บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหำชน)
สิ่งที่ส่งมำด้ วย 2
รำยละเอียดกำรจัดจำหน่ ำยและวิธีปฏิบัตใิ นกำรจองซือ้ หุ้นสำมัญเพิ่มทุน
ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหำชน)
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รำยละเอียดกำรจัดจำหน่ ำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหำชน)
ชื่อและที่อยู่ของ
ผู้เสนอขำย

: บริ ษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
50 อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10110

หลักทรัพย์ ท่ เี สนอขำย

: หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ

จำนวนหุ้นที่เสนอขำย

: จานวนไม่เกิน 63,631,793 หุ้น ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น เดิมของบริ ษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น คิดเป็ น
จานวนไม่เกินร้ อยละ 7.76 ของจานวนหุ้นสามัญที่ออกและเรี ยกชาระแล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทฯ
ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมและบุคคลในวงจากัดในครัง้ นี ้

อัตรำส่ วนกำรจัดสรร

: หุ้นสามัญเดิมของบริ ษัทฯ 10 หุ้น ต่อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ 1 หุ้น โดยเศษหุ้นที่เป็ น
ทศนิยมที่เกิดจากการคานวณจะถูกปั ดทิ ้ง โดยกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ ในการจองซื ้อและ
ได้ รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) ในวันที่ 2 ตุลาคม 2557 และให้ รวบรวมรายชื่อ
ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทังที
้ ่มีการ
แก้ ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 3 ตุลาคม 2557

มูลค่ ำที่ตรำไว้

: 1.00 บาท

รำคำเสนอขำยหุ้น

: 13.50 บาท

ระยะเวลำจองซือ้

: ตังแต่
้ เวลา 9.00 น. – 15.30 น. ของวันที่ 17 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 24 ตุลาคม 2557
(เฉพาะวันทาการ รวม 5 วัน)

ตัวแทนในกำรรับจองซือ้ : บริ ษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน) (“หลักทรัพย์ บัวหลวง”)
เลขที่ 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชัน้ 29 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0-2618-1140, 1142, 1143, 1147 โทรสาร 0-2618-1120
โดยงดรับการจองซื ้อทางไปรษณีย์หรื อผ่านสาขาของธนาคารพาณิชย์ทวั่ ประเทศ
รำยละเอียดอื่นๆ
: ในกรณีที่มีห้ นุ สามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนครบถ้ วนทังหมด
้
ตามสัดส่วน 1 รอบ บริ ษัท ฯ จะนาหุ้น สามัญเพิ่มทุน ที่ เหลือดังกล่า วเสนอขายให้ แก่บุคคลใน
วงจากัด (Private Placement) รวมกับหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่บริ ษัทฯ จะจัดสรรให้ แก่บุคคลใน
วงจ ากัด ในราคาเสนอขายเดี ย วกับ ที่ บ ริ ษั ท ฯ จะเสนอขายหุ้นสามัญ เพิ่ม ทุน ให้ แก่ บุค คลใน
วงจากัด
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วิธีปฏิบัตใิ นกำรจองซือ้ หุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่เสนอขำยแก่ ผ้ ูถือหุ้นเดิมตำมสัดส่ วน
1. กำหนดระยะเวลำจองซือ้ และกำรชำระเงินค่ ำจองซือ้ หุ้นสำมัญเพิ่มทุน
ตังแต่
้ เวลา 9.00 น. – 15.30 น. ของวันที่ 17 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 24 ตุลาคม 2557 (เฉพาะวันทาการ รวม 5 วัน)
2. สถำนที่ติดต่ อจองซือ้ หุ้นสำมัญเพิ่มทุน
ผู้จองซื ้อหรื อผู้รับมอบอานาจสามารถยื่นเอกสารประกอบการจองซื ้อและชาระค่าจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ได้ ที่หลักทรัพย์บวั
หลวง ซึ่งเป็ นตัวแทนในการรับจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทฯ ในครัง้ นี ้ (“ตัวแทนในกำรรั บจองซือ้ ”)
บริ ษัทฯ หรื อหลักทรัพย์บวั หลวง ขอสงวนสิทธิที่จะอนุญาตให้ ทาการจองซื ้อด้ วยวิธีการอื่นได้ ตามความเหมาะสม ระหว่างวันที่
17 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 24 ตุลาคม 2557 เฉพาะวันทาการ ตังแต่
้ เวลา 9.00 น. – 15.30 น. ตามที่อยูด่ งั นี ้
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหำชน)
เลขที่ 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชัน้ 29 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
คุณไตรนพ กาเนิดกาญจน์, คุณกรกนก สิทธิเลิศประสิทธิ์, คุณเบญจวรรณ ผาสุข หรื อ คุณปิ ยพร แคว้ นน้ อย
โทรศัพท์ 0-2231-3777 หรื อ 0-2618-1000 ต่อ 1140, 1142, 1143 หรื อ 1147
โทรสาร 0-2618-1120
โดยงดรับการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ทางไปรษณีย์หรื อผ่านสาขาของธนาคารพาณิชย์ทวั่ ประเทศ
3. วิธีกำรจองซือ้ และกำรชำระเงินค่ ำจองซือ้ หุ้นสำมัญเพิ่มทุน
-

