
หนังสือนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 3/2556

Invitation for Extraordinary General Meeting of Shareholders 3/2013

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

วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2556
September 13th, 2013

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

ณ ห้องแกรนด์บอลลูม ชั้น ซี โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์พอยท์ สุขุมวิท-เทอร์มินอล 21
At Grand Ballroom, C floor, Grande Centre Point Sukhumvit-Terminal 21

2/88 ซอยสุขุมวิท 19 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
2/88, Sukhumvit 19, Sukhumvit Rd., North Khlongtoei, Wattana, Bangkok





ที่   56/0656-900 (PL)/042      วันที่   1  สิงหาคม  2556 
 

หนังสือนัดประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 3/2556 
บริษัท เพาเวอรไลน เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด (มหาชน) 

 
เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 3/2556 
 
เรียน ทานผูถือหุน 
 บริษัท เพาเวอรไลน เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) 
 
สิ่งที่สงมาดวย 1. สําเนารายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 2/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2556 
 2. สรุปรายละเอียดเบื้องตนของการออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท  
  เพื่อเสนอขายตอผูถือหุนเดิมของบริษัทตามสัดสวนการถือหุน 
 3. สรุปรายละเอียดเบื้องตนของการออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท  
  เพื่อเสนอขายตอกรรมการและพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทยอย 
 4. แผนท่ีของสถานท่ีจัดประชุมผูถือหุน 
 5. หนังสือมอบฉันทะ 
 6. ขอมูลกรรมการอิสระของบริษัทสําหรับเปนผูรับมอบฉันทะ 
 7. คําช้ีแจง การลงทะเบียน วิธีการมอบอํานาจ การแสดงเอกสารเขารวมประชุมผูถือหุน 
 8. ขอบังคับของบริษัทเฉพาะสวนที่เก่ียวของกับการประชุมผูถือหุน 
 

ดวยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท  เพาเวอรไลน  เอ็นจิเนียริ่ง  จํากัด  (มหาชน)  (“บริษัท”)   ครั้งที่ 6/2556 ซึ่งประชุม
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2556 ไดมีมติใหเรียกประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 3/2556 ในวันศุกรที่ 13 กันยายน 2556  เริ่มประชุม
เวลา 14.00 น. และเปดใหลงทะเบียนเวลา 13.00 น. ณ หองแกรนดบอลลูม  ชั้น ซี  โรงแรมแกรนด เซ็นเตอรพอยท สุขุมวิท-
เทอรมินอล 21  เลขท่ี 2/88  ซอยสุขุมวิท 19 ถนนสุขุมวิท  แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา  กรุงเทพมหานคร เพ่ือพิจารณาเรื่อง
ตาง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี้ 
 
วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 2/2556 เม่ือวันที่ 13 พฤษภาคม 2556 

ขอเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทไดจัดการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2556   โดย
มีสําเนารายงานการประชุม ปรากฎตามส่ิงที่สงมาดวยลําดับที่ 1  
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นควรรับรองรายงานการประชุมดังกลาว 

 การลงมติ : วาระน้ีตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 2  พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัทใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัท
ตามสัดสวนการถือหุน (Rights Offering) 
ขอเท็จจริงและเหตุผล :  ตามท่ีที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 
2556  ไดมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท   ใหแกผูถือหุนเดิม
ของบริษัทตามสัดสวนการถือหุน (Rights Offering) จํานวน 536,313,275 หนวย โดยไมคิดมูลคา ในอัตราสวน 2 
หุนเดิม (มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท) ตอ 1 หนวยของใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในสิ่งที่
สงมาดวยลําดับที่ 2 อยางไรก็ดี เพ่ือใหเปนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขอ
อนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนที่ออกใหมและหุนที่ออกใหมเพ่ือรองรับ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ การเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวขางตนจะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนของ
บริษัทดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอ
ขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทตามสัดสวนการถือหุน จํานวน 
536,313,275 หนวย โดยไมคิดมูลคา ในอัตราสวน 2 หุนเดิม (มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท) ตอ 1 หนวยของ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ ดังมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 2  
ทั้งน้ี ใหกําหนดรายช่ือผูถือหุนที่มีสิทธิไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิในวันจันทรที่ 19 สิงหาคม 2556 
(Record Date) และใหรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 
2535 (ตามท่ีไดมีการแกไข) โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2556 อยางไรก็ดี 
การใหสิทธิดังกลาวของบริษัทยังมีความไมแนนอน เนื่องจากตองรอการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน 
นอกจากน้ี คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการมอบอํานาจใหคณะกรรมการบริษัท 
หรือประธานกรรมการบริหาร  หรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือประธาน
กรรมการบริหาร มีอํานาจดําเนินการในเรื่องที่เก่ียวของกับ และ/หรือ ตอเน่ืองกับการออกและเสนอขายใบสําคัญ
แสดงสิทธิใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทดังกลาว ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเพียงเรื่องตางๆ ดังตอไปน้ีดวย ทั้งน้ี เพ่ือให
การดําเนินการในรายละเอียดที่เก่ียวของสามารถดําเนินการไดโดยสะดวกและคลองตัว 
(1) การกําหนดหรือแกไขรายละเอียด วิธีการและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เก่ียวของกับการออกและเสนอขายใบสําคัญ

แสดงสิทธิใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทตามความจําเปนและเหมาะสม ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเพียง การ
จัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ การกําหนดรายช่ือผูถือหุนที่มีสิทธิไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ 
วันท่ีออกใบสําคัญแสดงสิทธิ และเง่ือนไขการปรับสิทธิ (ในกรณีที่ตองมีการเปลี่ยนแปลงจากที่ระบุไว
ในสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 2) 

(2) การเขาเจรจา ทําความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาที่เก่ียวของ รวมถึงคําขออนุญาต คําขอ
ผอนผันตางๆ หรือเอกสารและหลักฐานท่ีจําเปนและเก่ียวของกับการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดง
สิทธิใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัท รวมถึงการติดตอประสานงาน และการยื่นคําขออนุญาต คําขอผอนผัน 
หรือเอกสารและหลักฐานที่จําเปนและเกี่ยวของดังกลาวตอหนวยงานราชการหรือหนวยงานที่มีอํานาจ
ตามกฎหมาย หรือบุคคลใดๆ ที่เก่ียวของ รวมทั้งการนําใบสําคัญแสดงสิทธิและหุนสามัญที่เกิดจากการ
ใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิเขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย 
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(3) การดําเนินการใดๆ ที่จําเปนและสมควรเพื่อใหการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกผูถือหุน
เดิมของบริษัทบรรลุผลสําเร็จและเปนไปตามวัตถุประสงค 

การลงมติ : วาระน้ีตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัทใหแกกรรมการและพนักงาน
ของบริษัท และ/หรือบริษัทยอย (ESOP) 
ขอเท็จจริงและเหตุผล : ตามท่ีที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2556  ซึ่งประชุมเมื่อวันที่  26  กรกฎาคม 
2556  ไดมีมติอนุมัติการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทใหแกกรรมการและพนักงาน
ของบริษัท และ/หรือบริษัทยอย (ESOP) (“ใบสําคัญแสดงสิทธิ-ESOP”) จํานวน 53,000,000 หนวย โดยไมคิด
มูลคา โดยมีรายละเอียดตามท่ีปรากฏในสิ่งที่สงมาดวยลําดับ 3 อยางไรก็ดี เพ่ือใหเปนไปตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพยที่ออกใหมตอกรรมการหรือพนักงาน 
การเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ-ESOP ดังกลาวขางตนจะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทดวย
คะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
และไมมีผูถือหุนรวมกันเกินกวารอยละ 10 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมออกเสียงคัดคานการ
เสนอขายดังกลาว  
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอ
ขายใบสําคัญแสดงสิทธิ-ESOP จํานวน 53,000,000 หนวย โดยไมคิดมูลคา ดังมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในสิ่งที่
สงมาดวยลําดับที่ 3 ทั้งน้ี ใบสําคัญแสดงสิทธิ-ESOP ที่จะเสนอขายตอกรรมการ มีการกําหนดราคาเสนอขาย 
ขอกําหนดและเงื่อนไขของใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไมดีไปกวาใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะเสนอขายตอพนักงาน 
นอกจากน้ี คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการมอบอํานาจใหคณะกรรมการบริษัท 
หรือประธานกรรมการบริหาร  หรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือประธาน
กรรมการบริหาร มีอํานาจดําเนินการในเรื่องที่เก่ียวของกับ และ/หรือ ตอเน่ืองกับการออกและเสนอขายใบสําคัญ
แสดงสิทธิ-ESOP ดังกลาว ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเพียงเรื่องตางๆ ดังตอไปนี้ดวย ทั้งน้ี เพื่อใหการดําเนินการใน
รายละเอียดที่เก่ียวของสามารถดําเนินการไดโดยสะดวกและคลองตัว 
(1) การกําหนดหรือแกไขรายละเอียด วิธีการและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เก่ียวของกับการออกและเสนอขายใบสําคัญ

แสดงสิทธิ-ESOP ตามความจําเปนและเหมาะสม ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเพียง การกําหนดรายช่ือพนักงาน
ที่จะไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ วันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ และเง่ือนไขการปรับสิทธิ (ใน
กรณีที่ตองมีการเปล่ียนแปลงจากท่ีระบุไวในสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 3) 

(2) การเขาเจรจา ทําความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาที่เก่ียวของ รวมถึงคําขออนุญาต คําขอ
ผอนผันตางๆ หรือเอกสารและหลักฐานท่ีจําเปนและเก่ียวของกับการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดง
สิทธิ-ESOP รวมถึงการติดตอประสานงาน และการยื่นคําขออนุญาต คําขอผอนผัน หรือเอกสารและ
หลักฐานที่จําเปนและเก่ียวของดังกลาวตอหนวยงานราชการหรือหนวยงานที่มีอํานาจตามกฎหมาย หรือ
บุคคลใดๆ ที่เก่ียวของ รวมท้ังการนําหุนสามัญที่เกิดจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ-ESOP เขา
จดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
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(3) การดําเนินการใดๆ ที่จําเปนและสมควรเพ่ือใหการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ-ESOP 
บรรลุผลสําเร็จและเปนไปตามวัตถุประสงค 

การลงมติ :  วาระน้ีตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา  3  ใน  4  ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  และไมมีผูถือหุนรวมกันเกินกวารอยละ  10  ของจํานวนเสียงทั้งหมด
ของผูถือหุนที่มาประชุมออกเสียงคัดคาน 

 
วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ 

ขอเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทจะดําเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจํานวน 589,313,275 บาท จากทุนจด
ทะเบียนเดิมจํานวน 1,072,626,551 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหมจํานวน 1,661,939,826 บาท โดยการออกหุน
สามัญเพิ่มทุนจํานวน 589,313,275 หุน ซึ่งมีมูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เพ่ือรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดง
สิทธิที่จะเสนอขายตอผูถือหุนเดิมของบริษัทตามสัดสวนการถือหุน จํานวน 536,313,275 หุน และใบสําคัญแสดง
สิทธิ-ESOP จํานวน 53,000,000 หุน ตามที่ระบุในวาระที่ 2 และ 3ขางตน 
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษัทจํานวน 589,313,275 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 1,072,626,551 บาท เปนทุนจด
ทะเบียนใหมจํานวน 1,661,939,826 บาท โดยการออกหุนสามัญเพ่ิมทุนจํานวน 589,313,275 หุน ซึ่งมีมูลคาที่ตรา
ไวหุนละ 1 บาท ทั้งน้ี เพื่อเปนการรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะเสนอขายตอผูถือหุนเดิมของ
บริษัทตามสัดสวนการถือหุน และใบสําคัญแสดงสิทธิ-ESOP ตามที่ระบุขางตน 
การลงมติ : วาระน้ีตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4 เร่ืองทุนจดทะเบียน เพื่อใหสอดคลองกับ
การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 
ขอเท็จจริงและเหตุผล : เพ่ือใหสอดคลองกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทในวาระที่ 4 ขางตน บริษัท
จําเปนตองแกไขขอความในหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน  
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติการแกไขเพ่ิมเติม
ห นั งสื อบริ คณห สนธิ ขอ งบริ ษั ท  ข อ  4 เ รื่ อ งทุ น จดทะ เบี ยน  เ พื่ อ ให สอดคล อ ง กับก า ร เ พ่ิ มทุ น 
จดทะเบียนของบริษัท โดยใหยกเลิกขอความเดิมและใชขอความดังตอไปนี้แทน 
 

“ขอ 4 ทุนจดทะเบียนจํานวน 1,661,939,826 บาท (หน่ึงพันหกรอยหกสิบเอ็ดลานเกาแสน
สามหมื่นเกาพันแปดรอยยี่สิบหกบาทถวน) 
 

 แบงออกเปน 1,661,939,826 หุน (หน่ึงพันหกรอยหกสิบเอ็ดลานเกาแสน
สามหมื่นเกาพันแปดรอยยี่สิบหกหุน) 

 มูลคาหุนละ 1 บาท (หน่ึงบาทถวน) 
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โดยแยกออกเปน 
 หุนสามัญ 1,661,939,826 หุน (หน่ึงพันหกรอยหกสิบเอ็ดลานเกาแสน

สามหมื่นเกาพันแปดรอยยี่สิบหกหุน) 
 หุนบุริมสิทธิ - -” 

 
การลงมติ : วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ 
ขอเท็จจริงและเหตุผล : สืบเน่ืองจากการเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ (ก) การออกและเสนอขาย
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทตามสัดสวนการถือหุน ในวาระที่ 2 
(ข) การออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ-ESOP ในวาระที่ 3 และ (ค) การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทใน
วาระที่ 4 ขางตน บริษัทจะดําเนินการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทจํานวน 589,313,275 หุน ซึ่งมีมูลคาที่ตรา
ไวหุนละ 1 บาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 35.46 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทภายหลังการ
ออกหุนเพิ่มทุนในครั้งน้ี โดยมีรายละเอียดการจัดสรรดังน้ี 
(1) จัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนจํานวน 536,313,275 หุน เพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะ

เสนอขายตอผูถือหุนเดิมของบริษัทตามสัดสวนการถือหุน จํานวน 536,313,275 หนวย และ 
(2) จัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนจํานวน 53,000,000 หุน เพ่ือรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ-ESOP 

จํานวน 53,000,000 หนวย 
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุน
ของบริษัทจํานวน 589,313,275 หุน ซึ่งมีมูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดง
สิทธิที่จะเสนอขายตอผูถือหุนเดิมของบริษัทตามสัดสวนการถือหุน จํานวน 536,313,275 หนวย และการใชสิทธิ
ตามใบสําคัญแสดงสิทธิ-ESOP จํานวน 53,000,000 หนวย 
นอกจากน้ี คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการมอบอํานาจใหคณะกรรมการบริษัท 
หรือประธานกรรมการบริหาร  หรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือประธาน
กรรมการบริหาร มีอํานาจพิจารณาและดําเนินการในเรื่องที่เก่ียวของกับ และ/หรือ ตอเน่ืองกับการจัดสรรหุน
สามัญเพ่ิมทุนดังกลาว ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเพียงเรื่องตางๆ ดังตอไปน้ีดวย ทั้งน้ี เพ่ือใหการดําเนินการใน
รายละเอียดที่เก่ียวของสามารถดําเนินการไดโดยสะดวกและคลองตัว 
(1) การกําหนดรายละเอียดและเงื่อนไขตางๆ ที่เก่ียวของกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน การเขาเจรจา ทํา

ความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาตางๆ ที่เก่ียวของ รวมทั้งดําเนินการใดๆ อันจําเปนและ
สมควรอันเก่ียวเนื่องกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว (ถามี) 
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(2) การลงนามในเอกสารคําขออนุญาต คําขอผอนผันตางๆ หรือเอกสารและหลักฐานที่จําเปนและเกี่ยวของ
กับการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนดังกลาว ซึ่งรวมถึงการติดตอประสานงาน และการยื่นคําขออนุญาต คํา
ขอผอนผัน หรือเอกสารและหลักฐานที่จําเปนและเก่ียวของดังกลาวตอหนวยงานราชการหรือหนวยงาน
ที่มีอํานาจตามกฎหมาย หรือบุคคลใดๆ ที่เก่ียวของ รวมตลอดถึงการดําเนินการใดๆ ตามหลักเกณฑ 
เง่ือนไข และรายละเอียดของกฎหมาย และกฎระเบียบท่ีเก่ียวของ ตลอดจนตามความเห็นหรือแนวปฏิบัติ
ของหนวยงานดังกลาว 

(3) การดําเนินการใดๆ ที่จําเปนและสมควรเพ่ือใหการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทบรรลุผลสําเร็จ
และเปนไปตามวัตถุประสงค 

การลงมติ : วาระน้ีตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที่ 7  พิจารณาวาระอ่ืน ๆ (ถามี)  
 

ทั้งน้ี บริษัทกําหนดวันกําหนด (ก) รายช่ือผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 3/2556 และ (ข) รายช่ือ
ผูถือหุนที่มีสิทธิไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกใหมเพ่ือเสนอขายตอผูถือหุนเดิมของบริษัทตามสัดสวนการถือหุน 
ในวันจันทรที่ 19 สิงหาคม 2556 (Record Date) และใหรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย พ.ศ. 2535 (ตามท่ีไดมีการแกไข) โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2556 

จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุนโปรดเขารวมประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 3/2556 ในวันศุกรที่ 13 กันยายน 2556 เริ่ม
ประชุมเวลา 14.00  น. ณ หองแกรนดบอลลูม ช้ัน ซี โรงแรมแกรนด เซ็นเตอรพอยท เทอรมินอล 21 ซอยสุขุมวิท 19 (วัฒนา) 
ถนนสุขุมวิท  แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา กรุงเทพมานคร 10110    (แผนที่โรงแรมปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่  4)  
โดยบริษัทจะเปดใหลงทะเบียนเพื่อเขารวมประชุมผูถือหุนต้ังแตเวลา 13.00  น.  

หากผูถือหุนทานใดประสงคจะแตงต้ังบุคคลอื่นเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งน้ี โปรด
กรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะซึ่งมีใหเลือก 3 แบบ (ปรากฏตามส่ิงที่สงมาดวยลําดับที่  5) โดยใหเลือกใช
แบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเทาน้ัน หรือผูถือหุนสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะไดที่ www.ple.co.th 

ทั้งน้ี หากผูถือหุนทานใดประสงคจะมอบฉันทะใหกับกรรมการอิสระของบริษัท บริษัทขอเสนอกรรมการอิสระ  คือ 
ดร.สิงหชัย อรุณวุฒิพงศ ซึ่งบริษัทไดแนบประวัติของกรรมการอิสระทานดังกลาวมาเพ่ือการพิจารณา  (ปรากฏตามสิ่งที่สงมา
ดวยลําดับที่  6) และเพ่ือความสะดวกในการลงทะเบียน บริษัทขอความรวมมือจากทานกรุณาสงหนังสือมอบฉันทะ  (พรอมปด
อากรแสตมป 20 บาท)   และแนบเอกสารประกอบการมอบฉันทะมายัง  แผนกเลขานุการบริษัท  ช้ัน 6   บริษัท เพาเวอรไลน   
เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) เลขที่ 2 ซอยสุขุมวิท 81 (ศิริพจน) แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260      ภายใน
วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน  2556 ดวยจักขอบพระคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 
บริษัท เพาเวอรไลน เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) 
 

 
 (นายเสวก ศรีสุชาต)  
 ประธานกรรมการ 
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No. 56/0656-900(PL)/042  1  August   2013 

Notice of the Extraordinary General Meeting of the Shareholders No. 3/2013 
Power Line Engineering Company Limited 

Subject: Notice of the Extraordinary General Meeting of the Shareholders No. 3/2013 

To:  All Shareholders 

Attachments: 1.  Copy of the Minutes of the Extraordinary General Meeting of the Shareholders 
No. 2/2013 held on 13 May 2013 

 2. Summary of preliminary information concerning the issuance and offering of 
warrants to purchase the ordinary shares of the Company to the Company's 
existing shareholders in proportion to their shareholdings 

 3.  Summary of preliminary information concerning the issuance and offering of 
warrants to purchase the ordinary shares of the Company to the directors and 
employees of the Company and/or its subsidiary 

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

Attending the Shareholders' Meeting  
 8. 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. 6/2013 held on 26 July 2013 passed a resolution to convene the 
Extraordinary General Meeting of the Shareholders No. 3/2013 on Friday 13 September 2013 at 2.00 
p.m. and registration at 1.00 p.m. at Grand Ballroom, Floor C, Grande Centre Point Hotel 
Terminal 21, 2/88 Sukhimvit Soi 19 (Wattana), Klongtoey Nua, Wattana, Bangkok 10110, to 
consider the following agenda: 

Agenda 1  To certify the Minutes of the Extraordinary General Meeting of the 
Shareholders No. 2/2013 on May 13th, 2013. 
Fact and Rationale : The Extraordinary General Meeting of the Shareholders No. 
2/2013 was held on 13 May 2013.  A copy of the minutes of such meeting is 
provided in Attachment No. 1.
The Board of Directors' Opinion : The board deems it appropriate to certify the 
minutes of such meeting. 

 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 2 To consider and approve the issuance and offering of warrants to purchase the 
ordinary shares of the Company to the Company's existing shareholders in 
proportion to their shareholdings (Rights Offering) 
Fact and Rationale : The Board of Directors' Meeting No. 6/2013 held on 26 July 
2013 resolved to approve the issuance and offering of warrants to purchase the 
ordinary shares of the Company to the Company's existing shareholders in proportion 
to their shareholdings (Rights Offering) in the amount of 536,313,275 units without 
consideration at the ratio of 2 existing shares (at par value of Baht 1 per share) to 1 
unit of the warrant, details of which are provided in Attachment No. 2. In compliance 
with the Notification of the Capital Market Supervisory Board No. TorChor. 34/2551 
entitled Application for and Approval of Offer for Sale of Warrants to Purchase 
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Newly Issued Shares and Newly Issued Underlying Shares, such offering of warrants 
must be approved by the shareholders' meeting of the Company with a majority vote 
of the total number of votes of shareholders attending the meeting and casting their 
votes.
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 warrants 
to purchase the ordinary shares of the Company to the Company's existing 
shareholders in proportion to their shareholdings in the amount of 536,313,275 units 
without consideration at the ratio of 2 existing shares (at par value of Baht 1 per 
share) to 1 unit of the warrant, details of which are provided in Attachment No. 2. 
The Company will determine the names of the eligible shareholders for the allocation 
of warrants on Monday 19 August 2013 (Recorded Date) and collected in pursuant to 
Section 225 of the Securities and Exchange Act B.E. 2535 (as amended) by the 
closing of the Register Book on Tuesday 20 August 2013. However, such 
determination is uncertain given that the issuance and offering of warrants specified 
above is still subject to approval from the shareholders' meeting. 

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 
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 and/or in connection with the above issuance and offering of warrants to 
the Company's existing shareholders, 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 warrants to the Company's existing shareholders as 
necessary or appropriate, including but not limited to allocating the warrants 
and determining the names of the eligible shareholders for the allocation of 
warrants, issue date and conditions for adjustment of rights (in the event that 
there will be any changes from the details specified in Attachment No. 2); 

(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 warrants to the Company's 
existing shareholders, 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 
warrants and ordinary shares issued as a result of the exercise of such 
warrants as listed securities on the Stock Exchange of Thailand; and 

(3) to take any actions which are necessary or appropriate for the completion of 
the issuance and offering of warrants to the Company's existing 
shareholders.

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. 
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Agenda 3 To consider and approve the issuance and offering of warrants to purchase the 
ordinary shares of the Company to the directors and employees of the Company 
and/or its subsidiary (ESOP) 
Fact and Rationale : The Board of Directors' Meeting No. 6/2013 held on 26 July 
2013 resolved to approve the issuance and offering of warrants to purchase the 
ordinary shares of the Company to the directors and employees of the Company 
and/or its subsidiary (ESOP) (the "ESOP Warrants") in the amount of 53,000,000 
units without consideration, details of which are provided in Attachment No. 3. In 
compliance with the Notification of the Capital Market Supervisory Board TorChor. 
32/2551 entitled The Offer for Sale of Securities to Directors or Employees, the 
offering of ESOP Warrants must be approved by the shareholders' meeting of the 
Company with a vote of not less than three-fourths of the total number of votes of 
shareholders attending the shareholders' meeting and having the right to vote, and the 
shares held by the shareholders who object the offering of the ESOP Warrants shall 
not exceed 10 per cent of the total number of votes of shareholders attending the 
shareholders' meeting. 
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 the ESOP 
Warrants in the amount of 53,000,000 units without consideration, details of which 
are provided in Attachment No. 3. In this regard, the offering price, terms and 
conditions of the ESOP Warrants to be offered to directors are not better than those 
of the ESOP Warrants to be offered to employees. 

 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 
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 and/or in connection with the above issuance and offering of the ESOP 
Warrants, 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) determine or amend any details, procedures and conditions relating to the 

issuance and offering of the ESOP Warrants as necessary or appropriate, 
including but not limited to determining the names of the eligible directors 
and employees for the allocation of the ESOP Warrants, issue date and 
conditions for adjustment of rights (in the event that there will be any 
changes from the details specified in Attachment No. 3); 

(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 the ESOP Warrants, 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 ordinary shares issued as a result of the 
exercise of the ESOP Warrants as listed securities on the Stock Exchange of 
Thailand; and 

(3) to take any actions which are necessary or appropriate for the completion of 
the issuance and offering of the ESOP Warrants. 

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 shareholders' meeting and having the right to vote, and the shares held 
by the shareholders who object the offering of the ESOP Warrants shall not exceed 
10 per cent of the total number of votes of shareholders attending the shareholders' 
meeting.
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Agenda 4 To consider and approve the increase of the Company's registered capital to 
accommodate the exercise of warrants 
Fact and Rationale : The Company will increase its registered capital in the amount 
of Baht 589,313,275 from Baht 1,072,626,551 to Baht 1,661,939,826 by issuing new 
ordinary shares in the amount of 589,313,275 shares at par value of Baht 1 per share 
to reserve for the exercise of: (i) the warrants to purchase the ordinary shares of the 
Company to be offered to the Company's existing shareholders in proportion to their 
shareholdings in the amount of 536,313,275 shares; and (ii) the ESOP Warrants in 
the amount of 53,000,000 shares, as specified in Agenda 2 and Agenda 3 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 589,313,275 from Baht 1,072,626,551 to 
Baht 1,661,939,826 by issuing new ordinary shares in the amount of 589,313,275 
shares at par value of Baht 1 per share to reserve for the exercise of the warrants to 
purchase the ordinary shares of the Company to be offered to the Company's existing 
shareholders in proportion to their shareholdings and the ESOP Warrants 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. 

