,856 consisted of 546,148,856 shares, by cancelling the 180,000,000 shares valuing  
   Baht 180,000,000.(being the amount of shares had initially been proposed for selling through Private Placement) to  
   Baht 546,148,856 registered capital as Baht 1.0 per share. 

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

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

  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
  Agree  Disagree  Abstain

  วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
  Agenda 3 To consider and approve the amendment of the company’s Memorandum of Association No.4 to be in line 
   with the reduction of registered capital 

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

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

  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
  Agree  Disagree  Abstain



  วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิมอีกจ�านวน 546,148,856 บาท รวมกับทุนจดทะเบียนเดิม  
   546,148,856 บาท เป็นทนุจดทะเบยีนใหม่ จ�านวน 1,092,297,712 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั จ�านวน 1,092,297,712 หุน้  
   โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จ�านวน 546,148,856 หุ้น ให้กับผู้ถือหุ้นเดิม มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาท ตามสัดส่วน 
   การถือหุ้น 1 : 1 ในราคาที่เสนอขาย 1 บาท/หุ้น
  Agenda 4 To consider and approve the increase in registered capital from Baht 546,148,856 to Baht 1,092,297,712  
   consisted of 1,092,297,712 shares with Baht 1.0 per share by the right offered of 546,148,856 shares to  
   the existing shareholders at the ratio of 1:1 with the price of Baht 1.0 per share.

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

  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
  Agree  Disagree  Abstain

  วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
  Agenda 5  To consider and approve the amendment of the Memorandum of Association No.4 to be in line with the 
   increase in registered capital. 

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

  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
  Agree  Disagree  Abstain

  วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
  Agenda 6 Consider other subjects (if any)
 
    (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
    (a)  The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

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

  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
  Agree  Disagree  Abstain

(5)   การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดทีไ่ม่เป็นไปตามทีร่ะบไุว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะนีใ้ห้ถอืว่าการลงคะแนนเสยีงนัน้ไม่ถกูต้องและ
ไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(5) 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) ในกรณทีีข้่าพเจ้าไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว้หรอืระบไุว้ไม่ชดัเจนหรอืในกรณทีีท่ีป่ระชมุมกีารพจิารณาหรอื 
ลงมตใินเรือ่งใดนอกเหนอืจากเรือ่งทีร่ะบไุว้ข้างต้น รวมถงึกรณทีีม่กีารเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิข้อเทจ็จรงิประการใด ให้ผูร้บัมอบฉนัทะมสีทิธิ
พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(6) 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.

 



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

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

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

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

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

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

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

1)  หนังสือมอบอ�านาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด�าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 Power of Attorney from shareholder authorizes a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the Proxy Form on behalf of the 

shareholder.
(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน(Custodian)3. 

 Letter of certification to certify that the signer in the Proxy Form have a permit to act as a Custodian.
3. ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผูร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจ�านวนหุน้ให้ผูร้บั

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

more than one proxy holder in order to split votes.
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
 In agenda regarding the appointment of new directors, the ballot can be either for all the nominated candidates as a whole or for an 

individual nominee.
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ�าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ

แบบ ค. ตามแนบ
 In case there is any further agenda apart from specified above brought into consideration in the Meeting, the proxy holder may use the 

Attachment to Proxy Form C.



การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน)
The Proxy of the shareholder of Power Line Engineering Public Company Limited

 ในการประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2553 ในวนัพฤหสับดทีี ่7 มกราคม 2553 เริม่ประชมุเวลา 10.00 น. ณ ห้องธาราทพิย์ 1-2 ชัน้ 2 โรงแรม
อิมพีเรียลธารา เลขที่ 18/1 ซอย สุขุมวิท 26 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อื่น
ด้วย
 In the Meeting for 2010 Extraordinary Shareholders’ Meeting to be held on January 7th, 2010 at 10:00 AM. at the Taratip 1-2 room, on 
the 2nd Floor, The Imperial Tara Hotel, No. 18/1 Sukhumvit 26 Klongton Bangkok 10110 or on the date and at the place as may be postponed 
or changed.

  วาระที่................ เรื่อง...........................................................................................................
  Agenda :  Subject :

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

  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
  Agree  Disagree  Abstain
 
  วาระที่................ เรื่อง...........................................................................................................
  Agenda :  Subject :
 
    (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
    (a)  The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

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

  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
  Agree  Disagree  Abstain

  วาระที่................ เรื่อง...........................................................................................................
  Agenda :  Subject :
 
    (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
    (a)  The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

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

  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
  Agree  Disagree  Abstain

  วาระที่................ เรื่อง...........................................................................................................
  Agenda :  Subject :

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

  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
  Agree  Disagree  Abstain
 

ใบประจำาต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค.
Attachment to Proxy Form C

เอกสารแนบ 4
Attachment 4



  วาระที่................ เรื่อง...........................................................................................................
  Agenda :  Subject :
 
    (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
    (a)  The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

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

  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
  Agree  Disagree  Abstain

  วาระที่................ เรื่อง...........................................................................................................
  Agenda :  Subject :
 
    (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
    (a)  The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

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

  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
  Agree  Disagree  Abstain



ประวัติ  ดร.สิงห์ชัย   อรุณวุฒิพงศ์   ( กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ )

