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หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ครั้งที่1/2552
Invitation for Annual General Shareholders’ Meeting 1/ 2009 


บริษัทเพาเวอร์ ไลน์เอ็นจิเนียริ่งจำกัด(มหาชน)

PowerLineEngineeringPublicCompanyLimited


วันพฤหัสบดีที่30เมษายน2552/April30th,2009
เวลา14.00น./At2:00P.M.


ณห้องธาราทิพย์1-2ชั้น2โรงแรมอิมพิเรียลธารา

AtTaratip1-2room,2ndfloor,TheImperialTaraHotel
18/1ซอยสุขุมวิท26แขวงคลองตันเขตคลองเตยกรุงเทพมหานคร10110

18/1,Sukhumvit26,Klongton,Klongteoy,Bangkok10110





ที่ 52/0679-900(PL)/005        วันที่ 6 เมษายน 2552 
 

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 
บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน ) 

 
 
เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 
   2. CD-ROM รายงานประจำปี 2551 
   3. ประวัติกรรมการบริษัท 
   4. แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น 
   5. หนังสือมอบฉันทะ 
   6. รายชื่อพร้อมประวัติกรรมการอิสระเพื่อการรับมอบอำนาจ 
  
 ด้วยคณะกรรมการ บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำ
ปี 2552 ครั้งที่ 1/2552 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2552 เวลา 14.00 น. ณ ห้องธาราทิพย์ 1-2 ชั้น 2 โรงแรมอิมพีเรียลธารา 
เลขที่ 18/1 ซอย สุขุมวิท 26 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 เพื ่อพิจารณาเรื ่องต่าง ๆ ตาม
ระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 
 

วาระที่1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่1/2551เมื่อวันที่23เมษายน2551
  วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2551 

และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่
กฎหมายกำหนด และเผยแพร่ในเว็บไซด์ของบริษัทฯ ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีสำเนารายงานการประชุม ปรากฏ
ตามเอกสารแนบ 1  

 
  ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 ซึ่งจัดขึ้น

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2551 ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรอง
รายงานการประชุมต่อไป  

 

วาระที่2 พิจารณาผลการดำเนินงานอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด
  ณ.วันที่31ธันวาคม2551และรายงานของผู้สอบบัญชี

 วัตถุประสงค์และเหตุผล : สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ที่ผ่าน
มา ซึ่งแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ปี 2551 โดยสรุป ดังนี้    

(หน่วย : บาท) 

รายการ ปี 2551 

สินทรัพย์รวม 10,184,556,079 

หนี้สินรวม 7,269,501,593 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,730,939,536 

รายได้รวม 9,136,063,923 

กำไรสุทธิ (ขาดทุน) (349,570,175) 

กำไรต่อหุ้น (ขาดทุน) (0.81) 

เลขที่ 2  ซอยสุขุมวิท 81 (ศิริพจน์) ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 โทรศัพท์ : (662) 0-2332-0345 (15 คู่สายอัตโนมัติ) โทรสาร : (662) 0-2311-0851 
2 Soi Sukhumvit 81 (Siripot), Sukhumvit Road, Bangjak, Phrakhanong, Bangkok 10260, Thailand Tel. (662) 0-2332-0345 ( 15 Lines ) Fax. (662) 0-2311-0851 

www.ple.co.th 

บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 40854500694 

POWER LINE ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITED Registration No. 40854500694 
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 ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงิน ณ. วันสิ้น
สุดของรอบบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2 รายงานประจำปี 2551 

  
  ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า กระบวนการจัดทำรายงาน

ทางบัญชี และการเงินของบริษัท มีระบบการควบคุมภายในที่ดีเพียงพอ ที่ทำให้มั่นใจได้ว่า รายงานทางการเงินแสดง
ฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งมี
การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอ และทันเวลา เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้ใช้งบการเงิน
ในการตัดสินใจลงทุน  

 
  ความเห็นคณะกรรมการ : งบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ได้ผ่าน

การตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท เอส.เค. แอคเคาน์แต้นท์ เซอร์วิสเซส จำกัด รวมถึงได้รับ
ความเห็นชอบและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว จึงเห็นสมควรอนุมัติงบการเงินประจำปี 2551 
ตามที่เสนอ และให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป  

 

วาระที่3 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
  วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดว่าในการประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้า
จำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) ซึ่งในปีนี้
กรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ตามกำหนดวาระ ดงันี้ 

   1. นายเสวก ศรีสุชาต ประธานกรรมการ  
   2. นายอำนวย กาญจโนภาศ รองประธานกรรมการ 
   3. นายพิสันต์ จินตนาภักดี กรรมการ    
  สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2552 เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแล

สิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทได้ทำการประกาศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในเว็บไซด์ของบริษัท ในช่วงเดือน
กุมภาพันธ์ 2552 ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอรายชื่อบุคคลที่
เหมาะสมเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาคัดสรร
เป็นกรรมการบริษัท และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระการประชุมเข้ามายังบริษัท 

 
  ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน : ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 

ท่านที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัท เหมาะสมและ
เป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัท และมีคุณสมบัติที่ครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด 
และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ จึงเห็นชอบเสนอให้ นายเสวก ศรีสุชาต,นายอำนวย กาญจโนภาศ และนายพิสันต์ 
จินตนาภักดี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาต่อไป 

 
  ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการ

สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน คือ 
นายเสวก ศรีสุชาต, นายอำนวย กาญจโนภาศ และนายพิสันต์ จินตนาภักดี ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าเป็น
กรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยมีประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน เพื่อประกอบการพิจารณา รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารแนบ 3 ประวัติกรรมการบริษัท 

  ปัจจุบัน บริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 8 ท่าน คือ 
   1. นายเสวก ศรีสุชาต ประธานกรรมการ 
   2. นายอำนวย กาญจโนภาศ รองประธานกรรมการ 
   3. นายสมศักดิ์ คุปตเมธี กรรมการ 
   4. นายพิสิฐ โรจนมงคล กรรมการ 
   5. นายพิสันต์ จินตนาภักดี กรรมการ 
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   6. ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
   7. พลโทสินชัย นุตสถิตย์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
   8. นายสมประสงค์ บุญยะชัย กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
  สำหรับขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ปรากฏในรายงานประจำปี 2551 

หัวข้อ “โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ” 
 

วาระที่4 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี2552
  วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่

ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ  
  ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน : ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

ประจำปี 2552 โดยกลั่นกรองและพิจารณาอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ แล้ว จึงเห็นสมควรกำหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ เท่าที่กำหนดไว้ในปี 2551 สรุปตามตาราง ดังนี้ 

 

 ค่าตอบแทนกรรมการ 

 องค์ประกอบค่าตอบแทน ปี 2552 (ปีที่เสนอ) ปี 2551 

 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท   

 ค่าเบี้ยประชุม : กำหนดจ่ายค่าเบี้ยประชุมเป็นราย
ครั้ง เฉพาะครั้งที่มาประชุม 

  

 • ประธาน และกรรมการบริษัท เลขานุการและ 
  ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริษัท 

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

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

 ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ   

 ค่าตอบแทนรายปี    

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

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

 
  ความเห็น คณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 

2552 ตามท่ีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ และให้นำเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 

วาระที่5 พิจารณาจัดสรรกำไรและกำไรสะสมประจำปี2551เพื่อตั้งสำรองตามกฎหมาย
  วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 กำหนดให้บริษัท

ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรอง
จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  

 
  ความเห็นคณะกรรมการ : จากผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท สำหรับผลการดำเนินงาน

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2551 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551 เนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการขาดทุนสุทธิ 365,678,346 
บาท (งบการเงินเฉพาะบริษัท) คณะกรรมการบริษัท มีมติงดจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2551 เนื่องจากมีผลประกอบ
การขาดทุน โดยงดจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม และให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติต่อไป  

  

วาระที่6 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลของผลการดำเนินงานประจำปี2551
  วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กำหนดให้บริษัท

จ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น 
  บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลประมาณ 50% ของกำไรสุทธิที่หักภาษีและสำรองตามกฎหมายแล้ว จากงบ

การเงินเฉพาะบริษัท 
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  ความเห็นคณะกรรมการ : ผลการดำเนินงานของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2551 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 
2551 บริษัทมีผลประกอบการขาดทุนสุทธิ (งบการเงินเฉพาะบริษัท) 365,678,346 บาท คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติงด
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น และให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติต่อไป  

 

วาระที่7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
  วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ

ประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย
ให้คณะกรรมการตรวจสอบและรองประธานกรรมการบริหาร ฝ่ายการเงิน ดำเนินการคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 
2552 ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา และนำเสนอผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป  

 
  ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินจากความเป็นอิสระ 

คุณภาพของผลงานตรวจสอบในปี 2551 ที่ผ่านมา รวมถึงทักษะ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในการตรวจสอบ
ธุรกิจของบริษัท และทีมสนับสนุนของสำนักงานสอบบัญชี นอกจากนี้ได้พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนเป็น
ประการสำคัญ  

 
  คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นควร เสนอผู้สอบบัญชีรายเดิม บริษัท เอส.เค. แอคเคาน์แต้นท์ เซอร์วิสเชส 

จำกัด ซึ่งมีความเป็นอิสระ มีทักษะความรู้ ประสบการณ์และทีมงานที่เพียงพอในการปฏิบัติงานสอบบัญชี รวมถึงค่า
ตอบแทนที่มีความเหมาะสม จึงมีมติเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้ บริษัท เอส.เค. แอคเคาน์แต้นท์ เซอร์วิสเชส 
จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2552 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้ 

 
  • นายสมชาย คุรุจิตโกศล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3277 หรือ 
  • นายอำพล จำนงวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4663 หรือ 
  • นางสาววรรญา พุทธเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4387 หรือ 
  • นายนริศ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5369  
 
  ทั้งนี้ ทั้งสี่ท่านไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ

เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท 
 
 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเฉพาะบริษัท ประจำปี 2552 ดังนี้ 

รายการค่าตรวจสอบ ปี 2552 (ปีที่เสนอ) ปี 2551 

ค่าตรวจสอบบัญชีรายปี  
(รวมค่าสอบทานงบสาขา Qatar และ Dubai) 

1,380,000 1,380,000 

ค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส 450,000 450,000 

รวม 1,830,000 1,830,000 

  นอกจากนี้บริษัท เอส.เค. แอคเคาน์แต้นท์ เซอร์วิสเชส จำกัด ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสำนักงานสอบบัญชีของ
บริษัทย่อย สำหรับปี 2552 ด้วย 

 
  ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจ

สอบ แต่งตั้ง บริษัท เอส.เค. แอคเคาน์แต้นท์ เซอร์วิสเชส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อไปเป็นปีที่ 2  
 
  รายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้ 
  • นายสมชาย คุรุจิตโกศล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3277 หรือ 
  • นายอำพล จำนงวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4663 หรือ 
  • นางสาววรรญา พุทธเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4387 หรือ 
  • นายนริศ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5369   
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  โดยได้รับค่าบริการการสอบบัญชีรายปี(รวมค่าสอบทานงบสาขา Qatar และ Dubai จำนวน 1,380,000 บาท 
(หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส จำนวน 450,000 บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาท
ถ้วน) และให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 

วาระที่8 พิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญจำนวน180,000,000หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ1บาท
  เพื่อเสนอขายให้บุคคลในวงจำกัด(PrivatePlacement)

  วัตถุประสงค์และเหตุผล : การจัดสรรหุ้นสามัญ จำนวน 180,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
เพื่อเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามที่ได้อนุมัติไว้แล้วในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/
2549 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2549 ได้อนุมัติให้ จัดสรรหุ้นสามัญใหม่จากการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 180,000,000 หุ้น 
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทเพื่อเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามประกาศคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ.12/2543 เรื่องการขออนุญาต และการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ 
ในราคาไม่ต่ำกว่าราคาตลาดของหุ้นบริษัท โดยราคาตลาดให้คำนวณจากราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัท
ย้อนหลังเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้าวันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคา
เสนอขาย โดยให้คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณา
กำหนดข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดในการเสนอขายต่างๆ รวมถึงการพิจารณากำหนดราคา ให้สอดคล้องตาม
ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง 

 
  ความเห็นคณะกรรมการ : เนื่องจากในระยะที่ผ่านมา แม้ว่าจะมีนักลงทุนและกลุ่มนักลงทุนให้ความสนใจใน

หุ้นดังกล่าว แต่ยังไม่สามารถสรุปราคาและเงื่อนไขบางส่วนได้ ทางคณะกรรมการบริหารจึงยังมิได้พิจารณาดำเนินการ
ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เนื่องจากยังมีความจำเป็นสำหรับการเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้น เห็นสมควรพิจารณาให้ความเห็น
ชอบให้จัดสรรหุ้นสามัญจากการเพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 180,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อ
เสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ.12/2543 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ในราคาไม่ต่ำกว่า
ราคาตลาดของหุ้นบริษัท โดยราคาตลาดให้คำนวณจากราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทย้อนหลังเป็นระยะ
เวลาไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้าวันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขาย โดยให้
คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณากำหนดข้อกำหนด 
เงื่อนไข และรายละเอียดในการเสนอขายต่าง ๆ รวมถึงการพิจารณากำหนดราคา ให้สอดคล้องตามประกาศคณะ
กรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 

วาระที่9 พิจารณาอนุมัติออกหุ้นกู้ทุกประเภทและรูปแบบ(มีหลักประกันหรือไม่มีหลักประกัน)วงเงินรวม
  ไม่เกิน800ล้านบาท

  วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อพิจารณาการออกหุ้นกู้ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับขยายกิจการ ตาม
มติคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2552 ได้เห็นชอบให้ออกหุ้นกู้ทุกประเภทและรูปแบบ 
(มีหลักประกันหรือไม่มีหลักประกัน) วงเงินรวมไม่เกิน 800 ล้านบาท และนำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
พิจารณา เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติต่อไป 

 
  ความเห็นคณะกรรมการ : ตามมติคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2552 ให้ออก

หุ้นกู้ทุกประเภทและรูปแบบ (มีหลักประกันหรือไม่มีหลักประกัน) วงเงินรวมไม่เกิน 800 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงิน
ทุนหมุนเวียนสำหรับขยายกิจการ โดยมีข้อกำหนดและเงื่อนไขของการออก และเสนอขายหุ้นกู้ ดังนี้ 
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 ชนิด หุ้นกู้ทุกประเภทและรูปแบบ(มีหลักประกันหรือไม่มีหลักประกัน) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความ
เหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว 

 สกุลเงิน เงินบาท และ/หรือเงินสกุลต่างประเทศ โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออก และ
เสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว 

 มูลค่ารวมของหุ้นกู้ วงเงินรวมไม่เกิน 800,000,000 บาท หรือเงินสกุลต่างประเทศในวงเงินเทียบเท่าเงินบาท
จำนวนดังกล่าว 

 อายุ ไม่เกิน 5 ปี นับตั้งแต่วันออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว 

 การเสนอขาย เสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียว หรือหลายคราว และ/หรือเป็นโครงการ และ/หรือในลักษณะ
หมุนเวียน (Revolving) ให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง 
และ/หรือ ผู้ลงทุนประเภทสถาบันในประเทศ และ/หรือในต่างประเทศในคราวเดียวกัน 
หรือต่างคราวกัน ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสำนักงาน ก.ล.ต. และ/
หรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้น 

 การไถ่ถอน  
ก่อนกำหนด 

ผู้ถือหุ้นอาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด และบริษัทมีหรือไม่มีสิทธิ ขอ
ไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการออกหุ้นกู้ใน
แต่ละคราว 

 อัตราดอกเบี้ย ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ หรือตามข้อตกลง และเงื่อนไข
ของหุ้นกู้ที่ได้ออกในคราวนั้น ทั้งนี้ ให้อยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
และ/หรือสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือประกาศหรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่มีผลใช้
บังคับในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว 

 อำนาจกำหนด ราย
ละเอียดอื่น ๆ 

มอบหมายให้คณะกรรมการ รวมถึงบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายให้มีอำนาจ ดังต่อ
ไปนี้ 