Agenda 5 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 4 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 1,661,939,826  (One thousand six 
hundred and sixty-one 
million nine hundred and 
thirty-nine thousand and 
eight hundred and twenty 
six Baht) 

 Divided into 1,661,939,826 shares (One thousand six 
hundred and sixty-one 
million nine hundred and 
thirty-nine thousand and 
eight hundred and twenty 
six shares) 

 With par value of Baht 1 (One Baht) 
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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 shareholders' meeting and having the right to vote. 

Agenda 6 To consider and approve the allocation of the newly issued ordinary shares of 
the Company reserved for the exercise of warrants
Fact and Rationale : Following the proposal by the board to the shareholders' 
meeting to consider and approve: (a) the issuance and offering of warrants to 
purchase the ordinary shares of the Company to the Company's existing shareholders 
in proportion to their shareholdings in Agenda 2; (b) the issuance and offering of the 
ESOP Warrants in Agenda 3; and (c) the increase of the Company's registered capital 
in Agenda 4 above, the Company will allocate the Company's newly issued ordinary 
shares in the amount of 589,313,275 shares at par value of Baht 1 per share, 
representing 35.46 per cent of the total issued shares of the Company following the 
allocation as follows: 
(1) allocating 536,313,275 newly issued ordinary shares to reserve for the 

exercise of the warrants to be offered to the Company's existing shareholders 
in proportion to their shareholdings in the amount of 536,313,275 units; and 

(2) allocating 53,000,000 newly issued ordinary shares to reserve for the 
exercise of the ESOP Warrants. 

The Board of Directors' Opinion : The board deems it appropriate to propose to the 
shareholders’ meeting to consider and approve the allocation of 589,313,275 newly 
issued ordinary shares of the Company at par value of Baht 1 per share to reserve for 
the exercise of the warrants to be offered to the Company's existing shareholders in 
proportion to their shareholdings in the amount of 536,313,275 units and the ESOP 
Warrants in the amount of 53,000,000 units. 
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 
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 and/or in connection with the above allocation of the Company's newly 
issued ordinary shares, 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 details and conditions relating to the allocation of ordinary 

shares, 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 ordinary shares (if any); 

Divided into 

 Ordinary shares 1,661,939,826 shares (One thousand six 
hundred and sixty-one 
million nine hundred and 
thirty-nine thousand and 
eight hundred and twenty 
six shares) 

 Preferred shares None -” 
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(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 7 To consider other matters (if any)

 Please be notified that (i) the names of the eligible shareholders for the Extraordinary 
General Meeting of the Shareholders No. 3/2013; and (ii) the names of the eligible shareholders for 
the allocation of warrants offered to the Company's existing shareholders in proportion to their 
shareholdings, shall be recorded on Monday 19 August 2013 (Recorded Date) and collected in 
pursuant to Section 225 of the Securities and Exchange Act B.E. 2535 (as amended) by the closing of 
the Register Book on Tuesday 20 August 2013. 

All shareholders are welcomed to attend the Extraordinary General Meeting of the 
Shareholders No. 3/2013 on Friday 13 September  2013, which will commence at 2.00 p.m. at Grand 
Ballroom, Floor C, Grande Centre Point Hotel Terminal 21, Sukhimvit Soi 19 (Wattana), Klongtoey 
Nua, Wattana, Bangkok 10110 (the map of the meeting venue is provided in Attachment No. 4). 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. 5 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 Aroonvutthiphong (his biography is 
provided in Attachment No. 6). 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 
Thursday 12 September, 2013.

Yours sincerely, 
Power Line Engineering Public Company Limited 

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

President
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รายงานการประชุมวิสามญัผูถือหุน ครั้งท่ี 2/2556 
บริษัท เพาเวอรไลน เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) 

วันท่ี 13 พฤษภาคม 2556 
 

การประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 2/2556 ประชุม ณ หองควีนสปารค 3 ชั้น 2 โรงแรมอิมพีเรียลควีนสปารค เลขที่ 
199 ซอยสุขุมวิท 22 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 

จํานวนผูถือหุน ณ วันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน วันที่ 25 เมษายน 2556 รวมทั้งสิ้น 4,085 ราย นับรวมจํานวน
หุนทั้งหมดได 812,626,551 หุน โดยในวันประชุมมีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเอง จํานวน 68 ราย นับรวมจํานวนหุนได 
192,967,732 หุน และโดยการมอบฉันทะจํานวน 51 ราย นับรวมจํานวนหุนได 173,957,864 หุน รวมเปนผูเขารวมประชุม
จํานวนทั้งสิ้น 119 ราย นับรวมจํานวนหุนทั้งหมดได 366,925,596  หุน หรือคิดเปนรอยละ  45.15  ของจํานวนหุนที่จําหนายได
แลวทั้งหมดของบริษัท ครบเปนองคประชุม 
 
เริ่มการประชุมเวลา 14.00 น. 

 
นายธาดา ชุมะศารทลู เลขานุการบริษัท กลาวสวัสดีและขอบคณุผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะทุกทานที่ไดสละเวลา

เขารวมประชุมในการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 2/2556 ซึ่งการประชุมในครั้งน้ีประกอบดวยวาระการประชุมรวมทั้งสิ้น 9 
วาระ ตามรายละเอียดที่ไดสงใหกับผูถือหุนทกุทานพรอมกับหนังสือนัดประชุม และที่ไดเปดเผยบนเว็บไซตของบริษัทที่ 
http://www.ple.co.th แลว 

สําหรับการดาํเนินการประชุมตามขอบังคับของบริษัท ขอ 27 ระบุไววา ประธานในท่ีประชุมฯ มีหนาที่ควบคุมการ
ประชุมใหเปนไปตามขอบังคับของบริษัทวาดวยการประชุม ที่ประชุมฯ อาจมีมติใหเปลี่ยนลาํดับวาระการประชุมดวยคะแนน
เสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชุม จึงขอช้ีแจงขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการประชุม การลงคะแนนเสียง 
และการนับคะแนนเสียงในวาระตาง ๆ ดังน้ี 

 
วิธีปฏิบัติในการประชุมการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงในวาระตาง ๆ 

การอภิปราย :  
ผูใดประสงคจะกลาวถอยคาํตอที่ประชุม ใหยกมือขึ้นพนศีรษะ เม่ือประธานท่ีประชุมอนุญาต แลวจึงเดินไปยัง

ไมโครโฟนที่จัดเตรียมไว โดยตองกลาวถึง  
- ชื่อ-ชื่อสกลุของผูอภิปราย  
- สถานะเปนผูถือหุน/หรือผูรับมอบฉันทะ  
- และจํานวนหุนที่ถืออยูหรือมอบฉันทะ  
- แลวจึงอภิปรายในเนื้อหาตามวาระ  

สิ่งที่สงมาดวยลําดับท่ี 1 
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การออกเสียงลงคะแนน :  
เพื่อความรวดเร็ว และเพ่ือไมใหเสียเวลาของผูถือหุน 
- ประธานฯ จะเรียนถามในทุกวาระวา จะมีผูใดไมเห็นชอบหรืองดออกเสียงหรือไม  
- ถาไมมีผูไมเห็นชอบหรืองดออกเสียง ประธานฯ ก็จะขอสรุปในวาระน้ัน ๆ วา ที่ประชุมผูถือหุน มีมติเปนเอก

ฉันทรับรอง หรือใหความเห็นชอบตามท่ีประธานฯ เสนอ  
- ถามีผูใดไมใหความเห็นชอบ หรืองดออกเสียง ประธานฯ จะขอใหผูถือหุน และผูรับมอบฉันทะที่ไมให

ความเห็นชอบ หรืองดออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนน  
- เลขานุการบรษิทัจะขออาสาสมัครจากที่ประชุมผูถือหุน จํานวน 1 คน เพ่ือทําหนาที่เปนกรรมการตรวจนับ

คะแนน เพ่ือใหการนับคะแนนเปนไปอยางโปรงใส ถูกตองตามกฎหมาย และขอบังคับของบริษัท  
- เมื่อผูถอืหุนเขียนเครื่องหมายบนบัตรลงคะแนนแลว ประธานฯ จะสั่งใหเจาหนาที่ไปรบัมาเพื่อสงใหแก

กรรมการตรวจนับคะแนนตอไป  
- การเก็บบัตรลงคะแนน จะเก็บเฉพาะผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะที่ลงคะแนนเสียงไมเห็นดวย และงดออกเสียง

เทาน้ัน ยกเวนวาระการแตงตั้งกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ซึ่งขอใหผูถือหุนทุกรายลงคะแนนเสียงในใบ
ลงคะแนน สําหรับกรรมการแตละทาน โดยจะเก็บบัตรลงคะแนนจากผูถือหุนทุกทาน 

การนับคะแนนและการประกาศผลคะแนน 
- จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผูถือหุน ที่ลงคะแนนเสียงไมเห็นดวยและงดออกเสียงในแตละวาระ  
- สวนที่เหลือถือวาเปนคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นดวยในวาระนั้น ๆ  
- และใหกรรมการตรวจนับคะแนนเปนผูประกาศผลการลงคะแนนในแตละวาระที่มีการออกเสียง ลงคะแนนใน

ที่ประชุม  
กรณีที่จะมีผลทําใหการลงคะแนนเสียงเปนโมฆะ 
- หากบัตรลงคะแนนมีการลงคะแนนไมตรงตามวาระที่มีการลงคะแนน  
- หากผูลงคะแนนไมทําเครื่องหมายใด ๆ ในชองลงคะแนนและสงใหเจาหนาที่ของบริษัทเพ่ือตรวจนับคะแนน 
- หากบัตรคะแนนชํารุดจนไมสามารถวินิจฉัยไดวาผล็งคะแนนมีความประสงคจะลงคะแนนเชนใด  
- หากบริษัท ตรวจสอบพบในภายหลังวา ผูรับมอบฉันทะไดเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนในบัตรลงคะแนน ทําให

ไมเปนไปตามความประสงคของผูมอบฉันทะ  
 

ไมทราบวามีผูถอืหุนทานใดมีความสงสัยหรือขอซักถามเกี่ยวกบัวิธีปฏิบัติในการประชุม การลงคะแนนเสียง และ
การนับคะแนนเสียงหรือไม   หากไมมีผูใดซักถามก็ถอืวาที่ประชมุรับทราบวิธีปฏิบัติในการประชมุ การลงคะแนนเสียง และการ
นับคะแนนเสียงแลว 
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เลขานุการบรษิทั กลาวแนะนําและเรียนเชิญคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารที่เขารวมประชุมบนเวที  
ดังน้ี 
คณะกรรมการบริษัท 

1. นายเสวก  ศรสีุชาต  ประธานกรรมการ 
2. นายอํานวย กาญจโนภาศ รองประธานกรรมการ 
3. นายพิสันต จินตนาภักด ี กรรมการ 
4. นายสุธี  ตันติวณิชานนท กรรมการ 
5. ดร.สิงหชัย อรุณวุฒิพงศ กรรมการอสิระ 

โดยกรรมการ 2 ทาน คือ นายสมประสงค บุญยชัย กรรมการอิสระ และพลโทสินชัย  นุสถิตย  กรรมการอิสระ  
ไมสามารถเขารวมประชุมไดเน่ืองจากติดภารกิจสําคัญโดยเรงดวน 
คณะกรรมการบริหาร 

1. นายเสวก  ศรสีุชาต  ประธานกรรมการบริหาร 
2. นายอํานวย กาญจโนภาศ รองประธานกรรมการบริหาร 
3. นายพิสันต  จินตนาภักด ี กรรมการบริหาร 
4. นายพิสิฐ   โรจนมงคล กรรมการบริหาร 
5. นายสุธี  ตันติวณิชานนท กรรมการบริหาร / ประธานเจาหนาที่ฝายบัญชแีละการเงิน 
6. นายสมศักดิ์  สมบูรณทรัพย กรรมการบริหาร 
7. นายธาดา  ชุมะศารทลู กรรมการบริหาร 
8. นายกฤติ   ภาษิต  กรรมการบริหาร 
9. นายสมบัต ิ หวังใจสุข กรรมการบริหาร 
10. นางชุติมา อยูสาธร  กรรมการบริหาร 

โดยกรรมการบริหาร 1 ทาน คือ  นายสหชัย พิรพัฒน  ไมสามารถเขารวมประชุมไดเน่ืองจากติดภารกิจทาํงานที่
ตางจังหวัด    

 
ผูเขารวมประชุม 

1. ตัวแทนจากบริษทั คลิฟฟอรด ชานซ (ประเทศไทย) จํากัด คือ นางสาววิภวี เกาสละ  
ทําหนาที่ในฐานะท่ีปรึกษากฎหมายในการออกและเสนอขายหุนกูแปลงสภาพของบริษัท 

2. นายแดง แปงสุข ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท 
3. นายเอกชัย บุดดา รักษาการผูจัดการแผนกตรวจสอบภายใน 

ทําหนาที่ตรวจนับคะแนน 
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เลขานุการบรษิทัแจงตอที่ประชุมวา ตามขอบังคับของบริษัท ขอ 27 ระบุไววา การประชุมผูถือหุนตองมีผูถือหุน 
และผูรับมอบฉนัทะจากผูถือหุนมาประชุมไมนอยกวา 25 คน หรือมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุนมาประชุมไมนอย
กวา 1 ใน 3 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม ขณะนี้มีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเอง จํานวน 68 ราย 
นับรวมจํานวนหุนได 192,967,732 หุน และโดยการมอบฉันทะจํานวน 51 ราย นับรวมจํานวนหุนได 173,957,864 หุน รวมเปน
ผูเขารวมประชุมจํานวนทั้งสิ้น 119 ราย   นับรวมจํานวนหุนทั้งหมดได 366,925,596 หุน   หรือคิดเปนรอยละ 45.15  ของจํานวน
หุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท โดย ณ วันที่ 25 เมษายน 2556  บริษัทมีผูถือหุนทั้งหมดจาํนวน  4,085 ราย  รวมจํานวน
หุนทั้งสิ้น 812,626,551 หุน  ครบเปนองคประชุมตามขอบังคบัของบริษัท  และไดเรียนเชิญ นายเสวก ศรีสุชาต ประธาน
กรรมการ ทําหนาที่ประธานท่ีประชุม และเริ่มการประชุม 

นายเสวก ศรีสชุาต ประธานกรรมการ ทําหนาที่ประธานที่ประชุมจึงขอกลาวเปดประชุมวิสามญัผูถือหุน คร้ังที่ 
2/2556  ตามระเบียบวาระการประชุม และกอนที่จะดําเนินการประชุมใหเปนไปตามวาระการประชุม เพ่ือใหผูถือหุนเขาใจ
รายละเอียดของธุรกรรมที่จะเสนอใหผูถือหุนพิจารณาอนุมัติในการประชุมในครั้งน้ี  ประธานฯ ไดขอให ดร.พศิน สืบทรัพย-
อนันต ในฐานะผูอํานวยการฝายพัฒนาธุรกิจของบริษัท ชี้แจงเกีย่วกับเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการประชุมในครั้งน้ี  ซึ่ง
รวมถึงเอกสารทีไ่ดสงไปพรอมกบัหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผูถอืหุน ครั้งที่ 2/2556 น้ี และขอมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม
บางประการที่บริษัทไดแจงใหผูถือหุนของบริษทัทราบโดยผานระบบการแจงขาวของตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย และ
เอกสารที่บริษัทไดแจกใหผูถอืหุนที่มาเขารวมประชุมในวันน้ีซึ่งไดมีการปรับปรุงขอมูลใหตรงกันกับที่ไดมกีารแจงเพ่ิมเติมผาน
ระบบการแจงขาวของตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย 

ในการน้ี ดร.พศนิ ไดชี้แจงตอที่ประชุมวา บริษัทไดแจกเอกสารเพ่ิมเติมใหกับผูถือหุนที่เขารวมประชุมในวันน้ี ซึ่ง
ประกอบดวยรายละเอียดขอกําหนดสาระสาํคัญของหุนกูแปลงสภาพและสารสนเทศสาํหรับการเสนอขายหุนกูแปลงสภาพใน
ราคาต่ํา เพ่ือประกอบการพิจารณาอนุมัติวาระตาง ๆ ตามที่ไดแจงใหผูถือหุนทราบโดยผานระบบการแจงขาวของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย อยางไรก็ดี เพ่ือเปนการอาํนวยความสะดวกใหกับผูถือหุนที่เขามารวมประชุมทุกทาน บริษัทจึงได
จัดเตรียมเอกสารดังกลาวไว และไดแจกใหกับผูถือหุนที่เขารวมประชุมทุกทาน เพ่ือใหผูถือหุนทุกทานที่เขารวมประชุมไดใช
พิจารณาสําหรับการอนุมัติการออก และเสนอขายหุนกูแปลงสภาพใหแกผูลงทุนในตางประเทศโดยเฉพาะเจาะจง (Private 
Placement) ในวาระที่ 2 และการพิจารณาอนุมัติการเสนอขายหุนกูแปลงสภาพในราคาต่ํา ในวาระที่ 3 ซึ่งจะไดมีการนาํเสนอให
พิจารณาตามวาระตาง ๆ โดยลําดบัตอไป 

นอกจากนั้น ดร.พศิน ไดแจงใหที่ประชุมรับทราบวาทางกองทุน Advance Opportunities Fund (AOF) ในประเทศ
สิงคโปร ที่บริหารกองทุนโดย Advance Capital Partners  Ltd. (ACP) โดยผานทางที่ปรึกษากฎหมายของกองทุน ไดมีหนังสือ
แจงมายังบริษัทในวันที่ 10 พฤษภาคม 2556  เพ่ือขอถอนตัวจากการลงทุนในหุนกูแปลงสภาพท่ีออกใหมของบริษัทในคร้ังนี้ 
ดังน้ัน ในการพิจารณาการออกและเสนอขายหุนกูแปลงสภาพใหแกผูลงทุนในตางประเทศโดยเฉพาะเจาะจง (Private 
Placement) ในครั้งน้ี  จะเปนการพิจารณาเพ่ือเสนอขายใหกับผูลงทุนตางประเทศเพียงรายเดียว คือ UOB Kay Hian ในประเทศ
สิงคโปร 

นายเสวก ศรสีชุาต ประธานกรรมการ ทําหนาที่ประธานที่ประชุมจึงขอเปดประชุมวิสามัญผูถอืหุน ครั้งที่ 2/2556 
ตามระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี 
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วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถือหุน  ครั้งที่ 1/2556  เมื่อวันศุกรท่ี 5 เมษายน 2556  
ประธานฯ ไดชี้แจงตอที่ประชุมวา บริษัทไดสงสําเนารายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2556 เม่ือวันศุกรที่ 

5 เมษายน 2556 ใหผูถือหุนไวลวงหนาพรอมกับหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนแลว จึงเรียนถามผูถือหุนถึงขอสงสัยหรือขอแกไข 
(ถามี)  

ประธานฯ ไดเรียนถามผูถือหุนวา ทานใดมีขอสงสัยเพิ่มเติมหรือไม หากไมมี ขอที่ประชุมลงมติพิจารณารับรอง
รายงานการประชุมดังกลาว 

นายศกัดิช์ัย สกลุศรีมนตรี เปนผูถือหุนจํานวน 2 หุน มีคําถามในวาระนี้ดังน้ี 
1. ตามเอกสาร หนา 38 ถากาํไรสุทธิไมเปนไปตามที่ทางบริษัทคาดไวจะมีผลอยางไร        
2. ทําไมในการประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2556 จึงไมมีวาระใหรับรองรายงานการประชุมของการประชุม

สามัญผูถือหุนของบริษัทครั้งกอน 
3. เอกสารเพ่ิมเติมท่ีแจกตอนลงทะเบียนคือเอกสารใด 
ประธานฯ และ ดร.พศินไดชี้แจงตอบคําถาม ขอ 1  และ ขอ 3 วา ประมาณการตวัเลขตาง ๆ ที่ระบุในหนา 38 เปน

ตัวเลขประมาณการท่ีตั้งอยูบนสมมุติฐานที่คาดวามีความเปนไปไดที่อาจเปนเหตกุารณที่จะเกิดข้ึนหรือไมเกิดขึ้นก็ได  ซึ่งตัวเลข
ที่เกิดข้ึนอาจดกีวาหรือต่ํากวาก็เปนไปไดทั้ง 2 แนวทาง โดยขึ้นอยูกับองคประกอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับบริษัทและสภาวะ
ทางดานเศรษฐกจิ และการเมืองของประเทศดวย สวนเอกสารที่กลาวถึงในขอ 3 บริษัทไดจัดสงใหผูถือหุนทุกรายกอนวัน
ประชุมลวงหนา 14 วัน พรอมกับไดมีการแจงขาวผานระบบการแจงขาวสารของตลาดหลกัทรพัยแหงประเทศไทยไวแลว โดย
เอกสารที่แจกเพิม่เติมตอนลงทะเบียนเขารวมประชุมเปนเพียงการชวยเพื่อใหผูถือหุนทุกทานไดรบัความสะดวกในการอาน
เทาน้ัน โดยไมมีการเพิ่มเติมจากเอกสารที่แจก แจงเพ่ิมเติมผานระบบตลาดหลกัทรัพยแตอยางไร สําหรับขอ 2 นายธาดาชีแ้จงวา
การรับรองรายงานการประชุมบริษัทไดจดัลาํดับการรับรองรายงานการประชุมอยางถูกตองและเหมาะสมแลว 

อน่ึง  ดร.พศิน ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามเกี่ยวกับเอกสารที่ใชในการประชุมในครั้งน้ีอีกคร้ังหน่ึง โดยผูถือ
หุนไมมีคําถามเพิ่มเติมแตอยางไร และรับทราบถึงความถกูตองสมบูรณ และเขาใจถึงขอความของเอกสารที่จะใชในการประชุม
ครั้งน้ี 

นายธงชัย ลักขณะวิสิฎฐ เปนผูถือหุนจํานวน 1 หุน มีคําถามในวาระนี้ คือ ทําไมบริษัทจึงไมเปดใหลงทะเบียน
ลวงหนาและ เริ่มประชุมตามกําหนดเวลาที่บริษทักําหนดไว 

นายธาดาชี้แจงวา บริษัทไดเปดใหลงทะเบียนในเวลา 13.00 น. กอนการประชมุในเวลา 14.00 น. ซึ่งมีระยะเวลา
สําหรับการลงทะเบียน 1 ชั่วโมง ซึ่งเหมาะสมกับจํานวนผูถือหุนที่เขารวมประชุมทุกครั้งในระยะเวลาที่ผานมา อยางไรก็ตาม 
ขอเสนอดังกลาวทางบริษัทจะนําไปพิจารณาเพ่ือขยายระยะเวลาการลงทะเบียนกอนการประชุมเปนเวลา 2 ชั่วโมง สวนการเริ่ม
การประชุมอยางเปนทางการบริษทัเริ่มประชุมตรงเวลา 14.00 น. อยางไรก็ดี ในชวงเวลา 10 นาทกีอนการประชุม เพ่ือไมใหเปน
การเสียเวลากับผูถือหุนสวนใหญที่พรอมจะเริ่มประชุมในเวลา 14.00 น. ตรง จึงไดมีการเชิญคณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการบริหารขึ้นเวที และชี้แจงวิธีปฏิบัติในการประชุมทัว่ไปใหผูถือหุนทราบ 

นายวรชัย ศานตมิงคลวิทย  เปนผูถือหุนจํานวน 20,000 หุน มีคําถามในวาระน้ี คือ ทําไมบริษัทจึงไมแจกคูปองใน
การรับประทานของวาง เน่ืองจากมีผูทีถ่ือหุนทีม่ากอนหยิบของวางมากไปทําใหผูที่มาทีหลังไมมี และผูถือหุนบางรายนําของ
วางที่บริษัทจัดไวกลับบานไปดวย 
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นายธาดาชี้แจงวา อาหารและของวางที่บริษัทจัดไวนาจะเพียงพอสําหรับผูถือหุนที่เขารวมประชุม อยางไรก็ดี บริษัท
จะนําเร่ืองการแจกคูปองอาหารที่ทางนายวรชัยเสนอไปพิจารณาและดําเนินการตอไป 

เมื่อไมมีผูใดแสดงความเห็นเพิ่มเติมประธานจึงขอใหที่ประชุมลงมติวาระน้ี 
 มติท่ีประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2556  เม่ือวันศุกรที่ 5 เมษายน  2556 โดยมีมติ

รับรองดวยคะแนนเสียง ดังน้ี 
เห็นดวย จํานวน 367,593,890 เสียง  คิดเปนรอยละ 99.99 
ไมเห็นดวย จํานวน 7,181 เสียง  คิดเปนรอยละ 0.01 
งดออกเสียง จํานวน 0 เสียง  คิดเปนรอยละ 0.00 

จํานวนผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งสิ้น 135 ราย (โดยในวาระนี้มีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิ่มอีก 16 ทาน หลังจากเริ่ม
ประชุม) 
 
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุนกูแปลงสภาพใหแกผูลงทุนในตางประเทศ 

โดยเฉพาะเจาะจง(Private Placement) 
ประธานฯ ไดชี้แจงตอที่ประชุมวา  ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 

