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เลขท่ี....................... 

                 แบบแสดงความจ านงการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท  วินเทจ วิศวกรรม  จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 1 หรือ “VTE-W1” (ครัง้สุดท้าย) 
 

วนัท่ียื่นความจ านงการใช้สทิธิ............................................................ 

เรียน คณะกรรมการบริษัท  วินเทจ วิศวกรรม  จ ากดั (มหาชน)  

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/นิติบคุคล)..................................................................................................................... เลขทะเบยีนผู้ถือหุ้นเลขท่ี....................................................................................................... 

โปรดระบปุระเภทผู้แสดงความจ านง 

 บคุคลธรรมดาสญัชาติไทย เลขประจ าตวัประชาชน .............................................................     บคุคลธรรมดาสญัชาติต่างด้าว เลขท่ีใบต่างด้าว/หนงัสอืเดินทาง .................................................................. 

 นิติบคุคลสญัชาติไทย เลขทะเบยีนนิติบคุคล .......................................................................  นิติบคุคลสญัชาติต่างด้าว เลขทะเบยีนนิติบคุคล ........................................................................................ 

วนั/เดือน/ปีเกิด ………./……………./……………. เพศ ……….............................. สญัชาติ ……………..…….……….....…… อาชีพ ………………………..…………………………………..………………...…….……… 

บ้านเลขท่ีปัจจบุนั ……………………….….… ตรอก / ซอย……………………..…………...……….………… ถนน ………………………………..……………  แขวง / ต าบล ……………………………………………......…  

เขต / อ าเภอ …………………....……....… จงัหวดั ………………….…….….…….. รหสัไปรษณีย์ ……………..….…. โทรศพัท์ ………..…….…….….………. โทรศพัท์เคลือ่นท่ี …………………………..……………….…. 

เลขประจ าตวัผู้ เสยีภาษี ……………………………………………........................    ประเภทการเสยีภาษี        หกัภาษี   ไม่หกัภาษี 

ในฐานะผู้ถือใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท  วินเทจ วิศวกรรม  จ ากดั (มหาชน) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ที่จะใช้สทิธิในการจองซือ้หุ้นสามญัของบริษัท  วินเทจ วิศวกรรม  จ ากดั (มหาชน)  ตามรายละเอียดต่อไปนี ้

จ านวนหน่วยของใบส าคัญ
แสดงสิทธิที่ขอใช้สิทธิ (หน่วย) 

อัตราการใช้สิทธิ 
จ านวนหุ้นสามัญที่ได้จาก    

การขอใช้สิทธิ (หุ้น) 
ราคาการใช้สิทธิ                             
(บาทต่อหุ้นสามัญ) 

รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ (บาท) จ านวนเงนิ (ตวัอักษร) 

 ใบส าคญัแสดงสทิธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามญั  1.162  หุ้น  2.15    
 

ทัง้นีข้้าพเจ้าได้สง่มอบใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิดงันี ้ 

สง่มอบใบส าคญัแสดงสทิธิ จ านวน …………………………………………...………..………………ใบ ตามรายละเอียดดงันี ้

เลขท่ีใบส าคญั …………………………………….………....จ านวน.................................................หน่วย จ านวนใบส าคญัแสดงสทิธิที่ขอรับทอน (ถ้ามี) ………………………………………. หน่วย 

การช าระเงนิ 

ข้าพเจ้าได้ช าระเงินค่าจองซือ้หุ้นสามญัดงักลา่วท่ีสามารถเรียกเก็บเงินในเขตกรุงเทพมหานครเท่านัน้โดย 

 เงินโอนเข้าบญัชีเงินฝาก โดยใช้ใบน าฝากแบบ Bill Payment (ช าระเงินได้ที่ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ทกุสาขา ชื่อบญัชี “บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี ้จ ากัด เพื่อการจองซือ้หุ้น” SERVICE CODE :  TNITY) 

  เช็ค    แคชเชียร์เช็ค   ดร๊าฟท์       เลขท่ีเช็ค / แคชเชียร์เช็ค / ดร๊าฟท์…………………………… วนัท่ี ……………………......…ธนาคาร …………………………….……สาขา……………............................... 