  (1)  กำหนดรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ รวมถึงประเภท ชื่อ อัตราดอกเบี้ย 
อายุการไถ่ถอน การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตลอดจนกำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง
กับการเสนอขาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงราคา วิธีการ และระยะเวลาเสนอขาย
และจัดสรร 

  (2)  แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือสถาบันการ
จัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์ และ/หรือหลักทรัพย์ และ/หรือบุคคล
อื่นใดในกรณีที่จะต้องมีการแต่งตั้งตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือในกรณีอื่นใดตามที่
เห็นควร 

  (3  )ติดต่อเจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไขสัญญา และ/หรือเอกสารต่าง ๆ รวมถึงติดต่อให้
ข้อมูล ยื ่นเอกสาร หลักฐานกับสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื ่นใดที ่
เกี ่ยวข้องกับการออก และเสนอขายหุ ้นกู ้ดังกล่าว ตลอดจนดำเนินการใด ๆ ที ่
เกี่ยวข้องหรือจำเป็นได้ทุกประการตามที่เห็นควร 

 วัตถุประสงค์ของการ
ออกหุ้นกู้ 

เพื่อนำเงินที่ได้มาใช้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงการขยายกิจการ 

  ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นควรตามที่คณะกรรมการบริหาร เสนอให้มีการออกหุ้นกู้ทุกประเภทและรูป
แบบ (มีหลักประกันหรือไม่มีหลักประกัน) วงเงินรวมไม่เกิน 800 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับขยาย
กิจการ และให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 

วาระที่10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ(ถ้ามี)
  จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น โปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 

2552 เวลา 14.00 น. ณ. ห้องธาราทิพย์ 1-2 ชั้น 2 โรงแรมอิมพีเรียลธารา เลขที่ 18/1 ซอยสุขุมวิท 26 กรุงเทพมหานคร 
(แผนที่โรงแรมปรากฏตามเอกสารแนบ 4) โดยบริษัท จะเปิดให้ลงทะเบียน เพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ตั้งแต่เวลา 13.00 น. หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใด ประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน



�

แทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งมีให้เลือก 3 แบบ (ปรากฏตาม
เอกสารแนบ5) โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น หรือผู้ถือหุ้นสามารถ Download ได้ที่ 
www.ple.co.th โดยผู้รับมอบฉันทะจะต้องนำเอกสารดังต่อไปนี้มาแสดงต่อบริษัท เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม 

 
(1) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาให้แสดง สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ 

ใบขับขี่ของผู้มอบฉันทะซึ่งรับรองความถูกต้อง โดยผู้มอบฉันทะ 
(2) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลให้แสดงสำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลผู้มอบฉันทะซึ่งรับรองความถูกต้องโดย

บุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้น ๆ 
(3) กรณีผู ้ถือหุ ้นที ่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองกรุณานำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัว

ข้าราชการ หรือใบขับขี่มาแสดงเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม 
 
 ทั้งนี้ หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ บริษัทขอเสนอกรรมการอิสระ คือ ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์ 
ซึ่งบริษัทได้แนบประวัติมาเพื่อพิจารณา (ปรากฏตามเอกสารแนบ 6) และเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการประชุม บริษัทขอ  
ความร่วมมือจากท่าน โปรดกรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะ (พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) มายัง แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ ชั้น 6   
โทร. 02-332-0345 ต่อ 1221, 1127, 1232  บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)  เลขที่ 2  ซอยสุขุมวิท 81 (ศิริพจน์) แขวง
บางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260   ภายในวันพุธ ที่ 29 เมษายน 2552   ด้วยจักขอบคุณอย่างยิ่ง  
 
 
 
 
 
 ขอแสดงความนับถือ 
 บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) 
 
 
 
 ................................................................ 
 ( นายเสวก ศรีสุชาต ) 
 ประธานกรรมการ 
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Invitation Letter of Annual General Meeting of Shareholders No.1 /2009  
Power Line Engineering Public Company Limited  

 
Subject Invitation of Annual General Meeting of Shareholders No. 1/2009 
To  Shareholders of Power Line Engineering Public Company Limited  
Attachments  1.  Copy of minute of the Annual General Meeting of Shareholders No. 1/2008 
   2. CD-ROM of Annual Report 2008 including financial statements of the 2008  
   3. Background of the Directors 
   4. Map of the Meetin g location 
   5. Proxy form 
   6. Name and Background of the Independent Director to be a Proxy of shareholders 
  
 The Board of Directors of Power Line Engineering Public Company Limited (“Company”) had a resolution to hold the 
Shareholder’s Meeting for the year 2009 No. 1/2009 on Thursday 30th, April 2009 at 2.00 p.m. at Taratip room 1-2, 2nd floor, 
Imperial Tara Hotel located at 18/1 Sukhumvit Soi 26, Klong Ton, Klong Toei, Bangkok 10110 to consider and 
approve the following agendas  

 

Agenda1 ToconsiderandapprovetheMinutesofAnnualGeneralShareholder’sMeeting
   No.1/2008onApril23rd,2008

  Objective and reason:  Regarding the Annual General Shareholders Meeting No. 1/2008 held on April 23rd, 
2008 the Company has submitted the Minutes to the Stock Exchange of Thailand and Ministry of Commerce in 
accordance with the requirement of the law and sent the copy of the Minutes to shareholders (please see 
Attachment 1 for details) and already publicized on the Company’s website.  

 
  Opinion of the Board: Shareholders should approve the minutes of shareholders meeting No. 1/2008, 

which was correctly and truly recorded as proposed.  
 

Agenda2  Toconsiderthecompany’sperformanceandfinancialstatementsasof
   December31st,2008andAuditorreport.

  Objective and reason : The consolidated financial statements of the Company and its subsidiaries, as of 
December 31st, 2008 have been audited by auditor and reviewed by the Audit Committee for their accuracy please 
see Attachment 2: 2008 Annual Report for details. The financial statements can be summarized as follows. 

  (Unit : Baht) 

 Items 2008 

Total Asset 10,184,556,079 

Total Liabilities 7,269,501,593 

Total Equity 2,730,939,536 

Total Revenue 9,136,063,923 

Net Profit (349,570,175) 

Net Profit per share (0.81) 

เลขที่ 2  ซอยสุขุมวิท 81 (ศิริพจน์) ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 โทรศัพท์ : (662) 0-2332-0345 (15 คู่สายอัตโนมัติ) โทรสาร : (662) 0-2311-0851 
2 Soi Sukhumvit 81 (Siripot), Sukhumvit Road, Bangjak, Phrakhanong, Bangkok 10260, Thailand Tel. (662) 0-2332-0345 ( 15 Lines ) Fax. (662) 0-2311-0851 

www.ple.co.th 

บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 40854500694 

POWER LINE ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITED Registration No. 40854500694 
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  Opinion of the Audit Committee : The audit committee opinioned that the preparation and report of 
financial statements were well prepared and in line with general accounting standards determined by the law. The 
company has adequacy and sufficiency of the internal control system and provides adequate information of financials 
for the investors using for investment decision. 

 
  Opinion of the Board : As the financial statements for the year ended December 31st, 2008 have already 

been audited and certified by auditor and reviewed by the Audit Committee, the Board approved the financial 
statements and recommended to the Shareholders meeting for approval.  

  

Agenda3 ToconsiderandappointthemembersoftheBoardofDirectors.
  Obective and reason : Pursuant to the Public Limited Companies Act B.E. 2535, it is stated that in the 

annual general meeting of shareholders, at least one-third of the Directors will be retired by rotation. If the number 
of the Directors cannot be equally divided into three parts, the number of directors left the post will be the nearest 
figure of one-third. This year the following Directors are retired from the post.  

   1. Mr.Swake  Srisuchart  Chairman of the Board  
   2. Mr.Amnuay  Karnjanopas  Vice Chairman  
   3. Mr.Phisant  Chintanapakdee  Director  
 
  For the annual general shareholders meeting of 2009 and to be in line with good corporate governance policy 

for the right of shareholders, the Company has made an announcement inviting the shareholders to propose names 
of persons with appropriate qualifications to be appointed as the Directors and any agenda via the Company’s 
website. However, the Company has not received any proposed names for nominated directors and these is not any 
agendas proposed by the shareholders for the meeting. 

 
  Opinion of the Nomination and Remuneration Committee : The committee have opinioned that the 

3 directors retired by rotation are qualified as per the law and their knowledge and experience & competency will 
benefit to the company, therefore the 3 persons are recommended to be the company’s directors for another term 
for AGM approval.  

 
  Opinion of the Board : The Board has agreed with the Nomination and Remuneration committee to 

reappointed three directors, namely, Mr. Swake Srisuchart, Mr. Amnuay Karnjanopas and Mr. Phisant 
Chintanapakdee, who have completed their terms, to the post for another term. Details of their bibliography is 
showed in the attachment 3. The Board recommendd the 3 persons to be the company’s directors for another term 
for AGM approval. 

   
 Currently, there are 8 Directors as follows:  
   1. Mr.Swake  Srisuchart  Chairman of the Board  
   2. Mr.Amnuay  Karnjahnopas  Vice Chairman  
   3. Mr.Somsak  Kuptamatee  Director  
   4. Mr.Pisit  Rojanamongkol  Director  
   5. Mr.Phisant  Chintanapakdee  Director  
   6. Dr.Singchai  Aroonvuthiphong  Independent Director and 
      Chairman of Audit Committee  
   7. Lt. General Sinchai Nutsatit  Independent Director and  
      Director of Audit Committee  
   8. Mr.Somprosong Boonyachai  Independent Director and  
      Director of Audit Committee 
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  Responsibilities and duties of the Board of Directors and other Committees have been prescribed in the 
section of “Shareholder Structure and Management” of 2008 Annual Report.  

 

Agenda4  ToconsideranddeterminetheremunerationfortheBoardofDirectors
  Objective and reason : After considering various factors, the Nomination and Remuneration Committee 

has considered and set the remunerations of the Board and Sub-Committees for the year 2008 as follows:  
 
  Opinion of the Nomination and Remuneration Committee : The committee considered and 

recommend the remuneration for the board of directors and audit committee as same as the remuneration 
determined in the 2008 for AGM approval. 

 

 Directors’ remuneration 

 Components of Remunerations 2009 
(Proposed Year) 

2008 

 Directors remuneration   

 Meeting Allowance : Payment upon the 
presence 

  

 • Chairman and Directors of the Board, 
  Secretary and assistant secretary of the Board  
  of Directors  

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

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

 Directors’ remuneration (Audit Committee)   

 Yearly payment   

 •  Chairman of Audit Committee  300,000 Baht/ person/ time 300,000 Baht/ person/ time 

 •  Directors 250,000 Baht/ person/ time 250,000 Baht/ person/ time 

 
  Opinion of the Board : The Board of Directors has agreed with the Directors’ remuneration for the year 

2009 which are the same as the 2008 as proposed by the Nomination and Remuneration Committee and 
recommended to propose the remuneration for the Shareholder Meeting for further consideration and approval. 

 

Agenda5 Toconsiderandapprovetheallocationofnetprofitoftheyear2008.
  Objective and reason : According to the clause 116 in the Public Limited Companies Act B.E. 2535 the 

company has to allocate at least 5% of net profit for legal reserves. However, the company’s performance and 
financial positions in the 2008 recorded net loss , therefore there is no requirement for the legal reserves  

 
  Opinion of the Board : The company’s performance and financials as of December 31th, 2008 recorded 

the net loss of 365,678,346 Baht in separate financial statements, therefore, there is no requirement for the legal 
reserves and propose for the shareholders’approval.  

  

Agenda6 Toconsidernodividendfortheperformanceoffinancialstatementsofthe2008.
  Objective and reason : According to the clause 116 in the Public Limited Companies Act B.E. 2535 

determines that dividend is allocated from only the company net profit. The company’s dividend policy is the 
dividend paid allocated from 50% of the net profit in the company’s separate financial statements in the year. 
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  Opinion of the Board : The company’s performance and separate financial statements as of December 
31th, 2008 recorded the net loss of 365,678,346 Baht, therefore no dividend for the financial year 2008 is 
recommended for the shareholders’ approval. 

 

Agenda7 Toconsiderandappointtheauditorandhisfee.
  Objective and reason : According to the Public Limited Companies Act determines the annual 

shareholders general meeting to appoint the auditor and his fee. 
 
  Opinion of the Audit Committee : The Board has assigned the Audit Committee and the executive vice 

president of finance to select qualified auditors for the year 2009 and proposed the auditor to the Board 
recommending to the shareholders meeting approval. The committee considered and selected S.K. Accountant 
Services Company Limited to be the auditor of the company for the 2008, which the Board have already considered 
and agreed with the Audit Committee to appoint S.K. Account Service Company Limited with the following auditors 
to be the company auditor for the Shareholder Meeting approval: 

  Mr. Somchai Kurujitkoson  C.P.A. No. 3277 or 
  Mr. Aumpon Jumnongwat  C.P.A. No. 4663 or 
  Ms. Wanya Puttasatian C.P.A. No.4387 or 
  Mr. Narit Saowaluksakun C.P.A. No.5369  
  
  Four of them have no relationship with the Company/ Company’s subsidiary/ Company management/ or 

major shareholders. This has assured the independence of auditors in auditing and providing opinions toward the 
Company’s financial statements.  

 
  From the recommendation of the Audit Committee, the Board of Directors has presented the proposed audit 

fees for 2009 to Shareholder Meeting’s approval. 
 

Audit Fees 2009 
(Proposed Year) 

2008 

Annual audit fee 
(inclusive of auditing the financial statements of Qatar 
branch and Dubai branch) 

1,380,000 1,380,000 

Fees for reviewing the financial statement for three quarters  450,000 450,000 

Total 1,830,000 1,830,000 

Audit Fee 
  Opinion of the Board : the Board of Directors has agreed to appoint  
 
  Mr. Somchai Kurujitkoson  C.P.A. No. 3277 or 
  Mr. Aumpon Jumnongwat  C.P.A. No. 4663 or 
  Ms. Wanya Puttasatian C.P.A. No.4387 or 
  Mr. Narit Saowaluksakun C.P.A. No.5369  
 The annual audit fee (including auditing the financial statements of Qatar branch and Dubai branch) at the amount of 

1,380,000 Baht (One million three hundred eighty thousand baht) and fees of financial statement review for three 
consecutive quarters at the amount of 450,000 Baht (Four hundred fifty thousand baht) have been proposed. These 
shall be presented to the Shareholder Meeting for further approval.  
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Agenda8 Toconsiderallotmentof180,000,000shareswithparvalueofBaht1/sharethrough
   theprivateplacementprocess.

 
  Objective and reason : Regarding the resolution passed at the Extraordinary Shareholder Meeting No. 1/

2006 on December 1st, 2006 it has been approved that the Company shall allocate the new ordinary shares of 
180,000,000 shares at the par value of 1 baht per share by Private Placement. According to the notification of the 
Securities Exchange Commission Gor Jor. 12/ 2000 Re: Approval and Permission Procedure for an Issuance of New 
Ordinary Shares, it is stated that the price shall not be below the market price, which is the weighted average of 
closing prices for the periods not less than 7 consecutive business days, and not exceeding 15 consecutive business 
days before the offering date. Additionally, the Executive Board or the appointed person by the Executive Board shall 
consider and set the rules, conditions, and offering details, including the prices to be in accordance with relevant 
notifications of the Stock Exchange Commission.  

 
  Opinion of the Board : Regarding the resolution passed at the Extraordinary Shareholder Meeting No. 1/

2006 on December 1st, 2006 where it has approved an issuance of new ordinary shares of 180,000,000 shares with 
the par value of 1 Baht per share via the Private Placement, the Board has presented the latest progress to the 
Shareholder. With several investors showing their interest in purchasing Company’s ordinary shares and no final 
agreement upon the share price and some conditions, hence, at the current stage the abovementioned shares have 
not been allocated to any groups of investors. There are still more investors who are interested in those shares and 
these issues are currently under the consideration of the Board.  

 

Agenda9 ToconsidertheissuanceandsaleofDebenturesofalltypesandformsofdebentures
   (securedorunsecureddebentures)inoneand/ormultipleofferingintheaggregate
   principalamountnotexceedingBaht800,000,000.-

 
  Objective and reason : The issuance and sale of Debentures will be used for the company’s working 

capital and business in the principal amount of not exceeding Baht 800,000,000 as proposed by the Executive 
Committee for AGM’s approval. 