2556 ไดมีมติอนุมัติการออก และเสนอขายหุนกูแปลงสภาพที่ออกใหมใหแกผูลงทุนในตางประเทศโดยเฉพาะเจาะจง (Private 
Placement) ในวงเงินไมเกิน 40 ลานเหรียญสิงคโปร หรือในสกลุเงินอ่ืนในจํานวนเทียบเทา เพ่ือนําเงินที่ไดจากการออกและ
เสนอขายหุนกูแปลงสภาพดังกลาวมาใชเปนเงินทุนหมุนเวียนทั่วไปของบริษัท หรือสําหรับการลงทุน หรือการทาํโครงการของ
บริษัท รวมทั้งการชาํระหน้ีธนาคารบางสวนที่ถงึกําหนดชําระหรือเพ่ือวัตถุประสงคอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทหรือคณะ
กรรมการบริหารเห็นสมควร ทั้งน้ี ขอกําหนดสาระสําคัญของหุนกูแปลงสภาพที่ออกใหมของบริษัทมีรายละเอียดตามที่ปรากฏ
ในสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 2 อยางไรก็ดีเพ่ือ ใหเปนไปตามบทบัญญัติในมาตรา 145 แหงพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 
2535 (ตามท่ีไดมีการแกไข) การกูเงินของบริษัท   โดยการออกหุนกูเพ่ือเสนอขายตอประชาชนจะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุม
ผูถือหุนของบริษัท  ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเหน็สมควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอ
ขายหุนกูแปลงสภาพท่ีออกใหมใหแกผูลงทุนในตางประเทศโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ในวงเงินไมเกิน 40 ลาน
เหรียญสิงคโปร หรือในสกุลเงินอ่ืนในจํานวนเทียบเทา ดังมีรายละเอียดตามทีป่รากฏในสิ่งที่สงมาดวยลําดับที ่ 2 ในวาระนี้ที่
ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 5 เมษายน 2556 ไดอนุมัติไวแลวแตคณะกรรมการเหน็ควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุน
อนุมัติอีกคร้ังหนึ่ง 

นอกจากนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการมอบอํานาจใหคณะกรรมการบริษัท หรือ
ประธานกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท หรือประธานกรรมการบริหาร มีอํานาจ
พิจารณาสภาวะตลาดและปจจัยอื่น ๆ ในขณะที่มีการออกหุนกูแปลงสภาพที่ออกใหมของบริษัท          เพ่ือประโยชนสูงสุดของ
ผูถือหุน และดาํเนินการในเรื่องที่เกี่ยวของกับ และ/หรือ ตอเนื่องกับการออกและเสนอขายหุนกูแปลงสภาพดังกลาว ซึ่งรวมถึง
แตไมจํากัดเพียงเร่ืองตาง ๆ ดังตอไปนี้ดวย ทั้งน้ี เพ่ือใหการดําเนินการในรายละเอียดที่เกี่ยวของสามารถดาํเนินการได
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โดยสะดวกและคลองตัว 
(1) การกําหนดหรือแกไขรายละเอียด วิธีการและเง่ือนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการออกและเสนอขายหุนกูแปลง

สภาพตามความจําเปนและเหมาะสม ซึ่งรวมถึงแตไมจํากดัเพียง วันที่ออกหุนกูแปลงสภาพ จํานวนหุนกู
แปลงสภาพที่จะออกและเสนอขายในคร้ังน้ีและในแตละครั้งหากหุนกูแปลงสภาพจะมีการแบงขายเปน
หลายคราว จํานวนหุนสามัญที่รองรับหุนกูแปลงสภาพ มูลคาที่ตราไวของหุนกูแปลงสภาพ ราคาเสนอขาย 
อัตราดอกเบี้ย การคํานวณและวิธีการชาํระดอกเบี้ย อัตราการแปลงสภาพ ระยะเวลาการใชสิทธิแปลงสภาพ 
การไถถอนหุนกูแปลงสภาพ วันสิ้นสุดการใชสิทธิแปลงสภาพ และเง่ือนไขการปรับสิทธิ (ในกรณีที่ตองมี
การเปลี่ยนแปลงจากท่ีระบุไวในสิ่งที่สงมาดวยลาํดับที่ 2) 

(2) การเขาเจรจาทําความตกลงและลงนามในเอกสารและสัญญาท่ีเกี่ยวของ รวมถึงคําขออนุญาตคําขอผอนผัน 
ตาง ๆ หรือเอกสารและหลักฐานที่จําเปนและเกีย่วของกับการออกและเสนอขายหุนกูแปลงสภาพ รวมถึงการ
ติดตอประสานงาน และการยื่นคําขออนุญาต คําขอผอนผัน หรอืเอกสารและหลักฐานที่จําเปนและเก่ียวของ
ดังกลาวตอหนวยงานราชการหรอืหนวยงานที่มีอํานาจตามกฎหมาย หรือบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้งการ
นําหุนกูแปลงสภาพเขาจดทะเบียนในตลาดรองท้ังในประเทศและในตางประเทศ (ถามี) 

(3) การดําเนินการใด ๆ ที่จําเปนและสมควรเพ่ือใหการออกและเสนอขายหุนกูแปลงสภาพของบริษัทบรรลุผล
สําเร็จและเปนไปตามวัตถุประสงค 

กอนการลงมติการประชุมผูถือหุนในวาระที่ 2 น้ี ดร.พศิน ไดใชเวลานานประมาณ 1 ชั่วโมงในการอธิบายโดย
ละเอยีดถึงตัวเลขสมมุติฐานตาง ๆ ที่ปรากฏในสิ่งที่สงมาดวยลาํดับที่ 2 เพ่ือประกอบการพิจารณาในวาระที่ 2 น้ี เพื่อที่จะให
ทราบถึงการคํานวณของ 

(1) ขอมูลเบื้องตนเกีย่วกับหุนกูแปลงสภาพ เชน ราคาแปลงสภาพชนิดตาง ๆ โดยแสดงเปนรูปภาพเพื่อ
ประกอบการเขาใจ ระยะเวลาการใชสิทธิ วันสิ้นสุดของการใชสิทธิ และไดเนนย้ําวาจะไมมีการออกหุน
เพิ่มเติมเกินกวาจํานวนหุนสามัญเพ่ิมทุนที่จะขออนุมัติในที่ประชุมผูถือหุนในครั้งน้ี กลาวคือ จํานวน 
260,000,000 หุน เพ่ือรองรับการใชสิทธิแปลงสภาพของหุนกูแปลงสภาพ 

(2) อธิบายสมมุติฐานตาง ๆ ของรายละเอียดตลอดจนตัวอยางการคาํนวณจนไดมาถงึผลกระทบตอผูถือหุนของ
บริษัท (dilution effect) แบบคอย ๆ แปลงสภาพ และแบบซึ่งหากมกีารใชสิทธิแปลงสภาพในแตละปจน
ครบถวน รวมถึงอธิบายผลกระทบตอราคาหุน (price dilution) และผลกระทบตอสวนแบงกําไรและ
ผลกระทบตอสทิธิออกเสียของผูถือหุนเดิม (control dilution) โดยไดอธิบายความอยางเปนข้ันเปนตอน ซึ่ง
ไดเนนย้ําอยูตลอดเวลาวาสิ่งที่นําเสนอนี้เปนตัวอยางในการคํานวณภายใตสมมุตฐิานหน่ึงเทาน้ัน โดยผูถือ
หุนไมสามารถอางอิงเปนคําสัญญาหรือคํารับรองใด ๆ ไมวาจะเกี่ยวเนื่องกับอดีตหรืออนาคตได ซึ่งอยูบน
พ้ืนฐานการคํานวณตัวอยาง เพราะถาหากมีการเปลี่ยนแปลงตัวสมมุติฐานตัวใดตัวหน่ึง ผลลัพธที่ไดก็จะมี
การเปลี่ยนแปลงของตัวเลขไปจากท่ีไดแสดงไวเปนตัวอยางที่ไดแสดงในเอกสารเชิญประชุมที่ใชในที่
ประชุมน้ี โดยบริษัทไมสามารถรับประกันไดวาสมมุติฐานหรือการคาดการณดังกลาวดังแสดงเปนตัวเลขจะ
ถูกตองหรือเกดิขึ้นอยางแนนอน  ทั้งน้ี ผลกระทบตอผูถือหุน (dilution effect) ซึง่รวมถึงผลกระทบตอราคา
หุน (price dilution) และผลกระทบตอสวนแบงกําไรหรือผลกระทบตอสทิธิออกเสียงของผูถือหุนเดิม 
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(control dilution) อาจจะมีความแตกตางอยางมนัียสําคัญจากขอมูลที่ชี้แจงอยูในการวิเคราะห ดงัแสดงใน
ตัวอยางแกที่ประชุมผูถือหุนน้ี ทั้งน้ี ไมวาในกรณีใด ๆ ผลกระทบตอผูถือหุนของบริษัทสูงสุด (Maximum 
Dilution Effect) หากมีการแปลงสภาพครบถวนจะไมเกินรอยละ 24.24 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลว
ทั้งหมดของบริษัทภายหลังการออกหุนเพิ่มทุนจํานวน 260,000,000 หุน อันเน่ืองมาจากการใชสิทธิแปลง
สภาพหุนกูเปนหุนสามัญของบริษัท  

(3) อธิบายวิธีการจัดสรรหุนกูแปลงสภาพ นอกจากนี้ไดอธิบายอีกวาจากตัวอยางที่ไดแสดงจะมีการพิจารณาการ
ขออนุมัติในการเสนอขายหุนกูแปลงสภาพในราคาต่าํ ซึ่งจะมีการอธิบายชี้แจงในวาระที่ 3 ตอไป  โดยไดมี
การอธิบายและแสดงวิธีทําทีละหนา และแตละบรรทัดถึงที่มาตาง ๆ จนจบ เอกสารแนบ 2 และเอกสารที่
เกี่ยวของกับการพิจารณาในวาระนี้ 

จากน้ันประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามขอมูลเพ่ิมเติม 
นายธีรยุทธ  พืชธัญญากิจ เปนผูรับมอบฉนัทะจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย ถือหุนจํานวน  5  หุน  มีคําถามใน

วาระนี้  ดังน้ี 
1. ขอใหชวยเลาประวัติของกองทุนที่จะเขามาซื้อหุนกูแปลงสภาพ 

ดร.พศิน ไดแจงใหที่ประชุมรับทราบวา กองทุน Advance Opportunities Fund (AOF)  ที่บริหารกองทุนโดย 
Advance Capital Partners  Ltd. (ACP)  ในประเทศสิงคโปร เปนกองทุนที่มีขนาดไมใหญนัก ซึ่งกองทุนดังกลาวเคยเขามาลงทุน
ในบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย 2 - 3 บริษัท  แตตามที่แจงไวแลวขางตน ทางกองทุน AOF โดยผานทางที่ปรึกษากฎหมาย
ของกองทุนไดมีหนังสือถึงบริษัทเพ่ือขอถอนตัวจากการลงทุนในการซื้อหุนกูแปลงสภาพของบริษัทในครั้งน้ีแลว  ดังนั้น 
คงเหลือนักลงทุนที่สนใจลงทุนในหุนกูแปลงสภาพของบริษัทเพียงรายเดียวคือ บริษัทในกลุมของ UOB Kay Hian ในประเทศ
สิงคโปร หรือกองทุนที่บริหารโดยบริษัทในกลุมของ UOB Kay Hian ดังกลาว ซึ่งเปนกลุมที่มีขนาดใหญ อีกทั้งมีธนาคารขนาด
ใหญอยูในกลุม และมีความนาเชือ่ถืออยูในระดับทั่วโลกตามท่ีผูถอืหุนทั้งหลายทราบกัน 

นายสยาม จันทรานุพนธ เปนผูรับมอบฉันทะจากนายณรงค สาระสมบัติ ถือหุนจํานวน 400,000  หุน  มีขอเสนอแนะ
และคําถามในวาระนี้  ดังน้ี 

1. เห็นวาบริษัทอาจเสนอขายหุนกูแปลงสภาพใหบริษัทในกลุมของ UOB Kay Hian ในประเทศสิงคโปร หรือ
อาจจะเปนกองทุนที่บริหารจัดการโดยบริษัทในกลุมของ  UOB ใด ๆ ก็ได เน่ืองจากกลุมบรษิัท UOB หรือกองทุนดังกลาวอยู
ภายใตการจดัการและการดําเนินการของ UOB ซึ่งมีมาตรฐาน มีชื่อเสียงและมีความนาเชื่อถือ 

2. ขอใหชี้แจงรายละเอียดตาง ๆ เกี่ยวกับการออกหุนกูแปลงสภาพที่จะออกใหบริษัทในกลุมของ UOB Kay Hian  
ใหที่ประชุมผูถอืหุนไดทราบ โดยเฉพาะถาหากสามารถสรุปเง่ือนไขสาระสําคัญของการออกหุนกูแปลงสภาพไดจะดีมาก เพ่ือที่
นักลงทุนจะไดพิจารณาประกอบการลงมต ิ

ดร.พศิน ชี้แจงวาการออกและเสนอขายหุนกูแปลงสภาพใหแกผูลงทุนในตางประเทศโดยเฉพาะเจาะจง (Private 
Placement) ในครั้งน้ีจะออกและเสนอขายใหผูลงทุนตางประเทศ คือ UOB Kay Hian Private Limited ในประเทศสิงคโปร โดย
มีรายละเอียด ดังน้ี 
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1. ประเภทของหุนกู 
หุนกูแปลงสภาพ ชนิดระบุชื่อผูถือหรือไมระบุชื่อผูถือที่ใหสิทธิแปลงสภาพเปนหุนสามัญของบริษัท  โดย
บริษัทจะออกหุนกูแปลงสภาพโดยแบงออกเปน 4 ชุด ดังน้ี 
หุนกูแปลงสภาพชุดที่ 1 มีมูลคาไมเกิน 10 ลานเหรียญสิงคโปร แบงออกเปน 20 ชุดยอย มูลคาชดุยอยชดุละ
ไมเกิน 500,000 เหรียญสิงคโปร  
หุนกูแปลงสภาพชุดที่ 2 มีมูลคาไมเกิน 10 ลานเหรียญสิงคโปร แบงออกเปน 20 ชุดยอย มูลคาชดุยอยชดุละ
ไมเกิน 500,000 เหรียญสิงคโปร 
หุนกูแปลงสภาพชุดที่ 3 มีมูลคาไมเกิน 10 ลานเหรียญสิงคโปร แบงออกเปน 20 ชุดยอย มูลคาชดุยอยชดุละ
ไมเกิน 500,000 เหรียญสิงคโปร 
หุนกูแปลงสภาพชุดที่ 4 มีมูลคาไมเกิน 10 ลานเหรียญสิงคโปร แบงออกเปน 20 ชุดยอย มูลคาชดุยอยชดุละ
ไมเกิน 500,000 เหรียญสิงคโปร 
รวมเปนหุนกูแปลงสภาพทั้งสิ้นจํานวน 80 ชุดยอย 

2. วงเงิน 
วงเงินรวมไมเกิน 40 ลานเหรียญสิงคโปร (หรือคิดเปนประมาณ 1,000 ลานบาท ที่อัตราแลกเปลี่ยน 25 บาท 
ตอ 1 เหรียญสิงคโปร) 

3. วิธีการจัดสรร 
เสนอขายใหแกผูลงทุนในตางประเทศโดยเฉพาะเจาะทั้งจํานวน โดยจะออกและเสนอขายเพียงชุดเดียวหรือ
หลายชดุในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได  โดยเสนอขายใหกับ UOB Kay Hian Private Limited  ใน
ประเทศสิงคโปร   

4. อายุและอัตราดอกเบี้ย 
อายุ 3 ปนับจากวันที่ออกหุนกูแปลงสภาพชดุแรก  และอัตราดอกเบี้ยรอยละ 2 ตอป 

5. ราคาแปลงสภาพตั้งตน 
ตามขอเสนอของ UOB Kay Hian   โดยที่ UOB Kay Hian ประสงคที่จะลงทุนในหุนกูแปลงสภาพของบริษัท 
โดยกาํหนดราคาแปลงสภาพเปนแบบเดียวคือ ราคาใชสิทธิแปลงสภาพแบบลอยตัว (Floating Conversion 
Price) ที่ราคารอยละ 90 ของราคาปดถัวเฉลี่ยตอหุนของชวงระยะเวลา 3 วันทําการใด ๆ ติดตอกนัในระหวาง
ชวงระยะเวลา 75 วันทําการกอนวันใชสิทธิแปลงสภาพที่เกี่ยวของสําหรับหุนกูแปลงสภาพ 

6. อัตราการแปลงสภาพ 
จํานวนเงินตนของหุนกูแปลงสภาพหารดวยราคาใชสิทธิแปลงสภาพ 

7. จํานวนหุนสามัญท่ีออกใหมเพื่อรองรับหุนกูแปลงสภาพ 
ไมเกิน 260,000,000 หุน 
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นายสุพจน  เอื้อชัยเลศิกลุ  เปนผูถือหุนจํานวน 130 หุน  มีคําถามในวาระน้ี  ดังน้ี 
1. ขอทราบรายละเอียดการออกหุนกูแปลงสภาพ ดงัน้ี 
- การออกและเสนอขายหุนกูแปลงสภาพในคร้ังน้ีจะทําใหบริษัทมีกําไรหรือไม 
- การออกและเสนอขายหุนกูแปลงสภาพในคร้ังน้ีจะทําใหบริษัทเติบโตดีหรือไม 
- ทําไมบริษัทจึงไมเสนอขายหุนกูแปลงสภาพดังกลาวใหแกคนไทยหรือผูถือหุนเดมิของบริษัท 
ดร.พศิน ไดชี้แจงตอที่ประชุมวา การออกหุนกูแปลงสภาพดังกลาวจะทําใหบริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนเพ่ิมเติมสําหรับ

การขยายกิจการของบริษัท  ซึ่งเปนสวนที่นาจะทําใหบริษัทมีรายไดและผลกาํไรเพิ่มขึ้น สวนกรณีที่ตองเสนอขายหุนกูใหนัก
ลงทุนตางชาติเน่ืองจากการดําเนินการดังกลาวใชระยะเวลาในการระดมทุนเร็วกวา มีข้ันตอนที่ไมซับซอน  และบริษัทไมตอง
จัดทําอันดับความนาเชื่อถือ (Credit Rating) และไมตองมีการจัดหาหลกัประกนัสําหรับการเสนอขายหุนกูแปลงสภาพดังกลาว 
นอกจากน้ี ที่ผานมาบริษัทเคยมีการเพิ่มทุนในลกัษณะ Right Offering แตผูถือหุนของบริษัทใหการสนับสนุนนอยมาก ดังน้ัน 
การระดมทุนในลักษณะการออกหุนกูแปลงสภาพจึงมีความจําเปนและเหมาะสมมากกวาการระดมทุนในรูปแบบอื่น 

 
นายสถาพร  ผังนิรันดร  เปนผูถอืหุนจํานวน 22,000 หุน  มีคําถามในวาระน้ี  ดังน้ี 
1. บริษัทจะนําเงินที่ไดจากการขายหุนกูแปลงสภาพไปทําอะไรบาง 
2. ในขณะน้ี จํานวนหุนที่นักลงทุนตางชาตถิืออยูมีจํานวนเทาไร และถามีนักลงทุนตางชาติเขามาถอืหุนเพิ่มข้ึน จะ

มีผลกระทบตอบริษัทหรือไม 
3. บริษัทสามารถไถถอนหุนกูแปลงสภาพกอนกาํหนดไถถอนไดหรือไม  หรือมี Option หรือขอผูกมัดอะไร

หรือไม 
ประธานฯ ไดชีแ้จงตอที่ประชุมวา บริษัทจะนําเงินที่ไดจากการออกหุนกูแปลงสภาพไปใชเปนเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือ

รองรับการขยายธุรกิจของบริษัท  และนําไปลงทุนเพิ่มเติมในบริษัทยอย เชน โครงการ SOHO โครงการโรงไฟฟา PPC 
โครงการหมูบานจัดสรรที่จังหวัดอุดรธานี STR  นอกจากน้ี เมื่อมีการแปลงหุนกูแปลงสภาพเปนหุนสามญัของบริษัทแลว 
สัดสวนของผูถือหุนตางชาติจะไมเกินสัดสวนผูถอืหุนตางชาติตามที่กฎหมายกําหนด กลาวคือ รอยละ 49 ของจํานวนหุนที่
จําหนายไดแลวทั้งหมด ซึ่งคาดวาหากมีการใชสทิธิแปลงสภาพหุนกูแปลงสภาพเปนหุนสามัญของบริษัททั้งหมด 260,000,000 
หุน บริษัทจะมีสัดสวนของผูถือหุนตางชาติไมเกนิรอยละ 35 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด สวนเรื่องของการไถถอน
หุนกูแปลงสภาพกอนกําหนด (Call Option) บริษัทไมมีสิทธิที่จะไถถอนหุนกูแปลงสภาพกอนกําหนดได 

 
นายประเสริฐภพ  ภมรไพโรจน  เปนผูถือหุนจาํนวน 5,000 หุน มีคําถามในวาระนี้  ดังน้ี 
1. สวนที่เปนการออกหุนกูแปลงสภาพท่ีเปนแบบลอยตัว ดอกเบี้ยอยูที่เทาไร 
 ดร.พศิน ชี้แจงตอที่ประชุมวา ดอกเบี้ยของหุนกูแปลงสภาพอยูที่รอยละ 2 ตอป  สวนกรณีราคาใชสิทธิแปลง

สภาพลอยตัว (Floating Conversion Price) กําหนดอยูที่ รอยละ 90 ของราคาที่ปดถัวเฉลี่ยตอหุนของชวงระยะเวลา 3 วันทําการ
ใด ๆ ตดิตอกันในระหวางชวงระยะเวลา 75 วันทําการกอนวันใชสิทธิแปลงสภาพที่เกี่ยวของสําหรับหุนกูแปลงสภาพ ซึ่งกรณี
ดังกลาวไมใชการกําหนดอัตราดอกเบี้ย อยางไรกด็ี ในกรณีที่จํานวนหุนสามัญเพ่ิมทุนจํานวน 260,000,000 หุน ซึ่งบริษัทจัดสรร
ไวเพ่ือรองรับการแปลงสภาพหุนกูมีจํานวนไมเพียงพอตอการใชสิทธิแปลงสภาพหุนกูแปลงเปนหุนสามัญได     บริษัทจะคืน
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เงินตน พรอมดอกเบี้ยในอัตราประมาณรอยละ 8 ถึง 9 ใหกับผูถือหุนกู ดังน้ัน ไมวาในกรณีใด ๆ ผลกระทบตอผูถือหุนของ
บริษัทสูงสุด (Maximum Dilution Effect) หากมีการแปลงสภาพครบถวนจะไมเกินรอยละ 24.24 ของจํานวนหุนที่จําหนายได
แลวทั้งหมดของบริษัทภายหลังการออกหุนเพิ่มทนุจํานวน 260,000,000 หุน อันเน่ืองมาจากการใชสิทธิแปลงสภาพหุนกูเปนหุน
สามัญของบริษัทจะไมเกินจํานวน 260,000,000 หุนดังกลาว 

 
นางสาวสุกัญญา  สุขเจริญไกรศรี เปนผูรับมอบฉันทะจาก นางอรพันธ คงวัฒนานนท ถือหุนจํานวน  20,000  หุน มี

คําถามในวาระน้ี  ดังนี้ 
1. กองทุนที่บริหารงานโดย UOB Kay Hian เปนกองทุน UOB Kay Hian ใชหรือไม 
2. ขอทราบประวัติของกองทุน UOB Kay Hian ที่จะเขามาเปนผูลงทุนในหุนกูแปลงสภาพของบริษทั 
3. เอกสารที่บริษัทแจกเพ่ิมเติมคืออะไร  
4. การเปลี่ยนสูตรในการคาํนวณราคาใชสิทธิแปลงสภาพลอยตัวจากระยะเวลา 45 วันเปน 75 วันจะทําใหผูถือหุน

ไดประโยชนหรอืไม 
ดร.พศิน ไดชี้แจงตอที่ประชุมวาบริษัทในกลุมของ UOB Kay Hian ที่จะเขามาลงทุนในหุนกูแปลงสภาพของบริษัท

ในคร้ังน้ีคือ UOB Kay Hian Private Limited ในประเทศสิงคโปร ซึ่งเปนบริษัทใหญในกลุมของ UOB Kay Hian ในประเทศ
สิงคโปร ซึ่งมีขนาดใหญและไดมีความนาเชื่อถอืสูง  สวนเอกสารที่แจกเพิ่มเติม เน่ืองจากนางสาวสุกัญญาเขารวมประชุมภาย
หลังจากที่การประชุมไดเริ่มไปแลว ซึ่งกอนที่จะเขาวาระการประชุมที่ 1 ไดมีการกลาวเนนย้ําอีกคร้ังวา  เอกสารที่บริษัทแจก
เพ่ิมเติมก็เพ่ืออํานวยความสะดวกใหผูถือหุนที่เขารวมประชุมในวันนี้ตามเหตุผลที่แจงไวแลวขางตน  นอกจากน้ี ดร.พศิน ได
ชี้แจงเพ่ิมเติมวา ในเบื้องตน UOB Kay Hian Private Limited ตกลงที่จะซื้อหุนกูแปลงสภาพของบริษัทประมาณ 23 ลานเหรียญ
สิงคโปร และจะทยอยซ้ือเพิ่มเติมในภายหลังตามที่จะไดตกลงกนัตอไป ทั้งน้ีข้ึนอยูกับความจําเปนในการใชเงินทุนหมุนเวียน
ของบริษัท สวนเรื่องการเปลี่ยนระยะเวลาเปน 75 วันน้ันเปนขอเสนอของกลุม UOB Kay Hian ซึ่งทางบริษัทคงไมสามารถลง
ความเห็นได เพียงแตตองนําเสนอเพ่ือผูถือหุนเพือ่พิจารณาตอไป เน่ืองจากตอนน้ีเหลือผูเสนอซื้อเพียงรายเดียวเทาน้ัน 

 
หลังจากที่ไดมีการอภิปรายอยางกวางขวาง และมีคําถามอยางมาก นายสยาม  จนัทรานุพนธ เปนผูรับมอบฉันทะจาก

นายณรงค สาระสมบัติ ถือหุนจํานวน  400,000  หุน  ไดขอขึ้นกลาวอีกครั้งหน่ึง ซึ่งมีขอเสนอดังน้ี 
เห็นวาบริษัทอาจเสนอขายหุนกูแปลงสภาพใหบริษัทในกลุมของ UOB Kay Hian ในประเทศสิงคโปร หรืออาจจะ

