

หนังสือแจ้ งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริ ษัท วินเทจ วิศวกรรม จากัด (มหาชน)






วันที่ 12 มิถนุ ายน 2560
เรื่ อง

แจ้ งสิทธิการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุนของบริ ษัท วินเทจ วิศวกรรม จากัด (มหาชน)

เรี ยน

ท่านผู้ถือหุ้นบริ ษัท วินเทจ วิศวกรรม จากัด (มหาชน)

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย



1. หนังสือแจ้ งการจัดสรร และเอกสารการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท วินเทจ วิศวกรรม จากัด (มหาชน)
2. ใบจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริ ษัท วินเทจ วิศวกรรม จากัด (มหาชน)
3. ใบรับรองสิทธิการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึง่ ออกโดย บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
4. ใบนาฝากแบบ Bill Payment
5. เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์นาหลักทรัพย์ฝากเข้ าบัญชีบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์
(Issuer Account) เท่านัน้
6. หนังสือมอบอานาจสาหรับการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริ ษัท วินเทจ วิศวกรรม จากัด (มหาชน)
7. แผนที่สถานที่รับจองซื ้อและรับชาระเงินค่าจองซื ้อหุ้น
ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560 ของบริ ษัท วินเทจ วิศวกรรม จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ได้ มีมติ
อนุมตั ิการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 249,174,014 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 30
ของทุน จดทะเบี ยนช าระแล้ ว ของบริ ษั ท ฯ ให้ แ ก่ ผ้ ูถื อ หุ้น เดิ ม ตามสัด ส่ว นการถื อ หุ้น (Right Offering) และจ านวน
83,058,004 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้ วของบริ ษัทฯ เพื่อเสนอขาย
ให้ แก่บคุ คลในวงจากัด (Private Placement) ในแบบมอบอานาจทัว่ ไป (General Mandate) โดยบริ ษัทฯ จะออกและ
เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครัง้ เดียวเต็มจานวนหรื อแต่บางส่วนก็ได้ โดยเสนอขายเป็ นคราวเดียวหรื อเป็ นคราวๆ ไปก็ได้
อย่างไรก็ตาม ไม่ว่ากรณีใดๆ จานวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม (Right Offering) และบุคคลใน
วงจากัด (Private Placement) ตามแบบมอบอานาจทัว่ ไป (General Mandate) นี ้ จะต้ องมีจานวนรวมกันไม่เกิ น
249,174,014 หุ้น หรื อไม่เกินกว่าร้ อยละ 30 ของทุนชาระแล้ วของบริ ษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการมีมติอนุมตั ิการเพิ่มทุน
แบบมอบอานาจทัว่ ไป (General Mandate)
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 6/2560 ประชุมเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ตามที่ได้ รับมอบหมายจากที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 ได้ มีมติอนุมตั ิให้ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 249,174,014 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 1 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้ วของบริ ษัทฯ ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทฯ (Right Offering)
ในราคาหุ้นละ 2.19 บาท ในอัตราเสนอขาย 10 หุ้นเดิมต่อ 3 หุ้นสามัญเพิ่มทุน



ทั ง้ นี ้ ผู้ ถื อ หุ้ นเดิ ม มี สิ ท ธิ จ องซื อ้ หุ้ นสามั ญ เพิ่ ม ทุ น เกิ น กว่ า สิ ท ธิ ข องตนตามอั ต ราส่ ว นที่ ก าหนดไว้ ได้
(Oversubscription) โดยการแสดงความจ านงการจองซื อ้ หุ้นสามัญ เพิ่ มทุนเกิ น สิท ธิ ใ นใบจองซือ้ หุ้น สามัญ ในคราว
เดียวกับการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิและต้ องชาระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จองซื ้อเกินสิทธิทงจ
ั ้ านวน ทังนี
้ ้ ผู้ถือ
หุ้นทีจ่ องซื ้อหุ้นเกินกว่าสิทธิจะได้ รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีห้ นุ ที่เหลือจากการจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
เดิมที่ได้ จองซื ้อตามสิทธิครบถ้ วนทังหมดแล้
้
วเท่านัน้ โดยหลักเกณฑ์สาหรับการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ มี
ดังนี ้
กรณีมีห้ นุ เหลือมากกว่ าหุ้นที่จองซือ้ เกินกว่ าสิทธิ
ในกรณีที่มีห้ นุ เหลือจากการจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นตามสัดส่วนในรอบแรกแล้ ว บริ ษัทจะจัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือ
ให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นซึ่งแสดงความจานงจองซื ้อเกิ นสัดส่วนตามสัดส่วนการถือหุ้นจนกว่าจะหมด หรื อไม่สามารถจัดสรรได้
เนื่องจากเป็ นเศษหุ้น หรื อจนกว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะจองซื ้อหุ้นดังกล่าวอีกต่อไป
กรณีมีห้ นุ เหลือน้ อยกว่ าหุ้นที่จองซือ้ เกินกว่ าสิทธิ
(ก) ผู้ถือหุ้นที่จองซื ้อหุ้นเกินกว่าสิทธิแต่ละราย จะได้ รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่จอง
ซื ้อเกินกว่าสิทธิรายนัน้ ๆ (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการคานวณ ให้ ปัดเศษของหุ้นนันทิ
้ ้ง) ทังนี
้ ้ จานวนหุ้น
ที่มีสทิ ธิได้ รับการจัดสรรจะไม่เกินจานวนที่ผ้ ถู ือหุ้นแต่ละรายจองซื ้อและชาระค่าจองซื ้อแล้ ว
(ข) ในกรณีที่ยงั มีห้ นุ คงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้ อ (ก) อยูอ่ ีก ให้ จดั สรรให้ แก่ผ้ ทู ี่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิแต่ละ
ราย และยังได้ รับการจัดสรรไม่ครบ ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนัน้ (ใน
กรณีที่มีเศษของหุ้นจากการคานวณ ให้ ปัดเศษของหุ้นนันทิ
้ ้ง) โดยจานวนหุ้นที่มีสิทธิได้ รับการจัดสรรจะไม่
เกินจานวนหุ้นที่ผ้ ถู ือหุ้นแต่ละรายจองซื ้อและชาระค่าจองซื ้อแล้ ว ทังนี
้ ้ ให้ ดาเนินการจัดสรรหุ้นให้ แก่ผ้ ทู ี่จอง
เกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้ อ (ข) นี ้จนกระทัง่ ไม่มีห้ นุ เหลือจากการจัดสรร
การจัดสรรหุ้นที่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดข้ างต้ นไม่วา่ กรณีใด จะต้ องไม่ทาให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่จองซื ้อหุ้นเกิน
กว่า สิทธิ ใด ถือครองหุ้นของบริ ษัทในลักษณะที่เพิ่มขึ ้นจนถึงหรื อข้ ามผ่านจุดที่ต้องทาคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ (Tender
Offer) ตามที่ กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ.12/2554 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการ
เข้ าถือหลักทรัพย์ เพื่อครอบงากิจการ (“ประกาศ ทจ.12/2554”) หรื อในลักษณะที่เป็ นการฝ่ าฝื นข้ อจากัดการถือหุ้นของ
คนต่างด้ าวตามที่กาหนดไว้ ใน ข้ อบังคับของบริ ษัท
ทัง้ นีบ้ ริ ษัท ได้ แ จ้ ง วัน ก าหนดรายชื่ อผู้ถือ หุ้นที่ มีสิท ธิ ใ นการจองซื อ้ หุ้น สามัญ เพิ่ม ทุน ตามสัด ส่วนการถื อ หุ้น
(Record Date) คือวันที่ 5 มิถุนายน 2560 และให้ รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตาม
สัดส่วนการถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่ได้ มีการแก้ ไข
เพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 6 มิถนุ ายน 2560 และบริ ษัทกาหนดวันจองซื ้อและชาระเงินค่าจองซื ้อหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนที่จะเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจานวนหุ้นที่ผ้ ถู ื อหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ในวันที่ 19 - 23
มิถนุ ายน 2560 รวม 5 วันทาการโดยมีรายละเอียดของการจัดสรรตามที่ปรากฏในหนังสือแจ้ งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่สง่ มาด้ วยนี ้ (สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 1)



บริ ษัทจึงเรี ยนมาเพื่อแจ้ งสิทธิของท่านในการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึง่ มีจานวนตามที่ระบุในใบรับรองสิทธิการ
จองซื ้อหุ้นซึ่งออกโดยบริ ษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด (สิ่งที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 3) โดยรายละเอียดการ
จองซื ้อหุ้นสามัญดังกล่าวเป็ นไปตามที่ระบุในหนังสือแจ้ งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่สง่ มาด้ วยนี ้ (สิ่งที่สง่ มาด้ วยลาดับ
ที่ 1)
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(โสรัจ โรจนเบญจกุล)
ประธานกรรมการ

(translation)

June 12, 2017

Subject

Notification of Rights to Subscribe for Newly Issued Ordinary Shares of Vintage
Engineering Public Company Limited

To

Shareholders of Vintage Engineering Public Company Limited

Enclosure

1. Notice of the Allocation and Subscription Documents of Newly Issued Ordinary
Shares of Vintage Engineering Public Company Limited
2. Subscription Form for Newly Issued Ordinary Shares of Vintage Engineering
Public Company Limited
3. Certificate of the Subscription Entitlement issued by Thailand Securities
Depository Co., Ltd.
4. Bill Payment Form
5. Additional Subscription Documents for the Subscriber who wishes to Deposit the
Securities into the Issuer Account
6. Power of Attorney form for the Subscription of Newly Issued Ordinary Shares of
Vintage Engineering Public Company Limited
7. Map of Venues of Subscription and Payment for the Newly Issued Ordinary
Shares

The 2017 Annual General Meeting of Shareholders of Vintage Engineering Public Company Limited
(the “Company”) has resolved to issue and offer 249,174,014 newly issued ordinary shares with
a par value of Baht 1 per share, equivalent to 30 percent of the paid-up capital of the Company to the
existing shareholders (Right Offering) and 83,058,004 newly issued ordinary shares with a par value of
Baht 1 per share, equivalent to 10 percent of the paid-up capital of the Company to specific persons
(Private Placement basis) under General Mandate basis. In this regard, the Company may entirely or
partially allocate the newly issued ordinary shares, whether in single or sequential allocation.
Whichever the case, the aggregate number of newly issued ordinary shares to be allotted to the
existing shareholders (Right Offering) and specific persons under private placement basis shall not
exceed 249,174,014 shares or 30 percent of the paid-up registered capital of the Company as at the
date the Board of Directors approves the increase of registered capital under general mandate basis.
The Board of Directors Meeting No. 6/2017, held on May 22, 2017 as authorized by the 2017 Annual
General Meeting of Shareholders, resolved to offer 249,174,014 newly issued ordinary shares with a
par value of Baht 1 per share, equivalent to 30 percent of the paid-up capital of the Company to the
existing shareholders (Right Offering), at the subscription price of Baht 2.19 each, at the ratio of 10
existing shares to 3 newly issued ordinary shares.
In this regard, existing shareholders shall be entitled to subscribe for the newly issued ordinary shares
in excess of their right in proportion to the stipulated ratio (Oversubscription) by expressing their
intention to subscribe for the newly issued ordinary shares in excess of their entitlement in the

(translation)
subscription form and pay the subscription price in full for the shares subscribed in excess of their
entitlement at the same time with the subscription for the newly issued ordinary shares according to
their entitlement. In such case, existing shareholders who subscribe shares exceeding their right shall
be allotted with oversubscribed shares only in the case where there are shares remaining after an
allocation to existing shareholders who subscribe for shares proportionately to their right. Criteria for
an oversubscription of the newly issued ordinary shares are as follows:
In case where the remaining newly issued ordinary shares exceed the number of shares
oversubscribed for:
In the case that where there are unsubscribed shares from the first-round allocation, the Company will
re-allocate those unsubscribed shares to the shareholder who wishes to over subscribe the shares
exceeding their right in accordance with theirs shareholding ratio until all shares are fully subscribed
or until none of the shareholders wishes to subscribe for those unsubscribed shares.
In case where the remaining newly issued ordinary shares are fewer than the number of shares
oversubscribed for:
(a)

Each shareholder who subscribes for shares in excess of their entitlement shall be allotted
with shares proportionately to existing shareholding of shareholder who oversubscribes
(fractions of share derived from calculations shall be discarded). The number of shares to be
allotted shall not exceed the number of shares for which each shareholder has subscribed and
has paid the subscription price.

(b)

In the case that there are shares remaining after the allocation under clause (a), such shares
shall be allotted to shareholders who subscribe in excess of their entitlement and have not
received shares in full, proportionate to their shareholding (fractions of share derived from
calculations shall be discarded). Whereas the amount of shares to be allotted shall not exceed
the amount for which each shareholder has subscribed and has paid the subscription price. The
allotment of shares to shareholders who oversubscribed under this clause shall be repeated
until there is no share remaining after the allocation.

In any case, the aforementioned oversubscription of shares shall not cause any subscriber to hold
shares in the Company in the amount that reaches or crosses the tender offer threshold which
specified in the Notification of the Capital Market Supervisory Board no. Tor Chor 12/2554 re: criteria,
conditions and methods of takeover (the “Tor Chor 12/2554 Notification”), or in a manner which
violates the foreign shareholding limit as specified in the Company’s’ Articles of Association.
In this regard, the Company has fixed June 5, 2017 as the record date to determine the list of the
Company’s shareholders entitled to subscribe for the newly issued ordinary shares under the Rights
Offering and to compile the list of shareholders entitled to subscribe for the newly issued ordinary
shares under the Rights Offering pursuant to Section 225 of the Securities and Exchange Act B.E. 2535
(as amended) by closing the shareholder register book on June 6, 2017. The subscription period and
payment for newly issued ordinary shares are June 19 to June 23, 2017, 5 business days in total.
The details of the

(translation)
allocation are set out in the Notice of the Allocation of Newly Issued Ordinary Shares enclosed
herewith (Enclosure No. 1).
The Company would like to notify you of your entitlement to subscribe for the newly issued ordinary
shares of the Company in the number indicated in the Certificate of the Subscription Entitlement
issued by Thailand Securities Depository Co., Ltd. (Enclosure No. 3). The details of the share
subscription are set out in the Notice of the Allocation of Newly Issued Ordinary Shares enclosed
herewith (Enclosure No. 1).

Please be informed accordingly
Respectfully yours,

……………………….…………..

(Mr.Soraj Rojanabenjakul)
Chairman of the Board

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 1
หนังสือแจ้ งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ส่ วนที่ 1
ข้ อมูลการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
1.

ชื่อและสถานที่ตงั ้ ที่ติดต่ อได้ ของบริษัทฯ
บริ ษัท วินเทจ วิศวกรรม จำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”)
เลขที่ 128 ซอยเลีย่ งเมืองนนทบุรี 10 ตำบลบำงกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
หมำยเลขโทรศัพท์ : 02-965-6310
หมำยเลขโทรสำร : 02-965-6319
เว็บไซต์บริษัท : http://www.vte.co.th/

2.

วัน เดือน ปี และครัง้ ที่ของการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถอื หุ้นซึ่งได้ มีมติให้ จัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุน
ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท ครัง้ ที่ 3/2560 :
ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
:
ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท ครัง้ ที่ 6/2560 :

3.

เมื่อวันที่ 3 มีนำคม 2560
เมื่อวันที่ 27 เมษำยน 2560
เมื่อวันที่ 22 พฤษภำคม 2560

รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท ครัง้ ที่ 6/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 พฤษภำคม 2560 ตำมที่ได้ รับมอบหมำยจำกที่
ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษำยน 2560 ได้ มีมติที่สำคัญเกี่ยวกับกำรจัดสรรหุ้น
สำมัญเพิ่มทุน ดังต่อไปนี ้
3.1

หุ้นสามัญเพิ่มทุน
ประเภทของหุ้น



:

หุ้นสำมัญ

ทุนจดทะเบียนชำระแล้ วก่อนกำร :
เพิ่มทุน

830,580,047 บำท มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 1.00 บำท

ทุ น ที่ จ ะช ำระเพิ่ ม ส ำหรั บ กำร :
จั ด สรรหุ้ นสำมัญ เพิ่ ม ทุ น ให้ แก่
ผู้ ถื อ หุ้ นเดิ ม ของบริ ษั ท ฯ ตำม
สัดส่วนกำรถือหุ้น

249,174,014 บำท มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 1.00 บำท

ทุนจดทะเบียนชำระแล้ วหลังกำร :
เพิ่ ม ทุ น ให้ แก่ ผ้ ู ถื อ หุ้ นเดิ ม ของ
บริ ษั ท ฯ ตำมสัด ส่ว นกำรถื อ หุ้น
(กรณี ที่ มี ก ำรจองซื อ้ หุ้ นสำมัญ
เพิ่มทุนครบทังจ
้ ำนวน)

1,079,754,061 บำท มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 1.00 บำท

1

จำนวนหุ้นที่จะจัดสรร

:

249,174,014 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 1.00 บำท

อัตรำส่วนกำรจองซื ้อ

:

10 หุ้นสำมัญเดิม ต่อ 3 หุ้นสำมัญใหม่

รำคำที่เสนอขำย

:

2.19 บำทต่อหุ้น

วิธีกำรจัดสรร

:

บริ ษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขำยครัง้ เดียวเต็มจำนวน
หรื อแต่บำงส่วนก็ได้ โดยจะออกและเสนอขำยในครำวเดียวกันทังจ
้ ำนวน
หรื อเป็ นครำวๆ ไป ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทฯ ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น
(Rights Offering) ในอัตรำส่วน 10 หุ้นสำมัญเดิม ต่อ 3 หุ้นสำมัญใหม่
ในกรณีที่มีเศษของหุ้น ให้ ปัดเศษของหุ้นนันทิ
้ ้ง โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิ ที่จะ
จองซือ้ หุ้นในจำนวนที่เกินกว่ำสิทธิ ของตนได้ ในรำคำเสนอขำยหุ้นละ
2.19 บำท
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่มีห้ นุ สำมัญเพิ่มทุนเหลือจำกกำรจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นตำม
สัดส่วนในรอบแรกแล้ ว บริ ษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือ
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นซึ่งแสดงควำมจำนงจองซื ้อเกินสัดส่วนตำมสัดส่วนกำรถือ
หุ้นจนกว่ำจะหมด หรื อไม่สำมำรถจัดสรรได้ เนื่องจำกเป็ นเศษหุ้น หรื อ
จนกว่ำไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรำยใดประสงค์ที่จะจองซื ้อหุ้นดังกล่ำวอีกต่อไป
ในกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น
(Rights Offering) นัน้ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิ จองซื ้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนเกินกว่ำ
สิทธิ ของตนตำมอัตรำส่วนที่กำหนดไว้ ข้ำงต้ นได้ (Oversubscription)
โดยผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื ้อหุ้นเกินกว่ำสิทธิของตนจะได้ รับกำรจัดสรรหุ้นที่
จองซื ้อเกินกว่ำสิทธิ ก็ต่อเมื่อมีห้ นุ สำมัญเพิ่มทุนคงเหลือจำกกำรจัดสรร
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมที่ได้ จองซื ้อตำมสิทธิ ครบถ้ วนทังหมดแล้
้
วเท่ำนันโดย
้
รำยละเอียดจะเป็ นไปตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.4 ของเอกสำรฉบับนี ้

4.

วันกาหนดรายชื่อผู้ถอื หุ้นเพื่อสิทธิในการจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท ครัง้ ที่ 6/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 พฤษภำคม 2560 ตำมที่ได้ รับมอบหมำยจำกที่
ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษำยน 2560 ได้ มีมติให้ กำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิใน
กำรจองซื ้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 5 มิถนุ ำยน 2560 และให้ รวบรวมรำยชื่อ
ตำมมำตรำ 225 ของพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่ได้ มีกำรแก้ ไขเพิ่มเติม) โดยวิธี
ปิ ดสมุดทะเบียนพักกำรโอนหุ้นในวันที่ 6 มิถนุ ำยน 2560

5.

