
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

หนังสอืนดัประชุมสามัญผูถอืหุน 
คร้ังที่ 1/2550 

Invitation for Annual General Shareholders’ Meeting 1/ 2007 

 
บริษัท เพาเวอรไลน เอน็จิเนียร่ิง จํากัด (มหาชน) 

Power Line Engineering Public Company Limited 

 
วันที่ 27 เมษายน 2550 

April 27th , 2007 

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, Klongteoy, Bangkok 10110 



ที่   50/1273-900(PL)/006     
 วันที่  2  เมษายน  2550 
 

หนังสือนัดประชุมสามัญผูถอืหุน  คร้ังท่ี 1/2550 
บริษัท เพาเวอรไลน เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด (มหาชน ) 

 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุน  ครั้งที่ 1/2550 
เรียน ทานผูถือหุน 
สิ่งที่สงมาดวย 1.   สําเนารายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่  1/2549 

2. เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 3 
3. แผนที่สถานที่จัดประชุมผูถือหุน 

 4. หนังสือมอบฉันทะ 
 5. รายงานประจําป 2549 
   
 ดวยคณะกรรมการบริษัท  เพาเวอรไลน  เอ็นจิเนียริ่ง  จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ไดมีมติใหเรียกประชุม
สามัญผูถือหุน  ประจําป 2550 ครั้งที่ 1/2550  ในวันศุกรที่  27  เมษายน  2550  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 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน  คร้ังที่  1/2549 เม่ือวันที่  1 ธันวาคม 2549 
ความเห็นคณะกรรมการ   :   เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกลาว (ปรากฏตามเอกสารแนบ 1) 

วาระที่  2 พิจารณาผลการดําเนินงานประจําป 2549  และรายงานของผูสอบบัญชี 
ความเห็นคณะกรรมการ  :   เห็นสมควรรับทราบผลการดําเนินงาน และอนุมัติงบการเงินประจําป 2549 
ที่ผานการรับรองจากผูสอบบัญชีแลว  รายละเอียดดังปรากฏในรายงานประจําป 

    
วาระที่  3 พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระและกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 

ความเห็นคณะกรรมการ    :  ปจจุบัน บริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น  8  ทาน  ซึ่งตามขอบังคับของบริษัท
กําหนดใหกรรมการตองออกตามวาระ 1 ใน 3  จึงทําใหมีกรรมการที่ตองออกตามวาระในครั้งนี้ จํานวน 
3 ทาน คือ  
 
 
 



1. นายพิสันต จินตนาภักดี 

2. นายพิสิฐ โรจนมงคล 

3. นายสมศักดิ์ คุปตเมธี 

ซึ่งคณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแลวเห็นวา  นายพิสันต  จินตนาภักดี ,  นายพิสิฐ    โรจนมงคล,  
 นายสมศักดิ์   คุปตเมธี  มีคุณสมบัติครบถวนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด , พระราชบัญญัติ

หลักทรัพยและมีความรูความสามารถ  ประสบการณในธุรกิจของบริษัท  สามารถที่จะชวยพัฒนาบริษัท
ได จึงเห็นสมควรพิจารณาแตงตั้งกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระในครั้งนี้กลับเขาดํารงตําแหนง
กรรมการตออีกวาระหนึ่ง  

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับอายุ, สัดสวนการถือหุนในบริษัท, วุฒิการศึกษา, ประสบการณการทํางาน 
และประวัติการประชุมคณะกรรมการบริษัท ของกรรมการแตละทาน (ปรากฏตามเอกสารแนบ 2)    

สําหรับขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดตาง ๆ มีปรากฏในรายงาน
ประจําป 2549 ในหัวขอ “โครงสรางการถือหุนและการจัดการ” 

กําหนดคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2550 โดยคาตอบแทนคณะกรรมการปละไมเกิน 2,500,000 
บาท (สองลานหาแสนบาทถวน) เพื่อจายคาเบี้ยประชุมใหแกกรรมการอิสระที่เขาประชุมครั้งละไมเกิน 
40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถวน) ตอทาน สวนกรรมการอื่นรวมทั้งเลขานุการ, ผูชวยเลขานุการที่เขารวม
ประชุม ครั้งละไมเกิน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถวน) ตอทาน คาตอบแทนสําหรับประธานกรรมการ
ตรวจสอบปละไมเกิน 250,000 บาท (สองแสนหาหมื่นบาทถวน)  และคาตอบแทนกรรมการตรวจสอบ
ปละไมเกิน 220,000 บาท (สองแสนสองหมื่นบาทถวน) ตอทาน  

คาตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ เปรียบเทียบกับปท่ีผานมา เปนดังนี้ 

รายละเอียดคาตอบแทน ป 2550 (ปท่ีเสนอ) ป 2549 

1.  คาตอบแทนกรรมการบริษัท  
เพื่อจายคาเบี้ยประชุม/ครั้ง 
   -  กรรมการ 
   -  กรรมการอิสระ 

ไมเกิน 2,500,000 บาท / ป 
 

ไมเกิน 20,000 บาท / ครั้ง 
ไมเกิน 40,000 บาท / ครั้ง 

ไมเกิน 2,000,000 บาท/ ป 
 

ไมเกิน 10,000 บาท / ครั้ง 
ไมเกิน 20,000 บาท / ครั้ง 

2.  คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 
    -  ประธานกรรมการตรวจสอบ 
   -   กรรมการตรวจสอบ 

 
ไมเกิน 250,000 บาท / ป 
ไมเกิน 220,000 บาท / ป 

 
ไมเกิน 170,000 บาท / ป 
ไมเกิน 150,000 บาท / ป 

 

 

 

 



 

 

วาระที่  4 พิจารณาจัดสรรเงินกําไรสุทธิและจายเงินปนผลประจําป 2549 

ความเห็นคณะกรรมการ    :       เห็นสมควรใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงิน
กําไรสุทธิประจําป 2549 สําหรับผลการดําเนินงานตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2549 ถึง วันที่ 31  ธันวาคม  
2549   ดังนี้ 
1. เงินสํารองตามกฎหมาย จํานวน 10,300,000 บาท (สิบลานสามแสนบาทถวน) รวมเปนเงินสํารอง

ตามกฎหมายทั้งสิ้น 53,900,000  บาท (หาสิบสามลานเกาแสนบาทถวน) 
2. เงินปนผลจายใหแกผูถือหุนซึ่งปรากฏรายช่ือในสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ. วันที่ 9 เมษายน 2550 ณ. 

เวลา 12.00 น. สําหรับหุนสามัญจํานวนไมเกิน 546,148,856 หุน มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 1 บาท 
ในอัตราหุนละ 0.20 บาท (ยี่สิบสตางค) รวมเปนเงินปนผลจายทั้งสิ้นไมเกิน 109,229,771.20 บาท
โดยกําหนดจายเงินปนผลในวันพฤหัสที่ 17 พฤษภาคม 2550 

3. เงินกําไรสุทธิที่เหลือใหเปนกําไรสะสม 
 

การจัดสรรกําไรและการจายเงินปนผล เปรียบเทียบกับปท่ีผานมา ดังนี้ 
รายละเอียดการจัดสรรกําไร ป 2549 ป 2548 

กําไรสุทธิ 204,720,908 241,867,336 
จัดสรรเปนเงินสํารองตามกฎหมาย 10,300,000 12,100,000   
จํานวนหุน 546,148,856 หุน 503,574,827 หุน 
เงินปนผลจายตอหุน 0.20 0.30 
รวมเงินปนผลจายทั้งสิ้น 109,229,771.20 151,072,448.10   
อัตราการจายปนผลตอกําไรสุทธิ (%) 53.36 62.46 

 
วาระที่  5 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทน 

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงตั้งนายประดิษฐ รอดลอยทุกข    
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  218  หรือนางสาวนงราม  เลาหอารีดิลก ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4334
แหงบริษัท  เอเอสที  มาสเตอร  จํากัด  เปนผูสอบบัญชีของบริษัท  ประจําป  2550  โดยไดรับคาบริการ
การสอบบัญชีรายป 900,000 บาท (เกาแสนบาทถวน)   คาสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส 450,000 บาท 
(สี่แสนหาหมื่นบาทถวน)  
 
