
หนังสือนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 1/2556

Invitation for Extraordinary General Meeting of Shareholders 1/2013

บริษัท เพาเวอร์ ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน)
Power Line Engineering Public Company Limited

วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2556
April 5th, 2013

ลงทะเบียนประชุม เวลา 13.00 น. และเริ่มประชุม เวลา 14.00 น.
Meeting registration at 1.00 P.M. and Meeting commenced at 2:00 

ณ ห้องควีนส์ปาร์ค 3 ชั้น 2 โรงแรมอิมพีเรียลควีนส์ปาร์ค
At Queen’s Park 3 room, 2nd Floor , Imperial Queen’s Park Hotel

199 ซอยสุขุมวิท 22 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
199, Sukhumvit 22, Klongton, Klongteoy, Bangkok 10110
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ที่   56/0196-900(PL)/008     วันที่   15   มีนาคม  2556 
 

หนังสือนัดประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 1/2556 
บริษัท เพาเวอรไลน เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด (มหาชน) 

 
เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2556 
 
เรียน ทานผูถือหุน 
 บริษัท เพาเวอรไลน เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) 
 
สิ่งที่สงมาดวย 1. รายละเอียดขอกําหนดสาระสําคัญของหุนกูแปลงสภาพ 

2. สารสนเทศสําหรับการเสนอขายหุนกูแปลงสภาพในราคาต่ํา 
3. แผนท่ีของสถานท่ีจัดประชุมผูถือหุน 
4. หนังสือมอบฉันทะ 
5. ขอมูลกรรมการอิสระของบริษัทสําหรับเปนผูรับมอบฉันทะ 
6. คําช้ีแจง การลงทะเบียน วิธีการมอบอํานาจ การแสดงเอกสารเขารวมประชุมผูถือหุน 
7. ขอบังคับของบริษัทเฉพาะสวนที่เก่ียวของกับการประชุมผูถือหุน 

 
ดวยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท  เพาเวอรไลน  เอ็นจิเนียริ่ง  จํากัด  (มหาชน)  (“บริษัท”)     ครั้งที่   2/2556   

ซึ่งประชุมเมื่อวันที่  4  มีนาคม  2556 ไดมีมติใหเรียกประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2556 ในวันศุกรที่ 5 เมษายน 2556 
เวลา 13.00 น. ณ หองควีนสปารค 3 ช้ัน 2 โรงแรงอิมพีเรียลควีนสปารค ซอยสุขุมวิท 22 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหานคร 10110  เพื่อพิจารณาเรื่องตาง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี้ 

 
วาระที่ 1  พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุนกูแปลงสภาพใหแกผูลงทุนในตางประเทศโดยเฉพาะเจาะจง 

(Private Placement) 
ขอเท็จจริงและเหตุผล : ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 
2556 ไดมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุนกูแปลงสภาพที่ออกใหม ใหแกผูลงทุนในตางประเทศโดย
เฉพาะเจาะจง (Private Placement) ในวงเงินไมเกิน 40 ลานเหรียญสิงคโปร หรือในสกุลเงินอื่นในจํานวน
เทียบเทา เพื่อนําเงินที่ไดจากการออกและเสนอขายหุนกูแปลงสภาพดังกลาวมาใชเปนเงินทุนหมุนเวียน
ทั่วไปของบริษัท หรือสําหรับการลงทุน หรือการทําโครงการของบริษัท รวมทั้งการชําระหน้ีธนาคาร
บางสวนที่ถึงกําหนดชําระหรือเพื่อวัตถุประสงคอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหาร 
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เห็นสมควร ทั้งน้ี ขอกําหนดสาระสําคัญของหุนกูแปลงสภาพที่ออกใหมของบริษัทมีรายละเอียดตามที่
ปรากฏในสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 1 อยางไรก็ดี เพ่ือใหเปนไปตามบทบัญญัติในมาตรา 145 แหง
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (ตามที่ไดมีการแกไข) การกูเงินของบริษัทโดยการออกหุนกู
เพื่อเสนอขายตอประชาชนจะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 
3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและ
เสนอขายหุนกูแปลงสภาพที่ออกใหมใหแกผูลงทุนในตางประเทศโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) 
ในวงเงินไมเกิน 40 ลานเหรียญสิงคโปร หรอืในสกุลเงินอื่นในจํานวนเทียบเทา ดังมีรายละเอียดตามท่ี
ปรากฏในสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 1 

นอกจากนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการมอบอํานาจใหคณะกรรมการ
บริษัท หรือประธานกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือประธาน
กรรมการบริหาร มีอํานาจพิจารณาสภาวะตลาดและปจจัยอื่น ๆ ในขณะที่มีการออกหุนกูแปลงสภาพท่ีออก
ใหมของบริษัทเพ่ือประโยชนสูงสุดของผูถือหุน และดําเนินการในเรื่องที่เก่ียวของกับ และ/หรือ ตอเนื่องกับ
การออกและเสนอขายหุนกูแปลงสภาพดังกลาว ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเพียงเรื่องตาง ๆ ดังตอไปน้ีดวย ทั้งน้ี 
เพื่อใหการดําเนินการในรายละเอียดที่เก่ียวของสามารถดําเนินการไดโดยสะดวกและคลองตัว 

(1) การกําหนดหรือแกไขรายละเอียด วิธีการและเง่ือนไขอื่น ๆ ที่เก่ียวของกับการออกและเสนอขาย
หุนกูแปลงสภาพตามความจําเปนและเหมาะสม ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเพียง วันที่ออกหุนกูแปลง
สภาพ จํานวนหุนกูแปลงสภาพที่จะออกและเสนอขายในครั้งนี้และในแตละครั้งหากหุนกูแปลง
สภาพจะมีการแบงขายเปนหลายคราว จํานวนหุนสามัญที่รองรับหุนกูแปลงสภาพ มูลคาที่ตราไว
ของหุนกูแปลงสภาพ ราคาเสนอขาย อัตราดอกเบี้ย การคํานวณและวิธีการชําระดอกเบี้ย อัตราการ
แปลงสภาพ ระยะเวลาการใชสิทธิแปลงสภาพ การไถถอนหุนกูแปลงสภาพ วันสิ้นสุดการใชสิทธิ
แปลงสภาพ และเง่ือนไขการปรับสิทธิ (ในกรณีที่ตองมีการเปลี่ยนแปลงจากที่ระบุไวในสิ่งที่สง
มาดวยลําดับที่ 1) 

(2) การเขาเจรจา ทําความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาที่เก่ียวของ รวมถึงคําขออนุญาต คํา
ขอผอนผันตาง ๆ หรือเอกสารและหลักฐานที่จําเปนและเกี่ยวของกับการออกและเสนอขายหุนกู
แปลงสภาพ รวมถึงการติดตอประสานงาน และการย่ืนคําขออนุญาต คําขอผอนผัน หรือเอกสาร
และหลักฐานท่ีจําเปนและเกี่ยวของดังกลาวตอหนวยงานราชการหรือหนวยงานท่ีมีอํานาจตาม
กฎหมาย หรือบุคคลใด ๆ ที่เก่ียวของ รวมทั้งการนําหุนกูแปลงสภาพเขาจดทะเบียนในตลาดรอง
ทั้งในประเทศและในตางประเทศ (ถามี) 

(3) การดําเนินการใด ๆ ที่จําเปนและสมควรเพื่อใหการออกและเสนอขายหุนกูแปลงสภาพของบริษัท
บรรลุผลสําเร็จและเปนไปตามวัตถุประสงค 
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การลงมติ : วาระน้ีตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือ
หุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที่ 2  พิจารณาอนุมัติการเสนอขายหุนกูแปลงสภาพในราคาตํ่า 

ขอเท็จจริงและเหตุผล : การออกหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทเพื่อรองรับการใชสิทธิแปลงสภาพของหุนกู
แปลงสภาพที่ออกใหมของบริษัท (ตามที่จะเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติในวาระท่ี 7) อาจเขา
ขายเปนการเสนอขายหุนกูแปลงสภาพในราคาตํ่าตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 
เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ สจ. 39/2551 เรื่อง การคํานวณราคาเสนอขายหลักทรัพยและการกําหนด
ราคาตลาด เพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุนท่ีออกใหมในราคาตํ่า ทั้งน้ี เน่ืองจากการเสนอขายหุนกูแปลง
สภาพมีวิธีการกําหนดราคาใชสิทธิแปลงสภาพซ่ึงอาจจะมีผลทําใหราคาที่ใชแปลงสภาพตํ่ากวารอยละ 90 
ของราคาตลาด (ตามสภาพความผันผวนของราคาตลาดในชวงระยะเวลาที่ใชในการคํานวณ) ทั้งน้ี 
คณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่2/2556 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2556 ไดมีมติ
อนุมัติใหบริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 
เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม และประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ที่ ทจ. 16/2552 เรื่อง หลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการในการขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนกูที่
ออกใหมตอผูลงทุนในตางประเทศ กลาวคือ การเสนอขายหุนกูแปลงสภาพใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private 
Placement) ในราคาตํ่าดังกลาวจะตองไดรับความเห็นชอบจากท่ีประชุมผูถือหุนของบริษัทดวยคะแนนเสียง
ไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไม
มีผูถือหุนรวมกันต้ังแตรอยละ 10 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมออกเสียงคัดคานการ
เสนอขายหุนกูแปลงสภาพหรือหุนรองรับในราคาต่ําดังกลาว โดยบริษัทจะกําหนดราคาใชสิทธิแปลงสภาพ
โดยมีสวนลดจากราคาตลาดของหุนของบริษัทตามวิธีการกําหนดราคาใชสิทธิแปลงสภาพที่ระบุไวในสิ่งที่
สงมาดวยลําดับที่ 1 ซึ่งอาจเขาขายเปนการเสนอขายหุนที่ออกใหมในราคาตํ่าตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนที่ระบุขางตน ทั้งน้ี ขึ้นอยูกับสภาวะตลาดและปจจัยอื่น ๆ ที่เก่ียวของ 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติการเสนอ
ขายหุนกูแปลงสภาพที่มีวิธีการกําหนดราคาใชสิทธิแปลงสภาพซ่ึงอาจจะมีผลทําใหราคาที่ใชแปลงสภาพตํ่า
กวารอยละ 90 ของราคาตลาด อันอาจเขาขายเปนการเสนอขายหุนกูแปลงสภาพในราคาต่ําภายใตประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่เก่ียวของ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในสารสนเทศสําหรับการเสนอ
ขายหุนกูแปลงสภาพในราคาต่ํา (ซึ่งรวมถึงความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับความจําเปนในการ
เสนอขายหุนกูแปลงสภาพในราคาตํ่า) ตามที่ปรากฏในสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 2 

การลงมติ : วาระน้ีตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือ
หุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไมมีผูถือหุนรวมกันต้ังแตรอยละ 10 ของจํานวนเสียง
ทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมออกเสียงคัดคาน 
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วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 

ขอเท็จจริงและเหตุผล : สืบเน่ืองจากการเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุน
กูแปลงสภาพใหแกผูลงทุนในตางประเทศโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ในวาระที ่1 ขางตน บริษัท
จะตองดําเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการใชสิทธิแปลงสภาพของหุนกูแปลงสภาพ
ดังกลาว อยางไรก็ดี บริษัทจะดําเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนไดตอเมื่อบริษัทไดดําเนินการลดทุนจดทะเบียน
ของบริษัทโดยการตัดหุนสามัญที่ไดจดทะเบียนไวแลวแตยังมิไดจําหนายออกกอน ทั้งน้ีเปนไปตามที่
กําหนดไวมาตรา 136 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (ตามที่ไดมีการแกไข) 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจด
ทะเบียนของบริษัทจํานวน 279,671,161 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 1,092,297,712 บาท เปนทุนจด
ทะเบียนใหมจํานวน 812,626,551 บาท โดยการตัดหุนสามัญที่ไดจดทะเบียนไวแลวแตยังมิไดจําหนายออก
จํานวน 279,671,161 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท ซึ่งหุนจํานวนดังกลาวเปนหุนที่บริษัทไดออกและ
จัดสรรไวเพื่อเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัท ซึ่งในปจจุบันหุนดังกลาวไมมีผูถือหุนเดิมของบริษัท 
ใชสิทธิจองซื้อภายในระยะเวลาที่กําหนด 

การลงมติ : วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของ 
ผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4 เร่ืองทุนจดทะเบียน            

เพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 

ขอเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทในวาระท่ี 3 ขางตน บริษัท
จําเปนตองแกไขขอความในหนังสือบริคณหสนธขิองบริษัท ขอ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน  

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติการแกไข
เพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพ่ือใหสอดคลองกับการลดทุน 
จดทะเบียนของบริษัท โดยใหยกเลิกขอความเดิมและใชขอความดังตอไปน้ีแทน 

“ขอ 4 ทุนจดทะเบียนจํานวน 812,626,551 บาท (แปดรอยสิบสองลานหกแสนสองหม่ืนหก
พันหารอยหาสิบเอ็ดบาทถวน) 

 แบงออกเปน 812,626,551 หุน (แปดรอยสิบสองลานหกแสนสองหม่ืนหก
พันหารอยหาสิบเอ็ดหุน) 

 มูลคาหุนละ 1 บาท (หน่ึงบาทถวน) 

 

 

โดยแยกออกเปน 

 หุนสามัญ 812,626,551 หุน (แปดรอยสิบสองลานหกแสนสองหม่ืนหก
พันหารอยหาสิบเอ็ดหุน) 

 หุนบุริมสิทธิ - - ”

การลงมติ : วาระน้ีตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือ
หุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อรองรับการแปลงสภาพหุนกู 

ขอเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทจะดําเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจํานวน 260,000,000 บาท จากทุน
จดทะเบียนเดิมจํานวน 812,626,551 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหมจํานวน 1,072,626,551 บาท โดยการออก
หุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 260,000,000 หุน ซึ่งมีมูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เพ่ือรองรับการใชสิทธิแปลง
สภาพของหุนกูแปลงสภาพที่ออกใหมของบริษัทจํานวนไมเกิน 260,000,000 หุน ตามที่ระบุในวาระที่ 1 
ขางตน 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจด
ทะเบียนของบริษัทจํานวน 260,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 812,626,551 บาท เปนทุนจด
ทะเบียนใหมจํานวน 1,072,626,551 บาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 260,000,000 หุน ซึ่งมีมูลคา
ที่ตราไวหุนละ 1 บาท ทั้งน้ี เพื่อเปนการรองรับการใชสิทธิแปลงสภาพของหุนกูแปลงสภาพที่ออกใหมของ
บริษัทตามที่ระบุขางตน 

การลงมติ : วาระน้ีตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือ
หุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4 เร่ืองทุนจดทะเบียน เพื่อให
สอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 

ขอเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทในวาระที่ 5 ขางตน บริษัท
จําเปนตองแกไขขอความในหนังสือบริคณหสนธขิองบริษัท ขอ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน  

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติการแกไข
เพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพ่ือใหสอดคลองกับการเพิ่มทุน 
จดทะเบียนของบริษัท โดยใหยกเลิกขอความเดิมและใชขอความดังตอไปน้ีแทน 
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โดยแยกออกเปน 

 หุนสามัญ 812,626,551 หุน (แปดรอยสิบสองลานหกแสนสองหม่ืนหก
พันหารอยหาสิบเอ็ดหุน) 

 หุนบุริมสิทธิ - - ”

การลงมติ : วาระน้ีตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือ
หุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อรองรับการแปลงสภาพหุนกู 

ขอเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทจะดําเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจํานวน 260,000,000 บาท จากทุน
จดทะเบียนเดิมจํานวน 812,626,551 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหมจํานวน 1,072,626,551 บาท โดยการออก
หุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 260,000,000 หุน ซึ่งมีมูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เพ่ือรองรับการใชสิทธิแปลง
สภาพของหุนกูแปลงสภาพที่ออกใหมของบริษัทจํานวนไมเกิน 260,000,000 หุน ตามที่ระบุในวาระที่ 1 
ขางตน 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจด
ทะเบียนของบริษัทจํานวน 260,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 812,626,551 บาท เปนทุนจด
ทะเบียนใหมจํานวน 1,072,626,551 บาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 260,000,000 หุน ซึ่งมีมูลคา
ที่ตราไวหุนละ 1 บาท ทั้งน้ี เพื่อเปนการรองรับการใชสิทธิแปลงสภาพของหุนกูแปลงสภาพที่ออกใหมของ
บริษัทตามที่ระบุขางตน 

การลงมติ : วาระน้ีตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือ
หุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4 เร่ืองทุนจดทะเบียน เพื่อให
สอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 

ขอเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทในวาระที่ 5 ขางตน บริษัท
จําเปนตองแกไขขอความในหนังสือบริคณหสนธขิองบริษัท ขอ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน  

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติการแกไข
เพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพ่ือใหสอดคลองกับการเพิ่มทุน 
จดทะเบียนของบริษัท โดยใหยกเลิกขอความเดิมและใชขอความดังตอไปน้ีแทน 
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“ขอ 4 ทุนจดทะเบียนจํานวน 1,072,626,551 บาท (หน่ึงพันเจ็ดสิบสองลานหกแสนสองหมื่น
หกพันหารอยหาสิบเอ็ดบาทถวน) 

 แบงออกเปน 1,072,626,551 หุน (หน่ึงพันเจ็ดสิบสองลานหกแสนสองหมื่น
หกพันหารอยหาสิบเอ็ดหุน) 

 มูลคาหุนละ 1 บาท (หน่ึงบาทถวน) 

โดยแยกออกเปน 

 หุนสามัญ 1,072,626,551 หุน (หน่ึงพันเจ็ดสิบสองลานหกแสนสองหมื่น
หกพันหารอยหาสิบเอ็ดหุน) 

 หุนบุริมสิทธิ - - ”

การลงมติ : วาระน้ีตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือ
หุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการแปลงสภาพหุนกู 

ขอเท็จจริงและเหตุผล : สืบเน่ืองจากการเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุน
กูแปลงสภาพใหแกผูลงทุนในตางประเทศโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ในวาระที่ 1 และการเพิ่ม
ทุนจดทะเบียนของบริษัทในวาระที่ 5 ขางตน บริษัทจะดําเนินการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
จํานวน 260,000,000 หุน ซึ่งมีมูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 24.24 ของจํานวนหุน
ที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทภายหลังการออกหุนเพิ่มทุนในครั้งน้ี ใหแกผูถือหุนกูแปลงสภาพที่ออก
ใหมของบริษัทจํานวนไมเกิน 260,000,000 หุน เพ่ือเสนอขายใหแกผูลงทุนในตางประเทศโดยเฉพาะเจาะจง 
(Private Placement) ดังที่ระบุในวาระที่ 1 ขางตน ทั้งน้ี เพื่อรองรับการใชสิทธิแปลงสภาพของหุนกูแปลง
สภาพจํานวนไมเกิน 260,000,000 หุนดังกลาวเปนหุนของบริษัท 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญ
เพิ่มทุนของบริษัทจํานวน 260,000,000 หุน ซึ่งมีมูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เพ่ือรองรับการใชสิทธิแปลง
สภาพของหุนกูแปลงสภาพจํานวนไมเกิน 260,000,000 หุน 
นอกจากนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการมอบอํานาจใหคณะกรรมการ
บริษัท หรือประธานกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือประธาน
กรรมการบริหาร มีอํานาจพิจารณาและดําเนินการในเรื่องที่เก่ียวของกับ และ/หรือ ตอเนื่องกับการจัดสรร
หุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเพียงเรื่องตาง ๆ ดังตอไปน้ีดวย ทั้งน้ี เพื่อใหการดําเนินการ
ในรายละเอียดที่เก่ียวของสามารถดําเนินการไดโดยสะดวกและคลองตัว 
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(1) การกําหนดรายละเอียดและเงื่อนไขตาง ๆ ที่เก่ียวของกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึง 
การกําหนดรายการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนเปนครั้งเดียวหรือเปนคราว ๆ  ไป ตลอดจนการเขา
เจรจา ทําความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาตาง ๆ ที่เก่ียวของ รวมทั้งดําเนินการใด ๆ 
อันจําเปนและสมควรอันเก่ียวเน่ืองกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว (ถามี) 

(2) การลงนามในเอกสารคําขออนุญาต คําขอผอนผันตาง ๆ หรือเอกสารและหลักฐานที่จําเปนและ
เก่ียวของกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว ซึ่งรวมถึงการติดตอประสานงาน และการย่ืนคํา
ขออนุญาต คําขอผอนผัน หรือเอกสารและหลักฐานที่จําเปนและเกี่ยวของดังกลาวตอหนวยงาน
ราชการหรือหนวยงานท่ีมีอํานาจตามกฎหมาย หรือบุคคลใด ๆ ที่เก่ียวของ รวมตลอดถึงการ
ดําเนินการใด ๆ ตามหลักเกณฑ เง่ือนไข และรายละเอียดของกฎหมาย และกฎระเบียบที่เก่ียวของ 
ตลอดจนตามความเห็นหรือแนวปฏิบัติของหนวยงานดังกลาว 

(3) การดําเนินการใด ๆ ที่จําเปนและสมควรเพื่อใหการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทบรรลุผล
สําเร็จและเปนไปตามวัตถุประสงค 

การลงมติ  : วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียง 
ลงคะแนน 
 

วาระที่ 8  พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถามี)  

 

ทั้งน้ี บริษัทกําหนดวันกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนสําหรับการประชุม
วิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2556 ในวันจันทรที่ 18 มีนาคม 2556 และใหรวบรวมรายชื่อผูถือหุนตามมาตรา 225 ของ
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (ตามที่ไดมีการแกไข) โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน
ในวันอังคารที่ 19 มีนาคม 2556 

จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุนโปรดเขารวมประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2556 ในวันศุกรที่  5  เมษายน   2556 
เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.    ณ หองควีนสปารค 3 ช้ัน 2  โรงแรงอิมพีเรียลควีนสปารค  ซอยสุขุมวิท 22 แขวงคลองตัน   
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 (แผนที่โรงแรมปรากฏตามส่ิงที่สงมาดวยลําดับที่ 3) โดยบริษัทจะเปดใหลงทะเบียน
เพื่อเขารวมประชุมผูถือหุนต้ังแตเวลา 13.00  น.  