กาหนดการจองซือ้ และรับชาระเงินค่ าจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน
5.1

ระยะเวลาการจองซือ้ และรับชาระเงินค่ าจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน
ตังแต่
้ วนั ที่ 19 มิถนุ ำยน 2560 ถึงวันที่ 23 มิถนุ ำยน 2560 (รวม 5 วันทำกำร) ตังแต่
้ เวลำ 09.00 น. ถึง 16.00 น.
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5.2

ตัวแทนการรับจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน
ฝ่ ำยปฏิบตั ิกำร
บริ ษัทหลักทรัพย์ ทรี นีตี ้ จำกัด
ชัน้ 25 อำคำรบำงกอกซิตี ้ทำวเวอร์ 179 ถนนสำทรใต้ แขวงทุง่ มหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 0-2343-9630-40
โทรสำร : 0-2343-9687

5.3

สถานที่รับจองซือ้ และรับชาระเงินค่ าจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน
บริ ษัทหลักทรัพย์ ทรี นีตี ้ จำกัด
ชัน้ 25 อำคำรบำงกอกซิตี ้ทำวเวอร์ 179 ถนนสำทรใต้ แขวงทุง่ มหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 0-2343-9630-40
โทรสำร : 0-2343-9687
สำหรั บผู้ถือ หุ้น ที่ถื อหุ้นในระบบไร้ ใบหุ้น (Scripless) กรุ ณ ำติ ดต่อบริ ษั ทหลัก ทรั พย์ ที่ผ้ ูถือ หุ้น มีบัญชี ซือ้ ขำย
หลักทรัพย์และมีห้ นุ สำมัญของบริ ษัทฯ ฝำกไว้ เพื่อให้ บริ ษัทหลักทรัพย์นนๆ
ั ้ ดำเนินกำรรวบรวมเอกสำรและยื่น
เรื่ องให้ แก่ บริ ษัทหลักทรัพย์ ทรี นีตี ้ จำกัด ซึ่งเป็ นตัวแทนรับจองซื ้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุน ณ สถำนที่รับจองซื ้อตำมที่
แสดงข้ ำงต้ น

5.4

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
5.4.1

กรณีผ้ ถู ือหุ้นจองซื ้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนตำมสิทธิหรื อน้ อยกว่ำสิทธิที่ได้ รับกำรจัดสรร ผู้ถือหุ้นรำยดังกล่ำว
จะได้ รับกำรจัดสรรทังจ
้ ำนวนที่จองซื ้อ

5.4.2

กรณีผ้ ถู ือหุ้นจองซื ้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนเกินกว่ำสิทธิที่ได้ รับกำรจัดสรร (Oversubscription) ผู้ถือหุ้นรำย
ดังกล่ำวจะต้ องแสดงควำมจำนงกำรจองซื ้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนเกินสิทธิ ในใบจองซื ้อหุ้นสำมัญในครำว
เดียวกับกำรจองซื ้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนตำมสิทธิและต้ องชำระเงินค่ำหุ้นสำมัญเพิ่มทุนที่จองซื ้อเกินสิทธิทงั ้
จำนวน
ในกรณีที่มีห้ นุ สำมัญเพิ่มทุนคงเหลืออันเนื่องมำจำกกำรคำนวณ และ/หรื อ กำรจองซื ้อของผู้ถือหุ้นเดิม
ให้ คณะกรรมกำรบริ ษัท และ/หรื อ บุคคลที่ได้ รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริ ษัท มีอำนำจและดุลย
พินิจในกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนที่คงเหลือดังกล่ำวให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทฯ ที่ประสงค์จะจองซื ้อ
หุ้นในจ ำนวนที่เกิ น กว่ำสิทธิ ของตนได้ ตำมสัดส่วนกำรถื อหุ้นได้ อีกในรำคำเสนอขำยเดียวกัน ทัง้ นี ้
หลักเกณฑ์สำหรับกำรจองซื ้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนเกินกว่ำสิทธิ มีดงั ต่อไปนี ้
กรณีที่มีห้ นุ สำมัญเพิ่มทุนคงเหลือมำกกว่ำหุ้นที่จองซื ้อเกินกว่ำสิทธิ
บริ ษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนคงเหลือดังกล่ำวให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทฯ ที่แสดงควำมจำนงใน
กำรจองซื ้อหุ้นเกินกว่ำสิทธิ ของตนและชำระค่ำจองซื ้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนดังกล่ำวทังหมดทุ
้
กรำยตำม
จำนวนที่แสดงควำมจำนงขอจองซื ้อเกินกว่ำสิทธิ ของตน (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นสำมัญเพิ่มทุนที่เกิด
จำกกำรคำนวณ ให้ ปัดเศษของหุ้นนันทิ
้ ้ง)
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กรณีที่มีห้ นุ สำมัญเพิ่มทุนคงเหลือน้ อยกว่ำหุ้นที่จองซื ้อเกินกว่ำสิทธิ
(ก)

ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื ้อหุ้นเกินกว่ำสิทธิของตนแต่ละรำย จะได้ รับกำรจัดสรรตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น
เดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื ้อหุ้นเกินกว่ำสิทธิ (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นสำมัญเพิ่มทุนที่เกิดจำกกำร
คำนวณ ให้ ปัดเศษของหุ้นนันทิ
้ ้ง) ทังนี
้ ้ จำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้ รับกำรจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้น
สำมัญเพิ่มทุนที่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมแต่ละรำยได้ จองซื ้อและชำระค่ำจองซื ้อแล้ ว

(ข)

ในกรณีที่ยงั มีห้ นุ สำมัญเพิ่มทุนคงเหลือจำกกำรจัดสรรตำมข้ อ (ก) บริ ษัทจะจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
เดิมที่จองซื ้อเกินกว่ำสิทธิ แต่ละรำยและยังได้ รับกำรจัดสรรไม่ครบ ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นเดิม
ของผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื ้อเกินกว่ำสิทธิของตนแต่ละรำยนัน้ (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นสำมัญเพิ่มทุน
ที่เกิดจำกกำรคำนวณ ให้ ปัดเศษของหุ้นนันทิ
้ ้ง) โดยจำนวนหุ้นที่มีสทิ ธิได้ รับกำรจัดสรรจะไม่เกิน
จำนวนหุ้นสำมัญเพิ่มทุนที่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมแต่ละรำยจองซื ้อและชำระค่ำจองซื ้อแล้ ว

กำรจัดสรรหุ้นที่จองซื ้อเกินกว่ำสิทธิตำมรำยละเอียดข้ ำงต้ นไม่ว่ำกรณีใด จะต้ องไม่ทำให้ ผ้ ถู ือหุ้นเดิมที่
จองซื ้อหุ้นเกินกว่ำสิทธิใด ถือครองหุ้นของบริ ษัทฯ ในลักษณะที่เพิ่มขึ ้นจนถึ งหรื อข้ ำมผ่ำนจุดที่ต้องทำ
คำเสนอซื ้อ (Tender Offer) ตำมที่กำหนดในประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ที่ ทจ. 12/2554
เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรในกำรเข้ ำถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจกำร หรื อในลักษณะที่เป็ น
กำรฝ่ ำฝื นข้ อจำกัดกำรถือหุ้นของคนต่ำงด้ ำวตำมที่ระบุไว้ ในข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ซึ่งปั จจุบนั อนุญำตให้
คนต่ำงด้ ำวถือหุ้นอยู่ในบริ ษัทฯ ได้ ไม่เกินร้ อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่ได้ ออกจำหน่ำยแล้ วทังหมดของ
้
บริ ษัทฯ
ทังนี
้ ้ ให้ คณะกรรมกำรบริ ษัท มีอำนำจพิจำรณำกำหนดรำยละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับกำรจัดสรรหุ้น
สำมัญเพิ่มทุนดังกล่ำว เช่น (1) กำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุน เป็ นครัง้ เดียวหรื อเป็ นครำวๆ ระยะเวลำกำร
เสนอขำย กำรชำระค่ำหุ้น เงื่อนไขและรำยละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวกับกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนดังกล่ำว
(2) กำรเข้ ำเจรจำ ทำควำมตกลง และลงนำมในเอกสำรและสัญญำต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้ อง รวมทัง้ ดำเนินกำร
ต่ำงๆ อันเกี่ยวเนื่องกับกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนดังกล่ำว และ (3) ลงนำมในเอกสำรคำขออนุญำต
คำขอผ่อนผันต่ำงๆ และหลักฐำนที่จำเป็ นและเกี่ยวข้ องกับกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนดังกล่ำว ซึ่ง
รวมถึงกำรติดต่อ และกำรยื่นคำขออนุญำตหรื อขอผ่อนผัน เอกสำรและหลักฐำนดังกล่ำวต่อหน่วยงำน
รำชกำรหรื อหน่วยงำนที่เกี่ยวข้ อง และกำรนำหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ เข้ ำจดทะเบียนในตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีอำนำจในกำรดำเนินกำรอื่นใดอันจำเป็ นและสมควรเกี่ยวกับกำร
จัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนดังกล่ำว
5.5

การสละสิทธิการจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน
ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ ใช้ สทิ ธิจองซื ้อ หรื อไม่ได้ ใช้ สิทธิจองซื ้อภำยในระยะเวลำที่กำหนด หรื อไม่ได้ ชำระเงินค่ำหุ้นสำมัญ
เพิ่มทุนภำยในระยะเวลำที่กำหนดไว้ หรื อบริ ษัทฯ ไม่สำมำรถเรี ยกเก็บเงินค่ำจองซื ้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนได้ ตำม
ระยะเวลำที่กำหนด บริ ษัทฯ จะถือว่ำผู้ถือหุ้นได้ สละสิทธิในกำรจองซื ้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนในครัง้ นี ้
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5.6

เอกสารที่ใช้ ประกอบการจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน
ผู้จองซื ้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุน จะต้ องยื่นเอกสำรประกอบกำรจองซื ้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุน ดังนี ้
5.6.1

ใบจองซื ้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุน (สิง่ ที่สง่ มำด้ วย 2) ที่กรอกรำยละเอียดถูกต้ อง ครบถ้ วน ชัดเจน โดยจะต้ อง
ระบุจำนวนหุ้นที่ผ้ จู องซื ้อแต่ละรำยต้ องกำรจองซื ้อตำมสิทธิ ตำมที่แสดงไว้ ในใบรับรองสิทธิกำรจองซื ้อ
หุ้นสำมัญเพิ่มทุน และต้ องระบุจำนวนหุ้นที่ผ้ จู องซื ้อต้ องกำรจองซื ้อเกินกว่ำสิทธิ ของตนอย่ำงชัดเจน
พร้ อมลงลำยมือชื่ อผู้จองซื ้อ และในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อเป็ นนิติบคุ คล จะต้ องลงนำมโดยผู้มีอำนำจลงนำม
ของนิติบคุ คลนัน้ พร้ อมประทับตรำสำคัญของนิติบคุ คล (ถ้ ำมี) ทังนี
้ ้ ผู้ถือหุ้นสำมำรถยื่นใบจองซื ้อหุ้น
สำมัญเพิ่มทุน จำนวน 1 ใบ ต่อใบรับรองสิทธิกำรจองซื ้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุน 1 ฉบับเท่ำนัน้

5.6.2

หลักฐำนกำรชำระเงิน (แล้ วแต่กรณี)
-

ในกรณีที่ชำระค่ำจองซื ้อด้ วยเช็คบุคคล แคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ ำฟท์ (ที่สำมำรถเรียกเก็บได้ จำกสำนัก
หักบัญชีในกรุงเทพมหำนครได้ ภำยใน 1 วันทำกำรเท่ำนัน)
้ ให้ ระบุชื่อ-นำมสกุล เลขที่บตั รประจำตัว
ประชำชน หรื อเลขที่หนังสือเดินทำง (แล้ วแต่กรณี) เบอร์ โทรศัพท์ของผู้จองซื ้อที่สำมำรถติดต่อได้ ไว้
ด้ ำนหลังของเช็คบุคคล แคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ ำฟท์
- ในกรณีที่ชำระค่ำจองซื ้อด้ วยกำรโอนเงินให้ ชำระโดยใช้ แบบฟอร์ มชำระเงิน Bill Payment
(สิง่ ที่สง่ มำด้ วย 4) โดยให้ ระบุเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น หรื อเลขที่บตั รประชำชน หรื อหนังสือเดินทำง
หรื อทะเบียนนิติบคุ คลอย่ำงใดอย่ำงหนึง่ ได้
5.6.3 ใบรับรองสิทธิกำรจองซื ้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุน (สิง่ ที่สง่ มำด้ วย 3) ซึง่ ออกโดยบริ ษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จำกัด ในฐำนะนำยทะเบียนหลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ และได้ จดั ส่งทำงไปรษณีย์ลงทะเบียน
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมหนังสือฉบับนี ้



5.6.4

หนังสือมอบอำนำจให้ กระทำกำรแทน (สิ่ง ที่ส่งมำด้ วย 6) พร้ อมติดอำกรแสตมป์ 30 บำท (กรณี ที่
มอบหมำยให้ ผ้ รู ับมอบอำนำจมำกระทำกำรแทน) พร้ อมเอกสำรประกอบกำรแสดงตนของผู้จองซื ้อและ
ผู้รับมอบอำนำจ ซึง่ ลงนำมรับรองสำเนำถูกต้ อง

5.6.5

สำหรับผู้ถือหุ้นที่จองซื ้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนเกินสิทธิ และมีควำมประสงค์ที่จะรับเงินค่ำจองซื ้อหุ้นสำมัญ
เพิ่มทุนที่ไม่ได้ รับจัดสรรคืนผ่ำนกำรโอนเงินเข้ ำบัญชีเฉพำะธนำคำรกรุงเทพ ธนำคำรกสิกรไทย ธนำคำร
ไทยพำณิชย์ ธนำคำรกรุ งไทย ให้ ผ้ จู องซื ้อแนบสำเนำหน้ ำแรกของสมุดบัญชีเงินฝำกออมทรัพย์ หรื อ
กระแสรำยวันของธนำคำรดังกล่ำวข้ ำงต้ น ซึง่ เปิ ดไว้ ในนำมของผู้จองซื ้อ พร้ อมรับรองสำเนำถูกต้ องมำ
ด้ วย นอกเหนือจำกธนำคำรที่ระบุไว้ ผู้จองซื ้อจะได้ รับเงินคืนเป็ นเช็ค
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5.6.6

เอกสำรประกอบกำรแสดงตน
(ก) ผู้จองซือ้ ที่เป็ นบุคคลธรรมดำสัญชำติไทย ต้ องแนบสำเนำบัตรประจำตัวประชำชน พร้ อมลง
ลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้ อง หรื อในกรณีที่ไม่มีบตั รประจำตัวประชำชน ให้ แนบบัตรประจำตัว
ที่หน่วยงำนรำชกำรออกให้ พร้ อมแนบสำเนำทะเบียนบ้ ำนที่มีเลขประจำตัวประชำชน พร้ อมลง
ลำยมือชื่ อรั บรองสำเนำถูกต้ อง (กรณี ผ้ ูจองซื อ้ เป็ นผู้เยำว์ จะต้ องแนบสำเนำบัตรประจำตัว
ประชำชนของผู้ปกครอง (บิดำ / มำรดำ หรื อผู้แทนโดยชอบธรรม) และสำเนำทะเบียนบ้ ำนที่
ผู้เยำว์อำศัยอยู่ พร้ อมลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้ อง)
ในกรณีที่มีกำรเปลีย่ นแปลงชื่อ/นำมสกุล ซึง่ ทำให้ ชื่อ/นำมสกุลไม่ตรงกับชื่อผู้ถือหุ้นตำมที่ปรำกฏ
ในบัญชีรำยชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนพักกำรโอนหุ้น ณ วันที่ 6 มิถนุ ำยน 2560 หรื อใน
ใบรับรองสิทธิกำรจองซื ้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุน ให้ แนบสำเนำเอกสำรที่ออกโดยหน่วยงำนรำชกำร
เช่น ทะเบียนสมรส ใบหย่ำ ใบแจ้ งเปลีย่ นชื่อ/นำมสกุล เป็ นต้ น พร้ อมลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำ
ถูกต้ อง
(ข)

ผู้จองซื ้อที่เป็ นบุคคลธรรมดำซึ่งไม่มีสญ
ั ชำติไทย ต้ องแนบสำเนำใบต่ำงด้ ำว หรื อสำเนำหนังสือ
เดินทำง พร้ อมลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้ อง

(ค)

ผู้จองซื ้อที่เป็ นนิติบคุ คลที่จดทะเบียนในประเทศไทย จะต้ องแนบสำเนำหนังสือรับรองที่ออกโดย
กระทรวงพำณิชย์ฉบับล่ำสุด (ที่ออกให้ ไม่เกิน 6 เดือน) พร้ อมลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้ อง
โดยผู้มีอำนำจลงนำมของนิติบุคคลและประทับตรำสำคัญ ของนิติบุค คล (ถ้ ำมี) พร้ อมแนบ
ตัวอย่ำงลำยมื อชื่ อ ของผู้มีอำนำจลงนำมของนิติ บุคคลและสำเนำบัตรประจ ำตัว ประชำชน
สำเนำใบต่ำงด้ ำว หรื อสำเนำหนังสือเดินทำง (แล้ วแต่กรณี) ของผู้มีอำนำจลงนำมของนิติบคุ คล
ซึง่ ลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้ อง

(ง)

ผู้จองซื ้อที่เป็ นนิติบคุ คลที่จดทะเบียนในต่ำงประเทศ จะต้ องแนบสำเนำหนังสือสำคัญกำรจัดตัง้
บริ ษัท สำเนำหนังสือบริ คณห์สนธิ สำเนำข้ อบังคับ และสำเนำหนังสือรับรองฉบับล่ำสุด (หรื อ
เอกสำรอื่นในทำนองเดียวกันซึ่งออกภำยใต้ บงั คับของประเทศที่นิติบคุ คลดังกล่ำวจัดตังขึ
้ ้น) ซึ่ง
ออกโดยหน่วยงำนที่เกี่ ยวข้ องของประเทศนันๆ
้ ที่ออกให้ ไม่เกิน 12 เดือน ก่อนวันจองซื ้อหุ้น
สำมัญเพิ่มทุน พร้ อมลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้ องโดยผู้มีอำนำจลงนำมของนิติบคุ คลและ
ประทับตรำสำคัญของนิติบคุ คล (ถ้ ำมี) พร้ อมแนบตัวอย่ำงลำยมือชื่อของผู้มีอำนำจลงนำมของ
นิติบคุ คลและสำเนำหนังสือเดินทำงของผู้มีอำนำจลงนำมซึ่งลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้ อง
นอกจำกนี ้หนังสือสำคัญกำรจัดตังบริ
้ ษัทจะต้ องแสดงชื่อของนิติบคุ คล ผู้มีอำนำจลงนำม ที่อยู่
ของสำนักงำนใหญ่ และเงื่อนไขในกำรลงนำมของผู้มีอำนำจลงนำม
หมำยเหตุ: สำเนำเอกสำรประกอบกำรจองซื ้อหุ้นของนิติบคุ คลที่จดทะเบียนในต่ำงประเทศซึ่ง
ลงนำมรับรองสำเนำถูกต้ องแล้ วต้ องได้ รับกำรรั บรองลำยมือชื่อโดย เจ้ ำหน้ ำที่
Notary Public และต้ องได้ รับกำรรับรองโดยเจ้ ำหน้ ำที่ของสถำนทูตไทย หรื อ
สถำนกงสุลไทยในประเทศที่เอกสำรดังกล่ำวได้ จดั ทำขึ ้น หรื อรับรองควำมถูกต้ อง
ที่มีอำยุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันจองซื ้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุน

ทังนี
้ ้ ลำยมือชื่ อในเอกสำรประกอบกำรแสดงตนทุกฉบับต้ องตรงกับลำยมือชื่ อที่ลงนำมในเอกสำร
ประกอบกำรจองซื ้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุน



6

5.7

ขัน้ ตอนและวิธีการจองซือ้ และชาระเงินค่ าจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน
5.7.1 การจองซือ้
ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะจองซื ้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ จะต้ องกรอกรำยละเอียดในใบจองซื ้อหุ้นสำมัญ
เพิ่มทุน (สิ่งที่สง่ มำด้ วย 2) พร้ อมทังระบุ
้ จำนวนหุ้นสำมัญเพิ่มทุนที่ประสงค์จะจองซื ้อทังในส่
้ วนที่จองซื ้อ
ตำมสิทธิและเกินกว่ำสิทธิ ให้ ถกู ต้ อง ครบถ้ วน และชัดเจน พร้ อมทังลงลำยมื
้
อชื่อผู้จองซื ้อ (หรื อผู้รับมอบ
อำนำจ) จะต้ องยื่นเอกสำรประกอบกำรจองซื ้อ (ตำมรำยละเอียดที่ระบุใน ข้ อ 5.6) ณ สถำนที่จองซื ้อหุ้น
สำมัญเพิ่มทุน พร้ อมทังช
้ ำระเงินค่ำจองซื ้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนเต็มจำนวนที่จอง ทังส่
้ วนที่จองซื ้อตำมสิทธิ
และเกิ นกว่ำสิทธิ ให้ ครบถ้ วน ภำยในระยะเวลำกำรจองซือ้ และกำรชำระค่ำจองซือ้ หุ้นสำมัญเพิ่มทุนที่
กำหนด
ในกำรชำระค่ำจองซื ้อ ให้ ชำระด้ วยวิธีกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึง่ ดังต่อไปนี ้
1)

กรณีชำระเงินด้ วยเช็คบุคคล หรือแคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ ำฟท์
กำรชำระเงินด้ วยเช็คบุคคล หรื อแคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ ำฟท์ ให้ ขีดคร่ อมสัง่ จ่ำย “บริ ษัทหลักทรั พย์
ทรีนีตี ้ จากัด เพื่อการจองซือ้ หุ้น” โดยบริ ษัทฯ จะต้ องสำมำรถเรี ยกเก็บเงินได้ จำกสำนักหักบัญชี
กรุงเทพฯ ภำยใน 1 วันทำกำรเท่ำนัน้ สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีควำมประสงค์ที่จะชำระเงินด้ วยเช็คบุคคล
หรื อแคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ ำฟท์นนั ้ จะสำมำรถทำกำรจองซื ้อได้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 19 มิถนุ ำยน 2560 ตังแต่
้
เวลำ 09.00 น. ถึง 16.00 น. ถึงวันที่ 21 มิถนุ ำยน 2560 ตังแต่
้ เวลำ 09.00 น. ถึงก่อนเวลำ 15.00
น. โดยเช็คบุคคล หรื อแคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ ำฟท์ จะต้ องลงวันที่ไม่เกินวันที่ 21 มิถนุ ำยน 2560 และ
กรุ ณำระบุชื่อ นำมสกุล เลขที่บตั รประจำตัวประชำชน หรื อเลขที่หนังสือเดินทำง (แล้ วแต่กรณี )
และเบอร์ โ ทรศัพ ท์ ข องผู้จ องซื อ้ ที่ ส ำมำรถติ ด ต่ อ ได้ ไว้ ด้ ำ นหลัง เช็ ค บุค คล หรื อ แคชเชี ย ร์ เ ช็ ค
หรื อดร๊ ำฟท์ด้วย
บริ ษัทฯ งดรั บชาระเงินค่ าจองซือ้ ด้ วยเช็ค หรื อแคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ าฟท์ ทางไปรษณี ย์
และงดรับชาระเงินค่ าจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนด้ วยเงินสด

2)

กรณีชำระเงินด้ วยวิธีกำรโอนเงินให้ ใช้ แบบฟอร์ มชำระเงินแบบ Bill Payment (สิง่ ที่สง่ มำด้ วย 4)
กำรช ำระเงิ น ด้ ว ยกำรโอนเงิ น ให้ ช ำระค่ ำ จองซื อ้ โดยกำรฝำกเงิ น เข้ ำ บัญ ชี ข องบริ ษั ท ฯ ตำม
รำยละเอียดดังต่อไปนี ้

ธนำคำร : ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน)
ชื่อบัญชี ชื่อบัญชี : บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี ้ จากัด เพื่อการจองซือ้ หุ้น
Service Code : TNITY
ทังนี
้ ้กำรโอนเงินดังกล่ำว สำมำรถทำได้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 19 มิถนุ ำยน 2560 ถึงวันที่ 23 มิถนุ ำยน 2560
ระหว่ำงเวลำ 09.00 น. ถึง 16.00 น. โดยผู้ถือหุ้นสำมำรถระบุเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น หรื อเลขที่บตั ร
ประชำชน หรื อหนังสือเดินทำง หรื อทะเบียนนิติบคุ คลอย่ำงใดอย่ำงหนึง่ ได้
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับใบรับรองสิทธิกำรจองซื ้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนมำกกว่ำ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะต้ อง
เตรี ยมเอกสำรประกอบกำรจองซื ้อ ตำมจำนวนเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับใบรับรองสิทธิกำรจองซื ้อหุ้น
สำมัญเพิ่มทุน กล่ำวคือ เอกสำรประกอบกำรจองซื ้อ 1 ชุด ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเท่ำนัน้ หำกผู้ถือหุ้นจองซื ้อ


7

ด้ วยเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นหมำยเลขเดียว โดยรวมสิทธิ ที่จะได้ รับกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุน ของทุกหมำยเลข
ทะเบียนผู้ถือหุ้นเข้ ำด้ วยกันเป็ นรำยกำรเดียวกัน หรื อระบุข้อมูลดังกล่ำวในเอกสำรประกอบกำรจองซื ้อชุดเดียวกัน
ผู้จองซื ้ออำจได้ รับกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุน ไม่ครบตำมสิทธิทงหมดที
ั้
่มีตำมเลขทะเบี ยนผู้ถือหุ้นทุกหมำยเลข
รวมกัน และบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุน ให้ แก่ผ้ จู องซื ้อตำมที่เห็นสมควร หรื อไม่จดั สรร
หุ้นสำมัญเพิ่มทุน ให้ แก่ผ้ จู องซื ้อรำยดังกล่ำว
5.8