 
 

 



 
 
วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ (ถามี) 

จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุน      โปรดเขารวมประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2550  ในวันศุกรที่  27  
เมษายน 2550 เวลา 15.00 น. ณ.หองธาราทิพย 1-3 ช้ัน 2 โรงแรมอิมพีเรียลธารา เลขที่  18/1  ซอย
สุขุมวิท  26  กรุงเทพมหานคร (ปรากฏตามเอกสารแนบ 3)  โดยบริษัท จะเปดใหลงทะเบียน เพื่อเขา
รวมประชุมสามัญผูถือหุน ต้ังแตเวลา 13.00 น.    หากทานผูถือหุนทานใด ประสงคจะแตงตั้งบุคคลอื่น
เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้   โปรดกรอกรายละเอียดและลงนาม
ในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งมีใหเลือก 3 แบบ (ปรากฏตามเอกสารแนบ 4)  โดยใหเลือกใชแบบใดแบบ
หนึ่งเพียงแบบเดียวเทานั้น หรือผูถือหุนสามารถ Download ไดท่ี www.powerlinegroup.com) โดย
ผูรับมอบฉันทะจะตองนําเอกสารดังตอไปน้ีมาแสดงตอบริษัท  เพื่อสิทธิในการเขารวมประชุม 

( 1 ) กรณีผูมอบฉันทะเปนบุคคลธรรมดา ใหแสดง สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ บัตร
ประจําตัวขาราชการ หรือ ใบขับขี่ของผูมอบฉันทะซึ่งรับรองความถูกตอง โดยผูมอบฉันทะ 

( 2 ) กรณีผูมอบฉันทะเปนนิติบุคคลใหแสดงสําเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลผูมอบฉันทะ
ซึ่งรับรองความถูกตองโดยบุคคลผูมีอํานาจลงลายมอืช่ือของนิติบุคคลนั้น ๆ 

( 3 ) กรณีผูถือหุนที่ประสงคจะเขารวมประชุมดวยตนเองกรุณานําบัตรประจําตัวประชาชน 
หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือใบขับขี่มาแสดงเพื่อสิทธิในการเขารวมประชุม 

ทั้งนี้ หากทานผูถือหุนประสงคจะมอบฉันทะใหกับกรรมการอิสระ บริษัทขอเสนอกรรมการอิสระ
คือ นายสิงหชัย อรุณวุฒิพงศ  ซึ่งบริษัทไดแนบประวัติมาเพื่อพิจารณา (ปรากฎตามเอกสารแนบ 5)  
และเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการประชุม บริษัทขอความรวมมือจากทาน  โปรดกรุณาสงหนังสือ
มอบฉันทะ (พรอมปดอากรแสตมป 20 บาท)  มายังแผนกนักลงทุนสัมพันธ  ชั้น 6  โทร. 02-332-0345 
ตอ 1221,1127,1232   บริษัท  เพาเวอรไลน  เอ็นจิเนียริ่ง  จํากัด  (มหาชน)   เลขที่ 2   ซอยสุขุมวิท 81 
(ศิริพจน)  แขวงบางจาก  เขตพระโขนง  กรุงเทพฯ  10260   ภายในวันพฤหัสบดี ที่  26   เมษายน   2550         
ดวยจักขอบคุณอยางยิ่ง  

 
 

ขอแสดงความนับถือ 
บริษัท  เพาเวอรไลน  เอ็นจิเนียริ่ง  จํากัด (มหาชน) 

 
 

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

         ประธานกรรมการ 



No. 50/1273-900(PL)/006                                                     
2   April   2007 
 

 
Invitation for Annual General Shareholders’ Meeting 1/ 2007 

 
Power Line Engineering Public Company Limited 

 
 
Subject: Invitation for Annual General Shareholders’ Meeting 1/2007 
 
Attention: Shareholders 
 
Attachment: 1. Copy of the minutes of the Extraordinary Shareholders’ Meeting No.1/2006. 

2. The attached information for considering the agenda 3.  
3. The map of the place of shareholders’ Meeting.  
4. Proxy Forms 
5. 2006 Annual Report 

 
The board of directors of Power Line Engineering Public Company Limited (The Company) 

resolved to summon Annual General Shareholders’ Meeting 1/2006 on Friday 27th  April, 2007 at 3:00 
P.M. at Taratip 1-3 room, The Imperial Tara Hotel, 18/1, Sukhumvit 26, Klongton, Klongteoy, Bangkok 
10110  to consider the following agendas: 
 
 
Agenda 1 Consider and approve the minutes of Extraordinary Shareholder meeting No.1/2006 

on December 1st, 2006. 
Board’s opinion :   Shareholders should approve the  minutes of Extraordinary 
Shareholders’ Meeting No. 1/2006 held on 1 December 2006 as proposed by the board of 
directors. 

 
Agenda 2 Consider the company’s performance in the 2006 and Auditor report. 
 Board’s opinion  : Shareholders should acknowledge the company’s performance in  

 the 2006 and approve the audited financial statements in the 2006 of which details are in  
 the enclosed 2006 annual report.   

 
 
Agenda 3 Consider and appoint the member of the Board of Directors and determine  
 the remuneration. 
 Board’s opinion  : Presently the board of directors consist of 8 directors and 

according to the company’s Articles of Association No. 13 stipulate that one third of the 
directors have to retire on rotation and this time the following 3 directors have retired : 

   1. Mr. Phisant  Chintanapakdee 
   2. Mr. Pisit    Rojanamonkol 
   3. Mr. Somsak  Kuptamatee 

 
 
 
 
 



 The Board have considered that Mr. Phisant Chintanapakdee, Mr.Pisit 
Rojanamonkol and Mr. Somsak kuptamathee have all qualification as determined by the 
public company law, the securities and exchange law and their experience and knowledge 
to enable the company’s development. Therefore Shareholders should approve the 3 
persons to be the directors of the company for another term. 
 
 The details of the 3 directors’ biography are enclosed as the attachment 2 and the 
scope of the board and other committees is in shareholding structure and management of 
the 2006 annual report. 
 
 The Shareholders should also approved the remuneration for the members of the 
board of directors in the year 2007; total remuneration in the year 2007 is not over Baht 2.5 
million, which will comprise of Baht 40,000/ time for independent director attending the 
board’s meeting and Baht 20,000/ time for other directors, secretary and assistant secretary 
of the board, the annual allowance of Baht 250,000 for the chairman of the audit committee 
and Baht 220,000 for the audited committees. 
 
The board of directors and the audit committee’s remuneration for the proposed 2007 
compared with the 2006 are as follows : 
 

Remuneration the proposed 2007 The 2006 
1.Total allowance for  
    Attending the meeting / time 
       -Director 
       -Independent director 

Not over Baht 2.5 million 
 
Not over Baht 20,000 / time 
Not over baht  40,000 / time 

Not over Baht 2.0 million 
 
Not over Baht 10,000 / time 
Not over baht  20,000 / time 

2. Annual allowance for audit committee 
       - Chairman of audit committee 
       - Audit committee member 
 

 
Not over Baht 250,000/ year 
Not over Baht 220,000/ year 

 
Not over Baht 170,000 / time 
Not over baht  150,000 / time 

          
 
 
Agenda 4 Consider the dividend for the financial year 2006. 
 Board’s opinion :  Shareholders should approve the allocation of net profit of the year 

2006 beginning from January 1st, 2006 to December 31st,  2006 as follows:  
 

1.   For the legal Provisioning in the amount of  Baht10,300,000.-, therefore the total legal 
provisioning is Baht 53,900,000.- 

2.   For dividends paid to the shareholders whose names are in the shareholding registration 
as of the closing date of shareholding registration book on April 9th , 2007 at 12.00 a.m. 
for the ordinary shares not over 546,148,856 shares in the rate of Baht 0.20 (20 Stang) 
per share. The total amount of dividends paid is not over Baht 109,229,771.20 which 
will be paid on May 17th , 2007 

3.   The remaining net profit after the above 2 items paid will be accumulated in the 
retained earnings. 

 
 
 
 
 
 
 



 
The dividend for the financials of the proposed 2006 compared with the 2005 are as follows : 

 
 

Profit Allocation 
 

2006 2005 

Net Profit 204,720,908 241,867,336 
Legal Provisioning 10,300,000 12,100,000   
No of Shares 546,148,856 503,574,827  
Dividend per Share 0.20 0.30 
The total amount of dividends paid 109,229,771.20 151,072,448.10 
Dividend to net profit (%) 53.36 62.46 

 
 
 
Agenda 5 Consider and appoint the Auditor and his fee. 
 Board’s opinion : Shareholders should approve the appointment of Mr.Pradit 

Rodloytuk, C.P.A. No. 218 or Miss Nongram Laohaareedirong, C.P.A. No. 4334  from 
AST Master Co.,Ltd to be the auditor for the financial year 2007 with the annual audited 
fee of Baht 900,000 and the revised financials of Baht 450,000 for 3 quarters.     