กรณีจองซื ้อในวันที่ 17 ตุลาคม 2557 ถึง วันที่ 21 ตุลาคม 2557 ตังแต่
้ เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 15.30 น.(เฉพาะวันทาการ)
ผู้จองซื ้อจะสามารถชาระเป็ น
(1) เช็ค ดร๊ าฟท์ หรื อแคชเชียร์ เช็ค โดยจะต้ องลงวันที่ไม่เกินวันที่ 21 ตุลาคม 2557 และต้ องสามารถเรี ยกเก็บเงินได้ จาก
สานักหักบัญชีในเขตเดียวกันภายในวันทาการถัดไป หรื อ
(2) ชาระเงินผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) โดยใช้ แบบ RO Subscription form ที่แนบมา
ด้ วยนี ้ (สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 4) ชาระค่าจองซื ้อหุ้นเพิ่มทุนผ่านเคาน์เตอร์ ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) ได้ ทกุ สาขา โดย
ทางธนาคารจะเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียม ณ จุดให้ บริ การ* กรณีชาระด้ วยเช็ค ดร๊ าฟท์ หรื อแคชเชียร์ เช็คโดยจะต้ องลง
วันที่ไม่เกินวันที่ 21 ตุลาคม 2557 และต้ องสามารถเรี ยกเก็บเงินได้ จากสานักหักบัญชีในเขตเดียวกันภายในวันทาการ
ถัดไป หรื อ
(3) ชาระโดยการโอนเงิน หรื อโดยการโอนเงินผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรื อ ATS)
เท่านัน้ ทังนี
้ ้ การชาระเงินค่าจองซื ้อผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติจะกระทาได้ เฉพาะผู้จองซื ้อที่ได้ เปิ ดบัญชีเพื่อซื ้อ
ขายหลักทรั พย์ กับหลักทรั พย์ บัวหลวง ที่ได้ ดาเนินการแจ้ งความประสงค์ ให้ โอนเงิ นเพื่อชาระค่าภาระผูกพันโดย
อัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดงั กล่าวมีผลใช้ บงั คับแล้ วในวันจองซื ้อ หรื อ
(4) ชาระค่าจองซื ้อโดยหักจากเงินที่ฝากอยูใ่ นบัญชีเปิ ดเพื่อซื ้อขายหลักทรัพย์กบั หลักทรัพย์บวั หลวง
3

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 2
-

หากจองซื ้อในวันที่ 22 ตุลาคม 2557 ถึง 24 ตุลาคม 2557 ตังแต่
้ เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 15.30 น. ผู้จองซื ้อจะต้ องชาระเงิน
ค่าจองซื ้อตามจานวนที่จองซื ้อ โดย
(1) ชาระเงินผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) โดยใช้ แบบ RO Subscription form ที่แนบมา
ด้ วยนี ้ (สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 4) ชาระค่าจองซื ้อหุ้นเพิ่มทุนผ่านเคาน์เตอร์ ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) ได้ ทกุ สาขา โดย
ทางธนาคารจะเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียม ณ จุดให้ บริ การ* หรื อ
(2) การโอนเงิน หรื อโดยการโอนเงินผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรื อ ATS ) ทังนี
้ ้ การชาระ
เงิ นค่าจองซือ้ ผ่านระบบการโอนเงิ นอัตโนมัติจะกระทาได้ เฉพาะผู้จองซือ้ ที่ได้ เปิ ดบัญชีเพื่อซื ้อขายหลักทรัพย์ กับ
หลักทรัพย์บวั หลวง ที่ได้ ดาเนินการแจ้ งความประสงค์ให้ โอนเงินเพื่อชาระค่าภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการ
โอนเงินอัตโนมัติดงั กล่าวมีผลใช้ บงั คับแล้ วในวันจองซื ้อ หรื อ
(3) ชาระค่าจองซื ้อโดยหักจากเงินที่ฝากอยูใ่ นบัญชีเปิ ดเพื่อซื ้อขายหลักทรัพย์กบั หลักทรัพย์บวั หลวง

