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รำยละเอียดกำรจัดจ ำหน่ำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จ ำกัด (มหำชน)  

 
ชื่อและที่อยู่ของ 
ผู้เสนอขำย 

: บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 

50 อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส ถนนสขุุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา 
กรุงเทพมหานคร 10110   

หลักทรัพย์ที่เสนอขำย : หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ 

จ ำนวนหุ้นที่เสนอขำย : จ านวนไม่เกิน 63,631,793 หุ้น ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุ้น คิดเป็น
จ านวนไม่เกินร้อยละ 7.76 ของจ านวนหุ้นสามญัที่ออกและเรียกช าระแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ 
ภายหลงัการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมและบคุคลในวงจ ากดัในครัง้นี ้

อัตรำส่วนกำรจัดสรร : หุ้นสามญัเดิมของบริษัทฯ 10 หุ้น  ต่อหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ 1 หุ้น  โดยเศษหุ้นที่เป็น
ทศนิยมที่เกิดจากการค านวณจะถูกปัดทิง้ โดยก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซือ้และ
ได้รับการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ (Record Date) ในวนัท่ี 2 ตลุาคม 2557 และให้รวบรวมรายช่ือ
ตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทัง้ที่มีการ
แก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 3 ตลุาคม 2557 

มูลค่ำที่ตรำไว้ : 1.00 บาท 

รำคำเสนอขำยหุ้น : 13.50 บาท  

ระยะเวลำจองซือ้ : ตัง้แตเ่วลา 9.00 น. – 15.30 น. ของวนัท่ี 17 ตลุาคม 2557 ถึงวนัท่ี 24 ตลุาคม 2557  

(เฉพาะวนัท าการ รวม 5 วนั) 

ตัวแทนในกำรรับจองซือ้ : บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) (“หลักทรัพย์บัวหลวง”)   

เลขที่ 191 อาคารสลีมคอมเพลก็ซ์ ชัน้ 29 ถนนสลีม แขวงสลีม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 

โทรศพัท์ 0-2618-1140, 1142, 1143, 1147 โทรสาร 0-2618-1120 

โดยงดรับการจองซือ้ทางไปรษณีย์หรือผา่นสาขาของธนาคารพาณิชย์ทัว่ประเทศ 

รำยละเอียดอื่นๆ : ในกรณีที่มีหุ้นสามญัเพิ่มทนุเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนครบถ้วนทัง้หมด
ตามสดัส่วน 1 รอบ บริษัทฯ จะน าหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวเสนอขายให้แก่บุคคลใน
วงจ ากัด (Private Placement) รวมกับหุ้นสามญัเพิ่มทุนที่บริษัทฯ จะจัดสรรให้แก่บุคคลใน
วงจ ากัด ในราคาเสนอขายเดียวกับที่บริษัทฯ จะเสนอขายหุ้ นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลใน
วงจ ากดั 
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วิธีปฏิบัตใินกำรจองซือ้หุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่เสนอขำยแก่ผู้ถือหุ้นเดมิตำมสัดส่วน 

1. ก ำหนดระยะเวลำจองซือ้และกำรช ำระเงนิค่ำจองซือ้หุ้นสำมัญเพิ่มทุน 

ตัง้แตเ่วลา 9.00 น. – 15.30 น. ของวนัท่ี 17 ตลุาคม 2557 ถึงวนัท่ี 24 ตลุาคม 2557 (เฉพาะวนัท าการ รวม 5 วนั) 

