บริษัท วินเทจ วิศวกรรม จํากัด (มหาชน)
สวนที่ 3
ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย
1.

รายละเอียดหลักทรัพยทเี่ สนอขาย

1.1

ประเภทและหลักทรัพยทเี่ สนอขาย
การเสนอขายหุ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น ของ
บริ ษั ท วิ น เทจ วิ ศ วกรรม จํ า กั ด (มหาชน)
จํ า นวน
20,000,000 หุน คิดเปนรอยละ 25.0 ของจํานวนหุนที่เรียกชําระแลวทั้งหมด ภายหลังการเสนอขายครั้งนี้
ลักษณะหลักทรัพยที่เสนอขายมีดังนี้

1.2

ผูเสนอขาย

:

ที่อยูผูเสนอขาย

:

ลักษณะหลักทรัพย
จํานวนหุนออกใหมที่เสนอขาย

:
:

มูลคาที่ตราไว
ราคาเสนอขายหุนละ
มูลคารวม

:
:
:

บริษัท วินเทจ วิศวกรรม จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
Vintage Engineering Public Company Limited
93/19 หมู 8 ซอยรัตนาธิเบศร 17 ถนนรัตนาธิเบศร ตําบล
บางกระสอ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท: 0-2965-6310
โทรสาร: 0-2965-6659
หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
17,000,000 หุน สําหรับการเสนอขายหุนตอประชาชนทั่วไป
2,000,000
หุน สําหรับการเสนอขายหุ นตอกรรมการ
ผูบริหาร และพนักงาน และ 1,000,000 หุน สําหรับผูมีอุปการ
คุณ โดยคิดเปนรอยละ 21.25 รอยละ 2.50 และรอยละ 1.25
ตามลํ า ดั บ ของหุ น ที่ เ รี ย กชํ า ระแล ว ทั้ ง หมดของบริ ษั ท ฯ
ภายหลังจากการเสนอขายหุนในครั้งนี้
1.00 บาท
1.60 บาทตอหุน
20,000,000 บาท

สัดสวนการเสนอขายหุน
การเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดในครั้งนี้เปนการเสนอขายตอประชาชน ผานผูจัดจําหนายหลักทรัพย
ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 โดยมีสัดสวนในการเสนอขาย ดังนี้
เสนอขายตอนักลงทุนสถาบัน
3,000,000 หุน คิดเปนรอยละ
15.00
70.00
เสนอขายตอบุคคลทั่วไป
14,000,000 หุน คิดเปนรอยละ
เสนอขายตอผูมอี ปุ การคุณของบริษัทฯ
1,000,000 หุน คิดเปนรอยละ
75.00
เสนอขายกรรมการ ผูบริหารและพนักงาน
2,000,000 หุน คิดเปนรอยละ
10.00
ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายสงวนสิทธิในการใชดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลง
จํานวนหุนที่เสนอขายตอนักลงทุนในประเทศในแตละประเภทขางตน หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรหุนตาม
รายละเอียดที่กําหนดไวในขอ 5.6 ทั้งนี้เพื่อใหการเสนอขายครั้งนี้ประสบความสําเร็จสูงสุด
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บริษัท วินเทจ วิศวกรรม จํากัด (มหาชน)
(ก)

นักลงทุนสถาบัน หมายถึง ผูลงทุนประเภทสถาบันที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังตอไปนี้
(1) ธนาคารพาณิชย
(2) บริษัทเงินทุน
(3) บริษัทหลักทรัพยเพื่อเปนสินทรัพยของตนเอง หรือเพื่อการบริหารกองทุนสวนบุคคล หรือเพื่อ
การจัดการโครงการลงทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจ
หลักทรัพย และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร
(4) บริษัทเครดิตฟองซิเอร
(5) บริษัทประกันภัย
(6) สวนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ หรือนิติบุคคลอื่นที่มี
กฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
(7) ธนาคารแหงประเทศไทย
(8) สถาบันการเงินระหวางประเทศ
(9) กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
(10) กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
(11) กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
(12) กองทุนรวม
(13) ผูลงทุนตางประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับผูลงทุนตาม (1) ถึง (12) โดยอนุโลม

ทั้งนี้ นักลงทุนสถาบันดังกลาวจะตองจองซื้อผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุ
ไวในขอ 5.2.1 การจัดสรรหุนใหแกนักลงทุนสถาบันจะอยูในดุลพินิจของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกัน
การจําหนายตามวิธีการที่ระบุไวในขอ 5.6.1
(ข) บุคคลทั่วไป หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคลทั่วไป ซึ่งมิใชนักลงทุนสถาบันตามคําจํากัด
ความที่ระบุไวขางตน แตเปนลูกคา คูสัญญา บริษัทคูคา ผูใหคําปรึกษาทางธุรกิจ ผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจ
ผูที่ใหการสนับสนุนดานขอมูลทางธุรกิจ ผูแนะนําลูกคาและธุรกิจ หรือผูที่มีอุปการคุณไมวาทางตรงหรือ
ทางออมของผูจัดจําหนายหลักทรัพย บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม และ/หรือ บริษัทที่เกี่ยวของ ตลอดจน
ผูถือหุนใหญ ผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุม หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลตางๆ ดังกลาวขางตน ตามที่ไดนิยาม
ไวในประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งที่ติดตอในปจจุบัน ที่เคยติดตอ หรือผูที่คาดวาจะไดติดตอ โดยนัก
ลงทุนประเภทบุคคลทั่วไป สามารถจองซื้อหุนผานผูจัดจําหนายหลักทรัพย ตามที่ไดระบุไวในขอ 5.2 ทั้งนี้ ไม
รวมถึงการจัดสรรใหแกตนเอง ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม บริษัทใหญ บริษัทยอย และผูที่
เกี่ยวของของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายรับประกันการจําหนาย
ตามที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ กธ. 14/2546 เรื่องหลักเกณฑ
เงื่อนไขและวิธีการในการจัดจําหนายหลักทรัพย ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2546 (รวมถึงที่มีการแกไขเพิ่มเติม)
(ค) ผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคลทั่วไป ซึ่งทําคุณประโยชน มี
ความสัมพันธอันดี ใหคําแนะนําหรือใหความชวยเหลือในทางใดๆ ไมวาโดยทางตรงหรือโดยทางออมตอ
บริษัทฯ บริษัทยอย และ/หรือ บริษัทรวม รวมตลอดถึงผูใหคําปรึกษาทางธุรกิจ ลูกคา คูสัญญา หรือบริษัทคูค า
ที่ติดตอ เคยติดตอ หรือจะไดติดตอในเชิงพาณิชยกับบริษัทฯ บริษัทยอย บริษัทรวม และ/หรือ บริษัทที่
เกี่ยวของ ผูมีอํานาจควบคุม ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่เกี่ยวของของบุคคลตางๆ ดังกลาวขางตน
ตามที่ไดนิยามไวในประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลอดจนพนักงานที่ทํางานกับบุคคลตางๆ ดังกลาว
ขางตน ซึ่งจองซื้อหุนผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 ทั้งนี้
การจัดสรรหุนแกผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ เปนดุลพินิจของกรรมการ กรรมการบริหาร และ/หรือผูบริหารของ
บริษัทฯ
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บริษัท วินเทจ วิศวกรรม จํากัด (มหาชน)
(ง) กรรมการ ผูบริหารและพนักงานของบริษัทฯ หมายถึง กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัท
วินเทจ วิศวกรรม จํากัด (มหาชน) ซึ่งจองซื้อหุนผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
ตามที่ไดระบุไวในขอ 5.2.1
ทั้งนี้ สัดสวนในการเสนอขายใหกับบุคคลที่ไมใชสัญชาติไทยจะเปนไปตามที่กําหนดไวในขอบังคับของบริษัทฯ
อย า งไรก็ ดี ผู จั ด การการจั ด จํ า หน ายและรั บ ประกั น การจํ า หน า ย ขอสงวนสิ ท ธิ ใ นการใช ดุ ล ยพิ นิ จ ในการ
เปลี่ยนแปลงจํานวนหุนที่จัดสรรใหแกนักลงทุนประเภท (ก) และ (ข) เพื่อใหการจองซื้อหุนครั้งนี้ประสบ
ความสําเร็จในการขายสูงสุด
การจัดสรรหุนในครั้งนี้ ไมรวมถึงการจัดสรรตอนักลงทุนรายยอยโดยทั่วไป เนื่องจากความตองการซื้อจาก
กลุมบุคคลขางตนเพียงพอตอมูลคารวมของหุนที่เสนอขายในครั้งนี้แลว และสามารถกระจายหุนในวงกวางได
อยางเพียงพอแลว จึงไมมีความจําเปนตองจัดสรรตอนักลงทุนรายยอยทั่วไป
1.3

สิทธิ ผลประโยชน และเงื่อนไขอื่น
หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจํานวน 20,000,000 หุนที่เสนอขายในครั้งนี้ มีสิทธิ และผลประโยชนเทาเทียมกับ
หุนสามัญเดิมของบริษัทฯ ทุกประการ และหากมีประกาศการจายเงินปนผล มีสิทธิไดรับเงินปนผลจากการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับผลการดําเนินงานไตรมาส 1 ป 2554 เปนตนไป (ผลการดําเนินงานตั้งแตวันที่
1 กรกฎาคม 2553 เปนตนไป)