ชื่อ/นามสกุล ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
วัน/เดือน/ปเกิด 25 ตุลาคม 2503 อายุ 50  ป
ประวัติการศึกษา ปริญญาเอก สาขาการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
 ปริญญาโท  สาขา บริหารทั่วไป  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 ประกาศนียบัตร สาขาสอบบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ปริญญาตรี  สาขา การบัญชี  มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
ประวัติการท�างาน ปจจุบัน    กรรมการอิสระ และ
  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน)
 ปจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท สิรินทร์ ซีพีเอ จ�ากัด 
 ปจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เกรซเฟิร์ม จ�ากัด
 ปจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จ�ากัด (มหาชน)
 2533-2536 ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายและการบัญชี จ�ากัด
 2529-2533 ผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายใน บริษัท สยามยามาฮ่า จ�ากัด
 2526-2529 หัวหน้าสายตรวจสอบ ส�านักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ  
ประสบการณ์ด้านการสอน 
 ปจจุบัน อาจารย์พิเศษ  มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
 ปจจุบัน อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 ปจจุบัน อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 ปจจุบัน อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยรังสิต
 ปจจุบัน อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยธนบุรี
 ปจจุบัน อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาราชภัฏสวนดุสิต
 ปจจุบัน อาจารย์พิเศษ วิทยาลัยเทคโนโลยีราชธานี
 2542-2546 อาจารย์พิเศษ วิทยาลัยรัชต์ภาคย์
 2538-2538 อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 2534-2540 อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยสยาม
ต�าแหน่งพิเศษ

• อนุกรรมการสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2544-2546, 2546-2548 
 (ฝ่ายประสานงานสาขา)
• ประธานคณะกรรมการฝ่ายวิชาการและวารสารผู้สอบบัญชีภาษีอากร พ.ศ.2545-2546 สมาคมนักภาษีอากรไทย
• เลขาธิการสมาคมนักภาษีอากรไทย พ.ศ. 2546-2547 

ผลงานทางวิชาการ
• คู่มือสอบซีพีเอ วิชาสอบบัญชี 1   เขียนร่วมกับคณะอาจารย์นิพันธ์  เห็นโชคชัยชนะ
• คู่มือสอบซีพีเอ วิชาสอบบัญชี 2   เขียนร่วมกับคณะอาจารย์นิพันธ์  เห็นโชคชัยชนะ
• คู่มือสอบซีพีเอ วิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ เขียนร่วมกับคณะอาจารย์นิพันธ์  เห็นโชคชัยชนะ
• การสอบบัญชีภาษีอากร    เขียนร่วมกับอาจารย์นิพันธ์  เห็นโชคชัยชนะ

ความเชี่ยวชาญพิเศษ
• ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
• ผู้สอบบัญชีสหกรณ์
• วิทยากรบรรยายด้านบัญชีและภาษี

เอกสารแนบ 5
Attachment 5



56

Director Profile (Independent Director/Chairman of the Audit Committee) 

Name: Dr. Singchai  Aroonvuthiphong
Birth date: 25 October 1960  Age 50 years old
Education: Doctoral Degree General Business Suan Dusit Rajabhat University 
 Master Degree  General Administration  University of the Thai Chamber of Commerce
 Diploma  Accounting Auditor  Thammasat University
 Bachelor Degree  Accounting  Ramkhamhaeng University
Work Experience: Present Independent and
  Chairman of Audit Committee Power Line Engineering Public Company Limited
 Present  Manager Director     Sirin CPA Company Limited
 Present Manager Director Gracefirm Company Limited 
 Present  Independent Director and
  Member of the 
  Audit Committee Thantawan Industry Public Company Limited
 1990-1993  General Manager Siam Legal and Accounting Constant 
   Company Limited
 1986-1990  Audit Manager Siam Yahama Company Limited
 1983-1986  Audit Chief DIA Accounting Auditor 
Lecturer Experience
 Present  Special Lecturer  Ramkhamhaeng University
 Present  Special Lecturer  Rajamangala University of Technology Thanyaburi
 Present  Special Lecturer Bangkok University
 Present  Special Lecturer Rangsit University
 Present  Special Lecturer Thonburi University
 Present  Special Lecturer Suan Dusit Rajabhat University
 Present  Special Lecturer Ratchathani College of Technology
 1999-2003  Special Lecturer  Rajapark College
 1995  Special Lecturer  Huachiew Chalermprahiat University
 1991-1997  Special Lecturer  Siam University
Special Position

• The Institute of Internal Auditors of Thailand Subcommittee, 2001-2003, 2003-2005 (Branch Coordinator) 
• Chair of Academic and Tax Auditor Journal Committee, 2002-2003, Thai Tax Auditors and Consultants  

Association 
• Secretary General, Thai Tax Auditors and Consultants Association, 2003-2004

Academic Achievement
• CPA Study Guide, Accounting 1 Co-author with Niphan Henchokchaichana
• CPA Study Guide, Accounting 2 Co-author with Niphan Henchokchaichana
• CPA Study Guide, Related Law Co-author with Niphan Henchokchaichana
• Tax Accounting Study Guide Co-author with Niphan Henchokchaichana

Special Abilities
• Certified Public Accountant 
• Cooperative Accountant Auditor 
• Accounting and tax lecturer 
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