หากผูถือหุนทานใดประสงคจะแตงต้ังบุคคลอื่นเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งน้ี 
โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะซึ่งมีใหเลือก 3 แบบ (ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 4) โดย
ใหเลือกใชแบบใดแบบหน่ึงเพียงแบบเดียวเทาน้ัน หรือผูถือหุนสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะไดที่ www.ple.co.th 
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ทั้งน้ี หากผูถือหุนทานใดประสงคจะมอบฉันทะใหกับกรรมการอิสระของบริษัท บริษัทขอเสนอกรรมการอิสระ 
คือ ดร.สิงหชัย  อรุณวุฒิพงศ  ซึ่งบริษัทไดแนบประวัติของกรรมการอิสระทานดังกลาวมา  เพื่อการพิจารณา (ปรากฏตาม
สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 5) และเพ่ือความสะดวกในการลงทะเบียน บริษัทขอความรวมมือจากทานกรุณาสงหนังสือมอบ
ฉันทะ (พรอมปดอากรแสตมป 20 บาท) และแนบเอกสารประกอบการมอบฉันทะมายัง แผนกเลขานุการบริษัท ช้ัน 6 
บริษัท เพาเวอรไลน เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) เลขที่ 2 ซอยสุขุมวิท 81 (ศิริพจน) แขวงบางจาก เขตพระโขนง 
กรุงเทพมหานคร 10260 ภายในวันพุธที่  3  เมษายน  2556  ดวยจักขอบพระคุณยิ่ง 

 
ขอแสดงความนับถือ 

บริษัท  เพาเวอรไลน  เอ็นจิเนียริ่ง  จํากัด (มหาชน) 
 
 

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

            ประธานกรรมการ 
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No. 56/0196-900(PL)/008 15 March   2013
 

Notice of the Extraordinary General Meeting of the Shareholders No. 1/2013
Power Line Engineering Company Limited

Subject: Notice of the Extraordinary General Meeting of the Shareholders No. 1/2013

To: All Shareholders

Attachments: 1. Details of Substantial Terms and Conditions of Convertible Debentures
2. Information Memorandum on the Offering of Convertible Debentures at 

Discount
3. Map of the Meeting Venue
4. Proxy Forms
5. Information on the Company’s Independent Director for Proxy Appointment
6. Guidelines for Registration, Proxy Appointment, and Documents Required 

for Attending the Shareholders’ Meeting 
7. The Company’s Articles of Association Relating to the Shareholders’ 

Meeting

The Board of Directors’ Meeting of Power Line Engineering Public Company 
Limited (the “Company”) No. 2/2013 held on 4 March 2013 passed a resolution to convene the 
Extraordinary General Meeting of the Shareholders No. 1/2013 on Friday 5 April 2013 at 1.00 p.m. 
at Queen’s Park 3 room, 2nd Floor, Imperial Queen’s Park Hotel located at 199 Sukhumwit Soi 22, 
Klongton, Klongtoei, Bangkok 10110, to consider the following agenda:

Agenda 1 To consider and approve the issuance and offering of convertible debentures to 
investor(s) in foreign countries by way of a private placement

Fact and Rationale : The Board of Directors’ Meeting No. 2/2013 held on 4 March 
2013 resolved to approve the issuance and offering of newly issued convertible 
debentures to investor(s) in foreign countries by way of a private placement in an 
amount not exceeding SGD 40 million or its equivalent amount in other currencies 
with the aim of using the proceeds received there from in supporting the Company's 
general working capital, investments or projects, including for payment of debts to 
commercial banks which are due or other purposes as determined by the Board of 
Directors or the Executive Committee of the Company. Details of substantial terms 
and conditions of the Company’s newly issued convertible debentures are provided 
in Attachment No. In compliance with Section 145 of the Public Limited Companies 
Act B.E. 2535, the borrowing by the Company by means of the issuance of 
debentures for offer for sale to the public must be approved by the shareholders’ 
meeting with a vote of not less than three-fourths of the total number of votes of 
shareholders’ attending the meeting and having the right to vote.
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The Board of Directors’ Opinion : The board deems it appropriate to propose to the 
shareholders’ meeting to consider and approve the issuance and offering of 
convertible debentures to investor(s) in foreign countries by way of a private 
placement in an amount not exceeding SGD 40 million or its equivalent amount in 
other currencies in accordance with details set out in Attachment No. 1.
In addition, the board deems it appropriate to propose to the shareholders’ meeting to 
consider and approve the appointment of the Board of Directors or the Chairman of 
the Executive Committee or the person appointed by the Board of Directors or the 
Chairman of Executive Committee with full power and authority to consider market 
condition and other factors at the time of the offering of convertible debentures for 
the best interest of the Company's shareholders, and to perform any acts relating to 
the above issuance and offering of convertible debentures, including but not limited 
to the following acts, in order to increase flexibility and convenience in performing 
any acts in relation to the above matter :

(1) to determine or amend any details, procedures and conditions relating to the 
issuance and offering of convertible debentures as necessary or appropriate, 
including but not limited to issue date, number of convertible debentures to 
be issued by the Company in this offering or in each offering in case where 
there are various offerings, number of ordinary shares to be issued for the 
exercise of right of convertible debentures, the conversion of convertible 
debentures, nominal value of convertible debentures, conversion price, 
interest rate, calculation and payment of interest, conversion ratio, 
conversion period, redemption of convertible debentures, last date for 
conversion of convertible debentures and conditions for amendment to 
conversion rights (in the event that there will be any changes from the 
details specified in Attachment No. 1) ;

(2) to negotiate, enter into or sign any relevant documents or agreements, 
including application forms, waiver letters or documents or evidence 
necessary for the issuance and offering of convertible debentures, as well as 
to coordinate or file the said application forms, waiver letters, or documents 
or evidence with the relevant authorities or supervisory bodies or any 
relevant persons, including listing the said convertible debentures on any 
secondary market in foreign countries or in Thailand (if any); and

(3) to take any actions which are necessary or appropriate for the completion of 
the issuance and offering of convertible debentures by the Company.

Required Votes : This agenda requires an approval from the shareholders’ meeting 
with a vote of not less than three-fourths of the total number of votes of shareholders’ 
attending the meeting and having the right to vote.
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The Board of Directors’ Opinion : The board deems it appropriate to propose to the 
shareholders’ meeting to consider and approve the issuance and offering of 
convertible debentures to investor(s) in foreign countries by way of a private 
placement in an amount not exceeding SGD 40 million or its equivalent amount in 
other currencies in accordance with details set out in Attachment No. 1.
In addition, the board deems it appropriate to propose to the shareholders’ meeting to 
consider and approve the appointment of the Board of Directors or the Chairman of 
the Executive Committee or the person appointed by the Board of Directors or the 
Chairman of Executive Committee with full power and authority to consider market 
condition and other factors at the time of the offering of convertible debentures for 
the best interest of the Company's shareholders, and to perform any acts relating to 
the above issuance and offering of convertible debentures, including but not limited 
to the following acts, in order to increase flexibility and convenience in performing 
any acts in relation to the above matter :

(1) to determine or amend any details, procedures and conditions relating to the 
issuance and offering of convertible debentures as necessary or appropriate, 
including but not limited to issue date, number of convertible debentures to 
be issued by the Company in this offering or in each offering in case where 
there are various offerings, number of ordinary shares to be issued for the 
exercise of right of convertible debentures, the conversion of convertible 
debentures, nominal value of convertible debentures, conversion price, 
interest rate, calculation and payment of interest, conversion ratio, 
conversion period, redemption of convertible debentures, last date for 
conversion of convertible debentures and conditions for amendment to 
conversion rights (in the event that there will be any changes from the 
details specified in Attachment No. 1) ;

(2) to negotiate, enter into or sign any relevant documents or agreements, 
including application forms, waiver letters or documents or evidence 
necessary for the issuance and offering of convertible debentures, as well as 
to coordinate or file the said application forms, waiver letters, or documents 
or evidence with the relevant authorities or supervisory bodies or any 
relevant persons, including listing the said convertible debentures on any 
secondary market in foreign countries or in Thailand (if any); and

(3) to take any actions which are necessary or appropriate for the completion of 
the issuance and offering of convertible debentures by the Company.

Required Votes : This agenda requires an approval from the shareholders’ meeting 
with a vote of not less than three-fourths of the total number of votes of shareholders’ 
attending the meeting and having the right to vote.

Agenda 2 To consider and approve the offering of convertible debentures at discount

Fact and Rationale : The proposed issuance of ordinary shares by the Company to 
accommodate the conversion of the Company’s newly issued convertible debentures 
(as to be proposed to the shareholders’ meeting for approval in Agenda 7) may be 
considered as the offering of convertible debentures at discount pursuant to the 
Notification of the Capital Market Supervisory Board No. TorChor. 28/2551 entitled 
Application for and Approval of Offer for Sale of Newly Issued Shares and the 
Notification of the Office of the Securities and Exchange Commission No. SorChor. 
39/2551 entitled Calculation of Offer Price of Securities and Determination of 
Market Price in case of an Offer for Sale of Newly Issued Shares at Discount on the 
grounds that the calculation of conversion price in respect of the convertible 
debentures may result in a conversion price which is below 90 per cent of the market 
price of the Company's shares (depending the volatility of the market price of the 
Company's shares during the period which is used as the basis for such calculation). 
In this regard, the Board of Directors’ Meeting No. 2/2013 held on 4 March 2013 
resolved that the Company shall comply with the rules prescribed under the 
Notification of the Capital Market Supervisory Board No. TorChor. 28/2551 entitled 
Application for and Approval of Offer for Sale of Newly Issued Shares and the 
Notification of the Capital Market Supervisory Board No. TorChor. 16/2552 entitled 
Criteria, Conditions and Procedures for Application for and Approval of the offer for 
Sale of Newly Issued Debentures to Investors in Foreign Countries. In particular, the 
offering of convertible debentures by way of a private placement at discount must be 
approved by the shareholders’ meeting of the Company with a vote of not less than 
three-fourths of the total votes of shareholders attending the shareholders’ meeting 
and eligible to vote, and the shares held by the shareholders who object the allocation 
of the Company’s newly issued shares at discount shall not exceed 10 per cent of the 
total votes of shareholders attending the shareholders’ meeting. In this regard, the 
Company will determine the conversion price with discount from the market price of 
the Company's shares in accordance with the calculation method of conversion price 
as specified in Attachment No. 1, which may result in the offering of newly issued 
shares at discount pursuant to the notifications of the Capital Market Supervisory 
Board as mentioned above, depending on market condition and other relevant factors.

The Board of Directors’ Opinion : The board deems it appropriate to propose to the 
shareholders’ meeting to consider and approve the offering of convertible 
debentures, of which the calculation of conversion price may result in a conversion 
price which is below 90 per cent of the market price of the Company's shares thereby 
resulting in the offering of shares at discount pursuant to the relevant notifications of 
the Capital Market Supervisory Board. For further details, please refer to the 
Information Memorandum on the Offering of Convertible Debentures at Discount 
(which includes the Board’s of Directors’ opinion on the necessity of making the 
offering of convertible debentures at discount) as provided in Attachment No. 2.
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Required Votes : This agenda requires an approval from the shareholders’ meeting 
with a vote of not less than three-fourths of the total number of votes of shareholders’ 
attending the meeting and having the right to vote, and the shares held by the 
shareholders who object the offering of convertible debentures at discount shall not 
exceed 10 per cent of the total number of votes of shareholders attending the 
meeting.

Agenda 3 To consider and approve the reduction of the Company’s registered capital.

Fact and Rationale : Following the proposal by the board to the shareholders’ 
meeting to consider and approve the issuance and offering of convertible debentures 
to investor(s) in foreign countries by way of a private placement in Agenda 1 above, 
the Company shall increase its registered capital to accommodate the conversion of 
the said convertible debentures. However, in accordance with Section 136 of the 
Public Limited Companies Act B.E. 2535 (as amended), the Company will be able to 
proceed with the increase of the Company’s registered capital only after the 
Company reduces its registered capital by cancelling the Company’s registered but 
unissued shares.

The Board of Directors’ Opinion : The board deems it appropriate to propose to the 
shareholders’ meeting to consider and approve the reduction of the Company’s 
registered capital in the amount of Baht 279,671,161, from Baht 1,092,297,712 to 
Baht 812,626,551 by cancelling 279,671,161 unissued shares at par value of Baht 1 
per share, which were authorised and allocated to accommodate the right offering to 
the Company's existing shareholders and the said shares were not subscribed by the 
Company's existing shareholders within the specified period.

Required Votes : This agenda requires an approval from the shareholders’ meeting 
with a vote of not less than three-fourths of the total number of votes of shareholders’ 
attending the meeting and having the right to vote.

Agenda 4 To consider and approve the amendment to Article 4 of the Company’s 
Memorandum of Association regarding the registered capital to reflect the 
reduction of the Company’s registered capital.

Fact and Rationale : In order to reflect the proposed reduction of the Company’s 
registered capital in Agenda 3 above, the Company shall amend Article 4 of the 
Company’s Memorandum of Association regarding the registered capital.

The Board of Directors’ Opinion : The board deems it appropriate to propose to the 
shareholders’ meeting to consider and approve the amendment to Article 4 of the 
Company’s Memorandum of Association regarding the registered capital to reflect 
the reduction of the Company’s registered capital, by cancelling the existing 
provision and replacing it with the following provisions:
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Required Votes : This agenda requires an approval from the shareholders’ meeting 
with a vote of not less than three-fourths of the total number of votes of shareholders’ 
attending the meeting and having the right to vote, and the shares held by the 
shareholders who object the offering of convertible debentures at discount shall not 
exceed 10 per cent of the total number of votes of shareholders attending the 
meeting.

Agenda 3 To consider and approve the reduction of the Company’s registered capital.

Fact and Rationale : Following the proposal by the board to the shareholders’ 
meeting to consider and approve the issuance and offering of convertible debentures 
to investor(s) in foreign countries by way of a private placement in Agenda 1 above, 
the Company shall increase its registered capital to accommodate the conversion of 
the said convertible debentures. However, in accordance with Section 136 of the 
Public Limited Companies Act B.E. 2535 (as amended), the Company will be able to 
proceed with the increase of the Company’s registered capital only after the 
Company reduces its registered capital by cancelling the Company’s registered but 
unissued shares.

The Board of Directors’ Opinion : The board deems it appropriate to propose to the 
shareholders’ meeting to consider and approve the reduction of the Company’s 
registered capital in the amount of Baht 279,671,161, from Baht 1,092,297,712 to 
Baht 812,626,551 by cancelling 279,671,161 unissued shares at par value of Baht 1 
per share, which were authorised and allocated to accommodate the right offering to 
the Company's existing shareholders and the said shares were not subscribed by the 
Company's existing shareholders within the specified period.

Required Votes : This agenda requires an approval from the shareholders’ meeting 
with a vote of not less than three-fourths of the total number of votes of shareholders’ 
attending the meeting and having the right to vote.

Agenda 4 To consider and approve the amendment to Article 4 of the Company’s 
Memorandum of Association regarding the registered capital to reflect the 
reduction of the Company’s registered capital.

Fact and Rationale : In order to reflect the proposed reduction of the Company’s 
registered capital in Agenda 3 above, the Company shall amend Article 4 of the 
Company’s Memorandum of Association regarding the registered capital.

The Board of Directors’ Opinion : The board deems it appropriate to propose to the 
shareholders’ meeting to consider and approve the amendment to Article 4 of the 
Company’s Memorandum of Association regarding the registered capital to reflect 
the reduction of the Company’s registered capital, by cancelling the existing 
provision and replacing it with the following provisions:

“No. 4 Registered capital Baht 812,626,551 (Eight hundred and 
twelve million six
hundred and twenty-six 
thousand five hundred 
and fifty-one Baht)

Divided into 812,626,551 shares (Eight hundred and 
twelve million six 
hundred and twenty-six 
thousand five hundred 
and fifty-one shares)

With par value of Baht 1 (One Baht)
Divided into

Ordinary shares 812,626,551 shares (Eight hundred and 
twelve million six 
hundred and twenty-six 
thousand five hundred 
and fifty-one shares)

Preferred shares None - ”

Required Votes : This agenda requires an approval from the shareholders’ meeting 
with a vote of not less than three-fourths of the total number of votes of shareholders’ 
attending the meeting and having the right to vote.

Agenda 5 To consider and approve the increase of the Company’s registered capital to 
accommodate the conversion of debentures.

Fact and Rationale : The Company will increase its registered capital in the amount 
of Baht 260,000,000 from Baht 812,626,551 to Baht 1,072,626,551 by issuing new 
ordinary shares in the amount of 260,000,000 shares at par value of Baht 1 per share 
to reserve for the exercise of right of convertible debentures in an amount not 
exceeding 260,000,000 debentures as specified in Agenda 1 above.

The Board of Directors’ Opinion : The board deems it appropriate to propose to the 
shareholders’ meeting to consider and approve the increase of the Company’s 
registered capital in the amount of Baht 260,000,000 from Baht 812,626,551 to Baht 
1,072,626,551 by issuing new ordinary shares in the amount of 260,000,000 shares at 
par value of Baht 1 per share to accommodate the conversion of the newly issued 
convertible debentures as mentioned above.

Required Votes : This agenda requires an approval from the shareholders’ meeting 
with a vote of not less than three-fourths of the total number of votes of shareholders’ 
attending the meeting and having the right to vote.
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Agenda 6 To consider and approve the amendment to Article 4 of the Company’s 
Memorandum of Association regarding the registered capital to reflect the 
increase of the Company’s registered capital.

Fact and Rationale : In order to reflect the proposed increase of the Company’s 
registered capital in Agenda 5 above, the Company shall amend Article 4 of the 
Company’s Memorandum of Association regarding the registered capital.

The Board of Directors’ Opinion : The board deems it appropriate to propose to the 
shareholders’ meeting to consider and approve the amendment to Article 4 of the 
Company’s Memorandum of Association regarding the registered capital to reflect 
the increase of the Company’s registered capital, by cancelling the existing provision 
and replacing it with the following provisions:

“No. 4 Registered capital Baht 1,072,626,551 (One thousand and 
seventy-two million six 
hundred and twenty-six 
thousand five hundred 
and fifty-one Baht)

Divided into 1,072,626,551 shares (One thousand and 
seventy-two million six 
hundred and twenty-six 
thousand five hundred 
and fifty-one shares)

With par value of Baht 1 (One Baht)
Divided into

Ordinary shares 1,072,626,551 shares (One thousand and 
seventy-two million six 
hundred and twenty-six 
thousand five hundred 
and fifty-one shares)

Preferred shares None -”
Required Votes : This agenda requires an approval from the shareholders’ meeting 
with a vote of not less than three-fourths of the total number of votes of shareholders’ 
attending the meeting and having the right to vote.

Agenda 7 To consider and approve the allocation of the newly issued ordinary shares of 
the Company reserved for the exercise of right of convertible debentures.

Fact and Rationale : Following the proposal by the board to the shareholders’ 
meeting to consider and approve the issuance and offering of convertible debentures 
to investor(s) in foreign countries by way of a private placement in Agenda 1 and the 
increase of the Company’s registered capital in Agenda 5 above, the Company will 
allocate the Company’s newly issued ordinary shares in the amount of 260,000,000 
shares at par value of Baht 1 per share, representing [24.24] per cent of the total 
issued shares of the Company following the allocation, to the holders of the 
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Agenda 6 To consider and approve the amendment to Article 4 of the Company’s 
Memorandum of Association regarding the registered capital to reflect the 
increase of the Company’s registered capital.

Fact and Rationale : In order to reflect the proposed increase of the Company’s 
registered capital in Agenda 5 above, the Company shall amend Article 4 of the 
Company’s Memorandum of Association regarding the registered capital.

The Board of Directors’ Opinion : The board deems it appropriate to propose to the 
shareholders’ meeting to consider and approve the amendment to Article 4 of the 
Company’s Memorandum of Association regarding the registered capital to reflect 
the increase of the Company’s registered capital, by cancelling the existing provision 
and replacing it with the following provisions:

“No. 4 Registered capital Baht 1,072,626,551 (One thousand and 
seventy-two million six 
hundred and twenty-six 
thousand five hundred 
and fifty-one Baht)

Divided into 1,072,626,551 shares (One thousand and 
seventy-two million six 
hundred and twenty-six 
thousand five hundred 
and fifty-one shares)

With par value of Baht 1 (One Baht)
Divided into

Ordinary shares 1,072,626,551 shares (One thousand and 
seventy-two million six 
hundred and twenty-six 
thousand five hundred 
and fifty-one shares)

Preferred shares None -”
Required Votes : This agenda requires an approval from the shareholders’ meeting 
with a vote of not less than three-fourths of the total number of votes of shareholders’ 
attending the meeting and having the right to vote.

Agenda 7 To consider and approve the allocation of the newly issued ordinary shares of 
the Company reserved for the exercise of right of convertible debentures.

Fact and Rationale : Following the proposal by the board to the shareholders’ 
meeting to consider and approve the issuance and offering of convertible debentures 
to investor(s) in foreign countries by way of a private placement in Agenda 1 and the 
increase of the Company’s registered capital in Agenda 5 above, the Company will 
allocate the Company’s newly issued ordinary shares in the amount of 260,000,000 
shares at par value of Baht 1 per share, representing [24.24] per cent of the total 
issued shares of the Company following the allocation, to the holders of the 

Company's newly issued convertible debentures in an amount not exceeding 
260,000,000 debentures for offering to investor(s) in foreign countries by way of a 
private placement, to reserve for the exercise of right of such convertible debentures 
in an amount not exceeding 260,000,000 into the Company's shares.

The Board of Directors’ Opinion : The board deems it appropriate to propose to the 
shareholders’ meeting to consider and approve the allocation of 260,000,000 newly 
issued ordinary shares of the Company at par value of Baht 1 per share to 
accommodate the conversion of convertible debentures in an amount not exceeding 
260,000,000 shares.
In addition, the board deems it appropriate to propose to the shareholders’ meeting to 
consider and approve the appointment of the Board of Directors or the Chairman of 
the Executive Committee or the person appointed by the Board of Directors or the 
Chairman of Executive Committee with full power and authority to perform any acts 
relating to the above allocation of the Company's newly issued ordinary shares, 
including but not limited to the following acts:

(1) to determine details and conditions relating to the allocation of ordinary 
shares, including determining the number of offerings of the convertible 
debenture, as well as to negotiate, enter into and sign any relevant 
documents or agreements, including taking any actions which are necessary 
or appropriate for the above allocation of shares (if any);

(2) to sign any application forms, waiver letters or documents or evidence 
necessary for the above allocation of ordinary shares, as well as to 
coordinate or file the said application forms, waiver letters, or documents or 
evidence with the relevant authorities or supervisory bodies or any relevant 
persons, including complying with any rules, conditions or regulations set 
forth under applicable laws, as well as opinions or guidelines of such 
authorities; and

(3) to take any actions which are necessary or appropriate for the completion of 
the allocation of the Company's newly issued ordinary shares.

Required Votes : This agenda requires an approval from the shareholders’ meeting 
with a majority vote of the total number of votes of shareholders attending the 
meeting and casting their votes.

Agenda 8 To consider other matters (if any)

Please be notified that the names of the eligible shareholders for the Extraordinary 
General Meeting of the Shareholders No. 1/2013 shall be recorded on Monday 18 March 2013 
(Record Date) and collected in pursuant to Section 225 of the Securities and Exchange Act B.E. 2535 
(as amended) by closing of the Register Book on Tuesday 19 March 2013.
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All shareholders are welcomed to attend the Extraordinary General Meeting of the 
Shareholders No. 1/2013 on Friday 5 April 2013, which will commence at 2.00 p.m., at Queen’s 
Park 3 room, 2nd Floor, Imperial Queen’s Park Hotel located at 199 Sukhumwit Soi 22, Klongton, 
Klongtoei, Bangkok 10110 (the map of the meeting venue is provided in Attachment No. 3). The 
registration of attendance will commence at 1.00 p.m..

For any shareholder who wishes to appoint a proxy to attend and vote at this meeting 
on your behalf, please fill out and sign one the proxy forms (as provided in Attachment No. 4 or a 
copy of the same can be downloaded from www.ple.co.th). 

In addition, for any shareholder who wishes to appoint the Company’s independent 
director as your proxy, the Company proposes Dr. Singchai Aroonvuthiphong (his biography is 
provided in Attachment No. 5). For ease of registration process, please submit the original proxy 
form (duly affixed Baht 20 stamp duty), together with all supporting documents which are required 
for this purpose, to Investor Relationship Department, 6th Floor, Power Line Engineering Public 
Company Limited at No. 2 Sukhumvit 81 (Siripot), Bangjak, Phrakanong, Bangkok 10260 within  
Wednesday 3 April, 2013.
 