1.4

ตลาดรองของหุนที่เสนอขาย
บริษัทฯ มีความประสงคที่จะเสนอขายหุนสามัญตอประชาชนในครั้งนี้กอนที่จะไดรับทราบผลการพิจารณาของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพยฯ) ในการรับหุนสามัญของบริษัทฯ เปนหลักทรัพยจด
ทะเบียน บริษัทจึงมีความเสี่ยงที่จะไมไดรับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพยฯ ทั้งนี้บริษัทฯ ไดยื่นคําขออนุญาต
และเอกสารประกอบตอตลาดหลักทรัพยฯ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2553 และบริษัท ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส
จํากัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินไดพิจารณาคุณสมบัติของบริษัทฯ แลวเห็นวา บริษัทฯ มีคุณสมบัติครบ
ถวนตามขอบังคับของตลาดหลักทรัพย เรื่อง การรับหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ พ.ศ.
2546 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2546 ที่จะสามารถเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยได ยกเวนคุณสมบัติเรื่องการ
กระจายการถือหุนรายยอยซึ่งบริษัทฯ จะตองมีผูถือหุนรายยอยไมนอยกวา 300 รายและถือหุนรวมกันไม
นอยกวารอยละ 20 ของทุนชําระแลวของบริษัทฯ โดยผูถือหุนดังกลาวแตละรายตองถือหุนไมนอยกวา 1
หนวยการซื้อขาย ดังนั้น จึงยังคงมีความไมแนนอนวาบริษัทฯ จะไดรับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพยฯ ในการ
รับหุนสามัญของบริษัทฯเปนหลักทรัพยจดทะเบียน

1.5

ขอมูลอื่นๆ
ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่องการหามผูบริหารหรือผูถือหุนและผูที่
เกี่ยวของขายหุนและหลักทรัพยภายในระยะเวลาที่กําหนด พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 (รวมทั้งที่มี
การแกไ ขเพิ่ มเติ ม ) กํ าหนดห า มผูถื อ หุ น ที่ถื อ หุ นก อ นวั นที่ บ ริ ษัท ฯ เสนอขายหุ น ต อ ประชาชนนํ าหุ น หรื อ
หลักทรัพยที่อาจแปลงสภาพเปนหุนในจํานวนรวมกันเทากับรอยละ 55 ของทุนที่ชําระแลวภายหลังการเสนอ
ขายในครั้งนี้ออกขายภายในกําหนดระยะเวลา 1 ป 6 เดือน นับแตวันที่หุนของบริษัทฯ เริ่มทําการซื้อขายใน
ตลาดหลักทรัพยฯ โดยภายหลังจากวันที่หุนของบริษัทฯ ทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ ครบ 6 เดือน ให
บุคคลที่ถูกสั่งหามขายสามารถขายหุนหรือหลักทรัพยที่ถูกสั่งหามขายไดในจํานวนรอยละ 25 และเมื่อครบ
กําหนด 1 ป 6 เดือน ใหบุคคลที่ถูกสั่งหามขายสามารถขายหุนหรือหลักทรัพยที่ถูกสั่งหามขายจํานวนที่เหลือ
อีกรอยละ 75 ได
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บริษัท วินเทจ วิศวกรรม จํากัด (มหาชน)
2.

ขอจํากัดการโอนหลักทรัพยที่เสนอขาย
หุนสามัญของบริษัทฯ สามารถโอนไดโดยไมมีขอจํากัด เวนแตการโอนหุนดังกลาวจะมีผลทําใหสัดสวนการถือ
หุนของบุคคลที่ไมใชบุคคลสัญชาติไทยในบริษัทฯ มีจํานวนเกินกวารอยละ 49 ของจํานวนหุนที่จําหนายได
แลวทั้งหมดของบริษัทฯ การโอนหุนรายใดที่จะทําใหสัดสวนการถือหุนของบุคคลที่ไมใชบุคคลสัญชาติไทยใน
บริษัทฯ มีจํานวนเกินกวาอัตราสวนดังกลาว บริษัทฯ มีสิทธิปฏิเสธการโอนหุนของบริษัทฯ ใหแกบุคคลนั้นได
การโอนหุนของบริษัทฯ จะสมบูรณเมื่อผูโอนไดสลักหลังใบหุน โดยระบุชื่อผูรับโอนและลงลายมือชื่อของผูโอน
กับผูรับโอน และสงมอบใบหุนใหแกผูรับโอน การโอนหุนจะใชยันกับบริษัทฯ ไดเมื่อบริษัทฯ ไดรับคํารองขอให
ลงทะเบียนการโอนหุนแลว แตจะใชยันกับบุคคลภายนอกไดเมื่อบริษัทฯ ไดลงทะเบียนการโอนหุนดังกลาวไว
ในสมุดทะเบียนหุนแลวเทานั้น บริษัทฯ จะลงทะเบียนการโอนหุนภายใน 14 วันนับแตวันที่ไดรับคํารองขอนั้น
หรือหากบริษัทฯ เห็นวาการโอนหุนนั้นไมถูกตองสมบูรณ บริษัทฯ จะแจงแกผูยื่นคํารองขอภายใน 7 วัน และ
เมื่อหุนของบริษัทฯ เปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ การโอนหุนใหเปนไปตาม
กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

3.

ที่มาของการกําหนดราคาหลักทรัพยที่เสนอขาย
การกําหนดราคาหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท วินเทจ วิศวกรรม จํากัด (มหาชน) ที่จะเสนอขายในราคาหุนละ
1.60 บาท ในครั้งนี้ ไดกําหนดจากการประเมินมูลคาหลักทรัพยของบริษัทฯ โดยวิธีกําหนดมูลคาเชิง
เปรียบเทียบ แตเนื่องจากบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยที่ดําเนินธุรกิจกอสรางในลักษณะใกลเคียงกับ
บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนในป 2553 บริษัทฯ จึงไดใชการเปรียบเทียบกับตลาด MAI แทน โดยใช
อัตราสวนราคาหุนตอกําไรตอหุน (P/E Ratio) และ อัตราสวนราคาหุนตอมูลคาหุนทางบัญชี (P/BV Ratio) ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ในการเปรียบเทียบ
บริษัท วินเทจ วิศวกรรม จํากัด (มหาชน) มีผลประกอบการกําไรสุทธิป 2553 อยูท ี่ 15,776,746 บาท และ
มูลคาทางบัญชี 92,842,061 บาท (โดยมีจํานวนหุนสามัญที่ออกและชําระแลวภายหลังการเสนอขายหุนในครั้ง
นี้เทากับ 80 ลานหุน) หรือคิดเปนกําไรสุทธิตอ หุนเทากับ 0.197 บาท และ มูลคาทางบัญชีตอหุนอยูที่ 1.16
บาท บริษัทฯ จึงมีอัตราสวนราคาหุนตอกําไรตอหุน (P/E Ratio) ที่ 8.11 เทา และ ราคาหุนตอมูลคาทางบัญชี
ตอหุน (P/BV Ratio) ที่ 1.38 เทา ดังนั้นเมื่อเทียบกับคา P/E Ratio และ P/BV Ratio ของตลาด MAI ซึ่งมี
P/E Ratio ที่ประมาณ 18.39 เทา และ P/BV Ratio ที่ประมาณ 1.63 เทา จะเห็นไดวา ราคาหุนของ บริษัท
วินเทจ วิศวกรรม จํากัด (มหาชน) ที่หุนละ 1.60 บาท มี สวนลด (Discount) เมือ่ เทียบกับ P/E Ratio และ
P/BV Ratio ของตลาด MAI อยูประมาณรอยละ 55 และ รอยละ 29 ตามลําดับ
ทั้งนี้อัตราสวนราคาหุนตอกําไรสุทธิตอหุน และราคาหุนตอมูลคาหุนทางบัญชีคํานวณจากผลประกอบการและ
ฐานะทางการเงินในอดีตโดยทีย่ ังไมไดพิจารณาถึงผลการดําเนินงานในอนาคต ซึ่งเปนปจจัยสําคัญประการ
หนึ่งที่นักลงทุนควรพิจารณากอนการตัดสินใจลงทุน

4.

ราคาหุนสามัญในตลาดรอง
- ไมมี –

5.

