เรียน ท่านลูกค้ า
เรือง การใช้ สิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิครังสุดท้ าย PLE-W3
บริ ษัทขอแจ้ งรายละเอียดการใช้ สิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิครังสุดท้ าย

: บริ ษัท เพาเวอร์ ไลน์ เอ็นจิเนียริ"ง จํากัด (มหาชน) (PLE-W3)

ลูกค้ าที"ได้ สิทธิในการจองซือ ตามรายชื"อปิ ดสมุดทะเบียนในวันที"

: 23 พฤศจิกายน 2561

อัตราส่วนและราคาจอง
ระยะเวลาการจองซือและใช้ สิทธิ

: ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย : หุ้นสามัญ 1 หุ้น ราคา 2.20 บาท
: วันที" 29 พฤศจิกายน 2561 - 13 ธันวาคม 2561

ระยะเวลาการจองซือและใช้ สทิ ธิ_NVDR

: วันที" 29 พฤศจิกายน 2561 - 12 ธันวาคม 2561
เฉพาะวันทําการ ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง เวลา 15.30 น.

กรณีท่านลูกค้ าประสงค์ ให้ ทสิ โก้ ดาํ เนินการยืนเอกสารการใช้ สิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิครัง$ สุดท้ าย
ขอให้ ส่งเอกสารประกอบการจองซือฉบับจริง ทีกรอกข้ อมูลครบถ้ วนถูกต้ อง มายัง บล.ทิสโก้ ภายในเวลาทีกําหนด ดังนี
กรณีชําระค่าจองซือด้ วยเช็คบุคคล, แคชเชียร์ เช็ค, ดร๊ าฟท์
กรณีชําระค่าจองซือด้ วยการโอนเงิน
กรณีลกู ค้ าได้ รับสิทธิจาก NVDR
วิธีชําระเงิน

ส่ งกลับถึงบล. ทิสโก้ ภายใน วันที 7 ธันวาคม 2561
: ส่ งกลับถึงบล. ทิสโก้ ภายใน วันที 11 ธันวาคม 2561
: ส่ งกลับถึงบล. ทิสโก้ ภายใน วันที 7 ธันวาคม 2561

โอนเงิน ได้ ตงแต่
ั

: วันที" 29 พฤศจิกายน 2561 - 11 ธันวาคม 2561

เช็คบุคคล ลงวันที"

: วันที" 29 พฤศจิกายน 2561 - 12 ธันวาคม 2561

แคชเชียร์ เช็ค, ดร๊ าฟท์

: ซือวันไหนลงวันที"วนั นัน แต่ไม่เกิน วันที" 7 ธันวาคม 2561

รายละเอียดของบัญชีธนาคารที"ใช้ รับชําระค่าจองซือ (สัง" จ่าย)

: “บัญชีการจองซือ$ หุ้นสามัญเพิมทุน บมจ.เพาเวอร์ ไลน์ เอ็นจิเนียริง”
โอนเงินได้ ที ธนาคารกรุงเทพ จํากัด(มหาชน) สาขาบางจาก
ประเภทบัญชีออมทรัพย์ เลขที 179-4-64545-5

วิธีชําระเงิน_NVDR
เช็คบุคคล ลงวันที"

: วันที" 29 พฤศจิกายน 2561 - 12 ธันวาคม 2561

แคชเชียร์ เช็ค, ดร๊ าฟท์

: ซือวันไหนลงวันที"วนั นัน แต่ไม่เกิน วันที" 7 ธันวาคม 2561

รายละเอียดของบัญชีธนาคารที"ใช้ รับชําระค่าจองซือ (สัง" จ่าย)

: ''Power Line Engineering Public Company Limited for
-Securities Subscription''