การคืนเงินค่ าจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน
ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อไม่ได้ รับกำรจัดสรรหุ้นสำมัญหรื อได้ รับกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนไม่ครบเต็มตำม
จำนวนที่จองซื ้อหรื อไม่ได้ รับหรื อได้ รับกำรจัดสรรหุ้นสำมัญในส่วนที่จองซื ้อเกินสิทธิไม่ครบเต็มจำนวนตำมที่จอง
ซื ้อ บริ ษัทฯ จะคืนค่ำจองซื ้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนสำหรับส่วนที่ไม่ได้ รับกำรจัดสรรดังกล่ำวให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้ น โดยไม่มี
ดอกเบี ้ย และไม่มีค่ำเสียหำยใดๆ ภำยใน 5 วันทำกำร วันนับตังแต่
้ วนั สิ ้นสุดกำหนดระยะเวลำกำรจองซื ้อและ
ชำระค่ำจองซื ้อ ตำมวิธีกำรใดวิธีกำรหนึง่ ดังต่อไปนี ้
ก) โอนเงินเข้ ำบัญชีธนำคำรกรุงเทพ ธนำคำรกสิกรไทย ธนำคำรไทยพำณิชย์ ธนำคำรกรุงไทย เท่ำนัน้
สำหรับผู้จองซื ้อที่มีควำมประสงค์ที่จะให้ บริ ษัทฯคืนเงินค่ำจองซื ้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนที่ไม่ได้ รับจัดสรร
คืนผ่ำนกำรโอนเงินเข้ ำบัญชีธนำคำร ให้ ผ้ จู องซื ้อแนบสำเนำหน้ ำแรกของสมุดบัญชีเงินฝำกออมทรัพย์ หรื อกระแส
รำยวันของธนำคำรดังกล่ำวข้ ำงต้ นที่ประกอบกิจกำรในประเทศไทย ซึ่งเปิ ดไว้ ในนำมของผู้จองซื ้อ พร้ อมรับรอง
สำเนำถูกต้ องมำด้ วย
ข) เช็คขีดคร่อมสัง่ จ่ำยเฉพำะในนำมของผู้จองซื ้อเท่ำนัน้
สำหรับผู้จองซื ้อที่ไม่ได้ แนบสำเนำหน้ ำแรกของสมุดบัญชีเงินฝำก หรื อไม่มีบญ
ั ชีเงินฝำกออมทรัพย์
หรื อกระแสรำยวันในนำมของผู้จองซื ้อกับธนำคำรต่ำงๆตำมที่ระบุไว้ ใน 5.7(ก) หรื อมีควำมประสงค์ที่จะรับกำรคืน
เงินค่ำจองซื ้อผ่ำนทำงเช็คนัน้ บริ ษัทฯจะจัดส่งเช็คคืนเงินทำงไปรษณี ย์ลงทะเบียนให้ แก่ผ้ จู องซื ้อตำมที่อยู่ของผู้
จองซื ้อระบุในใบจองซื ้อ หรื อที่ปรำกฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 6 มิถนุ ำยน 2560
หมำยเหตุ: ผู้จองซื ้อจะเป็ นผู้รับผิดชอบค่ำใช้ จ่ำยใดๆที่เกิดขึ ้นจำกเช็คคืนเงินค่ำจองซื ้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนที่ไม่ได้
รับกำรจัดสรรด้ วยตนเอง
ไม่ว่ำกรณีใดๆ หำกบริ ษัทฯได้ จัดส่งเช็คคืนเงินให้ แก่ผ้ ูจองซื ้อทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมที่อยู่ที่
ปรำกฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 6 มิถนุ ำยน 2560 แล้ ว ให้ ถือว่ำผู้จองซื ้อได้ รับเงินค่ำจองซื ้อในส่วนที่ไม่ได้
รับกำรจัดสรรคืนโดยชอบแล้ ว และผู้จองซื ้อไม่มีสทิ ธิเรี ยกร้ องดอกเบี ้ย และ/หรื อ ค่ำเสียหำยใดๆจำกบริ ษัทฯ อีก

5.9

วิธีการส่ งมอบหลักทรัพย์
ผู้จองซื ้อสำมำรถเลือกให้ บริ ษัทฯ ดำเนินกำรในกรณีใดกรณีหนึง่ ดังต่อไปนี ้
5.9.1



ในกรณีท่ีผ้ จู องซื ้อประสงค์จะขอรับใบหุ้นในชื่อของผู้จองซื ้อ บริ ษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศ
ไทย) จำกัด (“ศูนย์ รับฝากหลักทรั พย์ ”) ในฐำนะนำยทะเบียนของบริ ษัทฯ จะส่งมอบใบหุ้น ตำม
จำนวนที่ได้ รับกำรจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นที่ได้ รับกำรจัดสรรทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมชื่อและที่อยู่ใน
ทะเบียนผู้ถือหุ้น ภำยใน 15 วันทำกำรนับแต่วนั ปิ ดกำรจองซื ้อหุ้นสำมัญเพิ่ มทุน ซึ่งในกรณีนี ้ ผู้จองซื ้อ
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จะไม่สำมำรถขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุน ที่ได้ รับกำรจัดสรรในตลำดหลักทรัพย์ได้ จนกว่ำจะได้ รับใบหุ้น ซึ่งผู้
จองซื ้ออำจได้ รับใบหุ้น ภำยหลังจำกที่ห้ นุ สำมัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ได้ รับอนุมตั ิให้ เข้ ำทำกำรซื ้อขำยใน
ตลำดหลักทรัพย์แล้ ว
5.9.2

ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อประสงค์จะฝำกหุ้นสำมัญเพิ่มทุน ไว้ ในบัญชีของบริ ษัทหลักทรัพย์ซึ่งผู้จองซื ้อมีบญ
ั ชี
ซื ้อขำยหลักทรัพย์อยู่ บริ ษัทฯ จะดำเนินกำรนำหุ้นสำมัญเพิ่มทุน ที่ได้ รับกำรจัดสรรฝำกไว้ กบั “บริ ษัท
ศูน ย์ รั บฝำกหลัก ทรั พ ย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่ อ ผู้ฝำก” โดยศูน ย์ รั บฝำกหลัก ทรั พ ย์ แ ละบริ ษั ท
หลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสำมัญเพิ่มทุน ที่ผ้ จู องซื ้อฝำกไว้ และออกหลักฐำนกำรฝำก
ให้ แก่ผ้ จู องซื ้อ ภำยใน 7 วันทำกำรนับแต่วนั ปิ ดกำรจองซื ้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุน ซึ่งในกรณีนี ้ ผู้จองซื ้อจะ
สำมำรถขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุน ที่ได้ รับกำรจัดสรรในตลำดหลักทรัพย์ได้ ทนั ทีที่ตลำดหลักทรัพย์อนุญำต
ให้ ห้ นุ สำมัญเพิ่มทุน ทำกำรซื ้อขำยได้ ในตลำดหลักทรัพย์ ในกรณีนี ้ ชื่อของผู้จองซื ้อจะต้ องตรงกับชื่อ
ของเจ้ ำของบัญชีซื ้อขำยหลักทรัพย์ที่ผ้ จู องซื ้อประสงค์จะฝำกหุ้นสำมัญเพิ่มทุนไว้ ในบัญชีของบริ ษัท
หลักทรัพย์ดังกล่ำว มิ ฉะนัน้ บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ที่จะดำเนินกำรออกใบหุ้น ให้ แก่ผ้ จู องซือ้ ตำมข้ อ
5.9.1 แทน

5.9.3

ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อประสงค์จะฝำกหุ้นสำมัญเพิ่มทุน ไว้ ในบัญชีของบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมำชิกเลขที่
600 บริ ษัทฯจะดำเนินกำรนำหุ้นที่ได้ รับจัดสรรฝำกไว้ กบั “บริ ษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
จำกัด” โดยผู้จองซื ้อจะต้ องกรอกข้ อมูลพร้ อมลงลำยมือชื่อผู้จองซื ้อใน “เอกสำรเพิ่มเติมประกอบกำร
จองซื อ้ หลัก ทรั พ ย์ เ ฉพำะผู้ที่ ป ระสงค์ น ำหลัก ทรั พ ย์ ฝ ำกเข้ ำ บัญ ชี บ ริ ษั ท ผู้อ อกหลัก ทรั พ ย์ ( Issuer
Account) เท่ำนัน้ ” (สิ่งที่ส่งมำด้ วย 5) และกรอกข้ อ มูลใน “แบบสอบถำมสำหรั บตรวจสอบสถำนะ
FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)” โดยแนบเอกสำรดังกล่ำวให้ แก่ตวั แทนรับจองซื ้อ
ด้ วย โดยศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสำมัญเพิ่มทุน เข้ ำบัญชีดงั กล่ำวในนำม
ของผู้จองซื ้อหุ้น และออกหลักฐำนกำรฝำกให้ แก่ผ้ จู องซื ้อภำยใน 7 วันทำกำรนับแต่วนั ปิ ดกำรจองซื ้อหุ้น
สำมัญเพิ่ มทุน ซึ่งในกรณี นี ้ ผู้จองซื อ้ จะสำมำรถขำยหุ้นสำมัญเพิ่ม ทุน ที่ได้ รับ กำรจัดสรรในตลำด
หลักทรัพย์ได้ ทนั ทีที่ตลำดหลักทรัพย์อนุญำตให้ ห้ นุ สำมัญเพิ่มทุน ทำกำรซื ้อขำยได้ ในตลำดหลักทรัพย์
และหำกผู้จ องซื อ้ ต้ อ งกำรถอนหลัก ทรั พ ย์ ดัง กล่ำ วสำมำรถติ ด ต่ อ ศูน ย์ รั บ ฝำกหลัก ทรั พ ย์ ซึ่ ง จะมี
ค่ำธรรมเนียมกำรถอนหลักทรัพย์ตำมอัตรำที่ศนู ย์รับฝำกหลักทรัพย์กำหนด

ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อรำยใดกรอกรำยละเอียดกำรส่งมอบหลักทรัพย์ไม่ชดั เจน หรื อไม่ได้ ระบุวิธีกำรที่จะให้ บริ ษัทฯ ส่ง
มอบหลักทรัพย์ไว้ ในใบจองซื ้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุน บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินกำรออกใบหุ้น ให้ แก่ผ้ จู องซื ้อ
ตำมข้ อ 5.9.1 แทน
5.10 ข้ อมูลสาคัญอื่นๆ เกี่ยวกับการจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน
5.10.1 กำรจองซื ้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ซึง่ ได้ ชำระเงินค่ำจองซื ้อแล้ วไม่สำมำรถยกเลิก หรื อเพิกถอนได้
5.10.2 ผู้ถือหุ้นที่จองซื ้อจะได้ รับหลักฐำนกำรรับฝำกกำรจองซื ้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนที่ลงชื่อรับจำกเจ้ ำหน้ ำที่ผ้ รู ับ
จองซื ้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุน เพื่อเป็ นหลักฐำนในกำรรับจองซื ้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุน โดยกำรจองซื อ้ จะสมบูรณ์
ก็ตอ่ เมื่อบริ ษัทฯ สำมำรถเรี ยกเก็บเงินค่ำหุ้นสำมัญเพิ่มทุนได้ เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว
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5.10.3 หำกจำนวนหุ้นสำมัญเพิ่มทุนที่ผ้ ถู ือหุ้นระบุในใบจองซื ้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนไม่ตรงกับจำนวนเงินที่บริ ษัทฯ
ได้ รับชำระไม่ว่ำทังหมดหรื
้
อแต่บำงส่วน ไม่ว่ำด้ วยเหตุใดก็ตำมภำยในระยะเวลำกำรจองซื ้อและกำร
ชำระค่ำจองซื ้อที่กำหนด บริ ษัทฯ จะถือว่ำผู้ถือหุ้นรำยดังกล่ำวสละสิทธิในกำรจองซื ้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุน
โดยบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่จดั สรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นรำยดังกล่ำว
อนึ่ง ในกำรชำระเงินค่ำจองซื ้อ ผู้ถือหุ้นควรศึ กษำวิธีกำรชำระเงินค่ำจองซื ้อโดยละเอียด และ
ปฏิบตั ิตำมวิธีกำรและเงื่อนไขกำรชำระเงินค่ำจองซื ้อดังกล่ำว ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นไม่ได้ ปฏิบตั ิตำมวิธีกำร
และเงื่อนไขกำรชำระเงินเงินค่ำจองที่กำหนด อันเป็ นเหตุให้ บริ ษัทฯ ไม่สำมำรถเรี ยกเก็บเงินค่ำจองซื ้อ
ได้ ภำยในระยะเวลำกำรจองซื ้อและชำระค่ำจองซื ้อ บริ ษัทฯ จะถือว่ำผู้ถือหุ้นรำยดังกล่ำวสละสิทธิใน
กำรจองซื ้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุน และบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ที่จะไม่จัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
รำยดังกล่ำว
5.10.4 กรณีที่ผ้ จู องซื ้อไม่นำส่งเอกสำรตำมที่กำหนดภำยในระยะเวลำกำรจองซื อ้ อันเป็ นเหตุให้ บริ ษัทฯ ไม่
สำมำรถระบุตวั ตนของผู้จองซือ้ ได้ บริ ษัทฯ จะถื อว่ำผู้ถือหุ้นรำยดังกล่ำวสละสิทธิ ในกำรจองซือ้ หุ้น
สำมัญเพิ่มทุน และบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่จดั สรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นรำยดังกล่ำว
5.10.5 บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรปรับเปลี่ยนเงื่อนไขในกำรจองซื ้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุน วิธีกำรชำระเงินค่ำจอง
ซื ้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุน และ/หรื อ ข้ อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้ องกับวิธีกำรจองซื ้อหุ้นสำมัญ ตำมควำมเหมำะสม
ในกรณีที่เกิดปั ญหำ อุปสรรคหรื อข้ อจำกัดในกำรดำเนินงำน ทังนี
้ ้ เพื่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ กำรจองซื ้อหุ้น
สำมัญเพิ่มทุน
6.

วัตถุประสงค์ การเพิ่มทุนและการใช้ เงินทุนในส่ วนที่เพิ่ม
เงินที่ได้ รับจำกกำรเพิ่มทุนทังหมดมี
้
วตั ถุประสงค์เพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนและ/หรื อกำรชำระคืนหนี ้ ของโครงกำรก่อสร้ ำง
โรงไฟฟ้ำซึง่ ตอนนี ้มี 2 โครงกำรได้ แก่
1) โครงกำรก่อสร้ ำงโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ขนำดกำลังกำรผลิตติดตัง้ 220 MW ที่เมืองมินบู ประเทศพม่ำ
2) โครงกำรก่อสร้ ำงโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ขนำดกำลังกำรผลิตติดตัง้ 25 MW ที่เมืองบิริรัน ประเทศฟิ ลปิ ปิ นส์
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่มีเงินที่ได้ รับจำกกำรเพิ่มทุนคงเหลือภำยหลังจำกที่ใช้ สำหรับโครงกำรก่อสร้ ำงข้ ำงต้ น บริ ษัทฯ จะนำเงินที่
เหลือดังกล่ำวไปใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของโครงกำรก่อสร้ ำงอื่นๆ ต่อไป และ/หรื อนำไปลงทุนเพื่อขยำยธุรกิจของบริ ษัท

7.

ประโยชน์ ท่ บี ริษัทฯ จะพึงได้ รับจากการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
เพื่อให้ บริ ษัทฯ มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอต่อกำรรองรับกำรดำเนินงำนของบริ ษัทฯ และกำรขยำยธุรกิจในอนำคต ซึ่งจะทำ
ให้ บริ ษัทฯ มีรำยได้ จำกกำรดำเนินงำนที่ยงั่ ยืนต่อไป

8.

ประโยชน์ ท่ ผี ้ ถู อื หุ้นจะพึงได้ รับจากการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
8.1 นโยบำยเงินปั นผล
ไม่ต่ำกว่ำร้ อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภำษี เงินได้ นติ ิบคุ คลของงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรและหลังหักสำรองต่ำงๆ ทังนี
้ ้
คณะกรรมกำรของบริ ษัท มีอำนำจในกำรพิจำรณำยกเว้ นไม่ดำเนินกำรตำมนโยบำยดังกล่ำว หรื อเปลี่ยนแปลงนโยบำย
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ดังกล่ำวได้ เป็ นครัง้ ครำว โดยอยูภ่ ำยใต้ เงื่อนไขที่กำรดำเนินกำรดังกล่ำวจะต้ องก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อผู้ถือหุ้นของ
บริ ษัทฯ เช่น ใช้ เป็ นทุนสำรองสำหรั บกำรชำระคืนเงินกู้ ใช้ เป็ นเงิ นลงทุนเพื่อขยำยธุรกิ จของบริ ษัทฯ หรื อกรณีมีกำร
เปลีย่ นแปลงสภำวะตลำด ซึง่ อำจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริ ษัทฯ ในอนำคตได้
8.2 ผู้จองซื ้อหุ้นเพิ่มทุนครัง้ นี ้จะมีสิทธิรับเงินปั นผลจำกกำรดำเนินงำนเริ่ มตังแต่
้ งวด
ผู้จองซือ้ หุ้นเพิ่มทุนในครั ง้ นีจ้ ะมีสิทธิ รับเงิ นปั นผลจำกกำรดำเนินงำนของบริ ษัทฯ เริ่ มตังแต่
้ ผ้ จู องซื ้อได้ รับกำร
จดทะเบียนเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ แล้ ว
8.3 อื่น ๆ
- ไม่มี 9.

รายละเอียดอื่นที่จาเป็ นสาหรับการใช้ ประกอบการตัดสินใจลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
– ไม่มี –
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ส่ วนที่ 2
ข้ อมูลเบือ้ งต้ นของบริษัท วินเทจ วิศวกรรม จากัด (มหาชน)
1. ชื่อและสถานที่ตงั ้ ของบริษัท
ชื่อ
สำนักงำนใหญ่

: บริ ษัท วินเทจ วิศวกรรม จำกัด (มหำชน)
: เลขที่ 128 ซอยเลีย่ งเมืองนนทบุรี 10 ตำบลบำงกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
โทรศัพท์ 02-965-6310-8 โทรสำร 02-965-6319
2. ประเภทกิจการและลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท
บริ ษัท วินเทจ วิศวกรรม จำกัด (มหำชน) จดทะเบียนก่อตังเป็
้ นบริ ษัทจำกัด เมื่อวันที่ 25 พฤษภำคม 2535 ในนำม
บริ ษัท วินเทจ เทคโนโลยี จำกัด ด้ วยทุนจดทะเบียนเริ่ มแรก 1 ล้ ำนบำท โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจรับเหมำติดตังระบบ
้
ไฟฟ้ำและสือ่ สำรประกอบอำคำร ในปี 2547 บริ ษัทฯเปลีย่ นชื่อเป็ นบริ ษัท วินเทจ วิศวกรรม จำกัด พร้ อมเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น
20 ล้ ำนบำท ภำยหลังกำรเพิ่มทุนดังกล่ำว บริ ษัทฯได้ ขยำยธุรกิจไปสูธ่ ุรกิจรับเหมำติดตังระบบเครื
้
่ องกลและระบบปรับอำกำศใน
ปี 2549 และได้ ขยำยธุรกิจไปสูธ่ ุรกิจให้ บริ กำรบำรุงรักษำระบบวิศวกรรมประกอบอำคำรในปี 2550 ต่อมำเมื่อ วันที่ 8 สิงหำคม
2551 บริ ษัทฯได้ แปรสภำพเป็ นบริ ษัทมหำชนจำกัด และมีกำรซื ้อขำยหลักทรัพย์ของบริ ษัทฯครัง้ แรกเมื่อวันที่ 9 มีนำคม 2554
ปั จจุบนั บริ ษัทฯ ประกอบธุรกิจวิศวกรรมแบบครบวงจร ให้ บริ กำรรับเหมำ ติดตังและกำรให้
้
บริ กำรบำรุ งรักษำที่เกี่ยวข้ องกับ
ระบบวิศวกรรมประกอบอำคำร ครอบคลุมทังธุ
้ รกิจกำรลงทุนในธุรกิจพลังงำนซึง่ เป็ นกำรลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังงำนทดแทน
ในต่ำงประเทศ และกำรรับเหมำก่อสร้ ำงโรงไฟฟ้ำพลังงำนทดแทน
2.1. ประเภทการประกอบธุรกิจ
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริ ษัท วินเทจ วิศวกรรม จำกัด (มหำชน) (บริ ษัทฯ) ประกอบธุรกิจ 3 ประเภทดังนี ้
ธุรกิจการลงทุนในธุรกิจพลังงาน
บริ ษัทฯ ได้ ขยำยกำรลงทุนในธุรกิจพลังงำนเพิ่มขึ ้น โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในธุรกิจพลังงำนไฟฟ้ำแสงอำทิตย์ เริ่ มจำกกำร
ลงทุนในบริ ษัท พลังงำนเพื่อโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จำกัด (Green Earth Power (Thailand) Co., Ltd. (GEP)) ซึ่งมี
วัตถุประสงค์หลักในกำรลงทุนในบริ ษัทที่ดำเนินธุรกิจพัฒนำและบริ หำรจัดกำรโครงกำรไฟฟ้ำ ซึ่งปั จจุบนั GEP มีแผนกำรลงทุน
ในกำรก่อสร้ ำงและพัฒนำโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ขนำดกำลังกำรผลิต 220 เมกะวัตต์ ที่เมืองมินบู ประเทศเมียน
มำร์
นอกจำกนี ้บริ ษัทฯ ได้ จดั ตังบริ
้ ษัทย่อยชื่อ บริ ษัท วินเทจ โฮลดิ ้ง เจแปน จำกัด เพื่อเข้ ำลงทุนในโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำน
แสงอำทิตย์ ขนำดกำลังกำรผลิต 1.2 เมกะวัตต์ ซึง่ ตังอยู
้ ท่ ี่เมืองคะโงะชิมะ ประเทศญี่ปนุ่ พร้ อมกันนี ้ เมื่อวันที่ 7 มกรำคม 2559
บริ ษัทฯได้ มีกำรลงทุนในบันทึกข้ อตกลงเพื่อจัดตังกิ
้ จกำรร่ วมกับ W Energy Inc. และ Mr. Norberto Ramirez Ong เพื่อเข้ ำซื ้อ
และก่อสร้ ำงโรงงำนผลิตพลังงำนไฟฟ้ำแสงอำทิตย์ ขนำด 25 เมกะวัตต์ ที่เมืองบิลลิรัน ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ โดยบริ ษัทฯ มีหน้ ำที่
รับผิดชอบในกำรเป็ นผู้รับเหมำก่อสร้ ำงโครงกำรเท่ำนัน้
ธุรกิจรับเหมาติดตัง้ ระบบวิศวกรรม
บริ ษัทฯ ดำเนินงำนรับเหมำติดตังระบบวิ
้
ศวกรรมประกอบอำคำรอย่ำงเต็มรู ปแบบสำหรับอำคำรทุกประเภท อำทิ เช่น
อำคำรสำนักงำน, อำคำรพำณิชย์, อำคำรพักอำศัย, โรงแรม, โรงพยำบำล, ศูนย์กำรค้ ำ, โรงงำนอุตสำหกรรม, คอนโดมิเนียม,
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อำคำรเรี ยนมหำวิทยำลัยและโรงไฟฟ้ำ โดยบริ ษัทฯ เป็ นบริ ษัทรับเหมำติดตังระบบวิ
้
ศวกรรมประกอบอำคำรขนำดกลำงที่มีควำม
เชี่ยวชำญหลำกหลำยครอบคลุมงำนรับเหมำทังที
้ ่เกี่ยวข้ องกับภำครัฐและภำคเอกชน
ธุรกิจเหมืองถ่ านหิน
บริ ษัทฯ ได้ ประกอบธุรกิจด้ ำนเหมืองถ่ำนหินโดยลงทุนผ่ำนบริ ษัทย่อยชื่อ บริ ษัท WorldMax Management จำกัด ซึ่ง
บริ ษัทย่อยดังกล่ำวได้ มีกำรลงนำมบันทึกควำมเข้ ำใจ (MOU) กับ PT. China Coal Geology Mining ประเทศอินโดนีเซีย ซึง่ เป็ น
บริ ษัทย่อยของรัฐวิสำหกิจของประเทศจีน เพื่อเป็ นผู้ได้ รับสิทธิ์กำรจัดจำหน่ำยแต่เพียงผู้เดียวของถ่ำนหินที่ผลิตได้ จำกเหมือง
จำนวน 4 แห่งบนเกำะ Kalimantan นอกจำกนี ้บริ ษัท WorldMax Management จำกัด ได้ มีกำรลงนำมกับบริ ษัท Tader Coal
SCM จำกัด ซึง่ เป็ นธุรกิจถ่ำนหินขนำดใหญ่ในประเทศจีนที่มีควำมต้ องกำรขันต
้ ่ำ 2.5 ล้ ำนตันต่อเดือน ภำยใต้ บนั ทึกควำมเข้ ำใจ
นี ้บริ ษัท Tader Coal SCM จำกัด จะรับซื ้อถ่ำนหินทังหมดซึ
้
่งผลิตได้ จำกเหมืองทัง้ 4 แห่ง บนเกำะ Kalimantan พร้ อมกันนี ้
บริ ษัทฯได้ มีกำรเข้ ำร่วมลงทุนใน PT Sunhub Mining International Limited (SMI) ในสัดส่วนร้ อยละ 25 ของหุ้นที่จำหน่ำยแล้ ว
ทังหมดของ
้
SMI เพื่อได้ รับสิทธิในกำรเป็ นผู้บริ หำรจัดกำรใบอนุญำตเหมืองถ่ำนหินและกำรขุดเจำะเหมืองของ PT Tadjahan
Antang Mineral (TAM)
2.2. โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

