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สิง่ ที่ส่งมาด้ วยลาดับ 5

ส่ วนที่ 1 : สาหรับบริษัท
ใบจองเลขที่/ Subscription Form No. __________________
ใบจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัท อินเตอร์ แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จากัด (มหาชน)
หุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 22,599,491,250 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.01 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.022 บาท เสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 8 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ (กรณีมีเศษหุ้นให้ ปัดทิ ้ง)
Subscription Form for Rights Issue of Ordinary Shares of The International Engineering Public Company Limited
Not over 22,599,491,250 new ordinary shares, par value: Baht 0.01 at the offer price of Baht 0.022 per share offered to existing shareholder at 8 existing shares to 1 ordinary share (fraction of shares shall be discarded)
วันที่จองซือ้
 1 กุมภาพันธ์ 2559
 2 กุมภาพันธ์ 2559
 3 กุมภาพันธ์ 2559
 4 กุมภาพันธ์ 2559
 5 กุมภาพันธ์ 2559
Date
February 1, 2016
February 2, 2016
February 3, 2016
February 4, 2016
February 5, 2016
ข้ าพเจ้ า (นาย, นาง, นางสาว, บริษัท, อื่นๆ) / I/We (Mr., Mrs., Miss, Company name, others) ...........................……………………………….……………………………………………………..…………………………………………………………………….
ทะเบียนผู้ถือหุ้นเลขที่ / Shareholder’s Register No....................…………………….....................................................................................เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ / Telephone No ……............................…. ........................................................
ข้ าพเจ้ ามีห้ นุ เดิมตามทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 7 มกราคม 2559 จานวน….………..…………….…………………...…….……………………..……หุ้น มีสิทธิในการจองซื ้อหุ้นใหม่จานวน ……………………..…………………….....………..........................หุ้น
According to the shareholder register as at 7 Junuary 2016 /we own ……………………..……………………………………..……..….. shares and have the rights to subscribe for..………..……………………………………………………… shares
ข้ อมูลการจองซือ้ / Subscription
ข้ าพเจ้ ามีความประสงค์จะจองซื ้อหุ้นเพิ่มทุนในครัง้ นี ้ ดังนี ้
จานวนหุ้นที่จองซื ้อ
จานวนเงินที่ชาระ
I / We wish to subscribe for the shares as follows:
No. of shares subscribed
Amount (Baht)
จองซื ้อตามสิทธิทงจ
ั ้ านวน / Subscription for full entitlement
จองซื ้อต่ากว่าสิทธิที่ได้ รับจัดสรร / Subscription under entitlement
จองซื ้อเกินกว่าสิทธิที่ได้ รับจัดสรร (เฉพาะส่วนเพิ่ม) / Subscription over entitlement
รวม / Total
พร้ อมกันนี ้ ข้ าพเจ้ าขอส่งเงินค่าจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดย / I/We have enclosed the payment made by
1)  เงินสด / Cash
2)  เงินโอน / Money transfer โอนเข้ าบัญชี “บริษัท อินเตอร์ แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จากัด (มหาชน) (บัญชีจองซือ้ หุ้นเพิ่มทุน)” ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) สาขาซอยอารี ประเภทบัญชีสะสมทรัพย์ เลขที่บัญชี 127-4-23551-2
Credit account “The International Engineering Public Company Limited (Share Subscription Account)”, savings account no. 127-4-23551-2, Bangkok Bank Public Company Limited, Soi Ari Branch. Swift Code: BKKBTHBK
3)

(โปรดระบุช่ อื สาขาของธนาคารต้ นทางที่ท่านโอนเงินไว้ บนด้ านหน้ าของหลักฐานการโอนเงิน) (Please indicate name of the branch of transferring bank on your pay-in slip.)