การจอง การจําหนาย และการจัดสรร
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวิธีการจองซื้อ
หุนและวิธีการจัดสรรหุนตามที่ระบุไวในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปญหาอุปสรรค
หรือขอจํากัดในการดําเนินการ ทั้งนี้ เพื่อใหการเสนอขายหุนครั้งนี้ประสบความสําเร็จสูงสุด

สวนที่ 3 หนา 4

บริษัท วินเทจ วิศวกรรม จํากัด (มหาชน)
5.1

วิธีการเสนอขายหลักทรัพย
การเสนอขายหลักทรัพยประเภทหุนสามัญในครั้งนี้เปนการเสนอขายโดยผานผูจัดจําหนายหลักทรัพย

5.2

ผูจัดจําหนายหลักทรัพย
5.2.1 ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
บริษัทหลักทรัพย เอเซีย พลัส จํากัด (มหาชน)
175 ชั้น 3/1 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร
ถนนสาทรใต กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2285-1666 โทรสาร 0-2679-6983
5.2.2 ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน)
444 อาคารเอ็มบีเคทาวเวอร ชั้น 14, 18 และ 19
ถ.พญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2217-8888 โทรสาร 0-2217-8625
บริษัทหลักทรัพย คันทรี่ กรุป จํากัด (มหาชน)
132 อาคารสินธร ทาวเวอร 1 ชั้น 2, 3 และ 9
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10320
โทร. 0-2205-7000 โทรสาร 0-2205-7171

5.3

เงื่อนไข และคาตอบแทนในการจัดจําหนายหลักทรัพย
5.3.1 เงื่อนไขในการจัดจําหนายหลักทรัพย
บริษัทฯ ตกลงมอบหมายใหผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ไดระบุไวในขอ 5.2 เปนผูดําเนินการจัด
จําหนายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เสนอขายตอประชาชนจํานวน 20,000,000 หุน ตามราคาที่ระบุ
ในขอ 1 และตกลงมอบหมายใหผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ไดระบุไวในขอ 5.2 รับประกันการ
จําหนายประเภทรับประกันผลการจําหนายอยางแนนอน (Firm Underwriting) ภายใตเงื่อนไขที่ระบุไว
ในหนังสือสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหุน
อยางไรก็ตาม บริษัทฯ มีสิทธิยกเลิกการเสนอขายหุนในครั้งนี้ เมื่อเกิดเหตุการณใดเหตุการณหนึ่ง
ดังตอไปนี้
(ก) ไมสามารถกําหนดราคาเสนอขายสุดทายได
(ข) บริษัทฯ ไมสามารถตกลงเขาทําสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายได
นอกจากนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายมีสิทธิยกเลิกการจัดจําหนายหุนในครั้งนี้
เมื่อเกิดเหตุการณตางๆ ตามที่กําหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ซึ่ง
รวมถึงเหตุการณดังตอไปนี้
(ก) เมื่อบริษัทฯ ไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขใดๆ ที่จะไดกําหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนาย
และรับประกันการจําหนาย หรือ
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บริษัท วินเทจ วิศวกรรม จํากัด (มหาชน)
(ข) เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัย การเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญทางดานการเงิน เศรษฐกิจ หรือการเมือง
ทั้งในประเทศและตางประเทศ หรือการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญในธุรกิจหรือการดําเนินงาน
ของบริษัทฯ ที่อาจมีผลกระทบตอการจัดจําหนายหุนในครั้งนี้
ทั้งนี้ รายละเอียดและเงื่อนไขในการยกเลิกการเสนอขายหุนและการจัดจําหนายหุนดังกลาวขางตน จะ
เปนไปตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่จะกําหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย
ในกรณีที่บริษัทหรือผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายยกเลิกการเสนอขายและการจัด
จําหนายตามเหตุการณขางตน ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายจะดําเนินการคืน
เงินคาจองซื้อทั้งจํานวนใหแกผูจองซื้อทั้งหมดตามรายละเอียดที่ระบุไวในขอ 5.9
5.3.2 คาตอบแทนในการจัดจําหนาย
บริษัทฯ ตกลงจายเงินคาตอบแทนการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ใหแกผูจัดจําหนาย
หลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2 รวมเปนเงินทั้งสิ้น 3,000,000 บาท (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม)
โดยการชําระเงินดังกลาวจะเปนไปตามวิธีการที่กําหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายและรับประกัน
การจําหนาย
5.3.3 จํานวนเงินคาหุนที่ผูเสนอขายไดรับทั้งสิ้น (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม)
หุนจํานวน 20,000,000 หุน ในราคาหุนละ 1.60 บาท
32,000,000
หัก คาตอบแทนในการจัดจําหนายหุน โดยประมาณ
3,000,000
จํานวนเงินคาหุนที่บริษัทฯ จะไดรบั (กอนหักคาใชจายอื่นๆ) โดยประมาณ 29,000,000
จํานวนเงินคาหุนที่บริษัทฯ จะไดรบั ตอหุน (กอนหักคาใชจายอืน่ ๆ) โดยประมาณ
1.45
5.4

บาท
บาท
บาท
บาท

ประมาณการจํานวนเงินที่บริษัทฯ ไดรับและคาใชจายในการเสนอขายหลักทรัพย
จํานวนเงินที่ไดรบั จากการเสนอขายหุนครั้งนี้
32,000,000 บาท
หัก ประมาณการคาใชจายในการเสนอขายหลักทรัพย (1)
– คาธรรมเนียมคําขออนุญาตเสนอขายหุนทีอ่ อกใหม
30,000 บาท
– คาธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหุน
50,000 บาท
– คาธรรมเนียมการขออนุญาตใหรับหลักทรัพยเปนหลักทรัพยจดทะเบียน (2)
25,000 บาท
– คาพิมพหนังสือชี้ชวน ใบจองซือ้ โดยประมาณ
120,000 บาท
– คาธรรมเนียมการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
3,000,000 บาท
– คาธรรมเนียมอืน่ ๆ (3)
2,500,000 บาท
รวมจํานวนเงินทัง้ สิ้น
5,725,000 บาท
หมายเหตุ (1) ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีหัก ณ ที่จาย
(2) ไมรวมคาธรรมเนียมรายป
(3) คาธรรมเนียมอื่นๆ รวมถึงคาธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงิน คาโฆษณา ประชาสัมพันธ
เปนตน
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5.5

วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย
• สําหรับนักลงทุนสถาบัน
สามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซือ้ หุนสามัญไดที่สํานักงานของผูจัดการจัดจําหนายและรับประกัน
การจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 ตั้งแตเวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น. ของวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช
จนถึงวันสิน้ สุดระยะเวลาการเสนอขาย
• สําหรับบุคคลทั่วไป
สามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุนสามัญไดที่สํานักงานและสาขาของผูจัดการการจัดจําหนาย
และรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 และ/หรือ ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.2 ตั้งแตเวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น. ของวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช
จนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขาย
• สําหรับผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ
สามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุนสามัญไดที่สํานักงานและสาขาของผูจัดการการจัดจําหนาย
และรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 ตั้งแตเวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น. ของวันที่หนังสือชี้ชวน
มีผลบังคับใชจนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขาย
• สําหรับกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ
สามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุนสามัญไดที่สํานักงานและสาขาของผูจัดการการจัดจําหนาย
และรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 ตั้งแตเวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น. ของวันที่หนังสือชี้ชวน
มีผลบังคับใชจนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขาย
ทั้งนี้ นักลงทุนประเภทสถาบัน บุคคลทั่วไป ผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ และกรรมการ ผูบริหารและพนักงาน
ของบริษัทฯ สามารถทําการดาวนโหลด (Download) หนังสือชี้ชวนซึ่งมีขอมูลไมแตกตางจากหนังสือชี้ชวนที่
ยื่นตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย จากเว็บไซตของสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ www.sec.or.th เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุนสามัญครั้งนี้ได
กอนทําการจองซื้อหุน