Yours sincerely,
Power Line Engineering Public Company Limited 

 
 

................................................................  
(Mr. Swake Srisuchart)

President
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สิ่งท่ีสงมาดวยลําดับท่ี 1  
รายละเอียดขอกําหนดสาระสําคัญของหุนกูแปลงสภาพ 

ผูออกและเสนอขาย บริษัท เพาเวอรไลน เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน)  

วัตถุประสงคในการออกหุนกู เพื่อนําเงินที่ไดจากการออกและเสนอขายหุนกูแปลงสภาพมาใชเปนเงินทุน
หมุนเวียนทั่วไปของบริษัท หรือสําหรับการลงทุน หรือการทําโครงการของบริษัท 
รวมทั้งการชําระหน้ีธนาคารบางสวนที่ถึงกําหนดชําระ หรือเพื่อวัตถุประสงคอื่น ๆ 
ตามที่คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารเห็นสมควร 

ประเภทของหุนกู หุนกูแปลงสภาพ ชนิดระบุช่ือผูถือหรือไมระบุช่ือผูถือที่ใหสิทธิแปลงสภาพเปนหุน
สามัญของบริษัท มีหรือไมมีหลักประกัน มีหรือไมมีผูแทนหุนกู หุนกูดอยสิทธิ
หรือไมดอยสิทธิ ทั้งน้ี ขึ้นอยูกับความเหมาะสมของภาวะตลาดในขณะที่ออกและ
เสนอขายหุนกูในแตละครั้ง และปจจัยอื่น ๆ ที่เก่ียวของ 

ทั้งน้ี บริษัทจะออกหุนกูแปลงสภาพโดยแบงออกเปน 4 ชุด ดังน้ี 

หุนกูแปลงสภาพชุดที่ 1 มีมูลคาไมเกิน 10 ลานเหรียญสิงคโปร  

หุนกูแปลงสภาพชุดที่ 2 มีมูลคาไมเกิน 10 ลานเหรียญสิงคโปร 

หุนกูแปลงสภาพชุดที่ 3 มีมูลคาไมเกิน 10 ลานเหรียญสิงคโปร  

หุนกูแปลงสภาพชุดที่ 4 มีมูลคาไมเกิน 10 ลานเหรียญสิงคโปร  

วงเงิน วงเงินรวมไมเกิน 40 ลานเหรียญสิงคโปร (หรือคิดเปนประมาณ 1,000 ลานบาท ที่
อัตราแลกเปลี่ยน 25 บาท ตอ 1 เหรียญสิงคโปร) หรือในสกุลเงินอื่นในจํานวน
เทียบเทา โดยจะออกและเสนอขายเพียงชุดเดียวหรือหลายชุดในคราวเดียวกันหรือ
หลายคราวก็ได 

สกุลเงิน สกุลเงินดอลลารสิงคโปร หรือสกุลเงินอื่นในจํานวนเทียบเทา 

วิธีการจัดสรร เสนอขายใหแกผูลงทุนในตางประเทศโดยเฉพาะเจาะทั้งจํานวน โดยจะออกและ
เสนอขายเพียงชุดเดียวหรือหลายชุดในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได 

ทั้งน้ี ในกรณีที่ผูลงทุนตางประเทศเลือกราคาเสนอขายแบบคงที่ (Fixed Conversion 
Price) บริษัทจะเสนอขายและจัดสรรหุนกูทั้งจํานวนโดยเฉพาะเจาะจงใหแกผูลงทุน
เพียงรายเดียว ซึ่งไดแก กองทุน Advance Opportunities Fund ในประเทศสิงคโปร 
ที่มีผูบริหารกองทุนคือ Advance Capital Partners Ltd. 
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อายุ 3 ปนับจากวันที่ออกหุนกูแปลงสภาพ หรือระยะเวลาอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการ
บริษัท  หรือประธานกรรมการบริหาร  หรือบุคคลที่ ไดรับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทหรือประธานกรรมการบริหาจะกําหนดตอไป ทั้งน้ี ขึ้นอยูกับ
ภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายหุนกูในแตละครั้ง 

อัตราดอกเบี้ย รอยละ 2 ตอป หรืออัตราอ่ืนใดที่คณะกรรมการบริษัท หรือประธาน
กรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือ
ประธานกรรมการบริหารจะกําหนดตอไป ทั้งน้ี ขึ้นอยูกับภาวะตลาดในขณะที่ออก
และเสนอขายหุนกูในแตละครั้ง 

ขอจํากัดในการโอนหุนกูแปลงสภาพ เน่ืองจากการออกและเสนอขายหุนกูแปลงสภาพนี้เปนการออกและเสนอขายแบบ
เฉพาะเจาะจง (Private Placement) ใหแกผูลงทุนในตางประเทศ ดังน้ัน การซื้อขาย
หรือการโอนหุนกูแปลงสภาพน้ีไมวาทอดใด ๆ จะตองกระทําในตางประเทศ
เทาน้ัน 

ระยะเวลาการใชสิทธิ ผูถือหุนกูแปลงสภาพสามารถใชสิทธิในการแปลงสภาพไดทุกวันทําการนับจากวัน
ออกหุนกูดังกลาวจนถึงเวลาปดทําการของวันทําการสุดทายในหน่ึงสัปดาหกอนวัน
ครบกําหนดอายุหุนกูแปลงสภาพ หรือระยะเวลาอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัท หรือ
ประธานกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
หรือประธานกรรมการบริหารจะกําหนดตอไป ทั้งน้ี เปนไปตามขอกําหนดและ
เง่ือนไขของการออกหุนกูในแตละครั้ง 

ราคาการแปลงสภาพตั้งตน ผูถือหุนกูแปลงสภาพมีสิทธิเลือกใชราคาใชสิทธิแปลงสภาพไดโดยวิธีใดวิธีหน่ึง 
ดังน้ี  

(1) รอยละ 130 ของราคาซ้ือขายถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักตอหุนสําหรับ 45 วันทําการ
กอนหนาของวันดังตอไปนี้ 

(ก) สําหรับหุนกูแปลงสภาพชุดที่ 1: วันที่ทําสัญญาจองซื้อหุนกู 

(ข) สําหรับหุนกูแปลงสภาพชุดที่ 2: วันที่ออกหุนกูชุดที่ 2  

(ค) สําหรับหุนกูแปลงสภาพชุดที่ 3: วันที่ออกหุนกูชุดที่ 3  

(ง) สําหรับหุนกูแปลงสภาพชุดที่ 4: วันที่ออกหุนกูชุดที่ 4  

(“ราคาใชสิทธิแปลงสภาพคงที่ (Fixed Conversion Price)”) หรือ  

(2) รอยละ 90 ของราคาปดถัวเฉล่ียตอหุนของชวงระยะเวลา 3 วันทําการใด ๆ 
ติดตอกันในระหวางชวงระยะเวลา 45 วันทําการกอนวันใชสิทธิแปลงสภาพท่ี
เก่ียวของสําหรับหุนกูแปลงสภาพ 

(“ราคาใชสิทธิแปลงสภาพลอยตัว (Floating Conversion Price)”) 
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ทั้งน้ี ในกรณีที่ภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุนกูในแตละครั้ง และปจจัย
อื่น ๆ ที่เก่ียวของเปลี่ยนแปลงไป บริษัทอาจเปลี่ยนแปลงราคาใชสิทธิแปลงสภาพ
จากที่กําหนดขางตนตามที่คณะกรรมการบริษัท หรือประธานกรรมการบริหาร หรือ
บุคคลที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือประธานกรรมการบริหาร
เห็นสมควรสําหรับการออกหุนกูในแตละครั้ง 

สวนลดสูงสุดของราคาใชสิทธิแปลง
สภาพ 

บริษัทจะกําหนดราคาใชสิทธิแปลงสภาพโดยมีสวนลดจากราคาตลาดของหุนของ
บริษัทตามวิธีการกําหนดราคาใชสิทธิแปลงสภาพที่ระบุขางตน 

อัตราการแปลงสภาพ จํานวนเงินตนของหุนกูแปลงสภาพหารดวยราคาใชสิทธิแปลงสภาพ 

ทั้งน้ี บริษัทอาจกําหนดใหอัตราการแปลงสภาพดังกลาวเปลี่ยนแปลงจากที่กําหนด
ขางตนตามที่คณะกรรมการบริษัท หรือประธานกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่
ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือประธานกรรมการบริหารเห็นสมควร
สําหรับการออกหุนกูในแตละครั้ง 

จํานวนหุนสามัญท่ีออกใหมเพื่อรองรับ
หุนกูแปลงสภาพ 

ไมเกิน 260,000,000 หุน  

ผลกระทบตอผูถือหุน ในการพิจารณาผลกระทบตอผูถือหุนของบริษัทจะพิจารณาถึงผลกระทบของหุนกู
แปลงสภาพใน 2 กรณี คือ  

1) กรณีที่นักลงทุนทําการซื้อหุนกูแปลงสภาพและใชสิทธิแปลงสภาพเปนหุน
สามัญตามการเบิกถอนหุนกูแปลงสภาพแตละครั้ง และ  

2) กรณีที่นักลงทุนทําการซื้อหุนกูแปลงสภาพและใชสิทธิแปลงสภาพเปนหุน
สามัญตามการเบิกถอนหุนกูแปลงสภาพทั้งจํานวน 

โดยการพิจารณาผลกระทบตอผูถือหุนของบริษัทจะพิจารณา  2  ดาน  ซึ่ ง
ประกอบดวยผลกระทบตอราคาตลาดของหุน (Price Dilution) และผลกระทบตอ
สิทธิออกเสียงของผูถือหุนเดิม (Control Dilution) 

1) กรณีท่ีนักลงทุนทําการซื้อหุนกูแปลงสภาพและใชสิทธิแปลงสภาพเปนหุน
สามัญแตละคร้ัง (คร้ังละ 5 แสนเหรียญสิงคโปร หรือคิดเปนประมาณ 12.5 
ลานบาท ท่ีอัตราแลกเปลี่ยน 25 บาท ตอ 1 เหรียญสิงคโปร) 

1.1) ดานการลดลงของราคาหุน (Price Dilution) สามารถคํานวณไดจากสูตร
ตอไปนี้ 

Price Dilution = (Po – PE) / Po 

โดยที่ PE = (PoQo + PeQe) / (Qo + Qe) 
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 Po = ราคาหุนที่มีอยูเดิม ซึ่งเทากับ 3.27 บาท/หุน  

   (ใชราคาปดถัวเฉลี่ย 15 วันชวงเวลา 8 กุมภาพันธ 
– 1 มีนาคม 2556 กอนวันประชุมคณะกรรมการ
บริษัทวันที่ 4 มีนาคม 2556)  

 Pe = ราคาใชสิทธิแปลงสภาพของหุนกูแปลงสภาพ 
ซึ่งเทากับ 1.84 บาท/หุน 

   (ใชราคาใชสิทธิแปลงสภาพแบบลอยตัวที่ราคา
รอยละ 90 ของราคาปดถัวเฉล่ียตอหุนของชวง
ระยะเวลา 3 วันทําการใด ๆ ติดตอกันในระหวาง
ชวงเวลาซื้อขายหุน 45 วันทําการกอนวันใชสิทธิ
แปลงสภาพของหุนกูแปลงสภาพท่ีเก่ียวของ
สํ าหรั บหุ น กู แปลงสภาพที่ เ บิ กถอน  โดย
กําหนดใหวันใชสิทธิแปลงสภาพ คือวันประชุม
คณะกรรมการบริษัทโดยเลือกราคาปดถัวเฉลี่ย
ตอหุนของชวงระยะเวลา 3 วันทําการใด ๆ 
ติดตอกัน คือ 2.04 บาท/หุน) 

 Qo = จํานวนหุนที่มีอยูเดิม ซึ่งเทากับ 812,626,551 หุน 

 Qe = จํานวนหุนที่เกิดจากการใชสิทธิแปลงสภาพของ
หุนกูแปลงสภาพตามการเบิกถอนแตละครั้ง ซึ่ง
เทากับ 6,793,478 หุน  (ตามการเบิกถอนหุนกู
แปลงสภาพแตละครั้ง ครั้งละ 5 แสนเหรียญ
สิงคโปร  หรือคิดเปน  12.5 ลานบาท  ที่อัตรา
แลกเปลี่ยน 25 บาท ตอ 1 เหรียญสิงคโปร หาร
ดวยราคาใชสิทธิแปลงสภาพของหุนกูแปลง
สภาพ 1.84 บาท/หุน) 

1.2) ดานการลดลงของสัดสวนการถือหุน (Control Dilution) สามารถ
คํานวณไดจากสูตรตอไปนี้ 

Control Dilution = (Qe / (Qo + Qe)) 

โดยที่  Qo = จํานวนหุนที่มีอยูเดิม ซึ่งเทากับ 812,626,551 หุน 

 Qe = จํานวนหุนที่เกิดจากการใชสิทธิแปลงสภาพของ
หุนกูแปลงสภาพตามการเบิกถอนแตละครั้ง ซึ่ง
เทากับ 6,793,478 หุน 
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ตารางสรุปผลกระทบตอผูถือหุน 

กรณีท่ีนักลงทุนทําการซื้อและใช
สิทธิแปลงสภาพเปนหุนสามัญตาม
การเบิกถอนหุนกูแปลงสภาพแตละ

คร้ัง 

ก า ร ลดล ง ขอ ง ร า ค าหุ น  ( Price 
Dilution) 

รอยละ 0.36 

การลดลงของสัดสวนการถือหุน 
(Control Dilution) 

รอยละ 0.83 

 

ผลกระทบตอราคาตลาดของหุน  

ในกรณีที่มีการใชสิทธิแปลงสภาพเปนหุนสามัญตามการเบิกถอนหุนกูแปลงสภาพ
แตละครั้ง จะเกิดผลกระทบตอราคาตลาดของหุนเพียงรอยละ 0.36 ซึ่งเปนอัตราที่
นอยเนื่องจากผูถือหุนของบริษัทจะไดรับผลกระทบจากราคาหุนที่คอย ๆ ตกลงจาก
การออกหุนใหมแบบทีละนอยใหกับนักลงทุนแบบเฉพาะเจาะจง โดยเฉพาะใน
บริษัทที่กําลังมีการเติบโตอยางตอเน่ืองจะทําใหผลกระทบราคาหุนตอผูถือหุนเปน
อัตราที่นอยมากตอการเบิกถอนหุนกูแปลงสภาพจํานวนนอยในแตละครั้ง 

ผลกระทบตอสิทธิออกเสียงของผูถือหุนเดิม  

ในกรณีที่มีการใชสิทธิแปลงสภาพเปนหุนสามัญตามการเบิกถอนหุนกูแปลงสภาพ
แตละครั้ง ผูถือหุนบริษัทจะถูกลดสัดสวนการถือครองหุนทีละนอยเพราะเปนการ
ออกหุนใหมใหนักลงทุนตางประเทศจํานวนนอยในแตละครั้งจากจํานวนเงินเบิก
ถอนหุนกูแปลงสภาพจํานวนนอยในแตละครั้ง ซึ่งจะทําใหเกิดผลกระทบการถือ
ครองหุนลดลงตอผูถือหุนปจจุบันเพียงรอยละ 0.83 

2)  กรณีท่ีนักลงทุนทําการซื้อหุนกูแปลงสภาพและใชสิทธิแปลงสภาพเปนหุน
สามัญตามการเบิกถอนหุนกูแปลงสภาพทั้งจํานวน 

 สมมุติฐานการประมาณการราคาหุนเฉลี่ยหลังการออกหุนกูแปลงสภาพ 

 ขอสมมุติฐาน คือ  

1. เน่ืองดวยมีการเบิกเงินจากหุนกูแปลงสภาพมาขยายการดําเนินธุรกิจใน
ตนป 2556 จึงทําใหการขยายตัวของบริษัทเปนไปอยางตอเน่ืองในป 
2556 - 2558 ในอัตรารอยละ 15% รอยละ 17% และ รอยละ 19% 
ตามลําดับ โดยประมาณการเรื่องรายไดมาจากโครงการของบริษัทท่ีลง
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นามในสัญญาแลวและกําลังกอสรางอยูและโครงการในมือที่จะไดรับ
การลงนามในสัญญาภายในป 2556 น้ี 

ณ วันที่ 31 มกราคม 2556 มูลคาโครงการ 
(ลานบาท) 

โครงการที่ลงนามในสัญญาแลวและ
กําลังกอสรางอยูแลว  

9,508 

โครงการที่จะไดรับการลงนามในสัญญา 28,000 

รวมมูลคาโครงการ 37,503 

 

2. บริษัทดําเนินงานรับเหมากอสรางโครงการขนาดใหญซึ่งมีอัตรากําไร
สุทธิในระดับไมตํ่ากวารอยละ 5 ของรายไดรวม โดยมียอดรายไดหลัก
จากงานรับเหมากอสรางโครงการขนาดใหญเปนหลักในอัตราถึง 
รอยละ 89.9 ของรายไดรวมในป 2556 รอยละ 92.2 ในป 2557 และรอย
ละ 93.1 ในป 2558 

 

ตารางประมาณการรายไดของบริษัทในอนาคต (หนวย : ลานบาท) 
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1) ประมาณการราคาหุนเฉลี่ยหลังการออกหุนกูแปลงสภาพแบบคงท่ี 

          รอยละ 130 

 ปท่ี 1 

(หรือป 
2556) 

ปท่ี 2 

(หรือป 
2557) 

ปท่ี 3 

(หรือป 
2558) 

รายได (ลานบาท) 8,015.00 9,381.00 11,156.00 

กําไรสุทธิ (ลานบาท) 415.98 480.31 549.99 

จํานวนหุนเดิม (ลานหุน) - Qo 812.63 812.63 812.63 

กําไรตอหุน (บาท/หุน) 0.512 0.591 0.677 

อัตราราคาตอกําไร P/E 15 เทา 15  เทา 15 เทา 

ราคาหุนเฉลี่ย (บาทตอหุน) ณ 
สิ้นป -Po 

7.68 8.87 10.16 

ราคาใชสิทธิแปลงสภาพคงที่
รอยละ 130 - Pe 

9.98 10.76 12.79 

เงินลงทุนของหุนกูแปลง
สภาพเฉลี่ยตอป  (ลานบาท) 

333.33 333.33 333.33 

จํานวนหุนที่ออกใหมใหกับนัก
ลงทุน (ลานหุน) - Qe 

33.40 30.98 26.06 

จํานวนหุนรวม (ลานหุน) – 
Qo+Qe 

846.03 877.01 903.07 

กําไรตอหุน (บาท/หุน) 0.492 0.548 0.609 

อัตราราคาตอกําไร P/E 15 เทา 15  เทา 15  เทา 

ราคาหุนเฉลี่ย (บาทตอหุน) ณ 
สิ้นป 

7.38 8.21 9.14 

 

หมายเหตุ: เน่ืองจากการใชราคาใชสิทธิแปลงสภาพแบบคงท่ีจะใชราคา ณ 
การเบิกถอนหุนกูแปลงสภาพงวดที่ 1   งวดที่ 2   งวดที่ 3   และ
งวดที่ 4   เปนเกณฑ โดยมีการกําหนดราคาแปลงแบบคงที่ตาม
ระยะเวลา 9  เดือนตองวด  
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2) ประมาณการราคาหุนเฉลี่ยหลังการออกหุนกูแปลงสภาพแบบลอยตัว 

          รอยละ 90 

 ปท่ี 1 

(หรือป 
2556) 

ปท่ี 2 

(หรือป 
2557) 

ปท่ี 3 

(หรือป 
2558) 

รายได (ลานบาท) 8,015.00 9,381.00 11,156.00 

กําไรสุทธิ (ลานบาท) 415.98 480.31 549.99 

จํานวนหุนเดิม (ลานหุน) - Qo 812.63 812.63 812.63 

กําไรตอหุน (บาท/หุน) 0.512 0.591 0.677 

อัตราราคาตอกําไร P/E 15 เทา 15  เทา 15  เทา 

ราคาหุนเฉลี่ย (บาทตอหุน) ณ 
สิ้นป -Po 

7.68 8.87 10.16 

ราคาใชสิทธิแปลงสภาพคงที่
รอยละ 90 - Pe 

6.91 7.98 9.14 

เงินลงทุนของหุนกูแปลง
สภาพเฉลี่ยตอป (ลานบาท) 

333.33 333.33 333.33 

จํานวนหุนที่ออกใหมใหกับ 
นักลงทุน (ลานหุน) - Qe 

48.24 41.77 36.47 

จํานวนหุนรวม (ลานหุน) – 
Qo+Qe 

860.87 902.64 939.11 

กําไรตอหุน (บาท/หุน) 0.483 0.532 0.586 

อัตราราคาตอกําไร P/E 15 เทา 15  เทา 15  เทา 

ราคาหุนเฉลี่ย (บาทตอหุน) ณ 
สิ้นป 

7.25 7.98 8.79 
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ผลกระทบท่ีมีตอผูถือหุนในดานราคาตลาดของหุน (Price Dilution) ตาม
ราคาใชสิทธิแปลงสภาพ 2  กรณี คือ 

1) กรณีการใชราคาใชสิทธิแปลงสภาพแบบคงที่รอยละ 130 

 ปท่ี 1 

(หรือป 
2556) 

ปท่ี 2 

(หรือป 
2557) 

ปท่ี 3 

(หรือป 
2558) 

ราคาหุนเฉลี่ยกอนการออกหุนกู
แปลงสภาพ (บาท/หุน) ณ สิ้นป – 
Po 

7.68 8.87 10.16 

จํานวนหุนเดิม (ลานหุน) - Qo 812.63 812.63 812.63 

ราคาหุนเฉลี่ยกรณีการใชราคาใช
สิทธิแปลงสภาพแบบคงที่รอยละ
130 (บาท/หุน) ณ สิ้นป -  Pe 

9.98 10.76 12.79 

จํานวนหุนที่ออกใหมใหกับนัก
ลงทุน (ลานหุน)  - Qe 

33.40 30.98 26.06 

จํานวนหุนรวม (ลานหุน) - 
Qo+Qe 

846.03 877.01 903.07 

PE = (PoQo+PeQe) / (Qo+Qe) 7.77 8.60 9.51 

Price Dilution = (Po-PE) / Po -1.18 % 3.06% 6.38% 

 

สรุป การใชราคาใชสิทธิแปลงสภาพแบบคงที่จะมีผลกระทบตอผูถือหุนจาก
ผลกระทบตอราคาตลาดของหุน (Price Dilution) ไมเกินรอยละ 7 ตามขอ
สมมุติฐานที่บริษัทนําเงินไปใชขยายกิจการในสวนที่มีกําไรขั้นตนดีขึ้น 
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2) กรณีการใชราคาใชสิทธิแปลงสภาพแบบลอยตัวรอยละ 90 

 

 

 

ปท่ี 1 

(หรือป 
2556) 

ปท่ี 2 

(หรือป 
2557) 

ปท่ี 3 

(หรือป 
2558) 

ราคาหุนเฉลี่ยกอนการออกหุนกู
แปลงสภาพ 
(บาท/หุน) ณ สิ้นป – Po 

7.68 8.87 10.16 

จํานวนหุนเดิม (ลานหุน) - Qo 812.63 812.63 812.63 

ราคาหุนเฉลี่ยกรณีการใชราคาใช
สิทธิแปลงสภาพแบบลอยตัวรอย
ละ 90 (บาทตอหุน) ณ สิ้นป -  Pe 

6.91 7.98 9.14 

จํานวนหุนที่ออกใหมใหกับนัก
ลงทุน (ลานหุน) - Qe 

48.24 41.77 36.47 

จํานวนหุนรวม (ลานหุน) - 
Qo+Qe 

860.87 902.64 939.11 

PE = (PoQo+PeQe) / (Qo+Qe) 7.64 8.35 9.15 

Price Dilution = (Po-PE) / Po 0.56% 5.81% 9.97% 

 

สรุป การใชราคาใชสิทธิแปลงสภาพแบบลอยตัวจะมีผลกระทบตอผูถือหุน
จากผลกระทบตอราคาตลาดของหุน (Price Dilution) ไมเกิน รอยละ 10 
ตามขอสมมุติฐานท่ีบริษัทนําเงินไปใชขยายกิจการในสวนที่มีกําไร
ขั้นตนดีขึ้น 
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ผลกระทบท่ีมีตอผูถือหุนในดานสิทธิออกเสียงผูถือหุนเดิม (Control Dilution) 
ตามราคาใชสิทธิแปลงสภาพ 2  กรณี คือ 

1) กรณีการใชราคาใชสิทธิแปลงสภาพแบบคงที่รอยละ 130 

 

 

 

ปท่ี 1 

(หรือป 
2556) 

ปท่ี 2 

(หรือป 
2557) 

ปท่ี 3 

(หรือป 
2558) 

จํานวนหุนที่ออกใหมใหกับนัก
ลงทุน (ลานหุน) – Qe 

33.40 30.98 26.06 

จํานวนหุนรวม (ลานหุน) – Qo+Qe 846.03 877.01 903.07 

ผลกระทบตอสิทธิออกเสียงของผูถือ
หุนเดิม 

3.95% 7.34% 10.01% 

 

2)   กรณีการใชราคาใชสิทธิแปลงสภาพแบบลอยตัวรอยละ 90 

 

 

 

ปท่ี 1 

(หรือป 
2556) 

ปท่ี 2 

(หรือป 
2557) 

ปท่ี 3 

(หรือป 
2558) 

จํานวนหุนที่ออกใหมใหกับนัก
ลงทุน (ลานหุน) – Qe 

48.24 41.77 36.47 

จํานวนหุนรวม (ลานหุน) – Qo+Qe 860.87 902.64 939.11 

ผลกระทบตอสิทธิออกเสียงของผู
ถือหุนเดิม 

5.60% 9.97% 13.47% 

สรุป ในกรณีที่มีการใชสิทธิแปลงสภาพ ผูถือหุนของบริษัทจะถูกลดสิทธิออก
เสียงทีละนอยในแตละป โดยในกรณีที่มีการใชราคาใชสิทธิแปลงสภาพ
แบบคงท่ีจะสงผลกระทบตอสิทธิออกเสียงผูถือหุนเดิมในสัดสวนที่นอย
กวากรณีที่มีการใชราคาใชสิทธิแปลงสภาพแบบลอยตัว 

 ในกรณีที่มีการใชราคาใชสิทธิแปลงสภาพแบบคงที่โดยนักลงทุนใช
สิทธิแปลงสภาพตามหุนกูแปลงสภาพทั้งหมดจะทําใหผลกระทบตอ
สิทธิออกเสียงผูถือหุนเดิมลดลงไมเกิน 10% ของทุนจดทะเบียนชําระ
แลวหลังการเพิ่มทุน 
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 ในกรณีที่มีการใชราคาใชสิทธิแปลงสภาพแบบลอยตัวโดยนักลงทุน
ใชสิทธิแปลงสภาพตามหุนกูแปลงสภาพท้ังหมดจะทําใหผลกระทบ
ตอสิทธิออกเสียงผูถือหุนเดิมลดลงไมเกิน 14% ของทุนจดทะเบียน
ชําระแลวหลังการเพิ่มทุน 

เหตุการณท่ีบริษัทจะตองออกหุนใหม
เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงในการใช
สิทธิแปลงสภาพ  

 

เหตุการณใด ๆ ตามที่กําหนดไวในขอกําหนดสิทธิของหุนกูแปลงสภาพ ซึ่งรวมถึง
เหตุการณที่ ระบุ ในขอ  17  ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่  
ทจ. 16/2552 เรื่อง หลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการในการขออนุญาตและการ
อนุญาตใหเสนอขายหุนกูที่ออกใหมตอผูลงทุนในตางประเทศ  

เง่ือนไขอ่ืนๆ  ขึ้นอยูกับภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุนกูในแตละครั้งและปจจัยอื่น ๆ 
ที่เก่ียวของ 
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Attachment No. 1

Details of Substantial Terms and Conditions of Convertible Debentures

Issuer Power Line Engineering Public Company Limited

Objectives The Company will utilize proceeds received from the issuance and offering of 
convertible debentures to support the Company's general working capital or investments 
or projects, including for payment of debts to commercial banks which are due or other 
purposes as determined by the Board of Directors or the Executive Committee of the 
Company.