ผู้จองซื ้อที่ประสงค์จะชาระเงินค่าจองซื ้อหุ้นด้ วย (ก) เช็ค ดร๊ าฟท์ หรื อแคชเชียร์ เช็ค ให้ ขีดคร่อมเฉพาะสัง่ จ่ายเข้ าบัญชี “บริ ษัท
หลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหำชน) เพื่อกำรจองซือ้ หลักทรัพย์ 2” พร้ อมระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่
สามารถติดต่อได้ ไว้ ด้านหลัง เช็ค ดร๊ าฟท์ หรื อแคชเชียร์ เช็ค (ข) การโอนเงิน ให้ โอนเงินเข้ าบัญชี “บริ ษัทหลักทรั พย์ บัวหลวง
จำกัด (มหำชน) เพื่อกำรจองซือ้ หลักทรัพย์ 2” ซึง่ มีรายละเอียด ดังนี ้
รายละเอียดของบัญชีธนาคารที่ใช้ รับชาระค่าจองซื ้อ
ชื่อบัญชี
"บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหำชน) เพื่อกำรจองซือ้ หลักทรัพย์ 2"
"Bualuang Securities for Securities Subscription 2"
ธนาคาร
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
สาขา
สานักงานใหญ่
ประเภทบัญชี
กระแสรายวัน
เลขที่บญ
ั ชี
101-3-42970-7
-

ผู้จองซือ้ ห้ ำม Pay-in หรือ สั่งจ่ ำยเช็คลงวันที่ก่อนวันจองซือ้ โดยเด็ดขำด

-

ผู้จองซือ้ ที่ชำระเงินโดยกำรโอนเงินที่ธนำคำรแล้ วต้ องนำหลักฐำนกำรโอนเงิน พร้ อมระบุช่ ือ -นำมสกุล และ
หมำยเลขโทรศัพท์ ท่ สี ำมำรถติดต่ อได้ ไว้ ด้ำนหลังใบโอนเงิน (Pay-in Slip) และเอกสำรกำรจองซือ้ ยื่น ณ สถำนที่
ติดต่ อจองซือ้ หุ้นได้ ท่ ีหลักทรัพย์ บัวหลวง ตำมที่ระบุในข้ อที่ 2

* อัตราค่าธรรมเนียมชาระเงินผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
-

ในเขต กทม.

รายการละ 10 บาท ไม่จากัดยอดสูงสุด

-

นอกเขต กทม.

รายการละ 20 บาท สูงสุดไม่เกิน 750,000 บาท
ส่วนเกินคิดค่าธรรมเนียม 0.01% สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท

4

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 2
4. เอกสำรประกอบกำรจองซือ้
4.1 ใบจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่กรอกข้ อมูลและลงลายมือชื่อครบถ้ วน
บริ ษัทฯ จะทาการจัดส่งใบจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นทุกรายตามที่ได้ กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิในการจอง
ซื ้อและได้ รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) ในวันที่ 2 ตุลาคม 2557 และให้ รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225
ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) โดยวิธี ปิดสมุดทะเบียนพัก
การโอนหุ้นในวันที่ 3 ตุลาคม 2557 นอกจากนี ้ ผู้ถือหุ้นสามารถขอรับใบจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ ที่ หลักทรัพย์บวั หลวง
หรื อดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ (www.gmmgrammy.com)
4.2 ใบรับรองสิทธิการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึง่ ออกโดยบริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
4.3 เช็ค หรื อดร๊ าฟท์ หรื อแคชเชียร์ เช็ค (หรื อที่เรี ยกว่า “เช็คธนำคำร”) หรื อ หลักฐานการโอนเงินผ่าน Bill Payment หรื อ
สาเนาการโอนเงิน (Pay-in Slip) เข้ าบัญชีธนาคาร (กรณีการชาระค่าจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยการโอนเงิน) พร้ อมระบุ
ชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ บนสาเนาการโอนเงินและต้ องแนบมาพร้ อมกับใบจองซื ้อ
4.4 ในกรณีที่ไม่มีใบรับรองสิทธิการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้จองซื ้อ ตามเอกสารประกอบการจองซื ้อข้ อ 4.2 และ/หรื อใน
กรณีที่มีการเปลีย่ นชื่อ/ชื่อสกุล ซึง่ ทาให้ ชื่อ/ชื่อสกุลไม่ตรงกับชื่อผู้ถือหุ้นตามทีไ่ ด้ กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจอง
ซื ้อและได้ รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) ในวันที่ 2 ตุลาคม 2557 และให้ รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225
ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพัก
การโอนหุ้น ในวัน ที่ 3 ตุลาคม 2557 หรื อ ในใบรั บ รองสิท ธิ ก ารจองซื อ้ หุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน ให้ แ นบเอกสารที่ อ อกโดย
หน่วยงานราชการ เช่น หนังสือรับรอง ทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบแจ้ งเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล เป็ นต้ น และขอให้ แนบเอกสาร
ประกอบการแสดงตน ดังนี ้
(1) กรณีบคุ คลธรรมดาสัญชาติไทย
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อสาเนาบัตรข้ าราชการ/สาเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ยงั ไม่หมดอายุ หรื อสาเนา
ทะเบียนบ้ านหน้ าแรกและหน้ าที่ระบุเลขประจาตัวประชาชน พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง
(2) กรณีบคุ คลธรรมดาที่มิใช่สญ
ั ชาติไทย
สาเนาใบต่างด้ าวหรื อหนังสือเดินทางที่ยงั ไม่หมดอายุ พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง
(3) กรณีนิติบคุ คลสัญชาติไทย
(ก)

สาเนาหนังสือรับรองที่กระทรวงพาณิชย์ออกให้ ไม่เกิน 12 เดือน นับจากวันยื่นใบจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและ
เอกสารประกอบการจองซื ้อ ซึง่ ผู้มีอานาจลงนามลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้ อง พร้ อมประทับตราสาคัญ
ของนิติบคุ คล (ถ้ ามี) และ

(ข)

สาเนาเอกสารตามข้ อ (1) หรื อ (2) แล้ วแต่กรณี ของผู้มีอานาจลงนามที่ได้ รับรองสาเนาถูกต้ องในเอกสารตาม
ข้ อ (3) (ก)
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(4) กรณีนิติบคุ คลที่มิใช่สญ
ั ชาติไทย
(ก)

สาเนาหนังสือสาคัญการจัดตังนิ
้ ติบคุ คล หนังสือบริ คณห์สนธิ และ/หรื อ หนังสือรับรองของนิติบคุ คลที่ออกให้
ไม่เกิน 12 เดือน พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้มีอานาจลงนามของนิติบคุ คลนัน้ และประทับตรา
สาคัญของนิติบคุ คล (ถ้ ามี) และ

(ข)

สาเนาหนังสือเดินทางของผู้มีอานาจลงนามที่ได้ รับรองสาเนาเอกสารตามข้ อ (4) (ก) ที่ยงั ไม่หมดอายุ พร้ อม
ลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง

สาเนาเอกสารประกอบที่ลงนามรับรองสาเนาถูกต้ องแล้ ว จะต้ องได้ รับการรับรองลงลายมือชื่อโดยเจ้ าหน้ าที่ Notary
Public หรื อหน่วยงานอื่นใดที่มีอานาจในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้ จดั ทาหรื อรับรองความถูกต้ อง ทาการรับรอง
ลายมือชื่อของผู้จดั ทาหรื อผู้ให้ คารับรองความถูกต้ องของเอกสาร และให้ เจ้ าหน้ าที่สถานทูตไทยหรื อสถานกงสุลไทย
ในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้ จดั ทาหรื อรับรองความถูกต้ อง ทาการรับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจ้ าหน้ าที่
Notary Public หรื อหน่วยงานอื่นใดที่ได้ ดาเนินการข้ างต้ น ซึ่งต้ องมีอายุไม่เกิน 12 เดือน นับจากวันยื่นใบจองซื ้อหุ้น
สามัญเพิ่มทุนและเอกสารประกอบการจองซื ้อ
ในกรณี ที่ มีก ารมอบอานาจให้ Custodian มาใช้ สิท ธิ แ ทนผู้ถือ หุ้น จะต้ องมีห นังสือมอบอ านาจให้ Custodian
ดาเนินการแทน 1 ฉบับ โดยในใบจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและเอกสารประกอบการจองซื ้อจะลงนามโดย Custodian
และจะต้ องมีหนังสือของ Custodian ที่ระบุชื่อผู้มีอานาจลงนาม พร้ อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนที่ยังไม่
หมดอายุหรื อเอกสารประกอบการแสดงตนของผู้มีอานาจลงนามนันอี
้ ก 1 ฉบับ
4.5 หนังสือมอบอานาจให้ กระทาการแทนพร้ อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีที่มอบหมายให้ ผ้ รู ับมอบอานาจมากระทาการ
แทน) พร้ อมสาเนาบัตรประชาชนของผู้จองซื ้อและผู้รับมอบอานาจซึง่ ลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง
ทังนี
้ ้ หากผู้จองซื ้อไม่ส่งมอบเอกสารประกอบการจองซื ้อตามที่กล่าวข้ างต้ น หรื อส่งมอบเอกสารไม่ครบถ้ วน บริ ษัทฯ หรื อ
หลักทรัพย์บวั หลวง ขอสงวนสิทธิที่จะถือว่าผู้จองซื ้อไม่ประสงค์ที่จะใช้ สทิ ธิ จองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครัง้ นี ้
นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ และหลักทรัพย์บวั หลวง ขอสงวนสิทธิที่จะไม่จดั ส่งเอกสารเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและการ
จัดสรรหุ้นให้ แก่ผ้ จู องซื ้อรายใด หากการกระทาดังกล่าวทาให้ หรื ออาจเป็ นผลให้ เป็ นการกระทาการขัดต่อกฎหมาย หรื อ
ระเบียบข้ อบังคับของต่างประเทศ หรื อจะเป็ นผลให้ ต้องดาเนินการใด ๆ เพิ่มเติมไปจากที่ต้องดาเนินการตามกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้ องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้ กฎหมายไทย
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5. เงื่อนไขในกำรจองซือ้
5.1 ผู้ถือหุ้นจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิหรื อน้ อยกว่าสิทธิที่ได้ รับการจัดสรร คือ ผู้ถือหุ้นที่แจ้ งความประสงค์จองซื ้อหุ้น
สามัญเพิ่มทุนตามสิทธิโดยเศษให้ ปัดทิ ้ง หรื อจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนน้ อยกว่าสิทธิที่ได้ รับการจัดสรร จะได้ รับการจัดสรร
ทังจ
้ านวนที่จองซื ้อ
5.2 ผู้ถือหุ้นที่จองซื ้อและชาระเงินค่าจองซื ้อแล้ ว ไม่มีสทิ ธิยกเลิกการจองซื ้อ
5.3 ในกรณีชาระค่าจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนด้ วยเช็คธนาคาร การชาระเงินค่าจองซื ้อจะสมบูรณ์ก็ตอ่ เมื่อธนาคารผู้จ่ายทาการ
ขึ ้นเงินตามเช็คธนาคารเรี ยบร้ อยแล้ ว และการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะสมบูรณ์ก็ตอ่ เมื่อบริ ษัทฯ หรื อหลักทรัพย์บวั หลวง
สามารถเรี ยกเก็บเงินค่าจองซื ้อได้ แล้ วเท่านัน้