 เช็ค / Personal cheque  แคชเชียร์เช็ค / Cashier cheque  ดร๊ าฟท์/ Bank draft เลขที่ /Cheque no. .................................…..........ธนาคาร/Bank…………………………………....….สาขา/Branch…..………………………………...….
สัง่ จ่าย “บริษัท อินเตอร์ แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จากัด (มหาชน) (บัญชีจองซือ้ หุ้นเพิ่มทุน)” / Payable to “The International Engineering Public Company Limited (Share Subscription Account)”
ข้ อมูลการรับหลักทรัพย์ / Method of receiving securities
หากข้ าพเจ้ าได้ รับการจัดสรรหุ้นสามัญดังกล่าว ข้ าพเจ้ าตกลงให้ ดาเนินการดังนี ้ (ผู้จองซื ้อหุ้นโปรดกากบาทในช่องที่เลือก)
If the shares are allotted to me/us, I/we agree to have either one of the following actions taken (please mark “” in front of your choice)
 แบบไร้ ใบหุ้น (Scriptless)
 นาหุ้นเข้ าบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์ของตนเอง: ให้ ออกใบหุ้นสามัญที่ได้ รับจัดสรรนันไว้
้ ในชื่อ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผู้ฝาก” และดาเนินการให้ บริษัทหลักทรัพย์….……………………………..…….................…….…………..
สมาชิกผู้ฝากเลขที่………...............…......................……. (ระบุชื่อใดชื่อหนึ่งตามรายละเอียดที่ปรากฏด้ านหลังใบจองซื ้อหุ้นนี ้) นาหุ้นสามัญเข้ าฝากไว้ กบั บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งข้ าพเจ้ ามีอยู่กบั
บริษัทนัน้ บัญชีเลขที่ ………........................……………………..... (ชื่อบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์ต้องเป็ นชื่อเดียวกับชื่อผู้จองซื ้อหุ้นเท่านัน)
้
To issue the share certificates in the name of “Thailand Securities Depository Company Limited for Depositors” for the allotted ordinary shares and have (name of broker) ………………..……..……………………………………………….
Participant no. ........…………………………............ (See the list appearing on the back of this subscription form) deposit those shares with Thailand Securities Depository Company Limited for securities trading account number
……………….……………………………… with which I/we have maintained my/our account. (Name of the Subscriber must be the same with Account Name.)
 นาหุ้นเข้ าบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ : ให้ ออกใบหุ้นสามัญที่ได้ รับจัดสรรนันไว้
้ ในชื่อ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด” และนาหุ้นเข้ าฝากกับ บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
โดยนาเข้ าบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้ าพเจ้ า
To issue the share certificates in the name of “Thailand Securities Depository Company Limited” and deposit those shares with Thailand Securities Depository Company Limited under the Issuer account number 600 for my/our name.
 แบบรับเป็ นใบหุ้น (Script) โดยให้ ออกใบหุ้นสามัญที่ได้ รับจัดสรรนันไว้
้ ในชื่อของข้ าพเจ้ าและจัดส่งใบหุ้นที่ได้รับจัดสรรให้ ข้าพเจ้ าตามชื่อและที่อยูท่ ี่ระบุไว้ ในทะเบียนผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยข้ าพเจ้ ายินดีมอบหมายให้ บริษัทฯดาเนินการใดๆ
เพื่อจัดทาและส่งมอบใบหุ้นให้ ข้าพเจ้ าภายใน15 วันทาการ นับจากวันปิ ดการจองซื ้อ โดยข้ าพเจ้ ารับทราบว่าข้ าพเจ้ าอาจได้ รับใบหุ้นล่าช้ าหลังจากที่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรับหลักทรัพย์ของบริษัทเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนให้ ทาการซื ้อขายได้ ใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
To issue the share certificates in my/our name and deliver them to me/us as per the name and address specified in the shareholder register by registered mail. I/We hereby authorize the Company to proceed with all necessary actions
to have the share certificates issued and delivered to me/us within 15 business days after the close of the subscription period. I/We also acknowledge that the share certificates may be received by me/us after the Stock Exchange of
Thailand has approved the listing and the trading of such securities on the Stock Exchange of Thailand.
การคืนเงินค่ าจองซือ้ หุ้น (ถ้ ามี) / Refund of subscription payment (if any)
ในกรณีที่ข้าพเจ้ าไม่ได้ รับจัดสรรหรือได้ รับการจัดสรรไม่ครบตามจานวนที่จองซื ้อ ข้ าพเจ้ าตกลงให้ ดาเนินการคืนเงินค่าจองซื ้อ หรือเงิ นส่วนต่างค่าจองซื ้อ โดยโอนเงินผ่านระบบอัตโนมัติ (ATS) เข้ าบัญชีธนาคาร....................................................................................
สาขา...................................................................................เลขที่บญ
ั ชี........................................................................................................................... ตามรายละเอียดบัญชีธนาคารที่ผ้ จู องซื ้อหุ้นเกินสิทธิ ได้ แนบมาพร้ อมใบจอง
If I/we have not been allotted the shares or have been allotted lower than subscription amount, I/we agree to have the payment or excess payment returned to me/us by Automatic Transfer System (ATS) to
Bank………………………………..Branch…………………………………………Account Number ……………………………………………………….………………….. as I / we attaché the detail of the bank passbook with this Subscription Form.
.
ข้ าพเจ้ าขอรับรองและตกลงว่าจะจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่บริษัทจะจัดสรรให้ โดยไม่ยกเลิกเพิกถอนการจองซื ้อหุ้นสามัญในครัง้ นี ้