Type of 
Debentures

Convertible debentures in registered form or issued to bearer which grant the right to 
convert into ordinary shares of the Company, secured or unsecured, with or without the 
representative of debenture holders, subordinated or unsubordinated, depending on
market condition at the time of offering of convertible debentures and other relevant 
factors.

The convertible debentures which will be offered by the Company will consist of 4 
tranches as follows:

Convertible Debentures Tranche 1: value of not exceeding SGD 10 million.

Convertible Debentures Tranche 2: value of not exceeding SGD 10 million.

Convertible Debentures Tranche 3: value of not exceeding SGD 10 million.

Convertible Debentures Tranche 4: value of not exceeding SGD 10 million.

Offering Size Not exceeding SGD 40 million (approximately equivalent to Baht 1,000,000,000 by 
calculating at the exchange rate of Baht 25 to one SGD) or its equivalent amount in 
other currencies.

Currency Singapore dollar currency or its equivalent amount in other currencies.

Allocation 
Method

To be entirely offered for sale to investor(s) in foreign countries by offering in one or 
more tranches.

In the event that foreign investor chooses the Fixed Conversion Price, the Company will 
offer the entire amount of convertible debentures to one specific investor, namely 
Advance Opportunities Fund in Singapore which is managed by Advance Capital 
Partners Ltd.

Term 3 years from the issue date of the convertible debentures or any term as to be 
determined by the Board of Directors or the Chairman of the Executive Committee or 
the person appointed by the Board of Directors or the Chairman of the Executive 
Committee depending on market condition at the time offering of convertible 
debentures.

Interest Rate 2% per annum or other rate as to be determined by the Board of Directors or the 
Chairman of the Executive Committee or the person appointed by the Board of 
Directors or the Chairman of the Executive Committee depending on market condition 
at the time offering of convertible debentures.
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Transfer 
Restriction of 
Convertible 
Debentures

As the convertible debentures will be offered to investor(s) in foreign countries by way 
of a private placement, any sale or transfer of the convertible debentures must be done 
outside Thailand only.  

Exercise Period The holders of convertible debentures can exercise its right on any business day from 
and including the issue date of the convertible debentures up to the close of business on 
the business day falling one week preceding the maturity date or other period as to be 
determined by the Board of Directors or the Chairman of the Executive Committee or 
the person appointed by the Board of Directors or the Chairman of the Executive 
Committee, subject to the terms and conditions of the convertible debentures.

Initial 
Conversion 
Price

The holders of convertible debentures shall be entitled to choose one of the following 
conversion prices: 

(1) 130% of the average of the daily traded volume weighted average prices per share 
for the 45 business days immediately prior to: 

(a) in respect of the Tranche 1 Convertible Debentures: the date of the 
subscription agreement of the Convertible Debentures; 

(b) in respect of the Tranche 2 Convertible Debentures: the issue date of the 
Tranche 2 Convertible Debentures.

(c) in respect of the Tranche 3 Convertible Debentures: the issue date of the 
Tranche 3 Convertible Debentures.

(d) in respect of the Tranche 4 Convertible Debentures: the issue date of the 
Tranche 4 Convertible Debentures.

(“Fixed Conversion Price”); or

(2) 90% of the average closing prices per share on any 3 consecutive business days 
during 45 business days immediately preceding the relevant conversion date of the 
convertible debentures.

(“Floating Conversion Price”).

In the event that there is any change in market condition or other relevant factors, the 
Company may change the above conversion prices as the Board of Directors or the 
Chairman of the Executive Committee or the person appointed by the Board of 
Directors or the Chairman of the Executive Committee deems appropriate for each 
offering of convertible debentures.

Maximum 
Discount on 
Conversion 
Price

The Company will determine the conversion price with discount from the market price 
of the Company's shares in accordance with the calculation method as specified above.
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Transfer 
Restriction of 
Convertible 
Debentures

As the convertible debentures will be offered to investor(s) in foreign countries by way 
of a private placement, any sale or transfer of the convertible debentures must be done 
outside Thailand only.  

Exercise Period The holders of convertible debentures can exercise its right on any business day from 
and including the issue date of the convertible debentures up to the close of business on 
the business day falling one week preceding the maturity date or other period as to be 
determined by the Board of Directors or the Chairman of the Executive Committee or 
the person appointed by the Board of Directors or the Chairman of the Executive 
Committee, subject to the terms and conditions of the convertible debentures.

Initial 
Conversion 
Price

The holders of convertible debentures shall be entitled to choose one of the following 
conversion prices: 

(1) 130% of the average of the daily traded volume weighted average prices per share 
for the 45 business days immediately prior to: 

(a) in respect of the Tranche 1 Convertible Debentures: the date of the 
subscription agreement of the Convertible Debentures; 

(b) in respect of the Tranche 2 Convertible Debentures: the issue date of the 
Tranche 2 Convertible Debentures.

(c) in respect of the Tranche 3 Convertible Debentures: the issue date of the 
Tranche 3 Convertible Debentures.

(d) in respect of the Tranche 4 Convertible Debentures: the issue date of the 
Tranche 4 Convertible Debentures.

(“Fixed Conversion Price”); or

(2) 90% of the average closing prices per share on any 3 consecutive business days 
during 45 business days immediately preceding the relevant conversion date of the 
convertible debentures.

(“Floating Conversion Price”).

In the event that there is any change in market condition or other relevant factors, the 
Company may change the above conversion prices as the Board of Directors or the 
Chairman of the Executive Committee or the person appointed by the Board of 
Directors or the Chairman of the Executive Committee deems appropriate for each 
offering of convertible debentures.

Maximum 
Discount on 
Conversion 
Price

The Company will determine the conversion price with discount from the market price 
of the Company's shares in accordance with the calculation method as specified above.

Conversion 
Ratio

Principal amount of the convertible bonds divided by the conversion price. 

The Company may change the above conversion ratio as the Board of Directors or the 
Chairman of the Executive Committee or the person appointed by the Board of 
Directors or the Chairman of the Executive Committee deems appropriate for each 
offering of convertible debentures.

Number of 
Ordinary 
Shares 
Reserved for 
Conversion

Not exceeding 260,000,000 shares.

Impact on 
Shareholders

The impact on the Company's shareholders as a result of the issuance and offering of 
convertible debentures is considered in 2 cases as follows:

1) in case that the investor purchase the convertible debentures and exercise the 
conversion rights to ordinary shares per each drawdown of the convertible debentures; 
and 

2) in case that the investor purchases the convertible debentures and fully exercise the 
conversion rights to ordinary shares for drawdown of the convertible debentures. 

The considerations of impact on the shareholders consist of 2 aspects which are price 
dilution and control dilution.

1)   In case where the investor purchases the convertible debentures and exercise 
the conversion rights to ordinary shares per each drawdown of the convertible 
debentures (SGD 500,000 each time or in the value of Baht 12.5 million at the 
exchange rate of Baht 25 per SGD 1)

1.1) Dilution in share price (Price Dilution) can be calculated with the following 
equation:

Price Dilution = (Po – PE) / Po

where PE = (PoQo + PeQe) / (Qo + Qe)

Po = Existing share price which is equivalent to Baht 3.27 per share 
(average closing price of 15 days during 8 February – 1 March 2013 preceding the date 
of the Board of Director’s meeting on 4 March 2013)

Pe = Conversion price of convertible debentures which is equivalent 
to Baht 1.84 per share (using Floating Conversion Price at 90% of the average closing 
prices per share on any 3 consecutive business days during 45 business days 
immediately preceding the relevant conversion date of the convertible debentures that 
are drawn down. The conversion date is determined to be on the date of the Board of 
Director’s meeting by using average closing prices per share on 3 consecutive business 
days which is equivalent to Baht 2.04 per share)
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Qo = Number of existing shares which is equivalent to 812,626,551
shares

Qe = Number of shares arising from the exercise of conversion right 
of the convertible debentures per each drawdown which is equivalent to 6,793,478 
shares (per each drawdown of the convertible debentures where each sub-tranche equals 
to SGD 500,000 or Baht 12.5 million at the exchange rate of Baht 25 per SGD 1 divided 
by conversion price of the convertible debentures of Baht 1.84 per share)

1.2) Dilution in shareholdings (Control Dilution) can be calculated with the following 
equation:

Control Dilution = (Qe / (Qo + Qe))

where Qo = Number of existing shares which is equivalent to 812,626,551 
shares

Qe = Number of shares arising from the exercise of conversion right 
of the convertible debentures per each drawdown which is equivalent to 6,793,478 
shares

Summary of Impact on the Shareholders In case where the investors 
purchase and exercise the rights 
to convert into ordinary shares 
per the drawdown of each sub-

tranche

Dilution in share price (Price Dilution) 0.36%

Dilution in shareholdings (Control Dilution) 0.83%

Impact on Market Price of Shares (Price Dilution)

In case where the conversion right of the convertible debentures is exercised per each 
drawdown, the market price will be diluted only by 0.36% which is a small percentage 
since the shareholders of the Company will be affected by the gradual reduction in the 
share price from the issuance of new shares in a relatively small amount through private 
placement, particularly in companies with continuing growth, the impact on share price 
to the shareholders should be small, relative to the small amount of each drawdown of 
convertible debentures.

Impact on the Voting Right of the Existing Shareholders

In case where the conversion right of the convertible debentures is exercised per each 
drawdown, the ownership percentage of shareholders will be gradually reduced as the 
issuance of new shares to foreign investor will be in relatively small amount due to the 
relatively small amount of each drawdown in which the ownership percentage of 
existing shareholders will be diluted only by 0.83%.
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Qo = Number of existing shares which is equivalent to 812,626,551
shares

Qe = Number of shares arising from the exercise of conversion right 
of the convertible debentures per each drawdown which is equivalent to 6,793,478 
shares (per each drawdown of the convertible debentures where each sub-tranche equals 
to SGD 500,000 or Baht 12.5 million at the exchange rate of Baht 25 per SGD 1 divided 
by conversion price of the convertible debentures of Baht 1.84 per share)

1.2) Dilution in shareholdings (Control Dilution) can be calculated with the following 
equation:

Control Dilution = (Qe / (Qo + Qe))

where Qo = Number of existing shares which is equivalent to 812,626,551 
shares

Qe = Number of shares arising from the exercise of conversion right 
of the convertible debentures per each drawdown which is equivalent to 6,793,478 
shares

Summary of Impact on the Shareholders In case where the investors 
purchase and exercise the rights 
to convert into ordinary shares 
per the drawdown of each sub-

tranche

Dilution in share price (Price Dilution) 0.36%

Dilution in shareholdings (Control Dilution) 0.83%

Impact on Market Price of Shares (Price Dilution)

In case where the conversion right of the convertible debentures is exercised per each 
drawdown, the market price will be diluted only by 0.36% which is a small percentage 
since the shareholders of the Company will be affected by the gradual reduction in the 
share price from the issuance of new shares in a relatively small amount through private 
placement, particularly in companies with continuing growth, the impact on share price 
to the shareholders should be small, relative to the small amount of each drawdown of 
convertible debentures.

Impact on the Voting Right of the Existing Shareholders

In case where the conversion right of the convertible debentures is exercised per each 
drawdown, the ownership percentage of shareholders will be gradually reduced as the 
issuance of new shares to foreign investor will be in relatively small amount due to the 
relatively small amount of each drawdown in which the ownership percentage of 
existing shareholders will be diluted only by 0.83%.

2)   In case where the investor purchases the convertible debentures and fully 
exercise the conversion rights for the drawdown of convertible debentures in the 
entire amount

Assumptions on estimation of the average share price after the offering of 
convertible debentures

The assumption is as follows:-

1. The company is to drawdown convertible debentures to financially support the 
Company’s revenue growth during FY2013-FY2015, revenues are expected to 
expand by 15%, 17% and 19% respectively, mainly to support working capital for 
projects on hand & projects in pipeline received in FY2013 in details as follows:-

As of 31 January 2013 Project Values 
(THB Million)

Projects On Hand (In Constructing) 9,508

Projects in Pipeline (waiting for signing) 28,000

Total Project Values 37,503

2. The Company plans to utilize proceeds received from the issuance and offering of 
the convertible debentures to support its construction projects, having net profits of 
not less than 5% of the total revenues, which derives mainly from civil construction 
reflecting at 89.9% of the total revenues in FY2013, 92.2% in FY2014, and 93.1% 
in FY2015.

Revenue Forecasts (Unit: million Baht)
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1)   The estimation of average share price after the issuance of convertible 
debentures where the Fixed Conversion Price at 130% is chosen

Year 1

(or Year 
2013)

Year 2

(or Year 
2014)

Year 3

(or Year 
2015)

Revenue (million Baht) 8,015.00 9,381.00 11,156.00

Net Profit (million Baht) 415.98 480.31 549.99

Number of Existing Shares
(million shares) - Qo

812.63 812.63 812.63

Earnings Per Share (EPS) 
(Baht/share)

0.512 0.591 0.677

Price to Earnings Ratio(P/E) 15 times 15 times 15 times

Average Price Per Share at 
year end (Baht/share)  – Po

7.68 8.87 10.16

Fixed Conversion Price at 
130% - Pe

9.98 10.76 12.79

Average Investment from 
Convertible Debentures Per 
Year (million Baht)

333.33 333.33 333.33

Number of Newly Issued 
Shares to Investor (million 
shares) - Qe

33.40 30.98 26.06

Total Number of Shares 
(million shares)  – Qo+Qe

846.03 877.01 903.07

Earnings Per Share (EPS) 
(Baht/share)

0.492 0.548 0.609

Price to Earnings Ratio(P/E) 15 times 15 times 15 times

Average Price Per Share at 
year end (Baht/share)

7.38 8.21 9.14

Remark:   Fixed Conversion Price will be based on the first sub-tranche drawdown of 
Tranche 1, Tranche 2, Tranche 3 and Tranche 4, by determining the fix conversion price 
for the period of 9 months in respect of each drawdown.
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1)   The estimation of average share price after the issuance of convertible 
debentures where the Fixed Conversion Price at 130% is chosen

Year 1

(or Year 
2013)

Year 2

(or Year 
2014)

Year 3

(or Year 
2015)

Revenue (million Baht) 8,015.00 9,381.00 11,156.00

Net Profit (million Baht) 415.98 480.31 549.99

Number of Existing Shares
(million shares) - Qo

812.63 812.63 812.63

Earnings Per Share (EPS) 
(Baht/share)

0.512 0.591 0.677

Price to Earnings Ratio(P/E) 15 times 15 times 15 times

Average Price Per Share at 
year end (Baht/share)  – Po

7.68 8.87 10.16

Fixed Conversion Price at 
130% - Pe

9.98 10.76 12.79

Average Investment from 
Convertible Debentures Per 
Year (million Baht)

333.33 333.33 333.33

Number of Newly Issued 
Shares to Investor (million 
shares) - Qe

33.40 30.98 26.06

Total Number of Shares 
(million shares)  – Qo+Qe

846.03 877.01 903.07

Earnings Per Share (EPS) 
(Baht/share)

0.492 0.548 0.609

Price to Earnings Ratio(P/E) 15 times 15 times 15 times

Average Price Per Share at 
year end (Baht/share)

7.38 8.21 9.14

Remark:   Fixed Conversion Price will be based on the first sub-tranche drawdown of 
Tranche 1, Tranche 2, Tranche 3 and Tranche 4, by determining the fix conversion price 
for the period of 9 months in respect of each drawdown.

2)   The estimation of average share price after the issuance of convertible 
debentures where the Floating Conversion Price at 90% is chosen

Year 1

(or Year 
2013)

Year 2

(or Year 
2014)

Year 3

(or Year 
2015)

Revenue (million Baht) 8,015.00 9,381.00 11,156.00

Net Profit (million Baht) 415.98 480.31 549.99

Number of Existing 
Shares(million shares) - Qo

812.63 812.63 812.63

Earnings Per Share (EPS) 
(Baht/share)

0.512 0.591 0.677

Price to Earnings Ratio(P/E) 15 times 15 times 15 times

Average Price Per Share at 
year end (Baht/share)  – Po

7.68 8.87 10.16

Floating Conversion Price 
at90% - Pe

6.91 7.98 9.14

Average Investment from 
Convertible Debentures Per 
Year (million Baht)

333.33 333.33 333.33

Number of Newly Issued 
Shares to Investor (million 
shares) - Qe

48.24 41.77 36.47

Total Number of Shares 
(million shares)  – Qo+Qe

860.87 902.64 939.11

Earnings Per Share (EPS) 
(Baht/share)

0.483 0.532 0.586

Price to Earnings Ratio(P/E) 15 times 15 times 15 times

Average Price Per Share at 
year end (Baht/share)

7.25 7.98 8.79

Impact on shareholders, particularly Price Dilution, in each scenario of the two 
conversion prices:-
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1)   In case where the Fixed Conversion Price at 130% is chosen

Year 1

(or Year 
2013)

Year 2

(or Year 
2014)

Year 3

(or Year 
2015)

Average Share Price Prior to the Offer of 
Convertible Debentures (Baht/Share) at year 
end – Po

7.68 8.87 10.16

Number of Existing Shares (million shares)  - 
Qo

812.63 812.63 812.63

Average Share Price In Case Where Fixed 
Conversion Price at 130% is chosen 
(Baht/Share) at year end  -Pe

9.98 10.76 12.79

Number of Newly Issued Shares to Investor 
(million shares) - Qe

33.40 30.98 26.06

Total Number of Shares (million shares) -
Qo+Qe

846.03 877.01 903.07

PE = (PoQo+PeQe) / (Qo+Qe) 7.77 8.60 9.51

Price Dilution = (Po-PE) / Po -1.18% 3.06% 6.38%

Summary: The impact on shareholders from price dilution is very minimal at not more 
than 7% based on assumption that the Company utilizes proceeds received from the 
issuance and offering of convertible debentures to support its projects with higher net 
profit margin.
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1)   In case where the Fixed Conversion Price at 130% is chosen

Year 1

(or Year 
2013)

Year 2

(or Year 
2014)

Year 3

(or Year 
2015)

Average Share Price Prior to the Offer of 
Convertible Debentures (Baht/Share) at year 
end – Po

7.68 8.87 10.16

Number of Existing Shares (million shares)  - 
Qo

812.63 812.63 812.63

Average Share Price In Case Where Fixed 
Conversion Price at 130% is chosen 
(Baht/Share) at year end  -Pe

9.98 10.76 12.79

Number of Newly Issued Shares to Investor 
(million shares) - Qe

33.40 30.98 26.06

Total Number of Shares (million shares) -
Qo+Qe

846.03 877.01 903.07

PE = (PoQo+PeQe) / (Qo+Qe) 7.77 8.60 9.51

Price Dilution = (Po-PE) / Po -1.18% 3.06% 6.38%

Summary: The impact on shareholders from price dilution is very minimal at not more 
than 7% based on assumption that the Company utilizes proceeds received from the 
issuance and offering of convertible debentures to support its projects with higher net 
profit margin.

2)   In case where the Floating Conversion Price at 90% is chosen

Year 1

(or Year 
2013)

Year 2

(or Year 
2014)

Year 3

(or Year 
2015)

Average Share Price Prior to the Offer of 
Convertible Debentures (Baht/Share) at year 
end – Po

7.68 8.87 10.16

Number of Existing Shares (million shares)  - 
Qo

812.63 812.63 812.63

Average Share Price In Case Where Floating 
Conversion Price at 90% is chosen 
(Baht/Share) at year end  -Pe

6.91 7.98 9.14

Number of Newly Issued Shares to Investor 
(million shares) - Qe

48.24 41.77 36.47

Total Number of Shares (million shares) -
Qo+Qe

860.87 902.64 939.11

PE = (PoQo+PeQe) / (Qo+Qe) 7.64 8.35 9.15

Price Dilution = (Po-PE) / Po 0.56% 5.81% 9.97%

Summary: The impact on shareholders from price dilution is very minimal at no more 
than 10% based on assumption that the Company utilizes proceeds received from the 
issuance and offering of convertible debentures to support its projects with higher net 
profit margin.

Impact on shareholders, particularly Control Dilution, in each scenario of the two 
conversion prices

1) In the case where Fixed Conversion Price at 130% is chosen

Year 1

(or Year 
2012)

Year2

or Year 
2013)

Year3

or Year 
2014)

Number of Newly Issued Shares to 
Investor (million shares) - Qe

33.40 30.98 26.06

Total Number of Shares (million shares) 
- Qo+Qe

846.03 877.01 903.07

Control Dilution 3.95% 7.34% 10.01%



38

2) In the case where Floating Conversion Price at 90% is chosen

Year 1

(or Year 
2012)

Year2

or Year 
2013)

Year3

or Year 
2014)

Number of Newly Issued Shares to 
Investor (million shares) - Qe

48.24 41.77 36.47

Total Number of Shares (million shares) 
- Qo+Qe

860.87 902.64 939.11

Control Dilution 5.60% 9.97% 13.47%

Summary:   In case where the conversion right is exercised, the voting right of the 
Company’s shareholders will be gradually reduced each year. The impact of control 
dilution on existing shareholders in case where the Fixed Conversion Price is chosen 
will be proportionately lower compared to in the case where the Floating Conversion 
Price is chosen. 

• In case where the conversion right is fully exercised by using the Fixed 
Conversion Price, the impact of control dilution will be less than 10% of the 
paid-up capital after the capital increase.

• In case where the conversion right is fully exercised by using the Floating 
Conversion Price, the impact of control dilution will be less than 14% of the 
paid-up capital after the capital increase.

Events 
requiring the 
Company to 
Issue New 
Shares 
Reserving for 
Conversion 
Right

Any event as specified in the terms and conditions of the convertible debentures, 
including the events specified in Clause 17 of the Notification of Capital Market 
Supervisory Board No. TorChor. 16/2552 Re: Criteria, Conditions and Procedures for 
Application for and Approval of the Offer for Sale of Newly Issued Debentures to 
Investors in Foreign Countries

Other 
Conditions

Depending on market condition at the time of offering of the convertible debentures and 
other relevant factors.
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2) In the case where Floating Conversion Price at 90% is chosen

Year 1

(or Year 
2012)

Year2

or Year 
2013)

Year3

or Year 
2014)

Number of Newly Issued Shares to 
Investor (million shares) - Qe

48.24 41.77 36.47

Total Number of Shares (million shares) 
- Qo+Qe

860.87 902.64 939.11

Control Dilution 5.60% 9.97% 13.47%

Summary:   In case where the conversion right is exercised, the voting right of the 
Company’s shareholders will be gradually reduced each year. The impact of control 
dilution on existing shareholders in case where the Fixed Conversion Price is chosen 
will be proportionately lower compared to in the case where the Floating Conversion 
Price is chosen. 

