
 
 

หนังสือนัดประชุมสามัญผูถอืหุนประจําป 2549 
บริษัท เพาเวอรไลน เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด (มหาชน ) 

 
ท่ี   49/0747-900(PL)/011     วันที่  3  เมษายน   2549 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป  2549 
เรียน ทานผูถือหุน 
สิ่งที่สงมาดวย 1.  หนังสือมอบฉันทะ 

2.  สําเนารายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่  1/2548 
  3.  รายงานประจําปของคณะกรรมการพรอมงบดุล บัญชีกําไรขาดทุน 
       และรายงานของผูสอบบัญชี  ณ  วันที่  31  ธันวาคม  2548 
 ดวยคณะกรรมการบริษัท  เพาเวอรไลน  เอ็นจิเนียริ่ง  จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ไดมีมติใหเรียกประชุม
สามัญผูถือหุนประจําป  2549   ในวันศุกรที่   28   เมษายน  2549    เวลา  15.00  น.   ณ หองควีนปารค 3   ช้ัน  2  โรง
แรมอิมพีเรียลควีนสปารค  เลขที่  199  สุขุมวิท   ซอย  22  กรุงเทพมหานคร  10110  เพื่อพิจารณา เรื่องตาง ๆ   
ตามระเบียบวาระดังตอไปนี้ 

Uวาระที่  1 U  พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน  คร้ังที่  1/2548 
  เม่ือวันที่  29  ธันวาคม  2548 

Uความเห็นคณะกรรมการ U   :     เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกลาว 

Uวาระที่  2 U  พิจารณาผลการดําเนินงาน ประจําป 2548 และรายงานของผูสอบบัญชี 
Uความเห็นคณะกรรมการ U      :     เห็นสมควรรับทราบผลการดําเนินงาน และอนุมัติ 
งบการเงินประจําป 2548 ที่ผานการรับรองจากผูสอบบัญชีแลว รายละเอียดดังปรากฏ 
ในรายงานประจําป 

Uวาระที่  3 U  พิจารณาแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ  
และกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 
Uความเห็นคณะกรรมการ U     :     เห็นสมควรใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาแตงตั้ง 
กรรมการที่ตองออก  ตามวาระ  3 ทาน  คือ   นายเสวก  ศรีสุชาต  ,   นายอํานวย  กาญจโนภาศ  
และ  นายแอนดรูส  กิจวิทวัส  โดยใหกรรมการ  2  ทาน คือ นายเสวก  ศรีสุชาต  ,   นายอํานวย  
กาญจโนภาศ   กลับเขามาเปนกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง   

 รายช่ือกรรมการซึ่งจะเขาดํารงตําแหนงและบริหารงานในป 2548 ทั้งหมด 8 ทานดังนี้ 
1. นายเสวก  ศรีสุชาต   ดํารงตําแหนง ประธานกรรมการ 
2. นายอํานวย กาญจโนภาศ ดํารงตําแหนง รองประธานกรรมการ 
3. นายพิสิฐ  โรจนมงคล ดํารงตําแหนง กรรมการ 
4. นายสมศักดิ์ คุปตเมธี  ดํารงตําแหนง กรรมการ 
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5. นายพิสันต จินตนาภักดี ดํารงตําแหนง กรรมการ 
6. นายสิงหชัย อรุณวุฒิพงศ ดํารงตําแหนง กรรมการอิสระและ 
      ประธานกรรมการตรวจสอบ 
7. พลตรีสินชัย นุตสถิต  ดํารงตําแหนง กรรมการอิสระและ 
      กรรมการตรวจสอบ 
8. นายสมประสงค  บุญยะชัย  ดํารงตําแหนง กรรมการอิสระและ 

 กรรมการตรวจสอบ 
  และพิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการโดยคาตอบแทนคณะกรรมการปละไมเกิน 

2,000,000  บาท  (สองลานบาทถวน) เพื่อจายคาเบี้ยประชุมใหแกกรรมการอิสระที่เขาประชุมครั้ง
ละไมเกิน 20,000 บาท  (สองหมื่นบาทถวน)  ตอทาน สวนกรรมการอื่นรวมทั้งเลขานุการบริษัท  
และผูชวยเลขานุการบริษัท  ที่เขารวมประชุมครั้งละไมเกิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน) ตอ
ทาน คาตอบแทนสําหรับประธานกรรมการตรวจสอบปละไมเกิน  170,000  บาท   (หนึ่งแสนเจ็ด
หมื่นบาทถวน )  ตอทาน    และคาตอบแทนกรรมการตรวจสอบปละไมเกิน 150,000 บาท  (หนึ่ง 
แสนหาหมื่นบาทถวน ) ตอทาน 