2. สถำนที่ติดต่อจองซือ้หุ้นสำมัญเพิ่มทุน 

ผู้จองซือ้หรือผู้ รับมอบอ านาจสามารถยื่นเอกสารประกอบการจองซือ้และช าระค่าจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุได้ที่หลกัทรัพย์บวั
หลวง ซึ่งเป็นตวัแทนในการรับจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ในครัง้นี ้ (“ตัวแทนในกำรรับจองซือ้”) 
บริษัทฯ หรือหลกัทรัพย์บวัหลวง ขอสงวนสทิธิที่จะอนญุาตให้ท าการจองซือ้ด้วยวิธีการอื่นได้ตามความเหมาะสม ระหว่างวนัที่ 
17 ตลุาคม 2557 ถึงวนัท่ี 24 ตลุาคม 2557 เฉพาะวนัท าการ ตัง้แตเ่วลา 9.00 น. – 15.30 น. ตามที่อยูด่งันี ้ 

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ำกัด (มหำชน)  
เลขที่ 191 อาคารสลีมคอมเพลก็ซ์ ชัน้ 29 ถนนสลีม แขวงสลีม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
คณุไตรนพ ก าเนิดกาญจน์,  คณุกรกนก สทิธิเลศิประสทิธ์ิ, คณุเบญจวรรณ  ผาสขุ  หรือ คณุปิยพร  แคว้นน้อย   
โทรศพัท์ 0-2231-3777 หรือ 0-2618-1000 ตอ่ 1140, 1142, 1143  หรือ 1147   
โทรสาร 0-2618-1120 

โดยงดรับการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ทางไปรษณีย์หรือผา่นสาขาของธนาคารพาณิชย์ทัว่ประเทศ 

3. วธีิกำรจองซือ้และกำรช ำระเงนิค่ำจองซือ้หุ้นสำมัญเพิ่มทุน 

- กรณีจองซือ้ในวนัท่ี 17 ตลุาคม 2557 ถึง วนัที่ 21 ตลุาคม 2557 ตัง้แต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 15.30 น.(เฉพาะวนัท าการ)  
ผู้จองซือ้จะสามารถช าระเป็น  

(1) เช็ค ดร๊าฟท์ หรือแคชเชียร์เช็คโดยจะต้องลงวนัที่ไม่เกินวนัที่ 21 ตลุาคม 2557 และต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จาก
ส านกัหกับญัชีในเขตเดียวกนัภายในวนัท าการถดัไป หรือ  

(2) ช าระเงินผา่นระบบ Bill Payment ของธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) โดยใช้แบบ RO Subscription form ที่แนบมา
ด้วยนี ้(สิง่ที่สง่มาด้วย 4) ช าระคา่จองซือ้หุ้นเพิ่มทนุผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ได้ทกุสาขา โดย
ทางธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ณ จุดให้บริการ*  กรณีช าระด้วยเช็ค ดร๊าฟท์ หรือแคชเชียร์เช็คโดยจะต้องลง
วนัท่ีไมเ่กินวนัท่ี 21 ตลุาคม 2557 และต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากส านกัหกับญัชีในเขตเดียวกนัภายในวนัท าการ
ถดัไป หรือ 

(3) ช าระโดยการโอนเงิน หรือโดยการโอนเงินผ่านระบบการโอนอตัโนมตัิ (Automatic Transfer System หรือ ATS) 
เทา่นัน้  ทัง้นี ้การช าระเงินค่าจองซือ้ผ่านระบบการโอนเงินอตัโนมตัิจะกระท าได้เฉพาะผู้จองซือ้ที่ได้เปิดบญัชีเพื่อซือ้
ขายหลกัทรัพย์กับหลกัทรัพย์บัวหลวง ที่ได้ด าเนินการแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเพื่อช าระค่าภาระผูกพันโดย
อตัโนมตัิ และระบบการโอนเงินอตัโนมตัิดงักลา่วมีผลใช้บงัคบัแล้วในวนัจองซือ้ หรือ  

(4) ช าระคา่จองซือ้โดยหกัจากเงินท่ีฝากอยูใ่นบญัชีเปิดเพื่อซือ้ขายหลกัทรัพย์กบัหลกัทรัพย์บวัหลวง  
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- หากจองซือ้ในวนัท่ี 22 ตลุาคม 2557 ถึง 24 ตลุาคม 2557 ตัง้แตเ่วลา 9.00 น. ถึงเวลา 15.30 น. ผู้จองซือ้จะต้องช าระเงิน
คา่จองซือ้ตามจ านวนที่จองซือ้ โดย  