เอกสารประกอบการจองซือ$
1. ใบเบิกหุ้น (ตามแนบ)
2. ใบแจ้ งความจํานงใช้ สิทธิ ระบุข้อมูลเพื"อเข้ าบัญชี “บริ ษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด” สมาชิกผู้ฝากเลขที" “002”)
3. ใบรับรองการจอง กรณีไม่มีใบรับรองการจอง ลูกค้ าต้ องโทร.สอบถามเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที"เบอร์ 02-009-9999 (TSD)
4. สําเนาบัตรประชาชน(รับรองสําเนาถูกต้ อง) กรณีบตั รประชาชนตลอดชีพกรุณาแนบสําเนาทะเบียนบ้ าน(รับรองสําเนาถูกต้ อง)
5. หลักฐานการชําระเงิน ฉบับจริ ง
ตัวแทนในการรับจอง และสถานทีติดต่ อ
บริ ษัท เพาเวอร์ ไลน์ เอ็นจิเนียริ"ง จํากัด (มหาชน) ชัน 6 เลขที" 2 ซอยสุขมุ วิท 81 (ศิริพจน์) ถนนสุขมุ วิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม.10260
ติดต่อ ฝ่ ายเลขานุการบริ ษัท Tel.0-2332-0345 ต่อ 1127, 1221
(สําหรับผู้ถือหุ้น NVDR ติดต่อยื"นเอกสารได้ ที" บล.ทิสโก้ จํากัด สํานักงานใหญ่ ชัน 4 โทร. 02-6336441-5 ระยะเวลาในการรับจองเป็ นไปตามที" NVDR กําหนด)
หมายเหตุ ** กรณีท่านลูกค้ าส่งเอกสารการจองซือไม่ทนั เวลาทีบ" ริ ษัทกําหนด หรื อเอกสารไม่ถกู ต้ องครบถ้ วนตามที"บริ ษัทตัวแทนกําหนด บริ ษัทไม่รับผิดชอบต่อผลเสียหายใดๆ
ที"อาจจะเกิดขึน ข้ อมูลข้ างต้ นใช้ สําหรับลูกค้ าทิสโก้ เท่านัน

  /  ก
Request for Securities Withdrawal / Transfer Form
, -. / Date___________________________

I/We _________________________________________________  / Account No.___________________________
 ! "#$%& '()*#+,*ก# .'+%/ก 0 ก1 10 2+2ก #1&23
hereby request TISCO Securities Company Limited to proceed per the instructions as follows :

 /(2*ก# .'GH 2#$IJ2.'#K ก*ก# .' : L(% +ก _____________________________________ % +ก__________________
Transfer securities via the TSD System

: Participant Name

Participant No.

 /(2*ก# .'O .)2 .+%/ก

Transfer securities to other accounts in TISCO Securities

 P(2 "Q2)*ก# .'

Withdraw securities in the form of a certificate

 (L2R / Other__________________________________________________________________________________________________________
)2!2 / on .................................................................................
012320  ก / Transferee Information
/(2GH 2IJ2.'#K ก*ก# .' / /(2#$*!H &Jก (&#+,*ก# .'+%/ก 0 ก1 / P(2 "Q2)*ก# .'
L(*ก# .'
Securities Name

0 2!2
*ก# .'

S2T2
SH(*T2

Number of
Shares

Cost/ Unit

Transfer via the TSD / Transfer to other accounts within TISCO Securities / Withdraw in form of a Certificate

#
L( V 2 %กT



S#"#$ 2

/(2
SH(*T2

Account Name

Account No.

ID / Passport No.

Price/Unit

5 6738 ก  /  ก
Reason for the withdrawal / transfer

99999999999999999999999999999999..9999999999999999999


(##(&!H ( !  &S2W1.L2()*#+,*ก# .'+%/ก 0 ก1 10 2+2ก # "Q2 #+&Tก"#$ก #X$ "Q2W"S  ! "#$%& '(&
#!3&ก#Y
()*#+,Z P(2X$/*#L(/(2
*ก# .' L(/(2)*กT (L2[\&+)H
* กSH( "# ก]!H #+,Z *#L(T (L2W1# !  %.* . กก #10 2+2ก #S "# ก]S # .$ (.1 &S2 
(#G+1(1) H %.* .&3
"!&)*XกH#+,Z *#L(T (L22/1."# I ก &L(2W)1R 3&%+32 3&23
.+2.()*#+,Z "^1 G.(Jก #P(2X$/*#L(/(2*ก# .' &S2)*กก#%## ก#*#L(*2H!.& 2(L2)1(0 2
I/We hereby confirm that the information herein is correct and in accordance with my intentions. These also include the case that I/we request TISCO Securities to withdraw and/or transfer
securities to other accounts. I/We would be responsible for any liabilities, which may cause from the above transactions to TISCO Securities or any other person, without any conditions.
I/We acknowledge that, upon request from the Revenue Department or any other authorities, TISCO Securities shall disclose the information herein.



(0 #$ H c## 2. "Q2 0 2!2 &+2 / I/We would like to pay the fee amounting to _____________________________  /1. / Baht by
 &+2%1 / e / &+2/(2 (Cash / Cheque / Money Transfer)
 P(2 ก &+2K ก(&
(Withdraw from my cash deposit account)
1:;:.320  (5=0>?;-/3201 =) / Authorized Signature ______________________________________________________

H c## 2. ___________________________   ) %#e # &+2 H ____________________  ___________________ !2 ______________________________
Fee
Receipt No.
Date

BK-EM-14-001