• In case where the conversion right is fully exercised by using the Fixed 
Conversion Price, the impact of control dilution will be less than 10% of the 
paid-up capital after the capital increase.

• In case where the conversion right is fully exercised by using the Floating 
Conversion Price, the impact of control dilution will be less than 14% of the 
paid-up capital after the capital increase.

Events 
requiring the 
Company to 
Issue New 
Shares 
Reserving for 
Conversion 
Right

Any event as specified in the terms and conditions of the convertible debentures, 
including the events specified in Clause 17 of the Notification of Capital Market 
Supervisory Board No. TorChor. 16/2552 Re: Criteria, Conditions and Procedures for 
Application for and Approval of the Offer for Sale of Newly Issued Debentures to 
Investors in Foreign Countries

Other 
Conditions

Depending on market condition at the time of offering of the convertible debentures and 
other relevant factors.

สิ่งท่ีสงมาดวยลําดับท่ี 2 
สารสนเทศสําหรับการเสนอขายหุนกูแปลงสภาพในราคาตํ่า 

 
 เน่ืองดวยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพาเวอรไลน เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 2/2556 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2556 ไดมีมติอนุมัติใหบริษัทออกและเสนอขายหุนกูแปลงสภาพที่ออกใหมใหแกผูลงทุนใน
ตางประเทศโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ในวงเงินไมเกิน 40 ลานเหรียญสิงคโปร หรือในสกุลเงินอื่นในจํานวน
เทียบเทา ทั้งน้ี การเสนอขายหุนกูแปลงสภาพดังกลาวอาจเขาขายเปนการเสนอขายหุนกูแปลงสภาพในราคาตํ่าตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม และประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ สจ. 39/2551 เรื่อง การคํานวณราคาเสนอขายหลักทรัพย
และการกําหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุนที่ออกใหมในราคาตํ่า เน่ืองจากการเสนอขายหุนกูแปลงสภาพ
ดังกลาวมีวิธีการกําหนดราคาใชสิทธิแปลงสภาพซึ่งอาจจะมีผลทําใหราคาที่ใชแปลงสภาพตํ่ากวารอยละ 90 ของราคาตลาด 
(ตามสภาพความผันผวนของราคาตลาดในชวงระยะเวลาที่ใชในการคํานวณ) 

ทั้งน้ี บริษัทขอเสนอขอมูลอันเปนสาระสําคัญตอการตัดสินใจของผูถือหุน โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 
1. วัตถุประสงคในการเสนอขายหุนกูแปลงสภาพในราคาตํ่า 
 บริษัทประสงคที่จะเสนอขายหุนกูแปลงสภาพท่ีออกใหมใหกับผูลงทุนในตางประเทศโดยเฉพาะเจาะจง (Private 
Placement) ในวงเงินรวมไมเกิน 40 ลานเหรียญสิงคโปร (หรือคิดเปนประมาณ 1,000 ลานบาท ที่อัตราแลกเปลี่ยน 25 บาท 
ตอ 1 เหรียญสิงคโปร) ซึ่งผูลงทุนในตางประเทศสามารถแปลงสภาพหุนกูดังกลาวเปนหุนสามัญของบริษัทได โดยบริษัทมี
วัตถุประสงคในการออกและเสนอขายหุนกูแปลงสภาพดังกลาวเพื่อนําเงินที่ไดจากการออกและเสนอขายหุนกูแปลงสภาพ
มาใชเปนเงินทุนหมุนเวียนทั่วไปของบริษัท หรือสําหรับการลงทุน หรือการทําโครงการของบริษัท รวมทั้งการชําระหน้ี
ธนาคารบางสวนที่ถึงกําหนดชําระ หรือเพ่ือวัตถุประสงคอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหาร
เห็นสมควร เน่ืองดวยบริษัทกําลังขยายกิจการออกไปแบบกาวกระโดด บริษัทจึงมีความตองการใชเงินหมุนเวียนมากขึ้นเปน
ลําดับ โดยการออกหุนกูแปลงสภาพดังกลาวมีการกําหนดราคาใชสิทธิแปลงสภาพแบบคงที่ไวที่รอยละ 130 ของราคาซื้อ
ขายถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักตอหุน หรือราคาใชสิทธิแปลงสภาพแบบลอยตัวไวที่รอยละ 90 ของราคาปดถัวเฉล่ียตอหุน (ตาม
รายละเอียดที่ระบุในขอ 2) เพ่ือจูงใจใหนักลงทุนเขามาลงทุนในบริษัทอันนับเปนอีกทางเลือกหน่ึงในการระดมทุนในตลาด
ทุนสําหรับธุรกิจของบริษัท  

 อน่ึง การออกหุนกูแปลงสภาพเปนการระดมทุนวิธีหน่ึงซึ่งบริษัทไมตองมีหลักประกันเพื่อค้ําประกันเงินกูของ
กองทุนตางประเทศ ซึ่งแตกตางกับสถาบันการเงินอื่น ๆ ในการใหเงินกูซึ่งการดําเนินการทางธุรกิจของบริษัทในขณะนี้มี
ความจําเปนที่จะตองใชเงินทุนหมุนเวียนเปนจํานวนมากเพ่ือมาสนับสนุนโครงการของบริษัทซึ่งมีมูลคากวา 9.5 พันลาน
บาท และโครงการที่บริษัทกําลังจะลงนามในสัญญาในป 2556 ซึ่งมีมูลคากวา 28,000 ลานบาท 
 นอกจากน้ี หุนกูแปลงสภาพดังกลาวมีอายุการแปลงสภาพนานถึง 3 ป ซึ่งจะทําใหบริษัทมีความยืดหยุนในการ
บริหารเงินในบริษัทอยางมีประสิทธิภาพ โดยหากบริษัทมีโอกาสในการขยายตัวทางธุรกิจก็สามารถกระทําไดในทันที  
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2. รายละเอียดเก่ียวกับหุนกูแปลงสภาพที่ออกใหมและหุนรองรับ 
 
จํานวนหุนที่เสนอขาย ไมเกิน 260,000,000 หุน 
ราคาเสนอขาย ราคาเสนอขายมี 2 ประเภท ไดแก 

1. ราคาเสนอขายท่ีคํานวณโดยใชอัตราแบบคงที่ (Fixed Price) ในราคารอยละ 
130 ของราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักตอหุนสําหรับ 45 วันทําการกอน
หนาของวันดังตอไปนี้ 
 สําหรับหุนกูแปลงสภาพชุดที่ 1 : วันที่ทําสัญญาจองซื้อหุนกูแปลง

สภาพ 
 สําหรับหุนกูแปลงสภาพชุดที่ 2 : วันที่ออกหุนกูแปลงสภาพชุดที่ 2 
 สําหรับหุนกูแปลงสภาพชุดที่ 3 : วันที่ออกหุนกูแปลงสภาพชุดที่ 3 
 สําหรับหุนกูแปลงสภาพชุดที่ 4 : วันที่ออกหุนกูแปลงสภาพชุดที่ 4 

2. ราคาเสนอขายที่คํานวณโดยใชอัตราแบบลอยตัว (Floating Price) ในราคา
รอยละ 90 ของราคาปดถัวเฉล่ียตอหุนของชวงระยะเวลา 3 วันทําการใด ๆ 
ติดตอกันในระหวางชวงระยะเวลา 45 วันทําการกอนวันใชสิทธิแปลงสภาพ
ที่เก่ียวของสําหรับหุนกูแปลงสภาพ 

 
หมายเหตุ การกําหนดราคาเสนอขายหุนกูแปลงสภาพที่คํานวณโดยใชอัตรา
แบบคงที่หรือราคาเสนอขายที่คํานวณโดยใชอัตราแบบลอยตัวดังกลาวขางตนน้ัน 
ขึ้นอยูกับการตัดสินใจของนักลงทุน 

 
3. ราคาตลาดท่ีใชเปรียบเทียบกับราคาเสนอขายหุนกูแปลงสภาพและวิธีการคํานวณ 

 
 ราคาเสนอขายที่คํานวณโดยใชอัตรา

แบบคงที่ (Fixed Price) 
ราคาเสนอขายที่คํานวณโดยใชอัตราแบบลอยตัว 

(Floating Price) 
สูตรการคํานวณ ราคาเสนอขายท่ีคํานวณโดยใชอัตรา

แบบคงที่ (Fixed Price) ในราคารอยละ 
130 ของร าค าซื้ อ ข า ยถั ว เ ฉ ล่ี ยถ ว ง
นํ้าหนักตอหุนสําหรับ 45 วันทําการกอน
หนาของวันดังตอไปนี้ 
 สําหรับหุนกูแปลงสภาพชุดที่ 1 : 

วันที่ทําสัญญาจองซื้อหุนกูแปลง
สภาพ 
 

ราคาเสนอขายท่ีคํานวณโดยใชอัตราแบบลอยตัว 
(Floating Price) ในราคารอยละ 90 ของราคาปดถัว
เฉลี่ยตอหุนของชวงระยะเวลา 3 วันทําการใด ๆ 
ติดตอกันในระหวางชวงระยะเวลา 45 วันทําการ
กอนวันใชสิทธิแปลงสภาพที่เก่ียวของสําหรับหุนกู
แปลงสภาพ 
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 ราคาเสนอขายที่คํานวณโดยใชอัตรา
แบบคงที่ (Fixed Price) 

ราคาเสนอขายที่คํานวณโดยใชอัตราแบบลอยตัว 
(Floating Price) 

 สําหรับหุนกูแปลงสภาพชุดที่ 2 : 
วันที่ออกหุนกูแปลงสภาพชุดที่ 2 

 สําหรับหุนกูแปลงสภาพชุดที่ 3 : 
วันที่ออกหุนกูแปลงสภาพชุดที่ 3 

 สําหรับหุนกูแปลงสภาพชุดที่ 4 : 
วันที่ออกหุนกูแปลงสภาพชุดที่ 4 

วิธีการคํานวณ  
(โดยวิธีการคํานวณน้ี เปน
เพียงตัวอยางสําหรับการ
คํานวณจากการเบิกถอน
หุ น กู ในแต ละครั้ ง  ซึ่ ง
ร า ค า ต ล า ด จ า ก ก า ร
คํานวณในคร้ังตอไปน้ัน
จะตองมีการเปล่ียนแปลง
ไปตามราคาตลาด) 

สําหรับหุนกูแปลงสภาพชุดที่ 1 : วันที่
ทํ าสัญญาจองซื้ อหุน กู แปลงสภาพ 
จํานวน 10 ลานเหรียญสิงคโปรหรือ 250 
ลานบาท 
 สมมุติวาราคาเฉลี่ยของราคาซื้อขาย

ถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักตอหุนสําหรับ 
45  วันทํ าการกอนหนา วันที่ทํ า
สัญญาจองซื้อหุนกูแปลงสภาพของ
บริษัทอยูที่ราคา 2.04 บาทตอหุน 

 กองทุนจะใชราคาใชสิทธิแปลง
สภาพที่ราคาหุนละ 2.65 บาท ตอ
หุน (รอยละ 130 ของราคาเฉลี่ย) 
ทั้งจํานวนหุนกูแปลงสภาพชุดที่ 1 
ทั้งจํานวน 

หมายเหตุ ตามวิธีการคํานวณขางตน
หากราคาใชสิทธิแปลงสภาพที่ผูลงทุน
ประสงคใชสิทธิ (ตามตัวอยางขางตนที่
ราคาหุนละ 2.65 บาท ตอหุน) ตํ่ากวา
ราคาตลาดคํานวณในวันที่กองทุนใช
สิทธิแปลงสภาพหุนกูแปลงสภาพเกิน
กวารอยละ 90 ของราคาตลาด  อาจถือ
เปนการเสนอขายหุนกูแปลงสภาพใน
ราคาตํ่า 

สําหรับหุนกูแปลงสภาพ จํานวน 40 ลานเหรียญ
สิงคโปร หรือ 1,000 ลานบาท 
 สมมุติวาราคาปดถัวเฉล่ียตอหุน ของราคาซื้อ

ขายชวงระยะเวลา 3 วันทําการใด ๆ ติดตอกัน
ในระหวางชวงระยะเวลา 45 วันทําการกอน
วันที่กองทุนทําการใชสิทธิแปลงสภาพหุนกู
แปลงสภาพของบริษัทอยูที่ราคา 2.04 บาทตอ
หุน 

 กองทุนจะใชราคาใชสิทธิแปลงสภาพที่ราคา
หุนละ 1.84 บาท ตอหุน (รอยละ 90 ของราคา
เฉลี่ย)  

หมายเหตุ  ตามวิธีการคํานวณขางตนหากราคาใช
สิทธิแปลงสภาพที่ผูลงทุนประสงคใชสิทธิ ตาม
ตัวอยางขางตนที่ราคาหุนละ 1.84 บาท ตอหุน ตํ่า
กวาราคาตลาดคํานวณในวันที่กองทุนใชสิทธิ
แปลงสภาพหุนกูแปลงสภาพเกินกวารอยละ 90 
ของราคาตลาด  อาจถือเปนการเสนอขายหุนกู
แปลงสภาพในราคาต่ํา 
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4. ในกรณีท่ีกําหนดราคาเสนอขายท่ีแนนอน (Fixed Offered Price) ตองระบุกลุมบุคคลที่คาดวาจะเสนอขาย 
 ในกรณีที่ผูลงทุนตางประเทศเลือกราคาเสนอขายแบบคงที่ (Fixed Price) บริษัทจะเสนอขายและจัดสรรหุนกูทั้ง
จํานวนโดยเฉพาะเจาะจงใหแกผูลงทุนเพียงรายเดียว ซึ่งไดแก กองทุน Advance Opportunities Fund ในประเทศสิงคโปร ที่
มีผูบริหารกองทุนคือ Advance Capital Partners Ltd. 

 
5. ผลกระทบที่มีตอผูถอืหุนจากการเสนอขายหุนกูแปลงสภาพในราคาต่ํา 

โปรดพิจารณารายละเอียดตามที่ปรากฏในสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 1  
 
6. สิทธิของผูถือหุนในการคัดคานการเสนอขายหุนกูแปลงสภาพในราคาต่ํา 
 การเสนอขายหุนกูแปลงสภาพใหเฉพาะบุคคลที่กําหนด (Private Placement) และเปนการเสนอขายหุนกูแปลง
สภาพในราคาต่ําจะตองไดรับความเห็นชอบจากท่ีประชุมผูถือหุนของบริษัทดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวน
เสียงทั้งหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไมมีผูถือหุนรวมกันต้ังแตรอยละ 10 ของจํานวน
เสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมออกเสียงคัดคานการเสนอขายหุนกูแปลงสภาพหรือหุนรองรับในราคาต่ําดังกลาว 
 ดังน้ัน ผูถือหุนซึ่งถือหุนรวมกันต้ังแตรอยละ 10 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม มีสิทธิ
ลงคะแนนเสียงคัดคานการเสนอขายหุนกูแปลงสภาพหรือหุนรองรับในราคาตํ่าดังกลาวได 
 
7. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที่แสดงถึงความจําเปนในการเสนอขายหุนที่ออกใหมในราคาต่ํา 
 

 เงินกูธนาคาร หุนกูแปลงสภาพ 
 

หุนสามัญ  
(กรณีการใชราคา
ใชสิทธิแปลงสภาพ
แบบลอยตัวรอยละ 
90 ของราคาปดถัว

เฉลี่ย) 

หุนสามัญ 
(กรณีการใชราคา
ใชสิทธิแปลงสภาพ
แบบคงที่รอยละ 
130 ของราคาซื้อ
ขายถัวเฉลี่ยถวง

นํ้าหนัก 
ตอหุน) 

หุนสามัญ 
(Private 

Placement รอยละ 
90 ของราคาถัว
เฉลี่ยถวงน้ําหนัก) 

เงินตน 
 

1,000 ลานบาท 1,000 ลานบาท 1,000 ลานบาท 1,000 ลานบาท 1,000 ลานบาท 

ดอกเบี้ย 7% ตอป 2% ตอป 
10% Discount ของ
ราคาปดถัวเฉล่ีย 

30% Premium 
ของราคาซื้อขายถัว
เฉลี่ยถวงน้ําหนัก

ตอหุน 

 
10 % Discount 
ของราคาถัวเฉล่ีย
ถวงน้ําหนัก 
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 เงินกูธนาคาร หุนกูแปลงสภาพ 
 

หุนสามัญ  
(กรณีการใชราคา
ใชสิทธิแปลงสภาพ
แบบลอยตัวรอยละ 
90 ของราคาปดถัว

เฉลี่ย) 

หุนสามัญ 
(กรณีการใชราคา
ใชสิทธิแปลงสภาพ
แบบคงที่รอยละ 
130 ของราคาซื้อ
ขายถัวเฉลี่ยถวง

นํ้าหนัก 
ตอหุน) 

หุนสามัญ 
(Private 

Placement รอยละ 
90 ของราคาถัว
เฉลี่ยถวงน้ําหนัก) 

ผลกระทบ มีภาระผูกผันตอง
คืนทั้งเงินกูและ
ดอกเบี้ยเต็มจํานวน
โดยบริษัทตองให
หลักประกันเกิน
กวารอยละ 100 
เปน การจํานําเงิน
ฝาก การจํานอง
ที่ดินและสิ่งปลูก
สราง การโอนสิทธิ
การรับเงินจาก
ลูกคาโครงการ 
และบุคคลค้ํา
ประกัน 

ไมตองคืนเงินตน 
หากนักลงทุนใช
สิทธิแปลงสภาพ 
เสียเพียงดอกเบี้ย 
20 ลานบาท จาก
อัตราดอกเบี้ยตํ่า
เพียง 2% ตอป 

ผลกระทบจาก 
Dilution ทีละนอย
จากการเบิกถอน
และแปลงสภาพ
หุนกูแปลงสภาพ
แตละครั้ง 

ผลกระทบจาก 
Dilution ทีละนอย
จากการเบิกถอน
และแปลงสภาพ
หุนกูแปลงสภาพ
แตละครั้ง 

ผลกระทบจาก 
Dilution เต็ม
จํานวนในทันที 
ตามจํานวนหุนที่
ออกใหม 

 
จากตารางเปรียบเทียบขางตน คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวาการออกหุนกูแปลงสภาพเปนอีกทางเลือกหนึ่ง

ในการระดมทุนเพ่ือรองรับการขยายกิจการแบบกาวกระโดด โดยบริษัทสามารถนําเงินที่ไดจากการออกและเสนอขายหุนกู
แปลงสภาพดังกลาวไปใชสําหรับการลงทุนในโครงการตาง ๆ ของบริษัท และใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบ
กิจการโดยเฉพาะเพื่อรองรับการประมูลสัมปทานโครงการขนาดใหญในอนาคตของบริษัทเพ่ือลดภาระดอกเบ้ียเงินกูของ
บริษัท และเปนการเพิ่มความยืดหยุนเก่ียวกับระยะเวลาการชําระคืนเงินตนและดอกเบี้ยแบบการกูเงินจากธนาคารหรือนัก
ลงทุนแบบปกติ นอกจากน้ี บริษัทอาจไมตองใชคืนเงินตนหากนักลงทุนใชสิทธิแปลงสภาพหุนกูแปลงสภาพ ดังนั้น การ
ออกหุนกูแปลงสภาพจึงมีผลทําใหบริษัทมีสภาพคลองและมีฐานะทางการเงินที่มั่นคงยิ่งขึ้น สามารถบริหารเงินสดไดอยาง
คลองตัวมากขึ้น และมีผลประกอบการท่ีดีขึ้น  
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ดังน้ี คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวมีความเห็นวาการออกหุนกูแปลงสภาพในวงเงินไมเกิน 40 ลานเหรียญ
สิงคโปร หรือในสกุลเงินอื่นในจํานวนเทียบเทา ในครั้งน้ี ซึ่งมีการ (1) กําหนดราคาใชสิทธิแปลงสภาพแบบคงที่ไวที่รอยละ 
130 ของราคาซื้อขายถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักตอหุนสําหรับ 45 วันทําการกอนหนาของวันดังตอไปน้ี (ก) สําหรับหุนกูแปลง
สภาพชุดที่ 1: วันที่ทําสัญญาจองซื้อหุนกู (ข) สําหรับหุนกูแปลงสภาพชุดที่ 2: วันที่ออกหุนกูชุดที่ 2 (ค) สําหรับหุนกูแปลง
สภาพชุดที่ 3: วันที่ออกหุนกูชุดที่ 3 และ (ง) สําหรับหุนกูแปลงสภาพชุดที่ 4: วันที่ออกหุนกูชุดที่ 4 หรือ (2) กําหนดราคาใช
สิทธิแปลงสภาพแบบลอยตัวไวที่รอยละ 90 ของราคาปดถัวเฉล่ียตอหุนของชวงระยะเวลา 3 วันทําการใด ๆ ติดตอกันใน
ระหวางชวงระยะเวลา 45 วันทําการกอนวันใชสิทธิแปลงสภาพท่ีเก่ียวของสําหรับหุนกูแปลงสภาพน้ัน มีความเหมาะสม 
และเปนผลดีตอบริษัท กลาวคือ การออกและเสนอขายหุนกูแปลงสภาพเปนวิธีการระดมทุนที่มีตนทุนตํ่าและมีผลกระทบ 
(Dilution) ตอผูถือหุนก็ตอเมื่อมีการใชสิทธิแปลงสภาพเปนหุนสามัญ 
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Attachment No. 2

Information Memorandum on the Offering of Convertible Debentures at Discount

As the Board of Directors’ Meeting of Power Line Engineering Public Company Limited 
(the “Company”) No. 2/2013 held on 4 March 2013 resolved to approve the issuance and offering 
of newly issued convertible debentures to investor(s) in foreign countries by way of a private 
placement in an amount not exceeding SGD 40 million or its equivalent amount in other currencies.
However, the said offering of convertible debentures may be considered as the offering of 
convertible debentures at discount pursuant to the Notification of the Capital Market Supervisory 
Board No. TorChor. 28/2551 entitled Application for and Approval of Offer for Sale of Newly 
Issued Shares and the Notification of the Office of the Securities and Exchange Commission No. 
SorChor. 39/2551 entitled Calculation of Offer Price of Securities and Determination of Market 
Price in case of an Offer for Sale of Newly Issued Shares at Discount on the grounds that the 
calculation of conversion price in respect of the convertible debentures may result in a conversion 
price which is below 90 per cent of the market price of the Company's shares (depending the 
volatility of the market price of the Company's shares during the period which is used as the basis 
for such calculation).

In this connection, the Company would like to disclose essential information which is of 
significance to the shareholders’ decision as follows:

1. Objective of offering for sale of convertible debentures at discount
The Company wishes to offer for sale the newly issued convertible debentures to 

investor(s) in foreign countries by way of a private placement in an amount not exceeding SGD 40 
million (or approximately Baht 1,000 million (at the exchange rate of Baht 25 per SGD 1). In this 
regard, foreign investor(s) can exercise the rights to convert such convertible debentures into the 
ordinary shares of the Company. The Company’s objective of offering for sale of the said 
convertible debentures is to use the proceeds received there from in supporting the Company's 
general working capital, investments or projects, including for payment of debts to commercial 
banks which are due or other purposes as determined by the Board of Directors or the Executive 
Committee of the Company given that the Company is expanding exponentially and therefore 
requires additional working capital to meet its financial needs. The conversion price in respect of 
this offering is determined by using the fixed conversion method at 130% of the average of the 
daily traded volume weighted average trading  prices per share or the floating conversion method at 
90% of the average closing prices per share (details of which are provided in paragraph 2 below), in 
order to attract investors to invest in the Company, which may be considered as an alternative 
option for raising fund in the capital markets to finance the Company’s business. The offering of 
convertible debentures is a fund raising method which does not require a granting of collateral to 
secure the money borrowed from a foreign fund, which is different from borrowing money from 
financial institutions. The Company’s current business with high growth rate reflects the 
requirements of substantial amount of working capital compared to values of its projects on-hand 
with a total value of Baht 9.5 billion and projects in pipeline with a total value of more than THB 
28,000 million.
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In addition, the term of convertible debentures is 3 years and will provide the Company 
with flexibilities and effectiveness in managing cash internally. If the Company has the 
opportunities to expand business, the Company may do so immediately.