2.3. การประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทวินเทจ วิศวกรรม จากัด (มหาชน)
กลุม่ บริ ษัท วินเทจ วิศวกรรม จำกัด (มหำชน) ประกอบธุรกิจวิศวกรรมแบบครบวงจร ครอบคลุมทังธุ
้ รกิจกำรลงทุนใน
ธุรกิจพลังงำนซึง่ เป็ นกำรลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังงำนทดแทนในต่ำงประเทศ และกำรรับเหมำก่อสร้ ำงโรงไฟฟ้ำพลังงำน
ทดแทนโดยกำรดำเนินธุรกิ จผ่ำนทำงบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วมต่ำงๆ นอกจำกนีก้ ลุ่มบริ ษัทฯ ยังได้ ประกอบธุรกิ จกำร
ให้ บริ กำรรับเหมำติดตังและกำรให้
้
บริ กำรบำรุ งรักษำที่เกี่ยวข้ องกับระบบวิศวกรรมประกอบอำคำรซึ่งมีกลุม่ ลูกค้ ำในกลุม่
ธุรกิจอสังหำริ มทรัพย์, โรงแรม, โรงงำนอุตสำหกรรม และ งำนรำชกำร
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2.4. การประกอบธุรกิจของบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
กลุม่ บริ ษัท วินเทจ วิศวกรรม จำกัด (มหำชน) ได้ แบ่งกำรดำเนินงำนของบริษัทในกลุม่ ตำมประเภทธุรกิจ ดังนี ้
ธุรกิจวิศวกรรมและก่ อสร้ าง
บริษัท วินเทจ อีพีซี จากัด
บริ ษัท วินเทจ อีพีซี จำกัด จดทะเบียนเป็ นนิติบคุ คลเมื่อวันที่ 15 กรกฎำคม 2559 โดยมีวตั ถุประสงค์ในกำรประกอบ
กิจกำรคือเพื่อดำเนินธุรกิจงำนวิศวกรรม จัดหำ และก่อสร้ ำงงำนโครงกำรขนำดใหญ่ และสนับสนุนกำรเงินระหว่ำงก่อสร้ ำง และ
รวมถึงกำรจัดหำแหล่งเงินกู้เพื่อสนับสนุนธุรกิจ โดยมี ทนุ จดทะเบียน 1,000,000 บำท แบ่งออกเป็ น 100,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ
10 บำท บริ ษัท วินเทจ วิศวกรรม จำกัด (มหำชน) มีสดั ส่วนกำรถือหุ้นร้ อยละ 99.997 โดยต่อมำมีกำรเพิ่มทุนอีกจำนวน 499
ล้ ำนบำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจำนวน 49,900,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 10 บำท ให้ กบั ผู้ถือหุ้นเดิม รวมเป็ นทุนจด
ทะเบียนใหม่ 500 ล้ ำนบำทเพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์
ในปี ที่ผ่ำนมำบริ ษัท วินเทจ อีพีซี จำกัด ให้ บริ กำรจัดหำอุปกรณ์ที่ใช้ ในก่อสร้ ำงโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์
ขนำดกำลังกำรผลิต 25 เมกะวัตต์ ในจังหวัดบิลริ ัน ประเทศฟิ ลปิ ปิ นส์ และโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ขนำดกำลังกำร
ผลิต 220 เมกะวัตต์ ในเมืองมินบู ประเทศเมียนมำร์
บริษัท วีทีอี อินเตอร์ เนชันแนล คอนสตรัคชั่น จากัด
บริ ษัท วีทีอี อินเตอร์ เนชันแนล คอนสตรั คชั่น จ ำกัด จดทะเบียนเป็ น นิ ติบุคคลเมื่อวันที่ 15 กรกฎำคม 2559 โดยมี
วัตถุประสงค์ในกำรประกอบกิจกำรคือธุรกิจงำนวิศวกรรม จัดหำ และก่อสร้ ำงงำนโครงกำรขนำดใหญ่ และสนับสนุนกำรเงิน
ระหว่ำงก่อสร้ ำง และรวมถึง กำรจัด หำแหล่ง เงิ นกู้เ พื่อสนับ สนุนธุร กิ จ โดยมีทุนจดทะเบีย น 1,000,000 บำท แบ่ง ออกเป็ น
100,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท บริ ษัท วินเทจ วิศวกรรม จำกัด (มหำชน) มีสดั ส่วนกำรถือหุ้นร้ อยละ 99.997
บริ ษัท วีทีอี อินเตอร์ เนชันแนล คอนสตรัคชัน่ จำกัด ให้ บริ กำรรับเหมำก่อสร้ ำงโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์
ขนำดกำลังกำรผลิต 220 เมกะวัตต์ ในเมืองมินบู ประเทศเมียนมำร์ (Myanmar) แก่บริ ษัท GEP(Myanmar)Co.,Ltd.
บริษัท วินเทจ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จากัด
บริ ษัท วินเทจ เอ็นจิเนียริ่ ง แอนด์ คอนสตรั คชั่น จำกัด จดทะเบียนเป็ นนิติบุคคลเมื่อวันที่ 7 สิงหำคม 2558 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจด้ ำนอสังหำริ มทรัพย์และก่อสร้ ำง รวมถึงด้ ำนระบบวิศวกรรมประกอบอำคำรอย่ำงเต็มรู ปแบบ
ด้ วยทุนจดทะเบียน 10,000,000 บำท แบ่งออกเป็ น 1,000,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท โดยบริ ษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ
100
ทังนี
้ ้ในปี 2559 เพื่อขยำยโอกำสทำงธุรกิจและกำรแข่งขัน ตลอดจนให้ กำรบริ กำรของบริ ษัทฯ สำมำรถดำเนินกำรได้ อย่ำง
เต็มรู ปแบบมำกขึ ้น จึงดำเนินกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนจำกทุนจดทะเบียน 10,000,000 บำท เป็ นทุนจดทะเบียน110,000,000
บำท แบ่งออกเป็ นหุ้นสำมัญ 11,000,000 หุ้น โดยมีมลู ค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 10 บำท
กิจการร่ วมค้ าวีเทค
ในวันที่ 11 พฤศจิกำยน 2558 บริ ษัทได้ ทำสัญญำร่วมค้ ำ “กิจกำรร่วมค้ ำวีเทค” ร่วมกับบริ ษัท วินเทจ เอ็นจิเนียริ่ ง แอนด์
คอนสตรัคชัน่ จำกัด ซึ่งบริ ษัทมีสดั ส่วนกำรร่ วมทุนอยู่ที่ร้อยละ 10 เพื่อเป็ นผู้รับเหมำก่อสร้ ำงอำคำรเรี ยนและปฏิบตั ิกำรคลินิก
ศึกษำสัตวแทพย์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ และโครงกำรอื่น โดยสัญญำฉบับนี ้จะสิ ้นสุดลง เมื่อกิจกำรร่ วมค้ ำไม่สำมำรถ
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ประกวดรำคำจ้ ำงงำนเหมำตำมโครงกำรที่ระบุในสัญญำได้ หรื อเมื่องำนที่เสนอรำคำผ่ำนจนได้ ทำสัญญำได้ กระทำแล้ วเสร็ จลง
และได้ มีกำรชำระบัญชีระหว่ำงคูส่ ญ
ั ญำนี ้เสร็ จสิ ้นลงแล้ ว
ทังนี
้ ้ในปี 2559 กิจกำรร่วมค้ ำวีเทคได้ ร่วมแข่งขันประกวดรำคำและมีงำนที่อยูใ่ นระหว่ำงดำเนินกำร จำนวน 3 โครงกำร
ธุรกิจโรงไฟฟ้ า
บริษัท วินเทจ โฮลดิง้ เจแปน จากัด
บริ ษัท วินเทจ โฮลดิง้ เจแปน จำกัด จดทะเบียนเป็ นนิติบุคคลเมื่อวันที่ 11 สิงหำคม 2558 โดยมีวัตถุป ระสงค์ เพื่ อ
ทำกำรศึกษำและพิจำรณำกำรลงทุนในโครงกำรโรงไฟฟ้ำในประเทศญี่ปนุ่ ด้ วยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บำท แบ่งออกเป็ น
100,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท โดยบริ ษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 100
โดยในปี 2558 บริ ษัท วินเทจ โฮลดิ ้ง เจแปน จำกัด ได้ มีกำรลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ ซึ่งตังอยู
้ ่ที่เมือง
คะโงะชิ ม ะ (Kagoshima) ประเทศญี่ ปุ่ น ด้ ว ยกำรเข้ ำ ซื อ้ กิ จ กำรโรงไฟฟ้ำ พลัง งำนแสงอำทิ ต ย์ ร วมทัง้ กำรรั บ โอนอุป กรณ์
เครื่ องจักร และใบอนุญำตต่ำงๆ สิทธิตำมสัญญำซื ้อขำยไฟฟ้ำ (Power Purchase Agreement) สิทธิ ตำมสัญญำเช่ำที่ดิน
รวมทังทรั
้ พย์สินและสิทธิตำมสัญญำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องในกำรก่อสร้ ำง พัฒนำ ดำเนินกำร และบริ หำรจัดกำรโครงกำรโรงไฟฟ้ำ
พลังงำนแสงอำทิตย์ดงั กล่ำว ซึง่ มีมลู ค่ำกำรซื ้อขำยในเบื ้องต้ นประมำณ 148,614,631 บำท โดยจะลงทุนเข้ ำซื ้อหุ้นในลักษณะที่
ไม่มีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนนใน Energy Gateway Number 1 (EGN) ซึ่งเป็ นบริ ษัทจำกัดที่จัดตังขึ
้ ้นภำยใต้ กฎหมำยแห่ง
ประเทศญี่ปนุ่ ซึง่ กำรลงทุนในครัง้ นี ้ ส่งผลให้ บริ ษัท วินเทจ โฮลดิ ้ง เจแปน จำกัด มีกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนจำก 1,000,000 บำท
เป็ น 150,000,000 บำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจำนวน 14,900,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท เพื่อให้ เพียงพอต่อกำรเข้ ำ
ลงทุนในกิจกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์แห่งนี ้
ส่วนในปี 2559 บริ ษัท วินเทจ โฮลดิ ้ง เจแปน จำกัด เข้ ำลงทุนในโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ขนำดกำลังกำร
ผลิต 980.98 กิโลวัตต์ ที่เมืองอิงะ (Iga) ในประเทศญี่ปนุ่ ซึง่ รวมถึงอุปกรณ์ เครื่ องจักร ใบอนุญำตต่ำงๆ สิทธิตำมสัญญำซื ้อขำย
ไฟฟ้ำ (Power Purchase Agreement) สิทธิตำมสัญญำซื ้อขำยที่ดิน รวมทังทรั
้ พย์สินและสิทธิตำมสัญญำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องใน
กำรก่อสร้ ำง พัฒนำ ดำเนินกำร และบริ หำรจัดกำรโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ดงั กล่ำวผ่ำนทำง Energy Gateway
No.2 Godo Kaisha (“EGN2”) EGN2 จะทำหน้ ำที่เป็ นผู้จำหน่ำยไฟฟ้ำและดำเนินกิจกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ใน
ประเทศญี่ปนุ่
บริษัท พลังงานเพื่อโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จากัด
บริ ษัท พลังงำนเพื่อโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จำกัด จดทะเบียนเป็ นนิติบุค คลเมื่อวันที่ 30 เมษำยน 2528 ซึ่งเป็ น
Holding Company ที่มีวตั ถุประสงค์หลักในกำรลงทุนในบริ ษัทที่ดำเนินธุรกิจพัฒนำและบริ หำรจัดกำรโครงกำรโรงไฟฟ้ำ
พลังงำนทำงเลือก มีทนุ จดทะเบียนและชำระแล้ ว 24,055,900 บำท แบ่งออกเป็ นหุ้นสำมัญ 240,559 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 100 บำท
โดยในปี 2558 บริ ษัทมีกำรลงทุนใน บริ ษัท พลังงำนเพื่อโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จำกัด (Green Earth Power
(Thailand) Co., Ltd.) (GEP) ด้ วยกำรเข้ ำซื ้อหุ้นสำมัญของ GEP จำนวน 30,908 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 100 บำท คิดเป็ นร้ อย
ละ 12 ของหุ้นสำมัญทังหมดของ
้
GEP ซึ่งปั จจุบนั GEP มีแผนกำรลงทุนในกำรก่อสร้ ำงและพัฒนำโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำน
แสงอำทิตย์ขนำดกำลังกำรผลิต 220 เมกะวัตต์ ที่เมืองมินบู ประเทศเมียนมำร์
ในเดือนกุมภำพันธ์ ปี 2559 GEP ได้ จดจัดตังบริ
้ ษัทในประเทศเมียนมำร์ ชื่อ GEP (Myanmar) Co., Ltd. เพื่อเป็ น
Project Company ในกำรพัฒนำโครงกำรโรงไฟฟ้ำประเทศเมียนมำร์ ซึง่ ต่อมำในเดือนมีนำคม 2559 GEP Myanmar ได้ ลงนำม
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ในสัญญำซื ้อขำยไฟฟ้ำ (Power Purchase Agreement) กับหน่วยงำน Myanmar Electric Power Enterprise (MEPE) เพื่อซื ้อ
ขำยไฟฟ้ำ
ธุรกิจถ่ านหิน
บริษัท WorldMax Management จากัด
บริ ษัท WorldMax Management จำกัด (WorldMax) จดทะเบียนเป็ นนิติบคุ คลเมื่อวันที่ 18 มิถนุ ำยน 2555 เพื่อรองรับ
กำรขยำยกำรลงทุนในต่ำงประเทศ โดยบริ ษัทฯถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 100 โดยบริ ษัทย่อยแห่งนี ้มีห้ นุ จดทะเบียน 50,000 หุ้น
พร้ อมบริ ษัทได้ ชำระทุนในบริ ษัทย่อยครัง้ แรกจำนวน 1 USD
WorldMax ได้ รับกำรแต่งตังจำก
้
SMI ซึ่งเป็ นบริ ษัทที่ประกอบธุรกิจกำรบริ หำรจัดกำรเหมืองถ่ำนหินที่รัฐ Kalimantan
ประเทศอินโดนีเซียให้ เป็ นตัวแทนจำหน่ำยถ่ำนหิน แต่เพียงผู้เดียว ทังนี
้ ้ผู้บริ หำรของบริ ษัทฯ เล็งเห็นว่ำกำรได้ รับแต่งตังเป็
้ น
ตัวแทนจำหน่ำยถ่ำนหินในครัง้ นี ้เป็ นโอกำสที่ดีของบริ ษัทฯ ในกำรขยำยธุรกิจเข้ ำสู่กลุม่ พลังงำนซึ่งเป็ นธุรกิจที่มีอนำคตและ
สำมำรถสร้ ำงผลกำไรให้ แก่บริ ษัทฯ ได้
ต่อมำผู้บริ หำรของบริ ษัทฯ มีกำรเจรจำกับผู้ถือหุ้นของ SMI เพื่อขยำยกำรลงทุนในธุรกิจเหมืองถ่ำนหินโดยกำรเข้ ำเป็ นผู้
ถือหุ้นใน SMI เพื่อให้ บริ ษัทฯได้ รับผลตอบแทนโดยตรงจำกผลกำไรของกำรขำยถ่ำนหินของ SMI นอกเหนือจำกรำยได้ ที่มำจำก
กำรเป็ นตัวแทนจำหน่ำยถ่ำนหินของ WorldMax ดังนันคณะกรรมกำรบริ
้
ษัทฯ จึ งพิจำรณำและอนุมตั ิให้ บริ ษัทฯ เข้ ำลงทุนโดย
กำรซื ้อหุ้นของ SMI จำก WWI ซึ่งกำรลงทุนโดยกำรถือหุ้นใน SMI ครัง้ นี ้จะส่งผลให้ บริ ษัทฯ มีแหล่งรำยได้ อื่นเพิ่มเติม
นอกเหนือจำกรำยได้ จำกธุรกิจรับเหมำติดตังระบบวิ
้
ศวกรรมเป็ นกำรลดควำมเสีย่ งจำกกำรพึง่ พิงแหล่งรำยได้ จำกธุรกิจ เดียวและ
ทำให้ บริ ษัทฯ สำมำรถนำผลกำไรจำกธุรกิจเหมืองถ่ำนหินกลับมำเป็ นผลตอบแทนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นได้
PT Sunhub Mining International Limited Company (SMI)
บริ ษัท วินเทจ วิศวกรรม จำกัด (มหำชน) (“บริ ษัทฯ”) เข้ ำทำรำยกำรได้ มำซึง่ สินทรัพย์ซงึ่ เป็ นหุ้นของ PT Sunhub Mining
International Limited (SMI) จำนวน 13,767 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 100,000 รู เปี ยอินโดนีเซีย (IDR) (หรื อประมำณ 10.33
เหรี ยญดอลล่ำร์ สหรัฐ (USD)) หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 25 ของหุ้นที่จำหน่ำยได้ แล้ วทังหมดของ
้
SMI ในรำคำซื ้อหุ้นละ 43,580 บำท
รวมเป็ นรำคำซื ้อหุ้นของ SMI ทังสิ
้ ้น 599,965,860 บำท
SMI จดทะเบียนเป็ นนิติบคุ คลเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกำยน 2550 ภำยใต้ กฎหมำยของประเทศอินโดนีเซีย ในรู ปแบบของ
กำรลงทุนจำกต่ำงประเทศ ซึ่งได้ รับอนุญำตให้ ชำวต่ำงประเทศถือหุ้นได้ ร้อยละ 100 เพื่อประกอบธุรกิจเกี่ยวกับกำรบริ หำร
จัดกำรเหมืองถ่ำนหิน ทังด้
้ ำนกำรขุด กำรขนส่ง และกำรตลำด ทังกำรขำยภำยในประเทศและส่
้
งออก โดยเมื่อวันที่ 25 ตุลำคม
2555 SMI ได้ ลงนำมในสัญญำ Management Cooperation Agreement และ Sale and Purchase of Coal Agreement (Off
take) ร่ วมกับ PT Tadjahan Antang Mineral (TAM) โดยเงื่อนไขของสัญญำนันให้
้ สิทธิ SMI ในกำรเป็ นผู้บริ หำรจัดกำร
ใบอนุญำตเหมืองถ่ำนหินของ TAM แต่เพียงผู้เดียว และสิทธิ SMI ในกำรดำเนินกำรเพื่อสนับสนุนกำรขุดเจำะเหมือง รวมถึงสิทธิ
ในกำรเป็ นผู้รับซื ้อถ่ำนหินที่ขดุ ได้ แต่เพีย งผู้เดียว ทังนี
้ ้ SMI ได้ แต่งตัง้ บริ ษัท WorldMax Management จำกัด ซึ่งเป็ นบริ ษัท
ย่อยของบริ ษัท วินเทจ วิศวกรรม จำกัด (มหำชน) ให้ เป็ นตัวแทนจำหน่ำยถ่ำนหินแต่เพียงผู้เดียว ซึง่ ต่อมำวันที่ 21 มีนำคม 2556
SMI ได้ รับใบอนุญำต Special Mining Service Business License for Transportation and Sales จำกกระทรวงเหมืองแร่และ
ถ่ำนหินเพื่อให้ สำมำรถดำเนินกำรขนส่งและส่งออกสินค้ ำได้
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ธุรกิจอื่นๆ
บริษัท แคปปิ ตอล คอร์ จากัด
บริ ษัท แคปปิ ตอล คอร์ จำกัด จดทะเบียนเป็ นนิติบคุ คลเมื่อวันที่ 10 สิงหำคม 2555 โดยมีวตั ถุประสงค์ประกอบธุรกิ จ
เพื่อกำรลงทุนในธุรกิจอื่นที่มีโอกำสในกำรสร้ ำงผลตอบแทนที่เหมำะสม ทังบริ
้ ษัทฯ ในและนอกตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดยจะไม่ดำเนินธุรกิจใดที่ขดั แย้ งกับกำรประกอบธุรกิจหลักของบริ ษัท วินเทจ วิศวกรรม จำกัด (มหำชน) บริ ษัทย่อยแห่งนี ้มีทนุ
จดทะเบียน 10,000,000 บำท แบ่งออกเป็ น 1,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 10 บำท โดยบริ ษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ
100
ในช่วงเวลำที่ผ่ำนมำ บริ ษัท แคปปิ ตอลคอร์ จำกัด ได้ มีกำรลงทุนในหลักทรัพย์ในควำมต้ องกำรของตลำดในกลุม่ หุ้น
พื ้นฐำนดี ควำมเสีย่ งต่ำใน SET 50 และ SET 100 แต่ด้วยกำรปรับตัวลดลงของมูลค่ำหลักทรัพย์ ผู้บริ หำรจึงตัดสินใจระงับกำร
ลงทุนในหลักทรัพย์ และศึกษำธุรกิจอื่นเพื่อเพิ่มโอกำสกำรลงทุนต่อไป
บริษัท โนว่ า เอเชีย จากัด
บริ ษัท โนว่ำ เอเชีย จำกัด จดทะเบียนเป็ นนิติบุคคลเมื่อวันที่ 25 สิงหำคม 2558 โดยมีวตั ถุประสงค์ประกอบธุรกิจที่
ปรึกษำทำงกำรเงินและกำรลงทุนในโครงกำรต่ำงๆ ที่มีโอกำสในกำรสร้ ำงผลกำไรที่เหมำะสม โดยจะไม่ดำเนินธุรกิจใดที่ขดั แย้ ง
กับกำรประกอบธุรกิจหลักของกลุม่ บริ ษัท วินเทจ วิศวกรรม จำกัด (มหำชน) ด้ วยทุนจดทะเบียน 10,000,000 บำท โดยแบ่งเป็ น
หุ้นสำมัญ 1,000,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท โดยบริ ษัท วินเทจ วิศวกรรม จำกัด (มหำชน) ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 100
ในปี 2559 บริ ษัท โนว่ำ เอเชีย จำกัด ได้ ทำหน้ ำที่เป็ นที่ปรึ กษำทำงกำรเงินและกำรลงทุน ให้ แก่กลุ่มบริ ษัท วินเทจ
วิศวกรรม จำกัด (มหำชน) ในโครงกำรต่ำงๆ รวมทังให้
้ บริ กำรที่ปรึกษำทำงกำรเงินให้ กบั บริ ษัทอื่นๆด้ วยเช่นกัน
กิจการร่ วมค้ าประดับวงศ์ และ วินเทจ วิศวกรรม
ในวันที่ 10 พฤษภำคม 2553 บริ ษัทได้ จดั ตัง้ “กิจกำรร่ วมค้ ำประดับวงศ์ และ วินเทจ วิศวกรรม” ร่ วมกับบริ ษัท ประดับ
วงศ์ จำกัด ซึ่งบริ ษัท มีสัดส่วนกำรร่ ว มทุนอยู่ที่ ร้อยละ 50 เพื่ อเป็ น ผู้รั บ เหมำหลักในโครงกำรก่ อสร้ ำงอำคำรปฏิบัติก ำร
วิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยรังสิต
บริ ษัทฯ มีนโยบำยที่จะใช้ โครงสร้ ำงกิจกำรเป็ นช่องทำงที่จะทำให้ สำมำรถเข้ ำประมูลงำนในภำครัฐโดยตรง โดยบริ ษัทฯ
จะเลือกผู้รับเหมำโครงสร้ ำงที่มีควำมเชื่อถือเข้ ำดำเนินกำรประมูลร่ ว มกันในลักษณะพำร์ ทเนอร์ ที่จดทะเบียนร่ วมกันเป็ นหน่วย
ภำษี กิจกำรร่ วมค้ ำ หำกชนะกำรประมูลกิจกำรร่ วมค้ ำก็จะว่ำจ้ ำงให้ บริ ษัทฯ เป็ นผู้รับเหมำงำนวิศวกรรมประกอบอำคำร และ
ว่ำจ้ ำงให้ พำร์ ทเนอร์ เป็ นผู้รับเหมำงำนโครงสร้ ำง โดยบริ ษัทฯ จะเข้ ำไปควบคุมดูแลงำนในส่วนบัญชี และกำรเ งิ นเพื่อให้ ได้
มำตรฐำนของบริ ษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ และหำกงำนก่อสร้ ำงแล้ วเสร็ จ บริ ษัทฯ ก็จะทำกำรเลิกกิจกำรร่ วมค้ ำและ
แบ่งผลกำไรกับบริ ษัทพำร์ ทเนอร์
ในปี 2556 กิจกำรร่ วมค้ ำดังกล่ำวเป็ นผู้รับเหมำก่อสร้ ำงอำคำรปฏิบตั ิกำรวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยรังสิต ซึ่งมีมู ลค่ำ
โครงกำรอยู่ที่ 273 ล้ ำนบำท โดยกิจกำรร่ วมค้ ำที่จดั ตังขึ
้ ้นนี ้จะว่ำจ้ ำงบริ ษัท ประดับวงศ์ จำกัด ให้ ดำเนินกำรก่อสร้ ำงอำคำร
มูลค่ำทังสิ
้ ้น 187 ล้ ำนบำท และว่ำจ้ ำงบริ ษัทฯ ในกำรติดตังระบบวิ
้
ศวกรรมประกอบอำคำรมูลค่ำทังสิ
้ ้น 86 ล้ ำนบำท โดยสัญญำ
กิจกำรร่วมค้ ำนี ้จะเลิกกันเมื่อคูส่ ญ
ั ญำได้ ปฏิบตั ิงำนในโครงกำรเสร็ จสิ ้นและได้ สง่ มอบงำนแก่ผ้ วู ำ่ จ้ ำงเรี ยบร้ อยแล้ ว ซึง่ ในปั จจุบนั
คูส่ ญ
ั ญำได้ ปฏิบตั ิงำนในโครงกำรเสร็ จสิ ้นและส่งมอบงำนแก่ผ้ วู ำ่ จ้ ำงแล้ ว ทำให้ สถำนะปั จจุบนั ไม่ได้ มีกำรดำเนินกำรใดๆ ทังสิ
้ ้น
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ทังนี
้ ้ปั จจุบนั กิจกำรร่วมค้ ำประดับวงศ์ และ วินเทจ วิศวกรรม อยู่ในระหว่ำงกำรดำเนินกำรปิ ดกิจกำรให้ แล้ วเสร็ จภำยในปี
2560
3. ข้ อมูลรายชื่อกรรมการผู้บริหารและโครงสร้ างของผู้ถอื หุ้น
คณะกรรมกำรบริ ษัทประกอบด้ วย
ลาดับ
รายชื่อกรรมการ
ตาแหน่ ง
1. นำยโสรัจ โรจนเบญจกุล
ประธำนกรรมกำรบริ ษัทและประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำร
2. นำยไพบูลย์ เธียรพิริยะตระกูล
กรรมกำร
3. นำยไซ กง ฟุง
กรรมกำร
4. นำยศุภศิษฏ์ โภคินจำรุรัศมิ์
กรรมกำร
5. นำยออง ทีฮำ
กรรมกำร
6. น.ส.หทัยชนก วชิรพงศ์
กรรมกำร
7. นำยนิพนธ์ อรุณพูลศิล
กรรมกำรอิสระและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
8. นำยปรำโมทย์ กอบคุณนันท์
กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ
9. นำยประยุทธ วิบลู ย์ศิริชยั
กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมการผู้มีอานาจลงนามแทนบริษัทตามหนังสือรับรองของบริษัท
นำยโสรัจ โรจนเบญจกุล ลงลำยมือชื่อร่วมกับนำยไพบูลย์ เธียรพิริยะตระกูล พร้ อมประทับตรำสำคัญของบริ ษัท
คณะกรรมกำรตรวจสอบประกอบด้ วย
ลาดับ
รายชื่อกรรมการ
ตาแหน่ ง
1. นำยนิพนธ์ อรุณพูลศิล
กรรมกำรอิสระและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
2. นำยปรำโมทย์ กอบคุณนันท์
กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ
3. นำยประยุทธ วิบลู ย์ศิริชยั
กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ
คณะผู้บริ หำรของบริ ษัทฯ ประกอบด้ วย
ลาดับ
รายชื่อ
1. นำยโสรัจ โรจนเบญจกุล
2. นำยศุภศิษฏ์ โภคินจำรุรัศมิ์
3. นำยออง ทีฮำ
โครงสร้ ำงผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถอื หุ้น 10 รายแรก ข้ อมูล ณ วันที่ 20 มีนาคม 2560
รายชื่อผู้ถอื หุ้น