เปนกองทุนที่บริหารจดัการโดยบริษัทในกลุมของ  UOB ใด ๆ ก็ได เน่ืองจากกลุมบริษัท UOB หรือกองทุนดงักลาวอยูภายใต
การจดัการและการดาํเนินการของ UOB ซึ่งมีมาตรฐาน มีชื่อเสียงและมีความนาเชื่อถือ  และไดขอใหสรุปสาระสาํคัญของหุนกู
แปลงสภาพที่จะเสนอตอที่ประชมุผูถือหุนประกอบการพิจารณาประกอบการลงมติ 
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ในการน้ี ดร.พศิน ไดกลาวสรุปขอกําหนดสาระสําคัญของหุนกูแปลงสภาพตามที่ผูถือหุนไดเสนอตอที่ประชุม โดย
มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 
 
ประเภทของหุนกู หุนกูแปลงสภาพ ชนิดระบุชื่อผูถือหรือไมระบุช่ือผูถือที่ใหสิทธิแปลงสภาพเปนหุน

สามัญของบริษัท มีหรือไมมีหลักประกัน มีหรือไมมีผูแทนหุนกู หุนกูดอยสิทธิหรือไม
ดอยสิทธิ ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับความเหมาะสมของภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายหุนกู
ในแตละคร้ัง และปจจัยอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ 
ทั้งน้ี บริษัทจะออกหุนกูแปลงสภาพโดยแบงออกเปน 4 ชุด ดังน้ี 
หุนกูแปลงสภาพชุดที่ 1 มีมูลคาไมเกิน 10 ลานเหรียญสิงคโปร แบงออกเปน 20 ชุดยอย 
มูลคาชดุยอยชดุละไมเกิน 500,000 เหรียญสิงคโปร  
หุนกูแปลงสภาพชุดที่ 2 มีมูลคาไมเกิน 10 ลานเหรียญสิงคโปร แบงออกเปน 20 ชุดยอย 
มูลคาชดุยอยชดุละไมเกิน 500,000 เหรียญสิงคโปร  
หุนกูแปลงสภาพชุดที่ 3 มีมูลคาไมเกิน 10 ลานเหรียญสิงคโปร แบงออกเปน 20 ชุดยอย 
มูลคาชดุยอยชดุละไมเกิน 500,000 เหรียญสิงคโปร  
หุนกูแปลงสภาพชุดที่ 4 มีมูลคาไมเกิน 10 ลานเหรียญสิงคโปร แบงออกเปน 20 ชุดยอย 
มูลคาชดุยอยชดุละไมเกิน 500,000 เหรียญสิงคโปร  

วงเงิน วงเงินรวมไมเกิน 40 ลานเหรียญสิงคโปร (หรือคิดเปนประมาณ 1,000 ลานบาท ที่อัตรา
แลกเปลี่ยน 25 บาท ตอ 1 เหรียญสิงคโปร) โดยจะออกและเสนอขายเพียงชุดเดียวหรือ
หลายชดุในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได 

สกุลเงิน สกลุเงินดอลลารสิงคโปร 
วิธีการจัดสรร เสนอขายใหแกผูลงทุนในตางประเทศโดยเฉพาะเจาะท้ังจํานวน โดยจะออกและเสนอ

ขายเพียงชุดเดียวหรือหลายชดุในคราวเดียวกันหรอืหลายคราวก็ได โดยบริษัทจะเสนอ
ขายและจดัสรรหุนกูทั้งจํานวนโดยเฉพาะเจาะจงใหแกผูลงทุนเพียงรายเดียว ซึ่งไดแก 
UOB Kay Hian Private Limited 

อายุ 3 ปนับจากวันที่ออกหุนกูแปลงสภาพ 
อัตราดอกเบ้ีย  รอยละ 2 ตอป  
ขอจํากัดในการโอนหุนกูแปลง
สภาพ  

เนื่องจากการออกและเสนอขายหุนกูแปลงสภาพน้ีเปนการออกและเสนอขายแบบ
เฉพาะเจาะจง (Private Placement) ใหแกผูลงทุนในตางประเทศ ดังน้ัน การซื้อขาย หรือ
การโอนหุนกูแปลงสภาพน้ีไมวาทอดใด ๆ จะตองกระทําในตางประเทศเทานั้น  

ระยะเวลาการใชสิทธิ  ผูถือหุนกูแปลงสภาพสามารถใชสิทธิในการแปลงสภาพไดทุกวันทําการนับจากวัน  
ออกหุนกูดังกลาวจนถึงเวลาปดทาํการของวันทําการสดุทายในหนึ่งสัปดาหกอนวัน 
ครบกําหนดอายหุุนกูแปลงสภาพ   
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ราคาการแปลงสภาพต้ังตน  รอยละ 90   ของราคาปดถัวเฉลี่ยตอหุนของชวงระยะเวลา 3   วันทําการใด ๆ  
ติดตอกันในระหวางชวงระยะเวลา 75 วันทําการกอนวันใชสิทธิแปลงสภาพที่  
เกี่ยวของสําหรับหุนกูแปลงสภาพ (ราคาใชสิทธิแปลงสภาพลอยตัว (Floating 
Conversion Price))  

อัตราการแปลงสภาพ จํานวนเงินตนของหุนกูแปลงสภาพหารดวยราคาใชสิทธิแปลงสภาพ 
สวนลดสูงสุดของราคาใชสิทธิ
แปลงสภาพ  

บริษัทจะกําหนดราคาใชสิทธิแปลงสภาพโดยมีสวนลดจากราคาตลาดของหุนของ
บริษัทตามวิธีการกําหนดราคาใชสิทธิแปลงสภาพที่ระบุขางตน  

จํานวนหุนสามัญท่ีออกใหมเพื่อ
รองรับหุนกูแปลงสภาพ  

ไมเกิน 260,000,000 (สองรอยหกสิบลาน) หุน  

หากหุนท่ีออกมารองรับไม
เพียงพอ  

จะไมมีการออกหุนใหมเกินกวาที่กลาวขางตน  แตจะชําระเงินคืนใหแกนักลงทุน โดย
ทําการชดเชยดวยดอกเบี้ย ดวยอัตราดอกเบ้ีย รอยละ 8 ตอปตามยอดเงินตนคงคางที่ไม
สามารถแปลงสภาพเปนหุนสามญัของบริษัท  

ผลกระทบตอผูถือหุนของบริษัท
สูงสุด (Maximum Dilution 
Effect) หากมีการแปลงสภาพ
ครบถวน  

ไมเกิน 260,000,000 (สองรอยหกสิบลาน) หุนสามัญที่ออกใหม  

 
พล.ต.ท. ไพฑูรย สุวรรณวิเชียร  เปนผูถือหุนจํานวน 966,000 หุน  มีขอเสนอแนะ คือ ขอใหบริษัทมีการ

ประชาสัมพันธขาวการรับงานในโครงการตาง ๆ ใหผูถือหุนทราบทุกครั้ง 
 
ประธาน ฯ ขอรับขอเสนอแนะดังกลาวไปดําเนินการ 
 
ภายหลังจากทื่ ดร.พศิน ไดชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมตอที่ประชุมและผูถือหุนไดซักถามขอมูลเพ่ิมเติมเปนที่เรียบรอย

แลว พรอมทั้งสรุปสาระสาํคัญและเง่ือนไขของการออกและเสนอขายหุนกูแปลงสภาพของบริษทัดังกลาวขางตนน้ัน ประธานฯ 
จึงเสนอใหที่ประชุมลงมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุนกูแปลงสภาพใหแกผูลงทุนในตางประเทศโดยเฉพาะเจาะจง (Private 
Placement) ตามรายละเอียดและเง่ือนไขที่ ดร.พศิน กลาวสรุปไว และการมอบอาํนาจใหคณะกรรมการ หรือประธาน
กรรมการบริหาร หรือบุคคลท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือประธานกรรมการบริหารมีอํานาจดําเนินการตาง ๆ 
ที่จําเปนและสมควรอันเกี่ยวเน่ืองกับการออกและเสนอขายหุนกูแปลงสภาพของบริษัทตามที่เสนอ 

มติท่ีประชุม มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุนกูแปลงสภาพใหแกผูลงทุนในตางประเทศโดยเฉพาะเจาะจง 
(Private Placement) และการมอบอํานาจใหคณะกรรมการ หรือประธานกรรมการบริหาร หรือบุคคลท่ีไดรบัมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทหรือประธานกรรมการบริหาร ตามรายละเอียดที่เสนอขางตนทุกประการ ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 
ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 
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เห็นดวย จํานวน 362,925,024 เสียง  คิดเปนรอยละ 98.71 
ไมเห็นดวย จํานวน 4,740,049 เสียง  คิดเปนรอยละ 1.29 
งดออกเสียง จํานวน 500 เสียง  คิดเปนรอยละ 0.00 

จํานวนผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งสิ้น 138 ราย (โดยในวาระนี้มีผูถือหุนเขารวมประชุมเพ่ิมอีก 19 ทาน หลังจากเริ่ม
ประชุม) 
 
วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติการเสนอขายหุนกูแปลงสภาพในราคาตํ่า 

ประธานฯ ไดชี้แจงตอที่ประชุมวา การออกหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทเพ่ือรองรับการใชสิทธิแปลงสภาพของหุนกู
แปลงสภาพที่ออกใหมของบริษัท (ตามที่จะเสนอใหที่ประชุมผูถอืหุนพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 8) อาจเขาขายเปนการเสนอขาย
หุนกูแปลงสภาพในราคาต่ําตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให
เสนอขายหุนที่ออกใหม และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยและตลาดหลักทรพัย ที่ สจ. 39/2551 เร่ือง การ
คํานวณราคาเสนอขายหลักทรัพยและการกําหนดราคาตลาด เพ่ือการพิจารณาการเสนอขายหุนที่ออกใหมในราคาต่าํ ทั้งน้ี 
เน่ืองจากการเสนอขายหุนกูแปลงสภาพมีวิธีการกําหนดราคาใชสิทธิแปลงสภาพซึ่งอาจจะมีผลทําใหราคาที่ใชแปลงสภาพต่ํา
กวารอยละ 90 ของราคาตลาด (ตามสภาพความผนัผวนของราคาตลาดในชวงระยะเวลาที่ใชในการคํานวณ) ทั้งน้ี คณะกรรมการ
บริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที ่2/2556 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2556 ไดมีมติอนุมัติใหบริษัทปฏิบัติตามหลกัเกณฑ
ที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทนุที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออก
ใหม และประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 16/2552 เรื่อง หลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการในการขออนุญาตและการ
อนุญาตใหเสนอขายหุนกูที่ออกใหมตอผูลงทุนในตางประเทศ กลาวคือ การเสนอขายหุนกูแปลงสภาพใหแกบคุคลในวงจํากัด  
(Private Placement) ในราคาต่าํดังกลาวจะตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 
3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน และไมมีผูถือหุนรวมกนัตั้งแตรอยละ 10 
ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมออกเสียงคัดคานการเสนอขายหุนกูแปลงสภาพหรือหุนรองรับในราคาต่าํ
ดังกลาว โดยบริษัทจะกําหนดราคาใชสิทธิแปลงสภาพ โดยมสีวนลดจากราคาตลาดของหุนของบริษัทตามวิธีการกําหนดราคา
ใชสิทธิแปลงสภาพท่ีระบุไวในสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 2 ซึ่งอาจเขาขายเปนการเสนอขายหุนที่ออกใหมในราคาต่ําตามประกาศ
คณะกรรมการกาํกับตลาดทุนที่ระบุขางตน ทั้งน้ี ขึ้นอยูกับสภาวะตลาดและปจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติการเสนอขายหุนกู
แปลงสภาพที่มีวิธีการกาํหนดราคาใชสิทธิแปลงสภาพซึ่งอาจจะมีผลทําใหราคาที่ใชแปลงสภาพต่ํากวารอยละ90 ของราคาตลาด 
อันอาจเขาขายเปนการเสนอขายหุนกูแปลงสภาพในราคาต่ําภายใตประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่เกี่ยวของ โปรด
พิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในสารสนเทศสําหรบัการเสนอขายหุนกูแปลงสภาพในราคาต่ํา (ซึ่งรวมถึงความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความจําเปนในการเสนอขายหุนกูแปลงสภาพในราคาต่าํ) ตามที่ปรากฏในสิ่งที่สงมาดวยลาํดับที่ 3 
วาระนี้ไดเสนอใหที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2556 เม่ือวันที่ 5 เมษายน 2556 พิจารณาแลว โดยผูถอืหุนที่เขารวมประชุมมี
มติเห็นชอบ รอยละ 86.95 แตมีมติไมเห็นชอบ รอยละ 13.04 จึงทําใหวาระน้ีตกไป คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอใหที่
ประชุมผูถือหุนพิจารณาอีกคร้ังหนึ่ง 
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ประธานฯ ไดแจงใหที่ประชุมทราบวา วาระน้ีตองผานมติอนุมัตดิวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวน
เสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไมมีผูถอืหุนรวมกันตั้งแตรอยละ 10 ของจํานวนเสียง
ทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมออกเสียงคัดคาน 

จากน้ัน ดร.พศนิ ไดแสดงและชี้แจงสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 3 เรื่องสารสนเทศสําหรับการเสนอขายหุนกูแปลงสภาพ
ในราคาต่าํ (รวมถึงที่มีการแกไขเพิ่มเติม) อยางละเอียด ซึ่งประกอบดวย 

 
1. วัตถุประสงคในการเสนอขายหุนกูแปลงสภาพในราคาต่าํ 
2. รายละเอียดเกี่ยวกับหุนกูแปลงสภาพที่ออกใหมและหุนรองรับ 
3. ราคาตลาดท่ีใชเปรียบเทียบกับราคาเสนอขายหุนกูแปลงสภาพและวิธีการคํานวณ 
4. ในกรณีที่กําหนดราคาเสนอขายที่แนนอน (Fixed Offered Price) ตองระบุกลุมบคุคลท่ีคาดวาจะเสนอขาย 
5. ผลกระทบที่มีตอผูถือหุนจากการเสนอขายหุนกูแปลงสภาพในราคาต่ํา 
6. สิทธิของผูถือหุนในการคัดคานการเสนอขายหุนกูแปลงสภาพในราคาตํ่า 
7. ความเห็นของคณะกรรมการบรษิัทที่แสดงถึงความจําเปนในการเสนอขายหุนที่ออกใหมในราคาต่ํา 
โดยสิ่งที่ชี้แจงเพ่ิมเติมในวาระน้ีหลายขอไดมีการอธิบายอยางละเอียดในวาระที่ 2 แลว แตเน่ืองจากวาระนี้เปนการ

พิจารณาการเสนอขายหุนกูแปลงสภาพในราคาต่าํ ดังน้ัน จึงจําเปนจะตองอธิบายอยางละเอียดอีกครั้งหน่ึงเพ่ือเปนการเนนยํ้าวา 
ผูถือหุนทุกทานที่เขาประชุมไดมีความเขาใจอยางถองแทเพ่ือประกอบการพิจารณาในวาระที่ 3 น้ี 

ภายหลังจากที่ ดร.พศิน ไดชีแ้จงขอมูลเพ่ิมเติมตอที่ประชุมและผูถือหุนไดซกัถามขอมูลเพ่ิมเติมเปนที่เรียบรอยแลว 
ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุมลงมติอนุมัตกิารเสนอขายหุนกูแปลงสภาพในราคาต่าํตามที่เสนอ 

มติท่ีประชุม มีมติอนุมัติการเสนอขายหุนกูแปลงสภาพในราคาต่าํตามรายละเอียดที่เสนอขางตนทุกประการ 
ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน และไมมีผู
ถือหุนรวมกันตัง้แตรอยละ 10 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมออกเสียงคัดคาน ดงัน้ี 

เห็นดวย จํานวน 363,213,870 เสียง  คิดเปนรอยละ 98.79 
ไมเห็นดวย จํานวน 4,451,703 เสียง  คิดเปนรอยละ 1.21 
งดออกเสียง จํานวน 500 เสียง  คิดเปนรอยละ 0.00 

จํานวนผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งสิ้น 138 ราย (โดยในวาระนี้มีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิ่มอีก 19 ทาน หลังจากเริ่ม
ประชุม) 

 
วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 

ประธานฯ ไดชี้แจงตอที่ประชุมวา สืบเน่ืองจากที่ที่ประชุมผูถอืหุนไดมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุนกูแปลง
สภาพใหแกผูลงทุนในตางประเทศโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ในวาระที่ 2 ขางตน บริษัทจะตองดําเนินการเพิ่มทุน
จดทะเบียนของบริษัทเพ่ือรองรับการใชสิทธิแปลงสภาพของหุนกูแปลงสภาพดังกลาว อยางไรก็ดี โดยที่มาตรา 136 แหง
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่ไดมีการแกไข) กําหนดวาบริษัทจะเพิ่มทุนจากจาํนวนที่จดทะเบียนไวแลว
ไดตอเมื่อหุนทั้งหมดไดออกจาํหนายและไดรับชาํระเงินคาหุนครบถวนแลว หรือในกรณีที่ยังจําหนายไมครบ หุนที่เหลือจะตอง
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เปนหุนที่ออกเพ่ือรองรับหุนกูแปลงสภาพหรือใบสําคัญแสดงสทิธิที่จะซื้อหุนเทาน้ัน ดวยเหตุผลดังกลาว คณะกรรมการจึง
เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจํานวน 279,671,161 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิม
จํานวน 1,092,297,712 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหมจํานวน 812,626,551 บาท โดยการตดัหุนสามัญที่ไดจดทะเบียนไวแลวแตยัง
มิไดจําหนายออกจํานวน 279,671,161 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท ซึ่งหุนจํานวนดังกลาวเปนหุนที่บริษัทไดออกและจัดสรร
ไวเพ่ือเสนอขายใหแกผูถือหุนเดมิของบริษัท ซึ่งในปจจุบันหุนดังกลาวไมมีผูถือหุนเดมิของบริษัทใชสิทธิจองซื้อภายใน
ระยะเวลาที่กาํหนด 

 
จากน้ันประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามขอมูลเพ่ิมเติม 
เนื่องจากไมมีคําถามอื่นใดเพ่ิมเตมิ ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุมลงมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ตามที่เสนอ 
มติท่ีประชุม มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจํานวน 279,671,161 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม

จํานวน 1,092,297,712 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหมจํานวน 812,626,551 บาท โดยการตดัหุนสามัญที่ไดจดทะเบียนไวแลวแตยัง
มิไดจําหนายออกจํานวน 279,671,161 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอขางตนทุกประการ ดวยคะแนน
เสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 

เห็นดวย จํานวน 367,665,573 เสียง  คิดเปนรอยละ 100.00 
ไมเห็นดวย จํานวน 0 เสียง  คิดเปนรอยละ 0.00 
งดออกเสียง จํานวน 0 เสียง  คิดเปนรอยละ 0.00 

จํานวนผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งสิ้น 138 ราย (โดยในวาระนี้มีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิ่มอีก 19 ทาน หลังจากเริ่ม
ประชุม) 

 
วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อใหสอดคลองกับการ

ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 
ประธานฯ ไดชี้แจงตอที่ประชุมวา สืบเน่ืองจากที่ที่ประชุมผูถือหุนไดมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทใน

วาระที่ 3 ขางตน คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท 
ขอ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพ่ือใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียนดังกลาว โดยใหยกเลกิขอความเดิมและใชขอความ
ดังตอไปน้ีแทน 

 
“ขอ 4 ทุนจดทะเบียนจํานวน 812,626,551 บาท (แปดรอยสิบสองลานหกแสนสองหมื่นหก

พันหารอยหาสบิเอ็ดบาทถวน) 
 แบงออกเปน 812,626,551 หุน (แปดรอยสิบสองลานหกแสนสองหมื่นหก

พันหารอยหาสบิเอ็ดหุน) 
 มูลคาหุนละ 1 บาท (หน่ึงบาทถวน) 
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โดยแยกออกเปน 
 หุนสามัญ 812,626,551 หุน (แปดรอยสิบสองลานหกแสนสองหม่ืนหก

พันหารอยหาสบิเอ็ดหุน) 
 หุนบุริมสิทธิ - -” 

 
ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามขอมลูเพิ่มเติม 
 
เนื่องจากไมมีคําถามอื่นใดเพ่ิมเตมิ ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุมลงมติอนุมัติแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิ

ของบริษัทตามทีเ่สนอ 
มติท่ีประชุม มีมติอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพ่ือให

สอดคลองกับการลดทุนจดทะเบยีน ตามรายละเอียดที่เสนอขางตนทุกประการ ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวน
เสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 

เห็นดวย จํานวน 367,665,573 เสียง  คิดเปนรอยละ 100.00 
ไมเห็นดวย จํานวน 0 เสียง  คิดเปนรอยละ 0.00 
งดออกเสียง จํานวน 0 เสียง  คิดเปนรอยละ 0.00 

จํานวนผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งสิ้น 138 ราย (โดยในวาระนี้มีผูถือหุนเขารวมประชุมเพ่ิมอีก 19 ทาน หลังจากเริ่ม
ประชุม) 

 
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อรองรับการแปลงสภาพหุนกู 

ประธานฯ ไดชี้แจงตอที่ประชุมวา บริษัทจะดาํเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจํานวน 260,000,000 บาท จาก
ทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 812,626,551 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหมจํานวน 1,072,626,551 บาท โดยการออกหุนสามัญเพ่ิมทุน
จํานวน 260,000,000 หุน ซึ่งมีมูลคาทีต่ราไวหุนละ 1 บาท เพ่ือรองรับการใชสทิธิแปลงสภาพของหุนกูแปลงสภาพที่ออกใหม
ของบริษัทจํานวนไมเกิน 260,000,000 หุน ตามที่ระบุในวาระที่ 2 ขางตน 

 
ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามขอมูลเพิ่มเติม 
 
เนื่องจากไมมีคําถามอื่นใดเพ่ิมเตมิ ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุมลงมติอนุมัตกิารเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษัทเพื่อ

รองรับการแปลงสภาพหุนกูตามที่เสนอ 
มติท่ีประชุม มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจํานวน 260,000,000 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิม

จํานวน 812,626,551 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหมจํานวน 1,072,626,551 บาท โดยการออกหุนสามญัเพ่ิมทุนจํานวน 
260,000,000 หุน ซึ่งมีมูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอขางตนทุกประการ ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 
4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 
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เห็นดวย จํานวน 363,221,173 เสียง  คิดเปนรอยละ 98.79 
ไมเห็นดวย จํานวน 4,444,400 เสียง  คิดเปนรอยละ 1.21 
งดออกเสียง จํานวน 0 เสียง  คิดเปนรอยละ 0.00 

จํานวนผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งสิ้น 138 ราย (โดยในวาระนี้มีผูถือหุนเขารวมประชุมเพ่ิมอีก 19 ทาน หลังจากเริ่ม
ประชุม) 

 
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อใหสอดคลองกับการ

เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 
ประธานฯ ไดชีแ้จงตอที่ประชุมวา สืบเน่ืองจากที่ที่ประชุมผูถอืหุนไดมีมติอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท

ในวาระที่ 6 ขางตน คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของ
บริษัท ขอ 4 เร่ืองทุนจดทะเบียน เพ่ือใหสอดคลองกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนดังกลาว โดยใหยกเลกิขอความเดิมและใชขอความ
ดังตอไปน้ีแทน 

 
“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 - -” 

 
ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามขอมูลเพิ่มเติม 
 
เนื่องจากไมมีคําถามอื่นใดเพ่ิมเตมิ ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุมลงมติอนุมัตกิารเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อ

รองรับการแปลงสภาพหุนกูตามที่เสนอ 
มติท่ีประชุม มีมติอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพ่ือให

สอดคลองกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียน ตามรายละเอียดที่เสนอขางตนทุกประการ ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวน
เสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 

เห็นดวย จํานวน 363,221,173 เสียง  คิดเปนรอยละ 98.79 
ไมเห็นดวย จํานวน 4,444,400 เสียง  คิดเปนรอยละ 1.21 
งดออกเสียง จํานวน 0 เสียง  คิดเปนรอยละ 0.00 

   

จํานวนผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งสิ้น 138 ราย (โดยในวาระน้ีมีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิ่มอีก 19 ทาน หลังจากเริ่ม
ประชุม) 

 
วาระที่ 8  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิม่ทุนของบริษัทเพื่อรองรับการแปลงสภาพหุนกู 

ประธานฯ ไดชี้แจงตอที่ประชุมวา สืบเน่ืองจากที่ที่ประชุมผูถอืหุนไดมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุนกูแปลง
สภาพใหแกผูลงทุนในตางประเทศโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ในวาระที่ 2 และการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทใน
วาระที่ 6 ขางตน บริษัทจะดําเนินการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจํานวน 260,000,000 หุน ซึ่งมีมูลคาที่ตราไวหุนละ 1 
บาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 24.24 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทภายหลงัการออกหุนเพ่ิมทุนในครั้งนี้ 
ใหแกผูถือหุนกูแปลงสภาพที่ออกใหมของบริษัทจํานวนไมเกิน 260,000,000 หุน เพ่ือเสนอขายใหแกผูลงทุนในตางประเทศโดย
เฉพาะเจาะจง (Private Placement) ดังที่ระบุในวาระที่ 1 ขางตน ทั้งน้ี เพ่ือรองรับการใชสิทธิแปลงสภาพของหุนกูแปลงสภาพ
จํานวนไมเกิน 260,000,000 หุนดังกลาวเปนหุนของบริษัท 

ในการน้ี เพ่ือใหการดาํเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวเน่ืองกับการจดัสรรหุนเพ่ิมทุนดังกลาวเปนไปดวยความสะดวกและ
คลองตัว คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการมอบอํานาจใหคณะกรรมการบริษัท หรือประธาน
กรรมการบริหาร หรือบุคคลทีไ่ดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือประธานกรรมการบริหาร มีอํานาจพิจารณาและ
ดําเนินการในเร่ืองที่เกี่ยวของกับ และ/หรือ ตอเนื่องกับการจดัสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเพียงเร่ืองตาง 
ๆ ดังตอไปนี้ดวย 

(4) การกําหนดรายละเอียดและเง่ือนไขตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการจดัสรรหุนสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึง การกําหนด
รายการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนเปนครั้งเดียวหรือเปนคราว ๆ  ไป ตลอดจนการเขาเจรจา ทําความตกลง และ
ลงนามในเอกสารและสัญญาตาง ๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้งดําเนินการใด ๆ อันจําเปนและสมควรอันเกี่ยวเน่ือง
กับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว (ถามี) 