5.6

วิธีการจัดสรรหุนที่เสนอขาย
ผูจัดจําหนายหลักทรัพย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 จะดําเนินการมิใหมีการจัดสรรหุนสามัญที่เสนอขายแกตนเอง
ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม บริษัทใหญ บริษัทยอยของตนเอง และผูที่เกี่ยวของ ตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ กธ. 14/2546 เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไขและวิธีการใน
การจัดจําหนายหลักทรัพย ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2546 (รวมถึงที่มีการแกไขเพิ่มเติม) และจะไมจัดสรรหุนที่
เสนอขายใหแกบุคคลของบริษัทฯ ที่ถูกหามมิใหจัดสรรหลักทรัพย ตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ กจ. 37/2544 เรื่อง การจอง การจัดจําหนาย และการจัดสรรหลักทรัพยที่
ออกใหม ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2544 (รวมถึงที่มีการแกไขเพิ่มเติม) เวนแตเปนการจัดสรรหุนที่เหลือจากการ
จองซื้อของผูจองซื้อทั้งหมด
บริษัทฯ มีวัตถุประสงคในการจัดสรรหุนในครั้งนี้โดยแบงออกเปน 4 สวนคือ จัดสรรใหแก (ก) นักลงทุนสถาบัน
จํานวน 3,000,000 หุน (ข) บุคคลทั่วไปจํานวน 14,000,000 หุน (ค) ผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ จํานวน
1,000,000 หุน (ง) กรรมการ ผูบริหารและพนักงานของบริษัทฯ จํานวน 2,000,000 หุน ทั้งนี้ สัดสวนในการ
เสนอขายใหกับบุคคลที่ไมใชสัญชาติไทยจะเปนไปตามที่กําหนดไวในขอบังคับของบริษัทฯ
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อยางไรก็ดี ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุในขอ 5.2.1 ขอสงวนสิทธิในการใช
ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงจํานวนหุนที่จัดสรรใหแกนักลงทุนทุกประเภทตามความเหมาะสม
อนึ่ง การจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้เปนการปฏิบัติเพื่อใหสอดคลองกับคุณสมบัติที่กําหนด เรื่องการ
กระจายการถือหุนรายยอยของขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การรับหุนสามัญหรือหุน
บุริมสิทธิเปนหลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 (รวมถึงที่มีการแกไขเพิ่มเติม)
5.6.1 วิธีจัดสรรหุนจํานวน 3,000,000 หุน ใหแกนักลงทุนสถาบัน
การจัดสรรหุนใหแกนักลงทุนสถาบัน ใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย ตามที่ระบุในขอ 5.2.1 โดยจะทําการจัดสรรหุนใหกับบุคคลใดในจํานวนมากนอยเทาใดก็ได
หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุนใหกับบุคคลใดก็ได แตตองมีจํานวนขั้นต่ําจํานวน 1,000 หุนและตองเปน
ทวีคูณของ 100 หุน และหากยอดการจองซื้อหุนครบตามจํานวนที่กําหนดแลว ผูจัดการการจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขัอ 5.2.1 ขอสงวนสิทธิในการปดรับจองซื้อหุนของ
นักลงทุนสถาบันกอนครบกําหนดระยะเวลาการจองซื้อ
5.6.2 วิธีจัดสรรหุนจํานวน 14,000,000 หุน ใหแกบุคคลทั่วไป
การจัดสรรหุนใหแกบุคคลทั่วไป ใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดจําหนายหลักทรัพยแตละราย ตามที่ระบุใน
ขอ 5.2 โดยจะทําการจัดสรรหุนใหแกบุคคลใดในจํานวนมากนอยเทาใดก็ได หรือจะปฏิเสธการจัดสรร
หุนใหแกบุคคลใดก็ได แตตองมีจํานวนขั้นต่ําจํานวน 1,000 หุนและตองเปนทวีคูณของ 100 หุน และ
หากยอดการจองซื้ อ หุ น ของผู จ องซื้ อ บุ ค คลทั่ ว ไปครบตามจํ า นวนที่ กํ า หนดแล ว ผู จั ด จํ า หน า ย
หลักทรัพยตามขอ 5.2 ขอสงวนสิทธิในการปดรับจองซื้อหุนของบุคคลทั่วไปกอนครบกําหนดระยะเวลา
การจองซื้อ
5.6.3 วิธีจัดสรรหุนจํานวน 1,000,000 หุน ใหแกผูมีอุปการคุณ
การจัดสรรหุนใหแกผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ ใหอยูในดุลยพินิจของบริษัทฯ โดยจะจัดสรรหุนใหกับ
บุคคลใดในจํานวนมากนอยเท าใดก็ได หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ นใหกับบุค คลใดก็ได แตตอ งมี
จํานวนขั้นต่ําจํานวน 1,000 หุนและตองเปนทวีคูณของ 100 และหากยอดการจองซื้อหุนของผูมีอุปการ
คุณของบริษัทฯ ครบตามจํานวนที่กําหนดแลว ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายขอ
สงวนสิทธิในการปดรับจองซื้อหุนกอนครบกําหนดระยะเวลาการจองซื้อ
5.6.4 วิธีจัดสรรหุนจํานวน 2,000,000 หุน ใหแกกรรมการ ผูบริหารและพนักงาน
การจัดสรรหุนใหแกกรรมการ ผูบริหารและพนักงานของบริษัทฯ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
ของบริษัทฯ โดยจะจัดสรรหุนใหกับบุคคลใดในจํานวนมากนอยเทาใดก็ได หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุน
ใหกับบุคคลใดก็ได แตตองมีจํานวนขั้นต่ําจํานวน 1,000 หุนและตองเปนทวีคูณของ 100 และหากยอด
จองซื้อของกรรมการ ผูบริหารและพนักงานครบตามจํานวนที่กําหนดแลว ผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนายขอสงวนสิทธิในการปดรับจองซื้อหุนกอนครบกําหนดระยะเวลาการจองซื้อ
สําหรับหุนที่เหลือจากการจัดสรรขางตน ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุ
ไวในขอ 5.2.1 ขอสงวนสิทธิในการนํามาจัดสรรใหแกนักลงทุนประเภทใดก็ได
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5.7