(1) ช าระเงินผา่นระบบ Bill Payment ของธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) โดยใช้แบบ RO Subscription form ที่แนบมา
ด้วยนี ้(สิง่ที่สง่มาด้วย 4) ช าระคา่จองซือ้หุ้นเพิ่มทนุผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ได้ทกุสาขา โดย
ทางธนาคารจะเรียกเก็บคา่ธรรมเนียม ณ จดุให้บริการ* หรือ 

(2) การโอนเงิน หรือโดยการโอนเงินผา่นระบบการโอนอตัโนมตัิ (Automatic Transfer System หรือ ATS ) ทัง้นี ้การช าระ
เงินค่าจองซือ้ผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติจะกระท าได้เฉพาะผู้ จองซือ้ที่ได้เปิดบัญชีเพื่อซือ้ขายหลกัทรัพย์กับ
หลกัทรัพย์บวัหลวง ที่ได้ด าเนินการแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเพื่อช าระค่าภาระผกูพนัโดยอตัโนมตัิ และระบบการ
โอนเงินอตัโนมตัิดงักลา่วมีผลใช้บงัคบัแล้วในวนัจองซือ้ หรือ  

(3) ช าระคา่จองซือ้โดยหกัจากเงินท่ีฝากอยูใ่นบญัชีเปิดเพื่อซือ้ขายหลกัทรัพย์กบัหลกัทรัพย์บวัหลวง  

ผู้จองซือ้ที่ประสงค์จะช าระเงินคา่จองซือ้หุ้นด้วย (ก) เช็ค ดร๊าฟท์ หรือแคชเชียร์เช็ค ให้ขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายเข้าบญัชี  “บริษัท
หลักทรัพย์ บัวหลวง จ ำกัด (มหำชน) เพื่อกำรจองซือ้หลักทรัพย์ 2” พร้อมระบช่ืุอ นามสกลุ ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัท์ที่
สามารถติดตอ่ได้ไว้ด้านหลงั เช็ค ดร๊าฟท์ หรือแคชเชียร์เช็ค (ข) การโอนเงิน  ให้โอนเงินเข้าบญัชี “บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง 
จ ำกัด (มหำชน) เพื่อกำรจองซือ้หลักทรัพย์ 2” ซึง่มีรายละเอียด ดงันี ้

 

รายละเอียดของบญัชีธนาคารท่ีใช้รับช าระคา่จองซือ้ 
ช่ือบญัชี "บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ำกัด (มหำชน) เพื่อกำรจองซือ้หลักทรัพย์ 2"   
  "Bualuang Securities for Securities Subscription 2" 
ธนาคาร ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
สาขา ส านกังานใหญ่ 
ประเภทบญัชี กระแสรายวนั 
เลขที่บญัชี  101-3-42970-7  

- ผู้จองซือ้ห้ำม Pay-in หรือ สั่งจ่ำยเช็คลงวันที่ก่อนวันจองซือ้โดยเด็ดขำด 

- ผู้จองซือ้ที่ช ำระเงินโดยกำรโอนเงินที่ธนำคำรแล้วต้องน ำหลักฐำนกำรโอนเงิน พร้อมระบุชื่อ-นำมสกุล และ
หมำยเลขโทรศัพท์ที่สำมำรถติดต่อได้ไว้ด้ำนหลังใบโอนเงนิ (Pay-in Slip) และเอกสำรกำรจองซือ้ยื่น ณ สถำนที่
ติดต่อจองซือ้หุ้นได้ที่หลักทรัพย์บัวหลวง ตำมที่ระบุในข้อที่ 2   

* อตัราคา่ธรรมเนียมช าระเงินผา่นระบบ Bill Payment ของธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