(5) การลงนามในเอกสารคําขออนุญาต คําขอผอนผนัตาง ๆ หรือเอกสารและหลักฐานที่จําเปนและเกี่ยวของกับ
การจดัสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนดังกลาว ซึ่งรวมถึงการติดตอประสานงาน และการยืน่คําขออนุญาต คําขอผอน
ผัน หรือเอกสารและหลกัฐานที่จําเปนและเกี่ยวของดังกลาวตอหนวยงานราชการหรือหนวยงานท่ีมีอํานาจ
ตามกฎหมาย หรือบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวของ รวมตลอดถึงการดาํเนินการใด ๆ ตามหลกัเกณฑ เง่ือนไข และ
รายละเอียดของกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวของ ตลอดจนตามความเห็นหรือแนวปฏิบัติของหนวยงาน
ดังกลาว 

(6) การดําเนินการใด ๆ ที่จําเปนและสมควรเพ่ือใหการจดัสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทบรรลผุลสําเรจ็และ
เปนไปตามวัตถปุระสงค 
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จํานวนผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งสิ้น 138 ราย (โดยในวาระนี้มีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิ่มอีก 19 ทาน หลังจากเริ่ม
ประชุม) 

 
วาระที่ 8  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิม่ทุนของบริษัทเพื่อรองรับการแปลงสภาพหุนกู 

ประธานฯ ไดชี้แจงตอที่ประชุมวา สืบเน่ืองจากที่ที่ประชุมผูถอืหุนไดมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุนกูแปลง
สภาพใหแกผูลงทุนในตางประเทศโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ในวาระที่ 2 และการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทใน
วาระที่ 6 ขางตน บริษัทจะดําเนินการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทจํานวน 260,000,000 หุน ซึ่งมีมูลคาที่ตราไวหุนละ 1 
บาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 24.24 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทภายหลงัการออกหุนเพิ่มทุนในครั้งนี้ 
ใหแกผูถือหุนกูแปลงสภาพที่ออกใหมของบริษัทจํานวนไมเกิน 260,000,000 หุน เพ่ือเสนอขายใหแกผูลงทุนในตางประเทศโดย
เฉพาะเจาะจง (Private Placement) ดังที่ระบุในวาระที่ 1 ขางตน ทั้งน้ี เพ่ือรองรับการใชสิทธิแปลงสภาพของหุนกูแปลงสภาพ
จํานวนไมเกิน 260,000,000 หุนดังกลาวเปนหุนของบริษัท 

ในการน้ี เพ่ือใหการดาํเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวเน่ืองกับการจดัสรรหุนเพิ่มทุนดังกลาวเปนไปดวยความสะดวกและ
คลองตัว คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการมอบอํานาจใหคณะกรรมการบริษัท หรือประธาน
กรรมการบริหาร หรือบุคคลทีไ่ดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือประธานกรรมการบริหาร มีอํานาจพิจารณาและ
ดําเนินการในเร่ืองที่เกี่ยวของกับ และ/หรือ ตอเนื่องกับการจดัสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนดังกลาว ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเพียงเร่ืองตาง 
ๆ ดังตอไปนี้ดวย 

(4) การกําหนดรายละเอียดและเง่ือนไขตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการจดัสรรหุนสามัญเพ่ิมทุน ซึ่งรวมถึง การกําหนด
รายการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนเปนครั้งเดียวหรือเปนคราว ๆ  ไป ตลอดจนการเขาเจรจา ทําความตกลง และ
ลงนามในเอกสารและสัญญาตาง ๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้งดําเนินการใด ๆ อันจําเปนและสมควรอันเกี่ยวเน่ือง
กับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว (ถามี) 

(5) การลงนามในเอกสารคําขออนุญาต คําขอผอนผนัตาง ๆ หรือเอกสารและหลักฐานที่จําเปนและเกี่ยวของกับ
การจดัสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนดังกลาว ซึ่งรวมถึงการตดิตอประสานงาน และการยืน่คําขออนุญาต คําขอผอน
ผัน หรือเอกสารและหลกัฐานที่จําเปนและเกี่ยวของดังกลาวตอหนวยงานราชการหรือหนวยงานท่ีมีอํานาจ
ตามกฎหมาย หรือบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวของ รวมตลอดถึงการดาํเนินการใด ๆ ตามหลกัเกณฑ เง่ือนไข และ
รายละเอียดของกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวของ ตลอดจนตามความเห็นหรือแนวปฏิบัติของหนวยงาน
ดังกลาว 

(6) การดําเนินการใด ๆ ที่จําเปนและสมควรเพ่ือใหการจดัสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทบรรลผุลสําเรจ็และ
เปนไปตามวัตถปุระสงค 
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ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามขอมูลเพิ่มเติม 
 
เนื่องจากไมมีคําถามอื่นใดเพ่ิมเตมิ ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุมลงมติอนุมัตกิารจัดสรรหุนเพิ่มทุนของบริษัท และ

การมอบอาํนาจใหคณะกรรมการบริษัท หรือประธานกรรมการบริหาร หรือบคุคลที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
หรือประธานกรรมการบริหารตามท่ีเสนอ 

มติท่ีประชุม มีมติอนุมัติการจดัสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทจํานวน 260,000,000 หุน ซึ่งมีมูลคาทีต่ราไวหุน
ละ 1 บาท เพ่ือรองรับการใชสิทธิแปลงสภาพของหุนกูแปลงสภาพจํานวนไมเกิน 260,000,000 หุน และการมอบอํานาจให
คณะกรรมการบริษัท หรือประธานกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัหรือประธาน
กรรมการบริหาร มีอํานาจดําเนินการตาง ๆ ที่จําเปนและสมควรอันเกี่ยวเน่ืองกับการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท ตาม
รายละเอียดที่เสนอขางตนทุกประการ ดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 

เห็นดวย จํานวน 363,221,173 เสียง  คิดเปนรอยละ 98.79 
ไมเห็นดวย จํานวน 4,444,400 เสียง  คิดเปนรอยละ 1.21 
งดออกเสียง จํานวน 0 เสียง  คิดเปนรอยละ 0.00 

จํานวนผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งสิ้น 138 ราย (โดยในวาระนี้มีผูถือหุนเขารวมประชุมเพ่ิมอีก 19 ทาน หลังจากเริ่ม
ประชุม) 

 
วาระที่ 9 พิจารณาวาระอ่ืน ๆ (ถามี)  

- ไมมี – 
 
ประธานฯ ไดสอบถามผูถือหุนที่เขารวมประชุมวาทานใดยังมีคําถามที่จะใหคณะกรรมการบริษัทชี้แจงเพ่ิมเติมอีก

หรือไม 
 

เมื่อไมมีผูใดซกัถามหรือเสนอแนะเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงกลาวขอบคุณผูถือหุนที่ไดสละเวลามาเขารวมประชมุใน
วันน้ี และเสนอขอปดการประชุม 
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ปดประชุมเวลา 16.30 น. 
 

 
 

ลงชื่อ  ประธานท่ีประชุม  ลงชื่อ  ผูบันทึกการประชุม 
 (นายเสวก ศรีสชุาต)    (นายธาดา ชุมะศารทูล)  
 ประธานกรรมการ    เลขานุการบรษิทั  

 
ขอรับรองวาเปนรายงานการประชุมที่ถกูตอง 

 
 
 

ลงชื่อ  กรรมการ  ลงชื่อ  กรรมการ 
 (นายเสวก ศรีสชุาต)    (นายอํานวย กาญจโนภาศ)  
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Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 2/2013 
Power Line Engineering Public Company Limited  

13 May 2013 

The Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 2/2013 was held at Queen's Park 3 
room, 2nd Floor, Imperial Queen's Park Hotel, 199 Soi Sukhumvit 22, Klongton Sub-District, 
Klongtoey District, Bangkok   

 As of the share registration book closing date on 25 April 2013, there were a total of 4,085 
shareholders, holding altogether 812,626,551 shares. At the date of Meeting, there were 68 
shareholders attending the Meeting in person, holding altogether 192,967,732 shares and 51 
shareholders by proxy, holding altogether 173,957,864 shares, a total of 119 shareholders and proxies 
were present, the number of shares could be totally calculated 366,925,596 shares, equivalent to 45.15 
percent of total number of shares sold.  A quorum was therefore constituted according to the 
Company’s Articles of Association.  

The Meeting commenced at 14.00 hrs.
Mr. Thada Chumasaratul, Secretary of the Company welcomed and thanked the shareholders 

and proxies for taking their valuable time to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders 
No. 2/2013. The agenda of this Meeting includes a total of 9 agenda items which the details were 
submitted to all shareholders together with the Notice of the Meeting, and had been published on the 
Company’s website at http://www.ple.co.th.

According to Section 27 of the Company’s Articles of Association stated that “the Chairman 
of the Meeting shall conduct the Meeting under the Company’s Articles of Association, Re: The 
Meeting and change of agenda order shall be performed with the votes of no less than two-thirds (2/3) 
of the shareholders present at the Meeting”. The followings are procedures and methods for the 
Meeting’s voting and vote counting in each agenda: 

Meeting Procedures on Voting and Vote counting on various agenda items 
Raising matters:
In the event that any shareholders who wish to express their opinions or raise any questions 

should raise their hand. Once the Chairman has given his permission, they were requested to stand at 
the microphone and address following details.  

- First name and last name of the person who is permitted to discuss 
- Status of such person as a shareholder or proxy 
- Number of shares held or shares represent in case of proxy 
- Any matters will be addressed.   

Voting procedures:
In order for the speed and not to waste the time of the shareholders;
- In voting on each agenda item, the Chairman will ask the Meeting whether any 

disapproval or abstention votes will be cast. 
-  If there were no votes for disapproval or abstention, the Chairman shall conclude that the 

Meeting unanimously re4solves to verify or approve the agenda as proposed by the 
Chairman.   

- If there were votes for disapproval or abstention in any agenda, the shareholders and 
proxies attending the Meeting will be asked to mark in the box, in front of the words 
disapproval or abstention in the ballots. 

Attachment No.1
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- The Secretary of the Company invited a volunteer from the shareholders to be witness in 
the vote counting together with the Company’s accounting auditor to monitor the 
counting of votes at the Meeting to ensure transparency which are compliance with the 
laws and the Company’s Articles of Association.  

- After the completing marking in the ballots, the Chairman shall ask the officers to collect 
all ballots from shareholders for further counting.  

- In collecting the ballots, the officers will collect the ballots only from the shareholders 
and proxies, regardless of whether disapproval or abstention votes are cast, except the 
agenda to consider and approve the election of Directors and Audit Committee which all 
shareholders are requested to cast their votes for each candidate on an individual basis 
and then the officers will collect the ballots from all shareholders. 

Vote counting procedures and vote results announcement
- In vote counting for each agenda item, only votes for disapproval and abstention will be 

counted.
- For the remaining votes shall be treated as approval for such agenda.  
- The voting result of each agenda shall be announced by the vote counter. 

In the case of the ballot shall be considered void
- If the votes cast in ballots does not match the agenda item  
- If the shareholders do not make any marks on the ballots and submit their ballots over the 

Company’s officer for further counting votes. 
- If the ballots are damaged that it cannot be properly identified the shareholder’s intention.  
- If the Company found out later that the votes cast by proxy are inconsistent with the 

shareholder's intention.  

The Secretary of the Company asked whether there is any shareholder who wished to raise 
any questions on the Meeting procedures, vote casting, and vote counting. Since there was no 
shareholder asking any further question, it would be deemed that the Meeting acknowledged the 
Meeting procedures, vote casting, and vote counting. 

Thereafter, the Secretary of the Company then introduced and invited the Board of Directors 
and Executive Committee who present at the Meeting on the stage.  

Board of Directors

1. Mr. Swake  Srisuchart  Chairman of the Board of Directors  
2. Mr. Amnuay Karnjanopas  Vice Chairman of the Board of Directors 
3. Mr. Phisant Chintanapakdee  Director 
4. Mr. Sutee Tantivanichanon Director 
5. Dr. Singchai Aroonvuthiphong Independent Director 

There were two directors, namely Mr. Somprasong Boonyachai, Independent Director and Lt. 
General. Sinchai Nutsatid, Independent Director who were not able to attend this Meeting due to other 
urgent commitments.  

Executive Committee

1. Mr. Swake  Srisuchart  Chairman of the Executive Committee 
2. Mr. Amnuay Karnjanopas  Vice Chairman of the Executive Committee 
3. Mr. Phisant Chintanapakdee  Member of the Executive Committee  
4. Mr. Pisit  Rojanamongkol  Member of the Executive Committee 
5. Mr. Sutee Tantivanichanon Member of the Executive Committee/ 

     Chief Financial Officer 
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6. Mr. Somsak  Somboonsub  Member of the Executive Committee 
7. Mr. Thada Chumasaratul  Member of the Executive Committee 
8. Mr. Krit  Pasit   Member of the Executive Committee 
9. Mr. Sombat  Whangjaisuk  Member of the Executive Committee 
10. Mrs.Chutima  Yoosathorn   Member of the Executive Committee 

Mr.Sahachai Pirapat, Member of Executive Committee could not attend the meeting due to a 
mission out of Bangkok. 

Meeting attendees:
1. Ms. Vipavee Kaosala, a lawyer representing Clifford Chance, Bangkok who was appointed as 

the Company’s legal advisor on the issuance and offering of convertible debentures 
2. Mr. Dang Pangsuk, the consultant lawyer  
3. Mr. Ekachai Bunda, acting manager of the Internal Audit department  

Responsible for counting of votes 
 The Secretary of the Company informed the Meeting that “according to Section 27 the 
Company’s Articles of Association stipulated that there shall be shareholders and proxies present at the 
Meeting in the number of not less than twenty-five persons, or not less than one-third (1/3) of the total 
number of shares sold of the Company to complete the quorum”. Currently, there were 68 shareholders 
attending the Meeting in person, holding altogether 192,967,732 shares and 51 shareholders by proxy, 
holding altogether 173,957,864 shares, a total of 119 shareholders and proxies were present, the 
number of shares could be totally calculated 366,925,596 shares, equivalent to 45.15 percent of total 
number of shares sold.  As of 25 April 2013, there were a total of 4,085 shareholders, holding 
altogether 812,626,551 shares. A quorum was therefore constituted according to the Company’s 
Articles of Association, and then invited Mr. Swake Srisuchart, Chairman of the Board of Directors, 
presided as Chairman of the Meeting to start a Meeting.  

Mr. Swake Srisuchart, Chairman of the Board of Directors presided over the meeting and 
welcomed shareholders to the Extraordinary General meeting No. 2/2013.  Before commencing the 
meeting, the Chairman requested Dr. Pasin Suebsap-anan, Director of the Business Development 
department to explain the information and nature of the transaction that is being proposed to 
shareholders for consideration at this meeting, including a document which was sent along with the 
Invitation to the Extraordinary General meeting No. 2/2013 as well as additional issues that the 
Company had informed shareholders through the Stock Exchange of Thailand’s news dissemination 
system.  The meeting documents distributed to shareholders today had been revised to reflect 
additional information disclosed through the SET’s system. 

In this regard, Dr. Pasin explained that the Company had distributed additional information 
which includes details of substantial terms and conditions of the convertible debentures at discount to 
shareholders attending today meeting.  This document will be used to seek shareholders’ approval on 
each of the agenda items as announced through the SET’s disclosure system, which is also included in 
the meeting material today in order to assist the shareholders in considering and approving the issuance 
and offering of convertible debentures to investors in foreign countries by way of a private placement 
in agenda item 2 and to consider and approve the offering of convertible debentures at discount in 
agenda item 3, both of which will be proposed today for consideration and approval. 

Dr. Pasin added that the Advance Opportunities Fund (AOF) of Singapore, a fund managed 
by Advance Capital Partners Ltd. (ACP) has submitted a letter the Company on May 10, 2013 via its 
legal advisor withdrawing from investing in the Company’s newly issued convertible debentures.  
Therefore, the consideration and approval by shareholders today will entirely apply to the offer for sale 
of convertible debentures by way of private placement to only one foreign investor, which is UOB Kay 
Hian Private Limited, Singapore.  

Thereafter, Mr. Swake Srisuchart, Chairman of the Board of Directors, presided as Chairman 
of the Meeting, declared the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 2/2013 with the 
following agenda items:  
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Agenda 1 To consider and certify the Minutes of the Extraordinary General Meeting of  
  Shareholders No. 1/2013 held on Friday, 5 April 2013 

The Chairman informed the Meeting that the Company had already submitted a copy of the 
Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2013 held on Friday, 5 April 
2013 to all shareholders together with the Notice of this Meeting prior to the Meeting, then asked 
whether there is any shareholder who wished to ask question or amend the Minutes (if any).
 The Chairman asked whether there is any further question. If there is no shareholder asking 
any further question or comment, the Chairman shall propose the Meeting to consider and certify such 
Minutes.

A shareholder (Mr.Sakchai Sakulmontree) holding 2 shares enquired the following questions: 
1. According to page 38 of the document, what would be the impact if the Company fails to 

achieve the profit target?        
2. Why the Extraordinary General Meeting of the Shareholders No. 1/2013 did not have an 

agenda to consider and approve the Minutes of the previous AGM? 
3. Which document was distributed during the registration? 
The Chairman and Dr. Pasin responded to query 1 and 3 that forecast figures shown on page 

38 were based on the Company’s assumptions; however these forecast may or may not be achievable.  
The actual numbers may exceed or fall below the projected numbers due to other related factors, 
economic condition and political stability.  As for the third question, the Company had circulated the 
document to shareholders 14 days in advance of this meeting, along with the announcement through 
the SET’s news dissemination system.  Documents distributed at the registration desk were for the 
convenience of shareholders only, which is similar to the Company’s announcement on the SET’s 
website.  As for the second question, Mr. Thada explained that the Company had appropriately 
sequence the agenda to consider and approve the Minutes of the meeting correctly and appropriately. 

Moreover, Dr. Pasin added that shareholders may raise any questions in relation to the 
document that will be used during this meeting.  There was no further question raised by shareholders.  
The meeting acknowledged the completeness of the document and understood the issues that will be 
discussed during this meeting. 

A shareholder (Mr.Thongchai Laksanavisit) holding one share enquired why the Company 
did not allow pre-registration and begin the meeting according to the schedule. 

Mr. Thada clarified that the Company had allowed shareholders to register at 13.00pm before 
commencing the meeting at 14.00pm.  Therefore, the Company had given 1 hour registration time 
which was appropriate based on the number of shareholders registered to attend the meeting.  
However, the Company will consider extending registration time to 2 hours.  As a preparation so that 
the meeting could commenced at 14.00pm sharp, the Company had invited the Board of Directors and 
Executive Committee to explain the procedures to shareholders approximately 10 minutes before the 
meeting begins. 

A shareholder (Mr.Worrachai Santimongkulvit) holding 20,000 shares enquired why the 
Company did not issue a coupon so that it can be used to exchange for snacks because shareholders 
who arrived earlier took several sets, while some shareholders also brought them home.  Hence, the 
snacks were not sufficient for shareholders that arrived later.   

Mr. Thada explained that the snacks should be sufficient for every shareholders attending 
today meeting, however the Company will consider issuing a coupon at the next meeting. 

Since there were no further comments, the Chairman then asked the Meeting to cast their vote 
on this agenda item.  
 Resolution  After due consideration, the Meeting resolved to certify the Minutes of the 
Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2013 held on Friday, 5 April 2013 with the 
following votes: 

Approved     367,593,890  votes,  representing    99.99%   
Disapproved               7,181  votes,  representing     0.01% 
Abstained            0  votes,  representing     0.00% 
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 There were 135 shareholders present at the Meeting. (There were additional 16 shareholders a 
present after the commencement of the Meeting) 

Agenda 2 To consider and approve the issuance and offering of convertible debentures to 
investors in foreign countries by way of a private placement 

The Chairman informed the meeting that 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. 2.  To ensure 
compliance with Section 145 of the Public Limited Companies Act B.E. 2535 (and subsequent 
revisions), 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. 

Board of Directors’ Opinion: The Board of Directors resolved to propose to the 
Shareholders’ meeting to consider and 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 as per details provided in 
Attachment No.2.  The resolutions of the Extraordinary General Meeting of the Shareholders No. 
1/2013 had approved the issuance and offering of such convertible debentures, however the Board of 
Directors was of the view that this agenda should be proposed for shareholders’ approval again. 

In addition, the Board of Directors resolved 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 authority to consider appropriate action taking into account market conditions and other 
factors at the time of the offering of convertible debentures for the best interest of the shareholders, and 
to take any action relating / contingent to the issuance and offering of such 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 and appropriate, including but not limited 
to issue date, number of convertible debentures to be issued in this offering or in each 
offering in case where there are various offerings, number of ordinary shares to be issued 
to accommodate the conversion of convertible debentures, nominal value of convertible 
debentures, offering 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. 2) 

(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 Thailand or in foreign countries (if any); and 

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

Before voting on this agenda, Dr. Pasin explained details of various numerical assumptions as 
listed in Attachment No. 2 for approximately 1 hour in order to clarify the calculation of the following 
items and to facilitate shareholder’s consideration. 
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(1) general information of the Company’s convertible debentures such as illustration of 
initial conversion price, conversion period, last conversion date.  Dr. Pasin emphasized 
that the newly issue shares will not exceed 260,000,000 shares that are being proposed 
for shareholders’ approval today.  The newly issued shares will be reserved for the 
conversion of convertible debentures. 

(2) explained the assumptions and calculations showing impact on shareholder’s in terms 
of share dilution by showing the scenarios whereby convertible debentures are 
gradually converted and another scenario whereby convertible debentures are being 
converted each year until expiration.  Dr. Pasin also explained the impact on the share 
price (price dilution), profit sharing and control dilution to existing shareholders and 
emphasized that the information was based on a certain assumption only, therefore, 
shareholders can not refer to any information nor promises based on assumptions 
shown in this presentation, whether in the past or in the future because a slight change 
in any variable could lead to changes in the numbers that were shown in the invitation 
document.  The Company cannot guarantee that the assumptions or estimates are 
correct and will actually happen in the future.  Thus, the impact to existing 
shareholders such as the impact on shareholders' equity (dilution effect), the impact on 
stock prices (price dilution) and impact on earnings or voting rights of existing 
shareholders (control dilution) may differ significantly from the information set forth 
in the analysis.  However, the impact from the issuance of 260,000,000 ordinary shares 
reserved for conversion will not exceed 24.24% of total equity (maximum dilution 
effect) following full conversion of convertible debentures. 

(3) explained the allocation of the convertible debentures.  Also from the previous 
illustration, Dr. Pasin explained that the Company will propose shareholders to 
consider and approve the offering of convertible debentures at discount, which will be 
further explained in Agenda 3 on a page by page and line by line basis.  The document 
can be found in Attachment No.2 and documents relating to this agenda. 

The Chairman allowed shareholders to ask for further information.  
A proxy (Mr.Teerayut Phuethunyakit) representative of the Thai Investors Association 

holding 5 shares enquired the following questions: 
1. Requested the Company to explain details of the fund that the convertible debentures will 

be offered to. 
Dr. Pasin explained that the Advance Opportunities Fund (AOF), managed by Advance 
Capital Partners Ltd. (ACP) based in Singapore was not a large fund, however, the fund 
had invest in a few listed companies in Thailand.  As mention earlier, the AOF, via its 
legal advisor has submitted a letter to the Company withdrawing from investing the 
Company’s newly issued convertible debentures.  Therefore, there is only one remaining 
investor who is willing to purchase the Company’s convertible debenture which is the 
UOB Kay Hian Group, or a fund managed by the UOB Kay Hian Group.  The UOB Kay 
Hian is a large financial conglomerate with excellent credit rating and trusted by 
investors around the world.  

A proxy (Mr.Siam  Chantranuphun) representative for a shareholder (Mr.Narung Sarasombat) 
holding 400,000 shares enquired and suggested the followings: 

1. the Company may sell convertible debentures to the UOB Kay Hian Group or any funds 
managed by a company within the UOB Group due to the good reputation of the UOB Group. 

2. requested the Company to clarify details of the convertible debentures to be offered for 
sale to UOB Kay Hian and summarize key features of the convertible debentures which would be 
helpful for shareholders in casting their votes. 

Dr. Pasin explained that the issuance and offering of convertible debentures to investor in 
foreign country by way of a private placement was targeted at UOB Kay Hian Private Limited in 
Singapore with the following details: 
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1. Type of Debentures 
Convertible debentures in registered form or issued to bearer which grant the right to 
convert into ordinary shares of the Company will consist of 4 tranches as follows: 
Convertible Debentures Tranche 1: value of not exceeding SGD 10 million, divided 
into 20 sub-tranches and the value of each sub-tranche shall not exceed SGD 500,000.  
Convertible Debentures Tranche 2: value of not exceeding SGD 10 million, divided 
into 20 sub-tranches and the value of each sub-tranche shall not exceed SGD 500,000.  
Convertible Debentures Tranche 3: value of not exceeding SGD 10 million, divided 
into 20 sub-tranches and the value of each sub-tranche shall not exceed SGD 500,000.  
Convertible Debentures Tranche 4: value of not exceeding SGD 10 million, divided 
into 20 sub-tranches and the value of each sub-tranche shall not exceed SGD 500,000.  
The Convertible Debentures will consist of 80 sub-tranches in total. 

2. Offering Size 
Not exceeding SGD 40 million (approximately equivalent to THB 1 billion by 
calculating at the exchange rate of Baht 25 to SGD1).

3. Allocation Method 
To be entirely offered for sale to investor in a foreign country this is UOB Kay Hian 
Private Limited in Singapore.  The convertible debentures could be allocated to foreign 
investor at once, in one or many tranches per offering or one or many tranches in 
several offerings.  

4. Term/Interest Rate 
3 years from the date of the Tranche 1 and 2% per annum. 

5. Initial Conversion Price 
Based on UOB Kay Hian’s proposal, the floating conversion price at 90% of the 
average closing prices on any 3 consecutive business days during 75 business days 
preceding the relevant conversion date of the convertible debentures. 