1.
2.
3.
4.
5.


ตาแหน่ ง
ประธำนกรรมกำรบริ ษัทและประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำร
กรรมกำร
กรรมกำร

PLANET ENERGY HOLDINGS PTE. LTD.
นำยโสรัจ โรจนเบญจกุล
นำยวิชยั วชิรพงศ์
นำยบดินทร์ รุ่งเรื องเนำวรัตน์
นำยณรุจ วิวรรธนไกร

จานวนหุ้น (หุ้น)
85,637,713
46,639,458
41,069,700
33,830,000
21,831,200

สัดส่ วนการถือ
หุ้น (ร้ อยละ)
10.31%
5.62%
4.94%
4.07%
2.63%
18

รายชื่อผู้ถอื หุ้น
6.
7.
8.
9.
10.

นำยสมชำย สิริสถำวร
นำงเกษมศรี วรรณโรจน์
นำยสุพจน์ วรรณโรจน์
นำยพิเชษฐ์ เพิ่มทรัพย์หิรัญ
น.ส.กชกร วชิรพงศ์
รวมผู้ถอื หุ้น 10 อันดับแรก
ผู้ถือหุ้นรำยย่อยอื่น
รวม

จานวนหุ้น (หุ้น)
17,186,110
16,712,122
16,032,423
15,150,000
12,427,700
306,516,426
524,063,621
830,580,047

สัดส่ วนการถือ
หุ้น (ร้ อยละ)
2.07%
2.01%
1.93%
1.82%
1.50%
36.90%
63.10%
100.00%

4. ประวัติการเพิ่มทุนในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา
ปี 2557 ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครั ง้ ที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 27 มิถุนำยน 2557 มีมติอนุมัติกำรเพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริ ษัทฯ อีก 212,366,666 บำท โดยแบ่งเป็ นหุ้นสำมัญจำนวน 212,366,666 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 1
บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 318,550,000 บำท เป็ นทุนจดทะเบียนจำนวน 530,916,666 บำท แบ่ง
ออกเป็ นหุ้นสำมัญจำนวน 530,916,666 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 1 บำท โดยมีรำยละเอียดกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่ม
ทุนใหม่ ดังนี ้
1. จัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขำยให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมทุกรำยตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น จำนวนไม่เกิน
106,183,333 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 1 บำท เสนอขำยให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมทุกรำยตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น
โดยมีอตั รำกำรจัดสรรเท่ำกับ 3 หุ้นสำมัญ ต่อ 1 หุ้นสำมัญเพิ่มทุน โดยมีรำคำเสนอขำย 1.75 บำทต่อหุ้น
2. จัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุน จำนวน 106,183,333 หุ้น เพื่อรองรับกำรใช้ สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อ
หุ้นสำมัญของบริ ษัท ครัง้ ที่ 1 (“VTE-W1”) ที่จดั สรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมที่จองซื ้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนและได้ รับ
กำรจัดสรร จำนวน 106,183,333 หน่วย โดยมีอตั รำกำรใช้ สิทธิเท่ำกับ 1 หุ้นสำมัญเพิ่มทุน ต่อ 1 หน่วย
ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ
ปี 2558 ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 5 มิถนุ ำยน 2558 มีมติดงั ต่อไปนี ้
1. อนุมัติกำรลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ จำนวน 106,182,347 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน
530,916,666 บำท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 424,734,319 บำท แบ่งออกเป็ นหุ้นสำมัญ จำนวน
424,734,319 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 1 บำท ด้ วยกำรตัดหุ้นสำมัญจดทะเบียนคงเหลือที่ สำรองไว้ เพื่อ
รองรับกำรใช้ สทิ ธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสำมัญของ บริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 1 (VTE-W1)
2. อนุมัติกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ จำนวน 473,534,267 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน
424,734,319 บำท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 898,268,586 บำท แบ่งออกเป็ นหุ้นสำมัญจำนวน
848,851,322 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 1 บำท โดยจัดสรรหุ้นสำมัญสำมัญเพิ่มทุน ดังนี ้
2.1 จัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ จำนวน 42,473,432 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 1 บำท ให้ แก่ผ้ ถู ือ
หุ้นเดิมของบริ ษัทฯ ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละรำย (Rights Offering) ในอัตรำจัดสรร
10 หุ้นสำมัญเดิมต่อ 1 หุ้นสำมัญเพิ่มทุน
2.2 จัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ จำนวน 85,637,713 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ ุนละ 1 บำท ให้ แก่
บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึง่ ได้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของ GEP
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ปี 2559

ปี 2560

2.3 จัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ จำนวน 189,823,511 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 1 บำท ในรำคำ
หุ้นละ 2.72 บำท ให้ แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 20 รำย ซึ่งเป็ นนัก
ลงทุนที่มีศกั ยภำพทำงด้ ำนเงินทุนและมีควำมประสงค์จะลงทุนในบริ ษัทฯ
2.4 จัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ จำนวน 106,182,347 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ ุนละ 1 บำท เพื่ อ
รองรับกำรใช้ สทิ ธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสำมัญของบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 1 (VTE-W1)
2.5 จัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ จำนวน 49,417,264 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 1 บำท เพื่อรองรับ
กำรปรับสิทธิให้ แก่ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสำมัญขงอบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 1 (VTE-W1)
ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 27 เมษำยน 2559 มีมติดงั ต่อไปนี ้
1. อนุมัติ ก ำรลดทุน จดทะเบี ย นของบริ ษั ท จ ำนวน 67,688,539 บำท จำกทุน จดทะเบี ย นเดิ ม จ ำนวน
898,268,586.00 บำท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 830,580,047.00 บำท แบ่งออกเป็ นหุ้นสำมัญ
จำนวน 830,580,047 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ ุนละ 1 บำท ด้ วยกำรตัดหุ้นสำมัญ จดทะเบียนที่ยังไม่ได้
ออกจำหน่ำยโดยเป็ นหุ้นสำมัญที่ผ้ ถู ือหุ้นไม่ได้ ใช้ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสำมัญของบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 1
("VTE-W1")
2. อนุมตั ิเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทอีก 103,822,505 บำท จำกทุนจดทะเบียน 830,580,047.00 บำท
เป็ นทุนจดทะเบียน 934,402,552.00 บำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญใหม่จำนวน 103,822,505 หุ้น มูลค่ำที่
ตรำไว้ ห้ นุ ละ 1 บำท เพื่อรองรับกำรใช้ สทิ ธิ์ของใบส ำคญั แสดงสิทธิรุ่นที่2 ("VTE-W2")
ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษำยน 2560 มีมติดงั ต่อไปนี ้
1. อนุมตั ิรกำรลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท จำนวน 80,028 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิม 934,402,552 บำท
เป็ นทุนจดทะเบียนจำนวน 934,322,524 บำท โดยกำรตัดหุ้นสำมัญที่ยงั ไม่ได้ ออกจำหน่ำยของบริ ษัท
จำนวน 80,028 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 1 บำท ซึ่งเหลือจำกกำรจัดสรรไว้ เพื่อรองรับกำรออกใบสำคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสำมัญของบริ ษัท ครัง้ ที่ 2 (VTE-W2)
2. อนุมตั ิเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ จำนวน 332,232,018 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิม 934,322,524
บำท เป็ น 1,266,554,542 บำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจำนวน 332,232,018 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ
ละ 1 บำท โดยจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุน ดังนี ้
2.1 จัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจำนวน 249,174,014 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 1 บำท คิดเป็ นร้ อยละ 30
ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ วของบริ ษัทฯ เพื่อเสนอขำยให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม (Right Offering) ในแบบ
มอบอำนำจทัว่ ไป (General Mandate)
2.2 จัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจำนวน 83,058,004 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 1 บำท คิดเป็ นร้ อยละ 10 ของ
ทุนจด ทะเบียนชำระแล้ วของบริ ษัทฯ เพื่อเสนอขำยให้ แก่บคุ คลในวงจำกัด (Private Placement) ใน
แบบมอบอำนำจทัว่ ไป (General Mandate)

5. ประวัติการจ่ ายเงินปั นผลในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา
บริ ษัทฯ งดจ่ำยเงิ นปั นผลสำหรับผลกำรดำเนินงำนปี 2557 2558 และ 2559 เนื่องจำกบริ ษัทฯ มีผลประกอบกำร
ขำดทุนจำกกำรดำเนินงำน
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ส่ วนที่ 3
ข้ อมูลทางการเงินของบริษัท วินเทจ วิศวกรรม จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะทางการเงิน

(หน่ วย : ล้ านบาท)
งบการเงินรวม

งบแสดงฐานะทางการเงิน

ณ 31 มีนาคม 2560 ณ 31 ธันวาคม 2559 ณ 31 ธันวาคม 2558
มูลค่ า

สินทรัพย์
สินทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินลงทุนชัว่ ครำว
ลูกหนี ้กำรค้ ำและลูกหนี ้อื่น
- กิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน
- กิจกำรอื่น
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันและดอกเบี
้
้ยค้ ำงรับแก่กิจกำรที่
เกี่ยวข้ องกัน
รำยได้ ที่ยงั ไม่เรี ยกชำระ
- กิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน
- กิจกำรอื่น
สินค้ ำคงเหลือ
เงินจ่ำยล่วงหน้ ำผู้รับเหมำก่อสร้ ำง
เงินมัดจำเพื่อกำรลงทุนในธุรกิจพลังงำน
เงินค ้ำประกันตำมสัญญำซื ้อขำยสินค้ ำ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน
สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระค ้ำประกัน
ลูกหนี ้เงินประกันผลงำนส่วนที่ถงึ กำหนดรับคืน
เกินกว่ำหนึง่ ปี
เงินลงทุนระยะยำวอื่น - หลักทรัพย์เผื่อขำย
เงินลงทุนในบริ ษัทย่อย
เงินลงทุนในกำรร่ วมค้ ำ
เงินลงทุนในบริ ษัทร่ วม
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะยำวและดอกเบี ้ยค้ ำงรับแก่กิจกำรอื่น

เงินมัดจำและเงินจ่ำยล่วงหน้ ำเพื่อกำรลงทุน



ร้ อยละ

มูลค่ า

ร้ อยละ

มูลค่ า

ร้ อยละ

41.31
3.56

1.19
0.10

108.09
83.51

2.97
2.30

130.82
265.38

7.18
14.56

34.16
996.94

0.99
28.78

64.72
954.31

1.78
26.26

16.14
169.78

0.89
9.31

-

-

0.49

0.01

-

-

204.55
49.07
6.42
208.42
488.94
156.39
0.44
2,190.21

5.90
1.42
0.19
6.02
14.11
4.51
0.01
63.22

209.86
55.93
6.67
216.78
493.52
152.99
16.03
2,362.90

5.78
1.54
0.18
5.97
13.58
4.21
0.44
65.03

33.80
21.04
0.85
637.81

1.85
1.15
0.05
34.99

114.81

3.31

114.66

3.16

107.37

5.89

30.26

0.87

29.61

0.81

16.06

0.88

7.17
1.89
688.47
38.21
45.53

0.21
0.05
19.87
1.10
1.31

3.40
690.31
39.75
48.37

0.09
19.00
1.09
1.33

4.38
699.95
40.03
95.63

0.24
38.40
2.20
5.25
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(หน่ วย : ล้ านบาท)
งบแสดงฐานะทางการเงิน
ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สินทรัพย์ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
- ภำษีเงินได้ ถกู หัก ณ ที่จ่ำย
- อื่น ๆ
รวมสินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หนีส้ ิน
หนีส้ ินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสันจำกสถำบั
้
น
กำรเงิน
เงินกู้ยืมระยะสัน้
เจ้ ำหนี ้กำรค้ ำและเจ้ ำหนี ้อื่น
- กิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน
- กิจกำรอื่น
เงินกู้ยืมระยะสันและดอกเบี
้
้ยค้ ำงจ่ำยแก่กิจกำรที่
เกี่ยวข้ องกัน
ภำษีเงินได้ นิตบิ คุ คลค้ ำงจ่ำย
หนี ้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงินที่ถงึ กำหนดชำระ
ภำยในหนึง่ ปี
เจ้ ำหนี ้เงินประกันตำมสัญญำกำรลงทุน-กิจกำรที่
เกี่ยวข้ องกัน
เงินรับล่วงหน้ ำจำกลูกค้ ำ
- กิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน
- กิจกำรอื่น
เงินรับล่วงหน้ ำจำกกำรขำยสัญญำกำรลงทุนใน
โครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์
เจ้ ำหนี ้เงินประกันผลงำนที่ถงึ กำหนดชำระภำยใน
หนึง่ ปี
ประมำณกำรหนี ้สินระยะสัน้
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน



งบการเงินรวม
ณ 31 ธันวาคม 2559 ณ 31 ธันวาคม 2558
มูลค่ า
มูลค่ า
ร้ อยละ
มูลค่ า

ณ 31 มีนาคม 2560
มูลค่ า
ร้ อยละ
306.74
0.52
5.97

8.85
0.01
0.17

311.27
0.54
7.70

8.57
0.01
0.21

202.61
0.06
1.60

11.12
0.00
0.09

33.37
1.07
1,274.01
3,464.22

0.96
0.03
36.78
100.00

24.08
1.12
1,270.81
3,633.71

0.66
0.03
34.97
100.00

16.29
1.00
1,184,98
1,822.79

0.89
0.05
65.01
100.00

126.32

3.65

139.93

3.85

89.25

4.90

1,080.18

31.18

1,233.79

33.95

-

-

26.41
433.83

0.76
12.52

27.24
402.77

0.75
11.08

6.97
59.15

0.38
3.25

-

-

-

-

-

-

30.35

0.88

28.18

0.78

0.12

0.01

2.62

0.08

3.01

0.08

3.67

0.20

-

-

-

-

283.03

15.53

116.70
36.48

3.37
1.05

121.38
8.75

3.34
0.24

20.90

1.15

27.43

0.79

-

-

-

-

24.12

0.70

29.15

0.80

34.44

1.89

5.34
1,909.78

0.15
55.13

5.89
2,000.09

0.16
55.04

1.98
499.51

0.11
27.40
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(หน่ วย : ล้ านบาท)
งบแสดงฐานะทางการเงิน