- ในเขต กทม.  รายการละ 10 บาท ไมจ่ ากดัยอดสงูสดุ 

- นอกเขต กทม.  รายการละ 20 บาท สงูสดุไมเ่กิน 750,000 บาท  
  สว่นเกินคดิคา่ธรรมเนียม 0.01% สงูสดุไมเ่กิน 1,000 บาท 
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4. เอกสำรประกอบกำรจองซือ้ 

4.1 ใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีกรอกข้อมลูและลงลายมือช่ือครบถ้วน  

บริษัทฯ จะท าการจดัสง่ใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นทกุรายตามที่ได้ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิในการจอง
ซือ้และได้รับการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ (Record Date) ในวนัท่ี 2 ตลุาคม 2557 และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 
ของพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกั
การโอนหุ้นในวนัท่ี 3 ตลุาคม 2557 นอกจากนี ้ผู้ ถือหุ้นสามารถขอรับใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุได้ที่ หลกัทรัพย์บวัหลวง 
หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.gmmgrammy.com) 

4.2 ใบรับรองสทิธิการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ ซึง่ออกโดยบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

4.3  เช็ค หรือดร๊าฟท์ หรือแคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนำคำร”) หรือ หลกัฐานการโอนเงินผ่าน Bill Payment หรือ
ส าเนาการโอนเงิน (Pay-in Slip) เข้าบญัชีธนาคาร (กรณีการช าระคา่จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุโดยการโอนเงิน)  พร้อมระบุ
ช่ือ-นามสกลุ หมายเลขโทรศพัท์ที่ติดตอ่ได้บนส าเนาการโอนเงินและต้องแนบมาพร้อมกบัใบจองซือ้ 

4.4 ในกรณีที่ไมม่ีใบรับรองสทิธิการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของผู้จองซือ้ ตามเอกสารประกอบการจองซือ้ข้อ 4.2 และ/หรือใน
กรณีที่มีการเปลีย่นช่ือ/ช่ือสกลุ ซึง่ท าให้ช่ือ/ช่ือสกลุไมต่รงกบัช่ือผู้ ถือหุ้นตามทีไ่ด้ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจอง
ซือ้และได้รับการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ (Record Date) ในวนัท่ี 2 ตลุาคม 2557 และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 
ของพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกั
การโอนหุ้ นในวันที่ 3 ตุลาคม 2557 หรือในใบรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุน  ให้แนบเอกสารที่ออกโดย
หน่วยงานราชการ เช่น หนงัสือรับรอง ทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบแจ้งเปลี่ยนช่ือ/ช่ือสกุล เป็นต้น และขอให้แนบเอกสาร
ประกอบการแสดงตน ดงันี ้

(1) กรณีบคุคลธรรมดาสญัชาติไทย 

ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรข้าราชการ/ส าเนาบตัรพนกังานรัฐวสิาหกิจที่ยงัไมห่มดอาย ุหรือส าเนา
ทะเบียนบ้านหน้าแรกและหน้าที่ระบเุลขประจ าตวัประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง 

(2) กรณีบคุคลธรรมดาที่มิใช่สญัชาติไทย 

ส าเนาใบตา่งด้าวหรือหนงัสอืเดินทางที่ยงัไมห่มดอาย ุพร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง 

(3) กรณีนิติบคุคลสญัชาติไทย 

(ก) ส าเนาหนงัสอืรับรองที่กระทรวงพาณิชย์ออกให้ไมเ่กิน 12 เดือน นบัจากวนัยื่นใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุและ
เอกสารประกอบการจองซือ้ ซึง่ผู้มีอ านาจลงนามลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง พร้อมประทบัตราส าคญั
ของนิติบคุคล (ถ้ามี) และ 

(ข) ส าเนาเอกสารตามข้อ (1) หรือ (2) แล้วแตก่รณี ของผู้มีอ านาจลงนามที่ได้รับรองส าเนาถกูต้องในเอกสารตาม
ข้อ (3) (ก) 
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(4) กรณีนิติบคุคลที่มิใช่สญัชาติไทย 

