
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

หนังสอืนดัประชุมวิสามัญผูถอืหุน 
คร้ังที่ 1/2549 

Invitation for Extraordinary General Shareholders’ Meeting 1/2006 

 
บริษัท เพาเวอรไลน เอน็จิเนียร่ิง จํากัด (มหาชน) 

Power Line Engineering Public Company Limited 

 
วันที่ 1 ธันวาคม 2549 
December 1st ,2006 

เวลา 15.00 น. 
At 3:00 P.M. 

 
ณ หองธาราทิพย 1-3  ชัน้ 2  โรงแรมอิมพิเรียลธารา 

At Taratip 1-3 room, 2 floor, The Imperial Tara Hotel 

18/1  ซอยสุขุมวิท 26  แขวงคลองตัน  เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร 10110
18/1 , Sukhumvit 26, Klongton, Bangkok 10110 



 
 

หนังสือนัดประชุมวิสามัญผูถือหุน  คร้ังท่ี 1/ 2549 
บริษัท เพาเวอรไลน เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด (มหาชน ) 

 
ท่ี   49/2601-900(PL)/040      วันที่  3  พฤศจิกายน  2549 

เร่ือง ขอเชิญประชุมวิสามัญผูถือหุน  ครั้งที่ 1/2549 
เรียน ทานผูถือหุน 
สิ่งที่สงมาดวย 1.  หนังสือมอบฉันทะ 

2.  สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่  1/2549 
   
 ดวยคณะกรรมการบริษัท  เพาเวอรไลน  เอ็นจิเนียริ่ง  จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ไดมีมติใหเรียกประชุม
วิสามัญผูถือหุน  ครั้งที่ 1/2549  ในวันศุกรที่  1  ธันวาคม  2549  เวลา  15.00  น.  ณ หองธาราทิพย 1-3  ชั้น  2   
โรงแรมอิมพีเรียลธารา  เลขที่  18/1  ซอย สุขุมวิท 26  แขวงคลองตัน  เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร  10110  
เพื่อพิจารณาเรื่องตาง ๆ ตามระเบียบวาระดังตอไปนี้ 

วาระที่  1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน  คร้ังที่  1/2549 
  เม่ือวันที่  28 เมษายน 2549 

ความเห็นคณะกรรมการ   :     เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกลาว 

วาระที่  2 พิจารณาลดทุนจดทะเบียน จํานวน 96,033 บาท  จากทุนจดทะเบียนปจจุบัน จํานวน 546,244,889 
บาท  เปนทุนจดทะเบียน 546,148,856 บาท เนื่องจากมีผูใชสิทธิแปลงสภาพ Warrant PLE-W1 
ไมครบถวน 
ความเห็นคณะกรรมการ      :     เห็นสมควรใหลดทุนลง จํานวน  96,033 บาท  โดยการลดหุน
สามัญ จํานวน 96,033 หุน  มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 1 บาท เปนทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 546,148,856 
บาท 

วาระที่  3  พิจารณาแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4  เพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียน 
ความเห็นคณะกรรมการ     :     เห็นสมควรใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแกไขหนังสือ
บริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4 เพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยให
ยกเลิกขอความเดิมและใหใชขอความใหม ดังนี้ 
“  ขอ 4  ทุนจดทะเบียน   จํานวน    546,148,856    บาท   (หารอยสี่สิบหกลานหนึ่ง

แสนสี่หมื่นแปดพันแปดรอยหาสิบหกบาท ) 
แบงออกเปน    546,148,856   หุน   (หารอยสี่สิบหกลานหนึ่ง
แสนสี่หมื่นแปดพันแปดรอยหาสิบหกหุน )  
 มูลคาหุนละ             1   บาท              (หนึ่งบาท ) 

 



 

โดยแยกออกเปน   
หุนสามัญ     546,148,856   หุน   (หารอยสี่สิบหกลานหนึ่ง
แสนสี่หมื่นแปดพันแปดรอยหาสิบหกหุน )  
หุนบุริมสิทธิ ์      -    หุน                   ( - ) 

วาระที่  4  พิจารณาเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีก จํานวน 180,000,000 บาท 
ความเห็นคณะกรรมการ    :       เห็นสมควรใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบยีน 
ของบริษัทอีกจํานวน 180,000,000 บาท  รวมกับทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 546,148,856 บาท (หา
รอยสี่สิบหกลานหนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันแปดรอยหาสิบหกบาท) เปนทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 
726,148,856 บาท (เจ็ดรอยยี่สิบหกลานหนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันแปดรอยหาสิบหกบาท) แบง
ออกเปนหุนสามัญจํานวน 180,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เพื่อสนับสนุนการขยาย
ธุรกิจของบริษัทที่เพิ่มขึ้น  

 
วาระที่  5  พิจารณาแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4  เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน 

ความเห็นคณะกรรมการ     :     เห็นสมควรใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแกไขหนังสือ
บริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4 เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยให
ยกเลิกขอความเดิมและใหใชขอความใหม ดังนี้ 
“  ขอ 4  ทุนจดทะเบียน   จํานวน    726,148,856 บาท (เจ็ดรอยยี่สิบหกลานหนึ่งแสนสี่หมื่น

แปดพันแปดรอยหาสิบหกบาท) 
แบงออกเปน    726,148,856 หุน (เจ็ดรอยยี่สิบหกลานหนึ่งแสนสี่หมื่น
แปดพันแปดรอยหาสิบหกหุน) 

 มูลคาหุนละ             1   บาท              (หนึ่งบาท ) 
โดยแยกออกเปน   
หุนสามัญ       726,148,856 หุน (เจ็ดรอยยี่สิบหกลานหนึ่งแสนสี่หมื่น
แปดพันแปดรอยหาสิบหกหุน) 
หุนบุริมสิทธิ ์      -    หุน                   ( - ) 

 

วาระที่  6 พิจารณาจัดสรรหุนสามัญใหมจากการเพิ่มทุนจดทะเบียน จํานวน 180,000,000 หุน มูลคาหุนที่
ตราไวหุนละ 1 บาท เพื่อเสนอขายใหกับบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) 
ความเห็นคณะกรรมการ     :    เห็นสมควรใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติจัดสรรหุนสามัญ
ใหมจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 180,000,000 หุน มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 1 บาทเพื่อเสนอ
ขายใหกับบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย ที่ กจ.12/2543 เรื่องการขออนุญาต และการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม  
ในราคาไมตํ่ากวาราคาตลาดของหุนบริษัท โดยราคาตลาดใหคํานวณจากราคาปดถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนักของหุนบริษัทยอนหลังเปนระยะเวลาไมนอยกวาเจ็ดวันทําการติดตอกัน แตไมเกินสิบหา
วันทําการติดตอกัน กอนวันกําหนดราคาเสนอขาย  โดยใหคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่
คณะกรรมการบริหารมอบหมายเปนผูมีอํานาจในการพิจารณากําหนดขอกําหนด เงื่อนไข และ 



 
 
รายละเอียดในการเสนอขายตางๆ รวมถึงการพิจารณากําหนดราคา ใหสอดคลองตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่เกี่ยวของ  
 

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ (ถามี) 
จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุน      โปรดเขารวมประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2549  ใน

วันศุกรที่  1  ธันวาคม 2549 เวลา 15.00 น. ณ.หองธาราทิพย 1-3 ช้ัน 2 โรงแรมอิมพีเรียลธารา 
เลขที่  18/1  ซอยสุขุมวิท  26  กรุงเทพมหานคร (แผนที่หนา 21) โดยบริษัทฯจะเปดใหลงทะเบียน 
เพื่อเขารวมประชุมวิสามัญผูถือหุน ต้ังแตเวลา 13.00 น. 