I/We agree and undertake to subscribe for the new ordinary shares in the number allotted by the Company and shall not revoke the subscription as stated above.
หมายเหตุ/Notes: - กรุณาแนบใบรับรองการจองซือ้ หุ้น มาพร้ อมกับใบจองซื ้อหุ้นฉบับนี ้ด้ วย / Please attach the Subscription Certificate with this Subscription Form.
- เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊ าฟท์ ดังกล่าวสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสานักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครเท่านัน้ / Only check or cashier’s check or bank draft that can be drawn from Bangkok branches only.
- เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊ าฟท์ ดังกล่าวจะต้ องลงวันที่ก่อน หรือในระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
The check or cashier’s check or bank draft must be dated before or during 1 February 2016 to 3 February 2016.
- ในกรณีที่เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊ าฟท์ ดังกล่าวไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ ไม่วา่ ด้ วยเหตุใดๆให้ ถือว่า ข้ าพเจ้ าสละสิทธิ ที่จะจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครัง้ นี ้
If the check or cashier’s check or bank draft cannot be cleared for whatsoever reason, it is considered that I/we have waived my/our subscription rights.
- ผู้จองซื ้อโปรดสัง่ จ่ายเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊ าฟท์ รวมเป็ นฉบับเดียวกัน ทังกรณี
้ จองซื ้อตามสิทธิหรือต่ากว่าสิทธิ และกรณีจองซื อ้ เกินจากสิทธิที่ได้ รบั การจัดสรร
The subscriber shall pay in only one check, cashier’s check or bank draft for both subscription according to entitlement or below entitlement and over entitlement..
- ถ้ าจานวนหุ้นที่ระบุไว้ ในใบจองซื ้อนี ้ ไม่ตรงตามจานวนเงินที่บริษัทได้ รับชาระ บริษัทจะถือตามจานวนเงินที่ได้ รับชาระเป็ นหลัก
If the share subscription amount stated in this Subscription Form does not match the payment received, the Company shall regard the payment received as the intended subscription amount.
ลงชื่อ / Signature ………………………………………..……………………..………ผู้จองซื ้อ / Subscriber
การลงทุนในหลักทรัพย์มีความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจจองซื ้อหลักทรัพย์ควรศึกษาข้ อมูลอย่างรอบคอบ/ Please be aware there is risk involved in securities investment, ensure you have thoroughly studied information before deciding on sh are subscription.
ส่ วนที่ 2 สาหรับผู้ถือหุ้น หลักฐานการรับจองซือ้ หุ้น (โปรดกรอกข้ อความในส่ วนนีด้ ้ วย) / Subscription Receipt (Subscribers please also fill in this section)
วันที่จองซือ้  1 กุมภาพันธ์ 2559
 2 กุมภาพันธ์ 2559
 3 กุมภาพันธ์ 2559  4 กุมภาพันธ์ 2559  5 กุมภาพันธ์ 2559
Date
February 1, 2016
February 2, 2016
February 3, 2016
February 4, 2016
February 5, 2016
บริษัท อินเตอร์แนชัน่ เนิลเอนจีเนียริง จากัด (มหาชน)ได้ รบั เงินค่าจองซื ้อหุ้นจาก (ชื่อตามใบจอง)......................................................................................................................................................................................................................................................
The International Engineering Public Company Limited received money from (name of Subscriber)
เพื่อจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในราคาหุ้นละ 0.022 บาท จานวน.............................................................................................................. หุ้น รวมเป็ นเงิน..................................................................................................................................... บาท
For a subscription of new ordinary shares of The International Engineering Public Company Limited of
shares at Baht 0.022 per shares totaling
Baht
โดยชาระเป็ น / made payable by  เงินสด / Cash  เงินโอน / Transfer  เช็คธนาคาร / Cashier Cheque  เช็คบุคคล / Personal Cheque  ดร๊ าฟท์ / Draft
เลขที่เช็ค / Cheque No………………………………………………วันที่ / Date…………………….…… ธนาคาร / Bank….……....................................................………….. สาขา / Branch………………………………………...……………………….…………
 ออกใบหุ้นในนาม “บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผู้ฝาก” เลขที่สมาชิกผู้ฝาก............................................................................ บัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์เลขที่....................................................................................................................
Issue a share certificate in the name of “Thailand Securities Depository Company Limited for the Depositor” Participant number
Securities trading account number
 ออกใบหุ้นในนาม “บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด” โดยเข้ าบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600
Issue a share certificate in the name of “Thailand Securities Depository Company Limited” and deposit those shares with Thailand Securities Depository Company Limited under the Issuer account number 600
 ออกใบหุ้นในนามผู้จองซื ้อ / Issue a share certificate in the name of Subscriber
เจ้ าหน้ าที่ผ้ รู บั มอบอานาจ / Authorized Officer………………………………………………………………………
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4 / 2016