(ก)  ส าเนาหนงัสอืส าคญัการจดัตัง้นิติบคุคล หนงัสอืบริคณห์สนธิ และ/หรือ หนงัสือรับรองของนิติบคุคลที่ออกให้
ไม่เกิน 12 เดือน พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามของนิติบคุคลนัน้ และประทบัตรา
ส าคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) และ 

(ข)  ส าเนาหนงัสอืเดินทางของผู้มีอ านาจลงนามที่ได้รับรองส าเนาเอกสารตามข้อ (4) (ก) ที่ยงัไม่หมดอาย ุพร้อม
ลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 

ส าเนาเอกสารประกอบที่ลงนามรับรองส าเนาถกูต้องแล้ว จะต้องได้รับการรับรองลงลายมือช่ือโดยเจ้าหน้าที่ Notary 
Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอ านาจในประเทศที่เอกสารดงักลา่วได้จดัท าหรือรับรองความถกูต้อง ท าการรับรอง
ลายมือช่ือของผู้จดัท าหรือผู้ให้ค ารับรองความถกูต้องของเอกสาร และให้เจ้าหน้าที่สถานทตูไทยหรือสถานกงสลุไทย
ในประเทศที่เอกสารดงักลา่วได้จดัท าหรือรับรองความถกูต้อง ท าการรับรองลายมือช่ือและตราประทบัของเจ้าหน้าที่ 
Notary Public หรือหนว่ยงานอื่นใดที่ได้ด าเนินการข้างต้น ซึ่งต้องมีอายไุม่เกิน 12 เดือน นบัจากวนัยื่นใบจองซือ้หุ้น
สามญัเพิ่มทนุและเอกสารประกอบการจองซือ้ 

ในกรณีที่มีการมอบอ านาจให้ Custodian มาใช้สิทธิแทนผู้ ถือหุ้นจะต้องมีหนังสือมอบอ านาจให้ Custodian 
ด าเนินการแทน 1 ฉบบั โดยในใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุและเอกสารประกอบการจองซือ้จะลงนามโดย Custodian 
และจะต้องมีหนังสือของ Custodian ที่ระบุช่ือผู้มีอ านาจลงนาม พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนที่ยังไม่
หมดอายหุรือเอกสารประกอบการแสดงตนของผู้มีอ านาจลงนามนัน้อีก 1 ฉบบั 

4.5 หนงัสอืมอบอ านาจให้กระท าการแทนพร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีที่มอบหมายให้ผู้ รับมอบอ านาจมากระท าการ
แทน) พร้อมส าเนาบตัรประชาชนของผู้จองซือ้และผู้ รับมอบอ านาจซึง่ลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 

ทัง้นี ้หากผู้ จองซือ้ไม่ส่งมอบเอกสารประกอบการจองซือ้ตามที่กล่าวข้างต้นหรือส่งมอบเอกสารไม่ครบถ้วน บริษัทฯ หรือ
หลกัทรัพย์บวัหลวง ขอสงวนสทิธิที่จะถือวา่ผู้จองซือ้ไมป่ระสงค์ที่จะใช้สทิธิจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุในครัง้นี ้

นอกจากนี ้บริษัทฯ และหลกัทรัพย์บวัหลวง ขอสงวนสทิธิที่จะไมจ่ดัสง่เอกสารเก่ียวกบัการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุและการ
จดัสรรหุ้นให้แก่ผู้จองซือ้รายใด หากการกระท าดงักลา่วท าให้หรืออาจเป็นผลให้เป็นการกระท าการขดัต่อกฎหมาย  หรือ
ระเบียบข้อบงัคบัของต่างประเทศ หรือจะเป็นผลให้ต้องด าเนินการใด ๆ  เพิ่มเติมไปจากที่ต้องด าเนินการตามกฎระเบียบที่
เก่ียวข้องกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย 
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5. เงื่อนไขในกำรจองซือ้ 