6. Conversion Ratio 
The principal amount of the convertible debentures divided by the conversion price. 

7. Number of Ordinary Shares Reserved for Conversion 
Not exceeding 260,000,000 shares. 

A shareholder (Mr.Supoj Auaechailedkul) holding 130 shares enquired the following question 
on this agenda. 
1. requested the Company to explain the following details of the convertible debentures. 
- whether the Company will generate any profit from the issuance of convertible debentures 
- whether the issuance of convertible debentures will help with business expansion in the 
future.
- why the Company does not offer convertible debentures to Thai investors or existing 
shareholders? 
Dr. Pasin explained that the convertible debentures will provide additional working capital in 
order to support business expansion, which may lead to higher revenue and profit growth in 
the future.  The Company decided to offer convertible debenture to foreign investors because 
the Company could raise funds more quickly due to less complicated process.  In addition, 
the Company was not required to have the Company’s credit rating and did not have to 
provide collateral for the issuance of such convertible debentures.  In addition, the Company 
had increased its capital through right offering to existing shareholders, however the scheme 
was not well-received by existing shareholders.   Therefore, the capital raising through 
issuance of convertible debentures would be more appropriate and reasonable than other 
means of capital raising. 

A shareholder (Mr.Sathaporn Phungniran) holding 22,000 shares enquired the following 
questions:
1. What will be the use of proceeds from the issuance of convertible debentures? 
2. What is the number of shares currently being held by foreign investors and if this number 

is increased in the future, will it have any impact on the Company? 



41

3. Can the Company redeem convertible debentures prior to its expiration or whether there is 
any option or obligation that must be adhered to? 

The Chairman informed that Company will use the proceeds from the issuance of convertible 
bonds to be used as working capital to support the business expansion and increase investment in 
subsidiaries such as the plaza building project (SOHO), bio-mass power plant project in Ayutthaya 
(PPC) and housing development project in Udon Thani (STR).  Moreover, following the conversion of 
convertible debentures for 260,000,000 shares, the proportion of foreign shareholders of the Company 
will not exceed 35% of total issued shares, which is below the foreign limit of 49% as required by law.  
The Company will not be able to redeem the convertible debentures (call option) prior to the maturity 
date.

A shareholder (Mr.Prasertpop Pamornpairoj) holding 5,000 shares enquired the following 
question: 
1. What is the interest rate of convertible floating-rate debentures?  

Dr. Pasin clarified that interest on convertible bonds is 2 percent per year, while the 
floating conversion price is calculated as 90% of the average closing prices on any 3 consecutive 
business days during 75 business days preceding the relevant conversion date of the convertible 
debentures, which is not a fixed interest rate.  However, in case the newly issued 260,000,000 shares 
are not sufficient to accommodate the conversion, the Company will repay the principal with the 
interest rate of between 8-9% to holders of convertible debentures.  Therefore, the maximum impact on 
the share price (maximum dilution effect) will not exceed 24.24% of total issued shares following the 
issuance of 260,000,000 new shares reserved for the conversion because convertible debentures cannot 
be converted to more than 260,000,000 shares. 

A proxy (Mr.Sukanya Sukcharunkraisee) representative of shareholder (Miss Orapan  
Kungwattananon)  holding 20,000 enquired the following questions: 

1. Does the fund managed by UOB Kay Hian is actually owned by UOB Kay Hian? 
2. Requested the Company to explain the history of the UOB Kay Hian fund that will 

purchase the Company’s convertible debentures. 
3. What was the additional document that was distributed? 
4. Whether the changing of the formula to calculate the conversion price from 45 days to 75 

days would provide benefit to investors. 
Dr. Pasin explained that the company that will invest in the Company’s convertible debenture 

is the UOB Kay Hian Private Limted, Singapore, which is considered a large company with high 
creditability under the UOB Kay Hian Group.  As for the additional document, since the shareholder 
attended the meeting after the commencement, Dr. Pasin explained again that UOB Kay Hian Private 
Limited initially agreed to invest 23 million dollars in the Company’s convertible debentures and will 
gradually increase their investment depending whether the Company’s requires additional working 
capital.  As for the calculation of conversion price, the 75-day period was proposed by the UOB Kay 
Hian Group, therefore, the Company would not be able to provide any comment but need to present 
this information for shareholder’s consideration because there is only one remaining investor. 

Following robust discussion, a proxy (Mr.Siam Chantranuphun) representative of a 
shareholder (Mr.Narung Sarasombat) holding 400,000 shares suggested that the Company may sell 
convertible debentures to a company within the UOB Kay Hian Group in Singapore or any fund 
managed by any company within the UOB group because the UOB group is a reputable group of 
companies with high creditability.  The Company was requested to summarize key features of the 
convertible debentures for shareholders consideration and resolution. 
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In this regard, Dr Pasin summarized key features of the convertible debentures as follows: 

Type of Debentures Convertible debentures in registered form or issued to bearer which 
grant the right to convert into ordinary shares of the Company, whether 
with or without collateral, with or without bondholder’s representative, 
whether subordinated or unsubordinated all depends upon market 
condition and other factors at the time of each offering.  The convertible 
debentures will consist of 4 tranches as follows: 
Convertible Debentures Tranche 1: value of not exceeding SGD 10 
million, divided into 20 sub-tranches and the value of each sub-tranche 
shall not exceed SGD 500,000.  
Convertible Debentures Tranche 2: value of not exceeding SGD 10 
million, divided into 20 sub-tranches and the value of each sub-tranche 
shall not exceed SGD 500,000.  
Convertible Debentures Tranche 3: value of not exceeding SGD 10 
million, divided into 20 sub-tranches and the value of each sub-tranche 
shall not exceed SGD 500,000.  
Convertible Debentures Tranche 4: value of not exceeding SGD 10 
million, divided into 20 sub-tranches and the value of each sub-tranche 
shall not exceed SGD 500,000.

Offering Size Not exceeding SGD 40 million (approximately equivalent to THB 1 
billion by calculating at the exchange rate of Baht 25 to SGD1). The 
convertible debentures could be allocated to foreign investor at once, in 
one or many tranches per offering or one or many tranches in several 
offerings.

Currency Singapore Dollar 
Allocation Method To be entirely offered for sale to investor in a foreign country this is 

UOB Kay Hian Private Limited in Singapore.  The convertible 
debentures could be allocated to foreign investor at once, in one or many 
tranches per offering or one or many tranches in several offerings. The 
offering will be offered to UOB Kay Hian Private Limited by way of 
private placement. 

Term 3 years from the date of the date of issuance 
Interest Rate 2% per annum  
Transfer Restrictions  Since the issuance of the convertible debentures is issued by way of  

private placement to investors abroad, the sale or transfer of the 
convertible debentures must only be done abroad.  

Conversion Period Holders of convertible debentures are allowed to convert into common 
shares on every business days from the date of issuance until the last 
business day of the week preceding the maturity date.  

Initial Conversion Price 90% of the average closing prices on any 3 consecutive business days 
during 75 business days preceding the relevant conversion date of the 
convertible debentures 

Conversion Ratio The principal amount of the convertible debentures divided by the 
conversion price 

Maximum discounted  
conversion price  

The Company will determine the discounted conversion price based on 
market price of the Company’s shares in the same manner as the 
conversion price as specified above.  
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Number of Ordinary 
Shares Reserved for 
Conversion

Not exceeding 260,000,000 (two hundred and sixty million shares) 

In case the reserved 
shares for conversion is 
not sufficient

The Company will not issue more shares but will repay the principal 
with the interest rate of 8% to bondholders in the same amount that could 
not be converted into ordinary shares  

Maximum effect to 
shareholders (dilution 
effect) upon full 
conversion

Not exceeding 260,000,000 (two hundred and sixty million shares) of 
newly issued shares 

A shareholder (Pol.Lt.Gen.Phaitun Suwanvichein) holding 966,000 shares suggested that the 
Company should inform shareholders when the Company is awarded projects. 

The Chairman welcomed the suggestion and will take necessary steps to ensure 
implementation. 

Following explanation by Dr. Pasin on the key features of convertible debentures and 
responded to queries raised by shareholders as well as summarized terms and conditions on the 
issuance and offer for sale of convertible debentures of the Company as mentioned above, the 
Chairman proposed the Meeting to approve the issuance and offering of convertible debentures to 
investors in foreign countries by way of a private placement as per details in Dr. Pasin’s presentation 
and to 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 
authority to consider appropriate action in relation to the issuance and offering of convertible 
debentures as proposed by the Company. 

 Resolution  After due consideration, the Meeting resolved to approve the issuance and 
offering for sale of convertible debentures to investor(s) in foreign country by way of a private 
placement, and appoint the Board of Directors or the Chairman of the Executive Committee or any 
person appointed by the Board of Directors or the Chairman of Executive Committee with full power 
and authority as mentioned above in all aspects of their proposal by majority of not less than three-
fourths (3/4) of the total votes of shareholders attending the Meeting and eligible to vote as follows: 

Approved     362,925,024  votes,  representing    98.71%    
Disapproved        4,740,049  votes,  representing      1.29% 
Abstained                500  votes,  representing     0.00% 

 There were 138 shareholders present at the Meeting. (There were additional 19 shareholders a 
present after the commencement of the Meeting) 

Agenda 3 To consider and approve the offering for sale of convertible debentures at  
  discount  

The Chairman informed the Meeting that the issuance of newly issued ordinary shares by the 
Company to reserve for the exercise of right of convertible debentures (As proposed to the 
Shareholders' Meeting to consider approval in the agenda item 8) may be considered as the offering for 
sale of convertible debentures at discount pursuant to the Notification of the Capital Market 
Supervisory Board No. TorChor. 28/2551 RE: 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 RE: Calculation of offering price and determination of market price for 
consideration of an offer for sale of newly issued shares at discount given that the calculation of 
conversation price in respect of the convertible debentures may result in a conversion price at lower 
than ninety per cent of the market price of the Company's shares (depending on the volatility of the 
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market price of the Company's shares during the period which is used as the basis for such calculation). 
In this regard, at the Boards’ Meeting No. 2/2013 was held on 4 March 2013 resolved that the 
Company will be required to comply with the rules prescribed under the Notification of the Capital 
Market Supervisory Board No. TorChor. 28/2551 RE: 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 RE: Criteria, Conditions and Procedures for Application for and Approval of the offer for Sale 
of Newly Issued Debentures to Investors in Foreign Countries. As such, the offering for sale of 
convertible debentures to a private placement at discount requires an approval from the Shareholders’ 
Meeting with a vote of not less than three-fourths (3/4) of the total votes of shareholders attending the 
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 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 as specified in Attachment No. 2, 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 
which depending on the market conditions and other relevant factors. 

Board of Directors’ Opinion: The Board proposed the shareholders' meeting to consider and 
approve the offering of convertible debentures whose conversion price may be lower than 90% of 
market value, which may constitute an offering of conversion debentures at discount under relevant 
notifications of the Capital Market Supervisory Board.  Shareholders were requested to consider details 
regarding the offering of convertible debentures at discount (including the Board of Directors’ opinions 
on the need to offer convertible debentures at discount) as per attachment No.3.  This Agenda was 
proposed to shareholders at the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2013, held on 
April 5, 2013 where 86.95% of shareholders approved the issuance of convertible debenture at 
discount while 13.04% objected.  Therefore, this agenda was not approved by the shareholders, thus 
the Company is proposing this agenda for shareholder’s consideration again at this meeting. 

The Chairman informed that the resolution of shareholders shall be obtained with not less 
than third-fourth of the total votes of shareholders who attend the meeting and have voting rights and 
there shall be no more than 10% of the total votes of shareholders who attend the meeting vote against 
such offer for sale of shares. 

Dr. Pasin thoroughly explained details of documents in Attachment No.3 which consist of 
information regarding offering of convertible debentures at discount (with additional revisions).  The 
documents include the followings: 

1. objective of an offer for sale of newly issued convertible debentures at discount 
2. details of convertible debentures and issuance of new shares reserved for conversion 
3. market price used for making comparison with the offer price of convertible debentures, 

and calculation method 
4. in case of a fixed price, the group of persons to be offered shall be indicated 
5. effects on shareholders as a result of an offer for sale of convertible debentures at discount 
6. rights of shareholders in making an objection to an offer for sale of newly issued 

convertible debentures at discount 
7. opinion of the Company’s Board of Directors stating the necessity for an offer for sale of 

newly issued shares at discount 
Some of the additional clarification had already been addressed in agenda 2.  As this agenda 

relates to the consideration and approval for sale of convertible debentures at discount, therefore, the 
Company needed to thoroughly explain details of such convertible debentures to ensure that 
shareholders clearly understands the key features as part of their consideration in agenda 3. 

Following Dr. Pasin’s presentation and answer questions to shareholder’s queries, the 
Chairman proposed the shareholders to cast their votes on the approval of the issuance of convertible 
debentures at discount as proposed by the Company. 
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 Resolution  After due consideration, the Meeting resolved to approve the offering of 
convertible debentures at discount as mentioned above in all respects requires an approval from the 
Shareholders’ Meeting with a vote of not less than three-fourths (3/4) of the total votes of shareholders 
attending the Meeting and eligible to vote. In addition, 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  Meeting as follows:  

Approved     363,213,870  votes,  representing    98.79%    
Disapproved        4,451,703  votes,  representing      1.21%  
Abstained                 500  votes,  representing 0.00% 

 There were 138 shareholders present at the Meeting. (There were additional 19 shareholders a 
present after the commencement of the Meeting). 

Agenda 4  To consider and approve the reduction of the Company’s registered capital 

 The Chairman informed the Meeting that pursuant to the resolution passed by the 
Shareholders’ Meeting resolved to approve the issuance and offering for sale of convertible debentures 
to investor(s) in foreign countries by way of a private placement as the details specified in Agenda Item 
2. In this regard, the Company will need to register the increase of the Company's registered capital to 
reserve for the exercise of right of such convertible debentures. However, under Section 136 of the 
Public Limited Companies Act B.E.2535 (as amended), prescribes that a Company may increase its 
registered capital only when all its shares have been completely sold and paid-up in full, or, if the 
shares have not been completely sold, the remaining shares shall be the shares issued to reserve for the 
exercise of rights under convertible debentures or share warrant only. For such reasons, the Board 
deems it appropriate to propose to the Shareholders’ Meeting of the Company 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 canceling 279,671,161 unissued shares at par value of Baht 1 
per share, which were authorized 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. 

The Chairman invited the shareholders to ask further questions. 

 Since there was no further question, the Chairman then asked the Meeting to approve the 
reduction of the Company’s registered capital as proposed. 

 Resolution  After due consideration, the Meeting resolved to 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 as mentioned 
above in all aspects by majority of not less than three-fourths (3/4) of the total votes of shareholders 
attending the Meeting and eligible to vote as follows: 

Approved     367,665,573    votes,  representing    100.00%    
Disapproved            0                votes,  representing   0.00%  
Abstained           0                votes,  representing   0.00% 

 There were 138 shareholders present at the Meeting. (There were additional 19 shareholders a 
present after the commencement of the Meeting) 

Agenda 5  To consider and approve the amendment to Clause 4 of the Company’s   
 Memorandum of Association RE: Registered Capital to comply with the  
 reduction of the Company's share capital  

 The Chairman informed the Meeting that pursuant to the Shareholders’ Meeting has passed the 
resolution for reducing the Company's share capital as mentioned above in Agenda Item 3. The Board 
of Directors agreed to propose the Meeting to consider and approve the amendment to Clause 4 of the 
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Company's Memorandum of Association RE: Registered Capital to comply with the reduction of the 
Company's share capital as follows:  

“Clause 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 - -” 

The Chairman invited the shareholders to ask further questions. 

 Since there was no further question, the Chairman then asked the Meeting to approve the 
proposed amendment of the Company's Memorandum of Association. 

 Resolution  After due consideration, the Meeting resolved to approve the amendment of 
Clause 4 of the Company's Memorandum of Association RE: Registered Capital to comply with the 
reduction of the Company's share capital as mentioned above in all aspects by majority of not less than 
three-fourths (3/4) of the total votes of shareholders attending the Meeting and eligible to vote as 
follows: 

Approved     367,665,573   votes,  representing    100.00%    
Disapproved            0                votes,  representing   0.00%  
Abstained           0                votes,  representing   0.00% 

 There were 138 shareholders present at the Meeting. (There were additional 19 
shareholders a present after the commencement of the Meeting). 

Agenda 6 To consider and approve the increase of the Company’s registered capital to  
 accommodate the conversion of debentures 

The Chairman informed the Meeting that the Company will increase of the Company’s 
registered capital to accommodate the conversion of debentures in the amount of 260,000,000 
debentures 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 the amount of not exceeding 260,000,000 debentures as specified above in Agenda Item 
2. 

The Chairman invited the shareholders to ask further questions. 

Since there was no further question, the Chairman then asked the Meeting to approve the 
increase of the Company’s registered capital to accommodate the conversion of debentures. 
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Resolution  After due consideration, the Meeting resolved to approve the increase of the 
Company's registered capital from Baht 812,626,551 to Baht 1,072,626,551 by issuing new ordinary 
shares in the amount of 260,000,000 shares with a par value of Baht 1 per share, totaling Baht 
260,000,000 as mentioned above in all aspects by majority of not less than three-fourths (3/4) of the 
total votes of shareholders attending the Meeting and eligible to vote as follows: 

Approved     363,221,173  votes,  representing       98.79%    
Disapproved        4,444,400  votes,  representing   1.21%  
Abstained           0             votes,  representing   0.00% 

 There were 138 shareholders present at the Meeting. (There were additional 19 
shareholders a present after the commencement of the Meeting). 

Agenda 7  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 

The Chairman informed that following the shareholder’s approval to increase the Company’s 
registered capital as per agenda 6, the Board of Directors deemed 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 1,072,626,551 บาท (one thousand seventy two million 
six hundred and twenty six 
thousand five hundred and fifty one 
Baht)

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

 Par value 1 Baht One Baht 
Divided into 
 Common shares 1,072,626,551 shares (one thousand seventy two million 

six hundred and twenty six 
thousand five hundred and fifty one 
shares) 

 Preferred shares - - 

The Chairman allowed shareholders to raise any questions. 

Since there was no further question raised by shareholders, the Chairman proposed 
shareholders to cast their vote to approve the increase of the Company’s registered capital to 
accommodate the conversion of debentures.  

 Resolution  After due consideration, the Meeting resolved to approve the amendment to 
Clause 4 of the Company's Memorandum of Association RE: Registered Capital to comply with the 
Company’s capital increase as mentioned above in all aspects by majority of not less than three-fourths 
(3/4) of the total votes of shareholders attending the Meeting and eligible to vote as follows: 

Approved     363,221,173  votes,  representing      98.79%    
Disapproved        4,444,400  votes,  representing   1.21%  
Abstained           0   votes,  representing   0.00% 

 There were 138 shareholders present at the Meeting. (There were additional 19 
shareholders a present after the commencement of the Meeting).
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Agenda 8  To consider and approve the allocation of the newly issued ordinary shares of the 
Company reserved for the exercise of right of convertible debentures 

The Chairman informed that as a result of shareholder’s approval in agenda 2 to issue and 
offer convertible debentures to investors in foreign countries by way of a private placement and to 
increase the Company’s registered capital as per approval in agenda 6, the Company will allocate the 
newly issued shares in the amount of 260,000,000 shares at par value of Baht 1 per share, representing 
24.24% of the total issued shares of the Company to the holders of the Company's newly issued 
convertible debentures in an amount not exceeding 260,000,000 debentures for offering to investor in 
foreign countries by way of a private placement as mentioned in agenda 1 to reserve for the exercise of 
right of such convertible debentures in an amount not exceeding 260,000,000 into the Company's 
shares. 

In this regard, to facilitate the allocation of newly issued shares, the Board of Directors 
resolved 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 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 

The Chairman allowed shareholders to raise any questions. 

Since there was no further question raised by shareholders, the Chairman proposed 
shareholders to cast their vote to approve the allocation of common shares of the Company and to 
appoint 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 authority to undertake 
appropriate action as proposed.  

Shareholder’s resolution The meeting approved the allocation of newly issued shares in 
the amount of 260,000,000 shares at par value 1 Baht per share to be reserved for the conversion of 
convertible debentures in an amount not exceeding 260,000,000 into the Company's shares and to 
appoint 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 authority to undertake 
appropriate action relating to the allocation of newly issued shares as per details proposed by the 
Company.  Details of votes are as follows: 

Approved amount 363,221,173 votes  representing 98.79% 
Disapproved Amount      4,444,400 votes  representing    1.21%
Abstained amount                0 votes  representing    0.00%

There were 138 shareholders attending the meeting. (19 additional shareholders attended 
the meeting voting on this agenda from the meeting started) 
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Agenda 9 To consider other matters (if any) 

-None - 

The Chairman asked the shareholders at the Meeting whether there were any questions for 
further clarification by the Company's Board of Directors. 

Since there was no further question from the shareholders, the Chairman, then thanked all the 
shareholders for their attendance of this Meeting and then declared the Meeting adjourned. 

The Meeting adjourned at 16.30 hrs. 

Signed………………………….Chairman of the meeting   Signed…………………….... Recorded 
  (Mr. Swake Srisuchart)            (Mr. Thada Chumasaratul)        
             Chairman                   Secretary of the Company 

I/We hereby certify that the Minutes of Meeting are true and correct. 

Signed………………………………………….……………………..………….. 
(Mr. Swake Srisuchart)             (Mr. Amnuay Karnjanopas) 

          Director                                      Director 
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สิ่งท่ีสงมาดวยลําดับท่ี 2 

สรุปรายละเอียดเบ้ืองตนของการออกใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของ 
บริษัท เพาเวอรไลน เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด (มหาชน) ("บริษัท") 
เพื่อเสนอขายตอผูถือหุนเดิมของบริษัทตามสัดสวนการถือหุน 

ประเภทและชนิดของใบสําคัญแสดง
สิทธิ 

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท เพาเวอรไลน เอ็นจิเนียริ่ง 
จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (PLE-W2) ("ใบสําคัญแสดงสิทธิ") ชนิดระบุช่ือผูถือ
และสามารถเปล่ียนมือได 

จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีเสนอขาย 536,313,275 หนวย 

ราคาเสนอขายตอหนวย 0.00 บาท (ศูนยบาท) 

อายุใบสําคัญแสดงสิทธิ  2 ป นับจากวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ 

จํ านวนหุ นสา มัญ ท่ีจัดสรรไว เพื่ อ
รองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดง
สิทธิ 

536,313,275 หุน (มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท) ซึ่งคิดเปนรอยละ 50 ของ
จํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทจํานวน 1,072,626,551 หุน  
ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2556 

วิธีการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ จัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทตามสัดสวนการถือหุน ในอัตราสวนหุน
สามัญ 2 หุน ตอใบสําคัญแสดงสิทธิ  1 หนวย ในกรณีที่มีเศษของใบสําคัญ
แสดงสิทธิเหลือจากการคํานวณตามอัตราสวนการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ
ดังกลาว ใหตัดเศษดังกลาวทิ้งทั้งจํานวน 

วันท่ีออกใบสําคัญแสดงสิทธิ วันที่กําหนดโดยคณะกรรมการบริษัท หรือประธานกรรมการบริหาร หรือ
บุ ค คลที่ ไ ด รั บมอบหม าย จ ากคณะกร รมก า รบริ ษั ทหรื อป ระธ าน
กรรมการบริหาร ทั้งน้ี ภายหลังจากที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนแลว 

อัตราการใชสิทธิ ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย ตอหุนสามัญ  1 หุน (เวนแตจะมีการปรับอัตรา
การใชสิทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ) 

ราคาการใชสิทธิ 3.20 บาทตอหุน (เวนแตจะมีการปรับราคาการใชสิทธิตามเง่ือนไขการปรับ
สิทธิ) 
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ระยะเวลาและกําหนดการใชสิทธิ ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใชสิทธิในการซื้อหุนสามัญของบริษัทไดเพียง 
1 ครั้ง คือ ในวันครบกําหนดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ ("วันกําหนดการใช
สิทธิ") ทั้งน้ี หากวันกําหนดการใชสิทธิตรงกับวันหยุดทําการของบริษัท ให
เลื่อนวันกําหนดการใชสิทธิเปนวันทําการสุดทายกอนหนาวันกําหนดการใช
สิทธิ 

ระยะเวลาแสดงความจํานงในการใช
สิทธิ  

ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ประสงคจะใชสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัทสามารถ
แจงลวงหนาถึงความจํานงในการใชสิทธิในวันทําการของบริษัท ระหวางเวลา 
8.30 ถึง 17.30 น. ภายใน 15 วันกอนหนาวันกําหนดการใชสิทธิ 

เหตุในการปรับอัตราการใชสิทธิและ
ราคาใชสิทธิ 

บริษัทจะดําเนินการปรับราคาการใชสิทธิ และ/หรือ อัตราการใชสิทธิ เมื่อเกิด
เหตุการณใดเหตุการณหน่ึงดังตอไปนี้  ทั้งนี้  มี วัตถุประสงค เพื่อรักษา
ผลประโยชนของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไมใหดอยไปกวาเดิม 

1. เมื่อมีการเปล่ียนแปลงมูลคาที่ตราไวของหุนของบริษัท อันเปนผลมาจาก
การรวมหุนหรือแบงแยกหุน 

2. เมื่อบริษัทมีการเสนอขายหุนที่ออกใหมในราคาต่ํา 

3. เมื่อบริษัทมีการเสนอขายหุนกูแปลงสภาพในราคาตํ่าหรือมีการเสนอขาย
ใบสําคัญแสดงสิทธิในราคาตํ่า 

4. เมื่อบริษัทจายเงินปนผลทั้งหมดหรือบางสวนเปนหุนที่ออกใหมใหแกผูถือ
หุน 

5. เมื่อบริษัทจายเงินปนผลเปนเงินซึ่งเกินกวาอัตราที่ระบุในขอกําหนดสิทธิ 

6. เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกันกับ 1. ถึง 5. ที่ทําใหผลประโยชนตอบ
แทนใดๆ  ที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะไดรับเมื่อมีการใชสิทธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิดอยไปกวาเดิม 

ระยะเวลาเสนอขาย ภายในระยะเวลา 1 ปนับแตวันที่ที่ประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติใหบริษัทออกและ
เสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ 

ขอกําหนดกรณีท่ีมีใบสําคัญแสดง
สิทธิเหลืออยู 

บริษัทจะดําเนินการยกเลิกใบสําคัญแสดงสิทธิที่เหลืออยูทั้งจํานวน 

ตลาดรองของใบสําคัญแสดงสิทธิ บริษัทจะนําใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้เขาจดทะเบียน
เปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) 
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ตลาดรองของหุนสามัญที่เกิดจากการ
ใชสิทธิ 