 
 
Agenda 6 Other issues (if any)  
  

All shareholders are welcomed to attend the Annual General Shareholders’ 
Meeting 1/2007 on Friday 27th April, 2007 at 3:00 P.M. at Taratip 1-3 room 2nd floor, The 
Imperial Tara Hotel, 18/1, Sukhumvit 26, Klongton, Bangkok. (map on Attachment 3)  The 
registration of attendance shall be commenced at 1:00 P.M.  In case of any shareholders 
would like to give the proxy for attending the meeting and voting, please fill up and sign on 
the attached proxy forms as the attachment 4, which each shareholder can select only one 
form to be appropriated with his purpose. Shareholders may also down load the forms from 
www.powerlinegroup.com.  The proxy holder has to bring along with the following 
documents for attending the meeting : 

(1) In case of individual shareholder, the proxy holder has to present the 
copy of the ID or driving license of the proxy grantor, which is verified 
by the proxy grantor. 

(2) In case of  juristic shareholder, the proxy holder has to present the copy 
of the company’s registration certificate verified by the authorized 
person of the company for attending the meeting. 

(3) Shareholders attending the meeting by themselves, please present the ID 
or driving license. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

http://www.powerlinegroup.com/


In case the shareholders would like to assign the proxy to independent directors, 
the company proposes Mr.Singchai Aroonvuphiphong, the chairman of the audit committee 
to be your proxy holder. Mr.Singchai’s biography as per the attachment 5. For your 
convenience please submit the proxy form (affixed the Baht 20 excise stamp) to Investor 
Relationship Department, 6th floor, Power Line Engineering Plc, address No. 2 Sukhumvit 
81(Siripot), Bangjak, Phrakhanong, Bangkok 10620. within Thursday 26th April 2007.    

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



เอกสารแนบ 1 
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 1 

 
 

รายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2549 

 

บริษัท เพาเวอรไลน เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด (มหาชน) 
วันท่ี 1 ธันวาคม 2549 

  
…………………………….......... 

 
 

  การประชุมวิสามัญผูถือหุน  คร้ังที่ 1 / 2549  ประชุม  ณ  หองธาราทิพย  1 -  3    ช้ัน 2  
โรงแรมอิมพีเรียลธารา เลขที่ 18/1 ซอย สุขุมวิท 26  แขวงคลองตัน  เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร 
  จํานวนผูถือหุน  ณ  วันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน  (20  พฤศจิกายน  2549   เวลา 
12.00 น.)  รวมทั้งสิ้น 3,224 ราย รวมจํานวนหุนที่ถือทั้งสิ้น 546,148,856 หุน จํานวนผูถือหุนและผูรับ
มอบฉันทะที่เขาประชุมทั้งสิ้น 74 ราย รวมจํานวนหุนที่ถือทั้งสิ้น 315,441,039 หุน  คิดเปนรอยละ 57.76 
ครบเปนองคประชุม 
 
 

เร่ิมประชุมเวลา 15.15 น. 
 
 

  นายเสวก ศรีสุชาต ประธานกรรมการ ทําหนาที่ประธานที่ประชุม กลาวเปดการประชุม 
 
วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2549  
  เม่ือวันท่ี 28 เมษายน 2549 
 
  ประธานไดเรียนตอที่ประชุมวา บริษัทฯ ไดสงสําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุน
คร้ังที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2549 ใหผูถือหุนไวลวงหนาพรอมกับจดหมายเชิญประชุมแลว จึง
เรียนถามผูถือหุนถึงขอสงสัย (ถามี) เมื่อไมมีผูใดสงสัย ประธานจึงขอใหที่ประชุมพิจารณารับรอง 
 
  ที่ประชุมพิจารณาแลว ตางลงมติเปนเอกฉันทรับรองรายงานดังกลาว 
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วาระท่ี 2 พิจารณาลดทนุจดทะเบียน จํานวน 96,033 บาท  จากทุนจดทะเบียนปจจุบัน จํานวน 
546,244,889 บาท  เปนทุนจดทะเบียน 546,148,856 บาท เนื่องจากมีผูใชสิทธิแปลง
สภาพ Warrant PLE-W1 ไมครบถวน 

  ประธานเรียนชี้แจงตอที่ประชุมวา ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัท คร้ังที่ 4/2549  
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2549  เสนอขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียน จํานวน 96,033 บาท  
โดยการลดหุนสามัญ จํานวน 96,033 หุน  มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 1 บาท  เปนทุนจดทะเบยีนทั้งสิ้น 
546,148,856 บาท 

  ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมตเิปนเอกฉันท  อนุมัติใหลดทนุจดทะเบียนของบริษทั จํานวน 
96,033 บาท  จากทุนจดทะเบียน จํานวน 546,244,889 บาท  เปนทุนจดทะเบียน 546,148,856 บาท (หา
รอยส่ีสิบหกลานหนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันแปดรอยหาสิบหกบาท) 

 
วาระท่ี 3 พิจารณาแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4     เพื่อใหสอดคลองกับการลดทุน

จดทะเบียน 
  ประธานเรียนชี้แจงตอที่ประชุมวา  เพื่อใหสอดคลองกับการอนุมัติลดทุนจดทะเบียนใน
วาระที่ 2  จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติใหแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4  โดยขอให
ยกเลิกขอความเดิมและใหใชขอความใหม ดังนี้ 

“  ขอ 4  ทุนจดทะเบียน   จํานวน    546,148,856    บาท   (หารอยส่ีสิบหกลานหนึ่ง
แสนสี่หมื่นแปดพันแปดรอยหาสิบหกบาท ) 
แบงออกเปน    546,148,856   หุน   (หารอยส่ีสิบหกลานหนึ่ง
แสนสี่หมื่นแปดพันแปดรอยหาสิบหกหุน )  
 มูลคาหุนละ             1   บาท              (หนึ่งบาท ) 

โดยแยกออกเปน   
หุนสามัญ     546,148,856   หุน   (หารอยส่ีสิบหกลานหนึ่ง
แสนสี่หมื่นแปดพันแปดรอยหาสิบหกหุน )  
หุนบุริมสิทธิ์      -    หุน                   ( - ) 

 

  ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันท  อนุมัติใหแกไขหนังสือบริคณหสนธขิอง
บริษัท ขอ 4  เพื่อใหสอดคลองกับการลดทนุจดทะเบียนของบริษัท ตามที่กลาว 
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วาระท่ี 4 พิจารณาเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีก จํานวน 180,000,000 บาท 
  ประธานเรียนชี้แจงตอที่ประชุมวา  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 4/2549
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2549  เสนอขอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
อีกจํานวน 180,000,000 บาท  รวมกับทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 546,148,856 บาท (หารอยส่ีสิบหกลาน
หนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันแปดรอยหาสิบหกบาท) เปนทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 726,148,856 บาท (เจ็ดรอย
ยี่สิบหกลานหนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันแปดรอยหาสิบหกบาท) แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 180,000,000 
หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจของบริษัทที่เพิ่มขึ้น  และเพิ่มศักยภาพ
ใหกับบริษัทสําหรับการประมูลงานโครงการขนาดใหญ และทําใหบริษัทมีโอกาสจะรับงานไดเพิ่มขึ้น 
 
  ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติไมเห็นดวย คะแนนเสียง 95,900 เสียง  ไมออกเสียง 10,000 
เสียง  และเห็นดวย 315,335,139 เสียง  เทากับรอยละ 99.97 ของผูมาใชสิทธิ  อนุมัติใหเพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริษัท จาก 546,148,856 บาท (หารอยส่ีสิบหกลานหนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันแปดรอยหาสิบหกบาท) 
เปนทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 726,148,856 บาท (เจ็ดรอยยี่สิบหกลานหนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันแปดรอยหาสบิ
หกบาท)โดยจดทะเบียนหุนสามัญเพิ่ม จํานวน 180,000,000 หุน (หนึ่งรอยแปดสิบลานหุน) มูลคาที่ตรา
ไวหุนละ 1 บาท เปนเงินทุนที่เพิ่มขึ้น จํานวน 180,000,000 บาท (หนึ่งรอยแปดสิบลานบาท)  
  
วาระท่ี 5 พิจารณาแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4   เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุน

จดทะเบียน 
ประธานไดช้ีแจงใหที่ประชุมทราบวา เนื่องจากที่ประชุมไดอนุมัติการเพิ่มทุนจด

ทะเบียนในวาระที่ 4 แลวนั้น  จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติใหแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท 
ขอ 4  เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ  โดยใหยกเลิกขอความเดิมและใหใช
ขอความใหม ดังนี้ 

“  ขอ 4  ทุนจดทะเบียน   จํานวน    726,148,856 บาท (เจ็ดรอยยี่สิบหกลานหนึ่งแสนสี่
หมื่นแปดพันแปดรอยหาสิบหกบาท) 
แบงออกเปน    726,148,856 หุน (เจ็ดรอยยี่สิบหกลานหนึ่งแสนสี่
หมื่นแปดพันแปดรอยหาสิบหกหุน) 

 มูลคาหุนละ             1   บาท              (หนึ่งบาท ) 
โดยแยกออกเปน   
หุนสามัญ       726,148,856 หุน (เจ็ดรอยยี่สิบหกลานหนึ่งแสนสี่
หมื่นแปดพันแปดรอยหาสิบหกหุน) 
หุนบุริมสิทธิ์      -    หุน                   ( - ) 
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  ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมตไิมเห็นดวย คะแนนเสียง 95,900 เสียง  ไมออกเสียง 10,000 
เสียง  และเหน็ดวย 315,335,139 เสียง  เทากับรอยละ 99.97 ของผูมาใชสิทธิ  อนุมัติใหแกไขหนังสือ
บริคณหสนธขิองบริษัท ขอ 4  เพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั ตามที่กลาว 

วาระท่ี 6 พิจารณาจัดสรรหุนสามัญใหมจากการเพิ่มทุนจดทะเบียน จํานวน 180,000,000 หุน 
มูลคาหุนท่ีตราไวหุนละ 1 บาท เพือ่เสนอขายใหกับบุคคลในวงจํากัด (Private 
Placement) 
ประธานไดช้ีแจงใหที่ประชุมทราบวา  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 

4/2549  เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2549  เสนอขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรหุนสามัญใหมจากการ
เพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 180,000,000 หุน มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 1 บาทเพื่อเสนอขายใหกับบุคคลใน
วงจํากัด (Private Placement) ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ กจ.
12/2543 เร่ืองการขออนุญาต และการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม  ในราคาไมต่ํากวาราคาตลาด
ของหุนบริษัท โดยราคาตลาดใหคํานวณจากราคาปดถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนบริษัทยอนหลังเปน
ระยะเวลาไมนอยกวาเจ็ดวันทําการติดตอกัน แตไมเกินสิบหาวันทําการติดตอกัน กอนวันกําหนดราคา
เสนอขาย  โดยใหคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมายเปนผูมีอํานาจใน
การพิจารณากําหนดขอกําหนด เงื่อนไข และรายละเอียดในการเสนอขายตางๆ รวมถึงการพิจารณา
กําหนดราคา ใหสอดคลองตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่เกี่ยวของ  

 
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติไมเห็นดวย คะแนนเสียง 95,900 เสียง  ไมออกเสียง 10,000 

เสียง  และเห็นดวย 315,335,139 เสียง  เทากับรอยละ 99.97 ของผูมาใชสิทธิ  อนุมัติจัดสรรหุนสามัญใหม
จากการเพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 180,000,000 หุน มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 1 บาทเพื่อเสนอขายใหกับ
บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
ที่ กจ.12/2543 เร่ืองการขออนุญาต และการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม  ในราคาไมต่ํากวาราคา
ตลาดของหุนบริษัท โดยราคาตลาดใหคํานวณจากราคาปดถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนบริษัทยอนหลัง
เปนระยะเวลาไมนอยกวาเจ็ดวันทําการติดตอกัน แตไมเกินสิบหาวันทําการติดตอกัน กอนวนักาํหนดราคา
เสนอขาย  โดยใหคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมายเปนผูมีอํานาจใน
การพิจารณากําหนดขอกําหนด เงื่อนไข และรายละเอียดในการเสนอขายตางๆ รวมถึงการพิจารณา
กําหนดราคา ใหสอดคลองตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่เกี่ยวของ  

 
 
 

 



 - 5 -

วาระท่ี 7 พิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ (ถามี) 
 
  ไมมีผูใดเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณาอีก ประธานฯ จึงกลาวปดประชุม 
 
 
    เลิกประชุมเวลา 16.25 น. 
 
 
      ลงนาม ............................................... 
                        ( นายเสวก ศรีสุชาต ) 
           ประธานที่ประชุม 
 
                        รับรองถูกตอง 
 

     
ลงนาม ............................................... , ............................................... 
           ( นายเสวก ศรีสุชาต )          ( นายอํานวย กาญจโนภาศ ) 
      กรรมการ 
 
             บันทึกการประชุมโดย 
 
 
                                           ............................................... 
                        ( นายสุธี  ตันติวณิชชานนท ) 
                      เลขานุการบริษัท 
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Minutes of Extraordinary Shareholders’ Meeting No.1/2006 

Power Line Engineering Public Company Limited 
1 December 2006 

 
 
 

…………………………….......... 
 
 

 The Extraordinary Shareholders’ Meeting No.1/2006 was held at Taratip 1-3 room, 
The Imperial Tara Hotel, 18/1, Sukhumvit 26, Klongton, Klongtoey, Bangkok 10110 
 The shareholders as of registered book closing date (20 November  2006, 12:00PM) 
amount 3,224 shareholders, holding a total of 546,148,856 shares. There are 74 
shareholders and proxies attended the meeting with holdings of 315,441,039 shares, or 
57.76% thus formed a complete quorum.  
 

The meeting commenced at 3:15PM 
 
 

 Mr. Swake Srisuchart, President and Chairman of the meeting, announced the 
meeting commencement.   
 
Agenda 1 To approve and adopt the minutes of the Annual General Shareholders’ 

Meeting No. 1/2006 held on 28 April 2006. 
 
  The Chairman has informed the meeting participants that the Company had 
enclosed a copy of minutes of Annual General Shareholders’ Meeting No. 1/2006 dated 28 
April, 2006 to shareholders with the meeting invitation prior to the meeting.  The Chairman 
therefore asked the shareholders if there is any question regarding the minutes.  As no one 
raised any question, the Chairman asked the meeting to approve the minutes.   
 
  The meeting unanimously approved the minutes as proposed by the 
Chairman.  
 

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. 

  The Chairman informed the meeting participants that during the Board of 
Directors Meeting No. 4/2006 dated 3 November 2006, the Board of Directors resolved to 
propose to the shareholders’ meeting to approve reducing registered capital down by 
Baht96,033 through by reducing 96,033 common shares at Bt1 par value, which therefore 
result in registered capital of Baht 546,148,856. 
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  The meeting unanimously approved reducing registered capital down by 
Baht 96,033 from Baht546,244,889 to 546,148,856 (Five hundred forty-six million, one-
hundred forty-eight thousand and eight hundred and fifty six Baht only)  

 
Agenda 3 To approve amendment of item 4 in Articles of Association to be 

consistent with capital decrease.  
  The Chairman proposed to the meeting that, to be consistent with the capital 
decrease in agenda 2, the meeting approve amendment of item 4 in Articles of 
Association by canceling the existing clause and replace with the new clause, as follow.  

“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). 