5.1 ผู้ ถือหุ้นจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุตามสิทธิหรือน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับการจดัสรร คือ ผู้ ถือหุ้นที่แจ้งความประสงค์จองซือ้หุ้น
สามญัเพิ่มทนุตามสทิธิโดยเศษให้ปัดทิง้ หรือจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับการจดัสรร จะได้รับการจดัสรร
ทัง้จ านวนที่จองซือ้ 

5.2 ผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้และช าระเงินคา่จองซือ้แล้ว ไมม่ีสทิธิยกเลกิการจองซือ้ 

5.3 ในกรณีช าระคา่จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุด้วยเช็คธนาคาร การช าระเงินคา่จองซือ้จะสมบรูณ์ก็ตอ่เมื่อธนาคารผู้จ่ายท าการ
ขึน้เงินตามเช็คธนาคารเรียบร้อยแล้ว และการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุจะสมบรูณ์ก็ตอ่เมื่อบริษัทฯ หรือหลกัทรัพย์บวัหลวง 
สามารถเรียกเก็บเงินคา่จองซือ้ได้แล้วเทา่นัน้ 

5.4 หาก (1) ผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้ไมส่ามารถจ่ายเงินคา่จองซือ้หุ้น หรือหลกัทรัพย์บวัหลวงไมส่ามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซือ้ได้ไม่
ว่าในกรณีใดๆ ก็ตามที่มิใช่ความผิดของบริษัทฯ หรือหลกัทรัพย์บวัหลวง ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนได้ภายในก าหนด
ระยะเวลาการจองซือ้และการช าระเงินค่าหุ้นตามที่ก าหนด หรือ (2) ผู้ ถือหุ้นที่จองซือ้กรอกข้อมลูในใบจองซือ้หุ้นสามญั
เพิ่มทนุไมค่รบถ้วนหรือชดัเจน บริษัทฯ หรือหลกัทรัพย์บวัหลวงมีสทิธิจะถือวา่ผู้ ถือหุ้นสละสทิธิในการจองซือ้หุ้นสามญัเพิม่
ทนุดงักลา่ว  

โดยบริษัทฯ หรือหลกัทรัพย์บวัหลวงขอสงวนสทิธิในการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่วตอ่ไป 

อนึง่ ในการช าระเงินคา่จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ ผู้ ถือหุ้นควรตรวจสอบวิธีการช าระเงินคา่จองซือ้ และด าเนินการให้เป็นไป
ตามเง่ือนไขและวิธีการท่ีก าหนด หากผู้ ถือหุ้นมิได้ปฏิบตัิตามวิธีการช าระเงินค่าจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ และด าเนินการ
ให้เป็นไปตามเง่ือนไขและวิธีการที่ก าหนดเพื่อให้สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซือ้ได้ทันตามก าหนดระยะเวลาจองซือ้  
บริษัทฯ หรือหลกัทรัพย์บวัหลวงมีสทิธิจะถือวา่ผู้ ถือหุ้นสละสิทธิในการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว โดยบริษัทฯ หรือ
หลกัทรัพย์บวัหลวงขอสงวนสทิธิในการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่วตอ่ไป   

5.5 บริษัทฯ และหลกัทรัพย์บวัหลวงขอสงวนสทิธิที่จะไมจ่ดัสรรหุ้นให้ผู้จองซือ้รายใด หากการจดัสรรดงักลา่วท าให้หรืออาจเป็น
ผลให้เป็นการกระท าการขดัต่อกฎหมาย หรือระเบียบข้อบงัคับของต่างประเทศ หรือจะเป็นผลให้ต้องด าเนินการใดๆ  
เพิ่มเติมไปจากที่ต้องด าเนินการตามกฏระเบียบที่เก่ียวข้องกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย 

