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รายงานการประชุมสามญัผูถือหุน ประจําป 2550 

บริษัท เพาเวอรไลน เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด (มหาชน) 
วันท่ี 27 เมษายน 2550 

 
…………………………….......... 

 
  การประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2550 ประชุม ณ  หองธาราทิพย  1 -  3    ช้ัน 2  โรง
แรมอิมพีเรียลธารา เลขที่ 18/1 ซอย สุขุมวิท 26  แขวงคลองตัน  เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร 
  จํานวนผูถือหุน ณ วันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน (9 เมษายน 2550 เวลา 12.00 น.) 
รวมทั้งส้ิน 3,320 ราย รวมจํานวนหุนที่ถือทั้งส้ิน 546,148,856 หุน จํานวนผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะที่
เขาประชุมทั้งส้ิน 79 ราย รวมจํานวนหุนที่ถือท้ังส้ิน 267,647,187 หุน คิดเปนรอยละ 49.01% ครบเปน
องคประชุม 
 

เร่ิมประชุมเวลา 15.00 น. 
 

  นายเสวก ศรีสุชาต ประธานกรรมการ ทําหนาที่ประธานที่ประชุม กลาวเปดการประชุม 
 
วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2549  
  เม่ือวันท่ี 1 ธันวาคม 2549 
 
  ประธานไดเรียนตอที่ประชุมวา บริษัทฯ ไดสงสําเนารายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน
คร้ังที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2549 ใหผูถือหุนไวลวงหนาพรอมกับจดหมายเชิญประชุมแลว จึงเรียน
ถามผูถือหุนถึงขอสงสัย (ถามี) เมื่อไมมีผูใดสงสัย ประธานจึงขอใหที่ประชุมพิจารณารับรอง 
 
  ที่ประชุมพิจารณาแลว ตางลงมติเปนเอกฉันทรับรองรายงานดังกลาว 
 
วาระท่ี 2 พิจารณาผลการดําเนินงาน ประจําป 2549 และรายงานของผูสอบบัญชี 
 
  ประธานไดช้ีแจงตอที่ประชุมวา ป 2549 บริษัทฯ มีรายไดรวม6,993 ลานบาท มีกําไร
สุทธิรวม 204.7 ลานบาท เทากับรอยละ 2.93 ของรายไดรวม ซ่ึงบริษัทฯ ไดจัดทํารายละเอียดทั้งหมด
รวมทั้งงบการเงินและรายงานของผูสอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ลงในรายงานประจําป 2549 
ตามที่ไดสงใหผูถือหุนลวงหนาพรอมจดหมายเชิญประชุมแลว หากมีขอสงสัยประการใดขอเชิญซักถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมได   
 