Can be 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 ( - )  

 

   The meeting considered the proposal and unanimously approved 
amendment of item 4 in Articles of Association to be consistent with capital decrease as 
proposed by the Chairman. 

 
Agenda 4 To consider increase the Company’s registered capital by Baht 

180,000,000 
  The Chairman informed the meeting participants that during the Board of 
Directors Meeting No. 4/2006 dated 3 November 2006, the Board of Directors resolved to 
propose to the shareholders’ meeting to approve increasing registered capital 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 common shares with par value of Baht 
1/share.  The new fund will be used to support Company’s expansion and increase the 
Company’s potential to bid in a large infrastructure project.   
 
  The meeting considered the proposal. There were 95,900 votes disapproved 
the proposal, 10,000 votes abstained the proposal and 315,335,139 votes approved the 
proposal, representing 99.97% of the present shareholders, approved increasing registered 
capital from Baht546,148,856 (Five hundred forty-six million, one-hundred forty-eight 
thousand and eight hundred and fifty six Baht only) to Baht726,148,856 (Seven hundred 
and twenty-six million, one-hundred forty-eight thousand, and eight-hundred and fifty-six 
Baht only) by increasing 180,000,000 common shares (one-hundred eighty million shares)  
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with par value of Baht 1/share, which make capital increase of Baht 180,000,000 (one-
hundred eighty million Baht only)  
 
Agenda 5 To approve amendment of item 4 in Articles of Association to be 

consistent with capital increase. 
  The Chairman proposed to the meeting that, as the shareholders’ meeting 
approved capital increase in agenda 4, the meeting approve amendment of item 4 in 
Articles of Association by canceling the existing clause and replace with the new 
clause, as follow.  

“Item 4  Registered capital of Baht726,148,856 (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). 

Can be 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 ( - ) 
 

  The meeting considered the proposal. There were 95,900 votes disapproved 
the proposal, 10,000 votes abstained the proposal and 315,335,139 votes approved the 
proposal, representing 99.97% of the present shareholders, and therefore approved 
amendment of item 4 in Articles of Association to be consistent with capital as proposed by 
the Chairman. 
 
Agenda 6 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 participants that during the Board of 

Directors Meeting No. 4/2006 dated 3 November 2006, the Board of Directors resolved to 
propose to the shareholders’ meeting to approve allotment of 180,000,000 shares with par 
value of Baht 1/share through the private placement process 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 Executive Committee or the authorized 
persons by the Executive Committee shall be responsible for determining the terms and 
conditions for the offering in consistent with the relevant announcements of the Securities 
Exchange Commission and the Stork Exchange of Thailand. 

 
The meeting considered the proposal. There were 95,900 votes disapproved 

the proposal, 10,000 votes abstained the proposed and 315,335,139 votes approved the 
proposal, representing 99.97% of the present shareholders, and therefore approved 
allotment of 180,000,000 shares with par value of Baht 1/share through the private 
placement process 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  
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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 Executive 
Committee or the authorized persons by the Executive Committee shall be responsible for 
determining the terms and conditions for the offering in consistent with the relevant 
announcements of the Securities Exchange Commission and the Stock Exchange of 
Thailand. 

 
Agenda 7 Other matters, if any. 
 
  As there is no one raise further question, the Chairman adjourned the 
meeting.    
 
     

Meeting adjourned at 4:25 PM. 
 
 
 
 
 
 
 
 Signed ............................................... 
 (Mr. Swake Srisuchart) 
 Chairman of the Shareholders’ Meeting 
  
 
 

Certified authentic  
 

 
Signed ........................................................................................................... 
         (Mr. Swake Srisuchart)     (Mr. Amnuay Karnjanopas) 
 
      Directors 
 
 
 Recorded minutes by  
 
 
 
 
 
 ............................................... 
 (Mr. Suthee Tantivanichanont) 
 Company Secretary 



เอกสารแนบ 2 
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 3 

 
 

ประวัติบุคคล 
ชื่อ-สกุล นายพิสันต   จินตนาภักดี นายพิสิฐ   โรจนมงคล นายสมศักดิ์   คุปตเมธี 
อายุ 59 ป    52 ป 49 ป 
สัญชาติ ไทย ไทย ไทย 
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด - ปริญญาตรี  สาขาวิศวกรรมโยธา 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
- ปริญญาตรี  สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
      มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
-    ปริญญาโท  สาขาบริหารธุรกิจ 
      จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

- ปริญญาตรี  สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
      จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
-    ปริญญาโท  สาขาบริหารธุรกิจ 
      สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

ตําแหนงปจจุบัน (บริษัท) - กรรมการบริษัท 
- กรรมการบริหาร 
- รองประธานกรรมการบริหาร สายกอสราง 

- กรรมการบริษัท 
- กรรมการบริหาร 
- รองประธานกรรมการบริหาร 
      สายบริหารงานกลาง 

- กรรมการบริษัท 
- กรรมการบริหาร 
- รองประธานกรรมการบริหาร  
      สายวิศวกรรมระบบ 

ปที่รับตําแหนง ป 2547 ป 2531 ป 2531 
จํานวนปที่เปนกรรมการ 3 ป    19 ป 19 ป 
การถือหุนบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549) หุนสามัญ จํานวน 2,624,660 หุน หุนสามัญ จํานวน 8,533,000 หุน หุนสามัญ จํานวน 21,826,844 หุน 
การเปนกรรมการในกิจการที่แขงขัน /  
เกี่ยวเนื่องกับบริษัทฯ 

- ไมมี - 
 

- ไมมี - 
 

- ไมมี - 
 

ตําแหนงอื่นในปจจุบัน - กรรมการ บริษัท ยูนิมา เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 
- กรรมการ บริษัท โปรสตาร (ประเทศไทย) จํากัด 

- กรรมการ บริษัท ยูนิมา เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 
- กรรมการ บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 
- กรรมการ บริษัท รัตนโกสินทร เอ็นเตอรไพรส จํากัด 

- กรรมการ บริษัท ยูนิมา เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 
- กรรมการ บริษัท เฟรม เทคนิค จํากัด 
- กรรมการ บริษัท อินทิเกรท เอ็นเตอรไพรส จํากัด 
- กรรมการ บริษัท แอดวานซ เพาเวอร 
   เทคโนโลยี จาํกัด 

การเขารวมประชุมคณะกรรมการในป 2549 4 ครั้ง  จากทั้งหมด 5 ครั้ง  3 ครั้ง  จากทั้งหมด 5 ครั้ง 5 ครั้ง  จากทั้งหมด 5 ครั้ง 
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Curriculum Vitae 
NAME  Mr.Pisant Chintanapakdee Mr.Pisit Rojanamongkol Mr.Somsak  Kuptamatee 
AGE 59 Year 52 Year 49 Year 
NATIONALITY Thai   Thai Thai
EDUCATION - B.ENG, Civil Engineering 

Prince of Songkhla 
- B.Mechanical Engineering 
      Prince of Songkhla  
-    M.  Business Administration 
      Chulalongkron University 

- B.Mechanical Engineering 
Chulalongkron University 

-    M.  Business Administration 
      National Institute of Development 

Administration (NIDA) 
EXPERIENCE(PLE) - Director 

- Executive Director 
- EVP. Construction 

- Director 
- Executive Director 
-    EVP. General  Manager 

- Director 
- Executive Director 
- EVP. M&E 

Year of position assigned 2004   1988 1988
No of year being director 3 Year 19 Year 19 Year 
No of shares held as of 31 Dec. 2006 Amount of Common share 2,624,660 shares Amount of Common share 8,533,000 shares Amount of Common share 21,826,844 shares 
Director in Competitor’s business or related 
business 

- No - 
 

- No - 
 

- No - 
 

Present position - Director Unima Engineering Co.,Ltd. 
- Director Prostar (Thailand) Co.,Ltd. 

- Director Unima Engineering Co.,Ltd. 
- Director United Power Engineering Co.,Ltd. 
- Director  Rattanakosin Enterprise Co.,Ltd. 

- Director Unima Engineering Co.,Ltd. 
- Director Flamtechnic Co.,Ltd. 
- Director Integrate Enterprise Co.,Ltd. 
- Director Advance Power Technology Co.,Ltd. 