โดยสัง่จ่ายบญัชี “บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี ้จ ากัด เพื่อการจองซือ้หุ้น”   ก าหนดการช าระเงินด้วยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์   ต้องช าระภายในวนัท่ี 9 กุมภาพนัธ์ 2559 เวลา 9.00 น.  ถึง 15.30  น. เท่านัน้ 

กรณีที่ช าระโดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์   จะต้องทราบผลการเรียกเก็บได้จากส านกัหกับญัชีในกรุงเทพมหานครได้ภายในวนัท าการถดัไป 

การส่งมอบหลักทรัพย์ 

หากข้าพเจ้าได้รับการจดัสรรหุ้นสามญัดงักลา่ว ข้าพเจ้าตกลงให้ด าเนินการดงันี ้(โปรดเลอืกวิธีใดวิธีหนึง่เท่านัน้) 

 ให้ออกใบหุ้นสามญัที่ได้รับจดัสรรนัน้ไว้ในชื่อ “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผู้ฝาก” และด าเนินการให้บริษัทหลกัทรัพย์…...............................................................สมาชิกผู้ฝาก

เลขท่ี……..........……..…… (ระบชุื่อใดชื่อหนึง่ตามรายละเอียดชื่อที่ปรากฏด้านหลงัใบจองซือ้หุ้นนี)้ น าหุ้นสามญัเข้าฝากไว้กบับริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อบญัชีซือ้ขายหุ้น ซึง่ข้าพเจ้ามีอยู่กบั

บริษัทนัน้ บญัชีเลขท่ี ……………...…………………………….. (ชื่อผู้ใช้สทิธิต้องตรงกบัชื่อบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ มิฉะนัน้จะด าเนินการออกใบหุ้นในชื่อของผู้ ใช้สทิธิแทน) 

  ให้ออกใบหุ้นสามญัตามจ านวนท่ีได้รับการจดัสรรนัน้ไว้ในชื่อ “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผู้ฝาก” และน าหุ้นเข้าฝากไว้กบั บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั โดยน าเข้าบญัชี

ของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขท่ี 600 (การขอถอนเป็นใบหลกัทรัพย์ในภายหลงัผู้จองซือ้หุ้นจะต้องช าระค่าธรรมเนียมตามอตัราที่บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั ก าหนด) และข้าพเจ้าได้ท า

การกรอกแบบฟอร์มตามข้อก าหนดของ FATCA เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

  ให้ออกใบหุ้นสามญัที่ได้รับจดัสรรนัน้ไว้ในชื่อของข้าพเจ้า และจดัสง่ใบหุ้นให้ข้าพเจ้าตามชื่อที่ระบไุว้ข้างต้นทางไปรษณีย์ลงทะเบยีน โดยข้าพเจ้ายินดีมอบหมายให้บริษัทฯ ด าเนินการใดๆ เพื่อจดัท าและสง่มอบใบหุ้นให้

ข้าพเจ้าภายใน 15 วนัท าการนบัจากวนัครบก าหนดการใช้สทิธิแต่ละครัง้  

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

หากข้าพเจ้าช าระเงินในการใช้สทิธิไม่ครบถ้วน ข้าพเจ้าตกลงให้บริษัทด าเนินการดงัต่อไปนี ้(เลอืกข้อหนึง่ข้อใด) 

  ถือว่าการแจ้งความจ านงในการใช้สทิธินีส้ิน้สภาพลงโดยไม่มีการใช้สทิธิ 

  ถือว่าจ านวนหุ้นสามญัที่จองซือ้มีจ านวนเท่ากบัจ านวนท่ีจะได้รับตามจ านวนเงินในการใช้สทิธิ ซึง่บริษัทได้รับช าระไว้จริงตามราคาการใช้สทิธิในขณะนัน้ หรือ 

 ให้ผู้ถือใบส าคญัแสดงสทิธิช าระเงินเพิ่มเติมตามจ านวนท่ีประสงค์จะใช้สทิธิให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาแจ้งความจ านงในการใช้สทิธิในครัง้นัน้ หากบริษัทไม่ได้รับเงินครบตามจ านวนในการใช้สทิธิภายในระยะเวลา