วันและวิธีการจอง และการชําระเงินคาจองซื้อหลักทรัพย
5.7.1 สําหรับผูจองซื้อประเภทนักลงทุนสถาบัน
ผูจองซื้อประเภทนักลงทุนสถาบัน จะตองจองซื้อขั้นต่ําจํานวน 1,000 หุน และเพิ่มเปนทวีคูณของ 100
หุน โดยสามารถจองซื้อผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ
5.2.1 ตั้งแตเวลา 8:30 น. ถึง 16:30 น. ของวันที่ 1 มีนาคม 2554 ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2554 โดย
จะตองปฏิบัติตามวิธีการดังตอไปนี้
(ก) กรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุนใหถูกตองครบถวนและชัดเจนพรอมลงลายมือชื่อ
หากผูจองซื้อเปนนิติบุคคล ใบจองซื้อหุนจะตองลงนามโดยผูมีอํานาจผูกพันของนิติบุคคลนั้น
พรอมประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และแนบเอกสารดังตอไปนี้
• ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย : สําเนาหนังสือรับรองที่ออกโดย
กระทรวงพาณิชยที่ออกไมเกิน 6 เดือนกอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
โดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) พรอมแนบ
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนสําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ที่
ยังไมหมดอายุ ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
• ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ :
• สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตั้งบริษัทฯ หนังสือบริคณหสนธิ ขอบังคับ และหนังสือ
รับรองที่ออกไมเกิน 6 เดือนกอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
โดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี)
สําเนาเอกสารประกอบขางตนทั้งหมดที่ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตองแลว ตอง
ไดรับการรับรองลายมือชื่อโดยเจาหนาที่ Notary Public และรับรองโดยเจาหนาที่
ของสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกลาวไดจัดทําหรือ
รับรองความถูกตอง และมีอายุไมเกิน 1 ป กอนวันจองซื้อ
• สําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ที่ยังไมหมดอายุของผู
มีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อหุนครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยมีวิธีการชําระเงินดังนี้
• หากทําการจองซื้อกอนเวลา 12:00 น. ของวันที่ 1 มีนาคม ผูจองซื้อจะตองชําระเงินคาจอง
ซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อในราคาเสนอขาย โดยชําระเปน-เงินโอน เงินโอนอัตโนมัติ
(Automatic Transfer System หรือ ATS) เช็ค แคชเชียรเช็ค (หรือที่เรียกวา “เช็คธนาคาร”)
หรือ ดราฟท และตองสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครได
ภายใน 1 วันทําการถัดไป โดยหากชําระเปนเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟ ใหลงวันที่
ภายหลังวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใชบังคับ แตไมเกินวันที่ 1 มีนาคม 2554 และหากชําระโดย
การโอนเงินอัตโนมัติผูจองซื้อจะตองชําระเงินภายในเวลา 12.00 น. ของวันที่ 2 มีนาคม
2554 และหากชําระโดยการโอนเงิน ผูจองซื้อจะตองชําระเงินภายในเวลา 15.30 น. ของ
วันที่ 2 มีนาคม
ทั้งนี้ การชําระเงินคาของซื้อผานระบบโอนเงินอัตโนมัติจะกระทําไดเฉพาะผูจองซื้อที่ไดเปด
บัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพยกับผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่
ระบุไวในขอ 5.2.1 ที่ไดดําเนินการแจงความประสงคใหโอนเงินเพื่อชําระคาผูกพันโดย
อัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกลาวมีผลใชบังคับแลวในวันจองซื้อ
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• หากทําการจองซื้อหลังเวลา 12:00 น. ของวันที่ 1 มีนาคม 2554 ผูจองซื้อจะตองชําระคา
จองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยชําระเปน-เงินโอน หรือเงินโอนอัตโนมัติ เทานั้น
• ผูจองซื้อที่ชําระคาจองซื้อหุนสามัญดวยเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค หรือดราฟทใหขีดครอม
เฉพาะสั่งจายเขาบัญชีจองซื้อตามที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 พรอมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู และเบอรโทรศัพทที่สามารถ
ติดตอไดไวดานหลังของเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ในกรณีโอนเงิน ใหผูจองซื้อโอน
เงินเขาบัญชี “บริษัทหลักทรัพย เอเซีย พลัส จํากัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหุน” เลขที่บัญชี
142-3-06744-4 ประเภทบัญชีกระแสรายวัน ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขาสาทร
โดยผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย จะดําเนินการโอนเงินของยอดจอง
ซื้อรวมในสวนของตนเขาบัญชีชื่อ บมจ. วินเทจ วิศวกรรมเพื่อการจองซื้อหุนเพิ่มทุน เลขที่
บัญชี 391-1-04723-2 ประเภทบัญชี กระแสรายวัน ธนาคาร กสิกรไทย สาขา เซ็นทรัล
รัตนาธิเบศร ตอไป
(ค) ผูจองซื้อตองนําใบจองซื้อ เอกสารประกอบการจองซื้อในขอ (ก) พรอมเงินคาจองซื้อ หรือ
หลักฐานที่แสดงวามีการชําระเงินคาจองซื้อหุน หรือโอนเงินคาจองซื้อหุน ตามขอ (ข) มายื่นความ
จํานงขอจองซื้อหุนและชําระเงินไดที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตาม
สถานที่ที่ไดระบุไวในขอ 5.2.1 ตั้งแตเวลา 8:30 น. ถึง 16:30 น. ของวันที่ 1 มีนาคม 2554 ถึง
วันที่ 2 มีนาคม 2554
(ง) ผูจองซื้อที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและไดชําระคาจองซื้อหุนสามัญแลวจะยกเลิกการจองซื้อ
และขอเงินคืนไมได อยางไรก็ตาม หากมีเหตุที่ทําใหบริษัทฯ ตองระงับหรือหยุดการเสนอขาย
หลักทรัพย หรือไมสามารถสงมอบหลักทรัพยที่เสนอขายได ใหผูจองซื้อมีสิทธิยกเลิกการจองซื้อ
หลักทรัพยภายในระยะเวลา 14 วัน เวนแต กรณีที่บริษัทฯ ยกเลิกการเสนอขายหุนครั้งนี้ ตามขอ
5.3.1 ใหผูจองซื้อมีสิทธิยกเลิกการจองซื้อและผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
ดําเนินการคืนเงินคาจองซื้อทั้งจํานวนใหแกผูจองซื้อทั้งหมดตามรายละเอียดที่ระบุไวในขอ 5.9
ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายมีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผูจองซื้อ ที่
ดําเนินการไมครบถวนตามขอ 5.7.1 (ก)-(ค)
5.7.2 สําหรับผูจองซื้อประเภทบุคคลทั่วไป
ผูจองซื้อประเภทบุคคลทั่วไป จะตองจองซื้อขั้นต่ําจํานวน 1,000 หุน และเพิ่มเปนทวีคูณของ 100 หุน
โดยสามารถจองซื้อผานผูจัดจําหนายหลักทรัพย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 ตั้งแตเวลา 8:30 น. ถึง 16:30
น. ของวันที่ 1 มีนาคม 2554 ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2554 โดยจะตองปฏิบัติตามวิธีการดังตอไปนี้
(ก) กรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุนใหถูกตองครบถวนและชัดเจนพรอมลงลายมือชื่อ
หากผูจองซื้อเปนนิติบุคคล ใบจองซื้อหุนจะตองลงนามโดยผูมีอํานาจผูกพันของนิติบุคคลนั้น
พรอมประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และแนบเอกสารดังตอไปนี้
• ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนที่ยังไม
หมดอายุพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง หรือในกรณีที่ไมมีบัตรประจําตัวประชาชน ให
แนบสําเนาทะเบียนบานหรือสําเนาเอกสารทางราชการอื่น ที่มีเลขประจําตัวประชาชน 13
หลัก พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง (กรณีผูจองซื้อเปนผูเยาว จะตองแนบสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูปกครอง (บิดา/มารดา) ที่ยังไมหมดอายุและสําเนาทะเบียนบานที่
ผูเยาวอาศัยอยูพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง)
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• ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว : สําเนาหนังสือเดินทางหรือสําเนาใบตาง
ดาวที่ยังไมหมดอายุ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
• ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย : สําเนาหนังสือรับรองที่ออกโดย
กระทรวงพาณิชยที่ออกไมเกิน 6 เดือนกอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
โดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) พรอมแนบ
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนสําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ที่
ยังไมหมดอายุของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
• ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ :
• สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตั้งบริษัท หนังสือบริคณหสนธิ ขอบังคับ และหนังสือ
รับรองที่ออกไมเกิน 6 เดือนกอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดย
ผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี)
สําเนาเอกสารประกอบขางตนทั้งหมดที่ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตองแลว ตอง
ไดรับการรับรองลายมือชื่อโดยเจาหนาที่ Notary Public และรับรองโดยเจาหนาที่
ของสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกลาวไดจัดทําหรือ
รับรองความถูกตอง และมีอายุไมเกิน 1 ป กอนวันจองซื้อ
• สําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ที่ยังไมหมดอายุของผู
มีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อหุนครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยมีวิธีการชําระเงินดังนี้
• หากทําการจองซื้อกอนเวลา 12:00 น. ของวันที่ 1 มีนาคม 2554 ผูจองซื้อจะตองชําระเงิน
คาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อในราคาเสนอขาย 1.60 บาท โดยชําระเปน- เงินโอน
เงินโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เช็ค แคชเชียรเช็ค (หรือที่
เรียกวา “เช็คธนาคาร”) หรือ ดราฟท และตองสามารถเรียกเก็บเงินได จากสํานักบัญชีใน
เขตกรุงเทพมหานครไดภายใน 1 วันทําการถัดไป โดยหากชําระเปนเช็ค แคชเชียรเช็ค
หรือ ดราฟท ใหลงวันที่ภายหลังวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใชบังคับ แตไมเกิน วันที่ 1 มีนาคม
2554 และหากชําระโดยการโอนเงินอัตโนมัติผูจองซื้อจะตองชําระเงินภายในเวลา 12.00 น.
ของวันที่ 2 มีนาคม 2554 และหากชําระโดยการโอนเงิน ผูจองซื้อจะตองชําระเงินภายใน
เวลา 15.30 น. ของวันที่ 2 มีนาคม
ทั้งนี้ การชําระเงินคาจองซื้อผานระบบโอนเงินอัตโนมัติจะกระทําไดเฉพาะผูจองซื้อที่ไดเปด
บัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพยกับผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่
ระบุไวในขอ 5.2.1 และ/หรือ ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ
5.2.2 ที่ไดดําเนินการแจงความประสงคใหโอนเงินเพื่อชําระคาผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบ
การโอนเงินอัตโนมัติดังกลาวมีผลใชบังคับแลวในวันจองซื้อ
• หากทําการจองซื้อหลังเวลา 12:00 น. ของวันที่ 1 มีนาคม 2554 ผูจองซื้อจะตองชําระคา
จองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยชําระเปน-เงินโอน หรือเงินโอนอัตโนมัติ เทานั้น
• ผูจองซื้อที่ชําระคาจองซื้อหุนสามัญดวยเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค หรือดราฟทใหขีดครอม
เฉพาะสั่งจายเขาบัญชีจองซื้อตามที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือ
ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหลักทรัพย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 แตละรายกําหนด
พรอมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู และเบอรโทรศัพทที่สามารถติดตอไดไวดานหลังของเช็ค
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หรือแคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ในกรณีโอนเงิน ใหผูจองซื้อโอนเงินเขาบัญชีตามที่ผูจัด
จําหนายหลักทรัพย ตามขอ 5.2 แตละรายจะกําหนด โดยผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนาย หรือ ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหลักทรัพยแตละรายจะ
ดําเนินการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมในสวนของตนเขาบัญชีชื่อ บมจ. วินเทจ วิศวกรรม
เพื่อการจองซื้อหุนเพิ่มทุน เลขที่บัญชี 391-1-04723-2 ประเภทบัญชี กระแสรายวัน
ธนาคาร กสิกรไทย สาขา เซ็นทรัลรัตนาธิเบศร ตอไป
(ค) ผูจองซื้อตองนําใบจองซื้อ เอกสารประกอบการจองซื้อในขอ (ก) พรอมหลักฐานที่แสดงวา มีการ
ชําระเงินคาจองซื้อหุน หรือโอนเงินคาจองซื้อหุนตามขอ (ข) มายื่น ความจํานงขอจองซื้อหุน และ
ชํ า ระเงิ น ได ที่ ผู จั ด การการจั ด จํ า หน า ยและ รั บ ประกั น การจํ า หน า ย และผู จั ด จํ า หน า ยและ
รับประกันการจําหนายหลักทรัพยตามสถานที่ที่ได ระบุไวในขอ 5.2 ตั้งแตเวลา 8:30 น. ถึง
15:30น. ของวันที่ 1 มีนาคม 2554 และวันที่ 2 มีนาคม 2554
(ง) ผูจองซื้อที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและไดชําระคาจองซื้อหุนสามัญแลวจะยกเลิกการจองซื้อ
และขอเงินคืนไมได อยางไรก็ตาม หากมีเหตุที่ทําใหบริษัทฯ ตองระงับหรือหยุดการเสนอขาย