 
Uวาระที่ 4 U           พิจารณาจัดสรรกําไร เพื่อต้ังสํารองตามกฎหมาย และจายเงินปนผลประจําป 2548 

Uความเห็นคณะกรรมการ U    :     เห็นสมควรใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการจัดสรร
เงินกําไรสุทธิประจําป 2548 สําหรับผลการดําเนินงานตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2548 ถึง วันที่ 31   
ธันวาคม  2548   ดังนี้ 
1. เปนเงินสํารองตามกฎหมาย จํานวน  12,100,000  บาทรวมเปนเงินสํารองตามกฎหมายทั้งสิ้น  

43,600,000  บาท เทากับ รอยละ 10  ของทุนจดทะเบียนที่ชําระแลว 
  2.   เปนเงินปนผลจายใหแกผูถือหุนซึ่งปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผูถือหุน   ณ   วันปดสมุด 

              ทะเบียนในวันพุธที่   12  เมษายน  2549  ณ   เวลา 12.00 น.   สําหรับหุนสามัญจํานวน  ไม
เกิน 546,244,889 หุน มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 1 บาท ในอัตราหุนละ 0.30  บาทรวมเปนเงิน
ปนผลจายทั้งสิ้นไมเกิน 163,873,467  บาท  (หนึ่งรอยหกสิบสามลานแปดแสนเจ็ดหมื่นสาม
พันสี่รอยหกสิบเจ็ดบาทถวน)   โดยกําหนดจายเงินปนผลในวันศุกรที่  19  พฤษภาคม  2549 

3. เงินกําไรสุทธิที่เหลือเปนกําไรสะสม 
 

Uวาระที่ 5 U  พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทน 
Uความเห็นคณะกรรมการ U     :      เห็นสมควรใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงตั้ง บริษัท เอเอสที 
มาสเตอร จํากัด  โดย  นางสาวนงราม  เลาหอารีดิลก   ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4334 หรือ   
นายประดิษฐ รอดลอยทุกข    ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  218  แหงบริษัท  เอเอสที  มาสเตอร  
จํากัด และนางสุวิมล กฤตยาเกียรณ   ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2982 แหงสํานักงานสอบบัญชี 
ดีไอเอ เปนผูสอบบัญชีของบริษัท  ประจําป  2549  โดยไดรับคาบริการการสอบบัญชีรายป  
400,000  บาท   คาตรวจสอบงบการเงินรวมรายป 60,000 บาท  คาสอบทาน งบการเงิน 3 ไตรมาส 
240,000 บาท และคาสอบทานงบการเงินรวม 3 ไตรมาส 120,000 บาท รวมเปนคาตอบแทนทั้งสิ้น 
820,000 บาท ( แปดแสนสองหมื่นบาทถวน ) 
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Uวาระที่ 6 U  พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี) 
จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุนโปรดเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2549 ในวันศุกร 

ที่ 28 เมษายน 2549 เวลา 15.00 น.  ณ.หองควีนปารค 3  ช้ัน 2  โรงแรม อิมพีเรียล ควีนสปารค 
เลขที่  199  สุขุมวิท   ซอย  22  กรุงเทพมหานคร  โดยบริษัทฯจะเปดใหลงทะเบียนเพื่อเขา 
รวมประชุมสามัญผูถือหุน ต้ังแตเวลา 13.00 น. 

สําหรับผูถือหุนที่ประสงคจะเขารวมประชุมดวยตนเองในวันนี้กรุณานําบัตรประจําตัว
ประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือใบขับขี่มาแสดงเพื่อสิทธิในการเขารวมประชุม 

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

( 1 ) กรณีผูมอบฉันทะเปนบุคคลธรรมดา ใหแสดง สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
หรือ บัตรประจําตัวขาราชการ หรือ ใบขับขี่ของผูมอบฉันทะซึ่งรับรองความถูกตองโดยผูมอบ 
ฉันทะ 

( 2 ) กรณีผูมอบฉันทะเปนนิติบุคคล ใหแสดงสําเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลผู 
มอบฉันทะซึ่งรับรองความถูกตองโดยบุคคลผูมีอํานาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้น 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 ซอยสขุุมวิท 81 (ศิริพจน) แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม.  
10260  ภายในวันพฤหัส ที่  27  เมษายน  2549   ดวย จักขอบคุณยิ่ง  

ขอแสดงความนับถือ 
บริษัท  เพาเวอรไลน  เอ็นจิเนียริ่ง  จํากัด (มหาชน) 

 
 

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

         ประธานกรรมการ 
กค./สศ.  