บริษัทจะนําหุนสามัญที่เกิดจากการใชสิทธิซื้อหุนสามัญตามใบสําคัญแสดง
สิทธิที่ออกและเสนอขายในครั้งน้ีเขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) 

นายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิ บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 

ผลกระทบตอผูถือหุนจากการออก
และเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิใน
คร้ังน้ี 

ผลกระทบตอผูถือหุนจะพิจารณา โดยแบงเปน 2 กรณี ดังน้ี 

กรณีที่ 1 ผูถือหุนเดิมเปนผูใชสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัทตามใบสําคัญแสดง
สิทธิทั้งจํานวน 

กรณีที่ 2 บุคคลอื่นที่ไมใชผูถือหุนเดิมของบริษัทเปนผูใชสิทธิซื้อหุนสามัญของ
บริษัทตามใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งจํานวน (ผูถือหุนเดิมขายใบสําคัญแสดงสิทธิ
ที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยทั้งจํานวน) 

1. ผลกระทบตอสัดสวนการถือหุนของผูถือหุนเดิม (Control Dilution) 

กรณีที่ 1 = รอยละ 0 (ผูถือหุนใชสิทธิตามอัตราสวนที่ตนเองไดรับการ
จัดสรร) 

กรณีที่ 2 = รอยละ 33.33 

สูตรการคํานวณ 

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

= 33.33% 

โดยที่  

Qo = จํานวนหุนที่มีอยูเดิม ซึ่งเทากับ 1,072,626,551 หุน 

Qe = จํานวนหุนที่เกิดจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งจํานวน
ซึ่งเทากับ 536,313,275 หุน 
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2. ผลกระทบตอสวนแบงกําไร (Earnings Dilution) 

ทั้งกรณีที่ 1 และกรณีที่ 2 = รอยละ -33.33 

สูตรการคํานวณ 

Earnings Dilution = (EPS new – EPS old) / (EPS old)  

EPS old = Earnings / Qo 

EPS new = Earnings / (Qo + Qe) 

Earnings Dilution = -33.33% 

โดยที่  

Qo = จํานวนหุนที่มีอยูเดิม ซึ่งเทากับ 1,072,626,551 หุน 

Qe = จํานวนหุนที่เกิดจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งจํานวน
ซึ่งเทากับ 536,313,275 หุน 

3. ผลกระทบตอราคาตลาดของหุน (Price Dilution) 

ทั้งกรณีที่ 1 และกรณีที่ 2 = รอยละ -11.04% 

สูตรการคํานวณ 

Price Dilution = (Po – PE) / Po 

โดยที่  

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

PE = 2.67 

Price Dilution = (2.4036-2.67) / 2.4036 = -11.04% 
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Po = ราคาตลาดกอนการเสนอขาย ซึ่งเทากับ 2.4036 บาทตอหุน  
(ใชราคาถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของหุนสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย ยอนหลัง 15 วันทําการติดตอกันกอนวันที่คณะกรรมการ
มีมติใหเสนอวาระตอที่ประชุมผูถือหุน เพ่ือขออนุมัติใหบริษัทออกและ
เสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ คือ ระหวางวันที่ 3 กรกฎาคม และ 25 
กรกฎาคม 2556 ซึ่งเทากับ 2.4036 บาทตอหุน) 

Pe = ราคาการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ  ซึ่งเทากับ 3.20 บาทตอหุน  

Qo = จํานวนหุนที่มีอยูเดิม ซึ่งเทากับ 1,072,626,551 หุน 

Qe = จํานวนหุนที่เกิดจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งจํานวน
ซึ่งเทากับ 536,313,275 หุน 

 



55

 

Attachment No. 2

Summary of preliminary information concerning the issuance and offering of warrants 
to purchase the ordinary shares of Power Line Engineering Public Company Limited  

(the "Company") to the Company's existing shareholders  
in proportion to their shareholdings 

Type and category of 
Warrants 

Warrants to purchase the ordinary shares of Power Line Engineering 
Public Company Limited issued No. 2 (PLE-W2) (the "Warrants"). 
The Warrants are in registered form and transferable. 

Number of Warrants offered 536,313,275 Units 

Offering price per unit Baht 0.00 (zero baht) 

Term of Warrants 2  years from the issue date of the Warrants 

Number of ordinary shares 
reserved for the exercise of 
the Warrants 

536,313,275 shares (at par value of Baht 1 per share), representing 50 
per cent of the total issued shares of the Company of 1,072,626,551 
shares as of 26 July 2013 

Allocation method Allocating to the Company's existing shareholders in proportion to 
their shareholdings at the ratio of 2 existing shares to 1 unit of 
Warrant. In case of some remaining fractions from calculation of 
allocated Warrants, these fractions shall be disregarded. 

Issue Date  The date to be determined by the Board of Directors or the Chairman 
of Executive Committee or the person appointed by the Board of 
Directors or the Chairman of Executive Committee after the issuance 
of the Warrants has been approved by the shareholders' meeting 

Exercise ratio 1 unit of Warrant for 1 ordinary share (The exercise ratio is subject to 
change in accordance with the conditions for adjustment of rights.) 

Exercise price Baht 3.20 per share (The exercise price is subject to change in 
accordance with the conditions for adjustment of rights.) 

Exercise period and 
conditions for exercise 

Warrant holders may exercise their rights to purchase the ordinary 
shares of the Company only 1 time throughout the term of the 
Warrants (the "Exercise Date"). If the Exercise Date falls on a day 
which is not a business day of the Company, such Exercise Date shall 
be brought forward to the last business day preceding the Exercise 
Date. 
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Notification period of the 
intention to exercise  the 
Warrants 

Any warrant holder who wishes to exercise the rights to purchase 
the ordinary shares of the Company shall notify his/her intention 
to the Company on the Company's business day from 8.30 to 
17.00 hours within 15 days prior to the Exercise Date. 

Conditions for adjustment of 
rights

The Company shall adjust the exercise price and/or the exercise 
ratio upon an occurrence of any of the following events with an 
aim to protect the warrant holders' benefits:  

1. the change of par value of the Company's shares resulting 
from stock split or stock merge;  

2. the offering by the Company of newly issued shares at 
discount;

3. the offering by the Company of newly issued convertible 
debentures or warrants at discount;  

4. the payment of dividends (whether in whole or in part) by 
issuing new shares to the shareholders;

5. the payment of dividends in the amount exceeding the rate 
specified in the Terms and Conditions of the Warrants; or  

6. any other similar events to those of Clauses 1 to 5 which 
shall be detriment to the benefits of the warrant holders when 
exercising the Warrants.

Offering period Within 1 year from the date on which the shareholders' meeting 
approves the issuance and offering of Warrants 

Condition if there are 
unexercised warrant left 
over

The Company shall cancel all the left over Warrants. 

Secondary market of the 
Warrants 

The Company shall list the Warrants on the Stock Exchange of 
Thailand (SET). 

Secondary market of the 
ordinary shares reserved to 
accommodate the Warrants 

The Company shall list the ordinary shares issued as a result of 
the exercise of the Warrants on the Stock Exchange of Thailand 
(SET).

Registrar for the Warrants Thailand Securities Depository Co., Ltd. 
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Effects on the shareholders The effects on the Company's shareholders can be divided  into 2 
scenarios as follows: 

Scenario 1 All the Warrants are exercised by the Company's 
shareholders.

Scenario 2 All the Warrants are exercised by the persons other 
than the Company's shareholders (i.e. the Company's 
shareholders sold all the Warrants held by them on the Stock 
Exchange of Thailand.). 

1. Control Dilution  

Scenario 1=  0 per cent 

Scenario 2= 33.33 per cent 

Formula

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

= 33.33% 

Where:

Qo = The amount of paid-up shares which is 1,072,626,551 
shares 

Qe = The amount of shares to be issued as a result of the 
exercise of the Warrants which is 536,313,275 shares 

2. Earnings Dilution  

For both scenarios = 33.33 per cent  

Formula

Earnings Dilution = (EPS new – EPS old) / (EPS old)  

EPS old = Earnings / Qo 

EPS new = Earnings / (Qo + Qe) 

Earnings Dilution = -33.33% 

Where:

Qo = The amount of paid-up shares which is 1,072,626,551 
shares 

Qe = The amount of shares to be issued as a result of the 
exercise of the Warrants which is 536,313,275 shares 
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3. Price Dilution  

For both scenarios = -11.04 per cent

Formula

Price Dilution = (Po – PE) / Po 

Where:

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

PE = 2.67 

Price Dilution = (2.4036-2.67) / 2.4036 = -11.04% 

Po = Market price before the offering which is 2.4036 per 
share (based on the weighted average of the Company’s 
share price trading on the Stock Exchange of Thailand during 
15 consecutive business days prior to the date on which the 
Board of Directors passes a resolution to propose the 
issuance and offering of Warrants to the shareholders' 
meeting for approval, which is between 3 July and 25 July 
2013, equivalent to Baht 2.4036 per share) 

Pe = Exercise price of the Warrants 

Qo = The amount of paid-up shares which is 1,072,626,551 
shares 

Qe = The amount of shares to be issued as a result of the 
exercise of the Warrants which is 536,313,275 shares 
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สิ่งท่ีสงมาดวยลําดับท่ี 3 
สรุปรายละเอียดเบื้องตนของการออกใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญของ 

บริษัท เพาเวอรไลน เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด (มหาชน) ("บริษทั") 
เพื่อเสนอขายตอกรรมการและพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทยอย 

1. รายละเอียดเบ้ืองตนของใบสําคัญแสดงสิทธิ 
วัตถุประสงคและความจําเปนในการ
ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ 

1. เพ่ือเปนขวัญและกําลังใจใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัท และ/หรือ
บริษัทยอย ที่มีสวนรวมในความสําเร็จของบริษัท และ/หรือบริษัทยอย ในชวง
เวลาที่ผานมา 

2. เพื่อเปนการตอบแทนกรรมการและพนักงานท่ีมีความตั้งใจ ความทุมเท และ
ความเสียสละในการทํางานใหแกบริษัท และ/หรือบริษัทยอย 

3. เพื่อใหพนักงานมีสวนรวมในการเปนเจาของบริษัท 
4. เพ่ือสรางแรงจูงใจใหบุคลากรที่มีความสามารถและมีประสิทธิภาพในการ

ทํางาน รวมทํางานใหแกบริษัท และ/หรือบริษัทยอย ในระยะยาว  
ประเภทและชนิดของใบสําคัญแสดง
สิทธิ 

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท เพาเวอรไลน เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 
(มหาชน) ที่ออกใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทยอย ครั้ง
ที่ 1 ("ใบสําคัญแสดงสิทธิ") ชนิดระบุช่ือผูถือและโอนเปลี่ยนมือไมได เวนแตการ
โอนซึ่งเปนไปตามเงื่อนไขที่ระบุโดยบริษัท 

จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีเสนอ
ขาย 

53,000,000 หนวย 

ราคาเสนอขายตอหนวย 0.00 บาท (ศูนยบาท) 

อายุใบสําคัญแสดงสิทธิ 3 ป นับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ 

จํานวนหุนสามัญที่จัดสรรไวเพื่อ
รองรับการใชสิทธิตามใบสํา คัญ
แสดงสิทธิ 

53,000,000 หุน (มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท) ซึ่งคิดเปนรอยละ 4.94 ของจํานวน
หุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทจํานวน 1,072,626,551 หุน ณ วันที่ 26 
กรกฎาคม 2556 

วิธีการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ จัดสรรโดยตรงใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทยอย ตาม
หลักเกณฑและเงื่อนไขที่ระบุโดยบริษัท 

วันท่ีออกใบสําคัญแสดงสิทธิ วันท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการบริษัท หรือประธานกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่
ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือประธานกรรมการบริหาร ทั้งน้ี 
ภายหลังจากที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนแลว 

อัตราการใชสิทธิ ใบแสดงแสดงสิทธิ 1 หนวย ตอหุนสามัญ  1 หุน (เวนแตจะมีการปรับอัตราการใช
สิทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ) 

ราคาการใชสิทธิ 1 บาทตอหุน (เวนแตจะมีการปรับราคาการใชสิทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ) ซึ่ง
ราคาการใชสิทธิดังกลาวตํ่ากวารอยละ 90 ของราคาตลาดตามท่ีกําหนดใน ประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ สจ. 39/2551 
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เรื่อง การคํานวณราคาเสนอขายหลักทรัพยและการกําหนดราคาตลาดเพื่อการ
พิจารณาการเสนอขายหุนที่ออกใหมในราคาต่ํา ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2551 
"ราคาตลาด" หมายถึง ราคาถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนักของหุนสามัญของบริษัทในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย ยอนหลัง 15 วันทําการติดตอกันกอนวันที่
คณะกรรมการมีมติใหเสนอวาระตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อขออนุมัติใหบริษัทออก
และเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ คือ ระหวางวันที่ 3 กรกฎาคม และ  
25 กรกฎาคม 2556 ซึ่งเทากับ 2.4036 บาทตอหุน 

ระยะเวลาและกําหนดการใชสิทธิ ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใชสิทธิในการซื้อหุนสามัญของบริษัทไดปละ 4 
ครั้ง คือ วันทําการสุดทายของเดือนกันยายน ธันวาคม มีนาคม และมิถุนายน ของ
แตละป ตลอดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ เวนแตการใชสิทธิครั้งสุดทายซึ่ง
สามารถใชสิทธิไดภายในวันครบกําหนดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ ทั้งน้ี หากวัน
ใชสิทธิครั้งสุดทายตรงกับวันหยุดทําการของบริษัท ใหเลื่อนวันใชสิทธิครั้งสุดทาย
เปนวันทําการสุดทายกอนหนาวันใชสิทธิครั้งสุดทาย 

สัดสวนการใชสิทธิ ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิแตละรายสามารถใชสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัทไดในแต
ละป (หรือรอบระยะเวลา 12 เดือน นับจากวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ) ตาม
สัดสวนที่กําหนดดังน้ี 
ปที่ 1 สามารถใชสิทธิไดไมเกินรอยละ 40 ของจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งหมด
ที่ไดรับจัดสรรจากบริษัท 
ปที่ 2 สามารถใชสิทธิไดไมเกินรอยละ 30 ของจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งหมด
ที่ไดรับจัดสรรจากบริษัท 
ปที่ 3 สามารถใชสิทธิไดไมเกินรอยละ 30 ของจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งหมด
ที่ไดรับจัดสรรจากบริษัท 
ในกรณีที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิใชสิทธิไมครบตามจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่
สามารถใชสิทธิไดในแตละปดังกลาวขางตน ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถนํา
ใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวไปรวมใชในครั้งตอไปไดตลอดอายุของใบสําคัญ
แสดงสิทธิ เวนแตเมื่อพนกําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทาย ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
จะไมสามารถใชสิทธิไดอีกเมื่อพนกําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทายดังกลาว หรือ
กรณีที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิถูกตัดสิทธิตามเง่ือนไขการใชสิทธิที่บริษัทกําหนด 

ระยะเวลาแสดงความจํานงในการใช
สิทธิ 

ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ประสงคจะใชสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัทสามารถแจง
ความจํานงในการใชสิทธิในวันทําการของบริษัท ระหวางเวลา 8.30 ถึง17.30 น. 
ภายใน 3 วันกอนวันกําหนดการใชสิทธิในแตละวัน ยกเวนระยะเวลาแสดงความ
จํานงในการใชสิทธิครั้งสุดทาย ใหแสดงความจํานงในการใชสิทธิภายใน 15 วัน
กอนหนาวันกําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทาย 
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เหตุในการตองออกหุนใหม เพื่ อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงการใชสิทธิ 

เมื่อมีการดําเนินการปรับราคาการใชสิทธิ และ/หรือ อัตราการใชสิทธิตามเง่ือนไข
การปรับสิทธิตามท่ีกําหนดในขอกําหนดสิทธิและเง่ือนไขของใบสําคัญแสดงสิทธิ 
ซึ่งเปนเหตุการณที่กําหนดไวตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่เก่ียวของ
กับการขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ 

ระยะเวลาเสนอขาย ภายในระยะเวลา 1 ปนับแตวันที่ที่ประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติใหบริษัทออกและ
เสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ 

ขอกําหนดกรณีท่ีมีใบสําคัญแสดง
สิทธิเหลืออยู 

บริษัทจะดําเนินการยกเลิกใบสําคัญแสดงสิทธิที่เหลืออยูทั้งจํานวน 

ตลาดรองของใบสําคัญแสดงสิทธิ บริษัทจะไมนําใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายในครั้งน้ีเขาจดทะเบียนเปน
หลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) 

ตลาดรองของหุนสามัญท่ีเกิดจาก
การใชสิทธิ 

บริษัทจะนําหุนสามัญที่เกิดจากการใชสิทธิซื้อหุนสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่
ออกและเสนอขายในครั้งนี้เขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) 
 

หลักเกณฑการจัดสรร 1. บริษัทจะดําเนินการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 53,000,000 หนวย 
ใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทยอย โดยจะไมมี
กรรมการหรือพนักงานรายใดไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิเกินกวา
รอยละ 5 ของจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่เสนอขายใหแกกรรมการ
และพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทยอย ในครั้งนี้ 

2. ผูไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิตองมีสถานะเปนกรรมการหรือ 
พนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทยอย ณ วันที่จัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ 

3. จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่กรรมการและพนักงานแตละรายจะไดรับจัดสรร
ไมจําเปนตองมีจํานวนเทากัน ทั้งน้ี ขึ้นอยูกับตําแหนง ประสบการณ อายุงาน 
ผลงาน ศักยภาพ รวมถึงประโยชนที่ทําใหแกบริษัท และ/หรือบริษัทยอย 

คุ ณ สมบั ติ ข อ ง ก ร ร ม ก า ร แ ล ะ
พนักงานท่ีมีสิทธิไดรับการจัดสรร
ใบสําคัญแสดงสิทธิ 

1. มีสถานะเปนกรรมการหรือพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทยอย ณ วันที่
จัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ 

2. เปนกรรมการหรือพนักงานซึ่งทําประโยชนใหแกบริษัท และ/หรือบริษัทยอย 
ซึ่งไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือประธานกรรมการบริหาร 
หรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือประธาน
กรรมการบริหาร 
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เ ง่ือนไขการใชสิทธิตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิ 

1. ผูถือใบสําคัญแสดงจะตองมีสถานะเปนกรรมการหรือพนักงานของบริษัท 
และ/หรือบริษัทยอย (แลวแตกรณี) ในขณะที่แจงการใชสิทธิและในวันที่ไดใช
สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ 

2. ในกรณีที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิพนสภาพจากการเปนกรรมการหรือ
พนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทยอย (แลวแตกรณี) เน่ืองจากถึงแกกรรม 
สาบสูญ เจ็บปวยอยางรายแรง หรือทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติงานไดอีก
ตอไป หรือเหตุอื่นใดท่ีคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ใหบุคคลดังกลาว 
หรือทายาทหรือผูพิทักษหรือผูอนุบาลของบุคคลดังกลาว สามารถใชสิทธิซื้อ
หุนสามัญของบริษัทตามใบสําคัญแสดงสิทธิแทนกรรมการหรือพนักงานราย
ดังกลาวไดจนครบอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไดรับจัดสรรน้ัน 

3. ในกรณีที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิพนสภาพจากการเปนกรรมการหรือ
พนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทยอย (แลวแตกรณี) เน่ืองจากเกษียณอายุ 
หรือครบกําหนดสัญญาจาง หรือครบวาระในการดํารงตําแหนงกรรมการ ให
กรรมการหรือพนักงานรายน้ัน ยังคงสามารถใชสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัท
ตามใบสําคัญแสดงสิทธิไดจนครบอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไดรับจัดสรร
น้ัน 

4. ในกรณีที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิพนสภาพจากการเปนกรรมการหรือ
พนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทยอย (แลวแตกรณี) เน่ืองจากการลาออก
ดวยความสมัครใจ ใหกรรมการหรือพนักงานรายน้ัน ยังคงสามารถใชสิทธิซื้อ
หุนสามัญของบริษัทไดตามสัดสวนการใชสิทธิที่สามารถใชไดในปที่
กรรมการหรือพนักงานรายดังกลาวลาออก โดยจะตองใชสิทธิภายในปที่มีการ
ลาออกเทาน้ัน ทั้งนี้ ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิตองคืนใบสําคัญแสดงสิทธิใน
สวนที่ไมไดใชสิทธิภายในระยะเวลาดังกลาวทั้งหมดที่ถืออยูใหแกบริษัท และ
ใหถือวาใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวเปนอันถูกยกเลิกไปในทันที 

5. ในกรณีที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิพนสภาพจากการเปนพนักงานของบริษัท 
เน่ืองจากการโอนยายตามคําสั่งของบริษัทใหไปปฏิบัติหนาที่พนักงานหรือท่ี
ปรึกษาของบริษัทยอย ใหพนักงานรายนั้น ยังคงสามารถใชสิทธิซื้อหุนสามัญ
ของบริษัทไดตามสัดสวนการใชสิทธิที่สามารถใชไดตลอดอายุของใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่ไดรับจัดสรรเสมือนยังคงเปนพนักงานของบริษัท ทั้งน้ี ตราบ
เทาที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิยังคงมีสถานะเปนพนักงานหรือที่ปรึกษาของ
บริษัทยอย โดยในกรณีที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิรายดังกลาวพนสภาพจาก
การเปนพนักงานหรือที่ปรึกษาของบริษัทยอย กรณีใหเปนไปตามเง่ือนไขที่
ระบุในขอ 2 ขอ 3 ขอ 4 และขอ 6 
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6. ในกรณีที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิพนสภาพจากการเปนกรรมการหรือ
พนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทยอย (แลวแตกรณี) โดยเหตุอื่นนอกจากที่
ระบุในขอ 2 ถึงขอ 5 ขางตน หรือถูกเลิกจางหรือปลดออก กรรมการหรือ
พนักงานรายนั้น จะไมสามารถใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไดรับจัดสรร
อีก และผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิตองคืนใบสําคัญแสดงสิทธิในสวนที่ยังไมได
ใชสิทธิทั้งหมดที่ถืออยูใหแกบริษัทโดยทันที และใหถือวาใบสําคัญแสดงสิทธิ
ดังกลาวเปนอันถูกยกเลิกไปในทันที 
 

กรณีที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิพนสภาพจากการเปนกรรมการหรือพนักงานของ
บริษัท และ/หรือบริษัทยอย (แลวแตกรณี) โดยเหตุอื่นนอกจากท่ีระบุในขอ 2 ถึงขอ 
6 ขางตน ใหคณะกรรมการบริษัทเปนผูพิจารณาการใชสิทธิเปนรายกรณี 

ผลกระทบตอผูถือหุนจากการออก
และเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิใน
คร้ังน้ี 

1. ผลกระทบตอราคาตลาดของหุน (Price Dilution) 

การเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัท และ/
หรือบริษัทยอย จํานวน 53,000,000 หนวย จะไมกอใหเกิดผลกระทบใดๆ ตอผู
ถือหุนในขณะออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ  แตจะกอให เ กิด
ผลกระทบตอผูถือหุนเมื่อมีการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ  ทั้ง น้ี 
ผลกระทบตอราคาตลาดของหุนขึ้นอยูกับราคาใชสิทธิซื้อหุนสามัญ และ
ปริมาณการใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิในแตละครั้ง โดยในกรณีที่มีการใช
สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่จัดสรรใหแกกรรมการและพนักงานใน
ครั้งน้ี จะมีผลกระทบตอราคาหุนโดยทําใหราคาหุนลดลงไมเกินรอยละ 1.13 
ในปที่ 1 รอยละ 0.84 ในปที่ 2 และรอยละ 0.56 ในปที่ 3 โดยท่ีจะมีการกําหนด
สัดสวนการใชสิทธิในปที่ 1 ปที่ 2 และปที่ 3 ในอัตรารอยละ 40 รอยละ 30 
และ รอยละ 30 ตามลําดับ     

2. ผลกระทบตอสัดสวนการถือหุนของผูถือหุนเดิม (Control Dilution) 

ในกรณีที่มีการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิทั้ งหมดที่จัดสรรใหแก
กรรมการและพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทยอย เพื่อซื้อหุนสามัญที่
จัดสรรไวเพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 53,000,000 
หุน จะมีผลทําใหสวนแบงกําไรหรือสิทธิในการออกเสียงของผูถือหุนเดิม
ลดลงไมเกินอัตรารอยละ 4.94 ของสวนแบงกําไรหรือสิทธิในการออกเสียงเดิม 
โดยคํานวณเปรียบเทียบกับจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท
จํานวน 1,072,626,551 หุน และไมมีการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่
เสนอขายแกผูถือหุนเดิมของบริษัทตามสัดสวนการถือหุน 
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สิทธิของผูถือหุนในการคัดคานการ
เสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิตอ
กรรมการและพนักงาน 

การเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิตอกรรมการและพนักงานจะตองไดรับอนุมัติจาก
ที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของ
ผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และตองไมมีผูถือหุนซึ่งถือหุน
รวมกันเกินกวารอยละ 10 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและ
ออกเสียงคัดคานการเสนอขาย  ดังน้ัน ผูถือหุนซึ่งถือหุนรวมกันมากกวา
รอยละ 10 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม มีสิทธิลงคะแนนเสียง
คัดคานการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิตอกรรมการและพนักงานดังกลาวได 
ทั้งนี้ เปนไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 32/2551 เรื่อง การ
เสนอขายหลักทรัพยที่ออกใหมตอกรรมการหรือพนักงาน ฉบับลงวันที่ 15 
ธันวาคม 2551 

 

2. รายช่ือกรรมการที่ไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิและจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีไดรับการจัดสรรในคร้ังน้ี  

รายช่ือ ตําแหนง 
จํานวนใบสําคัญแสดง
สิทธิท่ีจะไดรับการ
จัดสรร (หนวย) 

รอยละของจํานวนใบสําคัญแสดง
สิทธิท่ีจะไดรับการจัดสรรตอ

จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิท้ังหมด
ท่ีจะออกและเสนอขาย 

1. นายเสวก ศรีสุชาต กรรมการ 700,000 1.3208 

2. นายสิงหชัย อรุณวุฒิพงศ กรรมการ 700,000 1.3208 

3. พลโทสินชัย นุตสถิต กรรมการ 700,000 1.3208 

4. นายสมประสงค บุญยะชัย กรรมการ 700,000 1.3208 

5. นายอํานวย กาญจโนภาศ กรรมการ 700,000 1.3208 

6. นายพิสันต จินตนาภักดี กรรมการ 700,000 1.3208 

7. นายสุธี ตันติวณิชชานนท กรรมการ 700,000 1.3208 

หมายเหตุ จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะออกและเสนอขายใหแกกรรมการและพนักงานในครั้งน้ีมีจํานวนทั้งสิ้น 
53,000,000 หนวย 
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3. รายชื่อกรรมการอิสระที่ผูถือหุนซึ่งไมสามารถเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน สามารถมอบฉันทะใหเปนผูใช
สิทธิแทนผูถือหุนได 

นายสิงหชัย อรุณวุฒิพงศ  

ทั้งน้ี กรรมการอิสระรายดังกลาวไมมีสวนไดเสียพิเศษในการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกกรรมการ
และพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทยอย ในครั้งนี้ 
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Attachment No. 3

Summary of preliminary information concerning the issuance and offering of warrants 
to purchase the ordinary shares of Power Line Engineering Public Company Limited  

(the "Company") to the directors and employees of the Company and/or its subsidiary 

1. Preliminary information of warrants 

Objectives and necessities 1. To enhance the morale of directors and employees of the 
Company and/or its subsidiary who have taken part in the 
past achievements of the Company and/or its subsidiary. 