 
  Opinion of the Board : According to the resolution of Executive Committee meeting No. 2/2009 dated 

February 24th, 2009 recommended the issuance and sale of Debentures of all types and forms of debentures 
(secured or unsecured debentures) in one and/or multiple offering in the aggregate principal amount not exceeding 
Baht 800,000,000.- Details are as follows: 

 

 Type  All types and forms of debentures (secured or unsecured debentures), depending on 
market prevail conditions at such time the debentures are issued and offered.  

 Currency  Baht and/or any foreign currency by exchange rate prevailing at such time the 
debentures are issued and offered.  
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 Total value of 
Debenture  

Not exceeding 800,000,000.- Baht or equivalent in other currencies   

 Maturity  Not over 5 years of each issuance  

 Type Offering  The debenture issued pursuant to this plan will be offered in all or in part, and/or as a 
program, and/or revolving nature, as a public offering and/or a private placement and/or 
to any foreign and/or local institutional investors. Such offerings may be made in one 
time or several times in accordance with the notifications of SEC and/or Office of the 
SEC and/or other related rules and regulations in force at the time the debentures are 
offered .  

 Premature  
Redemption  

The holders of the debentures and the Company may or may not be entitled to the 
right to prematurely redeem, subject to the terms and conditions of each issuance.   

 Interest Rate or 
Yield  

Subject to the prevailing market conditions at the time of issue and offering or under 
terms and conditions of the debentures issued at such time. This shall also be subject 
to notifications of SEC and/or the Office of the SEC and/or other related notifications, 
rules and regulation in force at such time the debentures are issued and offered. 

 Authority to 
determine other 
details  
 

The Board of Directors or a person designated by the Board of  Directors shall be 
entrusted with power and authority to do the  following :  
 
(1) To determine the details in connection with debentures, among other things, types, 

names, interest rates, maturity, redemption period, appointing the representative of 
debentures holder as well as details regarding an offer for sale including but not 
limited to price, method and period to offer and allot such debentures.  

  

  (2) To appoint financial advisors, and/or underwriter, and/or credit rating agencies to rate 
credit of issuer and/or security, and/or other person where such appointment is 
required under related rules and regulations and or in any event as they deem fit.  

  (3) To contact, negotiate, enter into, execute, and amend contracts    and/or documents 
as well as to contact, furnish information, submit documentation to the Office of 
the SEC and /or other such debentures and to do any and all acts and things 
necessary or requisite as they deem fit.  

 Proposal of the  
Proceeds  

The proceeds will be used for the company’s operation and business 
expansion  

 
  The board have considered and recommended issuance and sale of Debentures of all types and forms of 

debentures (secured or unsecured debentures) in one and/or multiple offering in the aggregate principal amount not 
exceeding Baht 800,000,000.- for AGM approval. 
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Agenda10 Otherissues(ifany)
  All shareholders are welcomed to attend the Annual General Shareholders’ Meeting 1/2009 on Thursday April 

30th, 2009 at 2:00 P.M. at Taratip 1-2 room 2nd floor, The Imperial Tara Hotel, 18/1, Sukhumvit 26, Klongton, 
Bangkok. (map on Attachment 4) 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 5, which each shareholder can select only one form to be appropriated with 
his purpose. Shareholders may also down load the forms from www.ple.co.th 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. 

 
  In case the shareholders would like to assign the proxy to independent directors, the company proposes 

Dr.Singchai Aroonvuphiphong, the chairman of the audit committee to be your proxy holder. Dr.Singchai’s biography 
as per the attachment 6. 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 10260. within Wednesday April 29th ,2009.   

 
 
 
Sincerely yours, 
Power Line Engineering Public Company Limited 
 
  
 
......................................... 
( Mr. Swake Srisuchart )                                      
 President 
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เอกสารแนบ 1 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี2551
บริษัทเพาเวอร์ไลน์เอ็นจิเนียริ่งจํากัด(มหาชน)

วันที่23เมษายน2551
 
 
 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2551 ประชุม ณ ห้องธาราทิพย์ 1 - 3 ชั้น 2 โรงแรมอิมพีเรียลธารา เลขที่ 18/1 ซอย 
สุขุมวิท 26 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร  
 จํานวนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น (4 เมษายน 2551 เวลา 12.00 น.) รวมทั้งสิ้น 4,467 ราย รวมจํานวนหุ้น
ท่ีถือท้ังส้ิน 546,148,856 หุ้น จํานวนผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะท่ีเข้าประชุมท้ังส้ิน 126 ราย รวมจำนวนหุ้นท่ีถือท้ังส้ิน 240,530,387 หุ้น 
คิดเป็นร้อยละ 44.04% ครบเป็นองค์ประชุม  
  

เริ่มประชุมเวลา14.00น.
 นายเสวก ศรีสุชาต ประธานกรรมการ ทําหน้าที่ประธานที่ประชุม กล่าว “ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 27 ระบุไว้ว่าการ
ประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้
ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม” ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วย
ตนเองและรับมอบฉันทะรวมจํานวนทั้งสิ้น 126 คน คิดเป็นจํานวนหุ้นทั้งสิ้น 240,530,387 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 44.04% ของจํานวนผู้
ถือหุ้นท้ังหมด ปัจจุบันบริษัทฯ มีผูถื้อหุ้นท้ังหมด 4,467 ราย (ส่ีพันส่ีร้อยหกสิบเจ็ดราย) รวมจํานวนหุ้นท้ังส้ิน 546,148,856 หุ้น (ห้าร้อย
ส่ีสิบหกล้านหน่ึงแสนส่ีหม่ืน) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ จึงขอเปิดประชุมใหญ่สามัญผูถื้อหุ้น บริษัท เพาเวอร์ไลน์ 
เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) ประจําปี 2551  
 
 วันนี้เป็นการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นบริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) ประจําปี 2551 ต้องขอขอบคุณท่าน
ผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้กรุณาสละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้  
 
 ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ขอเรียนว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น มีข้อบังคับกําหนดไว้ในเรื่องของการประชุมว่า จะต้องดําเนิน
การไปตามระเบียบวาระที่กําหนดไว้ซึ่งทุกท่านได้มีอยู่แล้ว ในการประชุมจะขอดําเนินการตามระเบียบวาระ สําหรับในเรื่องของการ
ดําเนินการประชุมนั้น จะมีในเรื่องของการต้องออกเสียงหรือเป็นการลงมติ ซึ่งในเรื่องนี้เพื่อให้เป็นไปตามการปฏิบัติที่ถูกต้องและ  
ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบถึงวิธีปฏิบัติในการประชุม การลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงในวาระต่าง ๆ ขอเรียนเชิญ คุณสุธี   
ตันติวณิชชานนท์ เลขานุการบริษัทฯ ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบ  
 
 เลขานุการบริษัทฯ ชี้แจง ดังนี ้
 ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2551 ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการกํากับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิ
ของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่อง เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2551 เป็นการล่วงหน้า โดย
มีรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ http://www.ple.co.th. สําหรับการประชุมใหญ่สามัญ
ผู้ถือหุ้นประจําปี 2551 ในครั้งนี้ มีวาระการประชุมรวมทั้งสิ้น 10 วาระ ดังมีรายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้นําเสนอต่อผู้ถือ
หุ้นทุกท่านแล้ว  
 
 ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 27 ระบุไว้ว่า “ประธานในที่ประชุมฯ มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ 
ว่าด้วยการประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลําดับวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม”  
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 วิธีปฏิบัติในการประชุมการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงในวาระต่างๆ 
 การอภิปราย :  
 ผู ้ใดประสงค์จะกล่าวถ้อยคําต่อที่ประชุมฯ ให้ยกมือขึ้นพ้นศีรษะ เมื่อประธานของที่ประชุมอนุญาต แล้วจึงเดินไปยัง
ไมโครโฟนที่จัดเตรียมไว้ โดยต้องกล่าวถึง  
 • ชื่อ-ชื่อสกุลของผู้อภิปราย  
 • สถานะเป็นผู้ถือหุ้น/หรือผู้รับมอบฉันทะ  
 • และจํานวนหุ้นที่ถืออยู่หรือมอบฉันทะ  
 • แล้วจึงอภิปรายในเนื้อหาตามวาระ  
 
 การออกเสียงลงคะแนน :  
 เพื่อความรวดเร็ว และเพื่อไม่ให้เสียเวลาของผู้ถือหุ้น 

• ท่านประธานจะเรียนถามในทุกวาระว่า จะมีผู้ใดไม่เห็นชอบหรืองดออกเสียงหรือไม่  
• ถ้าไม่มีผู้ไม่เห็นชอบหรืองดออกเสียง ท่านประธานก็จะขอสรุปในวาระนั้นๆ ว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติเป็นเอกฉันท์

รับรอง หรือให้ความเห็นชอบตามที่ประธานเสนอ  
 ถ้ามีผู้ใดไม่ให้ความเห็นชอบ หรืองดออกเสียง ท่านประธานจะขอให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ ไม่ให้ความเห็นชอบ หรืองด
ออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนน  

• ท่านประธานจะขออาสาสมัครจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จํานวน 1 คน เป็นกรรมการตรวจนับคะแนนและผู้สอบบัญชีของ 
บริษัทฯ เพื่อทําหน้าที่ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงให้โปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ  

• เมื่อผู้ถือหุ้นเขียนเครื่องหมายบนบัตรลงคะแนนแล้ว ประธานของที่ประชุมจะสั่งให้เจ้าหน้าที่ไปรับมาเพื่อส่งให้แก่
กรรมการตรวจนับคะแนนต่อไป  

• การเก็บบัตรลงคะแนน จะเก็บเฉพาะผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเท่านั้น 
 
 การนับคะแนนและการประกาศผลคะแนน 

• จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้น ที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงในแต่ละวาระ  
• ส่วนที่เหลือถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ  
• และให้กรรมการตรวจนับคะแนนเป็นผู้ประกาศผลการลงคะแนนในแต่ละวาระที่มีการออกเสียง ลงคะแนนในที่ประชุม  

 
 กรณีที่จะมีผลทําให้การลงคะแนนเสียงเป็นโมฆะ 

• หากบัตรลงคะแนนมีการลงคะแนนไม่ตรงตามวาระที่มีการลงคะแนน  
• หากผู้ลงคะแนนไม่ทำเครื่องหมายใดๆ ในช่องลงคะแนนและส่งให้เจ้าที่ของบริษัทฯ เพื่อตรวจนับคะแนน 
• หากบัตรคะแนนชำรุดจนไม่สามารถวินิจฉัยได้ว่าผู้ลงคะแนนมีความประสงค์จะลงคะแนนเช่นใด  
• หากบริษัทฯ ตรวจสอบพบในภายหลังว่า ผู้รับมอบฉันทะได้เปลี่ยนแปลงการลงคะแนนในบัตรลงคะแนน ทําให้ไม่เป็น

ไปตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะ  
 ไม่ทราบว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีความสงสัยหรือข้อซักถามเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในการประชุม การลงคะแนน เสียง และการนับ
คะแนนเสียงหรือไม่ 
 หากไม่มีผู้ใดซักถาม ก็ถือว่าที่ประชุมรับทราบวิธีปฏิบัติในการประชุม การลงคะแนนเสียง และการนับคะแนนเสียงแล้ว   
ลําดับต่อไปขอเรียนเชิญท่านประธานฯ ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป  
 ประธานฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นอาสาสมัครเป็นกรรมการตรวจนับคะแนน ซึ่งนายไพรสันต์ จันทร์สุริวงศ์ ผู้ถือหุ้นอาสาเป็น
กรรมการนับคะแนนร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นกรรมการตรวจนับคะแนน  
  

เปิดการประชุม
 

วาระที่1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่1/2550เมื่อวันที่27เมษายน2550
  ประธานได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้ส่งสําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 

27 เมษายน 2550 ให้ผู้ถือหุ้นไว้ล่วงหน้าพร้อมกับจดหมายเชิญประชุมแล้ว จึงเรียนถามผู้ถือหุ้นถึงข้อสงสัย (ถ้ามี) เมื่อ
ไม่มีผู้ใดสงสัย ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง  
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 มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว  
 

วาระที่2 พิจารณาผลการดําเนินงานประจําปี2550และรายงานของผู้สอบบัญชี
  ประธานได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าผลการดําเนินงานและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ. วันที่ 31 

ธันวาคม 2550 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบว่าถูกต้อง 
(รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจําปี 2550) ซึ่งสรุปสาระสําคัญได้ดังนี้  

 

 รายการ ปี 2550 

 สินทรัพย์รวม 10,117,379,688 

 หนี้สินรวม 7,032,555,937 

 ส่วนของผู้ถือหุ้น 3,084,823,751 

 รายได้รวม 8,222,700,843 

 กําไรสุทธิ 149,926,518 

 กําไรต่อหุ้น  0.27 

 
  ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมจดหมายเชิญประชุมแล้ว หากมีข้อสงสัยประการใดขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นซัก

ถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ นาย ไพรสันต์ จันทร์สุริวงศ์, นายวีระ ชัยมโน , นาย วิวัฒน์ สันทาพิวัฒน์ และ นายวุฒิชัย 
พีรพัฒนรัตนกุล ได้สอบถามและขอให้ประธานชี้แจงเพิ่มเติม ดังนี้  

2.1  ขอให้ประธานชี้แจงภาพรวมของการดําเนินธุรกิจของบริษัทในปัจจุบัน  
 นายเสวก ศรีสุชาต ประธานกรรมการชี้แจงว่า การดําเนินธุรกิจของบริษัทในปัจจุบัน ประกอบด้วย 3 ส่วน

หลัก ๆ คือ 
1.) รับเหมาก่อสร้างภายในประเทศ ซึ่งเป็นทั้งผู้รับเหมาหลัก และผู้รับเหมารอง  
2.) รับเหมาก่อสร้างในต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันดําเนินการอยู่ที่ประเทศกาต้าร์ (Qatar) และประเทศสหรัฐ

อาหรับอิมิเรตส์ (U.A.E.)  
3.)  ดําเนินโครงการพิเศษ เช่น โครงการบ้านเอื้ออาทรของการเคหะแห่งชาติ และลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ เช่น 

โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมมวลชีวภาพ โรงแรม และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์  
2.2  ความคืบหน้าของการแก้ไขปัญหาลูกหนี้รายบริษัท บํารุงเมืองพลาซ่า จํากัด (BMP) โครงการโบ้เบ้พลาซ่า 

และปัญหาของบริษัทย่อย บริษัท เทคเนอร์ จํากัด (TN) ซึ่งมีผลกระทบกับงบการเงินของบริษัท เนื่องจาก
ต้องมีการตั้งสํารองหนี้ให้กับกิจการทั้ง 2 กิจการ และมีผลทําให้กําไรโดยรวมของบริษัทลดลง  

  นายเสวก ศรีสุชาต ประธานกรรมการ ชี้แจงว่า การแก้ไขปัญหาลูกหนี้ราย BMP “โครงการโบ๊เบ๊ 
พลาซ่า” คาดว่าจะสรุปและบรรลุผลตามเป้าหมายภายในปี 2551 นี้ ส่วนกรณีของ TN อยู่ระหว่างการ
หารือกัน เพื่อแก้ไขปัญหาโครงการบ้านเอื้ออาทร 2 โครงการที่ทาง TN ยังดําเนินการไม่แล้วเสร็จ และมี
ความคืบหน้าค่อนข้างน้อย (โครงการอยุธยา บางปะอิน และโครงการอ่างทอง) โดยคาดว่าจะสรุปการแก้ไข
ปัญหาของ TN ได้ภายในเดือนมิถุนายน 2551 นี้ ทั้งนี้ กําลังเร่งให้ทาง TN เข้าเจรจากับทางการเคหะแห่ง
ชาติ และสรุปประเมินปัญหาที่เกิดขึ้น และแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยเร็ว  

2.3  ผลการดําเนินงานสําหรับการรับเหมางานในต่างประเทศในระยะที่ผ่านมามีผลการดําเนินงานเป็นอย่างไร  
  นายเสวก ศรีสุชาต ประธานกรรมการชี้แจงว่า การรับเหมางานก่อสร้างในช่วงแรกที่ประเทศกาต้าร์ 