5.4 หาก (1) ผู้ถือหุ้นที่จองซื ้อไม่สามารถจ่ายเงินค่าจองซื ้อหุ้น หรื อหลักทรัพย์บวั หลวงไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินค่าจองซื ้อได้ ไม่
ว่าในกรณีใดๆ ก็ตามที่มิใช่ความผิดของบริ ษัทฯ หรื อ หลักทรัพย์ บวั หลวง ไม่ว่าทังหมดหรื
้
อบางส่วนได้ ภายในกาหนด
ระยะเวลาการจองซื ้อและการชาระเงินค่าหุ้นตามที่กาหนด หรื อ (2) ผู้ถือหุ้นที่จองซื ้อกรอกข้ อมูลในใบจองซื ้อหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนไม่ครบถ้ วนหรื อชัดเจน บริ ษัทฯ หรื อหลักทรัพย์บวั หลวงมีสทิ ธิจะถือว่าผู้ถือหุ้นสละสิทธิในการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิม่
ทุนดังกล่าว
โดยบริ ษัทฯ หรื อหลักทรัพย์บวั หลวงขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวต่อไป
อนึง่ ในการชาระเงินค่าจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ผู้ถือหุ้นควรตรวจสอบวิธีการชาระเงินค่าจองซื ้อ และดาเนินการให้ เป็ นไป
ตามเงื่อนไขและวิธีการที่กาหนด หากผู้ถือหุ้นมิได้ ปฏิบตั ิตามวิธีการชาระเงินค่าจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และดาเนินการ
ให้ เป็ นไปตามเงื่ อนไขและวิธีการที่กาหนดเพื่อให้ สามารถเรี ยกเก็ บเงินค่าจองซือ้ ได้ ทันตามกาหนดระยะเวลาจองซือ้
บริ ษัทฯ หรื อหลักทรัพย์บวั หลวงมีสทิ ธิจะถือว่าผู้ถือหุ้นสละสิทธิในการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยบริ ษัทฯ หรื อ
หลักทรัพย์บวั หลวงขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวต่อไป
5.5 บริ ษัทฯ และหลักทรัพย์บวั หลวงขอสงวนสิทธิที่จะไม่จดั สรรหุ้นให้ ผ้ จู องซื ้อรายใด หากการจัดสรรดังกล่าวทาให้ หรื ออาจเป็ น
ผลให้ เป็ นการกระทาการขัดต่อกฎหมาย หรื อระเบียบข้ อบังคับของต่างประเทศ หรื อจะเป็ นผลให้ ต้องดาเนินการใดๆ
เพิ่มเติมไปจากที่ต้องดาเนินการตามกฏระเบียบที่เกี่ยวข้ องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้ กฎหมายไทย
5.6 การคืนเงินค่าจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ จู องซื ้อ
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นที่จองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ได้ รับการจัดสรรหุ้น หรื อได้ รับการจัดสรรไม่ครบ บริ ษัทฯ หรื อหลักทรัพย์
บัวหลวงจะดาเนินการคืนเงินค่าจองซื ้อหุ้นส่วนที่ไม่ได้ รับการจัดสรรหรื อได้ รับการจัดสรรไม่ครบโดยไม่มี ดอกเบี ้ย และ/
หรื อ ค่าเสียหายใดๆ ภายใน 14 วัน นับแต่วนั สิ ้นสุดกาหนดระยะเวลาจองซื ้อและการชาระเงินค่าหุ้น โดยวิธีใดวิธีหนึ่ง
ตามที่ผ้ ถู ือหุ้นระบุไว้ ในใบจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน กล่าวคือ
5.6.1 กรณี ไม่ได้ นาหุ้นที่จองซื ้อเข้ าฝากในบัญชีซือ้ หลักทรั พย์ของหลักทรั พย์ บั วหลวง การคืนเงินค่าจองซือ้ หุ้น จะ
ดาเนินการโดยจ่ายเป็ นเช็คธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) สานักงานใหญ่ ขีดคร่อมสัง่ จ่ายเฉพาะในนามของผู้
จองซื ้อและส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยูท่ ี่ปรากฎในฐานข้ อมูลผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ หรื อ
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5.6.2 กรณี น าหุ้น ที่ จ องซื อ้ เข้ า ฝากในบั ญ ชี ซื อ้ หลัก ทรั พ ย์ ข องหลัก ทรั พ ย์ บัว หลวง (หมายเลขสมาชิ ก ศูน ย์ รั บ ฝาก
หลักทรัพย์ที่ 224) และเป็ นลูกค้ าของหลักทรัพย์บวั หลวง การคืนเงินค่าจองซื ้อหุ้นจะดาเนินการโดยการโอนเงิน
ผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรื อ ATS) เข้ าบัญชีธนาคารในนามของผู้จองซื อ้
(เฉพาะบัญชีธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด
(มหาชน) ธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จากัด
(มหาชน) ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน) ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จากัด (มหาชน) และธนาคารยูโอบี จากัด
(มหาชน)) ของผู้จองซื ้อตามที่ระบุไว้ ในใบจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ไม่สามารถดาเนินการคืนเงินค่าจองซื ้อในส่วนที่ไม่ได้ รับการจัดสรรหรื อได้ รับการจัดสรรไม่ครบโดย
วิธีการโอนเงินผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรื อ ATS) เข้ าบัญชีธนาคารของผู้จองซื ้อได้
ตามที่ ร ะบุไว้ ใ นใบจองซื อ้ หุ้นสามัญ เพิ่ม ทุน ไม่ว่า ด้ ว ยสาเหตุใ ดก็ ต ามที่ อ ยู่นอกเหนื อการควบคุม ของบริ ษั ท ฯ หรื อ
หลักทรัพย์บวั หลวง แล้ วนัน้ บริ ษัทฯ หรื อหลักทรัพย์บวั หลวง จะดาเนินการให้ มีการคืนเงินค่าจองซื ้อในส่วนที่ไม่ไ ด้ รับการ
จัดสรรหรื อได้ รับการจัดสรรไม่ครบเป็ นเช็คธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) สานักงานใหญ่ ขีดคร่อมสัง่ จ่ายเฉพาะในนาม
ของผู้จองซื ้อและส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยูท่ ี่ปรากฎในฐานข้ อมูลผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ
กรณีการรับคืนเงินเป็ นเช็คนัน้ ผู้จองซื ้อจะเป็ นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการเรี ยกเก็บต่างสานักหักบัญชีหรื อเช็คธนาคาร
(ถ้ ามี)
ทังนี
้ ้ ภายใน 14 วันนับจากวันปิ ดการจองซื ้อ กรณีไม่สามารถคืนเงินให้ แก่ผ้ จู องซื ้อได้ ในกาหนดเวลาดังกล่าว หลักทรัพย์
บัวหลวง จะต้ องชาระดอกเบี ้ยให้ แก่ผ้ จู องซื ้อในอัตราร้ อยละ 7.5 ต่อปี โดยคานวณจากจานวนเงินค่าจองซื ้อหุ้นที่ไม่ได้ รับ
การจัดสรรคืน นับจากวันพ้ นกาหนดระยะเวลา 14 วัน จนถึงวันที่สามารถจัดส่งได้ อย่างไรก็ดี ไม่วา่ กรณีใดๆ หากได้ มีการ
โอนเงิ น ค่า จองซื อ้ ในส่วนที่ ไม่ได้ รับ การจัด สรรหรื อ ได้ รั บ การจัด สรรไม่ครบผ่า นระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic
Transfer System หรื อ ATS) เข้ าบัญชีธนาคารของผู้จองซื ้อตามที่ระบุไว้ ในใบจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน หรื อส่งเช็ ค
ธนาคารเงินค่าจองซื ้อหุ้นคืนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้ ผ้ จู องซื ้อตามที่อยู่ที่ ปรากฎในฐานข้ อมูลผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ แล้ ว
ให้ ถือว่าผู้จองซื ้อได้ รับเงินค่าจองซื ้อในส่วนที่ไม่ได้ รับการจัดสรรหรื อได้ รับการจัดสรรไม่ครบคืนโดยชอบ และผู้จองซื ้อไม่มี
สิทธิเรี ยกร้ องดอกเบี ้ย และ/หรื อ ค่าเสียหายใดๆ จากบริ ษัทฯ หรื อหลักทรัพย์บวั หลวง อีกต่อไป
5.7 บริ ษัทฯ หรื อหลักทรัพย์บวั หลวงขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนรายละเอียดวิ ธีการชาระเงินค่าหุ้น เงื่อนไขในการจองซื ้อ
หรื อข้ อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้ องกับวิธีการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปั ญหา อุปสรรค หรื อ
ข้ อจากัดในการดาเนินงาน ทังนี
้ ้ เพื่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ดังกล่าว
6. รำยละเอียดอื่นใดที่จำเป็ นสำหรับผู้ถอื หุ้น เพื่อใช้ ประกอบกำรตัดสินใจในกำรซือ้ หุ้นสำมัญเพิ่มทุนในครัง้ นี ้