11 January 2016
Subject : Notice on the Rights to Subscribe for Additional NVDRs
Dear NVDR holders,

On behalf of the Thai NVDR Company Limited(Thai NVDR), we would like to inform you of your right to purchase additional NVDRs, as follows:
Underlying Securities

: THE INTERNATIONAL ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITED(IEC)

Total amount of Offering (NVDR)

: 282,514,819 Unit(s)

Par Value

: 0.01 Baht

Subscription Price

: 0.022 Baht

Subscription Ratio

: 8 unit(s) of existing NVDR(s) to 1 unit(s) of additional NVDR(s).
Any fraction is disregarded.

Date of closing the register book

: 7 January 2016

Remark

: Existing NVDR holders can subscribe for extra NVDRs in excess of their rights at
the same subscription price of 0.022 Baht by stating this the subscription form, with
payment in full, These extra NVDRs will be allocated to them in the same proportion
as the excess rights issues allocated to Thai NVDRs.

Subscription and Payment Procedure
1.

Subscription and payment period :

2.

Subscription place :

1 February 2016 - 2 February 2016 between 8.30-17.00 hours (only business Day)

at the office of the Thai NVDR Company Limited, The Stock Exchange of Thailand

Tower C, 93 Ratchadaphisek Road, Dindaeng, Dindaeng, Bangkok 10400
N.B. The Thai NVDR will not accept subscriptions by mail.
3.

Required documentation
3.1 Subscription form, duly filled out and signed.
3.2 Subscription certificate, to be submitted together with :
3.2.1 For a subscription of the same amount as allocated, no filling is necessary.
3.2.1 For a subscription of more or less than existing rights, state the total units in the respective column.

4.

Payment
Subscription for full entitlement or less than or excess than the entitlement, please make payment by one check or
one cashier check which is collectable through clearing house in Bangkok. The check or cashier check shall be dated from 1
February 2016 to 2 February 2016. Indicate the subscription date and make it payable to "THE INTERNATIONAL
ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITED (Share Subscription Account)".

5.

If NVDR holders fail to exercise their rights or make a payment within the allotted time schedule, or the
check or cashier check is not honored, it shall be deemed that such NVDR holders do not wish to exercise their subscription
rights. Thai NVDR shall thus regard the subscription as being void.