โครงการบ้านพักนักกีฬา เอเซียนเกมส์ ที่ดําเนินการเสร็จเรียบร้อยไปแล้วนั้น ในด้านผลกําไรไม่ประสบผล
สําเร็จเท่าที่ควร เนื่องจากเมื่อ 3 ปีที่แล้วได้เข้าไปเริ่มดําเนินการโครงการนี้ ถือว่าเป็นช่วงเรียนรู้ มีปัญหา
ต้องแก้ไขค่อนข้างมาก ซึ่งทําให้เกิดค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง ซึ่งมีผลกระทบต่อกําไรของโครงการนี้ อย่างไร
ก็ตามสําหรับโครงการใหม่ที่ดําเนินการในปัจจุบันอยู่ 3 โครงการ ทั้งใน กาต้าร์ และสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์ มี
ความมั่นใจว่าจะสามารถทํากําไรอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ เนื่องจากมีประสบการณ์ และมีวิธีการบริหาร
ความเสี่ยงที่ดีขึ้น 
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2.4  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารสําหรับงบการเงิน ปี 2550 อยู่ในเกณฑ์ที่สูง มีแนวทางในการแก้ไขปัญหานี้
อย่างไร  

  นายเสวก ศรีสุชาต ประธานกรรมการ ชี้แจงว่า เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมามีการดําเนินการด้านการ
ตลาด สําหรับการประมูลงานในต่างประเทศค่อนข้างสูง อย่างไรก็ตามปัจจุบันกําลังอยู่ระหว่างการปรับปรุง
และควบคุมต้นทุนในส่วนนี้ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น มั่นใจว่าในปี 2551 นี้จะปรับปรุงให้ดีขึ้นได้  

 
2.5 ต้นทุนของวัสดุที่เพิ่มสูงขึ้น จะมีผลกระทบโดยตรงต่อผลกําไรบริษัทมีมาตรการอย่างไร ในการที่จะรักษา

ผลกําไรของบริษัทให้อยู่ในระดับที่น่าพอใจเช่นเดิม  
  นายเสวก ศรีสุชาต ประธานกรรมการ ชี้แจงว่า ในปัจจุบันได้มีมาตรการในการลดความเสี่ยงสำหรับ

ต้นทุนทางตรงหลัก ๆ เช่น เหล็ก ซีเมนต์ และอุปกรณ์หลัก โดยการซื้อล่วงหน้า เพื่อควบคุมต้นทุน ในขณะ
เดียวกันสําหรับงานในต่างประเทศ ได้มีการเจรจาและกําหนดข้อตกลงในส่วนของวัสดุหลักในการก่อสร้าง 
เช่น เหล็ก และซีเมนต์ ในกรณีที่มีราคาสูงเกินกว่าราคาที่ได้กําหนดไว้ในสัญญารับเหมาก่อสร้าง ค่าใช้จ่าย
ส่วนเกินดังกล่าวให้เป็นภาระและความรับผิดชอบของเจ้าของโครงการ  

2.6 มูลค่างานที่เสร็จแต่ยังไม่เรียกเก็บ มีมูลค่าสูงถึง 2 พันล้านบาท เป็นตัวเลขค่อนข้างสูง มีสาเหตุมาจาก
อะไร  

  นายสุธี ตันติวณิชชานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ชี้แจงว่า ตัวเลขดังกล่าวดําเนินการไปตาม
มาตรฐานบัญชีฉบับที่ 49 ซึ่งเป็นเปอร์เซ็นต์งานที่ทําเสร็จแล้ว แต่ยังมิได้มีการวาง Invoice เรียกเก็บเงิน 
ทาง นายเสวก ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ตัวเลขดังกล่าวจะสูงขึ้นเมื่อบริษัทรับงานเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นลักษณะของการ
ดําเนินการในธุรกิจก่อสร้างปกติ  

2.7 ปัญหาเรื่องการสํารองหนี้สูญจะมีอีกหรือไม่ และในส่วนของการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน  
  นายเสวก ศรีสุชาต ประธานกรรมการ ชี้แจงว่าโดยธรรมชาติของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง เมื่อมีการ  

รับงานเพิ่มมากขึ้นโอกาสที่จะต้องประสบกับลูกหนี้ที ่มีปัญหายังคงมีอยู่ อย่างไรก็ตามปัจจุบันคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท และผู้บริหารของบริษัทได้ให้ความสําคัญในส่วนนี้เป็นอย่างมาก และ
เชื่อว่าจะควบคุมปัญหาดังกล่าวนี้ได้ ส่วนเรื่องการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสําหรับการรับงานในต่าง
ประเทศ ในส่วนนี้บริษัทได้บริหารจัดการและลดความเสี่ยงลงได้ ด้วยการถ่วงดุลระหว่างรายรับและราย
จ่ายให้เป็นเงินสกุลเดียวกัน ซึ่งตัวเลขขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนของบริษัทในระยะที่ผ่านมาเป็นตัวเลข
ทางบัญชี (Unrealized loss) ที่เกิดจากทรัพย์สินซึ่งเป็นเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ของบริษัทที่อยู่ในต่าง
ประเทศ  

  
 เมื่อไม่มีผู้สงสัยประการใดเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดําเนินงาน และพิจารณารับรองอนุมัติงบการ
เงิน และรายงานผู้สอบบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550  
 
 มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติเป็นเอกฉันท์รับรองและอนุมัติงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชี สิ้นสุด ณ. 
วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ดังกล่าว  
 

วาระที่3 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
  ประธานได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกําหนดว่าในการ

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตําแหน่งอย่างน้อยจํานวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา 
ถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) ซึ่งในปี
นี้กรรมการซึ่งต้องออกจากตําแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ตามกําหนดวาระ ดังนี้  

 1. นายสิงห์ชัย  อรุณวุฒิพงศ์   กรรมการอิสระ  
 2. พลโทสินชัย  นุตสถิตย์   กรรมการอิสระ  
 3. นายสมประสงค์  บุญยะชัย   กรรมการอิสระ 
 

  บริษัทฯ ได้ทําการประกาศในเว็บไซด์ของบริษัทฯ เชิญผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะ
สม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ รวมทั้งการเสนอระเบียบวาระต่าง ๆ แต่ไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อบุคคล 
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เพื่อรับการพิจารณาคัดสรรเป็นกรรมการบริษัท และไม่มีผู้ใดเสนอระเบียบวาระการประชุมเข้ามายังบริษัทฯ ดังนั้น
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน จึงได้พิจารณาถึงความเหมาะสมที่เป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดําเนินงาน
ของบริษัทฯ ประกอบกับความรู้ความสามารถ, ประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัท และคุณสมบัติที่ครบถ้วนตามพระราช
บัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด, พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ ตามมติคณะกรรมการมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ นายสิงห์ชัย   
อรุณวุฒิพงศ์, พลโทสินชัย นุตสถิตย์ และนายสมประสงค์ บุญยะชัย ที่พ้นจากตําแหน่งตามกําหนดวาระ กลับเข้า  
ดํารงตําแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่ต้อง
ออกตามวาระดังกล่าวข้างต้น  

  
  มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติเป็นเอกฉันท์ให้ นายสิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์, พลโทสินชัย นุตสถิตย์ 

และนายสมประสงค์ บุญยะชัย ที่พ้นจากตําแหน่งตามกําหนดวาระ กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง 
  ปัจจุบัน บริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 8 ท่าน คือ  

 1. นายเสวก  ศรีสุชาต  ประธานกรรมการ  
 2. นายอํานวย  กาญจโนภาศ  รองประธานกรรมการ  
 3. นายสมศักดิ์  คุปตเมธี  กรรมการ  
 4. นายพิสิฐ  โรจนมงคล  กรรมการ  
 5. นายพิสันต์  จินตนาภักดี  กรรมการ  
 6. นายสิงห์ชัย  อรุณวุฒิพงศ์  กรรมการอิสระ  
 7. พลโทสินชัย  นุตสถิตย์  กรรมการอิสระ  
 8. นายสมประสงค์  บุญยะชัย  กรรมการอิสระ  
 

วาระที่4 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่ต้องออกตามวาระ
  ประธานได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่ง 

คราวละ 2 ปี โดยกรรมการที่พ้นจากตําแหน่งตามวาระในปีนี้ คือ  
 1. นายสิงห์ชัย  อรุณวุฒิพงศ์  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 2. พลโทสินชัย  นุตสถิตย์  กรรมการตรวจสอบ  
 3. นายสมประสงค์  บุญยะชัย  กรรมการตรวจสอบ  

  และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นายสิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์, พลโทสินชัย นุตสถิตย์ และ  
นายสมประสงค์ บุญยะชัย มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด, พระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ จึงเห็นสมควรพิจารณา
แต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตําแหน่งตามวาระในครั้งนี้กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยขอให้ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาคณะกรรมการตรวจสอบที่ต้องออกตามวาระ ดังกล่าวข้างต้น  

 
  มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติเป็นเอกฉันท์ให้ นายสิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์, พลโทสินชัย นุตสถิตย์ 

และนายสมประสงค์ บุญยะชัย ที่พ้นจากตําแหน่งตามกําหนดวาระ กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบ ต่ออีก
วาระหนึ่ง  

  ปัจจุบัน บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งสิ้น 3 ท่าน คือ  
 1. นายสิงห์ชัย  อรุณวุฒิพงศ์  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
 2. พลโทสินชัย  นุตสถิตย์  กรรมการตรวจสอบ  
 3.  นายสมประสงค์  บุญยะชัย  กรรมการตรวจสอบ  
  

วาระที่5 พิจารณาอนุมัติการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี2551
  ประธานได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การพิจารณาการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2551 ได้ผ่านการ

พิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน โดยกลั่นกรองและพิจารณาอย่างละเอียดถึงความเหมาะ
สมประการต่าง ๆ แล้ว จึงเห็นสมควรกําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย โดยให้ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ สรุปตามตาราง ดังนี้  
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 ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 

 องค์ประกอบค่าตอบแทน ปี 2551 (ปีที่เสนอ) ปี 2550 

 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท   

 1. ค่าเบี้ยประชุม : กำหนดจ่ายค่าเบี้ยประชุมเป็น 
รายครั้ง เฉพาะครั้งที่มาประชุม 

  

 • ประธาน และกรรมการบริษัท เลขานุการและ 
  ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริษัท 

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

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

 

 ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย 

 องค์ประกอบค่าตอบแทน ปี 2551 (ปีที่เสนอ) ปี 2550 

 ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย (คณะกรรมการตรวจสอบ  

 1. ค่าตอบแทนรายปี    

 • ประธานกรรมการตรวจสอบ 300,000 บาท/คน/ปี 250,000 บาท/คน/ปี 

 • กรรมการตรวจสอบ 250,000 บาท/คน/ปี 220,000 บาท/คน/ปี 

 
  

  มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ บริษัท 
และคณะกรรมการชุดย่อย ประจําปี 2551 ดังนี้  

  

 ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 

 องค์ประกอบค่าตอบแทน ปี 2551 

 1. ค่าเบี้ยประชุม : กำหนดจ่ายค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง  
เฉพาะครั้งที่มาประชุม 

 

 • ประธาน และกรรมการบริษัท เลขานุการและ 
  ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริษัท 

20,000 บาท/คน/ครั้ง 

 • กรรมการอิสระ 40,000 บาท/คน/ครั้ง 

 

 ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย 

 องค์ประกอบค่าตอบแทน ปี 2551 

 1. ค่าตอบแทนรายปี   

 • ประธานกรรมการตรวจสอบ 300,000 บาท/คน/ปี 

 • กรรมการตรวจสอบ 250,000 บาท/คน/ปี 

 

วาระที่6 พิจารณาจัดสรรกําไรและกําไรสะสมประจําปี2550เพื่อตั้งสํารองตามกฎหมาย
  ประธานได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า จากผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ มีกําไรสุทธิ ปี 2550 

จํานวน 136,722,313 บาท เนื่องจากบริษัทต้องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี 2550 สําหรับผลการดําเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 
มกราคม 2550 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2550 เป็นเงินสํารองตามกฎหมาย ดังนี ้ เงินสํารองตามกฎหมาย จํานวน 
6,900,000 บาท รวมเป็นเงินสํารองตามกฎหมาย ทั้งสิ้น 60,800,000 บาท และเงินกําไรสุทธิที่เหลือให้เป็นกําไรสะสม 
โดยให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ  

  นายวีระ ชัยมโน สอบถามว่าตัวเลขกําไรสุทธิปี 2550 จํานวน 136,722,313 บาท เป็นตัวเลขที่แตกต่างจากใน
สรุปรายงานงบการเงินปี 2550 ที่ได้แจกมา  
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  นายธาดา ชุมะศารทูล กรรมการบริหาร ชี้แจงว่า ตัวเลขกําไรสุทธิ ปี 2550 ที่จะนํามาจัดสรรเป็นเงินสํารองตาม
กฎหมาย, กําไรสะสม และเงินปันผล เป็นตัวเลขกําไรที่มาจากงบการเงินประจําปี 2550 เฉพาะบริษัท ส่วนตัวเลขใน
สรุปที่แจกให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นตัวเลขผลกําไรจากงบการเงินรวม ประจําปี 2550  

  หากไม่มีผู้มีคําถามเพิ่มเติม นายเสวก ศรีสุชาต ประธานกรรมการ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรร
กําไรและกําไรสะสมประจําปี 2550 เพื่อตั้งสํารองตามกฎหมาย  

  มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจัดสรรกําไรและกําไรสะสมประจําปี 2550 เพื่อตั้ง
สํารองตามกฎหมาย โดยเงินสํารองตามกฎหมาย จํานวน 6,900,000 บาท รวมเป็นเงินสํารองตามกฎหมาย ทั้งสิ้น 
60,800,000 บาท และเงินกําไรสุทธิที่เหลือให้เป็นกําไรสะสม  

     

วาระที่7 พิจารณาจ่ายเงินปันผล
  ประธานได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลประมาณ 50% ของกําไรสุทธิที่หักภาษีและ

สํารองตามกฎหมายแล้ว จากงบการเงินเฉพาะบริษัท ผลการดําเนินงานในปี 2550 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิ (งบการเงิน
เฉพาะบริษัท) 136,722,313 บาท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่าย
เงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ. วันที่ 30 เมษายน 2551 ณ. เวลา 12.00 น.   
สําหรับหุ้นสามัญจํานวนไม่เกิน 546,148,856 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในอัตราหุ้นละ 0.21 บาท (ยี่สิบเอ็ด
สตางค์) รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นไม่เกิน 114,691,259.76 บาท โดยกําหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 
2551 โดยให้ที ่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สรุปตามตารางการเปรียบเทียบอัตราการจ่าย
เงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้  

  
  ตารางการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา 

รายละเอียดการจัดสรรกําไร ปี 2550(ปีที่เสนอ) ปี 2549 
(ปรับปรุงใหม่) 

กําไรสุทธิ 136,722,313 173,623,738 

จํานวนหุ้น  546,148,856 หุ้น  546,148,856 หุ้น 

เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น  0.21  0.20 

รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น  114,691,259.76  109,229,771.20 

อัตราการจ่ายปันผลต่อกําไรสุทธิ (%)  83.89  62.91 

   
  มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผล สําหรับผลการดําเนินงาน ปี 

2550 งวดระหว่าง 1 มกราคม 2550 ถึง 31 ธันวาคม 2550 ในอัตรา 0.21 บาทต่อหุ้น โดยกําหนดวันปิดสมุดทะเบียน 
เพื่อกําหนดสิทธิในการรับเงินปันผล ณ. วันที่ 30 เมษายน 2551 ณ. เวลา 12.00 น. โดยกําหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 
22 พฤษภาคม 2551  

  

วาระที่8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทน
  ประธานได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากในระยะที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2545 จนถึงปี 2550 บริษัทได้อนุมัติให้ 

บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จํากัด รับเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทตลอดมา โดยบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จํากัด ได้มอบ
หมายผู้สอบบัญชี คือ นายประดิษฐ์ รอดรอยทุกข์ , นางสาวนงราม เลาหอารีดิลก และนายวิชัย จตุรานนท์ เป็นผู้สอบ
บัญชีบริษัท ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดีตลอดมา อย่างไรก็ตามเพื่อให้เป็นตามข้อกําหนด และสอดคล้องกับหลักการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงมีความจําเป็นต้องคัดเลือกผู้สอบบัญชีรายใหม่ เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบ
จากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบดํา
เนินการคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจําปี 2551 ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ดําเนินการคัดเลือกผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติครบถ้วน จํานวน 3 ราย พร้อมข้อเสนอที่ทั้ง 3 ราย ได้เสนอ
มา และได้มีมติให้นําเสนอ บริษัท เอส.เค. แอกเคาน์แต้นท์ เซอร์วิสเชส จํากัด ( S.K.Accountant Services Company 
Limited) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจําปี 2551 ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
แล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจําปี 2551 ดังนี้  
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  •  นายสมชาย คุรุจิตโกศล  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3277 หรือ  
  •  นายอําพล จํานงวัฒน์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4663 หรือ  
  •  นางสาววรรญา พุทธเสถียร  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4387 หรือ  
  •  นายนริศ เสาวลักษณ์สกุล  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5369  
  แห่ง บริษัท เอส.เค. แอกเคาน์แต้นท์ เซอร์วิสเชส จํากัด  
 
  ทั้งนี้ ทั้งสี่ท่านไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ

เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ  
  โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่

ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชี ประจําปี 2551 ดังนี้  
 

 รายการค่าตรวจสอบ ปี 2551 (ปีที่เสนอ) ปี 2550 

 ค่าตรวจสอบบัญชีรายปี  
(รวมค่าสอบทานงบสาขา Qatar และ Dubai) 

1,380,000 900,000 

 ค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส 450,000 450,000 

                    รวม 1,830,000 1,350,000 

 
   จากความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาข้อเสนอของบริษัท เอส.เค. แอกเคาน์แต้นท์ เซอร์วิส

เชส จํากัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระ ที่มีประสบการณ์ และประวัติการปฏิบัติงานตามหน้าที่เป็นอย่างดี ดังนั้น 
คณะกรรมการตรวจสอบจึงขอแนะนําให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง บริษัท เอส.เค. แอกเคาน์แต้นท์ เซอร์วิสเชส 
จํากัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระของบริษัท ในปี 2551 นี้ (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2551 
วันที่ 24 มีนาคม 2551)  

  นายวีระชัย ชัยมโน เสนอว่า ควรระบุชื่อและบริษัทผู้สอบบัญชี 3 ราย ที่ได้เสนอเข้ามาเพื่อคัดเลือกเป็นผู้สอบ
บัญชีบริษัทในครั้งนี้ด้วย เพื่อผู้ถือหุ้นจะได้มีรายละเอียดครบถ้วนและสอบถามถึงสาเหตุที่ต้องเปลี่ยนผู้สอบบัญชี นาย
สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบชี้แจงว่า ผู้สอบบัญชีรายเดิมได้คิดค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้นจากปี 
2550 เป็น 2 เท่าในขณะที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่า ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 รายที่เสนอเข้าคัดเลือกเป็น  
ผู้สอบบัญชีบริษัท ประจําปี 2551 นี้มีมาตรฐานการทํางานและประสบการณ์ที่ใกล้เคียงกัน จึงได้พิจารณาคัดเลือก  
ผูส้อบบัญชีดังกล่าวของบริษัท เอส.เค. แอกเคาน์แต้นท์ เซอร์วิสเชส จํากัด (S.K.Accountant Services Company Limited) 
ซึ่งเสนอราคาต่ำกว่าเป็นผู้สอบบัญชีบริษัทให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา 

 
  หากไม่มีผู้มีคําถามเพิ่มเติม นายเสวก ศรีสุชาต ประธานกรรมการ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง

ผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน 
  มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนประ

จําปี 2551 คือ นายสมชาย คุรุจิตโกศล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3277 หรือ นายอําพล จํานงวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาต เลขที่ 4663 นางสาววรรญา พุทธเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4387 หรือ นายนริศ เสาวลักษณ์สกุลผู้
สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5369 แห่ง บริษัท เอส.เค. แอกเคาน์แต้นท์ เซอร์วิสเชส จํากัด โดยมีค่าตอบแทน ค่าตรวจ
สอบบัญชีรายปี (รวมค่าสอบทานงบสาขา Qatar และ Dubai) จํานวน 1,380,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นบาท
ถ้วน) และค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส จํานวน 450,000 บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  

  

วาระที่9 พิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญจำนวน180,000,000หุ้นมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ1บาทเพื่อเสนอขาย
  ให้บุคคลในวงจำกัด(PrivatePlacement)

  ประธานได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ ขอรายงานความคืบหน้า ดังนี้ การจัดสรรหุ้น
สามัญ จำนวน 180,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) 
ตามที่ได้อนุมัติไว้แล้วในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2549 ได้อนุมัติให้ จัดสรรหุ้น
สามัญใหม่จากการเพิ่มทุนจดทะเบียน จํานวน 180,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้กับ
บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ.12/
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2543 เรื่องการขออนุญาต และการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ในราคาไม่ต่ำกว่าราคาตลาดของหุ้นบริษัท โดย
ราคาตลาดให้คำนวณจากราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทย้อนหลังเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการ
ติดต่อกันแต่ไม่เกินสิบห้าวันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขาย โดยให้้คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่
คณะกรรมการบริหารมอบหมายเป็นผู้มีอํานาจในการพิจารณากําหนดข้อกําหนด เงื่อนไข และรายละเอียดในการ
เสนอขายต่าง ๆ รวมถึงการพิจารณากําหนดราคา ให้สอดคล้องตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง โดยในระยะเวลาที่ผ่านมาได้มีกลุ่มนักลงทุนที่สนใจหลายกลุ่มให้การสนใจที่จะเข้ามาซื้อ
หุ้นดังกล่าว แต่ยังไม่สามารถหาข้อยุติในเรื่องของราคาหุ้นและเงื่อนไขอื่นบางประการได้ จึงยังมิได้มีการจัดสรรหุ้น  
ดังกล่าว ให้แก่ผู้ลงทุนกลุ่มใด อย่างไรก็ตามยังมีกลุ่มผู้ลงทุนที่ได้ให้ความสนใจกับหุ้นจำนวนดังกล่าวอยู่ ซึ่งอยู่ใน
ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท  

  นายวีระ ชัยมโน สอบถามว่า การเพิ่มทุนดังกล่าวนี้มีความจําเป็นอย่างไร และหากบริษัทสามารถบริหาร
กระแสเงินสด (Cash flow) ของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะยังคงมีความจําเป็นต้องเพิ่มทุน จํานวนดังกล่าวนี้อีก 
หรือไม่  

  นายเสวก ศรีสุชาต ประธานกรรมการ ชี้แจงว่า การที่บริษัทยังมีการรับเหมางานในต่างประเทศเพิ่มเติม ซึ่งต้อง
ใช้เงินทุนหมุนเวียนจำนวนค่อนข้างสูง บริษัทจึงยังคงมีความจําเป็นในเรื่องการเพิ่มทุนดังกล่าว เนื่องจากในต่าง
ประเทศ การที่จะให้ธนาคารในต่างประเทศเข้ามาสนับสนุนเป็นเรื่องค่อนข้างยาก นอกจากนั้นธนาคารของไทยเองก็ยัง
ไม่ได้ให้การสนับสนุนการดําเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในตะวันออกกลางมากนัก ส่วนเรื่องการบริหาร (Cash flow) ใน
ปัจจุบันบริษัทได้ดำเนินการอยู่แล้วสำหรับการก่อสร้าง แต่ละโครงการ 

  นายธาดา ชุมะศารทูล กรรมการบริหารแจ้งว่าในวาระนี้ ได้มีผู้รับมอบอํานาจจากผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่าง
ประเทศ จำนวน 5 ราย รวม 5,679,500 หุ้น ได้ขอลงมติไม่เห็นด้วยกับการเพิ่มทุนดังกล่าว จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมรับ
ทราบว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นเพียงวาระแจ้งเพื่อทราบ ไม่มีการลงมติ  

  มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบตามที่เสนอ  
  

วาระที่10พิจารณาเรื่องอื่นๆ(ถ้ามี)
  ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใด เพื่อพิจารณาอีก ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุม  

 

ปิดประชุมเวลา16.45น.
  
  
 ลงนาม ...............................................  
 ( นายเสวก ศรีสุชาต )  
  
ลงนาม ............................................... , ...............................................  
          ( นายเสวก ศรีสุชาต )    ( นายอํานวย กาญจโนภาศ )  
         กรรมการ  
  
 บันทึกการประชุมโดย  
  
  
  ...............................................  
 ( นายสุธี ตันติวณิชชานนท์ )  
 เลขานุการบริษัท  
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Attachment 1 

Minutesof2008AnnualGeneralShareholdersMeeting
PowerLineEngineeringPublicCompanyLimited

23rdApril2008
 

2008 annual general shareholders meeting was held at  
Tarathip 1-3, 2nd floor, Imperial Tara, 18/1 Soi Sukhumvit 26, Klongton, Klongtoey Bangkok.  

  
 As of the share registry book closing date (4 April 2008, 12:00pm), there were a total of 4,467 shareholders, holding 
546,148,856 shares. There were altogether 126 shareholders and proxies participated in the meeting, holding 240,530,387 shares, 
representing 44.04% of total paid-up shares, thus forming a quorum.  
  

Themeetingcommencedat2:00pm.
  Mr. Swake Srisuchart, Chairman of the Board, presided as the meeting Chairman. He said that according to the Company’s 
regulation item 27, at least 25 shareholders and proxies or at least one-third of the total paid-up shares must participate in the 
shareholders’ meeting to for a quorum. There were 126 shareholders participated by selves and proxies, holding 240,530,387 
shares, representing 44.04% of total shares outstanding. The Company had 4,467 shareholders (four-thousand, four hundred sixty-
seven) holding 546,148,856 shares (five-hundred forty-six million, one-hundred forty-eighty thousand, eight-hundred fifty-six), thus 
forming quorum according to the Company’s regulation. The Chairman therefore announced commencement of 2008 ordinary 
general shareholders’ meeting of Power Line Engineering Public Company Limited.  
 The Chairman announced that the event was 2008 annual general shareholders’ meeting of Power Line Engineering Public 
Company Limited and gave thank to the meeting participants.  
 Prior to the meeting, the Chairman told participants that the meeting shall proceed according to the agenda that was 
submitted to everyone in prior to the meeting. To ensure that the raising comment, voting process and other meeting practices 
were carried out properly, the Chairman assigned Mr.Suthee Tantivanichanont, the Company’s secretary, to clarify to the 
shareholders.  
 
 The Company’s secretary clarified as follow  
 During the 2008 shareholders’ meeting, to promote good corporate governance concerning shareholders’ rights, the 
Company allowed shareholders to raise agenda to be discussed in the meeting and nominate qualified person to be director 
candidate to be elected in the meeting prior to the meeting. The criteria and procedures as disclosed in the Company’s website 
http://www.ple.co.th. For this 2008 general shareholders’ meeting, there were 10 agendas, details as mentioned in the invitation 
sent to the shareholders prior to the meeting.  
 The Company’s regulation item 27 indicated that “The Chairman of the meeting has duty to ensure that the meeting could 
proceed according to the Company’s regulation concerning meeting. The meeting could resolve to change the order of meeting 
agenda with at least two-third of total participated shareholders.  
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 Meeting Procedures on voting and vote counting  
 Raising issues:  
 Any participants who wish to raise any issue to the meeting must raise his hand. Once the Chairman allow, the participant 
could walk over to the microphone and address following details.  
 • Name-surname of the participant  
 • Status, whether a shareholder or proxy  
 • No. of shares hold, or shares represent in case of proxy  
 • Any addressed issues.  
 
 Voting process:  
 For quick resolution process and to save participants’ time,  

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

to approve the agenda as proposed by the Chairman.  
 If there is anyone who object or abstain in any agenda, the Chairman shall ask the shareholders and proxies to vote the 
objection or abstinence in the voting ballets.  

• The Chairman shall ask for a volunteer from the meeting to be vote counter together with the Company’s 
accounting auditor to oversee the vote counting process to ensure transparency and compliance with the relevant 
laws and Company’s regulations. 

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

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

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

 
 Cases that will make voting process invalid  

• If the voting ballet has number of votes inconsistent with the voted agenda  
• If the voter does not make any sign in the voting space and submit the ballet over the Company’s staff for counting.  
• If the voting ballet is damaged to the point that the voter’s intention cannot be identified.  
• If the Company found out later that the proxies change the voting intention to be inconsistent with the intention of 

the shareholders.  
 The secretary asked if any shareholder has any question or doubt regarding meeting practices, voting and voting counting 
process or not.  
 Since no one raised any question, the Company assumed that the meeting was well-aware of the meeting practices, 
voting and voting counting process. Then the secretary invited the Chairman to proceed with the meeting agendas.  
 The Chairman asked for a volunteer from the meeting to oversee the vote counting process. Mr. Praison Jansuriwong, a 
shareholder, volunteered to count the voting together with the Company’s accounting auditor to be vote counting committee.  
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Agenda1Toconsiderandadopttheminutesofannualgeneralshareholders’meetingno.1/2550
  on27April2007

  The Chairman clarified that the Company had sent every shareholder a copy of meeting minutes from the 
ordinary general shareholders’ meeting no. 1/2550 on 27th April 2007 together with the meeting invitation prior to the 
meeting. The Chairman asked the meeting if there was any question regarding the minutes. When no one raised any 
question, the Chairman proposed to the meeting to consider approving the meeting minutes.  

  Resolution The Meeting unanimously approved the meeting minutes.  
 

Agenda2 Toconsiderandapprovethe2007financialstatementsandauditreport.
  The Chairman clarified to the meeting that the Company’s operation results and consolidated financial 

statements of the Company and subsidiaries as of 31 December 2007 had been audited by the certified accounting 
auditor and were approved by the audit committee as correct (details as shown in the 2007 annual report). The 
important details could be summarized as follow:  

 

 Item 2007 

 Total assets  10,117,379,688 

 Total liabilities  7,032,555,937 

 Shareholders’ equity 3,084,823,751 

 Total revenue 8,222,700,843 

 Net profits 149,926,518 

 Earnings per share 0.27 

 
  The Company has submitted the details along with the meeting invitation. The Chairman ask if the 

shareholders have any questions regarding 2007 operation. Mr. Praison Jansuriwong, Mr. Veera Chaimano,   
Mr. Wiwat Santapiwat and Mr. Wutthichai Piraphat-Rattanakul raised questions, which had been clarified by the 
Chairman, as follow:  

2.1  The participants asked the Chairman to clarify the Company’s current operation.  
 Mr. Swake Srisuchart, Chairman of the Board, clarified that the Company’s operation consists of 3 major 

businesses, which are:  
1.)  Domestic construction work. The Company operates as both main and sub-contract contractor.  
2.)  Overseas construction work. The Company currently operates a construction work in Qatar and 

United Arab Emirates (U.A.E.).  
3.)  Special projects, such as Baan Eua Arthorn of National Housing Authority and other investments 

such as biomass thermal power plant, hotel and property development business.  
2.2  The participants asked the Chairman to clarify progress on the debtor, Bumrungmuang Plaza Company 

Limited (BMP), Boobae Plaza Project and problem of the Company’s subsidiary Technor Company Limited 
(TN), which affect the Company’s financial statements as the Company has set provision for both 
businesses and resulted in lower profits.  

  Mr. Swake Srisuchart, Chairman of the Board, clarified that the problem about the debtor, BMP, 
Boobae Plaza Project, the Company could reach resolution as planned within the end of 2008. For TN, 
the Company was still discussing with the Company to solve the problem on 2 Eua Arthorn projects that 
TN did not complete and show little progress (Auytthaya Bang Pa-In and Aungthong projects). The 
Company expected to solve the problem within June 2008. TN is currently negotiating with the National 
Housing Authority on the existing problem and solutions.  
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2.3  The participants asked the Chairman to clarify the operation of the overseas projects and how did the Company 
do in the previous projects.  