สําหรับผูถือหุนที่ประสงคจะเขารวมประชุมดวยตนเองในวันนี้กรุณานําบัตรประจําตัว
ประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือใบขับขี่มาแสดงเพื่อสิทธิในการเขารวมประชุม 

  หากทานผูถือหุนทานใด ประสงคจะแตงตั้งบุคคลอื่นเขารวมประชุมและออกเสียง 
ลงคะแนนแทน ในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียด และลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ที่ 
แนบมาพรอมนี้ ซึ่งมีใหเลือก 3 แบบ  โดยใหเลือกใชแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเทานั้น  
และสงหนังสือมอบฉันทะที่ลงนามและปดอากรแสตมปโดยถูกตองเรียบรอยดังกลาว ตอประธาน
ที่ประชุม และ/หรือ ผูที่ไดรับมอบหมายจากประธานในที่ประชุมกอนผูรับมอบฉันทะเขารวม
ประชุม โดยผูรับมอบฉันทะจะตองนําเอกสารดังตอไปน้ีมาแสดงตอบริษัทฯเพื่อสิทธิในการเขา 
รวมประชุม 

( 1 ) กรณีผูมอบฉันทะเปนบุคคลธรรมดา ใหแสดง สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
หรือ บัตรประจําตัวขาราชการ หรือ ใบขับขี่ของผูมอบฉันทะซึ่งรับรองความถูกตอง โดยผูมอบ 
ฉันทะ 

( 2 ) กรณีผูมอบฉันทะเปนนิติบุคคล    ใหแสดงสําเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล
ผูมอบฉันทะซึ่งรับรองความถูกตองโดยบุคคลผูมีอํานาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้น ๆ 

ทั้งนี้ ผูรับมอบฉันทะจะตองแสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัว  
ขาราชการ หรือใบขับขี่ของผูรับมอบฉันทะดวย 

และหากทานผูถือหุนประสงคจะมอบฉันทะใหกับกรรมการอิสระ บริษัทฯขอเสนอ
กรรมการอิสระคือ นายสิงหชัย อรุณวุฒิพงศ ซึ่งบริษัทฯไดแนบประวัติมาเพื่อพิจาณาดวยแลว และ
ทั้งนี้เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการประชุม บริษัทฯขอความรวมมือจากทานโปรดกรุณาสง
หนังสือมอบฉันทะ (พรอมปดอากรแสตมป 20 บาท) มายังสวนงานการลงทุน บริษัท เพาเวอรไลน
เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) เลขที่ 2 ซอยสุขุมวิท 81 (ศิริพจน) แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม.  
10260  ภายในวันพฤหัสบดี  ที่  30  พฤศจิกายน  2549  ดวย จักขอบคุณอยางยิ่ง  

ขอแสดงความนับถือ 
บริษัท  เพาเวอรไลน  เอ็นจิเนียริ่ง  จํากัด (มหาชน) 

 
 

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

         ประธานกรรมการ 



Invitation for Extraordinary General Shareholders’ Meeting 1/ 2006 
 

Power Line Engineering Public Company Limited 
 
No. 49/2601-900(PL)/040                                                    3 November 2006 
 
Subject: Invitation for Extraordinary General Shareholders’ Meeting 1/2006 
 
Attention: Shareholders· 
 
Attachment: 1. Power of Attorney 

2. Meeting minutes of the Ordinary General Shareholders’ Meeting No.1/2006  
 

The board of directors of Power Line Engineering Public Company Limited (Company) resolved 
to summon Extraordinary General Shareholders’ Meeting 1/2006 on Friday, December 1, 2006, at 3:00 
P.M. at Taratip 1-3 room, The Imperial Tara Hotel, 18/1, Sukhumvit 26, Klongton, Bangkok 10110 to 
consider the following agendas: 
 
Agenda 1 To approve and adopt the meeting minutes of the Ordinary General Shareholders’ 

Meeting No. 1/2006 held on 28 April 2006. 
 

Board’s Comment: Shareholders should approve the meeting minutes of the 
Ordinary General Shareholders’ Meeting No. 1/2006 held on 28 April 2006 as proposed 
by the board of directors.  

 
Agenda 2 To consider reduce registered capital down by Baht96,033 from Baht546,244,889 to 

546,148,856 as PLE-W1 is not fully subscribed. 
 

Board’s Comment: Shareholders should approve Bt96,033 capital decrease by 
reducing numbers of 96,033 common shares with Bt1 par value which will make 
registered capital down to Baht546,148,856  

 
Agenda 3 To approve amendment of item 4 in Memorandum of Association to be consistent with 

capital decrease  
 
Board’s Comment:  Shareholders should approve amending item 4 of the Company’s 
Memorandum of Association to support capital decrease. The amendment will be as 
followed:  

 
Item 4 Registered capital of Baht546,148,856 (Five hundred forty-six million, 

one-hundred forty-eight thousand and eight hundred and fifty six Baht 
only)  
 
 
 
 
Divided into 546,148,856 shares (Five hundred forty-six million, one-
hundred forty-eight thousand and eight hundred and fifty six shares) with 
par value of Baht1/share. (one Baht per share). 

 
are classified into: 

 



Common shares 546,148,856 shares (Five hundred forty-six million, 
one-hundred forty-eight thousand and eight hundred and fifty six shares) 

 
Preferred shares                -               shares ( - )  

 
Agenda 4 To consider increase the Company’s registered capital by Baht180,000,000 
 

Board’s Comment: Shareholders should approve registered capital increase by Baht 
180,000,000. Including existing registered capital of Baht546,148,856 (Five hundred 
forty-six million, one-hundred forty-eight thousand and eight hundred and fifty six Baht 
only), the new registered capital will be Baht726,148,856 (Seven hundred and twenty-six 
million, one-hundred forty-eight thousand, and eight-hundred and fifty-six Baht only).  
The increased capital can be classified into 180,000,000 shares with par value of Baht 
1/share.  The new fund will be used to support Company’s expansion. 