หลักทรัพย หรือไมสามารถสงมอบหลักทรัพยที่เสนอขายได ใหผูจองซื้อมีสิทธิยกเลิกการจองซื้อ
หลักทรัพยภายในระยะเวลา 14 วัน และผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
ดําเนินการคืนเงินคาจองซื้อทั้งจํานวนใหแกผูจองซื้อทั้งหมดตามรายละเอียดที่ระบุไวในขอ 5.9.4
ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายมีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผูจองซื้อ ที่
ดําเนินการไมครบถวนตามขอ 5.7.2 (ก)-(ค)
5.7.3 ผูจองซื้อประเภทผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ
ผูจองซื้อประเภทผูมีอุปการคุณ จะตองจองซื้อขั้นต่ําจํานวน 1,000 หุน และเพิ่มเปนทวีคูณของ 100
หุน โดยสามารถจองซื้อผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ
5.2.1 ตั้งแตเวลา 8:30 น. ถึง 16:30 น. ของวันที่ 1 มีนาคม 2554 ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2554 โดยจะตอง
ปฏิบัติตามวิธีการดังตอไปนี้
(ก) กรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุนใหถูกตองครบถวนและชัดเจนพรอมลงลายมือชื่อ
หากผูจองซื้อเปนนิติบุคคล ใบจองซื้อหุนจะตองลงนามโดยผูมีอํานาจผูกพันของนิติบุคคลนั้น
พรอมประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และแนบเอกสารดังตอไปนี้
• ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนที่ยังไมหมด
อายุพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองหรือในกรณีที่ไมมีบัตรประจําตัวประชาชน ใหแนบ
สําเนาทะเบียนบานหรือสําเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก
พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง(กรณีผูจองซื้อเปนผูเยาวจะตองแนบสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูปกครอง(บิดา/มารดา)ที่ยังไมหมดอายุและสําเนาทะเบียนบานที่ผูเยาวอาศัย
อยู พรอมลง นามรับรองสําเนาถูกตอง)
• ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว:สําเนาหนังสือเดินทางหรือสําเนาใบตางดาว
ที่ยังไมหมดอายุ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
• ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย : สําเนาหนังสือรับรองที่ออกโดย
กระทรวงพาณิชยที่ออกไมเกิน 6 เดือนกอนวันจองซื้อพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
โดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) พรอมแนบ
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สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาใบตางดาวหรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ที่
ยังไมหมดอายุของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
• ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ :
• สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตั้งบริษัทฯหนังสือบริคณหสนธิขอบังคับ และหนังสือ
รับรองที่ออกไมเกิน 6 เดือนกอนวันจองซื้อพรอมลงนามรับรองสําเนา ถูกตองโดย
ผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี)
สําเนาเอกสารประกอบขางตนทั้งหมดที่ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตองแลว ตอง
ไดรับการรับรองลายมือชื่อโดยเจาหนาที่ NotaryPublic และรับรองโดย เจาหนาที่
ของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกลาวไดจัดทําหรือ
รับรองความถูกตอง และมีอายุไมเกิน 1 ป กอนวันจองซื้อ
• สําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ที่ยังไมหมดอายุ ของ
ผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อหุนครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยมีวิธีการชําระเงินดังนี้
• หากทําการจองซื้อกอนเวลา 12:00 น ของวันที่ 1 มีนาคม 2554 ผูจองซื้อจะตองชําระเงิน
คาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ ในราคาเสนอขาย 1.60 บาท โดยชําระเปน เงินโอน
เงินโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เช็ค แคชเชียรเช็ค (หรือที่
เรียกวา “เช็คธนาคาร”) หรือ ดราฟท และตองสามารถเรียกเก็บเงิน ไดจากสํานักบัญชีในเขต
กรุงเทพมหานครไดภายใน 1 วันทําการถัดไป โดยหาก ชําระเปนเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือ
ดราฟท ใหลงวันที่ภายหลังวันที่หนังสือชี้ชวน มีผลใชบังคับ แตไมเกินวันที่ 1 มีนาคม 2554
และหากชําระโดยการโอนเงินอัตโนมัติผูจองซื้อจะตองชําระเงินภายในเวลา 12.00 น. ของ
วันที่ 2 มีนาคม 2554 และหากชําระโดยการโอนเงิน ผูจองซื้อจะตองชําระเงินภายในเวลา
15.30 น. ของวันที่ 2 มีนาคม
ทั้งนี้การชําระเงินคาจองซื้อผานระบบโอนเงินอัตโนมัติจะกระทําไดเฉพาะผูจองซื้อที่ไดเปด
บัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพยกับผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่
ระบุไวในขอ 5.2.1 ที่ไดดําเนินการแจงความประสงคใหโอนเงินเพื่อชําระคาผูกพัน โดย
อัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกลาวมีผลใชบังคับแลวในวันจองซื้อ
• หากทําการจองซื้อหลังเวลา 12:00 น. ของวันที่ 1 มีนาคม 2554 ผูจองซื้อจะตอง ชําระคา
จองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยชําระเปนเงินโอนหรือ เงินโอนอัตโนมัติ เทานั้น
• ผูจองซื้อที่ชําระคาจองซื้อหุนสามัญดวยเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค หรือดราฟทใหขีดครอม
เฉพาะสั่งจายเขาบัญชีจองซื้อตามที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 พรอมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู และเบอรโทรศัพท ที่สามารถ
ติดตอไดไวดานหลังของเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ในกรณีโอนเงิน ใหผูจองซื้อ
โอนเงินเขาบัญชี “บริษัทหลักทรัพย เอเซีย พลัส จํากัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหุน” เลขที่
บัญชี 142-3-06744-4 ประเภทบัญชีกระแสรายวัน ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขา
สาทรโดยผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายจะดําเนินการโอนเงินของยอด
จองซื้อรวมในสวนของตนเขาบัญชีชื่อ บมจ. วินเทจ วิศวกรรมเพื่อการจองซื้อหุนเพิ่มทุน
เลขที่บัญชี 391-1-04723-2 ประเภทบัญชี กระแสรายวัน ธนาคาร กสิกรไทย สาขา เซ็นทรัล
รัตนาธิเบศร ตอไป
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(ค) ผูจองซื้อตองนําใบจองซื้อ เอกสารประกอบการจองซื้อในขอ (ก) พรอมหลักฐานที่แสดงวามีการ
ชําระเงินคาจองซื้อหุน หรือโอนเงินคาจองซื้อหุน ตามขอ (ข) มายื่นความจํานงขอจองซื้อหุนและ
ชําระเงินไดที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามสถานที่ที่ไดระบุไวในขอ
5.2.1 ตั้งแตเวลา 8:30 น. ถึง เวลา 15:30น. ของวันที่ 1 มีนาคม 2554 ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2554
(ง) ผูจองซื้อที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและไดชําระคาจองซื้อหุนสามัญแลวจะยกเลิกการจองซื้อ
และขอเงินคืนไมได อยางไรก็ตาม หากมีเหตุที่ทําใหบริษัทฯ ตองระงับหรือหยุดการเสนอขาย
หลักทรัพย หรือไมสามารถสงมอบหลักทรัพยที่เสนอขายได ใหผูจองซื้อมีสิทธิยกเลิกการจองซื้อ
หลักทรัพยภายในระยะเวลา 14 วัน และผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
ดําเนินการคืนเงินคาจองซื้อทั้งจํานวนใหแกผูจองซื้อทั้งหมดตามรายละเอียดที่ระบุไวในขอ 5.9.4
ทั้งนี้ ผูจัดการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายมีสิทธิยกเลิกการจองซื้อ ของผูจองซื้อที่
ดําเนินการไมครบถวนตามขอ 5.7.3 (ก)-(ค)
5.7.4 ผูจองซื้อประเภทกรรมการ ผูบริหารและพนักงานของบริษัทฯ
ผูจองซื้อที่เปนกรรมการ ผูบริหารและพนักงานของบริษัทฯ จะตองจองซื้อขั้นต่ําจํานวน 1,000 หุน และ
เพิ่มเปนทวีคูณของ 100 หุน โดยสามารถจองซื้อผานผูจัดการการจัดจําหนาย และรับประกันการ
จําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 ตั้งแตเวลา 8:30 น. ถึงเวลา 16:30 น. ของวันที่ 1 มีนาคม 2554 ถึง
วันที่ 2 มีนาคม 2554 โดยจะตองปฏิบัติตามวิธีการดังตอไปนี้
(ก) กรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุนใหถูกตองครบถวนและชัดเจนพรอมลงลายมือชื่อ
และแนบเอกสารดังตอไปนี้
• ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย :สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนที่ยังไมหมดอายุ
พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง หรือในกรณีที่ไมมีบัตรประจําตัวประชาชน ใหแนบสําเนา
ทะเบียนบานหรือสําเนาเอกสารทางราชการอื่น ที่มีเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก พรอม
ลงนามรับรองสําเนาถูกตอง (กรณีผูจองซื้อเปนผูเยาวจะตองแนบสําเนาบัตร ประจําตัว
ประชาชนของผูปกครอง (บิดา/มารดา) ที่ยังไมหมดอายุและ สําเนาทะเบียนบาน ที่ผูเยาว
อาศัยอยูพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง)
• ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว : สําเนาหนังสือเดินทางหรือ สําเนาใบ ตาง
ดาว ที่ยังไมหมดอายุพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อหุนครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยมีวิธีการชําระเงินดังนี้
• หากทําการจองซื้อในวันที่ 1 มีนาคม 2554 ตั้งแตเวลา 8:30 น. ถึงเวลา 12:00 น. ผูจองซื้อ
จะตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อในราคาเสนอขาย 1.60 บาท โดย
ชําระเปนเงินสด เงินโอน เงินโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เช็ค
แคชเชียรเช็ค (หรือที่เรียกวา “เช็คธนาคาร”) หรือ ดราฟท และตองสามารถเรียก เก็บเงินได
จากสํานักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครไดภายใน 1 วันทําการถัดไป โดยหากชําระเปนเช็ค
ใหลงวันที่ 1 มีนาคม 2554 เทานั้น และหากชําระเปนแคชเชียรเช็ค หรือดราฟทใหลงวันที่
ภายหลังวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใชบังคับแตไมเกินวันที่ 1 มีนาคม 2554 และหากชําระโดย
การโอนเงินอัตโนมัติผูจองซื้อจะตองชําระเงินภายในเวลา 12.00 น. ของวันที่ 2 มีนาคม
2554 และหากชําระโดยการโอนเงิน ผูจองซื้อจะตองชําระเงินภายในเวลา 15.30 น. ของ
วันที่ 2 มีนาคม
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ทั้งนี้ การชําระเงินคาของซื้อผานระบบโอนเงินอัตโนมัติจะกระทําไดเฉพาะผูจองซื้อที่ไดเปด
บัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพยกับผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่
ระบุไวในขอ 5.2.1 ที่ไดดําเนินการแจงความประสงคใหโอนเงินเพื่อชําระคาผูกพันโดย
อัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกลาวมีผลใชบังคับแลวในวันวันจองซื้อ
• หากทําการจองซื้อหลังเวลา 12:00 น. ของวันที่ 1 มีนาคม 2554 ผูจองซื้อจะตองชําระคา
จองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยชําระเปนเงินโอน หรือเงินโอนอัตโนมัติ เทานั้น
• ผูจองซื้อที่ชําระคาจองซื้อหุนสามัญดวยเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค หรือดราฟทใหขีดครอม
เฉพาะสั่งจายเขาบัญชีจองซื้อตามที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 พรอมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู และเบอรโทรศัพท ที่สามารถ
ติดตอไดไวดานหลังของเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ในกรณีโอนเงิน ใหผูจองซื้อโอน
เงินเขาบัญชี “บริษัทหลักทรัพย เอเซีย พลัส จํากัด (มหาชน) เพื่อการ จองซื้อหุน” เลขที่
บัญชี 142-3-06744-4 ประเภทบัญชีกระแสรายวัน ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขา
สาทร โดยผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย จะดําเนิน การโอนเงินของ
ยอดจองซื้อรวมในสวนของตนเขาบัญชีชื่อ บมจ. วินเทจ วิศวกรรมเพื่อการจองซื้อหุนเพิ่ม
ทุน เลขที่บัญชี 391-1-04723-2 ประเภทบัญชี กระแสรายวัน ธนาคาร กสิกรไทย สาขา
เซ็นทรัลรัตนาธิเบศร ตอไป
(ค) ผูจองซื้อตองนําใบจองซื้อ เอกสารประกอบการจองซื้อในขอ (ก) พรอมหลักฐานที่แสดงวา มีการ
ชําระเงินคาจองซื้อหุน หรือโอนเงินคาจองซื้อหุน ตามขอ (ข) มายื่นความจํานง ขอจองซื้อหุนและ
ชําระเงินไดที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามสถานที่ที่ไดระบุไวในขอ
5.2.1 ตั้งแตเวลา 8:30 น. ถึง เวลา 16:30น. ของวันที่ 1 มีนาคม 2554 ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2554
(ง) ผูจองซื้อที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและไดชําระคาจองซื้อหุนสามัญแลวจะยกเลิกการจองซื้อ
และขอเงินคืนไมได อยางไรก็ตาม หากมีเหตุที่ทําใหบริษัทฯ ตองระงับหรือหยุดการเสนอขาย
หลักทรัพย หรือไมสามารถสงมอบหลักทรัพยที่เสนอขายได ใหผูจองซื้อมีสิทธิยกเลิกการจองซื้อ
หลักทรัพยภายในระยะเวลา 14 วัน และผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
ดําเนินการคืนเงินคาจองซื้อทั้งจํานวนใหแกผูจองซื้อทั้งหมดตามรายละเอียดที่ระบุไวในขอ 5.9.4
ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายมีสิทธิยกเลิกการ จองซื้อของผูจองซื้อที่
ดําเนินการไมครบถวนตามขอ 5.7.4 (ก)-(ค)
5.8