 - 2 -

  นายสรรเสริญ นิลรัตน  ผูรับมอบฉันทะ, นายวุฒิชัย พีรพัฒนรัตนกุล และนายวีระ ชัย
มโน ไดสอบถามเกี่ยวกับ 6 เรื่อง ดังนี้ 
  2.1  ความคืบหนาของโครงการบานเอื้ออาทร  ปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ที่เกิดขึ้นใน
ปจจุบันมีหรือไม  
  นายเสวก  ศรีสุชาต ประธานกรรมการชี้แจงวาในสวนของบริษัทที่ไดรับสัญญาจากการ
เคหะแหงชาติ จํานวน 40,000 หนวย ปจจุบันไดดําเนินการสงมอบที่ดินใหการเคหะแหงชาติไปแลว 
19,680 หนวย  ซ่ึงไดเร่ิมปรับปรุงที่ดินและถมดินพรอมกอสรางบางสวนแลว  สวนอีกประมาณ 6,900 
หนวย  อยูระหวางการพิจารณาของการเคหะแหงชาติสําหรับการรับมอบที่ดินอยู ซ่ึงสวนที่เหลืออีก
ประมาณ 13,400 หนวย  หากทางเคหะแหงชาติยกเลิกก็จะไมมีผลกระทบตอการดําเนินงานของบริษัท 
  2.2  ความคืบหนาของการจัดสรรหุนเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายใหบุคคลในวงจํากัด (Private 
Placement) จํานวน 180 ลานหุน 
  นายเสวก  ศรีสุชาต ประธานกรรมการ  ช้ีแจงวาอยูในระหวางการดําเนินการอยู สาเหตุที่
ลาชาเนื่องมาจาภาวะตลาดไมเอื้ออํานวย  หลังจากเมื่อกลางเดือนธันวาคม 2549 ทางรัฐบาลไดออก
มาตรการควบคุมเงินทุนของชาวตางประเทศ  อยางไรก็ตาม  ปจจุบันกําลังอยูระหวางการเจรจากับผูสนใจ
เขาลงทุน  ซ่ึงคาดวาจะสามารถสรุปผลไดในเร็ว ๆ นี้ 
  2.3  ความคืบหนาของการแกไขปญหาลูกหนี้ราย บริษัท บํารุงเมืองพลาซา จํากัด 
(โครงการ Boa Bae ) 
  นายเสวก  ศรีสุชาต ประธานกรรมการชี้แจงวา  ไดดําเนินการเปดขายพื้นที่โครงการไป
แลว ปจจุบันกําลังรอใบอนุญาตใชอาคาร  เพื่อสงมอบพื้นที่โครงการใหแกลูกคา นอกจากนั้นยังได
พยายามติดตอนักลงทุนรายใหญใหเขามาซื้อพ้ืนที่และบริหารโครงการ ซ่ึงการดําเนินการดังกลาวนี้นาจะ
ทําใหบริษัทไดชําระหนี้คืนเร็วขึ้น 
  2.4  ความคืบหนาของการชําระหนี้ของลูกหนี้ราย บริษัท ภูเก็ตสแควร (โครงการ 
Jungceylon) 
  นายเสวก  ศรีสุชาต ประธานกรรมการแจงวาปจจุบันบริษัทไดรับชําระหนี้แลวจํานวน 
265 ลานบาท สําหรับหนี้สวนที่เหลืออีกประมาณ 256 ลานบาท กําลังอยูระหวางการสรุปกับเจาของ
โครงการ เนื่องจากไดมีการสงมอบงานที่ทําเสร็จเรียบรอยแลว คาดวาจะสรุปไดในเดือน พฤษภาคม 2550 
นี้ 
  2.5  การขยายธุรกิจของบริษัทในตางประเทศ มีความคืบหนา และใหผลดีแกบริษัท
อยางไร 
  นายเสวก  ศรีสุชาต ประธานกรรมการ แจงวา การกอสรางในตะวันออกกลางมีการ
ขยายตัวสูงมาก นับเปนโอกาสที่ดีของบริษัท ที่จะไดรับงานเพิ่มขึ้น ทั้งในสหรัฐอาหรับอิมิเรท และกาตาร 
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จากประสบการณของบริษัทที่ไดขยายธุรกิจมาในแถบนี้หลายปแลว ประกอบกับการเขารวมทุนกับบริษัท
ในทองถ่ิน ซ่ึงเขามาชวยเสริมบริษัทในดานการจัดซ้ือ และการจัดหาคนงาน ทําใหบริษัทมั่นใจวาบริษัท
จะมีรายได และผลกําไรเพิ่มขึ้นจากการดําเนินธุรกิจในตางประเทศเหลานี้ 
  2.6  บริษัทมีการรับงานเพิ่มขึ้นแตทําไมกําไรที่ไดรับจึงลดลง 
  นายเสวก  ศรีสุชาต ประธานกรรมการ แจงวา เนื่องจากการทํางานในตางประเทศใน
ระยะแรกบริษัทมีตนทุนในการดําเนินงานที่สูง การจัดซ้ืออุปกรณ และวัสดุตางๆ มีราคาที่สูง เนื่องจาก
ชวงแรกยังขาดประสบการณ และเปนรายใหมในพื้นที่ ปจจุบันปญหาในเรื่องการจัดซื้อไดรับการแกไข 
โดยเขารวมทุนกับบริษัทในตางประเทศ ซ่ึงมีความชํานาญมากกวา นอกจากนั้นยังไดจัดตั้งหนวยงาน
ควบคุมตนทุน (Cost Control) และเพิ่มประสิทธิภาพหนวยงานตรวจสอบภายใน เพื่อรวมกันควบคุม
ตนทุนใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