งบการเงินรวม
ณ 31 ธันวาคม 2559 ณ 31 ธันวาคม 2558
มูลค่ า
ร้ อยละ
มูลค่ า
ร้ อยละ

ณ 31 มีนาคม 2560
มูลค่ า
ร้ อยละ

หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยำว
หนี ้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน - สุทธิจำกส่วนที่ถงึ
กำหนดชำระภำยในหนึง่ ปี
เจ้ ำหนี ้เงินประกันผลงำนส่วนที่ถงึ กำหนดชำระเกิน
กว่ำหนึง่ ปี
ภำระผูกพันของผลประโยชน์พนักงำน

60.00

1.73

60.00

1.65

-

-

4.83

0.14

5.44

0.15

7.45

0.41

20.74

0.60

11.17

0.31

6.39

0.35

3.03

0.09

1.88

0.05

1.82

0.10

7.45

0.22

6.07

0.17

0.43

0.02

96.06

2.77

84.56

2.33

16.09

0.88

2,005.84

57.90

2,084.65

57.37

515.60

28.29

934.40

26.97

934.40

25.71

898.27

49.28

830.58

23.98

830.58

22.86

742.67

40.74

791.96

22.86

791.96

21.79

690.86

37.90

-

-

-

-

-

-

(165.05)

(4.76)

(117.24)

(3.23)

(167.02)

(9.16)

1.61

0.05

44.32

1.22

40.73

2.23

รวมส่ วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
ส่วนของส่วนได้ เสียที่ไม่มีอำนำจ
ควบคุม

1,459.10

42.12

1,549.62

42.65

1,307.24

71.72

(0.72)

(0.02)

(0.56)

(0.02)

(0.05)

(0.01)

รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น

1,458.38

42.10

1,549.06

42.63

1,307.19

71.71

รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

3,464.22

100.00

3,633.71

100.00

1,822.79

100.00

หนี ้สินภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุ้น - หุ้นสำมัญ มูลค่ำหุ้นละ 1.00 บำท
ทุนจดทะเบียน - 934,402,552 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ
1.00 บำท
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่ำแล้ ว - 830,580,047
หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 1.00 บำท
ส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมัญ
กำไร (ขำดทุน) สะสม
- จัดสรรเพื่อสำรองตำมกฎหมำย
- ยังไม่ได้ จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
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งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่ วย : ล้ านบาท)
งบการเงินรวม
สาหรับงวด 12 เดือน
สิน้ สุด 31 ธันวาคม
2559
มูลค่ า
ร้ อยละ

สาหรับงวด 3 เดือน
สิน้ สุด 31 มีนาคม
2560
มูลค่ า
ร้ อยละ

สาหรับงวด 12 เดือน
สิน้ สุด 31 ธันวาคม
2558
มูลค่ า
ร้ อยละ

รายได้
รำยได้ จำกกำรขำย

43.69

18.04

612.17

36.65

71.92

15.01

185.40

76.55

1,016.91

60.87

388.09

81.00

ดอกเบี ้ยรับ

11.50

4.75

11.70

0.70

9.12

1.90

รำยได้ อื่น

1.61

0.67

29.75

1.78

9.99

2.09

242.19

100.00

1,670.53

100.00

479.11

100.00

41.82

17.27

595.54

35.65

63.28

13.21

161.52

66.69

801.19

47.96

327.50

68.36

57.68

23.81

149.58

8.95

88.62

18.50

หนี ้สูญและหนี ้สงสัยจะสูญ

-

-

0.43

0.03

35.24

7.36

ขำดทุนจำกกำรตัดจำหน่ำยสินทรัพย์

-

-

-

-

11.62

2.43

ขำดทุนจำกกำรด้ อยค่ำของสินทรัพย์

-

-

-

-

43.31

9.04

18.38

7.59

28.80

1.72

6.31

1.32

279.39

115.36

1,575.55

94.31

575.88

120.20

(37.20)

(15.36)

94.98

5.69

(96.77)

(20.20)

(3.34)

(1.38)

(10.64)

(0.64)

(3.16)

(0.66)

กาไร (ขาดทุน) ก่ อนภาษีเงินได้

(40.54)

(16.74)

84.34

5.05

(99.93)

(20.86)

รำยได้ (ค่ำใช้ จ่ำย)ภำษีเงินได้

(7.43)

(3.07)

(35.08)

(2.10)

(6.29)

(1.31)

(47.97)

(19.80)

49.26

2.95

(106.22)

(22.17)

รำยได้ จำกกำรให้ บริ กำร

รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ต้ นทุนขำย
ต้ นทุนกำรให้ บริ กำร
ค่ำใช้ จ่ำยในกำรบริ หำรและทัว่ ไป

ต้ นทุนทำงกำรเงิน
รวมค่ าใช้ จ่าย
กาไร (ขาดทุน) ก่ อนส่ วนแบ่ งขาดทุนจากเงิน
ลงทุน
ในบริษัทร่ วมและการร่ วมค้ าและค่ าใช้ จ่าย
ภาษีเงินได้
ส่วนแบ่งขำดทุนจำกเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วม
และกำรร่ วมค้ ำ

กาไร (ขาดทุน) สาหรับงวด
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งบกระแสเงินสด

(หน่ วย : ล้ านบาท)
งบการเงินรวม
งบกระแสเงินสด

สิน้ สุด 31
สิน้ สุด 31
สิน้ สุด 31
มีนาคม 2560 ธันวาคม 2559 ธันวาคม 2558
(3 เดือน)
(12 เดือน)
(12 เดือน)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษีเงินได้

(40.54)

84.34

(99.93)

ปรับปรุงด้ วย
ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจำหน่ำย

6.13

18.23

6.72

หนี ้สูญและหนี ้สงสัยจะสูญ (กลับรำยกำร)

4.28

0.43

35.24

ขำดทุนจำกกำรลดมูลค่ำของสินค้ ำคงเหลือ

0.60

0.76

1.73

ขำดทุนจำกกำรด้ อยค่ำของสินทรัพย์

-

-

43.31

ขำดทุนจำกกำรตัดจำหน่ำยสินทรัพย์
ขำดทุนจำกกำรตัดจำหน่ำยภำษี ถกู หัก ณ ที่จ่ำย

-

-

11.62
0.04

3.34

(0.03)
10.64

(0.52)
3.16

ขำดทุนจำกกำรด้ อยค่ำเงินลงทุนในกำรร่ วมค้ ำ
ขำดทุน (กำไร) จำกกำรจำหน่ำยอุปกรณ์

0.002

-

-

กำไรจำกกำรขำยเงินลงทุนชัว่ ครำว

(0.07)

(3.80)

(2.90)

(0.003)

(0.04)

(4.19)

9.33
(0.43)

(21.54)
4.51

0.57
1.36

1.16
(11.46)

0.23
(11.70)

0.37
(9.12)

18.39

28.80

6.31

(9.27)

110.83

(6.23)

(40.79)
6.86

(825.75)
(230.12)

(32.14)
69.04

สินค้ ำคงเหลือ
เงินจ่ำยล่วงหน้ ำผู้รับเหมำก่อสร้ ำง

(0.35)
-

13.62
(216.78)

(9.37)
-

เงินค ้ำประกันตำมสัญญำซื ้อขำยสินค้ ำ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

(9.58)
15.61

(152.99)
(15.21)

-

กำไรจำกกำรจำหน่ำยอุปกรณ์และยำนพำหนะ
ส่วนแบ่งขำดทุนจำกเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วมและกำรร่ วมค้ ำ

กำไรที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำเงินลงทุนชัว่ ครำว
ขำดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจำกอัตรำแลกเปลี่ยน
สำรองจำกกำรประมำณกำรหนี ้สินระยะสัน้ (กลับรำยกำร)
ภำระผูกพันของผลประโยชน์พนักงำน
ดอกเบี ้ยรับ
ต้ นทุนทำงกำรเงิน
กาไร (ขาดทุน) จากการดาเนินงานก่ อนการเปลี่ยนแปลงใน
สินทรัพย์ และหนีส้ ินดาเนินงาน
สินทรัพย์ ดาเนินงาน (เพิ่มขึน้ ) ลดลง
ลูกหนี ้กำรค้ ำและลูกหนี ้อื่น
รำยได้ ที่ยงั ไม่เรี ยกชำระ
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(หน่ วย : ล้ านบาท)
งบการเงินรวม
งบกระแสเงินสด

สิน้ สุด 31
สิน้ สุด 31
สิน้ สุด 31
มีนาคม 2560 ธันวาคม 2559 ธันวาคม 2558
(3 เดือน)
(12 เดือน)
(12 เดือน)

ลูกหนี ้เงินประกันผลงำน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

(0.65)
0.04

(13.55)
(0.14)

7.71
(0.55)

หนีส้ ินดาเนินงานเพิ่มขึน้ (ลดลง)
เจ้ ำหนี ้กำรค้ ำและเจ้ ำหนี ้อื่น

39.52

363.62

(27.42)

เงินรับล่วงหน้ ำจำกลูกค้ ำ

27.74

109.22

(16.00)

เจ้ ำหนี ้เงินประกันผลงำน

4.55

(0.50)

9.99

(0.11)
-

(0.62)
(0.18)

(3.65)
-

33.56
(18.36)

(858.55)
(28.53)

(8.62)
(5.87)

จ่ำยภำษีเงินได้

(3.99)

(16.77)

(13.68)

เงินสดสุทธิได้ มา (ใช้ ไป) จากกิจกรรมดาเนินงาน

11.22

(903.85)

(28.17)

รับดอกเบี ้ย

0.23

4.03

5.40

เงินลงทุนชัว่ ครำวลดลง (เพิ่มขึ ้น)

0.02

(757.24)

(429.93)

เงินสดรับจำกกำรขำยเงินลงทุนชัว่ ครำว

80.00

942.95

178.89

เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระค ้ำประกัน (เพิ่มขึ ้น) ลดลง

(0.16)

(7.29)

(0.76)

0.49

(0.49)

-

-

45.67

3.35

(61.42)

(472.07)

-

48.14

-

-

เงินประกันตำมสัญญำกำรลงทุนเพิ่มขึ ้น (ลดลง)

-

(283.03)

283.03

ซื ้อเงินลงทุนในบริ ษัทย่อย

-

-

-

ซื ้อเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วม

-

-

(366.32)

27.43

-

-

ประมำณกำรหนี ้สินระยะสัน้
ภำระผูกพันของผลประโยชน์พนักงำน
เงินสดรับจากการดาเนินงาน
จ่ำยดอกเบี ้ย

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันแก่
้ กิจกำรที่เกี่ยวข้ องกันลดลง (เพิ่มขึ ้น)
เงินสดรับจำกกำรรับชำระคืนเงินให้ ก้ ยู ืมระยะยำวแก่บริ ษัทอื่น
เงินสดจ่ำยเงินมัดจำเพื่อกำรลงทุนในธุรกิจพลังงำน
เงินสดรับจำกกำรรับชำระคืนเงินมัดจำเพื่อกำรลงทุนในธุรกิจพลังงำน

เงินมัดจำรับจำกกำรขำยสัญญำกำรลงทุนในโครงกำรโรงไฟฟ้ำ
พลังงำนแสงอำทิตย์



26

(หน่ วย : ล้ านบาท)
งบการเงินรวม
งบกระแสเงินสด

เงินสดจ่ำยซื ้อที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์

สิน้ สุด 31
สิน้ สุด 31
สิน้ สุด 31
มีนาคม 2560 ธันวาคม 2559 ธันวาคม 2558
(3 เดือน)
(12 เดือน)
(12 เดือน)
(0.78)

(120.85)

(157.29)

เงินสดรับจำกกำรจำหน่ำยอุปกรณ์ ยำนพำหนะและสินทรัพย์ไม่มี
ตัวตน
เงินสดจ่ำยซื ้อสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน

-

0.07

0.53

(0.02)

(0.61)

(0.01)

เงินสดสุทธิได้ มา (ใช้ ไป) จากกิจกรรมลงทุน

93.93

(648.85)

(483.10)

(167.22)

1,284,47

(70.17)

(1.01)

(3.90)

(3.48)

เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยำว

-

60.00

-

เงินสดรับจำกกำรเพิ่มทุน

-

189.01

603.39

เงินสดรับค่ำหุ้นจำกส่วนของส่วนได้ เสียที่ไม่มีอำนำจควบคุม

-

-

0.03

จ่ำยเงินปันผล

-

-

-

(168.23)

1,529.58

529.77

(3.70)

0.39

10.01

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) - สุทธิ

(66.78)

(22.73)

28.51

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันต้ นงวด

108.09

130.82

102.31

41.31

108.09

130.82

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสันเพิ
้ ่มขึ ้น (ลดลง)
จ่ำยชำระหนี ้สินตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน

เงินสดสุทธิได้ มา (ใช้ ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
ผลต่ำงของอัตรำแลกเปลี่ยนจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน
ที่เป็ นเงินตรำต่ำงประเทศเพิ่มขึ ้น

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันสิน้ งวด
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อัตราส่ วนทางการเงินที่สาคัญ

รายการ
อัตราส่ วนสภาพคล่ อง
อัตรำส่วนสภำพคล่อง
อัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ว
อัตรำส่วนสภำพคล่องกระแสเงินสด
อัตรำส่วนหมุนเวียนลูกหนี ้กำรค้ ำ
ระยะเวลำเก็บหนี ้เฉลีย่
อัตรำหมุนเวียนสินค้ ำคงเหลือ
ระยะเวลำขำยสินเค้ ำเฉลีย่
อัตรำหมุนเวียนเจ้ ำหนี ้
ระยะเวลำชำระหนี ้
วงจรเงินสด
อัตราส่ วนการชาระหนี ้
อัตรำส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตรำส่วนควำมสำมำรถชำระดอกเบี ้ย
อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากาไร
อัตรำกำไรขันต้
้ น
อัตรำกำไรสุทธิ
อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์
อัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น



หน่ วย

สิน้ สุด 31
มีนาคม 2560
(3 เดือน)

สิน้ สุด 31
ธันวาคม 2559
(12 เดือน)

สิน้ สุด 31
ธันวาคม 2558
(12 เดือน)

เท่ำ
เท่ำ
เท่ำ
เท่ำ
วัน
เท่ำ
วัน
เท่ำ
วัน
วัน

1.15
0.56
0.01
0.22
1,633.20
31.07
11.75
0.46
799.01
845.93

1.18
0.61
(0.72)
2.70
137
100.81
4
5.63
65
74

1.28
1.17
(0.07)
5.82
63
22.69
16
9.65
38
41

เท่ำ
เท่ำ

1.38
0.61

1.35
(31.38)

0.39
(4.46)

%

11.24
(19.81)
(1.35)
(3.19)

14.26
2.95
1.81
3.45

15.05
(22.17)
(8.17)
(12.11)

%
%
%
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ใบจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท วินเทจ วิศวกรรม จากัด (มหาชน)

ใบจองซื ้อเลขที.่ ........................................

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่ วนการถือหุ้น ในอัตราส่ วน 10 หุ้นสามัญเดิม ต่ อ 3 หุ้นสามัญใหม่ จานวน 249,174,014 หุ้น มูลค่ าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.19 บาท

วันที่จองซือ้  19 มิถุนายน 2560  20 มิถุนายน 2560  21 มิถุนายน 2560  22 มิถุนายน 2560  23 มิถุนายน 2560

ข้ อมูลผู้จองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท วินเทจ วิศวกรรม จากัด (มหาชน) โปรดกรอกข้ อความในช่ องด้ านล่ างนีด้ ้ วยตัวบรรจงให้ ครบถ้ วนชัดเจน
ข้ าพเจ้ า (นาย/นาง/นางสาว/นิติบคุ คล)....................................................................................................................................เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเลขที่...................................................................................................
โปรดระบุประเภทผู้จองซื ้อหุ้น  บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย เลขประจาตัวประชาชน ........................................................... บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้ าว เลขที่ใบต่างด้ าว/หนังสือเดินทาง ..........................................
 นิติบคุ คลสัญชาติไทย เลขทะเบียนนิติบคุ คล ..................................................................... นิติบคุ คลสัญชาติต่างด้ าว เลขทะเบียนนิติบคุ คล ..................................................................
วัน/เดือน/ปี เกิด ……./…………./…………. เพศ ………................. สัญชาติ …………….......…… อาชีพ ……………………….......….………บ้ านเลขที่ปัจจุบนั …....………….ตรอก/ซอย………….......……...……
ถนน…….............…..……….…....….……แขวง/ตาบล.........................……….........……….……..…เขต/อาเภอ................….………..…..........………..…...จังหวัด……….….…….………รหัสไปรษณีย์.........................
โทรศัพท์ ……….…………………E-Mail ……………………………………..….เลขประจาตัวผู้เสียภาษี ……………………….....………ประเภทของการหักภาษี ณ ที่จ่าย  ไม่หกั ภาษี ณ ที่จ่าย  หักภาษี ณ ที่จ่าย
ข้ าพเจ้ าผู้ถือหุ้นเดิมตามทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 5 มิถนุ ายน 2560 จานวน….............................................. หุ้น มีความประสงค์ขอจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (อัตราส่ วน 10 หุ้นสามัญเดิม ต่ อ 3 หุ้นสามัญใหม่ ที่ราคาหุ้น
ละ 2.19 บาท) ดังนี ้
รายละเอียดการจองซือ้
ราคาเสนอขาย (บาทต่ อหุ้น)
จานวนหุ้นที่จองซือ้ (หุ้น)
จานวนเงินที่ชาระ (บาท)
จานวนเงินเป็ นตัวอักษร
 จองซือ้ น้ อยกว่ าสิทธิท่ไี ด้ รับจัดสรร
 จองซือ้ ตามสิทธิท่ไี ด้ รับจัดสรร
 จองซือ้ มากกว่ าสิทธิท่ไี ด้ รับจัดสรร
รวม
พร้ อมกันนี ้ ข้ าพเจ้ าขอส่งเงินค่าจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวโดย
 เงินโอนโดยใช้ ใบนาฝากแบบ Bill Payment (ชาระเงินได้ ท่ธี นาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) ทุกสาขาเพื่อบัญชี “บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี ้ จากัด เพื่อการจองซือ้ หุ้น” Service code: TNITY)
 เช็ค
 ดร๊ าฟท์
 แคชเชียร์ เช็ค
เลขที่เช็ค / ดร๊ าฟท์ / แคชเชียร์ เช็ค ………………….........……… วันที่ ………………… ธนาคาร …………....…………… สาขา ……….......…………..........
โดยสั่งจ่ าย “บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี ้ จากัด เพื่อการจองซือ้ หุ้น” กาหนดการชาระเงินด้ วยเช็ค ดร๊ าฟท์ หรือ แคชเชียร์ เช็ค สามารถทาได้ ถึง 21 มิถุนายน 2560 เวลา 15.00 น. เท่ านัน้
กรณีที่ชาระโดย เช็ค ดร๊ าฟท์ หรื อ แคชเชียร์ เช็ค จะต้ องทราบผลการเรี ยกเก็บได้ จากสานักหักบัญชีในกรุงเทพมหานครได้ ภายใน 1 วันทาการเท่านั ้น
การส่ งมอบหลักทรัพย์

2.19

หากข้ าพเจ้ าได้ รับการจัดสรรหลักทรัพย์ (หุ้นสามัญเพิ่มทุน) ดังกล่าวแล้ ว ข้ าพเจ้ าตกลงให้ ดาเนินการดังต่อไปนี ้ (ผู้จองซื ้อโปรดเลือกวิธีใดวิธีหนึง่ เท่านัน)
้
 ในกรณีท่ มี ีบัญชีซือ้ ขายหลักทรั พย์ : ให้ ฝากไว้ กบั บริษัทสมาชิก โดยให้ ออกใบหลักทรัพย์ตามจานวนหลักทรัพย์ที่ได้ รับการจัดสรรไว้ ในนาม “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผู้ฝาก” และดาเนินการให้
บริษัท………………..………………………......................................สมาชิกผู้ฝากเลขที่
นาหลักทรัพย์เข้ าฝากไว้ กบั บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อเข้ าบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์ข้าพเจ้ า
ชื่อบัญชี......................................................เลขที่………………………ซึง่ ข้ าพเจ้ ามีอยูก่ บั บริษัทนัน้ (ชื่อผู้จองซื ้อต้ องตรงกับชื่อบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์เท่านัน้ ในกรณีที่ระบุชื่อผู้จองซื ้อไม่ตรงกับชื่อบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์ หรื อระบุ
ชื่อบริษัทหลักทรัพย์ หรื อเลขสมาชิกผู้ฝากไม่ถกู ต้ องหรื อไม่สมั พันธ์กนั จะออกใบหลักทรัพย์ตามจานวนหลักทรัพย์ที่ได้ รับการจัดสรรในนามผู้จองซื ้อและจัดส่งใบหลักทรัพย์ให้ ตามชื่อ-ที่อยูท่ ี่ปรากฎในฐานข้ อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัททาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 15 วันทาการนับแต่วนั ปิ ดการจองซื ้อหลักทรัพย์ ซึง่ บริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นไม่สามารถขายหลักทรัพย์ที่ได้ รับการจัดสรรได้ ทนั วันทาการแรกของการซื ้อขายหลักทรัพย์ที่ได้ รับการจัดสรร)
 ในกรณีท่ ไี ม่ มีบัญชีซือ้ ขายหลักทรั พย์ :
 ขอรั บใบหลักทรั พย์ : ให้ ออกใบหลักทรัพย์ตามจานวนหลักทรัพย์ที่ได้ รับการจัดสรรไว้ ในนามของข้ าพเจ้ าและจัดส่งใบหลักทรัพย์ให้ ข้าพเจ้ าตามชื่อ-ที่อยูท่ ี่ปรากฎในฐานข้ อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัททางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน
15 วันทาการนับแต่วนั ปิ ดการจองซื ้อหลักทรัพย์ โดยข้ าพเจ้ ายินดีมอบหมายให้ บริษัทดาเนินการใดๆ เพื่อจัดทาใบหลักทรัพย์ตามที่ข้าพเจ้ าได้ แจ้ งความประสงค์ไว้
 เข้ าบัญชี 600: ให้ ออกใบหลักทรัพย์ตามจานวนที่ได้ รับการจัดสรรไว้ ในชื่อของ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผู้ฝาก” และนาหลักทรัพย์เข้ าฝากไว้ กบั บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
จากัด โดยนาเข้ าบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้ าพเจ้ า กรณีเลือกรั บหลักทรั พย์ เข้ าบัญชี 600 ในช่ องนี ้ กรุ ณากรอก “เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรั พย์ เฉพาะผู้ท่ ปี ระสงค์ นา
หลักทรั พย์ ฝากเข้ าบัญชีผ้ ูออกหลักทรั พย์ (Issuer Account) เท่ านัน้ และกรอกแบบฟอร์ มตามข้ อกาหนดของ FATCA เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว เพื่อนาส่ งให้ แก่ บริษัท ศูนย์ รับฝากหลักทรั พย์ (ประเทศไทย) จากัด ด้ วย