 
Agenda 5 To approve amendment of item 4 in Memorandum of Association to be consistent with 

capital increase. 
 

Board’s Comment: Shareholders should approve amending item 4 of the Company’s 
Memorandum of Association to support capital increase. The existing clause will be 
replaced by the following clause:   
 

“Item 4 Registered capital of Baht 726,148,856 (Seven hundred and twenty-six 
million, one-hundred forty-eight thousand, and eight-hundred and fifty-
six Baht only).   

 
 Divided into 726,148,856 shares (Seven hundred and twenty-six 

million, one-hundred forty-eight thousand, and eight-hundred and fifty-
six shares)  

  
 with par value of Baht1/share. (one Baht per share). 

 
Are classified into:        

 
Common shares 726,148,856 shares (Seven hundred and twenty-six 
million, one-hundred forty-eight thousand, and eight-hundred and fifty-
six shares)  

 
Preferred shares                 -               shares ( - ) 

Agenda 6 To consider allotment of 180,000,000 shares with par value of Baht 1/share through the 
private placement process.  

 
Board’s Comment: Shareholders should approve allocation of 180,000,000 new 
shares with Baht 1/share through the private placement according to the Announcement 
of the Securities Exchange Commission No. Kor.Jor. 12/2543 concerning issuing new 
share at price not below market price.  The new share issue price will be calculated from 
the average sum of the closing price in at least 7 working days, but not more than 15 days 
prior to the offering date.  The Board of Director or the authorized persons by the Board 
of Director shall be responsible for determining the terms and conditions for the offering 
in consistent with the relevant Announcement of the Securities Exchange Commission.  
 

 



Agenda 7 Other issues (if any)  
  

All shareholders are welcomed to attend the Extraordinary General Shareholders’ 
Meeting 1/2006 on Friday, December 1, 2006, at 3:00 P.M. at Taratip 1-3 room 2nd floor, 
The Imperial Tara Hotel, 18/1, Sukhumvit 26, Klongton, Bangkok. (map-page 21)  The 
registration of attendance shall commence at 1:00 P.M. 

For the shareholders attends the meeting in person, please bring citizen 
identification card, civil servant identification card, or driver’s license as an evidence.  

For the shareholder assigns proxy to attend the meeting, please fill in and sign in 
the proxy form enclosed with this invitation.  Use only one of the enclosed proxy 
forms.  The shareholders shall submit the proxy form with duty stamp affixed to the 
meeting chairman and/or appointed person before the proxy attend the meeting.  The 
proxy must bring along following documents to be eligible for attending the meeting.   

(1)           In case the shareholder is the natural person, a copy of citizen 
identification card, civil servant identification card, or driver’s license, certified true and 
correct by the shareholder, shall be provided  

(2)           In case of the shareholder is the juristic person, a copy of Certificate of 
Incorporation, certified a true and correct copy by the duly authorized director, shall be 
provided.   

In any case, the proxy must bring along citizen identification card, civil servant 
identification card, or driver’s license as an evidence to attend the meeting.  

In case the shareholder wish to appoint independent director as a proxy, the 
company wish to propose Mr. Singchai Aroonvuthiphong, profile as enclosed with this 
invitation.  For the meeting to proceed properly and orderly, the company would like to 
request that you submit proxy form (with Baht 20 duty stamp affixed) to Investor 
Relation, Power Line Engineering Public Company Limited, 2 Soi Sukhumvit 81 
(Siripot), Sukhumvit Road, Bangjak Phrakhanong, Bangkok 10260 by Thursday, 
November 30, 2006.   

 
 
Sincerely yours, 
 
Power Line Engineering Public Company Limited 
  
 
......................................... 
 
( Mr. Swake Srisuchart )                                                                           
President 
 



 
ประวัติ  นายสิงหชัย   อรุณวุฒิพงศ   ( กรรมการอิสระ ) 

ช่ือ/นามสกุล นายสิงหชัย อรุณวุฒพิงศ 

วัน/เดือน/ปเกิด 25 ตลุาคม 2503  อายุ      46  ป 

ประวัติการศึกษา ปริญญาโท  สาขา บริหารทั่วไป   มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
 ประกาศนียบตัร สาขาสอบบัญชี   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 ปริญญาตรี  สาขา การบัญช ี   มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ประวัติการทํางาน ปจจุบนั    ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  บริษัท เพาเวอรไลน เอน็จิเนียร่ิง จํากัด (มหาชน) 
                                          ปจจบุัน  กรรมการผูจัดการ  บริษัท สิรินทร ซีพีเอ จํากดั  
                                          ปจจบุัน  กรรมการอิสระ   บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จํากดั (มหาชน) 
                                          ปจจบุัน  กรรมการ   บริษัท ศนูยนักบญัชี พีเอเอส จาํกัด  
                                          ปจจบุัน  กรรมการ   บริษัท 75 ซีพอีี จาํกัด 

    2533-2536 ผูจัดการทั่วไป   บริษัท ทีป่รึกษากฎหมายและการบญัชี จํากัด 
     2529-2533 ผูจัดการสวนตรวจสอบภายใน บริษัท สยามยามาฮา จํากัด 
     2526-2529 หัวหนาสายตรวจสอบ  สํานักงานสอบบญัชี ดี ไอ เอ   

ประสบการณดานการสอน  

ปจจุบนั อาจารยพิเศษ    มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
                                          ปจจบุัน อาจารยพิเศษ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
     2542-2546 อาจารยพิเศษ วิทยาลัยรัชตภาคย 
     2538-2538 อาจารยพิเศษ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
          2534-2540          อาจารยพิเศษ                  มหาวทิยาลัยสยาม 
ตําแหนงพิเศษ 

-  อนุกรรมการสมาคมนักบัญชแีละผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย พ.ศ. 2544-2546, 2546-2548 (ฝายประสานงานสาขา) 
-  ประธานคณะกรรมการฝายวิชาการและวารสารผูสอบบัญชีภาษีอากร พ.ศ.2545-2546 สมาคมนักภาษอีากรไทย 
-  เลขาธิการสมาคมนักภาษอีากรไทย พ.ศ. 2546-2547  

ผลงานทางวิชาการ 

 -  คูมือสอบซีพีเอ วิชาสอบบัญช ี1   เขียนรวมกับคณะอาจารยนพิันธ  เห็นโชคชัยชนะ 
 -  คูมือสอบซีพีเอ วิชาสอบบัญช ี2   เขียนรวมกับคณะอาจารยนพิันธ เห็นโชคชัยชนะ 
 -  คูมือสอบซีพีเอ วิชากฎหมายที่เกีย่วของกับวิชาชีพ เขียนรวมกับคณะอาจารยนพิันธ  เห็นโชคชัยชนะ 
 -  การสอบบัญชีภาษีอากร    เขียนรวมกับอาจารยนิพันธ  เห็นโชคชัยชนะ 