Attending the board’s meeting in 2006 4 times from 5 times 3 times from 5 times 5 times from 5 times 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 
Proxy Form A 

       เขียนที่...................................................... 
       Written At 

วันที่..............เดือน........................พ.ศ.................. 
Date             Month                       Year 

ขาพเจา....................................................................................................................สัญชาติ.................................................................. 
I/We                                 Nationality 

อยูบานเลขที่....................................ถนน..........................................................ตําบล/แขวง................................................................................... 
Address                   Road      Sub-District 
อําเภอ/เขต.....................................................................จังหวัด.............................................................รหัสไปรษณีย............................................ 
District          Province   Zip Code 

เปนผูถือหุนของ บริษัท เพาเวอรไลน เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) 
being a shareholder of Power line Engineering Public Company Limited 

โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม..............................................หุน            และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ...........................................เสียง ดังนี้ 
holding the total amounting of                                 shares       and the voting right equals to           votes as follows: 
 หุนสามัญ...........................................หุน ออกเสียงลงคะแนนเสียง ไดเทากับ..................................................เสียง 

ordinary share   shares equal to voting right          votes 
ขอมอบฉันทะให 
hereby appoint 

 (1)......................................................................................อายุ...............ป อยูบานเลขที่...................................... ถนน.......................................... 
                Age                  Address                   Road 
ตําบล/แขวง............................................อําเภอ/เขต.....................................................จังหวัด........................................................รหัสไปรษณีย.......................หรือ 
Sub-District      District                  Province     Zip Code           : or, 
 (2)......................................................................................อายุ..................ป อยูบานเลขที่.................................... ถนน.......................................... 
                Age                     Address                    Road 
ตําบล/แขวง.............................................อําเภอ/เขต...................................................จังหวัด.........................................................รหัสไปรษณีย.......................หรือ 
Sub-District      District                  Province     Zip Code           : or, 
 (3)......................................................................................อายุ.................ป อยูบานเลขที่.......................................... ถนน.......................................... 
                Age                    Address         Road 
ตําบล/แขวง.............................................อําเภอ/เขต....................................................จังหวัด........................................................รหัสไปรษณีย............................ 
Sub-District       District                 Province     Zip Code     

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขารวมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุม ผูถือหุนสามัญ  ประจําป 2550 ครั้งที่ 1 
 ในวันศุกรที่ 27 เมษายน 2550  เวลา 15.00 น.   ณ  หองธาราทิพย  1-3  ชั้น  2  โรงแรมอิมพีเรียลธารา  เลขที่  18/1  ซอย สุขุมวิท 26  แขวงคลองตัน  เขตคลองเตย  
กรุงเทพมหานคร  10110 หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อ่ืนดวย 

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the 2007 General Shareholders’ Meeting to be held on 27 April 2007 at 3:00 PM . 
at the Taratip 1-3room,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. 
 กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุมนั้น ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 
 I/We shall be fully liable for any action taken by the proxy holder at the meeting. 
 
     ลงชื่อ......................................................................ผูมอบฉันทะ 
     Signature    Proxy Grantor 
            (    ) 
 
     ลงชื่อ...................................................................ผูรับมอบฉันทะ 
     Signature                   Proxy Holder 
             (      ) 
 
     ลงชื่อ...................................................................ผูรับมอบฉันทะ 
     ure              Pro y Holder              Signat     x

        (    ) 
 
     ลงชื่อ...................................................................ผูรับมอบฉันทะ 
     Signature                   Proxy Holder               

       (    ) 
 
หมายเหตุ   ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 
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. 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
Proxy Form B 

  
        เขียนที่........................................................................... 
        Written at 
 

วันที่................เดือน...............................พ.ศ................. 
Date       Month                          Year 

 
ขาพเจา.............................................................................สัญชาติ................................อยูบานเลขที่........................ถนน.................................... 
I/We                     Nationality        Address                Road 

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

เปนผูถือหุนของ บริษัท เพาเวอรไลน เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) 
being a shareholder of Power line Engineering Public Company Limited 

โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม..................................หุน  และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ.............................................เสียง ดังนี ้
h olding the total amounting of                         shares   and the voting right equals to           votes as follows: 

 หุนสามัญ............................................หุน    ออกเสียงลงคะแนนเสียง ไดเทากับ...................................เสียง 
ordinary share      shares  equivalent to voting right   votes 
ขอมอบฉันทะให 
hereby appoint  

 (1)...................................................................................อายุ.............ป อยูบานเลขที่....................................ถนน............................................ 
 (1)                   Age   Address       Road  
ตําบล/แขวง............................................อําเภอ/เขต....................................................จังหวัด...............................................รหัสไปรษณีย...................หรือ 
Sub-District           District         Province            Zip Code                ; or, 
 
 (2)...................................................................................อายุ.............ป อยูบานเลขที่....................................ถนน............................................ 
 (2)                   Age   Address      Road 
ตําบล/แขวง............................................อําเภอ/เขต....................................................จังหวัด...............................................รหัสไปรษณีย...................หรือ 
Sub-District           District          Province            Zip Code                ; or, 
 
 (3)...................................................................................อายุ.............ป อยูบานเลขที่....................................ถนน............................................ 
 (3)                   Age    Address      Road 
ตําบล/แขวง............................................อําเภอ/เขต....................................................จังหวัด...............................................รหัสไปรษณีย........................ 
District            District         Province           Zip Code               
 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขารวมประชุม   และออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมผูถือหุนสามัญ  
ประจําป 2550  คร้ังที่ 1  ในวันศุกรท่ี  27  เมษายน 2550  เวลา 15.00 น.   ณ  หองธาราทิพย  1-3  ชั้น  2  โรงแรมอิมพีเรียลธารา  เลขท่ี  18/1  ซอย 
สุขุมวิท 26  แขวงคลองตัน  เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร  10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อืน่ดวย 

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the 2007 General Shareholders’ Meeting to be held on 27 April 2007 at 
3:00 PM .at the Taratip 1-3room,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. 

 

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

วาระท่ี 1 พิจารณารายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 1/2549 เมื่อวันท่ี 1 ธันวาคม 2549 
Agenda Item 1:   Consider and approve the minute of Extraordinary Shareholder meeting No.1/2006 on  
 December 1st, 2006 
 

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

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

   เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
Agree  Disagree  Abstain 
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  วาระท่ี 2            พิจารณาผลการดําเนินงานประจําป 2549  และรายงานของผูสอบบัญชี 
Agenda Item 2:    Consider the company’s performance in the 2006 and Auditor report 

 

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

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

   เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
Agree  Disagree  Abstain  

 

  วาระท่ี 3           พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการที่ตองออกตามวาระและกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 
Agenda Item 3:    Consider and appoint the member of the Board of Directors and determine the remuneration 

 

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

 

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

 

   การแตงตั้งกรรมการเปนรายบุคคล 
Vote for an individual nominee. 

 

   นายพิสันต    จินตนาภักดี 
   Mr. Pisan      Jintanapakdi 
 

    เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
Agree  Disagree  Abstain  

 

   การแตงตั้งกรรมการเปนรายบุคคล 
Vote for an individual nominee. 

 

   นายพิสิฐ   โรจนมงคล 
   Mr. Pisit      Rojanamongkol 

เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
Agree  Disagree  Abstain  

 

   การแตงตั้งกรรมการเปนรายบุคคล 
Vote for an individual nominee. 

 

   นายสมศักดิ์    คุปตเมธี 
   Mr. Somsak    Kupotmeti 
 

    เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
Agree  Disagree  Abstain  

 

  วาระท่ี 4           พิจารณาจัดสรรเงินกําไรสุทธิและจายเงินปนผลประจําป 2549 
Agenda Item 4:    Consider the dividend for the financial year 2006 
 

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

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

   เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
Agree  Disagree   Abstain  

 

  วาระท่ี 5           พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทน 
Agenda Item 5:  Consider and appoint the Auditor and his fee 

 

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

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

 

   เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
Agree  Disagree  Abstain  
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  วาระท่ี 6           พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี) 
Agenda Item 6:    Consider other subjects (if any) 
 

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

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

 

   เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
Agree          Disagree  Abstain  

 
 (5)  การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉนัทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบไุวในหนังสือมอบฉันทะนี้ ใหถือวาการลงคะแนนเสียงนัน้ไม
ถูกตองและไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน 

(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)  ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมี
สิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

(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. 
  

กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสยีงตามที่ขาพเจาระบุในหนังสือมอบฉันทะให
ถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 

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................................................................ผูมอบฉันทะ 
     Signature    Proxy Grantor 
           (    ) 
 
     ลงชื่อ................................................................ผูรับมอบฉันทะ 
     Signature    Proxy Holde           (    ) r 

 
     ลงชื่อ................................................................ผูรับมอบฉันทะ 
     Signature    Proxy Holder 
           (    ) 
 
     ลงชื่อ................................................................ผูรับมอบฉันทะ 
     Signature    Proxy Holder 
           (    ) 
หมายเหต ุ
Remarks 

1. ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยก
จํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 
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. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล 
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. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน  ผูรับมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบประจําตอแบบ
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ตามแนบ 
In case there is any further agenda apart from specified above brought into consideration in the Meeting, the proxy holder may use the Attachment to Proxy Form B  
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ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
Attachment to Proxy Form B 

 
การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของ บริษัท เพาเวอรไลน เอ็นจิเนียริ่ง จาํกัด (มหาชน) 

The Proxy of the shareholder of Power Line Engineering Public Company Limited 
 
 ในการประชุมผูถือหุนสามัญ  ประจําป 2550   คร้ังที่ 1 ในวันศุกรที่   27   เมษายน   2550   เวลา 15.00 น.    ณ  หองธาราทิพย  1-3  ชั้น  2  
โรงแรมอิมพีเรียลธารา  เลขที่  18/1  ซอย สุขุมวิท 26  แขวงคลองตัน  เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร  10110  หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และ
สถานที่อื่นดวย 
 In the  Meeting for 2007 General Shareholders’ Meeting to be held on April 27th , 2007 at 3:00 PM. at the Taratip 1-3 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. 

........................................................... 
 
  วาระท่ี................ เรื่อง........................................................................................................... 
  Agenda Item : Subject : 
 

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

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

   เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
   Agree                    Disagree  Abstain 
 

  วาระท่ี................ เรื่อง........................................................................................................... 
  Agenda Item : Subject : 
 

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

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

   เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
   Agree         Disagree  Abstain 
 

  วาระท่ี................ เรื่อง........................................................................................................... 
  Agenda Item : Subject : 
 

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

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

   เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
   Agree         Disagree  Abstain  
 

  วาระท่ี................ เรื่อง........................................................................................................... 
  Agenda Item : Subject: 
 

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

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

   เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
    Agree         Disagree  Abstain  
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  วาระท่ี................ เรื่อง........................................................................................................... 
  Agenda Item : Subject : 
 

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

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

   เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
    Agree                Disagree  Abstain  

  วาระท่ี................ เรื่อง........................................................................................................... 
  Agenda Item : Subject : 
 

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

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

   เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
   Agree        Disagree  Abstain  
 
 วาระท่ี................... เรื่อง   เลือกตั้งกรรมการ(ตอ) 
 Agenda Item : Subject : To approve the appointment of directors (Con’t) 
 
   ช่ือกรรมการ................................................................................................................ 
   Directors Name 
 

    เห็นดวย              ไมเห็นดวย                         งดออกเสียง 
     Agree                      Disagree                          Abstain  
 

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

    เห็นดวย              ไมเห็นดวย                         งดออกเสียง 
    Agree                               Disagree                          Abstain  
 

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

    เห็นดวย              ไมเห็นดวย                         งดออกเสียง 
    Agree                                  Disagree                           Abstain  
 

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

    เห็นดวย              ไมเห็นดวย                         งดออกเสียง 
Agree                                Disagree                          Abstain  
 

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

    เห็นดวย              ไมเห็นดวย                         งดออกเสียง 
    Agree                                  Disagree                           Abstain  
 

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

    เห็นดวย              ไมเห็นดวย                         งดออกเสียง 
    Agree                                Disagree                         Abstain  
 

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

    เห็นดวย              ไมเห็นดวย                         งดออกเสียง 
    Agree                                Disagree                          Abstain  
 

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

    เห็นดวย              ไมเห็นดวย                         งดออกเสียง 
    Agree                                  Disagree                         Abstain  
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 

Proxy Form C 
 

        เขียนที่..................................................................... 
Written at 

 
วันที่...................เดอืน................................พ.ศ.............. 
Date        Month            Year 
 

ขาพเจา..........................................................................สัญชาติ...............................อยูบานเลขที่..........................ถนน....................................... 
I/We                 Nationality     Address                         Road 

ตําบล/แขวง.................................................. อําเภอ/เขต...................................................จังหวัด................................................รหัสไปรษณีย.................... 
Sub-District                 District              Province                   Zip Code 
ในฐานะผูประกอบธุรกิจเปนผูรับฝากและดูแลหุน (Custodian) ใหกับ................................................................................................................................. 
In the capacity of custodian with 
ซึ่งเปนผูถือหุนของ บริษัท เพาเวอรไลน เอ็นจิเนียริ่ง จํากดั (มหาชน) 
being a shareholder is a shareholder in  Power Line Engineering Public Company Limited 
โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม..................................................หุน  และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ.........................................................เสียง ดังนี้ 
holding the total amounting of                               shares   and the voting right equals to                 votes as follows: 
 

 หุนสามัญ...............................................................หุน ออกเสียงลงคะแนนเสียง ไดเทากับ..................................................เสียง 
ordinary share             shares  equivalent to voting right                 votes 

 

 ขอมอบฉันทะให 
 here by appoint 
 

(1)......................................................................................อายุ..................ป อยูบานเลขที่.............................ถนน............................................ 
      Age           Address      Road 
ตําบล/แขวง............................................อําเภอ/เขต..................................................จังหวัด.................................................รหัสไปรษณีย...................หรือ 
Sub-District          District      Province                      Zip Code               ; or, 
 (2)......................................................................................อายุ..................ป อยูบานเลขที่.............................ถนน............................................ 
      Age           Address      Road 
ตําบล/แขวง............................................อําเภอ/เขต..................................................จังหวัด.................................................รหัสไปรษณีย...................หรือ 
Sub-District          District      Province                      Zip Code               ; or, 
  (3)......................................................................................อายุ..................ป อยูบานเลขที่.............................ถนน............................................ 
      Age           Address      Road 
ตําบล/แขวง............................................อําเภอ/เขต..................................................จังหวัด.................................................รหัสไปรษณีย................... 
Sub-District          District      Province                      Zip Code                
 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมผูถือหุนสามัญ  
ประจําป 2550  คร้ังที่ 1 ในวันศุกรท่ี  27  เมษายน 2550  เวลา 15.00 น.   ณ  หองธาราทิพย  1-3  ชั้น  2  โรงแรมอิมพีเรียลธารา  เลขท่ี  18/1   
ซอย สุขุมวิท 26  แขวงคลองตัน  เขตคลองเตย  กรงุเทพมหานคร  10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย 

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the 2007 General Shareholders’ Meeting to be held on 27 April 2007 at 3:00 PM .at the Taratip 1-3room,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. 