การคืนเงินค่ าจองซือ้ (ถ้ ามี)
ในกรณีที่ข้าพเจ้ าไม่ได้ รับการจัดสรรหลักทรัพย์หรื อได้ รับการจัดสรรหลักทรัพย์ไม่ครบตามจานวนหลักทรัพย์ที่จองซื ้อ ข้ าพเจ้ าตกลงให้ ดาเนิ นการดังต่อไปนี ้ (โปรดเลือกเพียง 1 ช่อง)
 โอนเงินเข้ าบัญชี
 ธ.กรุงเทพ จากัด (มหาชน)  ธ.กสิกรไทย จากัด (มหาชน)  ธ.ไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)  ธ. กรุงไทย จากัด (มหาชน)  อื่นๆ ธนาคาร..............................................................................
สาขา................................................................... เลขที่บญ
ั ชี......................................................................... (โปรดแนบสาเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหน้ าแรกประเภทออมทรัพย์หรื อกระแสรายวันเท่านันและชื
้
่อบัญชีต้อง
เป็ นชื่อเดียวกับชื่อผู้จองซื ้อหลักทรัพย์เท่านัน)
้
 จ่ายเป็ นเช็คขีดคร่อมสัง่ จ่ายเฉพาะในนามข้ าพเจ้ าและจัดส่งตามที่อยูท่ ี่ปรากฎในฐานข้ อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัททางไปรษณีย์ลงทะเบียน (สาหรับกรณีผ้ จู องซื ้อที่จะมีเงินค่าจองซื ้อคืนเกินกว่า 20 บาทเท่านัน้ การรับเงินคืนด้ วยเช็คขีด
คร่อมอาจมีค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้ องซึง่ ผู้จองซื ้อต้ องรับผิดชอบเมื่อนาเช็คไปเรี ยกเก็บเงิน)
ข้ าพเจ้ าขอรับรองและตกลงว่าจะจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวนดังกล่าว และจะไม่ยกเลิกรายการจองซื ้อหุ้นเพิ่มทุนนี ้ แต่หากข้ าพเจ้ าไม่สง่ ใบจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้ กรอกรายละเอียดครบถ้ วนและเอกสารประกอบการจองซื ้อที่ถกู ต้ องเรียบร้ อย พร้ อมชาระ
เงินค่าจองซื ้อ มาถึงบริ ษัทภายในระยะเวลาการจองซื ้อ หรือหาก เช็ค/ดร๊ าฟท์/แคชเชียร์เช็ค ที่สงั่ จ่ายแล้ วนันไม่
้ สามารถเรียกเก็บเงินได้ ให้ ถือว่าข้ าพเจ้ าสละสิทธิ์ในการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
ข้ าพเจ้ าได้ อา่ นหนังสือแจ้ งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและสารสนเทศของบริษัท และยินยอมผูกพันตามหนังสือแจ้ งการจัดสรรฯ และสารสนเทศดังกล่าวและที่จะได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติมในภายหน้ าอีกด้ วย
การประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Suitability Test)
1. ข้ าพเจ้ าได้ ผา่ นการทาแบบประเมิน Suitability Test มาแล้ ว จากบริษัทหลักทรัพย์ของผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์หรือจากบริษัทหลักทรัพย์อื่น และรับทราบระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ของข้ าพเจ้ าแล้ ว (กรณีผ้ จู องซื ้อยังไม่เคยผ่านการทาแบบประเมิน
Suitability Test ผู้จองซื ้อจะต้ องจัดทาแบบประเมิน Suitability Test ของหุ้นสามัญที่จะจองซื ้อในครัง้ นี ้)
2. ข้ าพเจ้ ารับทราบระดับความเสี่ยงของหุ้นสามัญที่ข้าพเจ้ าจะจองซื ้อนี ้จากผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์แล้ ว
3. ข้ าพเจ้ าได้ ผา่ นขันตอนการด
้
าเนินการทาความรู้จกั ลูกค้ าและตรวจสอบเพื่อทราบข้ อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ า KYC/CDD และผ่านการศึกษาข้ อมูลในเอกสารสรุปข้ อมูลสาคัญของหลักทรัพย์หรือหนังสือชี ้ชวนเป็ นที่เรียบร้ อยแล้ ว
ทังนี
้ ้ หากผลการประเมิน Suitability Test ของข้ าพเจ้ าตามข้ อที่ 1 ข้ างต้ นหรือผลประเมินลงทุนในหุ้นสามัญครัง้ นี ้ออกมาว่า ข้ าพเจ้ าไม่เหมาะสมกับการจองซื ้อหุ้นในครัง้ นี ้ ข้ า พเจ้ ายังยืนยันและประสงค์ที่จะจองซื ้อหุ้นสามัญในครัง้ นี ้ และได้ ลง
ลายมือชื่อเพื่อยืนยันในฐานะผู้จองซื ้อด้ านล่าง โดยข้ าพเจ้ ารับทราบว่า การลงทุนในหุ้นสามัญครัง้ นี ้ไม่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ข้าพเจ้ ายอมรับได้ ตามผลประเมิน Suitability Test ดังนัน้ หากเกิดความเสียหายใดๆ จากการลงทุนในหุ้นสามัญนี ้ต่อไป
ในอนาคต ผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์ไม่มีหน้ าที่ต้องรับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น
การลงทุนในหลักทรัพย์ ย่อมมีความเสี่ยง
ลงชื่อ ………………….………………………….………………..………………………………ผู้จองซื ้อ/กรรมการผู้มีอานาจ
และก่อนตัดสิ นใจจองซื้อหลักทรัพย์ควรศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบ
(……..…………………………….…………………………..............………….…………)



หลักฐานการรับการจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท วินเทจ วิศวกรรม จากัด (มหาชน) (ผู้จองซือ้ โปรดกรอกข้ อความในส่ วนนีด้ ้ วย)
ใบจองซื ้อเลขที่........................................
วันที่จองซื ้อ
 19 มิถนุ ายน 2560
 20 มิถนุ ายน 2560
 21 มิถนุ ายน 2560
 22 มิถนุ ายน 2560
 23 มิถนุ ายน 2560
บริษัท วินเทจ วิศวกรรม จากัด (มหาชน) ได้ รับเงินจาก (ชื่อตามใบจอง) ....................................................................................................................................................
เพื่อจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในราคาหุ้นละ 2.19 บาท จานวน …………………..........................................…...…… หุ้น รวมเป็ นเงิน ………………………..…........................................................……… บาท
โดยชาระเป็ น  เงินโอนโดยใช้ ใบนาฝากแบบ Bill Payment  เช็ค
 ดร๊ าฟท์  แคชเชียร์เช็ค เลขที่เช็ค / ดร๊ าฟท์ / แคชเชียร์เช็ค ……………………… วันที่ ……………… ธนาคาร ………………………… สาขา …………....
 ออกใบหุ้นในนาม “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผู้ฝาก” เลขที่สมาชิกผู้ฝาก…………………….……………… บัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์เลขที่ …………………….………………….……….
 ออกใบหุ้นในนาม “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผู้ฝาก” และนาหุ้นเข้ าบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600
 ออกใบหุ้นในนามผู้จองซื ้อ
กรณีไม่ได้ รับการจัดสรรหลักทรัพย์หรือได้ รับการจัดสรรหลักทรัพย์ไม่ครบตามจานวนหลักทรัพย์ที่จองซื ้อ ข้ าพเจ้ าตกลงให้ ดาเนินการดังต่อไปนี ้ (โปรดเลือกเพียง 1 ช่อง)
 โอนเงินเข้ าบัญชีของข้ าพเจ้ า ธนาคาร....................................................สาขา.......................................เลขที่บญ
ั ชี.................................................
 จ่ายเป็ นเช็คขีดคร่อมสัง่ จ่ายเฉพาะในนามข้ าพเจ้ าและจัดส่งตามที่อยู่ที่ปรากฏในฐานข้ อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัททางไปรษณีย์ลงทะเบียน
เจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับมอบอานาจ ................................……….........…......................................

รายชื่อบริษัทผู้รับฝากหลักทรัพย์ (List of Participant Number)
ผู้ฝากเลขที่
Participant No.
002
003
004
005
006
007
008
011
013
014
015
016
019
022
023
026
027
029
242
236
245
301
302
303
304
305
308
312
316
318
320
324
326
328
329
330
334
336
337
339
340
343

ชื่อบริษัท
Company Name

บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จากัด
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จากัด
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ จากัด (มหาชน)
LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน)
PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จากัด
CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด
ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จากัด (มหาชน)
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ แอพเพิล เวลธ์ จากัด (มหาชน)
APPLE WEALTH SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จากัด (มหาชน)
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้ า (ประเทศไทย) จากัด
YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี ้ จากัด
TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จากัด
SCB SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ยโู อบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จากัด (มหาชน)
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ซิตี ้คอร์ป (ประเทศไทย) จากัด
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMTED

BROKER

ผู้ฝากเลขที่
Participant No.
030
032
034
038
048
050
051
200
211
213
224
225
229
230
244
247
248
924

SUB BROKER

CUSTODIAN
ธนาคาร ทิสโก้ จากัด (มหาชน)
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารซิตี ้แบงก์ เอ็น.เอ.
CITIBANK, N.A.
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) - ผู้รับฝากทรัพย์สิน
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODY
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิ ้ง คอร์ปอเรชัน่ จากัด
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED BKK.
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) เพื่อการชาระราคาหลักทรัพย์
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) เพื่อรับฝากทรัพย์สิน
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จากัด (มหาชน)
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัท ดอยซ์ ทรัสตรี จากัด
DEUTSCHE TRUSTEE COMPANY LIMITED
ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ-เพื่อรับฝากทรัพย์สิน
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - CUSTODY SERVICES
ธนาคารยูโอบี จากัด (มหาชน)
UNITED OVERSEAS BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารเดอะรอยัลแบงก์อ๊อฟสกอตแลนด์ พีแอลซี สาขากรุงเทพฯ
THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC, BANGKOK BRANCH
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิ ้งคอร์ปอเรชัน่ จากัด (เพื่อตราสารหนี ้)
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED- BOND
บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จากัด (มหาชน) (คัสโตเดี ้ยน)
TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN
ธนาคารเกียรตินาคิน จากัด (มหาชน)
KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคาร ทิสโก้ จากัด (มหาชน) (เพื่อรับฝากทรัพย์สิน)
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)
ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส
JPMORGAN CHASE BANK
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMTED

243
344
345
402
404
405
407
408
410
411
412
413
414
415
416
417
418
420
424
425
426
513
518

ชื่อบริษัท
Company Name
บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จากัด (มหาชน)
I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จากัด
KTB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จากัด (มหาชน)
AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จากัด (มหาชน)
AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จากัด
ASL SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จากัด
SBI THAI ONLINE SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จากัด
UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จากัด
ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน)
BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จากัด
CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จากัด
JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จากัด
GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จากัด
MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จากัด
CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จากัด
KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)
FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จากัด (มหาชน)
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) เพื่อรับฝากทรัพย์สิน
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED FOR CUSTODIAN
ธนาคาร ธนชาต จากัด (มหาชน) เพื่อรับฝากทรัพย์สิน
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED FOR CUSTODIAN
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) เพื่อตราสารหนี ้
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (BOND)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) เพื่อบริหารการเงิน
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED FOR TREASURY
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน) เพื่อฝ่ ายปฏิบตั ิการบริหารเงิน
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED FOR TREASURY OPERATIONS DEPARTMENT
ธนาคาร ซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ ้ง คอร์ปอเรชัน่
SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION
ธนาคารออมสิน
GOVERNMENT SAVINGS BANK
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)-เพื่อบริหารการเงิน
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED FOR TREASURY
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จากัด (มหาชน)
BANGKOK FIRST INVESTMENT & TRUST PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารมิซูโฮ จากัด สาขากรุงเทพฯ
MIZUHO BANK,LIMITED BANGKOK BRANCH
ธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จากัด สาขากรุงเทพฯ
THE BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ, LIMITED BANGKOK BRANCH
ธนาคารแห่งอเมริกา เนชัน่ แนล แอสโซซิเอชัน่
BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION
ธนาคารดอยซ์แบงก์ สาขากรุงเทพฯ
DEUTSCHE BANK AG BANGKOK BRANCH
ธนาคาร อาร์ เอช บี จากัด
RHB BANK BERHAD
ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส์
BNP PARIBAS
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
ISLAMIC BANK OF THAILAND
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) (เพื่อลูกค้ า)
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER)
ธนาคารโอเวอร์ซี-ไชนีส แบงกิ ้ง คอร์ปอเรชัน่ จากัด สาขากรุงเทพฯ
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LIMITED BANGKOK BRANCH
ธนาคารเกียรตินาคิน จากัด (มหาชน)-บริหารเงิน
KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-TREASURY
ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ จากัด (มหาชน)
LAND AND HOUSES BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

Subscription No .........................................
SUBSCRIPTION FORM FOR RIGHTS OFFERINGS OF NEWLY ISSUED ORDINARY SHARES OF VINTAGE ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITED
Offer of 249,174,014 newly issued shares with the par value of Baht 1 each at the offering price of Baht 2.19 per share at the ratio of 10 existing shares for 3 newly issued share

Subscription Date

 19 June 2017  20 June 2017  21 June 2017  22 June 2017  23 June 2017

Information of Subscriber for Newly Issued Ordinary Shares of Vintage Engineering Public Company Limited. Please clearly fill in the space below.
I/We (Mr./Mrs./Miss/Corporate)......................................................................................................................................Shareholder's Register No..................................................................................................
Please specify type of subscribers  Natural Person of Thai Nationality ID Card No ................................................  Natural Person of Foreign Nationality Alien Card / Passport No..............................
 Juristic Person of Thai Nationality Company Registration No. .......................  Juristic Person of Foreign Nationality Company Registration No..............................
Date of Birth ……./…………./…………. Sex ………................. Nationality …………….......…… Occupation ……………….....….……… Address No …....………….………… Soi ………….......………..........……
Road …….............…..………...….… Sub-District …..……...…..………..… District ….………….…….….…..… Province ……….….…………… Post Code ……...………… Telephone …………..……..……………..
E-Mail ………………………………………………. Tax ID no. ………………………………………. Type of Tax Planning
 Tax to be Deducted  Tax not to be deducted
I, as a shareholder of Vintage Engineering Public Company Limited (the “Company”) according to the share register book as of 5 June 2017, currently own ………..….……....……ordinary shares and hereby
to subscribe for and request for the allotment of the newly issued shares (at the ratio of 10 existing shares for 3 newly issued shares, the offering price of Baht 2.19 per share) as follows:
Subscription Details
The Offering Price (Baht per No. of Share Subscribed Total Payment Amount (Baht)
Total Payment Amount (in alphabets)
Share)
(Shares)
 Subscription for less than entitlement
 Subscription for full entitlement
 Subscription for more than entitlement
Total
I/We herewith submit my subscription payment of the said ordinary shares by
 Bank Transfer via Bill Payment (Payment shall be made at all branches of Bangkok Bank Public Company Limited, made payable to “Trinity Securities Company Limited for Share Subscription” Service
code: TNITY)
 Cheque  Draft  Cashier’s Cheque Cheque/Draft/Cashier’s Cheque No ………………….........……… Date ……………………… Bank …………....……………Branch……………………...............
Made Payable to “Trinity Securities Company Limited for Share Subscription” In case of payment by cheque, draft or cashier cheque, it shall be made within 21 June 2017 at 3.00 pm and shall be able to
be cleared in Bangkok district within 1 day
Method of Delivering Securities to Shareholder

2.19

If the securities (the capital increase ordinary shares and the Warrants) are allotted to me/us, I/we hereby agree and instruct the Company to proceed as follows: (Subscriber shall only select one method)
 In the case of having a securities trading account: Deposit the securities into own securities trading account by issuing securities certificates under the name of “Thailand Securities Depository Company Limited
for Depositors” for the allotted securities and arrange for a securities company name ……………………..…………………………………....……… Participant No.
to deposit those securities
with Thailand Securities Depository Company Limited for securities trading account name …..…………………………….….…..………..…… Trading account No. ……….…………….…...………… which I/we have
with the said securities company. (Subscriber’s name must be corresponded with the securities trading account name; otherwise, the securities certificates will be issued under the subscriber’s name. In the case
that the subscriber’s name does not correspond therewith or in the case that the subscriber incorrectly or inconsistently fills in the participant’s name or number, a securities certificate for the allotted securities in
the name of the subscriber will be issued and delivered to the subscriber via registered mail under the name and address shown in the Company’s Shareholders Data Base within 15 business days from the last
date of the subscription period. In such a case, the Company will not be responsible for the shareholder being unable to trade the allotted securities on the first trading day thereof.)
 In the case of not having a securities trading account:
 Requesting a securities certificate: Issue a securities certificate for the allotted securities in my/our name and deliver it to me/us via registered mail under the name and address shown in the Company’s
Shareholders Data Base within 15 business days from the last date of the subscription period, whereby I/we am/are willing to authorize the Company to take any actions in order to issue the securities
certificate pursuant to my/our expressed intention.
 Depositing into Account No. 600: Issue a securities certificate for the allotted securities in the name of “Thailand Securities Depository Company Limited for Depositors” and deposit such securities to
Thailand Securities Depository Company Limited, whereby they will be deposited into issuer’s Account No. 600. To deposit into Account No. 600, please also fill in the form “Additional Subscription
Documents Only for the Subscriber Wishing to Deposit the Securities into the Issuer Account” and already complete the form(s) according to FATCA and to be delivered to Thailand Securities
Depository Company Limited.

Refund Method of Subscription Payment (if applicable)

In case that I/we have been allotted with the capital increase ordinary shares less than the number of shares subscribed for or have not been allotted with the capital increase ordinary shares given any reasons, I/we
hereby agree for the refund of the subscription payment or portion of the subscription payment to be returned by: (Subscriber shall only select one method.)
 Deposit into my/our bank account
 Bangkok Bank PLC
 Kasikornbank PLC  Siam Commercial Bank PLC
 Krung Thai Bank PLC
 Other Bank..............................................................
Branch...................................................................... Account No.............................................................. (Please attach a copy of the first page of bank account book (saving account or current account only)
and the account’s name must correspond with the name of the subscriber only.)
 Issuing the crossed cheque made payable to me/us and delivering it by registered postal mail to the address appearing in the Company’s Shareholders Data Base (For the subscriber who may receive return
of subscription payment of more than Baht 20. By acceptance of the refund in the form of crossed cheque, the subscriber might be responsible for any related fee when the cheque is processed for clearing)
I/We hereby undertake and agree to subscribe for the newly issued ordinary shares in the number allotted by the Company and shall not revoke this subscription for the newly issued ordinary shares. If I/we do not return this duly
completed subscription form together with the subscription documents and the subscription payment to the Company within stated subscription period or if the Cheque / Draft / Cashier Cheque has not been honoured,
I/we shall be deemed to have waived my/our rights to subscribe for the newly issued ordinary shares. I/We already read the Notice of the Allotment of Newly Issued Ordinary Shares including Information Memorandum and agree
to be bound by the conditions of the Notice of Allotment of Newly Issued Ordinary Shares including Information Memorandum currently enforced and/or as may be amended in the future.
Suitability Test
1. I completed a suitability test with the underwriter or other securities company and acknowledged my acceptable risk level (any subscriber who does not complete the suitability test need to complete a suitability test to subscribe
for and request for the allotment of the newly issued shares
2. I acknowledged the risk level of the ordinary shares which I will subscribe from the underwriter
3. I completed KYC/CDD form and studied the Company’s fact sheet or prospectus
Although my result of the suitability test states that the ordinary shares subscription does not comply with my acceptable risk level, I still insist and intend to subscribe for these ordinary shares by signing below to confirm my
investment intention. I acknowledge that I invest in the ordinary shares which do not comply with the result of my suitability test. Therefore, the underwriters shall have no responsibilities for any loss from my investment in the future
Please be aware that there is risk involved in stock investment
………………….………………………….………………..……………………………… Subscriber/ Authorized director

Please read the Prospectus thoroughly before subscribing



(……..…………………………….…………………………..............………….…………)

Subscription receipt (Subscriber shall also fill out the portion)
Subscription No........................................
Subscription Date
 19 June 2017
 20 June 2017
 21 June 2017
 22 June 2017
 23 June 2017
Vintage Engineering Public Company Limited received money from (name of subscriber) .................................................................................................................................................... for a subscription of capital increase ordinary
shares of the Company …………………..........................................…...…… shares at Baht 2.19 per share totaling Baht ………………………..…........................................................………
made payable by  Bank Transfer via Bill Payment
 Cheque
 Draft
 Cashier’s Cheque
Cheque/Draft/Cashier’s Cheque No …………………..............……… Date ………………………
Bank …………....……………Branch………………………………...............
 Issue a share certificate in the name of “Thailand Securities Depository Company Limited for the Depositors” Participant No. ...............................................
Security trading account No. ............................................
 Issue a share certificate in the name of “Thailand Securities Depository Co., Ltd.” and deposit those share under Issuer account for my name account number 600
 Issue a share certificate in the name of subscriber
In the case that I/we have not been allotted the securities or have been allotted the securities in an amount less than the amount subscribed, I/we hereby agree to the following method of refund (please select only one)
 Transferring the money to my account Bank Name……………………………………………….............. Branch................................................................ Account No………………………………………………………………
 Issuing a crossed cheque made payable to me/us and delivering it by registered postal mail to the address appearing in the Company’s Shareholders Data Base
Authorized Officer................................……….........…......................................