 
ความเช่ียวชาญพิเศษ 

-  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
        -  ผูสอบบัญชีสหกรณ 
        - วิทยากรบรรยายดานบัญชแีละภาษ ี
 



Director Profile (Independent Director)  

Name:                             Mr. Singchai Aroonvuthiphong 

Birth date:                  25 October 1960           Age          46 years old 

Education:                  Master Degree        General Administration    University of the Thai Chamber of Commerce 
                                        Diploma                   Accounting Auditor          Thammasat University 
                                        Bachelor Degree     Accounting                      Ramkhamhaeng University 

Work Experience:         Present                Chairman of Audit Committee      Power Line Engineering Public Company Limited 
                                        Present                Independent Director                  Sirin CPA Company Limited 
                                        Present                Independent Director                  Thantawan Industry Public Company Limited 
                                        Present                Director                                       PAS Accountant Company Limited  
                                        Present                Director                                       75 CPE 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 
                                        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  

 



แบบ  ก.             อากรแสตมป 
Form A.         หนังสือมอบฉันทะ      Duty  Stamp 
               PROXY      20 บาท/Baht 
                                                                                                                                                เขียนที่ ……………………………………………….. 
                                                                                                                                               Written at 
                                                                                                                          วันที่……...…เดือน ………………..………….พ.ศ………..……… 
                                                                                                                          Date             Month                                      Year 

ขาพเจา……………………………………………………………………………..….………………...สัญชาติ………..……...………………..       
 I / We                                                                                                                                   nationality 

อยูบานเลขที…่..……………………………ถนน……………………………..…………. ตําบล/แขวง…………………….……………………………… 
Address no.                                           Road                                                         Tambol/Khwaeng 
อําเภอ/เขต…………………..……………..จังหวัด………………………..……...………รหัสไปรษณีย…………………..…….………………………… 
Amphur/Khet               Province                                Postal Code 

เปนผูถือหุนของบริษัท  เพาเวอรไลน  เอ็นจเินียริ่ง   จํากัด (มหาชน)                   จํานวนหุน……………..……………………..หุน 
  am / are a shareholder of     Power Line Engineering  Public Company Limited.    Holding…………..…………………….  shares 
                ขอมอบฉันทะให………………………..…………………………………อาย…ุ…………..……ป       อยูบานเลขที…่…….………………….. 
                Hereby  appoint                                                                               age                       years,     address no. 
ถนน…………….…………ตําบล/แขวง……….………..……อําเภอ/เขต….………….…………จังหวัด……………………รหัสไปรษณีย……………… 
Road                               Tambol/Khwaeng                      Amphur/Khet                             Province                         Postal  Code 
เปนผูแทนของขาพเจา เพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2549 ในวันที่ 1 ธันวาคม 2549 เวลา 15.00 น. 
as  my / our proxy  to  attend  and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Shareholders Meeting No.1/2006, on December 1st , 2006, at 3.00 
p.m.  
ณ หองธาราทิพย 1-3  ชั้น  2  โรงแรมอิมพีเรียลธารา  เลขที่  18/1  ซอย สุขุมวิท 26  แขวงคลองตัน  เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร  10110 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา 
และสถานที่อื่นดวย 
At Taratip 1-3 room, on the 2nd Floor, The Imperial Tara Hotel  No. 18/1 Sukumvit 26 Klongton Bangkok 10110. Thailand. Or at any adjournment there of. 
 
  กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุมนั้น  ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 
                Any business carried out by the proxy in the said meeting shall be deemed as having been carried out by myself / ourselves. 
                                                                                                                                      
                                         ลงชื่อ/Signed…………………………..…………………………………ผูมอบฉันทะ/Grantor 
                                                                (……………………………………………………………..)                                                           
                                                   
                                                  ลงชื่อ/Signed……………………………….……………………………ผูรับมอบฉันทะ/Proxy 
                                                                              (….…………………..……………………………………..) 
 
หมายเหตุ 

1. ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจํานวน 
     หุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 
     The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the   
     number of  shares to many proxies for splitting votes. 
2. ผูถือหุนจะมอบฉันทะเทากับจํานวนหุนที่ถือหรือจะมอบฉันทะเพยีงบางสวนนอยกวาจํานวนทีถ่ือไวก็ได โดยใหระบุคะแนนเสยีงที่มอบ 
     ฉันทะไวใหชัดเจน 

                  The  shareholder may grant all or a portion of  the shares to the proxy by clearly  specifying  the number of votes granted. 
3. การออกเสียงลงคะแนนสามารถแยกออกเสียงได คอื เห็นดวยบางสวนกี่เสียง  ไมเห็นดวยบางสวนกี่เสียง หรืองดออกเสียงกี่เสียง 

                  When casting  votes, a shareholder or a proxy  may split votes by specifying  the number of concurring votes, objecting votes or                     
  abstained votes.  



แบบ  ข.             อากรแสตมป 
Form B.         หนังสือมอบฉันทะ     Duty  Stamp 
               PROXY      20 บาท/Baht 

                 เขียนที ่……………………………………… 
             Written at 

วันที…่………เดือน ……………………….พ.ศ……………. 
                    Date              Month                                Year 

(1) ขาพเจา …………………………………………………..สัญชาต…ิ…………อยูบานเลขที…่…….…….ถนน…………………………. 
I / We                  nationality             address no.                   Road 

ตําบล/แขวง………….………………..อําเภอ/เขต……………………………จังหวัด………….……………………รหัสไปรษณีย……………………. 
Tambol/Khwaeng                           Amphur/Khet       Province                Postal Code 
 

(2) เปนผูถอืหุนของบริษัท    เพาเวอรไลน  เอ็นจิเนียริ่ง                  จํากดั (มหาชน) 
am / are a shareholder of   Power Line Engineering         Public Company Limited 

จํานวนหุน…………………………………หุน    
Holding         shares  
 

(3)    ขอมอบฉันทะให …………………………………..……………………………อายุ ……….………ป อยูบานเลขที ่..………………… 
 Hereby appoint        age                years, address no. 

ถนน…………………….. ตําบล/แขวง…………..………..อําเภอ/เขต..……………………จังหวัด………..………………..รหัสไปรษณีย.……………. 
Road                              Tambol/Khwaeng           Amphur/Khet           Province              Postal Code 
เปนผูแทนของขาพเจา เพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2549 ในวันที่ 1 ธันวาคม 2549 เวลา 15.00 น. 
as  my / our proxy  to  attend  and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Shareholders Meeting No.1/2006, on December 1st , 2006, at 3.00 
p.m.  
ณ หองธาราทิพย 1-3  ช้ัน  2  โรงแรมอิมพีเรียลธารา  เลขที่  18/1  ซอย สุขุมวิท 26  แขวงคลองตัน  เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร  10110 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา 
และสถานที่อื่นดวย 
At Taratip 1-3 room, on the 2nd Floor, The Imperial Tara Hotel  No. 18/1 Sukumvit 26 Klongton Bangkok 10110. Thailand. Or at any adjournment there of. 
 