บริ ษัทฯ จะดาเนินการยื่นคาขอจดทะเบียนเพิ่มทุนชาระแล้ วต่อกระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน นับจากวันสิ ้นสุดการจองซื ้อหุ้น
สามัญเพิ่มทุน และจะดาเนินการนาหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทังหมดเข้
้
าเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยต่อไป
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7. ข้ อมูลสำคัญอื่นๆ
7.1 ชื่อผู้จองซื ้อ และชื่อเจ้ าของบัญชีซื ้อขายหลักทรั พย์ จะต้ องเป็ นชื่อเดียวกัน หากเป็ นเลขที่บญ
ั ชี ซื ้อขายหลักทรัพย์ของ
บุคคลอื่น จะไม่สามารถฝากหุ้นเข้ าบัญชีได้ และผู้จองซื ้อจะไม่สามารถขายหุ้นได้ ทนั ทีในวันทาการแรกของการซื ้อขายหุ้น
สามัญของบริ ษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะดาเนินการออกใบหุ้นให้ แก่ผ้ จู อง
ซื ้อ
7.2 โปรดระบุหมายเลขสมาชิกศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (รหัสโบรกเกอร์ ) ที่ประสงค์จะนาหุ้นเข้ าบัญชีซื ้อหลักทรัพย์ของตนเอง
ให้ ถู ก ต้ อง หากระบุ ห มายเลขสมาชิ ก ศู น ย์ รั บ ฝากหลั ก ทรั พ ย์ ผิ ด หุ้ นที่ ไ ด้ รั บ การจั ด สรรจะถู ก ส่ ง ไปที่ อื่ น ซึ่ ง
บริ ษัทฯ หรื อหลักทรัพย์บวั หลวงจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรื อความล่าช้ าในการติดตามหุ้นคืน
7.3 หากบริ ษัทฯ ไม่สามารถโอนเงินค่าจองซื ้อหุ้นคืนให้ แก่ผ้ จู องซื ้อภายในระยะเวลาที่กาหนด อันเป็ นเหตุอื่นใดซึง่ เกินกว่าวิสยั
ที่บริ ษัทฯ หรื อหลักทรัพย์บวั หลวงจะดาเนินการได้ บริ ษัทฯ และหลักทรัพย์บวั หลวง จะไม่รับผิดชอบต่อค่าดอกเบี ้ย และ/
หรื อ ค่าเสียหายอื่นใด และจะคืนเฉพาะเงินค่าจองซื ้อหุ้นที่จะต้ องชาระคืนให้ แก่ผ้ จู องซื ้อที่ไม่ได้ รับการจัดสรรหรื อได้ รับการ
จัดสรรไม่ครบโดยบริ ษัทฯ เท่านัน้ ทังนี
้ ้ ตามที่ระบุไว้ ในหัวข้ อ 5 “เงื่อนไขในการจองซื ้อ”
7.4 หากจานวนหุ้นที่ผ้ ถู ือหุ้นระบุในใบจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ตรงกับจานวนเงินที่บริ ษัทฯ ได้ รับชาระ บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ
ที่จะถือตามจานวนเงินที่ได้ รับจากการจองซื ้อหุ้นเป็ นหลัก
7.5 สาหรับผู้จองซื ้อที่ประสงค์จะฝากหุ้นสามัญเพิ่มทุนไว้ ในบัญชีของบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ในนามผู้จอง
ซื ้อ โปรดกรอกรายละเอียดใน “เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์นาหลักทรัพย์ฝากเข้ าบัญชี
บริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านัน”
้ (สิ่งที่สง่ มาด้ วย 6) เพื่อนาส่งให้ แก่ศนู ย์รับฝากหลักทรัพย์ ทังนี
้ ้ หากผู้
จองซื ้อไม่แนบเอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองซื ้อ บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะขอให้ ออกเป็ นใบหุ้นในนามของผู้จองซื ้อ
7.6 หากท่านมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อสอบถามได้ ที่
บริ ษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน)
เลขที่ 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชัน้ 29 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
คุณไตรนพ กาเนิดกาญจน์, คุณกรกนก สิทธิเลิศประสิทธิ์, คุณเบญจวรรณ ผาสุข หรื อ คุณปิ ยพร แคว้ นน้ อย
โทรศัพท์ 0-2231-3777 หรื อ 0-2618-1000 ต่อ 1140, 1142, 1143 หรื อ 1147
โทรสาร 0-2618-1120
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