  Mr. Swake Srisuchart, Chairman of the Board, clarified that for the Asian Game athlete’s housing project 
in Qatar that has been completed; the profitability is not satisfactory as the Company is in learning stage 3 
years ago. There were many problems that caused additional costs that affect the project’s profitability. 
However, for the current 3 projects in Qatar and U.A.E., the Company confident that it could manage good 
profitability as the Company has more experience and better risk management measures.  

2.4  The participants asked the Chairman that 2008 Sales and administration expenses were on the high side. How 
did the Company plan to do to manage this problem?  

  Mr. Swake Srisuchart, Chairman of the Board, clarified that in recent years, the Company has carried out 
a lot of marketing activities to bid for overseas project. The Company is working on cost control to ensure 
higher efficiency, which should be improved in 2008.  

2.5  The participants asked the Chairman about the impact of rising construction materials prices on the Company. 
What did the Company plan to do to maintain the Company’s profitability?  

  Mr. Swake Srisuchart, Chairman of the Board, clarified that the Company has a policy to reduce risk from 
major raw materials such as steel, cement and other construction materials by buying forward to control cost. 
For the overseas projects, the Company has negotiate and sign the condition about the major construction 
materials, such as steel and cement, in the manner that if prices exceeded what was agreed in the contract, 
the additional costs would be on the project owner’s behalf.  

2.6  The participants asked the Chairman about the reason for the completed project due to be collected worth as 
much as Baht 2 billion as the figure is relatively high.  

  Mr.Suthee Tantivanichanont, chief financial officer, clarified that the figure is calculated according to the 
accounting standard edition 49th, which base on percentage of completion, which has not been invoiced. Mr. 
Swake further clarified that the figure will rise if the Company receive more works, and it the nature of the 
construction business.  

2.7  The participants asked the Chairman if there would be more doubtful account and exchange rate losses this 
year.  

  Mr. Swake Srisuchart, Chairman of the Board, clarified that it is the nature of the construction business 
that risk of problematic debtor rise as the Company receive more works. The Company’s risk management 
committee and Board of Directors have worked closely to manage the issue. The Company believed that 
problem could be contained and minimized. For the foreign exchange losses issue from overseas project, the 
Company could manage and reduce exposure by matching incomes and expenses in the same currency. The 
recent reported foreign exchange losses are merely unrealized loss that arose from the Company’s machine 
and equipment in the foreign countries.  

  
 When no one raised further question, the Chairman proposed that the meeting acknowledged the Company’s operation 
result and approved report of the accounting auditor for the fiscal year ended 31 December 2007.  
 
 Resolution  The Meeting considered and unanimously approved the financial statements and report of the accounting 
auditor for the fiscal year ended 31 December 2007 as proposed by the Chairman. 

 

Agenda3 ToconsiderandapprovetheelectionofDirectorsinreplacementofthose
   whoareduetoretirebyrotation.

  The Chairman clarified to the meeting that according to the Public Company Limited Act B.E. 2535, at least 
one-third of the Company’s Board of Directors must be retired by rotation during the ordinary general shareholders’ 
meeting. If the numbers of the Board cannot be divided by 3, then the Company shall pick the numbers closest to 
one-third to be retired. The directors who were due to be retired by rotation this year were:  
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  1.  Mr. Singchai  Aroonvuthiphong  Independent Director  
  2.  Lt. Gen. Sinchai  Nutsatid Independent Director  
  3.   Mr. Somprasong  Boonyachai  Independent Director  
  The Company announced in the Company’s website to invite the shareholders to nominate a qualified person 

to be director candidate. As no shareholder nominated anyone, the nomination and remuneration committee 
considered the alternatives for the best interest of the Company. The committee carefully considered the skills and 
experience of the candidates as well as the requirement of the Public Company Limited Act and Securities Acts. The 
committee unanimously proposed that Mr. Singchai Aroonvuthiphong, Lt. Gen. Sinchai Nutsatid and Mr. Somprasong 
Boonyachai who were retired by rotation be re-appointed back for another tenure. The Chairman proposed that the 
meeting considered approved appointment of the directors who were due to be retired by rotation as proposed by 
the selection and remuneration committee.  

  Resolution The Meeting considered and unanimously approved that Mr. Singchai Aroonvuthiphong, Lt. Gen. 
Sinchai Nutsatid and Mr. Somprasong Boonyachai who were retired by rotation be re-appointed back for another 
tenure.  

  The Company’s Board of Directors currently comprised of 8 directors:  
  1.  Mr. Swake  Srisuchart  Chairman of the Board  
  2.  Mr. Amnuay  Karnjanopas  Vice Chairman  
  3.  Mr. Somsak  Kuptamatee  Director  
  4.  Mr. Pisit  Rojanamongkol  Director  
  5.  Mr. Pisant  Chintanapakdee  Director 
  6.  Mr. Singchai  Aroonvuthiphong  Independent Director  
  7.  Lt. Gen. Sinchai  Nutsatid  Independent Director  
  8.  Mr. Somprasong  Boonyachai  Independent Director  
 

Agenda4 Toconsiderappointingauditcommitteetoreplacetheauditcommitteewhowere
   duetoberetiredbyrotation.

  The Chairman clarified to the meeting that according to the Company’s regulation, the tenure of audit 
committee is 2-year term. The audit committee members who were due to be retired this year were:  

  1.  Mr. Singchai  Aroonvuthiphong  Chairman of the Audit Committee  
  2.  Lt. Gen. Sinchai Nutsatid  Audit Committee  
  3.  Mr. Somprasong Boonyachai  Audit Committee  
  The Board of Director considered and deemed appropriate that Mr. Singchai Aroonvuthiphong, Lt. Gen. 

Sinchai Nutsatid and Mr. Somprasong Boonyachai fulfilled the criteria according to the Public Company Limited Act 
and Securities Act and has knowledge and experience in the Company’s business, which could benefit the 
Company. The Board deems appropriate to re-appoint the committee members who were retired by rotation to the 
position for another tenure. The Chairman proposed that the meeting considered re-appointing the audit committee 
back for another tenure.  

  Resolution The Meeting considered and unanimously approved that Mr. Singchai Aroonvuthiphong, Lt. Gen. 
Sinchai Nutsatid and Mr. Somprasong Boonyachai who were retired by rotation be re-appointed back for another 
tenure.  

  The Company’s Audit Committee currently comprised of 3 members:  
  1.  Mr. Singchai Aroonvuthiphong  Chairman of the Audit Committee  
  2.  Lt. Gen. Sinchai Nutsatid  Audit Committee  
  3.  Mr. Somprasong Boonyachai  Audit Committee  
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Agenda5 Toconsiderapprovingdirector’sremunerationforthefiscalyear2008.
  The Chairman clarified to the meeting that the director’s remuneration for the fiscal year 2008 has been 

carefully considered by the nomination and remuneration committee considering various aspects. The committee 
deems appropriate to propose remuneration for the Company’s Board of Director and sub-committees for the 
shareholders’ meeting approval as follow:  

 

 Board of Director’s Remuneration 

 Remuneration Components   2008 Proposed year 2007 

 Board of Director’s remuneration    

 1. Meeting allowance: Paid only when 
participated   

  

 •  Chairman and directors   
   Board’s secretary and assistant.   

Bt20,000/person/time Bt20,000/person/time 

 •  Independent directors  Bt40,000/person/time   Bt40,000/person/time   

 

 Sub-Committees’ Remuneration 

 Remuneration Components   2008 Proposed year 2007 

 Sub-Committees’ remuneration (Audit Committee)   

 1. Annual remuneration   

 • Chairman of the Audit Committee Bt300,000/person/year Bt250,000/person/year 

 • Audit Committee.  Bt250,000/person/year Bt220,000/person/year  

 
  Resolution The Meeting considered and unanimously approved the Company’s Board of Directors and Sub-

Committee’s remuneration for the fiscal year 2008, details as follow.  
 

 Board of Director’s Remuneration 

 Remuneration Components   2008 

 1. Meeting allowance: Paid only when participated   

 • Chairman and directors   
   Board’s secretary and assistant. 

Bt20,000/person/time 

 •  Independent directors  Bt40,000/person/time  

 

 Sub-Committees’ Remuneration 

 Remuneration Components   2008 

 1. Annual remuneration  

 • Chairman of the Audit Committee Bt300,000/person/time 

 • Audit Committee. Bt250,000/person/time 

 

Agenda6 Toconsidertheallocationof2007netprofitsandretainedearningsoftheyear2007
   forlegalreserve.

  The Chairman clarified to the meeting that the Company report the net profits of Baht 136,722,313 for the 
fiscal year 2007. The Company must set aside a legal reserve for the operation period 1 January 2007 to 31 
December 2007 worth Baht 6,900,000, making total legal reserve of Baht 60,800,000. The remaining net profits will 
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be appropriated as retained earnings. The Chairman proposed the meeting to consider and approve the profits 
appropriation.  

  Mr. Veera Chaimano mentioned that the 2007 net profits of Baht 136,722,313 was different from the 2007 
financial statements distributed earlier.  

  Mr. Thada Chumasaratul, an executive director, clarified that the 2007 net profits that would be appropriated 
to be legal reserve, retained earnings and dividend is taken from the 2007 Company Only financial statement. The 
figure mentioned in the documents distributed to the shareholders earlier was from the 2007 consolidated financial 
statements.  

  As no one raise further question, Mr. Swake Srisuchart, Chairman of the Board, proposed that the meeting 
considered and approved appropriation of 2008 profits and retained earnings to be set aside as legal reserve.  

 
  Resolution The Meeting considered and unanimously approved the appropriation of 2008 profits and 

retained earnings. The Company shall set aside a legal reserve of Baht 6,900,000, making total legal reserve of Baht 
60,800,000. The remaining net profits will be appropriated as retained earnings.  

   

Agenda7 Toconsiderandapprovethedividendpayment
  The Chairman clarified to the meeting that the Company has dividend payout policy of 50% of the Company 

Only net profits after tax and legal reserve. For the year 2007, the Company reported Company Only net profits of 
Baht 136,722,313. The Board of Directors deems appropriate that the shareholders considered approve paying 
dividend to the shareholders whose names appear on the registration book as of 30 April 2008, 12:00pm. to no 
more than 546,148,856 shares with par value of Baht 1 each at the rate of Baht 0.21 (Twenty-one satang only) 
which make total dividend no more than Baht 114,691,259.76. The payment date would be on 22 May 2008. The 
Chairman proposed that the meeting considered and approved the dividend payment; details of proposed and 
previous year dividend payment are as follow:  

 
  Dividend comparison table 

Details of earning appropriation  2007 proposed year 2006 (restated) 

Net profits  136,722,313 173,623,738 

No. of shares  546,148,856 shares  546,148,856 shares 

Dividend per share  0.21  0.20 

Total dividend payment  114,691,259.76  109,229,771.20 

Dividend payout ratio (%)  83.89  62.91 

 
  Resolution The meeting considered and unanimously resolved to pay dividend for the operation year 2007 

from 1 January 2007 to 31 December 2007 at the rate of Baht 0.21 a share. The registration book closing date 
would be on 30 April 2008, 12:00pm. The payment date would be on 22 May 2008.  

 

Agenda8 Toconsiderappointingaccountingauditoranddeterminingauditor’sremuneration.
  The Chairman clarified to the meeting that during 2002-2007, the Company appointed the AST Master 

Company Limited as the Company’s accounting auditor. AST Master Company Limited appointed Mr. Pradit 
Rodroytuk, Miss Nongram Laoha-Areedilok and Mr. Vichai Jaturanonda as the Company’s auditors. They consistently 
did well over the stated period. However, to comply with the good corporate governance principle, the Company 
must select the new accounting auditors who were approved by the Office of Securities Exchange Commission. The 
Company’s Board of Directors delegate the selection and remuneration committee select 3 qualified, accounting 
auditor choices for the fiscal year 2008 for the Board’s consideration along with their proposals. The Board resolved 
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to propose S.K. Accountant Services Company Limited as the Company’s accounting auditor for the year 2008. The 
Board of Directors considered and proposed the shareholders to considered and appoint following accounting auditor 
for the year 2008, as follow.  

  • Mr. Somchai Kurujitkosol  CPA no. 3277 or  
  • Mr. Amphon Jamnongwatt  CPA no. 4663 or  
  • Mr. Wanya Puttasatien  CPA no. 4387 or  
  • Mr. Narit Saowaluksakul  CPA no. 5369  
  Of S.K. Accountant Services Company Limited.  
  In all, the aforementioned auditors has no relationship nor conflict of interest with the Company / subsidiaries 

/ management / major shareholder or any related person, thus should be independent to audit and provide any 
comment on the financial statements.  

  With a suggestion from the Audit Committee, the Board of Directors proposed to the shareholders to 
consider 2008 accounting auditing fees as follow,  

  

 Description 2008 proposed year 2007 

 Annual auditing fees  
(including Qatar and Dubai subsidiaries)  

1,380,000 900,000 

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

                  Total 1,830,000 1,350,000 

 
  The Audit Committee carefully considered S.K. Accountant Services Company Limited, which is the 

experienced independent accounting auditor with good track record and proposed the meeting to appoint S.K. 
Accountant Services Company Limited to be the Company’s independent accounting auditor for the fiscal year 2008 
(according to the Audit Committee meeting resolution no. 2/2551, dated 24 March 2008).  

  Mr. Veera Chaimano proposed that the Company should indicate all 3 accounting auditor candidates so the 
shareholder could have complete information for consideration. He further inquired about the reason why the 
Company needed to change the accounting auditor. Mr. Singchai Aroonvuthiphong, Chairman of the Audit 
Committee, clarified that the previous accounting auditor charged twice as much fees as charged in 2007. The Audit 
Committee considered and concluded that the 3 candidates proposed in the meeting has equivalent experiences. So 
the Audit Committee select candidates from S.K. Accountant Services Company Limited which offer lower fees for 
shareholders’ consideration.  

  As no one raise further question, Mr. Swake Srisuchart, Chairman of the Board, proposed that the meeting 
considered and approved appointing accounting auditor and determining auditor’s remuneration.  

 
  Resolution The meeting considered and unanimously resolved to appoint accounting auditor and determine 

2008 auditor’s remuneration by appointing Mr. Somchai Kurujitkosol, CPA no. 3277; or Mr. Amphon Jamnongwatt, 
CPA no. 4663; or Wanya Puttasatien, CPA no. 4387; or Mr. Narit Saowaluksakul CPA no. 5369 of S.K. Accountant 
Services Company Limited with annual auditing fees (including Qatar and Dubai subsidiaries) of Baht 1,830,000 (Baht 
one-million, eight-hundred thirty thousand only) and auditing fee for 3 quarterly financial statements of Baht 450,000 
(Baht four-hundred fifty thousand only).  

 

Agenda9 Toconsidertheallocationof180,000,000ordinaryshareswithparvalueof
   Baht1eachtobeofferedthroughprivateplacement.

  The Chairman informed the meeting about the progress on issuing 180,000,000 shares with par value of Baht 
1 each to be offered via private placement as previously approved in the extraordinary general shareholders’ meeting 
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no. 1/2549, dated 1 December 2006. The meeting approved the Company to issue 180,000,000 new shares with par 
value of Baht 1 each to be allotted via private placement according to the announcement no. Kor.Jor. 12/2543 of the 
Security Exchange Commission concerning permission to offer new shares at the price not lower than the market 
price of the Company’s share. The market price shall be calculated base on weighted average closing price of the 
Company’s share over the period of no less than 7 working days but not more than 15 working days prior to the 
date that determine offering price. The executive board or the delegated committee shall determine criteria, 
condition and details of the offering as well as the offering price to be consistent with the relevant announcement 
and regulations of the Security Exchange Commission and the Stock Exchange of Thailand. In the past, there were 
many investors express their interest in buying such share, but cannot not reach the conclusion regarding offering 
price and other criteria. So the Company did not allot such shares to any party. However, there were some investor 
groups who still interest in the Company’s stock. The Company’s Board of Directors currently considered their 
offers.  

  Mr. Veera Chaimano asked about the necessity of the capital raising. He added that if the Company could 
efficiently manage cash flow, is it still necessary for the Company to raise this capital.  

  Mr. Swake Srisuchart, Chairman of the Board, clarified that the overseas business requires high working 
capital. Therefore, it is necessary for the Company to obtain such fund as it is difficult to receive financial support 
from banks in foreign country. Moreover, the local banks did not really support construction business in the Middle 
East. For the cash flow issue, the Company has efficiently managed cash flow of every project.  