 (4)       จํานวนคะแนนเสียงที่ขาพเจาไดมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะในการเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้ 
     The number of vote(s) that I / we appoint the proxy to attend and vote at this meeting as follows: 
       เทากับจํานวนหุนทั้งส้ินที่ขาพเจาถือ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดตามขอ (2) 
       All of the shares held and having the right to vote by me/us as specified in Clause (2) 
       บางสวนคือ        จํานวนหุน……………………….หุน และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ……………………….เสียง 
       A portion of shares                                                        ordinary shares with the right to vote for                           votes 
 

(5)     ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งนี้ ดังนี ้
    I / We hereby authorize the proxy to vote on my / our behalf at this meeting as follows: 

(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
(A)  The proxy shall have the right to consider and vote on my / our behalf, as he / she may deem appropriate. 
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังนี้ 
(B) The proxy shall vote as per my / our intention as follows: 
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วาระที ่   1      พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน  คร้ังที่  1/2549  เมื่อวันที่  28 เมษายน 2549 
Agenda No.1  Re :      To adopt  the minutes of the Annual General Shareholders Meeting No.1/2006, dated April 28th , 2006. 
          เห็นดวย………………………  เสียง                ไมเห็นดวย…………….………เสียง             งดออกเสียง………………………เสียง 
          Approved             votes              Disapproved    votes           Abstained                              votes  

วาระที ่   2      พิจารณาลดทุนจดทะเบียน จํานวน 96,033 บาท  จากทุนจดทะเบียนปจจบุัน จํานวน 546,244,889 บาท  เปนทุนจดทะเบียน 
546,148,856 บาท เนื่องจากมีผูใชสิทธิแปลงสภาพ Warrant PLE-W1 ไมครบถวน 

Agenda No. 2 Re : To consider and approve the decrease of the Company’s registered capital in the amount of Baht 96,033 from the 
registered capital of Baht 546,244,889, the total registered capital then being accounted as Baht 546,148,856. 

 
          เห็นดวย………………………  เสียง                ไมเห็นดวย…………….………เสียง             งดออกเสียง………………………เสียง 
          Approved             votes              Disapproved     votes          Abstained             votes  
 
วาระที ่    3      พิจารณาแกไขหนงัสือบริคณหสนธิของบริษทั ขอ 4  เพื่อใหสอดคลองกับการลดทนุจดทะเบียน 
Agenda No.3 Re :      To consider the Amendment of Clause 4 of the Memorandum of Association with regard to the decrease of the 

Company’s registered capital. 
          เห็นดวย………………………  เสียง                ไมเห็นดวย…………….………เสียง             งดออกเสียง………………………เสียง 
          Approved             votes              Disapproved     votes          Abstained              votes  
 
วาระที ่     4      พิจารณาเพิ่มทุนจดทะเบียนของบรษิัทอีก จํานวน 180,000,000 บาท 
Agenda No.4 Re :    To consider and approve the increase of the Company’s registered capital in the amount of Baht 180,000,000  
          เห็นดวย………………………  เสียง                ไมเห็นดวย…………….………เสียง             งดออกเสียง………………………เสียง 
          Approved             votes              Disapproved    votes           Abstained            votes 
  
วาระที ่     5      พิจารณาแกไขหนงัสือบริคณหสนธิของบริษทั ขอ 4  เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน 
Agenda No.5 Re :     To consider the Amendment of Clause 4 of the Memorandum of Association with regard to the increase of the  
 Company’s registered capital. 
          เห็นดวย………………………  เสียง                ไมเห็นดวย…………….………เสียง             งดออกเสียง………………………เสียง 
          Approved             votes              Disapproved    votes           Abstained            votes 
  

วาระที ่    6      พิจารณาจดัสรรหุนสามัญใหมจากการเพิ่มทุนจดทะเบียน จาํนวน 180,000,000 หุน มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 1 บาท เพื่อเสนอ
ขายใหกับบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) 

Agenda No.6 Re :     To consider and approve the private placement of the new ordinary shares resulting from the increase of 
registered capital. 

          เห็นดวย………………………  เสียง                ไมเห็นดวย…………….………เสียง             งดออกเสียง………………………เสียง 
          Approved             votes              Disapproved    votes           Abstained            votes  
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วาระที ่    7                 พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ (ถามี) 
Agenda No.7 Re  :        To consider other businesses. 
          เห็นดวย………………………  เสียง                ไมเห็นดวย…………….………เสียง             งดออกเสียง………………………เสียง          
Approved             votes              Disapproved    votes           Abstained              votes  
 

(6) คําแถลงหรือเอกสารหลักฐานอื่น ๆ (ถาม)ี ของผูรับมอบฉนัทะ…………………………………………………………….. 
Statement or other evidence (s) (if any) of the proxy 

                     …..………………………………………………………………………………………………………………..…………. 
 

(7) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว   หรือระบไุวไมชัดเจน  หรือในกรณีทีท่ี่ประชุม 
มีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนอืจากเรื่องที่ระบไุวขางตน รวมถึงกรณีที่มกีารแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเตมิขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับ
มอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 
        In case, I/We have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting 
considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of 
any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.  
 
       กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุมนั้น  ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 

      Any business carried out by the proxy in the said meeting shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves. 
 
 
    ลงชื่อ /Signed…………………………………………………………….  ผูมอบฉันทะ/Grantor 

                          (…………………………………………………………..)   
  

     
    ลงชื่อ /Signed……………………………………………………….….     ผูรับมอบฉนัทะ/Proxy 

                      (……….………………………………………………..) 
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หมายเหตุ    
        1.   ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุม  และออกเสียงลงคะแนน  ไมสามารถ 

แบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number 
of shares to several proxies for splitting votes. 