เมื่อไมมีผูใดสงสัยประการใดเพิ่มเติมประธานจึงขอใหที่ประชุมรับทราบผลการ
ดําเนินงาน และพิจารณารับรองอนุมัติงบการเงิน และรายงานผูสอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 
 
  ที่ประชุมพิจารณาแลว ตางลงมติเปนเอกฉันท รับรอง และอนุมัติงบการเงิน และรายงาน
ของผูสอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ดังกลาว 
 
วาระท่ี 3 พิจารณาแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระและกําหนดคาตอบแทน

กรรมการ 
 
  ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวา ตามขอบังคับของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญ
ประจําปทุกครั้ง กรรมการตองออกจากตําแหนงอยางนอยจํานวน 1 ใน 3 โดยอัตรา ดังนั้นกรรมการที่ตอง
ออกตามวาระในการประชุมครั้งนี้มีดวยกัน 3 ทาน คือ 
 1. นายพิสันต จินตนาภักดี 
 2. นายพิสิฐ โรจนมงคล 
 3. นายสมศักดิ์ คุปตเมธี 
 
 คณะกรรมการไดแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา ซ่ึงประกอบดวยกรรมการอิสระทั้ง 3 
ทาน คัดสรรบุคคลเขาคัดเลือกเปนกรรมการ ซ่ึงไดมีการประชาสัมพันธทาง Web site ของบริษัท แตไมมี
ผูถือหุนทานใดเสนอบุคคลเขาคัดสรรเปนกรรมการบริษัท ดังนั้นคณะกรรมการสรรหา จึงเสนอชื่อ
กรรมการเดิมทั้ง 3 ทาน ซ่ึงเปนผูมีคุณสมบัติ และประสบการณตามที่กําหนดใหคณะกรรมการพิจารณา 
และ โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการ คร้ังที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2550 เสนอขอใหที่ประชุม
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แตงตั้งกรรมการ 3 ทาน คือ นายพิสันต  จินตนาภักดี, นายพิสิฐ  โรจนมงคล  และนายสมศักดิ์  คุปตเมธี 
กลับเขามาเปนกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง 
 
  ที่ประชุมพิจารณาแลวลงมติเปนเอกฉันท ใหกรรมการทั้ง 3 ทานขางตนกลับเขามาดํารง
ตําแหนงกรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง 
 
  ประธานจึงไดกลาวสรุปใหที่ประชุมทราบถึงรายชื่อคณะกรรมการบริษัทที่ประกอบดวย
กรรมการ 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. พลโทสินชัย นุตสถิตย ดํารงตําแหนง กรรมการอิสระ และ 
    กรรมการตรวจสอบ 
 
  และเพื่อตอบแทนกรรมการที่ไดอุทิศทํางานใหกับบริษัทฯ ประธานไดเสนอจาย
คาตอบแทนโดยรวมปละไมเกิน 2,500,000 บาท (สองลานหาแสนบาทถวน) เพื่อจายคาเบี้ยประชุมใหแก
กรรมการอิสระที่เขาประชุมครั้งละไมเกิน 40,000 บาท (ส่ีหมื่นบาทถวน) ตอทาน สวนกรรมการอื่น
รวมทั้งเลขานุการ ผูชวยเลขานุการ ที่เขารวมประชุมครั้งละไมเกิน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถวน) ตอ
ทาน คาตอบแทนสําหรับประธานกรรมการตรวจสอบปละไมเกิน 250,000 บาท (สองแสนหาหมื่นบาท
ถวน) ตอทาน และคาตอบแทนกรรมการตรวจสอบปละ ไมเกิน 220,000 บาท (สองแสนสองหมื่นบาท
ถวน) ตอทาน 
 