การจัดสรรในกรณีที่มีผูจองซื้อหลักทรัพยเกินกวาจํานวนหลักทรัพยที่เสนอขาย
5.8.1 สําหรับนักลงทุนสถาบัน
ในกรณีที่มีการจองซื้อหุนสามัญเกินกวาจํานวนหุนสามัญที่เสนอขายแกนักลงทุนสถาบันใหอยูในดุลย
พินิจของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1
5.8.2 สําหรับผูลงทุนประเภทบุคคลทั่วไป
ในกรณีที่มีการจองซื้อหุนสามัญเกินกวาจํานวนหุนสามัญที่เสนอขายแกบุคคลทั่วไปใหอยูในดุลยพินิจ
ของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 และ/หรือ ผูจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.2 แตละราย โดยจะพิจารณา จากปจจัย
ตางๆ เชน ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพยผานผูจัดการการจัดจําหนาย และรับประกัน การจําหนาย
และ/หรือ ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหรือการมีโอกาสทางธุรกิจในอนาคต หรือการมี
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ธุรกิจที่เกี่ยวของทางดานวาณิชธนกิจ หรือดานอื่นๆ กับผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับ ประกัน
การจําหนาย และ/หรือ ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย เปนตน
5.8.3 สําหรับผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ
ในกรณีที่มีการจองซื้อหุนสามัญเกินกวาจํานวนหุนสามัญที่เสนอขายแกผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ ให
อยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
รวมกับผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
5.8.4 สําหรับกรรมการ ผูบริหารและพนักงานของบริษัทฯ
ในกรณี ที่ มี ก ารจองซื้ อ หุ น สามั ญ เกิ น กว า จํ า นวนหุ น สามั ญ ที่ เ สนอขายแก ก รรมการ ผู บ ริ ห ารและ
พนักงานของบริษัทฯ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ
5.9