6.

Refund for unallotted NVDRs.
If the excess rights NVDRs were not allotted in full because the number of NVDRs subscribed for were more than the
number or remaining units of NVDRs, the Thai NVDR will make a refund (without interest) to the NVDR holders by check
for the unallotted NVDRs and send it by registered mail to the address that appears on the Share Register Book on the date of
closing the book, within 7 business days after the Thai NVDR has received the refund from the underlying company.

Should you need any further information, please do not hesitate to contact Thai NVDR Company Limited at Tel: +66(0)2009 9000 Ext.9433-9443

Sincerely yours,
Thai NVDR Company Limited

Praphaphan Tharapiwattananon
Head Depository Department
The Stock Exchange of Thailand

Enclosure : 1. Subscription Form for NVDR Right Issues
2. Subscription Certificate

Subscription Transaction No&Date : 96 / 08012016

Subscription No.................

SUBSCRIPTION FORM FOR NON-VOTING DEPOSITORY RECEIPTS
IN THE INTERNATIONAL ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITED(IEC)
Thai NVDR Company Limited ("Thai NVDR") is pleased to offer the total of 282,514,819 additional Non-Voting Depository Receipts
"NVDRs" in a ratio of 8 unit(s) of existing NVDR(s) to 1 unit(s) of additional NVDR(s). (Any fraction is disregarded.)
Date...........................
To: The Board of Directors of the Thai NVDR Company Limited (Thai NVDR)
Name...................................................................Last Name................................................................................
No. of Registration NVDR holder.................................................Nationality.......................................................................
Tel.........................................................E- mail address (if any)...........................................................................................
Full address...........................................................................................................................................................................
Please specify type of subscriber.
Natural Person of Thai Nationality ID No......................................................................................................................
Juristic Person of Thai Nationality

Company Registration No./Tax ID No..............................................................

Natural Person of Alien Nationality

Alien Card/Passport/ID No...............................................................................

Juristic Person of Alien Nationality

Company Registration No./Tax ID No..............................................................

I/We currently own...............................................................units of NVDRs and have the right to subscribe for
.....................................................units of additional NVDRs. I/We wish to subscribe for the additional NVDRs as follows:
No. of NVDRs

Offering price per NVDRs

Amount (Baht)

subscribed
Subscription for less than the entitlement

0.022 Baht

Subscription for full entitlement

0.022 Baht

Subscription for excess of entitlement

0.022 Baht

Total Subscription
Subscription for full entitlement or less than or excess than the entitlement., I/we herewith submit payment by
one check or one cashier check which is collectable through clearing house in Bangkok. The check or cashier check
shall be dated from 1 February 2016 to 2 February 2016. Indicate the subscription date and make it payable to "THE
INTERNATIONAL ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITED (Share Subscription Account)".
Check No............................Date...........................Bank..............................................Branch.............................................................
amount of...........................................Baht (...........................................................................................................................)
When the NVDRs as allotted to me/us, I/we hereby agree the allotted NVDRs be issued to me/us through
....................................................participant no.........................for securities trading no..................................................
that I/we have maintained with the Participant. (The name of the subscriber must be similar to the name of the share
trading account). I/We also agree not to sell or trade these NVDRs before they are listed and permitted to trade on the
Stock Exchange of Thailand.
I/We hereby undertake to subscribe for the said additional NVDRs and agree to waive my/our right to cancel
this subscription. If the subscription form is not duly completed with the payment (check or cashier check) within the
subscription period or the check or cashier check is not honored, it shall be deemed that I/we do not wish to exercise
my/our subscription rights.

Signed
(
IEC-R

NVDR holder
)
Subscription No..................................................

Subscription Receipt (Subscriber: Please also fill in the details requested below.
Date ......................................................
The Thai NVDR Company Limited hereby acknowledges receipt from (Name of subscriber)..............................................
............................................................for the subscription of additional NVDRs and check(s) or cashier check(s) as follows;
Subscription for full entitlement or less than or excess than the entitlement
Check No............................Date...........................Bank..............................................Branch.............................................................
amount of...........................................Baht (...........................................................................................................................)
Authorized Officer........................................................................