        2.   ผูถือหุนจะมอบฉันทะเทากับจํานวนหุนที่ระบุไวในขอ (2) หรือจะมอบฉันทะเพียงบางสวนนอยกวาจํานวนที่ระบุไวในขอ  (2) ก็ได 
      The shareholder may grant all of the shares specified in Clause (2)  or grant only a portion of the shares less than those  
       specified in Clause (2) to the proxy 
3. ผูรับมอบฉันทะสามารถแยกลงคะแนนเสียงได ทั้งนี้หากขอความที่ระบมุีจํานวนเกินกวาที่ระบุไวขางตนก็สามารถระบุเพิ่มเติมได 

ในใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะตามแนบ 
 The proxy may split votes. In this regard, if the content is too long, it can be specified in the attached allocation of the proxy form. 
        4.   วาระเลือกต้ังกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกต้ังกรรมการบางราย 
              For Agenda appointing directors, the whole Board of Directors or certain directors can be appointed. 
        5.   กรณีหากมีขอกําหนดหรือขอบังคับใดกําหนดใหผูรับมอบฉันทะตองแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานอื่นใด เชน กรณีผูรับมอบฉันทะ 

เปนผูมีสวนไดเสียในกิจการเรื่องใดที่ไดเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนก็สามารถแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานโดยระบุไว
ในขอ (6) 
If there is any rule or regulation requiring the proxy to make any  statement or provide any evidence, such as the case that the proxy 
has interest in any matter which he/she attends and votes at the meeting, he/she may make the statement or provide evidence by 
specifying in Clause (6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



                                                          แบบ ข. 
               Form B. 

ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะ 
ALLOCATION OF PROXY 

 

การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของบริษัท    เพาเวอรไลน  เอ็นจิเนียริ่ง     จํากัด  (มหาชน) 
The appointment of proxy by the shareholder of   Power Line Engineering   Public Company Limited 
 
 ในการประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2549 ในวันที่ 1 ธันวาคม 2549 เวลา 15.00 น. ณ หองธาราทิพย 1-3  ชั้น  2 
In the meeting of the Extraordinary General Shareholders Meeting No.1/2006, on December 1st , 2006, at 3.00 p.m. At Taratip 1-3 room, on the 2nd Floor, 
โรงแรมอิมพีเรียลธารา  เลขที่  18/1  ซอย สุขุมวิท 26  แขวงคลองตัน  เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร  10110 หรือที่จะพึงเลือ่นไปในวนั เวลา  และ
สถานทีอ่ื่นดวย 
The Imperial Tara Hotel  No. 18/1 Sukumvit 26 Klongton Bangkok 10110, Thailand. or at any adjournment there of. 
 
วาระที ่   ……………….. เรื่อง     ........................................................................................................................................................................ 
Agenda No.  Re  :    
          เห็นดวย………………  เสียง                ไมเห็นดวย…………….………เสียง             งดออกเสียง………………………เสียง 
          Approved  votes              Disapproved         votes           Abstained                                 votes  
วาระที ่   ……………….. เรื่อง     ........................................................................................................................................................................ 
Agenda No.  Re  :    
          เห็นดวย………………  เสียง                ไมเห็นดวย…………….………เสียง             งดออกเสียง………………………เสียง 
          Approved  votes              Disapproved         votes           Abstained                                 votes  
วาระที ่   ……………….. เรื่อง     ........................................................................................................................................................................ 
Agenda No.  Re  :    
          เห็นดวย………………  เสียง                ไมเห็นดวย…………….………เสียง             งดออกเสียง………………………เสียง 
          Approved  votes              Disapproved         votes           Abstained                                 votes  
วาระที ่   ……………….. เรื่อง     ........................................................................................................................................................................ 
Agenda No.  Re  :    
          เห็นดวย………………  เสียง                ไมเห็นดวย…………….………เสียง             งดออกเสียง………………………เสียง 
          Approved  votes              Disapproved         votes           Abstained                                 votes  

 
 ขาพเจาขอรับรองวา  รายการในใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกตองบริบูรณ และเปนความจรงิทุกประการ 
 I/We  hereby certify that the content contained in the allocation of proxy form is completely correct and true in all  respects. 

 
ลงลายมือชือ่/Signed ………………………………………………………ผูมอบฉันทะ/Grantor 

                                                                    ( ………………………..……………………………….)  
                                                             วันที…่………………../………………………./…………………… 
                                                             Date                             
                                        ลงลายมือชือ่/Signed ………………………………………………………ผูรับมอบฉันทะ/Proxy 

                      (………………………………….………………………)   
                                               วันที…่..……………../………………………./………..………….. 

                                             Date      
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แบบ  ค.             อากรแสตมป 
Form C.        หนังสือมอบฉันทะ      Duty  Stamp 
                              PROXY       20 บาท/Baht 
                                                                                                                                                          เขยีนที่ …………………………………………… 
                                                                                                                                                                Written at 
                                                                                                                                           วันที่…………เดือน ……..…………………….พ.ศ…..………… 
                                                                                                                                           Date             Month                                      Year 

(1)  ขาพเจา…………..……………………………………….………..…...สัญชาติ………..……...………………..อยูบานเลขที่ ...................................     
 I / We                                                                                           nationality                  address no. 

ถนน…………………. ตําบล/แขวง…………………………อําเภอ/เขต.................................. จังหวัด....................................รหัสไปรษณีย...................................... 
Road                         Tambol/Khwaeng                       Amphur/Khet      Province              Postal Code 

(2)   เปนผูถือหุนของบริษัท    เพาเวอรไลน  เอน็จิเนียริ่ง   จํากัด (มหาชน)                          จํานวนหุน…… ………………..………………...หุน 
  am / are a shareholder of   Power Line Engineering  Public Company Limited.       holding  ……………………………..…….  shares 
                (3)  ขอมอบฉันทะให………………………..……………………………….…………อาย…ุ…………..……ป    อยูบานเลขที.่……………………… 
                Hereby  appoint                                                                                                 age                   years,     address no. 
ถนน………………………ตําบล/แขวง….……………..……อําเภอ/เขต….………………….………จังหวัด………..……………รหัสไปรษณีย……………...… 
Road                              Tambol/Khwaeng                     Amphur/Khet                                      Province                          Postal  Code 
เปนผูแทนของขาพเจา เพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2549 ในวันที่ 1 ธันวาคม 2549 เวลา 15.00 น. 
as  my / our proxy  to  attend  and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Shareholders Meeting No.1/2006, on December 1st , 2006, at 3.00 
p.m.  
ณ หองธาราทิพย 1-3  ชั้น  2  โรงแรมอิมพีเรียลธารา  เลขที่  18/1  ซอย สุขุมวิท 26  แขวงคลองตัน  เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร  10110 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา 
และสถานที่อื่นดวย 
At Taratip 1-3 room, on the 2nd Floor, The Imperial Tara Hotel  No. 18/1 Sukumvit 26 Klongton Bangkok 10110. Thailand. Or at any adjournment there 
of              
            (4)  จํานวนคะแนนเสียงทีข่าพเจาไดมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะในการเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้มีจํานวน…………………….เสียง 
                    The  number of vote(s) that I / we appoint the proxy to attend  and vote at  this meeting  in  the  amount  of                                       vote(s).  

(5) ในการประชุมคร้ังนี้  ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสยีงดังนี้ 
                    At  this  meeting , I/we hereby  authorize  the  proxy  to  vote as  follow: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุมนั้น  ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 
               Any business carried out by the proxy in the said meeting shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves. 