  Mr. Thada Chumasaratul, an executive director, clarified that the proxies who represent 5 foreign investors, 
holding altogether 5,679,500 shares object the capital increase. However, this agenda is just for acknowledgement, 
thus there is no voting.  

 
  Resolution The meeting acknowledged as clarified by the Chairman.  
 

Agenda10 Toconsiderotherissues(ifany)
  As no one raised further issue, the Chairman announced meeting adjourned.  
  The meeting adjourned at 4:45pm. 
  
 
   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 
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เอกสารแนบ 4 
Attachment 4 

MAP


The Imperial Tara Hotel 
18/1SoiSukhumvit26SukhumvitRoad,KhlongTon,KhlongToei,Bangkok10110,Thailand

Tel:66(0)22592900Fax:66(0)26656317





แบบหนังสือมอบฉันทะแบบก.
ProxyFormA

เอกสารแนบ 5 
Attachment 5 

 เขียนที่ ........................................................................ 
 Written At .................................................................. 
 วันที่..............เดือน..............................พ.ศ.................. 
 Date          Month                      Year 
 
 ข้าพเจ้า.............................................................................................. สัญชาติ......................... อยู่บ้านเลขที่ .................. ถนน ................................... 
 I/We    Nationality Address                 Road 
ตำบล/แขวง................................... อำเภอ/เขต ........................................ จังหวัด......................................... รหัสไปรษณีย์ ............................ 
Sub-District District Province Zip Code 
 
เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) 
being a shareholder of Power Line Engineering Public Company Limited 
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.......................................... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ............................................... เสียง ดังนี้ 
holding the total amounting of   shares and the voting right equals to votes as follows: 
 หุ้นสามัญ......................................................... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนเสียง ได้เท่ากับ............................................. เสียง 
 ordinary share    shares equal to voting right votes 
 ขอมอบฉันทะให้ 
 hereby appoint 
 (1) ........................................................................................ อายุ ............ ปี  อยู่บ้านเลขที่ .............................................. ถนน............................ 
 (1)  Age Address Road 
ตำบล/แขวง ........................................ อำเภอ/เขต....................................................... จังหวัด .............................. .... รหัสไปรษณีย์ ...................... หรือ 
Sub-District   District Province Zip Code :             or, 
 (2) ........................................................................................ อายุ ............ ปี  อยู่บ้านเลขที่ .............................................. ถนน............................ 
 (2)  Age Address Road 
ตำบล/แขวง ........................................ อำเภอ/เขต....................................................... จังหวัด .............................. .... รหัสไปรษณีย์ ...................... หรือ 
Sub-District   District Province Zip Code :             or, 
 (3) ........................................................................................ อายุ ............ ปี  อยู่บ้านเลขที่ .............................................. ถนน............................ 
   Age Address Road 
ตำบล/แขวง ........................................ อำเภอ/เขต....................................................... จังหวัด .............................. .... รหัสไปรษณีย์ ......................  
Sub-District   District Province Zip Code : 
 คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม ผู้ถือหุ้นสามัญ  ประจำปี 
2552  ครั้งที่ 1 ในวันพฤหัสบดี ที่ 30  เมษายน 2552  เวลา 14.00 น.   ณ  ห้องธาราทิพย์  1-2  ชั้น  2  โรงแรมอิมพีเรียลธารา  เลขที่  18/1  
ซอย สุขุมวิท 26  แขวงคลองตัน  เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร  10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย 
 Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the 2009 General Shareholders’ Meeting to be held on 
30 April 2009 at 2:00 PM. at the Taratip 1-2 room,on the 2nd Floor, The Imperial Tara Hotel, No. 18/1 Sukhumvit 26 Klongton 
Bangkok 10110 or on the date and at the place as may be postponed or changed. 
 กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ 
 I/We shall be fully liable for any action taken by the proxy holder at the meeting. 
 
 ลงชื่อ  ...................................................................... ผู้มอบฉันทะ 
 Signature                                                      Proxy Grantor 
 (                                                          ) 
 ลงชื่อ...................................................................ผู้รับมอบฉันทะ 
 Signature                                                      Proxy Holder 
 (                                                          ) 
 
 ลงชื่อ...................................................................ผู้รับมอบฉันทะ 
 Signature                                                      Proxy Holder 
 (                                                          ) 
 
 ลงชื่อ...................................................................ผู้รับมอบฉันทะ 
 Signature                                                      Proxy Holder 
 (                                                          ) 
 
หมายเหตุ   ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบ
ฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
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. 





แบบหนังสือมอบฉันทะแบบข.
ProxyFormB

เอกสารแนบ 5 
Attachment 5 

 เขียนที่ ........................................................................ 
 Written At .................................................................. 
 วันที่..............เดือน..............................พ.ศ.................. 
 Date          Month                      Year 
 
 ข้าพเจ้า.............................................................................................. สัญชาติ......................... อยู่บ้านเลขที่ .................. ถนน ................................... 
 I/We    Nationality Address                 Road 
ตำบล/แขวง................................... อำเภอ/เขต ........................................ จังหวัด......................................... รหัสไปรษณีย์ ............................ 
Sub-District District Province Zip Code 
 
เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) 
being a shareholder of Power Line Engineering Public Company Limited 
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.......................................... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ............................................... เสียง ดังนี้ 
holding the total amounting of  shares and the voting right equals to votes as follows: 
 หุ้นสามัญ......................................................... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนเสียง ได้เท่ากับ............................................. เสียง 
 ordinary share    shares equal to voting right votes 
 ขอมอบฉันทะให้ 
hereby appoint 
 (1) ........................................................................................ อายุ ............ ปี  อยู่บ้านเลขที่ .............................................. ถนน............................ 
 (1)  Age Address Road 
ตำบล/แขวง ........................................ อำเภอ/เขต....................................................... จังหวัด .............................. .... รหัสไปรษณีย์ ...................... หรือ 
Sub-District   District Province Zip Code :             or, 
 (2) ........................................................................................ อายุ ............ ปี  อยู่บ้านเลขที่ .............................................. ถนน............................ 
 (2)  Age Address Road 
ตำบล/แขวง ........................................ อำเภอ/เขต....................................................... จังหวัด .............................. .... รหัสไปรษณีย์ ...................... หรือ 
Sub-District   District Province Zip Code :             or, 
 (3) ........................................................................................ อายุ ............ ปี  อยู่บ้านเลขที่ .............................................. ถนน............................ 
 (3)  Age Address Road 
ตำบล/แขวง ........................................ อำเภอ/เขต....................................................... จังหวัด .............................. .... รหัสไปรษณีย์ ......................  
Sub-District   District Province Zip Code : 
 คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม ผู้ถือหุ้นสามัญ  ประจำปี 
2552  ครั้งที่ 1 ในวันพฤหัสบดี ที่ 30  เมษายน 2552  เวลา 14.00 น.   ณ  ห้องธาราทิพย์  1-2  ชั้น  2  โรงแรมอิมพีเรียลธารา  เลขที่  18/1  
ซอย สุขุมวิท 26  แขวงคลองตัน  เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร  10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย 
 Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the 2009 General Shareholders’ Meeting to be held on 
30 April 2009 at 2:00 PM. at the Taratip 1-2 room,on the 2nd Floor, The Imperial Tara Hotel, No. 18/1 Sukhumvit 26 Klongton 
Bangkok 10110 or on the date and at the place as may be postponed or changed. 
  
 ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้ 
 I/We therefore would like to vote for each agenda item as follows: 
 
  วาระที่ 1 พิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2551 
  Agenda 1 Consider and approve the minute of Annual General Shareholder’s Meeting No.1/2008 on April 23rd, 2008. 
 
    (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
    (a)  The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
 
    (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
    (b)  The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 
 
  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
  Agree  Disagree  Abstain 
  
  วาระที่ 2 พิจารณาผลการดำเนินงาน อนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2551         
   และรายงานของผู้สอบบัญชี 
  Agenda 2  Consider the company’s performance and financial statements as of December 31st ,2008 and Auditor report. 
 
    (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
    (a)  The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
 
    (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
    (b)  The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 
  
  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
  Agree  Disagree  Abstain 



 
  วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 
  Agenda 3 Consider and appoint the member of the Board of Directors.  
 
    (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
    (a)  The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
 
    (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
    (b)  The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 
  
  การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
  Vote for an individual nominee. 
  นายเสวก    ศรีสุชาต 
  Mr. Swake   Srisuchart 
  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
  Agree  Disagree  Abstain 
 
  การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
  Vote for an individual nominee. 
  นายอำนวย กาญจโนภาศ  
  Mr.Amnuay Karnjanopas   
  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
  Agree  Disagree  Abstain 
 
  การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
  Vote for an individual nominee. 
  นายพิสันต์    จินตนาภักดี 
  Mr.Phisant    Chintanapakdee    
  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
  Agree  Disagree  Abstain 
 
  วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2552 
  Agenda 4 Consider and determine the remuneration for the Board of Directors 
 
    (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
    (a)  The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
  
    (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
    (b)  The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 
 
  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
  Agree  Disagree  Abstain 
 
 
  วาระที่ 5 พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิ และกำไรสะสม ประจำปี 2551 เพื่อตั้งสำรองตามกฎหมาย 
  Agenda 5  Consider allocation of net profit of the year 2008.  
 
    (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
    (a)  The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
  
    (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
    (b)  The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 
 
  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
  Agree  Disagree  Abstain 
 
 
 



  วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลของผลการดำเนินงาน ประจำปี 2551 
  Agenda 6 Consider no dividend for the financial year 2008. 
 
    (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
    (a)  The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
  
    (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
    (b)  The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 
 
  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
  Agree  Disagree  Abstain 
 
  วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน 
  Agenda 7   Consider and appoint the auditor and his fee. 
 
    (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
    (a)  The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
 
    (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
    (b)  The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 
 
  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
  Agree  Disagree  Abstain 
 
  วาระที่ 8  พิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญ จำนวน 180,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้ หุ้นละ 1 บาท  
    เพื่อเสนอขายให้บุคคลในวงจำกัด  (Private Placement) 
  Agenda 8   Consider allotment of 180,000,000 shares with par value of Baht 1/share through the private placement process. 
 
    (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
    (a)  The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
 
    (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
    (b)  The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 
 
  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
  Agree  Disagree  Abstain 
 
  วาระที่ 9 พจิารณาอนมุตัอิอกหุน้กูท้กุประเภทและรปูแบบ (มหีลกัประกนัหรอืไมม่หีลกัประกนั) วงเงนิรวมไมเ่กนิ 800 ลา้นบาท 
  Agenda 9   Consider the issuance and sale of Debentures of all types and forms of debentures (secured or unsecured  
    debentures) in one and/or multiple offering in the aggregate principal amount not exceeding Baht 800,000,000.- 
 
    (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
    (a)  The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
 
    (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
    (b)  The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 
 
  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
  Agree  Disagree  Abstain 
 
 
  วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 
  Agenda 10 Consider other subjects (if any) 
  
    (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
    (a)  The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
 
    (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
    (b)  The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 
 
  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
  Agree  Disagree  Abstain 
 



(5)   การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง
และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 

(5)   Voting of proxy holder in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as invalid and not my voting as a 
shareholder. 

 
(6)   ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา

หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะ
มีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

(6)    In case I have not declared a voting intention in an agenda or my determination is not clear or in case the meeting considers or passes 
resolutions in any matters apart from those agendum specified above, including the case that there is any amendment or addition of any 
fact, the proxy holder shall have the right to consider and vote as to his/her consideration. 

  
 กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือน
ว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ 
 Any activities undertaken by the proxy during the meeting, unless the proxy votes against what I have specified in this authorization form, is to 
be considered that I have acted of my own accord in all instances. 
 
 
 
     ลงชื่อ....................................................................... ผู้มอบฉันทะ 
     Signature    Proxy Grantor 
           (    ) 
 
     ลงชื่อ....................................................................... ผู้รับมอบฉันทะ 
     Signature    Proxy Holder 
           (    ) 
 
     ลงชื่อ.......................................................................ผู้รับมอบฉันทะ 
     Signature    Proxy Holder 
           (    ) 
 
     ลงชื่อ....................................................................... ผู้รับมอบฉันทะ 
     Signature    Proxy Holder 
           (    ) 
หมายเหตุ 
Remarks 
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้น

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

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

nominee. 
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น  ผู้รับมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบ

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

Attachment to Proxy Form B 
 
 
 



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

 
 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ  ประจำปี 2552   ครั้งที่ 1 ในวันพฤหัสบดีที่ 30  เมษายน  2552   เวลา 14.00 น.    ณ  ห้องธาราทิพย์  1-2    ชั้น  2  
โรงแรมอิมพีเรียลธารา  เลขที่  18/1  ซอย สุขุมวิท 26  แขวงคลองตัน  เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร  10110  หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่
อื่นด้วย 
 In the  Meeting for 2009 General Shareholders’ Meeting to be held on April 30th, 2009 at 2:00 PM. at the Taratip 1-2 room, on the 2nd Floor, The 
Imperial Tara Hotel, No. 18/1 Sukhumvit 26  Klongton  Bangkok 10110 or on the date and at the place as may be postponed or changed. 
 
  วาระที่................ เรื่อง........................................................................................................... 
  Agenda :   Subject : 
 
    (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
    (a)  The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.  
  
    (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
    (b)  The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.  
 
  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
  Agree  Disagree  Abstain 
  
  วาระที่................ เรื่อง........................................................................................................... 
  Agenda :  Subject : 
  
    (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
    (a)  The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.  
 
    (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
    (b)  The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.  
 
  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
  Agree  Disagree  Abstain 
 
  วาระที่................ เรื่อง........................................................................................................... 
  Agenda :  Subject : 
  
    (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
    (a)  The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.  
 
    (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
    (b)  The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.  
  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
  Agree  Disagree  Abstain 
 
  วาระที่................ เรื่อง........................................................................................................... 
  Agenda :  Subject : 
 
    (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
    (a)  The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.  
 
    (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
    (b)  The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.  
  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
  Agree  Disagree  Abstain 
 
  วาระที่................ เรื่อง........................................................................................................... 
  Agenda :  Subject : 
 
    (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
    (a)  The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.  
 