2. To be a reward for the performance of the directors and 
employees who have dedicated and contributed to the work 
of the Company and/or its subsidiary. 

3. To enhance the sense of ownership for employees. 
4. To motivate the skilled and outstanding personnel with 

outstanding performance to dedicate and work with the 
Company and/or its subsidiary in the long term.  

Type and category of 
Warrants 

Warrants to purchase the ordinary shares of Power Line 
Engineering Public Company Limited issued to the directors and 
employees of the Company and/or its subsidiary No. 1 (the 
"Warrants"). The Warrants are in registered form and non-
transferable, except for the permitted transfers pursuant to the 
conditions specified by the Company. 

Number of Warrants offered 53,000,000 Units 

Offering price per unit Baht 0.00 (zero baht) 

Term of Warrants 3  years from the issue date of the Warrants 
 

Number of ordinary shares 
reserved for the exercise of 
the Warrants 

53,000,000 shares (at par value of Baht 1 per share), representing 
4.94 per cent of the total issued shares of the Company of 
1,072,626,551 shares as of 26 July 2013 

Allocation method Allocating directly to the directors and employees of the 
Company and/or its subsidiary in accordance with the terms and 
conditions as specified by the Company 

Issue Date  The date to be determined by the Board of Directors or the 
Chairman of Executive Committee or the person appointed by the 
Board of Directors or the Chairman of Executive Committee after 
the issuance of the Warrants has been approved by the 
shareholders' meeting 

Exercise ratio 1 unit of Warrant for 1 ordinary share (The exercise ratio is 
subject to change in accordance with the conditions for 
adjustment of rights.) 

Exercise price Baht 1 per share (The exercise price is subject to change in 
accordance with the conditions for adjustment of rights.) 
Such exercise price is below 90 per cent of the market price of 
the Company's shares according to the Notification of the Office 
of the Securities and Exchange Commission No. Sor Chor. 
39/2551 Re: Calculation of Offer Price of Securities and 
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Determination of Market Price in case of an Offer for Sale of 
Newly Issued Shares at Discount dated 24 December 2008.  
"Market Price" means the weighted average of the Company's 
share price trading on the Stock Exchange of Thailand during 15 
consecutive business days prior to the date on which the Board of 
Directors passes a resolution to propose the issuance and offering 
of Warrants to the shareholders' meeting for approval, which is 
between 3 July and 25 July 2013, equivalent to Baht 2.4036 per 
share. 

Exercise period and 
conditions for exercise 

Warrant holders may exercise their rights to purchase the 
ordinary shares of the Company 4 times a year on the last 
business day of September, December, March and June in each 
year throughout the term of the Warrants, except for the last 
exercise date which shall be on the maturity date of the Warrants. 
If the last exercise date falls on a day which is not a business day 
of the Company, such last exercise date shall be brought forward 
to the last business day preceding the last exercise date. 

Exercise percentage Warrant holders may exercise their rights to purchase the 
ordinary shares of the Company in each year (or the period of 12 
months from the issue date) pursuant to the proportion specified 
below.
Year 1 Not exceeding 40% of the total number of Warrants 
allocated 
Year 2 Not exceeding 30% of the total number of Warrants 
allocated 
Year 3 Not exceeding 30% of the total number of Warrants 
allocated 
Shall there be any units of the unexercised Warrants left during 
any year specified above, such remaining units can be 
accumulated and exercised during the following exercise period 
throughout the term of the Warrants, except when the last 
exercise period has passed or the warrant holders' rights have 
been deprived pursuant to the conditions specified by the 
Company. 

Notification period of the 
intention to exercise  the 
Warrants 

Any warrant holder who wishes to exercise the rights to purchase 
the ordinary shares of the Company shall notify his/her intention 
to the Company on the Company's business day from 8.30 to 
17.00 hours within 3 days prior to each exercise date, except for 
the last exercise date where the warrant holder may notify his/her 
intention during 15 days before the last exercise date. 

Reasons for issuing new 
shares to accommodate an 
adjustment of the rights 

Upon adjustment of the exercise price and/or the exercise ratio 
pursuant to the conditions for adjustment of rights as specified in 
the Terms and Conditions of the Warrants, which are events as 
prescribed in the Notification of the Capital Market Supervisory 
Board concerning application for and approval of the offer for 
sale of warrants 

Offering period Within 1 year from the date on which the shareholders' meeting 
approves the issuance and offering of Warrants 

Condition if there are 
unexercised warrant left 
over

The Company shall cancel all the left over Warrants. 
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Secondary market of the 
Warrants 

The Company will not list the Warrants on the Stock Exchange 
of Thailand (SET). 
 

Secondary market of the 
ordinary shares reserved to 
accommodate the Warrants 

The Company shall list the ordinary shares issued as a result of 
the exercise of the Warrants on the Stock Exchange of Thailand 
(SET).

Allocation Methods 1. The Company shall allocate 53,000,000 units of the Warrants 
to the directors and employees of the Company and/or its 
subsidiary. In this regard, no director or employee will be 
allocated more than 5 per cent of the total number of 
Warrants offered to the directors and employees of the 
Company and/or its subsidiary. 

2. The persons who are eligible for the allocation of Warrants 
must hold the position of director or employee of the 
Company and/or its subsidiary on the allocation date. 

3. The numbers of Warrants allocated to each director and 
employee are not necessarily equal, depending on the 
position, experiences, year of services, performance, 
including any benefits contributed to the Company and/or its 
subsidiary.

Qualifications of the director 
and employees eligible for 
the allocation of Warrants 

1. The eligible person must hold the position of director or 
employee of the Company and/or its subsidiary on the 
allocation date. 

2. The eligible person has made a contribution to the Company 
and/or its subsidiary, and must be approved by the Board of 
Directors or the Chairman of Executive Committee or the 
person appointed by the Board of Directors or the Chairman 
of the Executive Committee. 

Conditions for the exercise of 
Warrants

1. Warrant holder who is eligible to exercise the Warrants must 
hold the position of director or employee of the Company 
and/or its subsidiary (as the case may be) at the time of 
notifying his/her intention to exercise the Warrant and on 
each exercise date.  

2. In case where the warrant holder is no longer a director or 
employee of the Company and/or its subsidiary (as the case 
may be) as a result of death, severe illness, disability or any 
other causes under the consideration of the Board of 
Directors, such director or employee or his/her successor, 
guardian or curator shall have the right to exercise all the 
unexercised Warrants throughout the term of such Warrants.  

3. In case where the warrant holder is no longer a director or 
employee of the Company and/or its subsidiary (as the case 
may be) as a result of retirement or expiration of the term of 
employment or expiration of the term of directorship, such 
director or employee shall have the right to exercise the 
unexercised Warrants throughout the term of such Warrants. 

4. In case where the warrant holder is no longer a director or 
employee of the Company and/or its subsidiary (as the case 
may be) as a result of voluntary resignation, such director or 
employee shall have the right to exercise the unexercised 
Warrants up to the permitted exercise portion for the year in 
which such voluntary resignation occurs, provided that such 
Warrants can only be exercised in the year in which such 
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voluntary resignation occurs. All the unexercised warrants 
must be returned to the Company and such returned Warrants 
will be cancelled by the Company. 

5. In case where the warrant holder is no longer an employee of 
the Company as a result of rotation by the Company’s order 
to hold a position of employee or advisor of any subsidiary of 
the Company, such employee shall have the right to exercise 
the unexercised Warrants up to the permitted portion 
throughout the term of such Warrants, provided that the 
warrant holder must continue to hold the position of 
employee or advisor of the Company’s subsidiary. In case 
where the warrant holder is no longer an employee or advisor 
of the Company’s subsidiary, the conditions specified in 
Clauses 2, 3, 4 and 6 shall apply. 

6. In case where the warrant holder is no longer a director or 
employee of the Company and/or its subsidiary (as the case 
may be) due to any reasons other than that specified in 
Clauses 2 to 5 above, or as a result of termination of service 
or employment, such director or employee shall no longer be 
entitled to exercise the unexercised Warrants and must 
immediately return all the unexercised Warrants to the 
Company. All such returned Warrants will be cancelled by 
the Company. 

In case where the warrant holder is no longer a director or 
employee of the Company (as the case may be) due to any 
reasons other than that specified in Clauses 2 to 6 above, the 
Board of Directors shall consider on a case-by-case basis. 

Effects on the shareholders 1.  Price Dilution 
The issuance and offering of 53,000,000 units of Warrants to 
the directors and employees of the Company and/or its 
subsidiary will not have an effect on the Company's 
shareholders at the time of issuance and offering of the 
Warrants, but will have an effect on the Company's 
shareholders once the Warrants have been exercised. 
However, the effect of price dilution would depend on the 
exercise price and the number of Warrants exercised in each 
exercise period. In the event that all 53,000,000 units of the 
Warrants allocated to the directors and employees are 
exercised, the price dilution would not exceed 1.13 per cent 
in the 1st year, 0.84 in the 2nd year and 0.56 in the 3rd year. 
The exercise percentage in the 1st year, 2nd year and 3rd year 
is 40 per cent, 30 per cent and 30 per cent, respectively. 

2. Control Dilution 
In the event that all 53,000,000 units of the Warrants 
allocated to the directors and employees of the Company 
and/or its subsidiaries are exercised, the effect of earnings 
dilution and control dilution on the existing shareholders will 
not exceed 4.94 per cent of the existing earnings share or 
voting rights, calculated based on the total issued shares of 
the Company of 1,072,626,551 shares and based on the 
assumption that no warrant offered to the Company’s existing 
shareholders in proportion to their shareholders has been 
exercised. 
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Right of shareholders to 
oppose the offering 

The offering of Warrants to the directors and employees 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 shareholders' meeting and having the right to vote, 
and the shares held by the shareholders who object the offering of 
Warrants shall not exceed 10 per cent of the total number of 
votes of shareholders attending the shareholders' meeting. 
Therefore, any shareholder(s) holding altogether more than 10 
per cent of the total voting rights of the Company who attend the 
shareholders' meeting may cast their votes to object the offering 
of Warrants to the directors and employees in accordance with 
the Notification of the Capital Market Supervisory Board 
TorChor. 32/2551 Re: The Offer for Sale of Securities to 
Directors or Employees dated 15 December 2008.  

2. List of directors who will be allocated the Warrants and the number of Warrants 
allocated to such directors 

Name Position
Number of 
Warrants

allocated (Units) 

Percentage of 
number of Warrant 
allocated to the total 
number of Warrants 

offered 
1. Mr. Sawek Srisuchart  Director 700,000 1.3208 
2. Mr. Singchai Aroonvutthiphong  Director 700,000 1.3208 
3. Lt.Gen. Sinchai Nutsatid Director 700,000 1.3208 
4. Mr. Somprasong Boonyachai Director 700,000 1.3208 
5. Mr. Amnuay Karnjanopas Director 700,000 1.3208 
6. Mr. Phisant Chintanapakdee Director 700,000 1.3208 
7. Mr. Sutee Tantivanichanon Director 700,000 1.3208 

Remark The total number of Warrants to be issued and offered to the directors and employees 
is 53,000,000 units.  

3. List of independent directors whom the shareholders may appoint as their proxies to 
attend the shareholders’ meeting 
Mr. Singchai Aroonvutthiphong 
The above independent director has no special interest in the issuance and offering of Warrants 
to the directors and employees of the Company and/or its subsidiary. 
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สิ่งท่ีสงมาดวยลําดับท่ี 4 
Attachment No. 4

MAP
 
โรงแรมแกรนด เซ็นเตอรพอยท สุขมุวิท-เทอรมนิอล 21  
Grand Centre Point Sukhumvit-Terminal 21 
2/88 , Sukhumvit 19, North Khlongtoei, Wattana, Bangkok 
Tel :  66 (0) 2 681 9000 
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                              สิ่ ง ท่ีส งมาดวยลําดับ ท่ี  5  ก  
Attachment  No.5  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 3/2556    
ในวันศุกรที่  13 กันยายน  2556  เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.  ณ  หองแกรนดบอลลูม  ช้ัน ซี  โรงแรมแกรนด  เซ็นเตอรพอยท  สุขุมวิท-เทอรมินอล 21    เลขท่ี  2/88 ซอย
สุขุมวิท 19 ถนนสุขุมวิท  แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา  กรุงเทพมหานคร   หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอ่ืนดวย 

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at Extraordinary General Meeting of Shareholders 3/2013 to be held on 13 September 
2013 at  2:00 PM. at Grand Ballroom, on the C Floor, Grande Centre Point Sukhumvit-Terminal 21,  No. 2/88  Sukhumvit 19, Sukhumvit Rd., North 
Khlongtoie, Wattana,  Bangkok. or on the date and at the place as may be postponed or changed. 

 กิจการใดท่ีผูรับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุมน้ัน ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 
 I/We shall be fully liable for any action taken by the proxy holder at the meeting. 
 
     ลงช่ือ......................................................................ผูมอบฉันทะ 
     Signature    Proxy Grantor 
               (..................................................................) 
 
     ลงช่ือ...................................................................ผูรับมอบฉันทะ 
     Signature                   Proxy Holder 
              (..................................................................) 
 
     ลงช่ือ...................................................................ผูรับมอบฉันทะ 
     Signature                  Proxy Holder    

                                               (..................................................................) 
 
     ลงช่ือ...................................................................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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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 3/2556    

ในวันศุกรที่  13 กันยายน  2556  เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.  ณ  หองแกรนดบอลลูม  ช้ัน ซี  โรงแรมแกรนด  เซ็นเตอรพอยท  สุขุมวิท-เทอรมินอล 21    เลขท่ี  2/88 ซอย
สุขุมวิท 19 ถนนสุขุมวิท  แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา  กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอ่ืนดวย 

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at Extraordinary General Meeting of Shareholders 3/2013 to be held on 13 September 
2013 at  2:00 PM. at Grand Ballroom, on the C Floor, Grande Centre Point Sukhumvit-Terminal 21,  No. 2/88  Sukhumvit 19, Sukhumvit Rd., North Khlongtoie, 
Wattana,  Bangkok.  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: 
 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2556 
Agenda 1 To certify the Minutes of the Extraordinary General Meeting of the EGM 2/2013 on May 13th, 2013.  
 

  (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 

ติดอากรแสตมป 
20 บาท 

Duty Stamp 
20 Baht 
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วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัท 
 ตามสัดสวนการถือหุน (Rights Offering) 
Agenda 2 To consider and approve the issuance and offering of warrants to purchase the ordinary shares of the Company to the 

Company’s existing shareholders in proportion to their shareholdings (Rights Offering) 
 

  (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 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทใหแกกรรมการ และพนักงาน 
  ของบริษัท และ/หรือบริษัท (ESOP) 
Agenda 3 To consider and approve the issuance and offering of warrants to purchase the ordinary shares of the Company to the 

directors and employees of the Company and/or its subsidiary (ESOP) 
 

  (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 พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทเพ่ือรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ 
 Agenda 4  To consider and approve the increase of the Company's registered capital to accommodate the exercise of warrants 

 
  (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 5 พิจารณาอนุมัติการแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพ่ือใหสอดคลองกับการเพ่ิมทุนจด

ทะเบียนของบริษัท 
Agenda 5  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 
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วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทเพ่ือรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ 
Agenda 6 To consider and approve the allocation of the newly issued ordinary shares of the Company reserved for  
 the exercise of warrants 
 

  (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 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถามี) 
Agenda 7    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 
 

 
 5. การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามท่ีระบุไวในหนังสือมอบฉันทะน้ี ใหถือวาการลงคะแนนเสียงน้ันไมถูกตองและไมใช
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. ในกรณีท่ีขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติใน
เรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องท่ีระบุไวขางตน รวมถึงกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจา
ไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

In case I have not declared a voting intention in an agenda or my determination is not clear or in case the meeting considers or passes resolutions in any 
matters apart from those agendum specified above, including the case that there is any amendment or addition of any fact, the proxy holder shall have the right to 
consider and vote as to his/her consideration. 
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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 ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนให
ผูรับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได 
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 3/2556   ในวันศุกรที่  13 กันยายน  2556  เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.  ณ  หองแกรนดบอลลูม   ช้ัน ซี    โรงแรมแกรนด  
เซ็นเตอรพอยท  สุขุมวิท-เทอรมินอล 21  เลขท่ี  2/88 ซอยสุขุมวิท 19 ถนนสุขุมวิท  แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา  กรุงเทพมหานคร  หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวันเวลา 
และสถานท่ีอ่ืนดวย 
 In the  Meeting for Extraordinary General Meeting of Shareholders 3/2013 to be held on 13 September 2013 at  2:00 PM. at Grand Ballroom, on the C 

Floor, Grande Centre Point Sukhumvit-Terminal 21,  No. 2/88  Sukhumvit 19, Sukhumvit Rd., North Khlongtoie, Wattana,  Bangkok. 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 3/2556    
ในวันศุกรที่  13 กันยายน  2556  เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.  ณ  หองแกรนดบอลลูม  ช้ัน ซี  โรงแรมแกรนด  เซ็นเตอรพอยท  สุขุมวิท-เทอรมินอล 21    เลขท่ี  2/88 
ซอยสุขุมวิท 19 ถนนสุขุมวิท  แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา  กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอ่ืนดวย 

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at Extraordinary General Meeting of Shareholders 3/2013 to be held on 13 September 
2013 at  2:00 PM. at Grand Ballroom, on the C Floor, Grande Centre Point Sukhumvit-Terminal 21,  No. 2/88  Sukhumvit 19, Sukhumvit Rd., North Khlongtoie, 
Wattana,  Bangkok.  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 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2556 
Agenda 1 To certify the Minutes of the Extraordinary General Meeting of the EGM 2/2013 on May 13th, 2013.  
 

  (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 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัท 
 ตามสัดสวนการถือหุน (Rights Offering) 
Agenda 2 To consider and approve the issuance and offering of warrants to purchase the ordinary shares of the Company to 

the Company’s existing shareholders in proportion to their shareholdings (Rights Offering) 
 

  (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 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทใหแกกรรมการ และพนักงาน 
  ของบริษัท และ/หรือบริษัท (ESOP) 
Agenda 3 To consider and approve the issuance and offering of warrants to purchase the ordinary shares of the Company to 

the directors and employees of the Company and/or its subsidiary (ESOP) 
 

  (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 พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทเพ่ือรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ 
 Agenda 4  To consider and approve the increase of the Company's registered capital to accommodate the exercise of warrants 
 
  (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 พิจารณาอนุมัติการแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพ่ือใหสอดคลองกับการเพ่ิมทุนจด
ทะเบียนของบริษัท 

Agenda 5  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 6 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทเพ่ือรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ 
Agenda 6 To consider and approve the allocation of the newly issued ordinary shares of the Company reserved for  
 the exercise of warrants 
 

  (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 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถามี) 
Agenda 7    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 

 
 
 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. 
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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 3/2556   ในวันศุกรที่  13 กันยายน  2556  เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.  ณ  หองแกรนดบอลลูม   ช้ัน ซี    โรงแรมแกรนด  
เซ็นเตอรพอยท  สุขุมวิท-เทอรมินอล 21  เลขท่ี  2/88 ซอยสุขุมวิท 19 ถนนสุขุมวิท  แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา  กรุงเทพมหานคร  หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวันเวลา 
และสถานท่ีอ่ืนดวย 
 In the  Meeting for Extraordinary General Meeting of Shareholders 3/2013 to be held on 13 September 2013 at  2:00 PM. at Grand Ballroom, on the C 

Floor, Grande Centre Point Sukhumvit-Terminal 21,  No. 2/88  Sukhumvit 19, Sukhumvit Rd., North Khlongtoie, Wattana,  Bangkok. 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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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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คําชี้แจง การลงทะเบียน วิธีการมอบฉันทะ การแสดงเอกสารเขารวมประชุมผูถือหุน 
บริษัท เพาเวอรไลน เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด (มหาชน) 

 
บริษัทไดจัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะ ทั้ง 3 แบบ ตามที่กระทรวงพาณิชยไดกําหนดไว ไดแก 

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

เพื่อใหผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุมไดดวยตนเองจะมอบฉันทะใหบุคคลอื่นเขาประชุมแทน หรือมอบฉันทะให
กรรมการอิสระของบริษัทเปนผูลงคะแนนออกเสียง โดยเลือกใชหนังสือมอบฉันทะเพียงแบบเดียวกรอกขอความแลว
จัดสงมายังบริษัทกอนการประชุม 
 
การลงทะเบียนเขารวมประชุม 
บริษัทจะเริ่มเปดใหลงทะเบียนและตรวจสอบความสมบูรณของหนังสือมอบฉันทะเปนเวลา 1 ช่ัวโมงกอนการประชุม 
และจะปดรับการลงทะเบียนเมื่อถึงเวลาเร่ิมประชุม 
 
เอกสารที่ตองใชในการลงทะเบียน 
1. กรณีท่ีผูถือหุนเปนบุคคลธรรมดา 

1.1 กรณีผูถือหุนเขาประชุมดวยตนเองใหแสดงเอกสารที่สวนราชการออกใหซึ่งปรากฏรูปถายของผูถือหุน
และยังไมหมดอายุ เชน บัตรประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง 

1.2 กรณีผูถือหุนมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขาประชุม 
(ก) หนังสือมอบฉันทะซึ่งไดกรอกขอความถูกตอง ครบถวน และลงลายมือช่ือผูมอบฉันทะและผูรับ

มอบฉันทะ 
(ข) สําเนาภาพถายเอกสารที่สวนราชการออกใหของผูถือหุน โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ขางตน และผู

มอบฉันทะไดลงช่ือรับรองสําเนาถูกตอง 
(ค) เอกสารที่สวนราชการออกใหผูรับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ขางตน 

1.3 กรณีผูถือหุนมอบฉันทะใหกับ Custodian 
(ก) หนังสือมอบฉันทะซึ่งไดกรอกขอความถูกตอง ครบถวน และลงลายมือช่ือผูมอบฉันทะ และผูรับ

มอบฉันทะ 
(ข) สําเนาภาพถายเอกสารที่สวนราชการออกใหของผูถือหุนโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ขางตน และผู

มอบฉันทะ 
ไดลงช่ือรับรองสําเนาถูกตอง 

(ค) หนังสือมอบอํานาจจากผูถือหุนให Custodian เปนผูดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะทํา
แทน 

(ง) หนังสือยืนยันวาผูลงนามรับมอบฉันทะไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจ Custodian 
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2. กรณีท่ีผูถือหุนเปนนิติบุคคล 

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

ผูแทนนิติบุคคลและมีขอความแสดงใหเห็นวาผูแทนซึ่งเปนผูเขารวมประชุมมีอํานาจกระทําการ
แทนนิติบุคคล ซึ่งเปนผูถือหุน 

2.2 กรณีที่ผูถือหุนมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขาประชุม 
(ก) หนังสือมอบฉันทะซึ่งไดกรอกขอความถูกตอง ครบถวน และลงลายมือชื่อผูมอบฉันทะและผูรับ

มอบฉันทะ 
(ข) สําเนาภาพถายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุน ซึ่งรับรองสําเนาถูกตองโดย

ผูแทนนิติบุคคลและมีขอความแสดงใหเห็นวาผูแทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมี
อํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลซึ่งเปนผูถือหุน 

(ค) สําเนาเอกสารที่สวนราชการออกใหผูแทนของนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเปนผูมอบฉันทะและลงช่ือ
รับรองสําเนาถูกตอง 

(ง) เอกสารที่สวนราชการออกใหของผูรับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ขางตน 
2.3 กรณีที่ผูถือหุนมอบฉันทะใหกับ Custodian 

(ก) หนังสือมอบฉันทะซึ่งไดกรอกขอความถูกตอง ครบถวน และลงลายมือชื่อผูมอบฉันทะและผูรับ
มอบฉันทะ 

(ข) สําเนาภาพถายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุน ซึ่งรับรองสําเนาถูกตองโดย
ผูแทนนิติบุคคลและมีขอความแสดงใหเห็นวาผูแทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมี
อํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลซึ่งเปนผูถือหุน 

(ค) สําเนาเอกสารที่สวนราชการออกใหผูแทนของนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเปนผูมอบฉันทะและลงช่ือ
รับรองสําเนาถูกตอง 

(ง) หนังสือมอบอํานาจจากนิติบุคคลผูถือหุนให Custodian เปนผูดําเนินการลงนามในหนังสือมอบ
ฉันทะทําแทน 

(จ) หนังสือยืนยันวาผูลงนามรับมอบฉันทะไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจ Custodian 
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Attachment No. 7

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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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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Attachment No. 8

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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 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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