2. Details of issued convertible debentures and underlying shares 

Number of shares offered Not exceeding 260,000,000 shares

Offered price There are 2 offered prices as follows: 

1. Fixed Price at 130% of the average of the daily traded 
volume weighted average trading  prices per share
immediately prior to: 

• In respect of Tranche 1 convertible debentures: the 
date of the subscription agreement of the convertible 
debentures

• In respect of Tranche 2 convertible debentures: the 
issue date of Tranche 2 convertible debentures

• In respect of Tranche 3 convertible debentures: the 
issue date of Tranche 3 convertible debentures

• In respect of Tranche 4 convertible debentures: the 
issue date of Tranche 4 convertible debentures

2. Floating Price at 90% of the average closing prices per 
share on any 3 consecutive business days during 45 
business days immediately preceding the relevant 
conversion date of the convertible debentures. 

Remark: Determination of offered price (i.e. Fixed Price 
or Floating Price) depends on the investor’s decision.

3. The market price used for making comparison with the offered price, including the 
calculation method

Fixed Price Floating Price

Formula used in 
calculation

Fixed Price at 130% of the 
average of the daily traded
volume weighted average 
trading  prices per share
immediately prior to:

• In respect of Tranche 1 
convertible debentures: the 
date of the subscription 
agreement of the 
convertible debentures

Floating Price at 90% of the average 
closing prices per share on any 3 
consecutive business days during 45 
business days immediately preceding the 
relevant conversion date of the 
convertible debentures
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In addition, the term of convertible debentures is 3 years and will provide the Company 
with flexibilities and effectiveness in managing cash internally. If the Company has the 
opportunities to expand business, the Company may do so immediately.

2. Details of issued convertible debentures and underlying shares 

Number of shares offered Not exceeding 260,000,000 shares

Offered price There are 2 offered prices as follows: 

1. Fixed Price at 130% of the average of the daily traded 
volume weighted average trading  prices per share
immediately prior to: 

• In respect of Tranche 1 convertible debentures: the 
date of the subscription agreement of the convertible 
debentures

• In respect of Tranche 2 convertible debentures: the 
issue date of Tranche 2 convertible debentures

• In respect of Tranche 3 convertible debentures: the 
issue date of Tranche 3 convertible debentures

• In respect of Tranche 4 convertible debentures: the 
issue date of Tranche 4 convertible debentures

2. Floating Price at 90% of the average closing prices per 
share on any 3 consecutive business days during 45 
business days immediately preceding the relevant 
conversion date of the convertible debentures. 

Remark: Determination of offered price (i.e. Fixed Price 
or Floating Price) depends on the investor’s decision.

3. The market price used for making comparison with the offered price, including the 
calculation method

Fixed Price Floating Price

Formula used in 
calculation

Fixed Price at 130% of the 
average of the daily traded
volume weighted average 
trading  prices per share
immediately prior to:

• In respect of Tranche 1 
convertible debentures: the 
date of the subscription 
agreement of the 
convertible debentures

Floating Price at 90% of the average 
closing prices per share on any 3 
consecutive business days during 45 
business days immediately preceding the 
relevant conversion date of the 
convertible debentures

• In respect of Tranche 2 
convertible debentures: the 
issue date of Tranche 2 
convertible debentures

• In respect of Tranche 3 
convertible debentures: the 
issue date of Tranche 3 
convertible debentures

• In respect of Tranche 4 
convertible debentures: the 
issue date of Tranche 4 
convertible debentures

Calculation Method

(This method is only 
an example for 
calculation for each 
drawdown of 
convertible 
debentures. The 
market price used for 
the next calculation 
will be subject to 
changes according to 
the market price at
the time.)

For Tranche 1 convertible 
debentures : the date of 
subscription agreement for the 
amount of SGD 10 million or 
Baht 250 million

• Assume the weighted 
average trading prices per 
share for the 45 business 
days prior to the date of 
the subscription agreement 
of the convertible 
debentures is at Baht 2.04 
per share

• The fund will fully 
exercise the entire amount 
of Tranche 1 convertible 
debentures at the 
conversion price of Baht 
2.65 per share (130% of 
the weighted average 
trading prices per share for 
the 45 business days).

For convertible debentures in the amount 
of SGD 40 million or Baht 1,000 million

• Assume the average closing prices per 
share on any 3 consecutive business 
days during 45 business days 
immediately preceding the relevant 
conversion date of the convertible 
debentures is at Baht 2.04 per share

• The fund will exercise convertible 
debentures at the conversion price of 
Baht 1.84 per share (90% of the 
average prices).

Remark: According to the aforesaid 
calculation, if the conversion price to be 
exercised by the investor, pursuant to the 
above sample, at Baht 1.84 per share is 
lower than 90% of the market price, 
calculated on the date of converting the 
convertible debentures into ordinary 
shares, such may be regarded as offering 
for sale of the convertible debentures at 
discount.
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Remark: According to the 
aforesaid calculation, if the 
conversion price to be 
exercised by the investor 
(pursuant to the above sample, 
at the conversion price of Baht 
2.65 per share) is lower than 
90% of the market price, 
calculated on the date of 
converting the convertible 
debentures into ordinary 
shares, such may be regarded 
as offering for sale of the 
convertible debentures at 
discount.

4. In case of a fixed offered price, the group of persons to be offered shall be indicated 
In the event that foreign investor chooses the Fixed Price, the Company will offer the entire 

amount of convertible debentures to one specific investor, namely Advance Opportunities Fund in 
Singapore which is managed by Advance Capital Partners Ltd.

5. Impact of the offering of convertible debentures at discount on the shareholders
Please refer to Attachment No. 1 for details

6. Right of shareholders to veto the offering of convertible debentures at discount
The offering of convertible debentures by way of a private placement and at discount must 

be approved by the shareholders’ meeting of the Company with a vote of not less than three-fourths 
of the total votes of shareholders attending the shareholders’ meeting and eligible to vote, and the 
shares held by the shareholders who object the allocation of the Company’s newly issued shares at 
discount shall not exceed 10 per cent of the total votes of shareholders attending the shareholders’ 
meeting. 

In light of the above, any shareholders holding altogether 10 per cent of the total voting 
rights of the Company who attend the shareholders’ meeting may cast their votes to object the said 
offering of convertible debentures or underlying shares at discount.
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Remark: According to the 
aforesaid calculation, if the 
conversion price to be 
exercised by the investor 
(pursuant to the above sample, 
at the conversion price of Baht 
2.65 per share) is lower than 
90% of the market price, 
calculated on the date of 
converting the convertible 
debentures into ordinary 
shares, such may be regarded 
as offering for sale of the 
convertible debentures at 
discount.

4. In case of a fixed offered price, the group of persons to be offered shall be indicated 
In the event that foreign investor chooses the Fixed Price, the Company will offer the entire 

amount of convertible debentures to one specific investor, namely Advance Opportunities Fund in 
Singapore which is managed by Advance Capital Partners Ltd.

5. Impact of the offering of convertible debentures at discount on the shareholders
Please refer to Attachment No. 1 for details

6. Right of shareholders to veto the offering of convertible debentures at discount
The offering of convertible debentures by way of a private placement and at discount must 

be approved by the shareholders’ meeting of the Company with a vote of not less than three-fourths 
of the total votes of shareholders attending the shareholders’ meeting and eligible to vote, and the 
shares held by the shareholders who object the allocation of the Company’s newly issued shares at 
discount shall not exceed 10 per cent of the total votes of shareholders attending the shareholders’ 
meeting. 

In light of the above, any shareholders holding altogether 10 per cent of the total voting 
rights of the Company who attend the shareholders’ meeting may cast their votes to object the said 
offering of convertible debentures or underlying shares at discount.

7. The Board’s of Directors’ opinion on the necessity of making the offering of convertible
debentures at discount

Bank Loan Convertible 
Debenture

Common Share

(In case where 
Floating 

Conversion Price 
at 90% of the 
average share 

price)

Common Share

(In case where 
Fixed 

Conversion 
Price at 130% of 

the weighted 
average trading 
prices per share 

for the 45 
business days)

Common Share

(Private 
Placement at 
90% of  the 

weighted 
average share 

price)

Principal 
Amount

Baht 1,000 
million

Baht 1,000 
million

Baht 1,000 million Baht 1,000 
million

Baht 1,000 
million

Interest
7% 

per annum
2% 

per annum

10% Discount of 
average share 

price

30% Premium of 
weighted average
trading prices per 
share for the 45 
business days

10 % Discount 
of weighted 

average share 
price

Impact An obligation 
to return loan 
and interest in 
the full amount 
with more than 
100% coverage 

by collateral 
including 

pledged cash 
deposit, 

mortgaged 
lands & 

buildings, 
assignment of 
payment from 

clients, and 
personal 

guarantors

Do not have to 
return the 
principal 

amount if the 
investor 

exercises the 
conversion 

rights. Only the 
interest payment 
must be made in 

the amount of 
Baht 20 million 
or at low interest

at 2% p.a.

Impact of dilution 
will be gradual per 

each drawdown 
and conversion of 

convertible 
debentures

Impact of 
dilution will be 

gradual per each 
drawdown and 
conversion of 
convertible 
debentures

Full impact of 
dilution will be 

in effect 
immediately 

according to the 
amount of newly 

issued shares
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From the above comparison table, the Board of Directors is of the opinion that the offering of 
convertible debentures is another method of financing which can accommodate the expansion of business 
in the manner of exponential growth. The proceeds received from the issuance and offering of such 
convertible debentures can be used for investment in various projects of the Company and as working 
capital in business operation of the Company. In particular, the proceeds can be used for bidding large 
project concessions in the future and for reducing interest payments on loans of the Company. This will 
increase more flexibility in repayment term of the principal amount and interest on loans from either 
banks or normal investors. In addition, the Company may not have to repay the principal amount if the 
investor(s) exercise the conversion right. Therefore, the offering of convertible debentures will improve 
the Company’s liquidity and financial position. As such, the Company will be able to manage cash easier 
resulting in improved operating results.

In light of the foregoing, the Board of Directors therefore has considered and is of the opinion 
that the offering of convertible debentures in an amount not exceeding SGD 40 million, whereby the 
determination of: (1) the Fixed Conversion Price is set at 130% of the average of the daily traded volume 
weighted average trading  prices per share immediately prior to (a) in respect of Tranche 1 convertible 
debentures: the date of the subscription agreement of the convertible debentures, (b) in respect of Tranche
2 convertible debentures: the issue date of Tranche 2 convertible debentures, (c) in respect of Tranche c 
convertible debentures: the issue date of Tranche 3 convertible debentures and (d) in respect of Tranche 4 
convertible debentures: the issue date of Tranche 4 convertible debentures; or (2) the Floating Conversion 
Price is set at 90% of the average closing prices per share on any 3 consecutive business days during 45 
business days immediately preceding the relevant conversion date of the convertible debentures, is 
appropriate and beneficial to the Company. This is because the issuance and offering of convertible 
debentures is a method of fund raising with low cost and dilution effect will occur on the shareholders 
only upon the conversion of debentures.
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From the above comparison table, the Board of Directors is of the opinion that the offering of 
convertible debentures is another method of financing which can accommodate the expansion of business 
in the manner of exponential growth. The proceeds received from the issuance and offering of such 
convertible debentures can be used for investment in various projects of the Company and as working 
capital in business operation of the Company. In particular, the proceeds can be used for bidding large 
project concessions in the future and for reducing interest payments on loans of the Company. This will 
increase more flexibility in repayment term of the principal amount and interest on loans from either 
banks or normal investors. In addition, the Company may not have to repay the principal amount if the 
investor(s) exercise the conversion right. Therefore, the offering of convertible debentures will improve 
the Company’s liquidity and financial position. As such, the Company will be able to manage cash easier 
resulting in improved operating results.

In light of the foregoing, the Board of Directors therefore has considered and is of the opinion 
that the offering of convertible debentures in an amount not exceeding SGD 40 million, whereby the 
determination of: (1) the Fixed Conversion Price is set at 130% of the average of the daily traded volume 
weighted average trading  prices per share immediately prior to (a) in respect of Tranche 1 convertible 
debentures: the date of the subscription agreement of the convertible debentures, (b) in respect of Tranche
2 convertible debentures: the issue date of Tranche 2 convertible debentures, (c) in respect of Tranche c 
convertible debentures: the issue date of Tranche 3 convertible debentures and (d) in respect of Tranche 4 
convertible debentures: the issue date of Tranche 4 convertible debentures; or (2) the Floating Conversion 
Price is set at 90% of the average closing prices per share on any 3 consecutive business days during 45 
business days immediately preceding the relevant conversion date of the convertible debentures, is 
appropriate and beneficial to the Company. This is because the issuance and offering of convertible 
debentures is a method of fund raising with low cost and dilution effect will occur on the shareholders 
only upon the conversion of debentures.

 

สิ่งท่ีสงมาดวยลําดับท่ี 3 

Attachment No. 3

MAP
Imperial Queen’s Park Hotel 199 Soi Sukhumvit 22 Khlongton, Khlongtoei, 
Bangkok 10110, Thailand
Tel :  66 (0) 2 261 9300
Fax : 66 (0) 2 261 9496
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                              สิ่ ง ท่ีส งมาดวยลําดับ ท่ี  4  ก  
Attachment  No.4  A 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 
Proxy Form A 

(แบบท่ัวไปซึ่งเปนแบบท่ีงายไมซับซอน) 
(General From) 

       เขียนท่ี...................................................... 
       Written At 

วันท่ี..............เดือน........................พ.ศ.................. 
Date             Month                       Year 

1. ขาพเจา.............................................................................สัญชาติ................................อยูบานเลขท่ี........................ถนน.................................... 
I/We             Nationality                     Address                  Road 

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

2. เปนผูถือหุนของ บริษัท เพาเวอรไลน เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) 
Being a shareholder of Power Line Engineering Public Company Limited 

โดยถือหุนจํานวนท้ังสิ้นรวม..............................................หุน            และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ...........................................เสียง ดังน้ี 
Holding the total amounting of                                 shares       and the voting right equals to           votes as follows: 
 หุนสามัญ...........................................หุน ออกเสียงลงคะแนนเสียง ไดเทากับ..................................................เสียง 

Ordinary share   shares equal to voting right          votes 
3. ขอมอบฉันทะให 

Hereby appoint 
 (1)......................................................................................อายุ...............ป อยูบานเลขที่...................................... ถนน.......................................... 
                Age                  Address                 Road 
ตําบล/แขวง............................................อําเภอ/เขต.....................................................จังหวัด........................................................รหัสไปรษณีย.......................หรือ 
Sub-District       District               Province     Zip Code           : or, 
 (2)......................................................................................อายุ..................ป อยูบานเลขท่ี.................................... ถนน.......................................... 
                Age                     Address                  Road 
ตําบล/แขวง.............................................อําเภอ/เขต...................................................จังหวัด.........................................................รหัสไปรษณีย.......................หรือ 
Sub-District        District               Province     Zip Code           : or, 
 (3)        มอบฉันทะใหกรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ             ดร.สิงหชัย   อรุณวุฒิพงศ        อายุ    53 ป   
 Assign a proxy to the Independent Director/Chairman of the Audit Committee,     Dr.Singchai   Aroonvuthiphong  Age    53      years 
อยูบานเลขที่         2 ซอย     สุขุมวิท 81 (ศิริพจน) ถนน     สุขุมวิท แขวง        บางจาก เขต        พระโขนง  
Address at No.      2 Soi  Sukhumvit 81 (Siripot) Road      Sukhumvit Sub-District   Bangjak District Phrakhanong 
จังหวัด     กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย        10260  
Province      Bangkok  Zip Code     10260 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขารวมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 1/2556    
ในวันศุกรที่  5  เมษายน  2556   เริ่มประชุมเวลา  14.00 น.   ณ หอง ควีนสปารค 3  ช้ัน 2 โรงแรมอิมพีเรยีลควีนสปารค เลขท่ี 199 ซอยสุขุมวิท 22  แขวงคลองตัน  
 เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร  10110  หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอ่ืนดวย 

A n y o n e  o f  t h e  a b o v e  a s  m y / o u r  p r o x y  h o l d e r  t o  a t t e n d  a n d  v o t e  a t  E x t r a o r d i n a r y  G e n e r a l  M e e t i n g  o f  S h a r e h o l d e r s  
1 / 2 0 1 3  t o  b e  h e l d  o n  A p r i l  5 t h , 2 0 1 3  a t  2 : 0 0  P M .  a t  Q u e e n ’ s  P a r k  3  r o o m ,  2 n d  F l o o r ,  I m p e r i a l  Q u e e n ’ s  P a r k  H o t e l ,  N o .  1 9 9  
S u k h u m v i t  2 2 ,  K l o n g t o n ,  K l o n g t e o y ,  B a n g k o k   1 0 1 1 0 .  o r  o n  t h e  d a t e  a n d  a t  t h e  p l a c e  a s  m a y  b e  p o s t p o n e d  o r  c h a n g e d .  
 กิจการใดท่ีผูรับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุมน้ัน ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 
 I/We shall be fully liable for any action taken by the proxy holder at the meeting. 
 
     ลงชื่อ......................................................................ผูมอบฉันทะ 
     Signature    Proxy Grantor 
               (..................................................................) 
 
     ลงชื่อ...................................................................ผูรับมอบฉันทะ 
     Signature                   Proxy Holder 
              (..................................................................) 
 
     ลงชื่อ...................................................................ผูรับมอบฉันทะ 
     Signature                  Proxy Holder    

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

 
หมายเหตุ    ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับ

มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 
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. 

 

ติดอากรแสตมป  
2 0  บาท  

D u t y  S t a m p  
2 0  B a h t  
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                              สิ่ ง ท่ีส งมาดวยลําดับ ท่ี  4  ก  
Attachment  No.4  A 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 
Proxy Form A 

(แบบท่ัวไปซึ่งเปนแบบท่ีงายไมซับซอน) 
(General From) 

       เขียนท่ี...................................................... 
       Written At 

วันท่ี..............เดือน........................พ.ศ.................. 
Date             Month                       Year 

1. ขาพเจา.............................................................................สัญชาติ................................อยูบานเลขท่ี........................ถนน.................................... 
I/We             Nationality                     Address                  Road 

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

2. เปนผูถือหุนของ บริษัท เพาเวอรไลน เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) 
Being a shareholder of Power Line Engineering Public Company Limited 

โดยถือหุนจํานวนท้ังสิ้นรวม..............................................หุน            และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ...........................................เสียง ดังน้ี 
Holding the total amounting of                                 shares       and the voting right equals to           votes as follows: 
 หุนสามัญ...........................................หุน ออกเสียงลงคะแนนเสียง ไดเทากับ..................................................เสียง 

Ordinary share   shares equal to voting right          votes 
3. ขอมอบฉันทะให 

Hereby appoint 
 (1)......................................................................................อายุ...............ป อยูบานเลขที่...................................... ถนน.......................................... 
                Age                  Address                 Road 
ตําบล/แขวง............................................อําเภอ/เขต.....................................................จังหวัด........................................................รหัสไปรษณีย.......................หรือ 
Sub-District       District               Province     Zip Code           : or, 
 (2)......................................................................................อายุ..................ป อยูบานเลขท่ี.................................... ถนน.......................................... 
                Age                     Address                  Road 
ตําบล/แขวง.............................................อําเภอ/เขต...................................................จังหวัด.........................................................รหัสไปรษณีย.......................หรือ 
Sub-District        District               Province     Zip Code           : or, 
 (3)        มอบฉันทะใหกรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ             ดร.สิงหชัย   อรุณวุฒิพงศ        อายุ    53 ป   
 Assign a proxy to the Independent Director/Chairman of the Audit Committee,     Dr.Singchai   Aroonvuthiphong  Age    53      years 
อยูบานเลขที่         2 ซอย     สุขุมวิท 81 (ศิริพจน) ถนน     สุขุมวิท แขวง        บางจาก เขต        พระโขนง  
Address at No.      2 Soi  Sukhumvit 81 (Siripot) Road      Sukhumvit Sub-District   Bangjak District Phrakhanong 
จังหวัด     กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย        10260  
Province      Bangkok  Zip Code     10260 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขารวมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 1/2556    
ในวันศุกรที่  5  เมษายน  2556   เริ่มประชุมเวลา  14.00 น.   ณ หอง ควีนสปารค 3  ช้ัน 2 โรงแรมอิมพีเรยีลควีนสปารค เลขท่ี 199 ซอยสุขุมวิท 22  แขวงคลองตัน  
 เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร  10110  หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอ่ืนดวย 

A n y o n e  o f  t h e  a b o v e  a s  m y / o u r  p r o x y  h o l d e r  t o  a t t e n d  a n d  v o t e  a t  E x t r a o r d i n a r y  G e n e r a l  M e e t i n g  o f  S h a r e h o l d e r s  
1 / 2 0 1 3  t o  b e  h e l d  o n  A p r i l  5 t h , 2 0 1 3  a t  2 : 0 0  P M .  a t  Q u e e n ’ s  P a r k  3  r o o m ,  2 n d  F l o o r ,  I m p e r i a l  Q u e e n ’ s  P a r k  H o t e l ,  N o .  1 9 9  
S u k h u m v i t  2 2 ,  K l o n g t o n ,  K l o n g t e o y ,  B a n g k o k   1 0 1 1 0 .  o r  o n  t h e  d a t e  a n d  a t  t h e  p l a c e  a s  m a y  b e  p o s t p o n e d  o r  c h a n g e d .  
 กิจการใดท่ีผูรับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุมน้ัน ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 
 I/We shall be fully liable for any action taken by the proxy holder at the meeting. 
 
     ลงชื่อ......................................................................ผูมอบฉันทะ 
     Signature    Proxy Grantor 
               (..................................................................) 
 
     ลงชื่อ...................................................................ผูรับมอบฉันทะ 
     Signature                   Proxy Holder 
              (..................................................................) 
 
     ลงชื่อ...................................................................ผูรับมอบฉันทะ 
     Signature                  Proxy Holder    

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

 
หมายเหตุ    ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับ

มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 
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. 

 

ติดอากรแสตมป  
2 0  บาท  

D u t y  S t a m p  
2 0  B a h t  

  สิ่งท่ีสงมาดวยลําดับท่ี 4 ข 
Attachment  No. 4 B 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
Proxy Form B 

(แบบท่ีกําหนดรายการตาง ๆ ท่ีจะมอบฉันทะท่ีละเอียดชัดเจนตายตัว) 
(Proxy Form containing specific details) 

 
        เขียนท่ี........................................................................... 
        Written at 
 

วันท่ี................เดือน...............................พ.ศ................. 
Date       Month                          Year 

 
1. ขาพเจา.............................................................................สัญชาติ................................อยูบานเลขท่ี........................ถนน.................................... 

I/We             Nationality                     Address                  Road 
ตําบล/แขวง................................................อําเภอ/เขต...................................................จังหวัด...................................................รหัสไปรษณีย................... 
Sub-District                        District                 Province                  Zip Code 

2. เปนผูถือหุนของ บริษัท เพาเวอรไลน เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) 
Being a shareholder of Power Line Engineering Public Company Limited 

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

Ordinary share   shares  equivalent to voting right                                votes 
 

3. ขอมอบฉันทะให 
Hereby appoint  

 (1)...................................................................................อายุ.............ป อยูบานเลขท่ี....................................ถนน............................................ 
             Age             Address                         Road  
ตําบล/แขวง............................................อําเภอ/เขต....................................................จังหวัด...............................................รหัสไปรษณีย...................หรือ 
Sub-District                     District               Province            Zip Code                ; or, 
 
 (2)...................................................................................อายุ.............ป อยูบานเลขท่ี....................................ถนน............................................ 
              Age             Address                         Road 
ตําบล/แขวง............................................อําเภอ/เขต....................................................จังหวัด...............................................รหัสไปรษณีย...................หรือ 
Sub-District                     District                 Province            Zip Code                ; or, 
 
 (3)        มอบฉันทะใหกรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ             ดร.สิงหชัย   อรุณวุฒิพงศ        อายุ    53 ป   

 Assign a proxy to the Independent Director/Chairman of the Audit Committee,     Dr.Singchai   Aroonvuthiphong  Age    53      years 
อยูบานเลขที่         2 ซอย     สุขุมวิท 81 (ศิริพจน) ถนน     สุขุมวิท แขวง        บางจาก เขต        พระโขนง  
Address at No.      2 Soi  Sukhumvit 81 (Siripot) Road      Sukhumvit Sub-District   Bangjak District Phrakhanong 
จังหวัด     กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย        10260  
Province      Bangkok  Zip Code     10260 
 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขารวมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 1/2556    
ในวันศุกรที่  5  เมษายน  2556   เริ่มประชุมเวลา  14.00 น.   ณ หอง ควีนสปารค 3  ช้ัน 2 โรงแรมอิมพีเรยีลควีนสปารค เลขท่ี 199 ซอยสุขุมวิท 22  แขวงคลองตัน  
 เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร  10110  หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอ่ืนดวย 

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at Extraordinary General Meeting of Shareholders 1/2013 to be held on April 5th,2013 
at 2:00 PM. at Queen’s Park 3 room, 2nd Floor, Imperial Queen’s Park Hotel, No. 199 Sukhumvit 22, Klongton, Klongteoy, Bangkok  10110.  or on the date and 
at the place as may be postponed or changed. 