วิธีการคืนเงินคาจองซื้อหลักทรัพย
5.9.1 กรณีผูจองซื้อไมไดรับการจัดสรรหุน
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 หรือ ผูจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.2 ที่เปนผูรับจองซื้อจากผูจองซื้อที่ไมไดรับการจัดสรร
รายนั้นๆ จะดําเนินการคืนเงินคาจองซื้อหุนโดยไมมีดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใดๆ ใหแกผูจองซื้อที่ไมได
รับการจัดสรรหุน โดยการโอนเงินอัตโนมัติเขาบัญชีในชื่อผูจองซื้อ กรณีผูจองซื้อชําระเงินดวยวิธีโอน
เงิ น อัต โนมัติ หรือ จ ายเป นเช็ ค ขีด คร อม-สั่ งจ า ยผูจ องซื้อ ตามชื่ อ ที่ร ะบุ ไว ใ นใบจองซื้ อ และสง ทาง
ไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อภายใน 14 วันนับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจอง
ซื้อหุน ทั้งนี้ ในกรณีที่ไมสามารถคืนเงินคาจองซื้อหุนในสวนที่ไมไดรับการจัดสรรใหแกผูจองซื้อหุนได
ภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกัน
การจําหนาย และ/หรือ ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย รายที่มีหนาที่รับผิดชอบในการสงคืน
เงินดังกลาวจะตองชําระดอกเบี้ยใหแกผูจองซื้อหุนในอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยคํานวณจากจํานวน
เงินคาจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรรคืน นับจากวันที่พนกําหนดเวลา 14 วันดังกลาว จนถึงวันที่ไดมี
การชําระคืนตามวิธีการดังกลาวขางตน อยางไรก็ดี ไมวาในกรณีใดๆ หากไดมีการสงเช็คคืนเงินคาจอง
ซื้อหุนทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับ
เงินจองซื้อคืนแลวโดยชอบ และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ย และ/หรือคาเสียหายใดๆ อีก
ตอไป หากเกิดการสูญหายในการจัดสงซึ่งเปนผลมากจากความไมครบถวนของชื่อ ที่อยู ที่ผูจองซื้อได
ระบุไวในใบจองซื้อ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และ/หรือ ผูจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนายจะไมรับผิดชอบตอความผิดพลาดดังกลาว
5.9.2 กรณีผูจองซื้อไดรับการจัดสรรหุนนอยกวาจํานวนหุนที่จองซื้อ
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 หรือ ผูจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.2 ที่เปนผูรับจองซื้อจากผูจองซื้อที่ไดรับการจัดสรรหุน
ไมครบตามจํานวนที่จองซื้อ จะดําเนินการคืนเงินคาจองซื้อหุนในสวนที่ไมไดรับการจัดสรร โดยไมมี
ดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใดๆ ใหแกผูที่จองซื้อที่ไดรับการจัดสรรหุนไมครบตามจํานวนที่จองซื้อ โดย
การโอนเงินอัตโนมัติเขาบัญชีในชื่อผูจองซื้อ กรณีผูจองซื้อชําระเงินดวยวิธีโอนเงินอัตโนมัติ หรือจาย
เปนเช็คขีดครอม-สั่งจายผูจองซื้อตามชื่อที่ระบุไวในใบจองซื้อ และสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่
อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อภายใน 14 วันนับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุน ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม
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สามารถคืนเงินคาจองซื้อหุนในสวนที่ไมไดรับการจัดสรรใหแกผูจองซื้อหุนไดภายในระยะเวลา 14 วัน
นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และ/หรือ ผู
จัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย รายที่มีหนาที่รับผิดชอบในการสงคืนเงินดังกลาวจะตองชําระ
ดอกเบี้ยใหแกผูจองซื้อหุนในอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยคํานวณจากจํานวนเงินคาจองซื้อหุนที่ไมไดรับ
การจัดสรรคืน นับจากวันที่พนกําหนดเวลา 14 วันดังกลาว จนถึงวันที่ไดมีการชําระคืนตามวิธีการ
ดังกลาวขางตน อยางไรก็ดี ไมวาในกรณีใดๆ หากไดมีการสงเช็คคืนเงินคาจองซื้อหุนทางไปรษณีย
ลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับเงินจองซื้อคืนแลวโดย
ชอบ และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ย และ/หรือคาเสียหายใดๆ อีกตอไป หากเกิดการสูญ
หายในการจัดสงซึ่งเปนผลมากจากความไมครบถวนของชื่อ ที่อยู ที่ผูจองซื้อไดระบุไวในใบจองซื้อ
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และ/หรือ ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
จะไมรับผิดชอบตอความผิดพลาดดังกลาว
5.9.3 กรณีผูจองซื้อไมไดรับการจัดสรรหุนเนื่องมาจากไมสามารถเรียกเก็บเงินคาจองซื้อหุนตามการชําระคา
จองซื้อหุนหรือเนื่องจากผิดเงื่อนไขในการจองซื้อ
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 หรือ ผูจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.2 ที่เปนผูรับจองซื้อจากผูจองซื้อที่ไมไดรับการจัดสรร
หุน เนื่องจากไมสามารถเรียกเก็บเงินคาจองซื้อหุนตามการชําระคาจองซื้อหุน หรือ เนื่องจากปฏิบัติผิด
เงื่อนไขในการจองซื้อ จะดําเนินการคืนเช็คคาจองซื้อใหแกผูจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรรหุน โดยผู
จองซื้อตองติดตอขอรับเช็คดังกลาวคืนจากผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และ/
หรือ ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายรายที่เปนผูรับจองซื้อหุน ภายในระยะเวลา 30 วัน นับ
จากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ หากผูจองซื้อไมทําการติดตอขอรับเช็คดังกลาว ผูจัดการการจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนาย และ/หรือ ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายรายที่เปนผูรับ
จองซื้อหุนจะจัดสงเช็คทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุในใบจองซื้อ อยางไรก็ดี ไมวาในกรณี
ใดๆ หากไดมีการสงเช็คคืนเงินคาจองซื้อหุนทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อ
โดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับเงินจองซื้อคืนแลวโดยชอบ และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรอง
ดอกเบี้ย และ/หรือคาเสียหายใดๆ อีกตอไป
5.9.4 กรณีผจู องซือ้ ยกเลิกการจองซือ้
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 หรือ ผูจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.2 ที่เปนผูรับจองซื้อจากผูจองซื้อที่ยกเลิกการจองซื้อหุน
จะดําเนินการคืนเงินคาจองซื้อหุนโดยไมมีดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใดๆ ใหแกผูจองซื้อที่ยกเลิกการจอง
ซื้อ โดยการโอนเงินอัตโนมัติเขาบัญชีในชื่อผูจองซื้อ กรณีผูจองซื้อชําระเงินดวยวิธีโอนเงินอัตโนมัติ
หรือจายเปนเช็คขีดครอม-สั่งจายผูจองซื้อตามชื่อที่ระบุไวในใบจองซื้อ และสงทางไปรษณียลงทะเบียน
ตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อภายใน 14 วันนับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุน ทั้งนี้ ในกรณีที่
ไมสามารถคืนเงินคาจองซื้อหุนในสวนที่ไมไดรับการจัดสรรใหแกผูจองซื้อหุนไดภายในระยะเวลา 14
วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และ/
หรือ ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย รายที่มีหนาที่รับผิดชอบในการสงคืนเงินดังกลาวจะตอง
ชําระดอกเบี้ยใหแกผูจองซื้อหุนในอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยคํานวณจากจํานวนเงินคาจองซื้อหุน นับ
จากวันที่พนกําหนดเวลา 14 วันดังกลาว จนถึงวันที่ไดมีการชําระคืนตามวิธีการดังกลาวขางตน
อยางไรก็ดี ไมวาในกรณีใดๆ หากไดมีการสงเช็คคืนเงินคาจองซื้อหุนทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่
อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับเงินจองซื้อคืนแลวโดยชอบ และผูจอง
ซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ย และ/หรือคาเสียหายใดๆ อีกตอไป หากเกิดการสูญหายในการจัดสง
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ซึ่งเปนผลมากจากความไมครบถวนของชื่อ ที่อยู ที่ผูจองซื้อไดระบุไวในใบจองซื้อ ผูจัดการการจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนาย และ/หรือ ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายจะไมรับผิดชอบ
ตอความผิดพลาดดังกลาว
5.10 วิธีการสงมอบหลักทรัพย
บริษัทฯ ไดแตงตั้งบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด (“ศูนยรับฝากหลักทรัพย”) เปนนาย
ทะเบียนหุนใหกับบริษัทฯ และใหบริการรับฝากใบหุนที่จองซื้อในการเสนอขายครั้งนี้ กลาวคือ ผูจองซื้อ
สามารถใชบริการของศูนยรับฝากหลักทรัพย และเขาสูระบบซื้อขายแบบไรใบหุน (Scripless System) ได
ทันที ทั้งนี้ เพื่อใหระยะเวลาในการดําเนินการนําหุนเขาจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ สั้นลง และ
เพื่อใหผูจองซื้อสามารถขายหุนในตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ ไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
อนุญาตใหหุนของบริษัทฯ เริ่มทําการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ ซึ่งแตกตางกับกรณีที่ผูจองซื้อ
ประสงคจะขอรับใบหุนซึ่งผูจองซื้อจะไมสามารถขายหุนไดในตลาดหลักทรัพยฯ จนกวาจะไดรับใบหุน
ผูจองซื้อหุนสามารถเลือกใหบริษัทฯ ดําเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่งใน 3 กรณี ดังตอไปนี้
(ก) ในกรณีที่ผูจองซื้อหุนประสงคจะใชบริการของศูนยรับฝากหลักทรัพย (Scripless System) กลาวคือ
ประสงคที่จะฝากไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพยซึ่งผูจองซื้อมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยอยู กรณีนี้นาย
ทะเบียนหุนของบริษัทฯ คือ ศูนยรับฝากหลักทรัพย จะดําเนินการออกใบหุนตามจํานวนที่ไดรับจัดสรรใน
ชื่อของ “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผูฝาก” และศูนยรับฝากหลักทรัพยจะ
บันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนที่บริษัทหลักทรัพยนั้นฝากหุนอยู ภายใน 7 วันทําการ นับแตวันปดการจองซือ้
หุน และจะออกหลักฐานการรับฝากหุนใหแกผูจองซื้อที่ไดรับการจัดสรรภายใน 15 วันทําการนับแตวันปด
การจองซื้อหุน ในขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพยนั้นก็จะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนที่ผูจองซื้อฝากไว ใน
กรณีนี้ ผูที่ไดรับการจัดสรรจะสามารถขายหุนสามัญที่ไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ ได
ทันทีที่ตลาดหลักทรัพยฯ อนุญาตใหหุนสามัญของบริษัทฯ ทําการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ
ไอ ในกรณีที่ผูจองซื้อเลือกใหบริษัทฯ ดําเนินการตามขอ 5.10 (ก) ชื่อของผูจองซื้อในใบจองซื้อจะตอง
ตรงกับชื่อเจาของบัญชีซื้อขายหลักทรัพยที่ผูจองซื้อประสงคจะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย
ดังกลาว มิฉะนั้นแลว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะดําเนินการออกใบหุนใหแกผูจองซื้อตามขอ 5.10 (ค)
แทน
(ข) ในกรณีที่ผูจองซื้อไมประสงคจะขอรับใบหุน แตประสงคจะใชบริการของศูนยรับฝากหลักทรัพย โดยผูจอง
ซื้อประสงคที่จะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 008 บริษัทฯ จะดําเนินการ
นําหุนที่ไดรับจัดสรรฝากไวกับศูนยรับฝากหลักทรัพย และศูนยรับฝากหลักทรัพยจะบันทึกยอดบัญชี
จํานวนหุนตามจํานวนที่ผูจองซื้อไดรับการจัดสรรไวในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่
008 ภายใน 7 วันทําการ นับแตวันปดการจองซื้อหุน และออกหลักฐานการรับฝากหุนใหแกผูจองซื้อ
ภายใน 15 วันทําการนับจากวันปดการจองซื้อ ในกรณีนี้ ผูที่ไดรับการจัดสรรจะสามารถขายหุนสามัญที่
ไดรับจัดสรรในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพยฯ อนุญาตใหหุนของบริษัทฯเริ่มทํา
การซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ และหากผูจองซื้อรายใดตองการถอนหุนสามัญออกจาก
บัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพยสมาชิกเลขที่ 008 ผูจองซื้อรายนั้นสามารถติดตอไดที่ศูนยรับฝาก
หลักทรัพย ซึ่งมีคาธรรมเนียมการถอนหุนตามอัตราที่ศูนยรับฝากหลักทรัพยกําหนด ทั้งนี้การถอนหุน
สามัญที่ฝากไวในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพยสมาชิกเลขที่ 008 จะตองใชเวลาในการดําเนินการ
ดังนั้นผูจองซื้อที่นําฝากในบัญชีดังกลาวอาจจะไมสามารถถอนหุนไดทันภายในวันที่หุนสามัญของบริษัทฯ
เริ่มทําการซื้อขายไดในวันแรกในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ
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(ค) ในกรณีที่ผูจองซื้อประสงคจะขอรับใบหุนโดยใหออกใบหุนในชื่อของผูจองซื้อ (Scrip System) นาย
ทะเบียนหุนของบริษัทฯ คือ ศูนยรับฝากหลักทรัพยจะทําการสงมอบใบหุนตามจํานวนที่ไดรับการจัดสรร
ใหแกผูไดรับการจัดสรรหุนทางไปรษณียลงทะเบียนตามชื่อที่อยูที่ระบุในใบจองซื้อหุนภายใน 15 วันทํา
การนับจากวันปดการจองซื้อหุน ในกรณีนี้ ผูไดรับการจัดสรรหุนจะไมสามารถขายหุนที่ไดรับการจัดสรร
ในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ ไดจนกวาจะไดรับใบหุน ซึ่งอาจไดรับภายหลังที่หุนของบริษัทฯ ไดรับ
อนุมัติใหเขาทําการซื้อขายในตลดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ แลว ทั้งนี้ หากผูจองซื้อไมระบุเลือกกรณีใดกรณี
หนึ่งในใบจองซื้อ บริษัทฯ ขอสงวนลิขสิทธิ์ที่จะออกใบหุนใหแกผูจองซื้อแทน
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