                                                                                                                                  
                                               ลงชื่อ/Signed…………………………..…………………………………ผูมอบฉันทะ/Grantor 
                                                                  (……………………………………………………………..)                                                                     
                                                     ลงชื่อ/Signed……………………………….…………………………….ผูรับมอบฉันทะ/Proxy 
                                                     (……..…..…………………………………………………..) 
หมายเหตุ        

1. รายการในขอ (5)  หรือขออ่ืนๆ  ท่ีมิไดกําหนดไวขางตน  และเห็นวาจะพึงมีหรือเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ระบุไวในแบบหนังสือนี้ก็ใหเปนไปตามที่ผูมอบฉันทะจะ
กําหนดตามที่เห็นควรได 

        Should  the grantor deem appropriate, the grantor  may include or add additional details into Clause (5) or other clauses, which           
         have not yet been specified. 
2. ผูถือหุนที่มอบฉันทะ จะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยก 
        จํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 
        The shareholder granting the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the  number  of    
        shares  to  many  proxies for splitting votes. 
3. ผูถือหุนจะมอบฉันทะเทากับจํานวนหุนที่ระบุไวในขอ (2)  หรือจะมอบฉันทะเพียงบางสวนนอยกวาจํานวนที่ระบุไวในขอ (2) ก็ได โดยใหระบุคะแนนเสียงที่มอบ

ฉันทะไวใน (4) 
The  shareholder may grant all of the shares specified in Clause (2) or grant only a portion of the shares less than those  

                        specified  in  Clause (2) to the proxy  by  specifying the number of votes in Clause (4) 
4. การออกเสียงลงคะแนนสามารถแยกออกเสียงได คือ เห็นดวยบางสวนก่ีเสียง  ไมเห็นดวยบางสวนก่ีเสียง หรืองดออกเสียงก่ีเสียง 

When casting  votes, a shareholder or a proxy may split votes by specifying  the number of concurring votes, objecting votes or abstained votes. 





 - 1 -

 
 
 

 

รายงานการประชุมสามญัผูถือหุน ประจําป 2549 
บริษัท เพาเวอรไลน เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด (มหาชน) 

วันท่ี 28 เมษายน 2549 
 

…………………………….......... 
 

  การประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2549 ประชุม ณ หองควีนปารค 3 ช้ัน 2  โรงแรม
อิมพีเรียล ควีนส ปารค เลขที่ 199 สุขุมวิทซอย 22 กรุงเทพมหานคร 
  จํานวนผูถือหุน ณ วันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน (12 เมษายน 2549 เวลา 12.00 น.) 
รวมทั้งสิ้น 3,003 ราย รวมจํานวนหุนที่ถือทั้งสิ้น 503,574,827 หุน จํานวนผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะที่
เขาประชุมทั้งสิ้น  91 ราย รวมจํานวนหุนที่ถือทั้งสิ้น 286,263,198 หุน คิดเปนรอยละ 56.85 ครบเปนองค
ประชุม 
 

เร่ิมประชุมเวลา 15.05 น. 
 

  นายเสวก ศรีสุชาต ประธานกรรมการ ทําหนาที่ประธานที่ประชุม กลาวเปดการประชุม 
 
วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2548  
  เม่ือวันท่ี 29 ธันวาคม 2548 
 
  ประธานไดเรียนตอที่ประชุมวา บริษัทฯ ไดสงสําเนารายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน
คร้ังที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2548 ใหผูถือหุนไวลวงหนาพรอมกับจดหมายเชิญประชุมแลว จึง
เรียนถามผูถือหุนถึงขอสงสัย (ถามี) เมื่อไมมีผูใดสงสัย ประธานจึงขอใหที่ประชุมพิจารณารับรอง 
 
  ที่ประชุมพิจารณาแลว ตางลงมติเปนเอกฉันทรับรองรายงานดังกลาว 
 
วาระท่ี 2 พิจารณาผลการดําเนินงาน ประจําป 2548 และรายงานของผูสอบบัญชี 
 
  ประธานไดช้ีแจงตอที่ประชุมวา ป 2548 บริษัทฯ มีรายไดรวม 5,297 ลานบาท มีกําไร
สุทธิรวม 242 ลานบาท เทากับรอยละ 4.5 ของรายไดรวม ซ่ึงบริษัทฯ ไดจัดทํารายละเอียดทั้งหมดรวมทั้ง
งบการเงินและรายงานของผูสอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ลงในรายงานประจําป 2548 ตามที่ได
สงใหผูถือหุนลวงหนาพรอมจดหมายเชิญประชุมแลว หากมีขอสงสัยประการใดขอเชิญซักถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมได  ผูถือหุน 2 รายไดขอใหประธานชวยช้ีแจงเพิ่มเติมดังนี้ 

1.   ความคืบหนาของโครงการบานเอื้ออาทรและผลกระทบตอโครงการหากมีการ
เปล่ียนแปลงรัฐบาล ประธานไดช้ีแจงถึงรายละเอียดของโครงการที่ไดทําสัญญาไว 
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   เมื่อไมมีผูใดสงสัยประการใดประธานจึงขอใหที่ประชุมรับทราบผลการดําเนินงาน และ
พิจารณารับรองอนุมัติงบการเงิน และรายงานผูสอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 
 
  ที่ประชุมพิจารณาแลว ตางลงมติเปนเอกฉันท รับรอง และอนุมัติงบการเงิน และรายงาน
ของผูสอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ดังกลาว 
 
วาระท่ี 3 พิจารณาแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระและกําหนดคาตอบแทน

กรรมการ 
 
  ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวา ตามขอบังคับของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญ
ประจําปทุกครั้ง กรรมการตองออกจากตําแหนงอยางนอยจํานวน 1 ใน 3 โดยอัตรา ดังนั้นกรรมการที่ตอง
ออกตามวาระในการประชุมครั้งนี้มีดวยกัน 3 ทาน คือ 
 1. นายเสวก ศรีสุชาต 
 2. นายอํานวย กาญจโนภาศ 
 3. นายแอนดรูส กิจวิทวัส  
 โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการ คร้ังที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2549 เสนอขอใหที่
ประชุมแตงตั้งกรรมการ 2 ทาน คือ นายเสวก ศรีสุชาต และ นาย อํานวย กาญจโนภาศ กลับเขามาเปน
กรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง 
 
  ที่ประชุมพิจารณาแลวลงมติเปนเอกฉันท ใหกรรมการทั้ง 2 ทานขางตนกลับเขามาดํารง
ตําแหนงกรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง 
 