    (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
    (b)  The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.  
  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
  Agree  Disagree  Abstain 

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบข.
AttachmenttoProxyFormB

เอกสารแนบ 5 
Attachment 5 



 
  วาระที่................ เรื่อง........................................................................................................... 
  Agenda :  Subject : 
 
    (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
    (a)  The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.  
    (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
    (b)  The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.  
  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
  Agree  Disagree  Abstain 
 
  วาระที่................... เรื่อง   เลือกตั้งกรรมการ(ต่อ) 
  Agenda :  Subject : To approve the appointment of directors (Con’t) 
 
    ชื่อกรรมการ................................................................................................................ 
    Directors Name 
  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
  Agree  Disagree  Abstain 
 
    ชื่อกรรมการ................................................................................................................ 
    Directors Name 
  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
  Agree  Disagree  Abstain 
 
    ชื่อกรรมการ................................................................................................................ 
    Directors Name 
  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
  Agree  Disagree  Abstain 
 
    ชื่อกรรมการ................................................................................................................ 
    Directors Name 
  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
  Agree  Disagree  Abstain 
 
    ชื่อกรรมการ................................................................................................................ 
    Directors Name 
  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
  Agree  Disagree  Abstain 
 
    ชื่อกรรมการ................................................................................................................ 
    Directors Name 
  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
  Agree  Disagree  Abstain 
 
    ชื่อกรรมการ................................................................................................................ 
    Directors Name 
  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
  Agree  Disagree  Abstain 
 
    ชื่อกรรมการ................................................................................................................ 
    Directors Name 
  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
  Agree  Disagree  Abstain 
 



แบบหนังสือมอบฉันทะแบบค.
ProxyFormC

เอกสารแนบ 5 
Attachment 5 

 เขียนที่ ........................................................................ 
 Written At .................................................................. 
 วันที่..............เดือน..............................พ.ศ.................. 
 Date          Month                      Year 
 
 ข้าพเจ้า.............................................................................................. สัญชาติ......................... อยู่บ้านเลขที่ .................. ถนน ................................... 
 I/We    Nationality Address Road 
ตำบล/แขวง................................... อำเภอ/เขต ........................................ จังหวัด......................................... รหัสไปรษณีย์ ............................ 
Sub-District District Province Zip Code 
 
เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) 
being a shareholder of Power Line Engineering Public Company Limited 
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.......................................... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ............................................... เสียง ดังนี้ 
holding the total amounting of  shares and the voting right equals to votes as follows: 
 หุ้นสามัญ......................................................... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนเสียง ได้เท่ากับ............................................. เสียง 
 ordinary share    shares equal to voting right votes 
 ขอมอบฉันทะให้ 
hereby appoint 
 (1) ........................................................................................ อายุ ............ ปี  อยู่บ้านเลขที่ .............................................. ถนน............................ 
 (1)  Age Address Road 
ตำบล/แขวง ........................................ อำเภอ/เขต....................................................... จังหวัด .............................. .... รหัสไปรษณีย์ ...................... หรือ 
Sub-District   District Province Zip Code :             or, 
 (2) ........................................................................................ อายุ ............ ปี  อยู่บ้านเลขที่ .............................................. ถนน............................ 
 (2)  Age Address Road 
ตำบล/แขวง ........................................ อำเภอ/เขต....................................................... จังหวัด .............................. .... รหัสไปรษณีย์ ...................... หรือ 
Sub-District   District Province Zip Code :             or, 
 (3) ........................................................................................ อายุ ............ ปี  อยู่บ้านเลขที่ .............................................. ถนน............................ 
 (3)  Age Address Road 
ตำบล/แขวง ........................................ อำเภอ/เขต....................................................... จังหวัด .............................. .... รหัสไปรษณีย์ ......................  
Sub-District   District Province Zip Code : 
 คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม ผู้ถือหุ้นสามัญ  ประจำปี 
2552  ครั้งที่ 1 ในวันพฤหัสบดี ที่ 30  เมษายน 2552  เวลา 14.00 น.   ณ  ห้องธาราทิพย์  1-2  ชั้น  2  โรงแรมอิมพีเรียลธารา  เลขที่  18/1  
ซอย สุขุมวิท 26  แขวงคลองตัน  เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร  10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย 
 Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the 2009 General Shareholders’ Meeting to be held on 
30 April 2009 at 2:00 PM. at the Taratip 1-2 room,on the 2nd Floor, The Imperial Tara Hotel, No. 18/1 Sukhumvit 26 Klongton 
Bangkok 10110 or on the date and at the place as may be postponed or changed. 
  
 ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้ 
 I/We therefore would like to vote for each agenda item as follows: 
 
  มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิลงคะแนนเสียงได้ 
  Grant proxy the total amount of shares holding and entitled to vote. 
 
  มอบฉันทะบางส่วน คือ 
  Grant partial shares of 
  หุ้นสามัญ...................................... หุ้น และมีสิทธิออกเสียงได้........................................... เสียง 
  Ordinary share   shares, entitled to vote right   votes 
 
 
  วาระที่ 1 พิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2551 
  Agenda 1 Consider and approve the minute of Annual General Shareholder’s Meeting No.1/2008 on April 23rd, 2008. 
 
    (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
    (a)  The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
 
    (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
    (b)  The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 
 
  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
  Agree  Disagree  Abstain 
 
 



 
  วาระที่ 2 พจิารณาผลการดำเนนิงาน อนมุตังิบการเงนิของบรษิทัสำหรบัรอบปบีญัชสีิน้สดุ ณ.วนัที ่31 ธนัวาคม 2551         
   และรายงานของผู้สอบบัญชี 
  Agenda 2  Consider the company’s performance and financial statements as of December 31st ,2008 and Auditor report. 
 
    (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
    (a)  The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
 
    (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
    (b)  The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 
  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
  Agree  Disagree  Abstain 
 
  วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 
  Agenda 3 Consider and appoint the member of the Board of Directors.  
 
    (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
    (a)  The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
 
    (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
    (b)  The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 
  
  การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
  Vote for an individual nominee. 
  นายเสวก    ศรีสุชาต 
  Mr. Swake   Srisuchart 
  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
  Agree  Disagree  Abstain 
 
  การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
  Vote for an individual nominee. 
  นายอำนวย กาญจโนภาศ  
  Mr.Amnuay Karnjanopas   
  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
  Agree  Disagree  Abstain 
 
  การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
  Vote for an individual nominee. 
  นายพิสันต์    จินตนาภักดี 
  Mr.Phisant    Chintanapakdee    
  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
  Agree  Disagree  Abstain 
 
 
  วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2552 
  Agenda 4 Consider and determine the remuneration for the Board of Directors 
 
    (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
    (a)  The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
  
    (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
    (b)  The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 
 
 
  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
  Agree  Disagree  Abstain 
 
 
  วาระที่ 5 พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิ และกำไรสะสม ประจำปี 2551 เพื่อตั้งสำรองตามกฎหมาย 
  Agenda 5  Consider allocation of net profit of the year 2008.  
 
    (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
    (a)  The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
  
    (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
    (b)  The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 
 
  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
  Agree  Disagree  Abstain 
 



 
  วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลของผลการดำเนินงาน ประจำปี 2551 
  Agenda 6 Consider no dividend for the financial year 2008. 
 
    (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
    (a)  The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
  
    (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
    (b)  The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 
 
  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
  Agree  Disagree  Abstain 
 
  วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน 
  Agenda 7   Consider and appoint the auditor and his fee. 
 
    (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
    (a)  The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
 
    (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
    (b)  The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 
 
  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
  Agree  Disagree  Abstain 
 
 
  วาระที่ 8  พิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญ จำนวน 180,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท  
   เพื่อเสนอขายให้บุคคลในวงจำกัด  (Private Placement) 
  Agenda 8   Consider allotment of 180,000,000 shares with par value of Baht 1/share through the private   
   placementprocess. 
 
    (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
    (a)  The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
 
    (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
    (b)  The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 
 
  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
  Agree  Disagree  Abstain 
 
  วาระที่ 9 พจิารณาอนมุตัอิอกหุน้กูท้กุประเภทและรปูแบบ (มหีลกัประกนัหรอืไมม่หีลกัประกนั) วงเงนิรวมไมเ่กนิ 800 ลา้นบาท 
  Agenda 9   Consider the issuance and sale of Debentures of all types and forms of debentures (secured or unsecured  
   debentures) in one and/or multiple offering in the aggregate principal amount not exceeding Baht 800,000,000.- 
 
    (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
    (a)  The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
 
    (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
    (b)  The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 
 
  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
  Agree  Disagree  Abstain 
 
 
 
  วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 
  Agenda 10 Consider other subjects (if any) 
  
    (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
    (a)  The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
 
    (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
    (b)  The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 
 
  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
  Agree  Disagree  Abstain 
 



(5)   การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง
และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 

(5)   Voting of proxy holder in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as invalid and not my voting as a 
shareholder. 

 
(6)   ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา

หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะ
มีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

(6)    In case I have not declared a voting intention in an agenda or my determination is not clear or in case the meeting considers or passes 
resolutions in any matters apart from those agendum specified above, including the case that there is any amendment or addition of any 
fact, the proxy holder shall have the right to consider and vote as to his/her consideration. 

  
 กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือน
ว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ 
 Any activities undertaken by the proxy during the meeting, unless the proxy votes against what I have specified in this authorization form, is to 
be considered that I have acted of my own accord in all instances. 
 
 
     ลงชื่อ................................................................ ผู้มอบฉันทะ 
     Signature    Proxy Grantor 
           (    ) 
 
     ลงชื่อ................................................................ ผู้รับมอบฉันทะ 
     Signature    Proxy Holder 
           (    ) 
 
     ลงชื่อ................................................................ ผู้รับมอบฉันทะ 
     Signature    Proxy Holder 
           (    ) 
 
     ลงชื่อ................................................................ ผู้รับมอบฉันทะ 
     Signature    Proxy Holder 
           (    ) 
หมายเหตุ 
Remarks 
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู ้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian)              

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

1)  หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 
 Power of Attorney from shareholder authorizes a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the Proxy Form on behalf of the 

shareholder. 
2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน(Custodian)3.  
 Letter of certification to certify that the signer in the Proxy Form have a permit to act as a Custodian. 

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้
ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

 A shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the Meeting. A shareholder may not split shares and appoint more than 
one proxy holder in order to split votes. 

4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
 In agenda regarding the appointment of new directors, the ballot can be either for all the nominated candidates as a whole or for an individual 

nominee. 
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ

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

Attachment to Proxy Form C. 



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

 
 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ  ประจำปี 2552   ครั้งที่ 1 ในวันพฤหัสบดีที่ 30  เมษายน  2552   เวลา 14.00 น.    ณ  ห้องธาราทิพย์  1-2    ชั้น  2  
โรงแรมอิมพีเรียลธารา  เลขที่  18/1  ซอย สุขุมวิท 26  แขวงคลองตัน  เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร  10110  หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่
อื่นด้วย 
 In the  Meeting for 2009 General Shareholders’ Meeting to be held on April 30th, 2009 at 2:00 PM. at the Taratip 1-2 room, on the 2nd Floor, The 
Imperial Tara Hotel, No. 18/1 Sukhumvit 26  Klongton  Bangkok 10110 or on the date and at the place as may be postponed or changed. 
 
  วาระที่................ เรื่อง........................................................................................................... 
  Agenda :  Subject : 
 
    (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
    (a)  The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.  
  
    (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
    (b)  The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.  
 
  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
  Agree  Disagree  Abstain 
  
  วาระที่................ เรื่อง........................................................................................................... 
  Agenda :  Subject : 
  
    (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
    (a)  The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.  
 
    (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
    (b)  The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.  
 
  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
  Agree  Disagree  Abstain 
 
  วาระที่................ เรื่อง........................................................................................................... 
  Agenda :  Subject : 
  
    (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
    (a)  The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.  
 
    (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
    (b)  The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.  
  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
  Agree  Disagree  Abstain 
 
  วาระที่................ เรื่อง........................................................................................................... 
  Agenda :  Subject : 
 
    (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
    (a)  The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.  
 
    (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
    (b)  The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.  
  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
  Agree  Disagree  Abstain 
 
  วาระที่................ เรื่อง........................................................................................................... 
  Agenda :  Subject : 
 
    (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
    (a)  The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.  
 
    (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
    (b)  The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.  
  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
  Agree  Disagree  Abstain 

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบค.
AttachmenttoProxyFormC
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  วาระที่................ เรื่อง........................................................................................................... 
  Agenda :  Subject : 
 
    (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
    (a)  The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.  
    (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
    (b)  The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.  
  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
  Agree  Disagree  Abstain 
 
  วาระที่................... เรื่อง   เลือกตั้งกรรมการ(ต่อ) 
  Agenda :  Subject : To approve the appointment of directors (Con’t) 
 
    ชื่อกรรมการ................................................................................................................ 
    Directors Name 
  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
  Agree  Disagree  Abstain 
 
    ชื่อกรรมการ................................................................................................................ 
    Directors Name 
  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
  Agree  Disagree  Abstain 
 
    ชื่อกรรมการ................................................................................................................ 
    Directors Name 
  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
  Agree  Disagree  Abstain 
 
    ชื่อกรรมการ................................................................................................................ 
    Directors Name 
  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
  Agree  Disagree  Abstain 
 
    ชื่อกรรมการ................................................................................................................ 
    Directors Name 
  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
  Agree  Disagree  Abstain 
 
    ชื่อกรรมการ................................................................................................................ 
    Directors Name 
  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
  Agree  Disagree  Abstain 
 
    ชื่อกรรมการ................................................................................................................ 
    Directors Name 
  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
  Agree  Disagree  Abstain 
 
    ชื่อกรรมการ................................................................................................................ 
    Directors Name 
  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
  Agree  Disagree  Abstain 
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ประวัติดร.สิงห์ชัยอรุณวุฒิพงศ์(กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ)
 
ชื่อ/นามสกุล ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์ 
วัน/เดือน/ปีเกิด 25 ตุลาคม 2503 อายุ 49  ปี 
ประวัติการศึกษา ปริญญาเอก สาขาการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต 
 ปริญญาโท  สาขา บริหารทั่วไป  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
 ประกาศนียบัตร สาขาสอบบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 ปริญญาตรี  สาขา การบัญชี  มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
ประวัติการทำงาน ปัจจุบัน    กรรมการอิสระ และ 
  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) 
 ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท สิรินทร์ ซีพีเอ จำกัด  
 ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เกรซเฟิร์ม จำกัด 
 ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) 
 2533-2536 ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายและการบัญชี จำกัด 
 2529-2533 ผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายใน บริษัท สยามยามาฮ่า จำกัด 
 2526-2529 หัวหน้าสายตรวจสอบ สำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ   
ประสบการณ์ด้านการสอน  
 ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษ  มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
 ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
 ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยรังสิต 
 ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยธนบุรี 
 ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาราชภัฏสวนดุสิต 
 ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษ วิทยาลัยเทคโนโลยีราชธานี 
 2542-2546 อาจารย์พิเศษ วิทยาลัยรัชต์ภาคย์ 
 2538-2538 อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
 2534-2540 อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยสยาม 
ตำแหน่งพิเศษ 

• อนุกรรมการสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2544-2546, 2546-2548 (ฝ่ายประสาน
งานสาขา) 

• ประธานคณะกรรมการฝ่ายวิชาการและวารสารผู้สอบบัญชีภาษีอากร พ.ศ.2545-2546 สมาคมนักภาษีอากรไทย 
• เลขาธิการสมาคมนักภาษีอากรไทย พ.ศ. 2546-2547  

 
ผลงานทางวิชาการ 

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

ความเชี่ยวชาญพิเศษ 
• ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
• ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ 
• วิทยากรบรรยายด้านบัญชีและภาษี 
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DirectorProfile(IndependentDirector/ChairmanoftheAuditCommittee)
 
Name: Dr. Singchai   Aroonvuthiphong 
Birth date: 25 October 1960  Age 49   years old 
Education: Doctoral Degree General Business Suan Dusit Rajabhat University  
 Master Degree  General Administration  University of the Thai Chamber of Commerce 
 Diploma  Accounting Auditor  Thammasat University 
 Bachelor Degree  Accounting   Ramkhamhaeng University 
Work Experience: Present Independent and 
  Chairman of Audit Committee Power Line Engineering Public Company Limited 
 Present   Manager Director        Sirin CPA Company Limited 
 Present Manager Director Gracefirm Company Limited  
Present  Independent Director and 
 Member of the Audit CommitteeThantawan Industry Public Company Limited 
 1990-1993  General Manager Siam Legal and Accounting Constant Company Limited 
 1986-1990  Audit Manager  Siam Yahama Company Limited 
 1983-1986  Audit Chief DIA Accounting Auditor   
Lecturer Experience 
 Present  Special Lecturer Ramkhamhaeng University 
 Present  Special Lecturer Rajamangala University of Technology Thanyaburi 
 Present  Special Lecturer Bangkok University 
 Present  Special Lecturer Rangsit University 
 Present  Special Lecturer Thonburi University 
 Present  Special Lecturer Suan Dusit Rajabhat University 
 Present  Special Lecturer Ratchathani College of Technology 
 1999-2003  Special Lecturer  Rajapark College 
 1995  Special Lecturer  Huachiew Chalermprahiat University 
 1991-1997  Special Lecturer  Siam University 
Special Position 

• The Institute of Internal Auditors of Thailand Subcommittee, 2001-2003, 2003-2005 (Branch Coordinator)  
• Chair of Academic and Tax Auditor Journal Committee, 2002-2003, Thai Tax Auditors and Consultants Association  
• Secretary General, Thai Tax Auditors and Consultants Association, 2003-2004 

 
Academic Achievement 

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

 
Special Abilities 

• Certified Public Accountant  
• Cooperative Accountant Auditor  
• Accounting and tax lecturer  
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เลขที่ 2  ซอยสุขุมวิท 81 (ศิริพจน์) ถนนสุขุมวิท  
แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 
โทรศัพท์ :  66-2332-0345 (15 คู่สายอัตโนมัติ) 
แฟกซ์ :  66-2311-0851 

2 Soi Sukhumvit 81 (Siripot), Sukhumvit Road, 
Bangjak, Phrakhanong, Bangkok 10260, Thailand 
Tel. 66-2332-0345 ( 15 Lines ) 
Fax. 66-2311-0851 
 
www.ple.co.th 