  ที่ประชุม พิจารณาแลว ตางลงมติเปนเอกฉันท อนุมัติวงเงินจายคาตอบแทนกรรมการ
โดยรวม ปละไมเกิน 2,500,000 บาท (สองลานหาแสนบาทถวน) ตามรายละเอียดที่ทานประธานเสนอ 
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วาระท่ี 4 พิจารณาจัดสรรกําไร เพื่อตั้งสํารองตามกฎหมาย และจายเงินปนผล ประจําป 2550 
 
  ประธานไดเรียนที่ประชุมทราบวา ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2550 เมื่อ
วันที่ 28 กุมภาพันธ 2550 อนุมัติใหจัดสรรกําไรสุทธิ สําหรับผลการดําเนินงานตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 
2549 ถึง 31 ธันวาคม 2549 ดังนี้ 
 

1. เปนเงินสํารองตามกฎหมายจํานวน 10,300,000 บาท รวมเปนเงินสํารองตาม 
กฎหมาย ทั้งส้ิน 53,900,000 บาท เทากับ รอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนที่ชําระแลว 

2. เปนเงินปนผลจายใหแกผูถือหุนซึ่งปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันปด
สมุดทะเบียนในวันจันทรที่ 9 เมษายน 2550 เวลา 12.00 น. สําหรับหุนสามัญจํานวน 546,148,856 หุน มูล
คาที่ตราไวหุนละ 1 บาท ในอัตราหุนละ 0.20 บาท รวมเปนเงินปนผลจายทั้งส้ินไมเกิน 109,229,771.20 
บาท โดยกําหนดจายเงินปนผล ในวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2550 

3. เงินกําไรสุทธิที่เหลือใหเปนกําไรสะสม 
 
  จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ 
 
  ที่ประชุมพิจารณาแลว ตางลงมติเปนเอกฉันท อนุมัติการจัดสรรกําไร เพื่อตั้งสํารองตาม
กฎหมายตามรายละเอียดขางตน และจายเงินปนผลประจําป 2549 ในอัตราหุนละ 0.20 บาท สําหรับหุน
สามัญจํานวน 546,148,856 หุน  ในอัตราหุนละ 0.20 บาท รวมเปนเงินปนผลจายทั้งสิ้นไมเกิน 
109,229,771.20 บาท โดยกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 17 พฤษภาคม 2550 
 
วาระท่ี 5 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทน 
 
  ประธานไดกลาวเรียนตอที่ประชุมวา ในป 2549 ผูตรวจสอบบัญชีของบริษัท  คือ  
นางสาว นงราม เลาหอารีดิลก ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลยที่ 4334 หรือนายประดิษฐ รอดลอยทุกข ผูสอบ
บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 218 แหงบริษัท เอเอสที มาสเตอร จํากัด และนางสุวิมล กฤตยาเกียรณ ผูสอบบัญชี
อนุญาตเลขที่ 2982 แหงสํานักสอบบัญชี ดี ไอ เอ เปนผูสอบบัญชีของบริษัท และในป 2550 
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรใหแตงตั้งนายประดิษฐ รอดลอยทุกข ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 218 
หรือ นางสาว นงราม เลาหอารีดิลก ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลยที่ 4334  แหงบริษัท เอเอสที มาสเตอร 
จํากัด โดยไดรับคาบริการการสอบบัญชีรายป 900,000 บาท  คาสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส 450,000 
บาท  
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  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทเห็นสมควรใหแตงตั้งนายประดิษฐ รอดลอย
ทุกข ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 218 หรือ นางสาวนงราม เลาหอารีดิลก ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 
4334  แหงบริษัท เอเอสที มาสเตอร จํากัด เปนผูสอบบัญชีประจําป 2550 โดยไดรับคาบริการดังกลาว
ขางตน 
 
วาระท่ี 6 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี) 
 
  ไมมีผูใดเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณาอีก ประธานฯ จึงกลาวปดประชุม 
 
 
    เลิกประชุมเวลา 16.30 น. 
 

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

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