 
4. ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งน้ี ดังน้ี 

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

ติดอากรแสตมป 
20 บาท 

Duty Stamp 
20 Baht 
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  สิ่งท่ีสงมาดวยลําดับท่ี 4 ข 
Attachment  No. 4 B 

 
วาระที่ 1 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุนกูแปลงสภาพใหแกผูลงทุนในตางประเทศโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) 
Agenda 1 To consider and approve the issuance and offering of convertible debentures to investor(s) in foreign countries by way  

of a private placement  
 

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

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

   เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
Approve  Disapprove  Abstain 
 

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการเสนอขายหุนกูแปลงสภาพในราคาตํ่า 
Agenda 2 To consider and approve the offering of convertible debentures at discount  
 

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

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

   เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
Approve  Disapprove  Abstain 

 
 วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 

Agenda 3  To consider and approve the reduction of the Company’s registered capital 
 

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

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

   เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
Approve  Disapprove  Abstain 

 
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อใหสอดคลองกับ 
  การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 
Agenda 4  To consider and approve the amendment to Article 4 of the Company’s Memorandum of Association regarding 

the registered capital to reflect the reduction of the Company’s registered capital  
 

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

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

   เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
Approve  Disapprove  Abstain 
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วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อรองรับการแปลงสภาพหุนกู 
Agenda 5 To consider and approve the increase of the Company’s registered capital to accommodate the conversion of debentures 
 

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

 
  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี  

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

   เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
Approve  Disapprove  Abstain 

  
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อใหสอดคลอง 
  กับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท 
Agenda 6     To consider and approve the amendment to Article 4 of the Company’s Memorandum of Association regarding  

the registered capital to reflect the increase of the Company’s registered capital  
 

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

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

   เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
Approve  Disapprove  Abstain 
 

 วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการแปลงสภาพหุนกู 
Agenda 7   To consider and approve the allocation of the newly issued ordinary shares of the Company reserved for the exercise of 

right of convertible debentures 
 
  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

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

 
   เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

Approve  Disapprove  Abstain 
 
 วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ (ถามี) 

Agenda 8    To consider other matters (if any) 
 

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

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

 
   เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

Approve  Disapprove  Abstain 
 
 
 
 
 
 
 



56

  สิ่งท่ีสงมาดวยลําดับท่ี 4 ข 
Attachment  No. 4 B 

 
 5. การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามท่ีระบุไวในหนังสือมอบฉันทะน้ี ใหถือวาการลงคะแนนเสียงนั้นไมถูกตองและไมใช
เปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน 
  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. ในกรณีท่ีขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติ
ในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องท่ีระบุไวขางตน รวมถึงกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทน
ขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

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. 
  

กิจการใดท่ีผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีท่ีผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามท่ีขาพเจาระบุในหนังสือมอบฉันทะใหถือเสมือนวา
ขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 

Any activities undertaken by the proxy during the meeting, unless the proxy votes against what I have specified in this authorization form, is to be 
considered that I have acted of my own accord in all instances. 
 
 
     ลงชื่อ......................................................................ผูมอบฉันทะ 
     Signature    Proxy Grantor 
               (..................................................................) 
 
     ลงช่ือ...................................................................ผูรับมอบฉันทะ 
     Signature                   Proxy Holder 
              (..................................................................) 
 
     ลงช่ือ...................................................................ผูรับมอบฉันทะ 
     Signature                  Proxy Holder    

                                                (..................................................................) 
 
     ลงช่ือ...................................................................ผูรับมอบฉันทะ 
     Signature                   Proxy Holder    
                                                                                           (..................................................................) 
 
 
 
 
 
   
หมายเหตุ 
Remarks 

1. ผูถือหุนท่ีมอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุน
ใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได 
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. วาระเลือกต้ังกรรมการสามารถเลือกต้ังกรรมการท้ังชุดหรือเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคล 
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. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระท่ีระบุไวขางตน  ผูรับมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบประจําตอแบบหนังสือมอบ
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 
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ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
Attachment to Proxy Form B 

 
การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของ บริษัท เพาเวอรไลน เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) 

The Proxy of the shareholder of Power Line Engineering Public Company Limited 
 

 ในการประชุมวิสามัญผูถือหุน  ครั้งท่ี 1/2556   ในวันศุกรท่ี  5   เมษายน  2556   เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. ณ หอง ควีนสปารค 3  ช้ัน 2  โรงแรมอิมพีเรียล 
ควีนสปารค  เลขท่ี  199  ซอยสุขุมวิท 22  แขวงคลองตัน  เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร  10110  หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวันเวลา และสถานท่ีอ่ืนดวย 
 In the  Meeting for Extraordinary General Meeting of Shareholders 1/2013 to be held on April 5th,2013 at 2:00 PM. at Queen’s Park 3 room, 2nd Floor,  
Imperial Queen’s Park Hotel, No. 199 Sukhumvit 22, Klongton, Klongteoy,  Bangkok  10110. or on the date and at the place as may be postponed or changed. 
 
  วาระที่ : ……………. เรื่อง : ……………………………………………………………… 
  Agenda :  Subject : 
 
  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

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

Approve  Disapprove  Abstain 
 

  วาระที่ : ……………. เรื่อง : ……………………………………………………………… 
  Agenda :  Subject : 
 
  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

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

Approve  Disapprove  Abstain 
 
  วาระที่ : ……………. เรื่อง : ……………………………………………………………… 
  Agenda :  Subject : 
 
  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

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

Approve  Disapprove  Abstain 
 
  วาระที่ : ……………. เรื่อง : ……………………………………………………………… 
  Agenda :  Subject : 
 
  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

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

Approve  Disapprove  Abstain 
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  วาระที่ : ……………. เรื่อง : ……………………………………………………………… 
  Agenda :  Subject : 
 
  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

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

Approve  Disapprove  Abstain 
 
  วาระที่ : ……………. เรื่อง : ……………………………………………………………… 
  Agenda :  Subject : 
 
  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

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

Approve  Disapprove  Abstain 
 
  วาระที่ : ................... เรื่อง : เลือกต้ังกรรมการ(ตอ) 
  Agenda :  Subject : To approve the appointment of directors (Con’t) 
 
   ช่ือกรรมการ................................................................................................................ 
   Directors Name 
 เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 
 

ช่ือกรรมการ................................................................................................................ 
   Directors Name 
 เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 
 

ช่ือกรรมการ................................................................................................................ 
   Directors Name 
 เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 
 

ช่ือกรรมการ................................................................................................................ 
   Directors Name 
 เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 
 

ช่ือกรรมการ................................................................................................................ 
   Directors Name 
 เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 
 

ช่ือกรรมการ................................................................................................................ 
   Directors Name 
 เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 
 

ช่ือกรรมการ................................................................................................................ 
   Directors Name 
 เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
Proxy Form C 

(แบบท่ีใชเฉพาะกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงต้ังใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน) 
(For foreign shareholders who have custodians in Thailand only) 

 
        เขียนท่ี..................................................................... 

Written at 
 

วันท่ี...................เดือน................................พ.ศ.............. 
Date        Month                          Year 
 

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

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

Ordinary share                 shares  equivalent to voting right          votes 
 

2. ขอมอบฉันทะให 
  Here by appoint 
 

(1)......................................................................................อายุ..................ป อยูบานเลขท่ี.............................ถนน............................................ 
              Age                  Address         Road 
ตําบล/แขวง............................................อําเภอ/เขต..................................................จังหวัด.................................................รหัสไปรษณีย...................หรือ 
Sub-District                     District            Province            Zip Code               ; or, 
 (2)......................................................................................อายุ..................ป อยูบานเลขท่ี.............................ถนน............................................ 
              Age                 Address         Road 
ตําบล/แขวง............................................อําเภอ/เขต..................................................จังหวัด.................................................รหัสไปรษณีย...................หรือ 
Sub-District                     District             Province            Zip Code             ; or, 
   (3)        มอบฉันทะใหกรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ             ดร.สิงหชัย   อรุณวุฒิพงศ        อายุ    53 ป   
 Assign a proxy to the Independent Director/Chairman of the Audit Committee,     Dr.Singchai   Aroonvuthiphong  Age      53      years 
อยูบานเลขที่         2 ซอย     สุขุมวิท 81 (ศิริพจน) ถนน     สุขุมวิท แขวง        บางจาก เขต        พระโขนง  
Address at No.      2 Soi  Sukhumvit 81 (Siripot) Road      Sukhumvit Sub-District   Bangjak District Phrakhanong 
จังหวัด     กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย        10260  
Province      Bangkok  Zip Code     10260 
 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขารวมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 1/2556    
ในวันศุกรที่  5  เมษายน  2556   เริ่มประชุมเวลา  14.00 น.   ณ หอง ควีนสปารค 3  ช้ัน 2 โรงแรมอิมพีเรยีลควีนสปารค เลขท่ี 199 ซอยสุขุมวิท 22  แขวงคลองตัน  
 เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร  10110  หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอ่ืนดวย 

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at Extraordinary General Meeting of Shareholders 1/2013 to be held on April 5th,2013 
at 2:00 PM. at Queen’s Park 3 room, 2nd Floor, Imperial Queen’s Park Hotel, No. 199 Sukhumvit 22, Klongton, Klongteoy, Bangkok  10110.  or on the date and at 
the place as may be postponed or changed. 

 
3. ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งน้ี ดังน้ี 

 I/We therefore would like to vote for each agenda item as follows:. 
  มอบฉันทะตามจํานวนหุนท้ังหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได 
  Grant proxy the total amount of shares holding and entitled to vote. 
  มอบฉันทะบางสวน คือ 

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

ติดอากรแสตมป 
20 บาท 

Duty Stamp 
20 Baht 
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4. ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งน้ี ดังน้ี 
I/We therefore would like to vote for each agenda item as follows: 

 
วาระที่ 1 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุนกูแปลงสภาพใหแกผูลงทุนในตางประเทศโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) 
Agenda 1 To consider and approve the issuance and offering of convertible debentures to investor(s) in foreign countries by way  

of a private placement  
 

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

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

   เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
Approve  Disapprove  Abstain 
 

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการเสนอขายหุนกูแปลงสภาพในราคาตํ่า 
Agenda 2 To consider and approve the offering of convertible debentures at discount  
 

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

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

   เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
Approve  Disapprove  Abstain 

 
 วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 

Agenda 3  To consider and approve the reduction of the Company’s registered capital 
 

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

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

   เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
Approve  Disapprove  Abstain 

 
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อใหสอดคลองกับ 
  การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 
Agenda 4  To consider and approve the amendment to Article 4 of the Company’s Memorandum of Association regarding 

the registered capital to reflect the reduction of the Company’s registered capital  
 
  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

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

   เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
Approve  Disapprove  Abstain 
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วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อรองรับการแปลงสภาพหุนกู 
Agenda 5 To consider and approve the increase of the Company’s registered capital to accommodate the conversion of debentures 
 

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

 
  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี  

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

   เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
Approve  Disapprove  Abstain 

  
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อใหสอดคลอง 
  กับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท 
Agenda 6     To consider and approve the amendment to Article 4 of the Company’s Memorandum of Association regarding  

the registered capital to reflect the increase of the Company’s registered capital  
 
  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

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

   เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
Approve  Disapprove  Abstain 
 

 วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการแปลงสภาพหุนกู 
Agenda 7   To consider and approve the allocation of the newly issued ordinary shares of the Company reserved for the exercise of right 

of convertible debentures 
 
  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

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

 
   เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

Approve  Disapprove  Abstain 
 
 วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ (ถามี) 

Agenda 8    To consider other matters (if any) 
 
  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

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

 
   เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

Approve  Disapprove  Abstain 
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 5. การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามท่ีระบุไวในหนังสือมอบฉันทะน้ี ใหถือวาการลงคะแนนเสียงนั้นไมถูกตองและไมใช
เปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน 
  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. ในกรณีท่ีขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติ
ในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องท่ีระบุไวขางตน รวมถึงกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทน
ขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

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. 
  

กิจการใดท่ีผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีท่ีผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามท่ีขาพเจาระบุในหนังสือมอบฉันทะใหถือเสมือนวา
ขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 

Any activities undertaken by the proxy during the meeting, unless the proxy votes against what I have specified in this authorization form, is to be 
considered that I have acted of my own accord in all instances. 
 
 
     ลงชื่อ......................................................................ผูมอบฉันทะ 
     Signature    Proxy Grantor 
               (..................................................................) 
 
 
     ลงช่ือ...................................................................ผูรับมอบฉันทะ 
     Signature                   Proxy Holder 
              (..................................................................) 
 
 
     ลงช่ือ...................................................................ผูรับมอบฉันทะ 
     Signature                  Proxy Holder    

                                                (..................................................................) 
 
 
     ลงช่ือ...................................................................ผูรับมอบฉันทะ 
     Signature                   Proxy Holder    
                                                                                           (..................................................................) 
 
 
หมายเหตุ 
Remarks 
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. น้ีใชเฉพาะกรณีท่ีผูถือหุนท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงต้ังใหคัสโตเดียน (Custodian)  ในประเทศไทยเปน

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

(1)  หนังสือมอบอํานาจจากผูถือหุนใหคัสโตเดียน (Custodian) เปนผูดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 
 Power of Attorney from shareholder authorizes a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the Proxy Form on behalf of the shareholder. 
(2) หนังสือยืนยันวาผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน(Custodian)3.  
 Letter of certification to certify that the signer in the Proxy Form have a permit to act as a Custodian. 

3. ผูถือหุนท่ีมอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบ
ฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 

 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. วาระเลือกต้ังกรรมการสามารถเลือกต้ังกรรมการท้ังชุดหรือเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคล 
 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. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระท่ีระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

ตามแนบ 
 In case there is any further agenda apart from specified above brought into consideration in the Meeting, the proxy holder may use the Attachment to Proxy 

Form C. 
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ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

Attachment to Proxy Form C 
 

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

 
 ในการประชุมวิสามัญผูถือหุน  ครั้งท่ี 1/2556   ในวันศุกรท่ี  5   เมษายน  2556   เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. ณ หอง ควีนสปารค 3  ช้ัน 2  โรงแรมอิมพีเรียล 
ควีนสปารค  เลขท่ี  199  ซอยสุขุมวิท 22  แขวงคลองตัน  เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร  10110  หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวันเวลา และสถานท่ีอ่ืนดวย 
 In the  Meeting for Extraordinary General Meeting of Shareholders 1/2013 to be held on April 5th,2013 at 2:00 PM. at Queen’s Park 3 room, 2nd Floor,  
Imperial Queen’s Park Hotel, No. 199 Sukhumvit 22, Klongton, Klongteoy,  Bangkok  10110. or on the date and at the place as may be postponed or changed. 
 
  วาระที่ : ……………. เรื่อง : ……………………………………………………………… 
  Agenda :  Subject : 
 
  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

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

Approve  Disapprove  Abstain 
 

  วาระที่ : ……………. เรื่อง : ……………………………………………………………… 
  Agenda :  Subject : 
 
  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

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

Approve  Disapprove  Abstain 
 
  วาระที่ : ……………. เรื่อง : ……………………………………………………………… 
  Agenda :  Subject : 
 
  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

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

Approve  Disapprove  Abstain 
 
  วาระที่ : ……………. เรื่อง : ……………………………………………………………… 
  Agenda :  Subject : 
 
  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

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

Approve  Disapprove  Abstain 
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Attachment No. 4 C 

 
  วาระที่ : ……………. เรื่อง : ……………………………………………………………… 
  Agenda :  Subject : 
 
  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

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

Approve  Disapprove  Abstain 
 
  วาระที่ : ……………. เรื่อง : ……………………………………………………………… 
  Agenda :  Subject : 
 
  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

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

Approve  Disapprove  Abstain 
 
  วาระที่ : ................... เรื่อง : เลือกต้ังกรรมการ(ตอ) 
  Agenda :  Subject : To approve the appointment of directors (Con’t) 
 
   ช่ือกรรมการ................................................................................................................ 
   Directors Name 
 เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 
 

ช่ือกรรมการ................................................................................................................ 
   Directors Name 
 เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 
 

ช่ือกรรมการ................................................................................................................ 
   Directors Name 
 เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 
 

ช่ือกรรมการ................................................................................................................ 
   Directors Name 
 เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 
 

ช่ือกรรมการ................................................................................................................ 
   Directors Name 
 เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 
 

ช่ือกรรมการ................................................................................................................ 
   Directors Name 
 เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 
 

ช่ือกรรมการ................................................................................................................ 
   Directors Name 
 เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 



65

สิ่งท่ีสงมาดวยลําดับท่ี 5
Attachment No. 5 

 
 

รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการอิสระผูรับมอบฉันทะ 
Details of Independent Director 

 
ชื่อ/นามสกุล ดร.สิงหชัย อรุณวุฒิพงศ 
Name               Dr. Singchai    Aroonvuthiphong 
 
วัน/เดือน/ปเกิด 25 ตุลาคม 2503  อายุ     53  ป 
Birth date        25 October 1960           Age    53   years old 
 
ตําแหนง กรรมการอิสระ (แตงต้ังเมื่อป 2545) 
Positions Independent Director (Elected in 2002) 
 ประธานกรรมการตรวจสอบ (แตงต้ังเมื่อป 2545) 
 Chairman of Audit Committee (Elected in 2002) 
 
ประวัติการศึกษา ปริญญาเอก สาขาการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต 
Education     Doctoral Degree General Business  Suan Dusit Rajabhat University  
 ปริญญาโท  สาขา บริหารทั่วไป  มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
 Master Degree        General Administration     University of the Thai Chamber of Commerce 
 ประกาศนียบัตร สาขาสอบบัญชี   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 Diploma                   Accounting Auditor           Thammasat University 
 ปริญญาตรี  สาขาการบัญชี   มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 Bachelor Degree     Accounting                        Ramkhamhaeng University 
 
ประวัติการอบรม  DAP 29/2004, ACP 6/2005, DCP 144/2011 
Training 
 
ประสบการณทํางาน ปจจุบัน    กรรมการอิสระ 
Work Experience Present  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  บริษัท เพาเวอรไลน เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด (มหาชน) 
  Independent and 
  Chairman of Audit Committee      Power Line Engineering Public Company Limited 
 ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ   บริษัท สิรินทร ซีพีเอ จํากัด  
 Present                 Manager Director                         Sirin CPA Company Limited 
 ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ   บริษัท เกรซเฟรม จํากัด 
              Present Manager Director   Gracefirm Company Limited                               
 ปจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) 
 Present                 Independent Director and 

  Member of the Audit Committee  Thantawan Industry Public Company Limited 
 

การมี/ไมมีสวนไดเสียในวาระท่ีเสนอในการประชุม  EGM ครั้งนี ้  -ไมมี- 
Interest in the agenda considered    -No- 
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คําช้ีแจง การลงทะเบียน วิธีการมอบฉันทะ การแสดงเอกสารเขารวมประชุมผูถือหุน 

บริษัท เพาเวอรไลน เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) 
 
บริษัทไดจัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะ ทั้ง 3 แบบ ตามที่กระทรวงพาณิชยไดกําหนดไว ไดแก 

1. แบบ ก. เปนแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปซึ่งเปนแบบที่งายไมซับซอน 
2. แบบ ข. เปนแบบหนังสือมอบฉันทะที่กําหนดรายการตาง ๆ ที่จะมอบไวชัดเจน 
3. แบบ ค. เปนแบบหนังสือมอบฉันทะที่กําหนดไวสําหรับ Custodian 

เพ่ือใหผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุมไดดวยตนเองจะมอบฉันทะใหบุคคลอ่ืนเขาประชุมแทน หรือมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของ
บริษัทเปนผูลงคะแนนออกเสียง โดยเลือกใชหนังสือมอบฉันทะเพียงแบบเดียวกรอกขอความแลวจัดสงมายังบริษัทกอนการประชุม 
 
การลงทะเบียนเขารวมประชุม 

บริษัทจะเร่ิมเปดใหลงทะเบียนและตรวจสอบความสมบูรณของหนังสือมอบฉันทะเปนเวลา 1 ชั่วโมงกอนการประชุม และจะปดรับการ
ลงทะเบียนเมื่อถึงเวลาเร่ิมประชุม 
 
เอกสารที่ตองใชในการลงทะเบียน 

1. กรณีที่ผูถือหุนเปนบุคคลธรรมดา 

1.1 กรณีผูถือหุนเขาประชุมดวยตนเองใหแสดงเอกสารที่สวนราชการออกใหซึ่งปรากฏรูปถายของผูถือหุนและยังไม
หมดอายุ เชน บัตรประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง 

1.2 กรณีผูถือหุนมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขาประชุม 
(ก) หนังสือมอบฉันทะซึ่งไดกรอกขอความถูกตอง ครบถวน และลงลายมือชื่อผูมอบฉันทะและผูรับมอบฉันทะ 
(ข) สําเนาภาพถายเอกสารที่สวนราชการออกใหของผูถือหุน โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ขางตน และผูมอบฉันทะไดลง

ชื่อรับรองสําเนาถูกตอง 
(ค) เอกสารที่สวนราชการออกใหผูรับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ขางตน 

1.3 กรณีผูถือหุนมอบฉันทะใหกับ Custodian 
(ก) หนังสือมอบฉันทะซึ่งไดกรอกขอความถูกตอง ครบถวน และลงลายมือชื่อผูมอบฉันทะ และผูรับมอบฉันทะ 
(ข) สําเนาภาพถายเอกสารที่สวนราชการออกใหของผูถือหุนโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ขางตน และผูมอบฉันทะ 

ไดลงชื่อรับรองสําเนาถูกตอง 
(ค) หนังสือมอบอํานาจจากผูถือหุนให Custodian เปนผูดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะทําแทน 
(ง) หนังสือยืนยันวาผูลงนามรับมอบฉันทะไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจ Custodian 

2. กรณีที่ผูถือหุนเปนนิติบุคคล 

2.1 กรณีผูแทนของผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเอง 
(ก) เอกสารที่สวนราชการออกใหของผูแทน โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ขางตน 
(ข) สําเนาภาพถายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุน ซึ่งรับรองสําเนาถูกตองโดยผูแทนนิติบุคคลและ

มีขอความแสดงใหเห็นวาผูแทนซึ่งเปนผูเขารวมประชุมมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล ซึ่งเปนผูถือหุน 
2.2 กรณีที่ผูถือหุนมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขาประชุม 

(ก) หนังสือมอบฉันทะซึ่งไดกรอกขอความถูกตอง ครบถวน และลงลายมือชื่อผูมอบฉันทะและผูรับมอบฉันทะ 
(ข) สําเนาภาพถายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุน ซึ่งรับรองสําเนาถูกตองโดยผูแทนนิติบุคคลและ

มีขอความแสดงใหเห็นวาผูแทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลซึ่ง
เปนผูถือหุน 
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คําช้ีแจง การลงทะเบียน วิธีการมอบฉันทะ การแสดงเอกสารเขารวมประชุมผูถือหุน 

บริษัท เพาเวอรไลน เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) 
 
บริษัทไดจัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะ ทั้ง 3 แบบ ตามที่กระทรวงพาณิชยไดกําหนดไว ไดแก 

1. แบบ ก. เปนแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปซึ่งเปนแบบที่งายไมซับซอน 
2. แบบ ข. เปนแบบหนังสือมอบฉันทะที่กําหนดรายการตาง ๆ ที่จะมอบไวชัดเจน 
3. แบบ ค. เปนแบบหนังสือมอบฉันทะที่กําหนดไวสําหรับ Custodian 

เพ่ือใหผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุมไดดวยตนเองจะมอบฉันทะใหบุคคลอ่ืนเขาประชุมแทน หรือมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของ
บริษัทเปนผูลงคะแนนออกเสียง โดยเลือกใชหนังสือมอบฉันทะเพียงแบบเดียวกรอกขอความแลวจัดสงมายังบริษัทกอนการประชุม 
 
การลงทะเบียนเขารวมประชุม 

บริษัทจะเร่ิมเปดใหลงทะเบียนและตรวจสอบความสมบูรณของหนังสือมอบฉันทะเปนเวลา 1 ชั่วโมงกอนการประชุม และจะปดรับการ
ลงทะเบียนเมื่อถึงเวลาเร่ิมประชุม 
 
เอกสารที่ตองใชในการลงทะเบียน 

1. กรณีที่ผูถือหุนเปนบุคคลธรรมดา 

1.1 กรณีผูถือหุนเขาประชุมดวยตนเองใหแสดงเอกสารที่สวนราชการออกใหซึ่งปรากฏรูปถายของผูถือหุนและยังไม
หมดอายุ เชน บัตรประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง 

1.2 กรณีผูถือหุนมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขาประชุม 
(ก) หนังสือมอบฉันทะซึ่งไดกรอกขอความถูกตอง ครบถวน และลงลายมือชื่อผูมอบฉันทะและผูรับมอบฉันทะ 
(ข) สําเนาภาพถายเอกสารที่สวนราชการออกใหของผูถือหุน โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ขางตน และผูมอบฉันทะไดลง

ชื่อรับรองสําเนาถูกตอง 
(ค) เอกสารที่สวนราชการออกใหผูรับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ขางตน 

1.3 กรณีผูถือหุนมอบฉันทะใหกับ Custodian 
(ก) หนังสือมอบฉันทะซึ่งไดกรอกขอความถูกตอง ครบถวน และลงลายมือชื่อผูมอบฉันทะ และผูรับมอบฉันทะ 
(ข) สําเนาภาพถายเอกสารที่สวนราชการออกใหของผูถือหุนโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ขางตน และผูมอบฉันทะ 

ไดลงชื่อรับรองสําเนาถูกตอง 
(ค) หนังสือมอบอํานาจจากผูถือหุนให Custodian เปนผูดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะทําแทน 
(ง) หนังสือยืนยันวาผูลงนามรับมอบฉันทะไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจ Custodian 

2. กรณีที่ผูถือหุนเปนนิติบุคคล 

2.1 กรณีผูแทนของผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเอง 
(ก) เอกสารที่สวนราชการออกใหของผูแทน โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ขางตน 
(ข) สําเนาภาพถายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุน ซึ่งรับรองสําเนาถูกตองโดยผูแทนนิติบุคคลและ

มีขอความแสดงใหเห็นวาผูแทนซึ่งเปนผูเขารวมประชุมมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล ซึ่งเปนผูถือหุน 
2.2 กรณีที่ผูถือหุนมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขาประชุม 

(ก) หนังสือมอบฉันทะซึ่งไดกรอกขอความถูกตอง ครบถวน และลงลายมือชื่อผูมอบฉันทะและผูรับมอบฉันทะ 
(ข) สําเนาภาพถายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุน ซึ่งรับรองสําเนาถูกตองโดยผูแทนนิติบุคคลและ

มีขอความแสดงใหเห็นวาผูแทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลซึ่ง
เปนผูถือหุน 

 
 

 

(ค) สําเนาเอกสารที่สวนราชการออกใหผูแทนของนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเปนผูมอบฉันทะและลงชื่อรับรองสําเนา
ถูกตอง 

(ง) เอกสารที่สวนราชการออกใหของผูรับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ขางตน 
2.3 กรณีที่ผูถือหุนมอบฉันทะใหกับ Custodian 

(ก) หนังสือมอบฉันทะซึ่งไดกรอกขอความถูกตอง ครบถวน และลงลายมือชื่อผูมอบฉันทะและผูรับมอบฉันทะ 
(ข) สําเนาภาพถายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุน ซึ่งรับรองสําเนาถูกตองโดยผูแทนนิติบุคคลและ

มีขอความแสดงใหเห็นวาผูแทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลซึ่ง
เปนผูถือหุน 

(ค) สําเนาเอกสารที่สวนราชการออกใหผูแทนของนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเปนผูมอบฉันทะและลงชื่อรับรองสําเนา
ถูกตอง 

(ง) หนังสือมอบอํานาจจากนิติบุคคลผูถือหุนให Custodian เปนผูดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะทําแทน 
(จ) หนังสือยืนยันวาผูลงนามรับมอบฉันทะไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจ Custodian 
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Attachment No. 6

Guidelines for registration, Proxy Appointment, and Documents required in order to attend 
the Shareholders’ Meeting

Power Line Engineering Public Company Limited

Appointment by Proxy
The Company has provided 3 proxy forms prescribed by the Department of Commercial 
Registration, Ministry of Commerce to be used in any shareholders’ meeting in order to facilitate 
the proxy which are:

1. Form A, a general form which is easy to be used.
2. Form B, much of detail was clearly specified; and
3. Form C, in case proxy grantor is custodian.

The shareholder may select any form of the three provided above and any other person or the 
Company’s independent director to facilitate the proxy and mail it to the company prior to the 
commencement of the meeting.

Registration for Attending the Meeting
Examining the completion of the Proxy Form and registration for attending the meeting will be 
started 1.00 hours prior to the commencement of the meeting and will be closed at the 
commencement of the Meeting.

Documents required
1. In the event that the shareholders is a natural person

1.1 Attendance in person; a valid official ID card in which a photograph is shown, e.g. 
personal ID card, driver license, or passport.

1.2 Attendance by proxy:
(a) A Proxy Form which is completely filled and signed by the proxy grantor (the 

shareholder) and the proxy;
(b)A copy of the proxy grantor’s official ID cards as referred to in 1.1 certified correct by 

the proxy grantor; and
(c) An original of the proxy’s official ID cards as referred to in 1.1

1.3 Proxy grantor is custodian:
(a) A Proxy Form which is completely filled and signed by the proxy grantor (the 

shareholder) and the proxy;
(b)A copy of the proxy grantor’s official ID cards as referred to in 1.1 certified correct by 

the proxy grantor; and
(c) Letter of power of attorney of shareholder to custodian.
(d)Letter of certification or permit to certify the permission to act as custodian.

2. In the event that the shareholder is a juristic person
2.1 Attendance by an authorized representative of the shareholder:

(a) An original of such authorized representative’s official ID card as referred to in 1.1;
and

(b) A copy of the Affidavit or Certificate of Incorporation of the shareholder showing the 
name of such authorized representative as a person having authority to act on the 
shareholder’s behalf and such copy of affidavit or Certificate of Incorporation must be 
certified correct by such authorized representative.
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the proxy grantor; and
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2. In the event that the shareholder is a juristic person
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(a) An original of such authorized representative’s official ID card as referred to in 1.1;
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2.2 Attendance by proxy
(a) A proxy form which is completely filled and signed by the proxy grantor (the 

shareholder) and the proxy;
(b) A copy of the affidavit or Certificate of Incorporation of the shareholders showing 

that the name of the person who signs in the proxy from as the proxy grantor is an 
authorized representative of the shareholder having authority to act on the 
shareholder’s behalf and such copy of Affidavit or Certificate of Incorporation must 
be certified correct by such authorized representative; and

(c) Certified true copy of valid evidence of authorized person who signs the proxy form 
as the proxy grantor.

(d) An original of the proxy’s official ID card as referred to in 1.1
2.3 Proxy grantor is custodian

(a) A proxy form which is completely filled and signed by the proxy grantor (the 
shareholder) and the proxy;

(b) A copy of the affidavit or Certificate of Incorporation of the shareholders showing 
that the name of the person who signs in the proxy from as the proxy grantor is an 
authorized representative of the shareholder having authority to act on the 
shareholder’s behalf and such copy of Affidavit or Certificate of Incorporation must 
be certified correct by such authorized representative; and

(c) Certified true copy of valid evidence of authorized person who signs the proxy form 
as the proxy grantor.

(d) Letter of power of attorney of shareholder to custodian
(e) Letter of certification or permit to certify permission to act as custodian
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ส่ิงท่ีสงมาดวยลําดับท่ี 7 

ขอบังคับ 
บริษัท เพาเวอรไลน เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) 

สวนท่ีเกี่ยวของกับการประชุมผูถือหุน 
-------------------------------- 

 
หมวดที่ 4  การประชุมผูถือหุน 

 
 ขอ 24. คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําปภายใน 4 เดือนนับแตวันสิ้นสุดของ
รอบปบัญชีบริษัท 
  การประชุมผูถือหุนคราวอ่ืนนอกจากที่กลาวแลว ใหเรียกวาการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถือ
หุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ไดสุดแตจะเห็นสมควร หรือผูถือหุนรวมกันนับจํานวนหุนไดไมนอยกวา 1 ใน 5 ของจํานวนหุนที่
จําหนายไดทั้งหมด หรือผูถือหุนไมนอยกวา 25 คน ซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 10 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด จะ
เขาชื่อกันทําหนังสือขอใหคณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได แตตองระบุเหตุผลในการที่ขอใหเรียก
ประชุมไวใหชัดเจนในหนังสือดังกลาวดวย ในกรณีนี้ใหคณะกรรมการจัดประชุมผูถือหุนภายใน 1 เดือนนับแตวันที่ไดรับหนังสือจากผูถือ
หุน 
 
 ขอ 25 ในการเรียกประชุมผูถือหุนใหคณะกรรมการจัดทําเปนหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการ
ประชุม และเร่ืองที่จะเสนอตอที่ประชุม พรอมดวยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุวาเปนเร่ืองที่จะเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมัติหรือเพ่ือ
พิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดังกลาว และจัดสงใหผูถือหุนทราบไมนอยกวา 7 วันกอนวันประชุม และโฆษณาคํา
บอกกลาวนัดประชุมในหนังสือพิมพติดตอกัน 3 วันกอนวันประชุมไมนอยกวา 3 วัน 
  ในการประชุมผูถือหุนสามารถจัดประชุมได  ณ ทองที่อันเปนที่ต้ังสํานักงานใหญของบริษัท หรือจังหวัดอ่ืนทั่ว
ราชอาณาจักร 
 
 ขอ 26. ในการประชุมผูถือหุน ผูถือหุนอาจมอบฉันทะใหบุคคลอ่ืนเขาประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได 
หนังสือมอบฉันทะจะตองลงวันที่และลงลายมือชื่อของผูถือหุนที่มอบฉันทะ และจะตองเปนไปตามแบบที่นายทะเบียนกําหนด 
  หนังสือมอบฉันทะนี้จะตองมอบใหแกประธานกรรมการหรือผูที่ประธานกําหนด ณ ที่ประชุมกอนผูรับมอบฉันทะ
เขาประชุม 
 
 ขอ 27. ในการประชุมผูถือหุน ตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) มาประชุมไมนอยกวา 25 คน และตอง
มีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด หรือมีผูถือหุน และผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุนมาประชุมไม
นอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูถือหุนทั้งหมด  และตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด จึงจะเปน
องคประชุม 
  ในกรณีที่ปรากฎวาการประชุมผูถือหุนคร้ังใด เมื่อลวงเวลานัดไปแลวถึง 1 ชั่วโมงจํานวนผูถือหุนซึ่งมาเขารวม
ประชุมไมครบองคประชุมตามที่กําหนดไว หากวาการประชุมผูถือหุนไดเรียกนัด เพราะผูถือหุนรองขอ การประชุมเปนอันระงับไป ถาการ
ประชุมผูถือหุนนั้นมิใชเปนการเรียกประชุม เพราะผูถือหุนรองขอใหนัดประชุมใหม และใหสงหนังสือนัดประชุมไปยังผูถือหุนไมนอย
กวา 7 วันกอวันประชุม ในการประชุมคร้ังหลังนี้ไมบังคับวาจะตองครบองคประชุม 
  ในการประชุมผูถือหุนใหประธานกรรมการนั่งเปนประธานที่ประชุม ถาไมมีประธาน กรรมการหรือประธาน
กรรมการมิไดมาเขาประชุม ถามีรองประธานกรรมการใหรองประธานกรรมการเปนประธาน ถารองประธานกรรมการไมมี หรือมีแตไม
อาจปฏิบัติหนาที่ได ก็ใหที่ประชุมเลือกต้ังผูถือหุนคนหนึ่งซึ่งไดเขารวมประชุมเปนประธาน 
 
 ขอ 28. ในการออกเสียงลงคะแนนใหหุนหนึ่งหุนมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผูถือหุนนั้นใหประกอบดวยคะแนน
เสียงดังตอไปนี้ 

(1) ในกรณีปกติใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถามีคะแนนเสียง
เทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 
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ส่ิงท่ีสงมาดวยลําดับท่ี 7 

ขอบังคับ 
บริษัท เพาเวอรไลน เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) 

สวนท่ีเกี่ยวของกับการประชุมผูถือหุน 
-------------------------------- 

 
หมวดที่ 4  การประชุมผูถือหุน 

 
 ขอ 24. คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําปภายใน 4 เดือนนับแตวันสิ้นสุดของ
รอบปบัญชีบริษัท 
  การประชุมผูถือหุนคราวอ่ืนนอกจากที่กลาวแลว ใหเรียกวาการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถือ
หุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ไดสุดแตจะเห็นสมควร หรือผูถือหุนรวมกันนับจํานวนหุนไดไมนอยกวา 1 ใน 5 ของจํานวนหุนที่
จําหนายไดทั้งหมด หรือผูถือหุนไมนอยกวา 25 คน ซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 10 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด จะ
เขาชื่อกันทําหนังสือขอใหคณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได แตตองระบุเหตุผลในการที่ขอใหเรียก
ประชุมไวใหชัดเจนในหนังสือดังกลาวดวย ในกรณีนี้ใหคณะกรรมการจัดประชุมผูถือหุนภายใน 1 เดือนนับแตวันที่ไดรับหนังสือจากผูถือ
หุน 
 
 ขอ 25 ในการเรียกประชุมผูถือหุนใหคณะกรรมการจัดทําเปนหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการ
ประชุม และเร่ืองที่จะเสนอตอที่ประชุม พรอมดวยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุวาเปนเร่ืองที่จะเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมัติหรือเพ่ือ
พิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดังกลาว และจัดสงใหผูถือหุนทราบไมนอยกวา 7 วันกอนวันประชุม และโฆษณาคํา
บอกกลาวนัดประชุมในหนังสือพิมพติดตอกัน 3 วันกอนวันประชุมไมนอยกวา 3 วัน 
  ในการประชุมผูถือหุนสามารถจัดประชุมได  ณ ทองที่อันเปนที่ต้ังสํานักงานใหญของบริษัท หรือจังหวัดอ่ืนทั่ว
ราชอาณาจักร 
 
 ขอ 26. ในการประชุมผูถือหุน ผูถือหุนอาจมอบฉันทะใหบุคคลอ่ืนเขาประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได 
หนังสือมอบฉันทะจะตองลงวันที่และลงลายมือชื่อของผูถือหุนที่มอบฉันทะ และจะตองเปนไปตามแบบที่นายทะเบียนกําหนด 
  หนังสือมอบฉันทะนี้จะตองมอบใหแกประธานกรรมการหรือผูที่ประธานกําหนด ณ ที่ประชุมกอนผูรับมอบฉันทะ
เขาประชุม 
 
 ขอ 27. ในการประชุมผูถือหุน ตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) มาประชุมไมนอยกวา 25 คน และตอง
มีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด หรือมีผูถือหุน และผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุนมาประชุมไม
นอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูถือหุนทั้งหมด  และตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด จึงจะเปน
องคประชุม 
  ในกรณีที่ปรากฎวาการประชุมผูถือหุนคร้ังใด เมื่อลวงเวลานัดไปแลวถึง 1 ชั่วโมงจํานวนผูถือหุนซึ่งมาเขารวม
ประชุมไมครบองคประชุมตามที่กําหนดไว หากวาการประชุมผูถือหุนไดเรียกนัด เพราะผูถือหุนรองขอ การประชุมเปนอันระงับไป ถาการ
ประชุมผูถือหุนนั้นมิใชเปนการเรียกประชุม เพราะผูถือหุนรองขอใหนัดประชุมใหม และใหสงหนังสือนัดประชุมไปยังผูถือหุนไมนอย
กวา 7 วันกอวันประชุม ในการประชุมคร้ังหลังนี้ไมบังคับวาจะตองครบองคประชุม 
  ในการประชุมผูถือหุนใหประธานกรรมการนั่งเปนประธานที่ประชุม ถาไมมีประธาน กรรมการหรือประธาน
กรรมการมิไดมาเขาประชุม ถามีรองประธานกรรมการใหรองประธานกรรมการเปนประธาน ถารองประธานกรรมการไมมี หรือมีแตไม
อาจปฏิบัติหนาที่ได ก็ใหที่ประชุมเลือกต้ังผูถือหุนคนหนึ่งซึ่งไดเขารวมประชุมเปนประธาน 
 
 ขอ 28. ในการออกเสียงลงคะแนนใหหุนหนึ่งหุนมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผูถือหุนนั้นใหประกอบดวยคะแนน
เสียงดังตอไปนี้ 

(1) ในกรณีปกติใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถามีคะแนนเสียง
เทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

(2) ในกรณีดังตอไปนี้ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน ซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญใหแกบุคคลอ่ืน 
(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเปนของบริษัท 
(ค) การทํา แกไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการใหเชากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางสวนที่สําคัญ การ

มอบหมายใหบุคคลอ่ืนเขาจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอ่ืนโดยมีวัตถุประสงคจะแบงกําไรขาดทุนกัน 
(ง) แกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิหรือขอบังคับ 
(จ) การเพ่ิมหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุนกู 
(ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท 

 
 ขอ 29. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจําปพึงกระทํามีดังนี้  

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอตอที่ประชุมแสดงถึงผลการดําเนินการของบริษัทในรอบปที่ผานมา 
(2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนของรอบปบัญชีที่ผานมา 
(3) พิจารณาจัดสรรเงินกําไร และจัดสรรเงินไวเปนทุนสํารอง 
(4) เลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกําหนดคาตอบแทน 
(5) แตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทน 
(6) กิจการอ่ืน ๆ 
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Attachment No. 7

The Articles of Association 
Of

Power Line Engineering Public Company Limited
--------------------------------

Chapter 4 Meeting of Shareholders

Article 24. The Board of Directors shall arrange and annual ordinary general meeting 
of shareholders within the period of four months following the end of the Company’s fiscal year.       

Except for the above-stated meeting of shareholders, other meetings of 
shareholders shall be recognized as extraordinary general meeting of shareholders.  The Board of 
Directors may call extraordinary general meetings as it deems necessary or when shareholders 
holding shares totaling not less than one-fifth of the Company’s paid-up shares or not less than 25 
shareholders holding shares totaling not less than one-tenth of the Company’s paid-up shares 
unify to make a request in writing requesting the Board of Directors to summon an extraordinary 
meeting at any period, but the reason for calling a meeting must be clearly stated in such written 
request.

Article 25. In summoning a shareholders’ meeting, the Board of Directors shall issue 
meeting notice specifying the venue, date, time agenda and related information with clear 
objective for each agenda whether for acknowledgement, approval or consideration plus the
Board’s opinion.  Such notice shall be sent to shareholders and registrar at least 7 days prior to the 
meeting and promulgated in daily newspaper for three consecutive days at least 3 days prior to the 
meeting.

The meeting venue may be arranged at the company’ head office or elsewhere in 
Thailand.

Article 26. Any shareholder who does not attend the meeting may appoint a proxy in 
writing to attend the meeting and vote in his replacement.

The proxy must submit the instrument appointing a proxy to the chairman of the 
meeting or the person designated prior to the start of the meeting. Such instrument must be 
prepared in compliance with the format prescribed by the Department of Commercial Registration.

Article 27. The shareholder meeting must be attended by shareholders in persons or 
by proxies (if any) not less than twenty-five persons or not less than a half of total number of 
shareholders and have an aggregate number of shares not less than one-third of all paid-up shares 
to constitute a quorum.

If one hour has elapsed after the appointed time of the meeting but the 
shareholders attending the meeting do not constitute a quorum, the meeting shall be called off in 
case the meeting was summoned upon the requisition of the shareholders.  If the meeting was not 
summoned by the shareholders not less than 7 days before the date fixed for the meeting, the 
meeting shall proceed even if it does not constitute a quorum.
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shareholders holding shares totaling not less than one-tenth of the Company’s paid-up shares 
unify to make a request in writing requesting the Board of Directors to summon an extraordinary 
meeting at any period, but the reason for calling a meeting must be clearly stated in such written 
request.

Article 25. In summoning a shareholders’ meeting, the Board of Directors shall issue 
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meeting and promulgated in daily newspaper for three consecutive days at least 3 days prior to the 
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The meeting venue may be arranged at the company’ head office or elsewhere in 
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Article 26. Any shareholder who does not attend the meeting may appoint a proxy in 
writing to attend the meeting and vote in his replacement.

The proxy must submit the instrument appointing a proxy to the chairman of the 
meeting or the person designated prior to the start of the meeting. Such instrument must be 
prepared in compliance with the format prescribed by the Department of Commercial Registration.

Article 27. The shareholder meeting must be attended by shareholders in persons or 
by proxies (if any) not less than twenty-five persons or not less than a half of total number of 
shareholders and have an aggregate number of shares not less than one-third of all paid-up shares 
to constitute a quorum.

If one hour has elapsed after the appointed time of the meeting but the 
shareholders attending the meeting do not constitute a quorum, the meeting shall be called off in 
case the meeting was summoned upon the requisition of the shareholders.  If the meeting was not 
summoned by the shareholders not less than 7 days before the date fixed for the meeting, the 
meeting shall proceed even if it does not constitute a quorum.

The chairman of the Board of Directors shall be the chairman of the shareholder 
meetings.  In case the chairman of the Board of Directors does not present at the meeting or 
unable to perform his duty, and if there is a vice-chairman, the vice-chairman present at the 
meeting shall be the chairman of the meeting.  In case the vice-chairman is unable to perform his 
duty, the shareholders present at the meeting shall elect one shareholder to be the chairman of the 
meeting.

Article 28. In casting votes, one share shall be entitled to one vote.  A resolution of 
the shareholder meeting shall require :

(1) In an ordinary event, the majority vote of the shareholders who attend the 
meeting and cast their votes.  In case of a tie votes.  In case of a tie vote, the chairman of the 
meeting shall have a casting vote.

(2) In the following events, a vote of not less than three quarters of the total 
number of votes of shareholders who attend the meeting and have the right to vote :

(A)The sale or transfer of the entire or important parts of the business of the 
company to other persons:

(B)The purchase or acceptance of transfer of the business of other companies 
or private companies by the company

(C)The making, amending or terminating of contracts with respect to the 
granting of a lease of the entire or important parts of the business of the 
company, the assignment of the management of the business of the 
company to any other persons or the amalgamation of the business with 
other persons with the purpose of profit or the amalgamation of the 
business with other persons with the purpose of profit and loss sharing.

(D)Change or alteration to the Memorandum or Article of Association of the 
Company

(E) Increase or decrease the capital of the company or the issuance of bonds.
(F) The merger or dissolution.

Article 29. An annual general meeting shall be summoned for the following 
purposes :

(1)Considering and acknowledging the annual report of the Board of Directors ;
(2)Considering and approving the balance sheet and the profit and loss 

statement;
(3)Considering and approving the appropriation of profit and dividend payment;
(4)Electing and new director in replacement of those who must retire on the 

expiration of their terms.
(5)Appointing auditor and fixing the remuneration for auditing
(6)Any other business.
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