รายชื่อบริษัทผู้รับฝากหลักทรัพย์ (List of Participant Number)
ผู้ฝากเลขที่
Participant No.
002
003
004
005
006
007
008
011
013
014
015
016
019
022
023
026
027
029
242
236
245
301
302
303
304
305
308
312
316
318
320
324
326
328
329
330
334
336
337
339
340
343

ชื่อบริษัท
Company Name

บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จากัด
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ ส (ประเทศไทย) จากัด
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ จากัด (มหาชน)
LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน)
PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จากัด
CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด
ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จากัด (มหาชน)
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ แอพเพิล เวลธ์ จากัด (มหาชน)
APPLE WEALTH SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จากัด (มหาชน)
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้ า (ประเทศไทย) จากัด
YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี ้ จากัด
TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จากัด
SCB SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ยโู อบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จากัด (มหาชน)
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ซิตี ้คอร์ป (ประเทศไทย) จากัด
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMTED

BROKER

ผู้ฝากเลขที่
Participant No.
030
032
034
038
048
050
051
200
211
213
224
225
229
230
244
247
248
924

SUB BROKER

CUSTODIAN
ธนาคาร ทิสโก้ จากัด (มหาชน)
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารซิตี ้แบงก์ เอ็น.เอ.
CITIBANK, N.A.
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) - ผู้รับฝากทรัพย์สิน
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODY
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิ ้ง คอร์ปอเรชัน่ จากัด
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED BKK.
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) เพื่อการชาระราคาหลักทรัพย์
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) เพื่อรับฝากทรัพย์สิน
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จากัด (มหาชน)
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัท ดอยซ์ ทรัสตรี จากัด
DEUTSCHE TRUSTEE COMPANY LIMITED
ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ-เพื่อรับฝากทรัพย์สิน
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - CUSTODY SERVICES
ธนาคารยูโอบี จากัด (มหาชน)
UNITED OVERSEAS BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารเดอะรอยัลแบงก์อ๊อฟสกอตแลนด์ พีแอลซี สาขากรุงเทพฯ
THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC, BANGKOK BRANCH
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิ ้งคอร์ปอเรชัน่ จากัด (เพื่อตราสารหนี ้)
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED- BOND
บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จากัด (มหาชน) (คัสโตเดี ้ยน)
TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN
ธนาคารเกียรตินาคิน จากัด (มหาชน)
KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคาร ทิสโก้ จากัด (มหาชน) (เพื่อรับฝากทรัพย์สิน)
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)
ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส
JPMORGAN CHASE BANK
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMTED

243
344
345
402
404
405
407
408
410
411
412
413
414
415
416
417
418
420
424
425
426
513
518

ชื่อบริษัท
Company Name
บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จากัด (มหาชน)
I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จากัด
KTB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จากัด (มหาชน)
AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จากัด (มหาชน)
AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จากัด
ASL SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จากัด
SBI THAI ONLINE SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จากัด
UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จากัด
ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน)
BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จากัด
CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จากัด
JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จากัด
GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จากัด
MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จากัด
CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จากัด
KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)
FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จากัด (มหาชน)
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) เพื่อรับฝากทรัพย์สิน
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED FOR CUSTODIAN
ธนาคาร ธนชาต จากัด (มหาชน) เพื่อรับฝากทรัพย์สิน
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED FOR CUSTODIAN
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) เพื่อตราสารหนี ้
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (BOND)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) เพื่อบริหารการเงิน
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED FOR TREASURY
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน) เพื่อฝ่ ายปฏิบตั ิการบริหารเงิน
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED FOR TREASURY OPERATIONS DEPARTMENT
ธนาคาร ซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ ้ง คอร์ปอเรชัน่
SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION
ธนาคารออมสิน
GOVERNMENT SAVINGS BANK
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)-เพื่อบริหารการเงิน
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED FOR TREASURY
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จากัด (มหาชน)
BANGKOK FIRST INVESTMENT & TRUST PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารมิซูโฮ จากัด สาขากรุงเทพฯ
MIZUHO BANK,LIMITED BANGKOK BRANCH
ธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จากัด สาขากรุงเทพฯ
THE BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ, LIMITED BANGKOK BRANCH
ธนาคารแห่งอเมริกา เนชัน่ แนล แอสโซซิเอชัน่
BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION
ธนาคารดอยซ์แบงก์ สาขากรุงเทพฯ
DEUTSCHE BANK AG BANGKOK BRANCH
ธนาคาร อาร์ เอช บี จากัด
RHB BANK BERHAD
ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส์
BNP PARIBAS
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
ISLAMIC BANK OF THAILAND
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) (เพื่อลูกค้ า)
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER)
ธนาคารโอเวอร์ซี-ไชนีส แบงกิ ้ง คอร์ปอเรชัน่ จากัด สาขากรุงเทพฯ
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LIMITED BANGKOK BRANCH
ธนาคารเกียรตินาคิน จากัด (มหาชน)-บริหารเงิน
KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-TREASURY
ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ จากัด (มหาชน)
LAND AND HOUSES BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

ใบแจ้ งการชําระเงิน
สําหรั บลูกค้ า

** SERVICE CODE : TNITY **
ที
อ

บริษัทหลักทรั พย์ ทรี นีตี  จํากัด

วันที / Date : ____________________

ทีอยู่ 179 อาคารบางกอกซิตีท าวเวอร์ ชัน 25-26, 29
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
ติดต่ อฝ่ ายปฏิบัติการ โทร.0-2343-9632-41

ชือผู้จองซือ ( Subscirber Name) ___________________________________________________
เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น / เลขทีบัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง / ทะเบียนนิตบิ ุคคล
(Registration No. / ID Card / Passport/ Company Registration No.)

เพือเข้ าบัญชี "บริษัทหลักทรั พย์ ทรี นีตี  จํากัด เพือการจองซือ หุ้น"
บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ (BR. 0142) (Comp Code. 79999)

เบอร์ โทรศัพท์ (Tel.) ________________________________
ประเภทการชําระเงิน / Type
เงินสด / Cash

เลขทีเช็ค / Cheque No.

ลงวันที / Date.

ธนาคาร /สาขา /Drawee Bank /Branch

จํานวนเงิน / Amount

เช็ค / Cheque

จํานวนเงินเป็ นตัวอักษร
/ Amount in words
หมายเหตุ 1. กรุณานําเอกสารฉบับนี ไปชําระเงินได้ ทีบมจ.ธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขาทัว ประเทศ
please bring along this document and make a payment at all BBL branches
2. เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเป็ นตัวเลข 10 หลักเท่านัน
Registration Number/comprising of 10-digit number.
กรุณาตัดตามรอยปรุ

เพือความสะดวกของท่าน กรุณานําใบแจ้ งการชําระเงินไปชําระได้ ที บมจ.ธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขาทัว ประเทศ

* ธนาคารจะเรี ยกเก็บค่ าธรรมเนียม ณ จุดให้ บริ การ
Bank will be charging for service fee at the service point

** ผู้จองซือ สามารถระบุข้อมูล เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น หรือ เลขทีบัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง / ทะเบียนนิติบุคคล อย่ างใดอย่ างหนึงได้ **
ใบแจ้ งการชําระเงิน
สําหรั บธนาคาร

** SERVICE CODE : TNITY **
ที
อ

บริษัทหลักทรั พย์ ทรี นีตี  จํากัด

วันที / Date : ____________________

ทีอยู่ 179 อาคารบางกอกซิตีท าวเวอร์ ชัน 25-26, 29
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
ติดต่ อฝ่ ายปฏิบัติการ โทร.0-2343-9632-41

ชือผู้จองซือ ( Subscirber Name) ___________________________________________________
เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น / เลขทีบัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง / ทะเบียนนิตบิ ุคคล
(Registration No. / ID Card / Passport/ Company Registration No.)

เพือเข้ าบัญชี "บริษัทหลักทรั พย์ ทรี นีตี  จํากัด เพือการจองซือ หุ้น"
บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ (BR. 0142) (Comp Code. 79999)

เบอร์ โทรศัพท์ (Tel.) ________________________________
ประเภทการชําระเงิน / Type
เงินสด / Cash

เลขทีเช็ค / Cheque No.

ลงวันที / Date.

ธนาคาร /สาขา /Drawee Bank /Branch

จํานวนเงิน / Amount

เช็ค / Cheque

จํานวนเงินเป็ นตัวอักษร
/ Amount in words
หมายเหตุ 1. กรุณานําเอกสารฉบับนี ไปชําระเงินได้ ทีบมจ.ธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขาทัว ประเทศ
please bring along this document and make a payment at all BBL branches
2. เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเป็ นตัวเลข 10 หลักเท่านัน
Registration Number/comprising of 10-digit number.
กรุณาตัดตามรอยปรุ

เพือความสะดวกของท่าน กรุณานําใบแจ้ งการชําระเงินไปชําระได้ ที บมจ.ธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขาทัว ประเทศ

* ธนาคารจะเรี ยกเก็บค่ าธรรมเนียม ณ จุดให้ บริ การ
Bank will be charging for service fee at the service point

** ผู้จองซือ สามารถระบุข้อมูล เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น หรือ เลขทีบัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง / ทะเบียนนิติบุคคล อย่ างใดอย่ างหนึงได้ **
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เอกสารเพิม่ เติมประกอบการจองหลักทรัพย์
เฉพาะผู้ที่ประสงค์ นําหลักทรัพย์ ฝากเข้ าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่ านั้น
ข้าพเจ้า .....................................................................................................................................................................................................................
บัตรประจําตัวประชาชน/หนังสื อเดินทาง/ทะเบียนนิติบุคคล เลขที่ ........................................................................................................................

กรณีผ้ถู ือหลักทรัพย์ เป็ นบุคคลธรรมดา
1. สถานที่เกิด ………..................................................................... ประเทศ.......................................................................................................
2. สัญชาติที่ 2 .......................................................................................................................................................................................................
3. ที่อยูถ่ าวร...........................................................................................................................................................................................................
จังหวัด/State/Region………………….……………… ประเทศ............................................ รหัสไปรษณี ย/์ Postal…………………….…...
กรณีผ้ถู ือหลักทรัพย์ เป็ นนิติบุคคล
1. ประเทศที่จดทะเบียนจัดตั้งบริ ษทั ………………………………………………………………………………………..………………….
2. สถานะของนิติบุคคลตาม FATCA (FATCA STATUS*)……………………………………………………………………………………
(*โปรดตอบแบบสอบถามแนบนี้ เพื่อนําข้อมูลมากรอกในช่องนี้ )
. - กรณี สถานะของนิติบุคคลตาม FATCA เป็ น Passive NFFE โปรดระบุ % การถือครองของผูถ้ ือหุน้ ชาวสหรัฐ............................................
- กรณี สถานะของนิติบุคคลตาม FATCA เป็ น PFFI หรื อ RDCFFI โปรดระบุหมายเลข GIIN…………………….………….……………
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ฝากหลักทรัพย์ เข้าไว้ในบัญชีบริ ษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความตามที่ระบุไว้ขา้ งต้นเป็ นความจริ ง
หากการฝากหลักทรัพย์เข้าบัญชีบริ ษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ก่อให้เกิดความเสี ยหายใด ๆ ขึ้นแก่บริ ษทั ศูนย์รับฝากฯ ไม่วา่ ด้วยประการใด ๆ ข้าพเจ้า
ยอมรับผิดและชดใช้ค่าเสี ยหายให้แก่ บริ ษทั ศูนย์รับฝากฯ จนครบถ้วน นอกจากนี้ ข้าพเจ้ารับทราบว่าบริ ษทั ศูนย์รับฝากฯ อาจเปิ ดเผยข้อมูลที่
ปรากฎในเอกสารนี้ให้แก่กรมสรรพากรหรื อหน่วยงานอื่นที่มีอาํ นาจตามกฎหมายรวมทั้งหน่วยงานที่มีขอ้ ตกลงกับบริ ษทั ศูนย์รับฝากฯ ในการ
ขอเรี ยกดูขอ้ มูลดังกล่าวได้

ลงชื่อ .............................................................................. ผูถ้ ือหลักทรัพย์
(.............................................................................) โทรศัพท์ ….................................................
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แบบสอบถามสําหรั บตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิตบิ ุคคล
ส่ วนทีหนึง: สถานทีจดทะเบียนจัดตัง
คํารั บรองสถานะ

[]

1.1 ข้ าพเจ้ าเป็ นนิตบิ คุ คล ซึงจัดตั งขึ นตามกฎหมายของประเทศ: _____________________

[]

1.2 ข้ าพเจ้ าเป็ นสาขาของนิตบิ คุ คล โดยสํานักงานใหญ่ของสาขาจัดตังขึ
 นตามกฎหมายของประเทศ: _____________________

สถานะของนิตบิ คุ คลตาม
FATCA

U.S. Person / NonU.S.
Entity

ในกรณีทีจดั ตั งขึ นตามกฏหมายของประเทศสหรัฐอเมริ กา ข้ าพเจ้ าได้ แนบ W9 ไว้ แล้ ว
(หากเป็ นนิตบิ คุ คล หรื อสาขาของนิติบคุ คลทีมิได้ จดั ตั งขึ นในประเทศสหรัฐอเมริ กา กรุณาตอบแบบสอบถามในส่วนทีสอง
นอกเหนือจากนั นการให้ คาํ รับรองถือว่าเสร็ จสิ น)
ส่ วนทีสอง: สถานะของนิติบุคคลตาม FATCA
คํารั บรองสถานะ

สถานะของนิตบิ คุ คลตาม
FATCA

[]

2.1 ข้ าพเจ้ ามีสถานะเป็ นสถาบันการเงิน ประเภท PFFI หรื อ Registered DeemedCompliant FFI โดยมีเลข GIIN ดังต่อไปนี 
_________________________

PFFI, RDCFFI

[]

2.2 ข้ าพเจ้ ามีสถานะเป็ นสถาบันการเงินทีไม่เข้ าร่ วม FATCA

NPFFI

[]

2.3 ข้ าพเจ้ ามีสถานะเป็ นสถาบันการเงินประเภท Certified DeemedCompliant FFI และได้ แนบ W8BENE ซึง แสดงสถานะ
ดังกล่าวไว้ แล้ ว

CDCFFI

[]

2.4 ข้ าพเจ้ ามิใช่สถาบันการเงิน และเป็ นบริ ษัททีจดทะเบียนซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ หรื อ เป็ นบริ ษัทในเครื อของบริ ษัททีจด
ทะเบียนซื อขายในตลาดหลักทรัพย์นั น

Excepted NFFE

และข้ าพเจ้ าได้ แสดงหลักฐานการมีสถานะเป็ นบริ ษัทซึง จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรื อเป็ นบริ ษัทในเครื อของบริ ษัททีจด
ทะเบียนซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ ซึง ปรากฏอยู่ในสําเนางบการเงินทีได้ แนบมากับเอกสารคําขอชุดนี 
[]

2.5 ข้ าพเจ้ าเป็ นองค์กรของรัฐบาล องค์กรระหว่างประเทศ หรื อ ธนาคารแห่งประเทศไทย
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า ข้ าพเจ้ าเป็ นผู้รับผลประโยชน์ของการจ่ายเงินใดๆ ทีเกียวข้ องกับหลักทรัพย์ทีจะซื อขาย หรื อ โอนย้ ายนี 
และไม่ได้ ประกอบกิจการทางการค้ าในลักษณะเดียวกับบริ ษัทประกัน สถาบันรับฝากหลักทรัพย์ หรื อ ธนาคารพาณิชย์

[]

2.6 ข้ าพเจ้ าเป็ นองค์กรทีไม่แสวงหาผลกําไร
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ าพเจ้ าได้ รับยกเว้ นภาษีเงินได้ นิตบิ คุ คลภายใต้ ประมวลรัษฎากรไทย

Exempt Beneficial
Owner (EBO)

NonProfit Organization
(NPO)

หน้ า 1 ของ 2
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แบบสอบถามสําหรั บตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิตบิ ุคคล (ต่ อ)

[]

คํารั บรองสถานะ

สถานะของนิตบิ คุ คลตาม
FATCA

2.7 ข้ าพเจ้ าเป็ นบริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนทีมใิ ช่สถาบันการเงินซึง มิได้ มีรายได้ หลักมาจากการลงทุน

Active NFFE

ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ าพเจ้ าเป็ นนิตบิ คุ คลทีมิได้ จดั ตั งขึ นในสหรัฐอเมริ กา และ ไม่เป็ นสถาบันการเงิน และ มีเงินได้ ไม่ เกินกึง
หนึงในงบการเงินปี ลา่ สุดทีมาจากแหล่งใดๆ ในสีก ลุม่ ต่อไปนี  และ
มีมลู ค่ าทรั พย์ สินในงบการเงินล่ าสุดไม่ เกินกึงหนึงทีสามารถก่อให้ เกิดเงินได้ ในสีก ลุ่มต่อไปนี 
กลุม่ ที 1 เงินปั นผลและดอกเบี ย
กลุม่ ที 2 เงินค่าเช่าและค่าสิทธิ
กลุม่ ที 3 ส่วนรายได้ จากธุรกรรมบางประเภท
 รายได้ จากการขายสินทรัพย์ทีก่อให้ เกิดเงินได้ ในกลุม่ ที 1 และ กลุม่ ที 2
 รายได้ จากสัญญาซื อขายตราสารอนุพนั ธ์สนิ ค้ าโภคภัณฑ์
 รายได้ จากอัตราแลกเปลียน
 รายได้ จากสัญญาประเภท SWAP
กลุม่ ที 4 รายได้ จากสัญญาประกันและสัญญาบํานาญ
 รายได้ ทีได้ จากเงินสํารองหากเป็ นบริษัทประกัน
 เงินได้ จากสัญญาบํานาญ
 เงินได้ จากสัญญาประกัน

[]

2.8 ข้ าพเจ้ าเป็ นบริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนทีมใิ ช่สถาบันการเงินซึง มีรายได้ หลักมาจากการลงทุน

Passive NFFE

ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ าพเจ้ าเป็ นนิตบิ คุ คลทีมิได้ จดั ตั งขึ นในสหรัฐอเมริ กา และไม่เป็ นสถาบันการเงิน หรื อ นิตบิ คุ คลใดๆ
ดังกล่าวข้ างต้ น และมี เงินได้ เกินกึงหนึงในงบการเงินปี ล่าสุดทีมาจากแหล่งใดๆ ในสีก ลุม่ ข้ างต้ น หรื อ
มีมูลค่ าทรั พย์ สินในงบการเงินล่ าสุดเกินกึงหนึงทีสามารถก่อให้ เกิดเงินได้ ในสีก ลุ่มข้ างต้ นดังทีได้ กล่าวไปแล้ ว
พร้ อมกันนี  ข้ าพเจ้ าได้ ระบุข้อมูลของผู้ถือหุ้น/เจ้ าของตามรายละเอียดด้ านล่าง ดังต่อไปนี 
[ ] ข้ าพเจ้ าไม่ มีผ้ ถู ือหุ้น/เจ้ าของ ทีเป็ นบุคคลสหรัฐฯ หรื อ
[ ] ข้ าพเจ้ ามีผ้ ถู ือหุ้น/เจ้ าของ ทีเป็ นบุคคลสหรัฐฯ โดยมี ชือ ทีอยู่ และ เลขประจําตัวผู้เสียภาษี ของสหรัฐอเมริ กา (U.S. Tax
Identification Number: TIN) ของผู้ถือหุ้น/เจ้ าของ ทีเป็ นบุคคลสหรัฐฯ แต่ละราย ดังต่อไปนี 
ชือ

[]

ทีอยู่

2.9 ข้ าพเจ้ าไม่เข้ าข่ายเป็ นนิตบิ คุ คลสถานะใดๆ ตามทีระบุข้างต้ น

เลข U.S. TIN

Others
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หนังสือมอบอานาจ (สาหรับการจองซือ้ หุ้นเพิ่มทุน)

หนังสือมอบอานาจ
สาหรับการจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท วินเทจ วิศวกรรม จากัด (มหาชน)
เขียนที่ _______________________________
วันที่ ________________________________
ข้ าพเจ้ า ________________________________________ (“ผู้มอบอานาจ”) สัญชาติ ____________________
เลขประจาตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง/เลขทะเบียนนิติบคุ คล _______________________________________________
อยูบ่ ้ านเลขที่ ___________ ถนน ____________________________ ตาบล/แขวง ________________________________
อาเภอ ________________________ จังหวัด __________________________ รหัสไปรษณีย์ _______________
ในฐา นะผู้ ถื อหุ้ น สา มั ญ ข อง บริ ษั ท วิ นเทจ วิ ศ วก รรม จ า กั ด (ม หาช น) ( “บ ริ ษั ท ฯ ”) จ านว น
____________________หุ้น เป็ น ผู้มี สิท ธิ จ องซื อ้ หุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน ของบริ ษั ท ฯ จ านวน ________________ หุ้น
รายละเอียดปรากฏตามใบรับรองสิทธิการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึง่ ออกโดยนายทะเบียนของบริ ษัทฯ
ขอมอบฉั น ทะให้ นาย/นาง/นางสาว ___________________________________ อายุ ____________ ปี
เลขประจาตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง __________________ อยู่บ้านเลขที่ _________ถนน ______________________
ต าบล/แขวง _____________อ าเภอ/เขต ________________ จัง หวัด _________________รหัสไปรษณี ย์ __________
(“ผู้รับมอบอานาจ”)
เป็ นผู้รับมอบอานาจโดยชอบด้ วยกฎหมายดาเนินการแทนข้ าพเจ้ า ในการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ
จานวน ________________________ หุ้น รวมถึง มีอานาจในการลงนาม แก้ ไข เพิ่ม เติมข้ อความในใบจองซื ้อหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ชาระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน และดาเนินการใดๆ ทังปวงซึ
้
ง่ เกี่ยวข้ องกับการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริ ษัทฯ แทนข้ าพเจ้ าผู้มอบอานาจได้ จนเสร็ จการ
กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะได้ กระทาไปภายใต้ การมอบอานาจตามหนังสือมอบอานาจฉบับนี ้ ให้ ถือเสมือนว่า
ข้ าพเจ้ าได้ กระทาด้ วยตนเองทุกประการ
ลงชื่อ

ผู้มอบฉันทะ
(

)

ลงชื่อ

ผู้รับมอบฉันทะ
(

)
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เรื่อง
subject:

แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (XR)
บริษัท วินเทจ วิศวกรรม จากัด (มหาชน) (VTE)
Notification of the subscription for Right offering (XR) of VTE

ตามที่ท่านได้ฝากหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้นไว้กับ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน) บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งให้ท่านทราบว่า
We would like to notify the detail of the exercise according to your entitlement as follows.

บริษัท วินเทจ วิศวกรรม จากัด (มหาชน)
VINTAGE ENGINEERING PUBLIC CO., LTD.
วันขึ้นเครื่องหมายเพื่อรับสิทธิประโยชน์ (X-Date) XR

VTE

01/06/2017

วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (Book closing Date)
อัตราส่วน (Exercise ratio)
หุ้นสามัญเดิม (Old) : หุ้นสามัญใหม่ (New)
ราคาหน่วย/หุ้น/บาท (Exercise price (Baht per share))

06/06/2017

กาหนดวันจองซื้อระหว่างวันที่ (Exercise Date)

19/06/2017 - 23/06/2017

ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน
้ ท่านมีหุ้นฝากไว้กับบริษัทฯ
(Your existing shares as book close date)

.......( )....... หุ้น (shares)

ถ้าท่านมอบหมายให้บริษัทฯ นาส่งเอกสารการจองซื้อฯ เพื่อใช้สิทธิ
ในการจองซื้อฯ ท่านต้องนาส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้บริษัทฯ
(Documents Required)

ติดต่อภายใน (contact within)

1. ใบจองซื้อฯ
(Registration Form)
2. ใบรับรองการใช้สิทธิการจองซือ
้ ฯ
(Certificate of subscription Entitlement issued by TSD)
3. เช็คชาระการจองซื้อ หรือใบโอนเงิน / Bill Payment สั่งจ่ายตามที่ระบุในใบจองฯ
(Cheque / Draft / Transfer Slip / Bill Payment)
4. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน รับรองสาเนาถูกต้อง
(Certified true copy of the identification card or passport)
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