  ประธานจึงไดกลาวสรุปใหที่ประชุมทราบถึงรายชื่อกรรมการซึ่งเชาดํารงตําแหนง และ
บริหารงานในป 2549 วามีดวยกัน 8 ทาน คือ 
 1. นายเสวก ศรีสุชาต ดํารงตําแหนง ประธานกรรมการ 
 2. นายอํานวย กาญจโนภาศ ดํารงตําแหนง รองประธานกรรมการ 
 3. นายพิสิฐ โรจนมงคล ดํารงตําแหนง กรรมการ 
 4. นายสมศักดิ์ คุปตเมธี ดํารงตําแหนง กรรมการ 
 5. นายพิสันต จินตนาภักดี ดํารงตําแหนง กรรมการ 
 6. นายสิงหชัย อรุณวุฒิพงศ ดํารงตําแหนง กรรมการอิสระ และ 
    ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 7. นายสมประสงค บุญยะชัย ดํารงตําแหนง กรรมการอิสระ และ 
    กรรมการตรวจสอบ 
 8. พลตรีสินชยั นุตสถิตย ดํารงตําแหนง กรรมการอิสระ และ 
    กรรมการตรวจสอบ 
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  และเพื่อตอบแทนกรรมการที่ไดอุทิศทํางานใหกับบริษัทฯ ประธานไดเสนอจาย
คาตอบแทนโดยรวมปละไมเกิน 2,000,000 บาท (สองลานบาทถวน) เพื่อจายคาเบี้ยประชุมใหแก
กรรมการอิสระที่เขาประชุมครั้งละไมเกิน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถวน) ตอทาน สวนกรรมการอื่น
รวมทั้งเลขานุการ ผูชวยเลขานุการ ที่เขารวมประชุมครั้งละไมเกิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน) ตอ
ทาน คาตอบแทนสําหรับประธานกรรมการตรวจสอบปละไมเกิน 170,000 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาท
ถวน) ตอทาน และคาตอบแทนกรรมการตรวจสอบปละ ไมเกิน 150,000 บาท (หนึ่งแสนหาหมื่นบาท
ถวน) ตอทาน 
 
  ที่ประชุม พิจารณาแลว ตางลงมติเปนเอกฉันท อนุมัติวงเงินจายคาตอบแทนกรรมการ
โดยรวม ปละไมเกิน 2,000,000 บาท (สองลานบาทถวน) ตามรายละเอียดที่ทานประธานเสนอ 
 
วาระท่ี 4 พิจารณาจัดสรรกําไร เพื่อตั้งสํารองตามกฎหมาย และจายเงินปนผล ประจําป 2548 
 
  ประธานไดเรียนที่ประชุมทราบวา ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2549 เมื่อ
วันที่ 1 มีนาคม 2549 อนุมัติใหจัดสรรกําไรสุทธิ สําหรับผลการดําเนินงานตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2548 ถึง 
31 ธันวาคม 2548 ดังนี้ 
 

1. เปนเงินสํารองตามกฎหมายจํานวน 12,100,000 บาท รวมเปนเงินสํารองตาม 
กฎหมาย ทั้งส้ิน 43,600,000 บาท เทากับ รอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนที่ชําระแลว 

2. เปนเงินปนผลจายใหแกผูถือหุนซึ่งปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันปด
สมุดทะเบียนในวันพุธที่ 12 เมษายน 2549 เวลา 12.00 น. สําหรับหุนสามัญจํานวน 546,244,889 หุน มูล
คาที่ตราไวหุนละ 1 บาท ในอัตราหุนละ 0.30บาท รวมเปนเงินปนผลจายทั้งสิ้น 163,873,467 บาท โดย
กําหนดจายเงินปนผล ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2549 

3. เงินกําไรสุทธิที่เหลือใหเปนกําไรสะสม 
 
  จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ 
 
  ที่ประชุมพิจารณาแลว ตางลงมติเปนเอกฉันท อนุมัติการจัดสรรกําไร เพื่อตั้งสํารองตาม
กฎหมายตามรายละเอียดขางตน และจายเงินปนผลประจําป 2548 ในอัตราหุนละ 0.30 บาท สําหรับหุน
สามัญจํานวน 546,244,889 หุน  ในอัตราหุนละ 0.30บาท รวมเปนเงินปนผลจายทั้งสิ้น 163,873,467 บาท 
โดยกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2549 
 
วาระท่ี 5 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทน 
 
  ประธานไดกลาวเรียนตอที่ประชุมวา ในป 2548 บริษัทไดใหนายวิชัย จตุรานนท ผูสอบ
บัญชีรับอนุญาต เลขที่ 1431 หรือ นายประดิษฐ รอดลอยทุกข ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 218 แหง
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บริษัท เอเอสที มาสเตอร จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท และในป 2549 คณะกรรมการบริษัท
เห็นสมควรใหแตงตั้งนางสาว นงราม เลาหอารีดิลก ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลยที่ 4334 หรือนายประดิษฐ 
รอดลอยทุกข ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 218 แหงบริษัท เอเอสที มาสเตอร จํากัด และนางสุวิมล 
กฤตยาเกียรณ ผูสอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 2982 แหงสํานักสอบบัญชี ดี ไอ เอ เปนผูสอบบัญชีประจําป 
2549 โดยไดรับคาบริการการสอบบัญชีรายป 400,000 บาท คาตรวจสอบงบการเงินรวมรายป 60,000 
บาท คาสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส 240,000 บาท และคาสอบทานงบการเงินรวม 3 ไตรมาส 120,000 
บาท รวมเปนคาตอบแทนทั้งสิ้น 820,000 บาท 
 
  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทเห็นสมควรใหแตงตั้งนางสาวนงราม เลาหอารี
ดิลก ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลยที่ 4334 หรือนายประดิษฐ รอดลอยทุกข ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 218 
แหงบริษัท เอเอสที มาสเตอร จํากัด และนางสุวิมล กฤตยาเกียรณ ผูสอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 2982 แหง
สํานักสอบบัญชี ดี ไอ เอ เปนผูสอบบัญชีประจําป 2549 โดยไดรับคาบริการดังกลาวขางตน 
 
วาระท่ี 10 พิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ (ถามี) 
 
  ไมมีผูใดเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณาอีก ประธานฯ จึงกลาวปดประชุม 
 
 
    เลิกประชุมเวลา 16.15 น. 
 

 
      ลงนาม ............................................... 
                        ( นายเสวก ศรีสุชาต ) 
               ประธานที่ประชุม 
 
                        รับรองถูกตอง 
 

 
ลงนาม ............................................... , ........................................................ 
              ( นายเสวก ศรีสุชาต )          ( นายอํานวย กาญจโนภาศ ) 
      กรรมการ 
 
             บันทึกการประชุมโดย 
 
                                           ............................................... 
                     ( นายสุธี  ตันติวณิชชานนท ) 
                   เลขานุการบริษัท 