ดงักลา่ว บริษัทจะถือว่าการแจ้งความจ านงในการใช้สทิธิในครัง้นัน้สิน้สภาพลงโดยไม่มีการใช้สทิธิ   

ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะรับซือ้หุ้นสามญัจ านวนดงักลา่ว หรือในจ านวนที่ท่านจดัสรรไว้ และจะไม่ยกเลกิการจองซือ้หุ้นสามญันี ้แต่หากข้าพเจ้าไม่สง่มอบใบจองซือ้หุ้นสามญัที่ได้กรอกรายละเอียดครบถ้วน เรียบร้อย พร้อมเช็ค/ 

แคชเชียร์เช็ค / ดร๊าฟท์ มาถงึบริษัทภายในก าหนดระยะเวลาแจ้งความจ านงการใช้สทิธิ หรือเช็ค / แคชเชียร์เช็ค / ดร๊าฟท์ ไม่ผ่านการช าระเงินจากธนาคารให้ถือว่าข้าพเจ้าแสดงเจตนา ไม่ประสงค์ใช้สทิธิการจองซือ้หุ้น  

ลงชื่อ ............................................................................... ผู้ ใช้สทิธิซือ้หุ้น 

         ( …………………………………………………………) 

 

หลักฐานการรับแบบฟอร์มแสดงความจ านงการใช้สิทธิของ VTE-W1 (ผู้ใช้สิทธิจองซือ้หุ้นโปรดกรอกข้อความในส่วนนีด้้วย)  ส่วนที่ 2 
 

เลขท่ี…………………………………….    วนัท่ี …………………………………. 
ตวัแทนการรับจองซือ้หุ้นเพิ่มทนุของบริษัท  วินเทจ วิศวกรรม  จ ากดั (มหาชน) ได้รับเงินจาก (ชื่อตามใบจอง) ............................................................................................................................... 
เพื่อจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ในราคาหุ้นละ 2.15 บาท จ านวน …………………...........…...…… หุ้น รวมเป็นเงิน ………………………....…......................................................……… บาท 
โดยช าระเป็น    เงินโอน             เช็ค            แคชเชียร์เช็ค             ดร๊าฟท์           
เลขท่ีเช็ค / แคชเชียร์เช็ค / ดร๊าฟท์ …………………………………… วนัท่ี ………………………………… ธนาคาร ………………………………………… สาขา …………….…….…….…………..…... 
 ออกใบหุ้นในนาม “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผู้ฝาก” เลขท่ีสมาชิกผู้ฝาก…………………….……………… บญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์เลขท่ี …………………….………………….………. 
 ออกใบหุ้นในนาม “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผู้ฝาก” และน าหุ้นเข้าบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขท่ี 600 
 ออกใบหุ้นในนามผู้จองซือ้ 

   เจ้าหน้าที่ผู้ รับมอบอ านาจ................................……….........…......................................



Application for the Exercise of Warrant of the Non-Voting Depository Receipts in VINTAGE ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITED

(VTE-W1-R) to the Non-Voting Depository Receipts in VINTAGE ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITED (VTE-R)

Last Exercise and payment period :  28 January 2016 - 5 February 2016(Only business days) between 8.30-17.00 hours

Subscription Transaction No & Date.

No. Date

To: Thailand Securities Depository Co., Ltd. (“TSD”)

The Registrar of  Thai NVDR Company Limited

238 / 26012016

I/We wish to exercise VTE-W1-R into VTE-R according to Rules, Conditions

and Procedures for the Exercise of Warrant to Ordinary Shares of VINTAGE ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITED.

The exercise ratio VTE-W1-R......................units :  VTE-R......................units

The exercise price of Baht ...............................................................per units of NVDRs

Amount of the VTE-W1-R to exercise ...............................................................units of NVDRs

Amount of the VTE-R received ...............................................................units of NVDRs

Amount of payment ...............................................................Baht

I/We hereby intend to exercise the right to purchase the VTE-R as follows:

I/we herewith submit payment with Check Cashier Check which is collectable through clearing house in Bangkok.

Indicate the exercise date and make it payable to ''Trinity Security Co., Ltd.- Share Subscription''

Check  No…………………….…Date………….…….....Bank……………….........................Branch…………….....................……………

I/We hereby agree that Thailand Securities Depository Company Limited may proceed with the followings.