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

  มอบฉันทะตามจํานวนหุนทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสยีงลงคะแนนได 
  Grant proxy the total amount of shares holding and entitled to vote. 
  มอบฉันทะบางสวน คือ 

Grant partial shares of 
  หุนสามัญ..........................................................หุน   และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได...................................................เสียง 
  Ordinary share    shares,  entitled to voting right                 votes  
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1. ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมคร้ังนี้ ดังนี้ 

I/We therefore would like to vote for each agenda item as follows: 
 

  วาระท่ี 1          พิจารณารายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 1/2549 เมื่อวันท่ี 1 ธันวาคม 2549 
Agenda Item 1: Consider and approve the minute of Extraordinary Shareholder meeting No.1/2006 on  

December 1st, 2006 
 
  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  (a)  The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
 

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

   เห็นดวย              ไมเห็นดวย      งดออกเสียง 
   Agree              Disagree                 Abstain 
 
  วาระท่ี 2          พิจารณาผลการดําเนินงานประจาํป 2549  และรายงานของผูสอบบัญช ี
  Agenda Item 2:  Consider the company’s performance in the 2006 and Auditor report 
 

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

  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้  
  (b)  The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.  
   เห็นดวย              ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
   Agree              Disagree                 Abstain 
 
  วาระท่ี 3          พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการที่ตองออกตามวาระและกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 
  Agenda Item 3:   Consider and appoint the member of the Board of Directors and determine the remuneration 
 

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

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

   การแตงตั้งกรรมการเปนรายบุคคล 
   Confirmation of Individual Board Members 
 

   นายพิสันต     จินตนาภักดี 
   Mr. Pisan      Jintanapakdi 
 

    เห็นดวย  ไมเห็นดวย   งดออกเสียง 
     Agree  Disagree  Abstain 

   การแตงตั้งกรรมการเปนรายบุคคล 
   Confirmation of Individual Board Members 
 

   นายพิสิฐ  โรจนมงคล 
   Mr. Pisit     Rojanamongkol 
    เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
     Agree  Disagree  Abstain 

   การแตงตั้งกรรมการเปนรายบุคคล 
   Confirmation of Individual Board Members 
 

   นายสมศักดิ์     คุปตเมธี 
   Mr. Somsak    Kupotmeti 
    เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
    Agree  Disagree  Abstain 
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  วาระท่ี 4          พิจารณาจัดสรรเงินกําไรสุทธิและจายเงินปนผลประจําป 2549 
  Agenda Item 4:  Consider the dividend for the financial year 2006 
 

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

  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้  
  (b)  The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.  
   เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
   Agree  Disagree  Abstain 
  วาระท่ี 5            พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทน 
  Agenda Item 5:   Consider and appoint the Auditor and his fee 
 

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

  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้  
  (b)  The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.  
   เห็นดวย  ไมเห็นดวย                    งดออกเสียง 
   Agree  Disagree  Abstain 
 

  วาระท่ี 6          พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถาม)ี 
  Agenda Item 6:  Consider other subjects (if any) 
 

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

  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้  
  (b)  The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.  
   เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
   Agree  Disagree  Abstain 
 (5)   การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ใหถือวาการลงคะแนนเสียงนั้นไม
ถูกตองและไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน 

(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)   ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมี
สิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

(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. 
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 กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสยีงตามที่ขาพเจาระบุในหนังสือมอบฉันทะให
ถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 
 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.................................................................................ผูมอบฉันทะ 
     Signature     Proxy Grantor 
           (     ) 
 
     ลงชื่อ..................................................................................ผูรับมอบฉันทะ 
     Signature     Proxy Holder 
           (     ) 
 
     ลงชื่อ.................................................................................ผูรับมอบฉันทะ 
     Signature     Proxy Holder 
           (     ) 
 
     ลงชื่อ..................................................................................ผูรับมอบฉันทะ 
     Signature     Proxy Holder 
           (     ) 
 
หมายเหตุ 
Remarks 
1. หนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใชเฉพาะกรณีที่ผูถือหุนที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน  (Custodian) ใน

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

1)  หนังสือมอบอํานาจจากผูถือหุนใหคัสโตเดียน(Custodian)เปนผูดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 
 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) หนังสือยืนยันวาผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน(Custodian)3.  
 Letter of certification to certify that the signer in the Proxy Form have a permit to act as a Custodian. 

3 .ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนให
ผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 

 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. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล 
 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. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบประจําตอแบบหนังสือมอบ

ฉันทะแบบ 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. 
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ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
Attachment to Proxy Form C 

 
การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของ บริษัท เพาเวอรไลน เอ็นจิเนียริ่ง จาํกัด (มหาชน) 

The Proxy of the shareholder of Power Line Engineering Public Company Limited 
 ในการประชุมผูถือหุนสามัญ ประจําป 2550  คร้ังที่ 1 ในวันศุกรที่  27  เมษายน  2550   เวลา 15.00 น.    ณ  หองธาราทิพย  1-3  ชั้น  2         
โรงแรมอิมพีเรียลธารา  เลขที่  18/1  ซอย สุขุมวิท 26  แขวงคลองตัน  เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร  10110  หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และ
สถานที่อื่นดวย 
 In the  Meeting for 2007 General Shareholders’ Meeting to be held on April 27th , 2007 at 3:00 PM. at the Taratip 1-3 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. 

........................................................... 
  วาระท่ี................ เรื่อง........................................................................................................... 
  Agenda Item : Subject : 
 

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

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

   เห็นดวย              ไมเห็นดวย                         งดออกเสียง 
   Agree                                 Disagree         Abstain 
 

  วาระท่ี................ เรื่อง........................................................................................................... 
  Agenda Item : Subject : 
  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  (a)  The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
   (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้    (b)  The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.  

   เห็นดวย              ไมเห็นดวย                         งดออกเสียง 
   Agree                      Disagree                          Abstain 
 

  วาระท่ี................ เรื่อง........................................................................................................... 
   Agenda Item : Subject : 
 

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

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

   เห็นดวย              ไมเห็นดวย                         งดออกเสียง 
   Agree                      Disagree                          Abstain 
 

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

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

   เห็นดวย              ไมเห็นดวย                         งดออกเสียง 
   Agree                      Disagree                           Abstain 
 
  วาระท่ี............... .เรื่อง........................................................................................................... 
  Agenda Item : Subject : 
 

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

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

   เห็นดวย              ไมเห็นดวย                         งดออกเสียง 
   Agree                             Disagree                           Abstain  



เอกสารแนบ 4 
Attachment 4 

   
  วาระท่ี................ เรื่อง........................................................................................................... 
  Agenda Item : Subject : 
 

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

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

   เห็นดวย              ไมเห็นดวย                         งดออกเสียง 
   Agree                      Disagree                           Abstain 
 
 วาระท่ี...................เรื่อง   เลอืกตั้งกรรมการ(ตอ) 
 Agenda Item : Subject : About Election of Board Members (Con’t) 
 
   ช่ือกรรมการ................................................................................................................ 
   Member’s Name 
 

    เห็นดวย              ไมเห็นดวย                         งดออกเสียง 
     Agree                      Disagree                          Abstain 
 

   ช่ือกรรมการ................................................................................................................ 
   Member’s Name 
 

    เห็นดวย              ไมเห็นดวย                         งดออกเสียง 
    Agree                                Disagree                           Abstain 
 

   ช่ือกรรมการ................................................................................................................ 
   Member’s Name 
 

    เห็นดวย              ไมเห็นดวย                         งดออกเสียง 
    Agree                                  Disagree                           Abstain 
 

   ช่ือกรรมการ................................................................................................................ 
   Member’s Name  
 

    เห็นดวย              ไมเห็นดวย                         งดออกเสียง 
Agree                                  Disagree                           Abstain 
 

   ช่ือกรรมการ................................................................................................................ 
   Member’s Name  
 

    เห็นดวย              ไมเห็นดวย                         งดออกเสียง 
    Agree                                  Disagree                           Abstain 
 

   ช่ือกรรมการ................................................................................................................ 
   Member’s Name  
 

    เห็นดวย              ไมเห็นดวย                         งดออกเสียง 
    Agree                                  Disagree                          Abstain 

   ช่ือกรรมการ................................................................................................................ 
   Member’s Name  

    เห็นดวย              ไมเห็นดวย                         งดออกเสียง 
    Agree                                  Disagree                           Abstain 

   ช่ือกรรมการ................................................................................................................ 
   Member’s Name  
 

    เห็นดวย              ไมเห็นดวย                         งดออกเสียง 
    Agree                                  Disagree                           Abstain 
 

   ช่ือกรรมการ................................................................................................................ 
   Member’s Name  
 

    เห็นดวย              ไมเห็นดวย                         งดออกเสียง 
    Agree                                  Disagree                           Abstain 
     

 



เอกสารแนบ 5 
 

ประวัติ  นายสิงหชัย   อรุณวุฒิพงศ   ( กรรมการอิสระ ) 

ช่ือ/นามสกุล นายสิงหชัย อรุณวุฒพิงศ 

วัน/เดือน/ปเกิด 25 ตลุาคม 2503  อายุ      47  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 ี
 



Attachment 5 
Director Profile (Independent Director)  

Name:                             Mr. Singchai Aroonvuthiphong 

Birth date:                  25 October 1960           Age          47 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  

 