To issue VTE-R in the name of “Thailand Securities Depository Co., Ltd. for Depositors” and to have TSD Member No.

namely deposit such NVDRs with  “Thailand Securities Depository Company Limited”

in accordance with The Stock Exchange of Thailand’s regulations for my/our Stock Trading Account No.

that I/We have with the said TSD Member.

I/We agree not to proceed with anything in connection with such NVDRs, until and unless those NVDRs are listed and traded in

the Stock Exchange of Thailand.  Additionally, I/We are well aware that the application to exercise VTE-W1-R into VTE-R  hereafter may  

not be revoked or canceled for whatever reason. I/We noted that the Registrar of Thai NVDR Company Limited will not accept the  

application for exercise warrant by mail.

Signature Warrant holder

( )

Receipt of Application to Exercise VTE-W1-R to VTE-R

No. Date

Thailand Securities Depository Co., Ltd., the Registrar of  The Thai NVDR Company Limited has received the application to

exercise VTE-W1-R to VTE-R in the amount of ............................ Units (................................) by ................................................ , the holder  

of the VTE-W1-R.

Signature Authorized Officer

( )



ใบแจ้งการชําระเงนิ
สําหรับลูกค้า

** SERVICE CODE :  TNITY **

บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี � จํากัด วันที! / Date : ____________________
ที!
อ

ชื!อผู้จองซื �อ ( Subscirber Name) ___________________________________________________

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น / เลขที!บัตรประชาชน / หนังสือเดนิทาง / ทะเบียนนิตบุิคคล

(Registration No. / ID Card / Passport/ Company Registration No.)

เบอร์โทรศัพท์ (Tel.) ________________________________

ลงวันที! / Date.

หมายเหต ุ  1. กรุณานําเอกสารฉบบันี �ไปชําระเงินได้ที บมจ.ธนาคารกรุงเทพ ทกุสาขาทั วประเทศ
        please bring along this document and make a payment at all BBL branches

        2. เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้นเป็นตวัเลข 10 หลกัเท่านั �น
        Registration Numner/comprising of 10-digit number.

กรุณาตดัตามรอยปรุ เพื อความสะดวกของท่าน  กรุณานําใบแจ้งการชําระเงินไปชําระได้ที  บมจ.ธนาคารกรุงเทพ ทกุสาขาทั วประเทศ

ใบแจ้งการชําระเงนิ
สําหรับธนาคาร

** SERVICE CODE :  TNITY **

บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี � จํากัด วันที! / Date : ____________________
ที!
อ

ชื!อผู้จองซื �อ ( Subscirber Name) ___________________________________________________

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น / เลขที!บัตรประชาชน / หนังสือเดนิทาง / ทะเบียนนิตบุิคคล

(Registration No. / ID Card / Passport/ Company Registration No.)

เบอร์โทรศัพท์ (Tel.) ________________________________

ลงวันที! / Date.

หมายเหต ุ  1. กรุณานําเอกสารฉบบันี �ไปชําระเงินได้ที บมจ.ธนาคารกรุงเทพ ทกุสาขาทั วประเทศ
        please bring along this document and make a payment at all BBL branches

        2. เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้นเป็นตวัเลข 10 หลกัเท่านั �น
        Registration Numner/comprising of 10-digit number.

กรุณาตดัตามรอยปรุ เพื อความสะดวกของท่าน  กรุณานําใบแจ้งการชําระเงินไปชําระได้ที  บมจ.ธนาคารกรุงเทพ ทกุสาขาทั วประเทศ

** ผู้จองซื �อสามารถระบุข้อมูล เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น หรือ เลขที!บัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง / ทะเบียนนิติบุคคล อย่างใดอย่างหนึ!งได้ **

ประเภทการชําระเงนิ / Type เลขที!เช็ค / Cheque No.

           จํานวนเงินเป็นตัวอักษร         
                 / Amount in words

     เพื!อเข้าบัญชี  "บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี � จาํกัด เพื!อการจองซื �อหุ้น"    
            บมจ. ธนาคารกรุงเทพ  (BR. 0142) (Comp Code. 79999)

ที!อยู่  179 อาคารบางกอกซิตี �ทาวเวอร์ ชั �น 25-26, 29          
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
ติดต่อฝ่ายปฏิบัติการ โทร.0-2343-9632-41

           จํานวนเงินเป็นตัวอักษร         
                 / Amount in words

จาํนวนเงนิ / Amountธนาคาร /สาขา /Drawee Bank /Branch

        เงินสด / Cash       เช็ค / Cheque

* ธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ณ จดุให้บริการ       
Bank will be charging for service fee at the service point

** ผู้จองซื �อสามารถระบุข้อมูล เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น หรือ เลขที!บัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง / ทะเบียนนิติบุคคล อย่างใดอย่างหนึ!งได้ **

* ธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ณ จดุให้บริการ       
Bank will be charging for service fee at the service point

ที!อยู่  179 อาคารบางกอกซิตี �ทาวเวอร์ ชั �น 25-26, 29          
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
ติดต่อฝ่ายปฏิบัติการ โทร.0-2343-9632-41

ธนาคาร /สาขา /Drawee Bank /Branch จาํนวนเงนิ / Amount

        เงินสด / Cash       เช็ค / Cheque

ประเภทการชําระเงนิ / Type เลขที!เช็ค / Cheque No.

     เพื!อเข้าบัญชี  "บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี � จาํกัด เพื!อการจองซื �อหุ้น"    
            บมจ. ธนาคารกรุงเทพ  (BR. 0142) (Comp Code. 79999)
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               Request for Securities Withdrawal / Transfer Form 

,�
�-. / Date___________________________ 

 �	
��	
 I/We _________________________________________________ ����������� / Account No.___________________________ 
�� !
�"#$%& '�()*	�#+,��*��ก�#��.'�+%/ก	 0
ก�1 10
�2+2ก
#1�&2�3 
hereby request TISCO Securities Company Limited to proceed per the instructions as follows : 

� /(2*��ก�#��.'GH
2#$��IJ2.'#��K
ก*��ก�#��.'  : �L�(%�
�+ก _____________________________________ ������%�
�+ก__________________ 
 Transfer securities via the TSD System         :  Participant Name                        Participant No. 

 

� /(2*��ก�#��.'O
.)2����� ��.�+%/ก	 
 Transfer securities to other accounts in TISCO Securities 
 

� P(2�"Q2)�*��ก�#��.' 
 Withdraw securities in the form of a certificate 
 

� (L�2R / Other__________________________________________________________________________________________________________ 
 

)2!�2��� / on  ................................................................................. 
 

�0�12�320�����
��ก������ / Transferee Information 
/(2GH
2IJ2.'#��K
ก*��ก�#��.' / /(2#$*!H
&�Jก 	
�(&�#+,��*��ก�#��.'�+%/ก	 0
ก�1 / P(2�"Q2)�*��ก�#��.' 
Transfer via the TSD / Transfer to other accounts within TISCO Securities / Withdraw in form of a Certificate 

 
 

�L�(*��ก�#��.' 
Securities Name 
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*��ก�#��.' 
Number of 
Shares 
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SH(*T	2 

Cost/ Unit 
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Account Name 
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ID / Passport No. 

#
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Price/Unit 
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 / ��
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Reason for the withdrawal / transfer 
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I/We hereby confirm that the information herein is correct and in accordance with my intentions.  These also include the case that I/we request TISCO Securities to withdraw and/or transfer 
securities to other accounts.  I/We would be responsible for any liabilities, which may cause from the above transactions to TISCO Securities or any other person, without any conditions.  
I/We acknowledge that, upon request from the Revenue Department or any other authorities, TISCO Securities shall disclose the information herein. 

�	
��	
�(�0
#$ H
c##��2�.��"Q20
2!2�&+2 / I/We would like to pay the fee amounting to  _____________________________ �
�/1. / Baht by 

� �&+2%1 / ��e  / �&+2/(2 (Cash / Cheque / Money Transfer) � P(2
ก������&+2K
ก�(&�	
��	
 (Withdraw from my cash deposit account) 

 

���1:�;:.�320��	�
 (5=0���>��?;-/320���1�����
�=) / Authorized Signature ______________________________________________________ 
 

 
 

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

BK-EM-14-001  