5.6 การคืนเงินคา่จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้จองซือ้ 

ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นที่จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุไม่ได้รับการจดัสรรหุ้นหรือได้รับการจดัสรรไม่ครบ    บริษัทฯ หรือหลกัทรัพย์
บวัหลวงจะด าเนินการคืนเงินค่าจองซือ้หุ้นสว่นที่ไม่ได้รับการจดัสรรหรือได้รับการจดัสรรไม่ครบโดยไม่มี ดอกเบีย้ และ/
หรือ ค่าเสียหายใดๆ ภายใน 14 วนั นบัแต่วนัสิน้สดุก าหนดระยะเวลาจองซือ้และการช าระเงินค่าหุ้น โดยวิธีใดวิธีหนึ่ง
ตามที่ผู้ ถือหุ้นระบไุว้ในใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ กลา่วคือ 

5.6.1 กรณีไม่ได้น าหุ้นที่จองซือ้เข้าฝากในบัญชีซือ้หลกัทรัพย์ของหลกัทรัพย์บัวหลวง การคืนเงินค่าจองซือ้หุ้น จะ
ด าเนินการโดยจ่ายเป็นเช็คธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ ขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะในนามของผู้
จองซือ้และสง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยูท่ี่ปรากฎในฐานข้อมลูผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ หรือ 



สิง่ที่สง่มาด้วย 2 
 

 

 

8 

 

5.6.2 กรณีน าหุ้ นที่จองซือ้เข้าฝากในบัญชีซือ้หลักทรัพย์ของหลักทรัพย์บัวหลวง (หมายเลขสมาชิกศูนย์รับฝาก
หลกัทรัพย์ที่ 224) และเป็นลกูค้าของหลกัทรัพย์บวัหลวง การคืนเงินค่าจองซือ้หุ้นจะด าเนินการโดยการโอนเงิน
ผ่านระบบการโอนอตัโนมตัิ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เข้าบญัชีธนาคารในนามของผู้จองซือ้ 
(เฉพาะบญัชีธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั 
(มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จ ากัด 
(มหาชน) ธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จ ากัด (มหาชน) และธนาคารยูโอบี จ ากัด 
(มหาชน)) ของผู้จองซือ้ตามที่ระบไุว้ในใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ  

อยา่งไรก็ตาม ในกรณีที่ไมส่ามารถด าเนินการคืนเงินคา่จองซือ้ในสว่นท่ีไมไ่ด้รับการจดัสรรหรือได้รับการจดัสรรไมค่รบโดย
วิธีการโอนเงินผ่านระบบการโอนอตัโนมตัิ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เข้าบญัชีธนาคารของผู้จองซือ้ได้ 
ตามที่ระบุไว้ในใบจองซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุน ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตามที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ หรือ
หลกัทรัพย์บวัหลวง แล้วนัน้ บริษัทฯ หรือหลกัทรัพย์บวัหลวง จะด าเนินการให้มีการคืนเงินค่าจองซือ้ในสว่นที่ไม่ได้รับการ
จดัสรรหรือได้รับการจดัสรรไมค่รบเป็นเช็คธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ ขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะในนาม
ของผู้จองซือ้และสง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยูท่ี่ปรากฎในฐานข้อมลูผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 

กรณีการรับคืนเงินเป็นเช็คนัน้ ผู้จองซือ้จะเป็นผู้ รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บต่างส านกัหกับญัชีหรือเช็คธนาคาร 
(ถ้ามี) 

ทัง้นี ้ภายใน 14 วนันบัจากวนัปิดการจองซือ้ กรณีไม่สามารถคืนเงินให้แก่ผู้จองซือ้ได้ในก าหนดเวลาดงักลา่ว หลกัทรัพย์
บวัหลวง จะต้องช าระดอกเบีย้ให้แก่ผู้จองซือ้ในอตัราร้อยละ 7.5 ตอ่ปี โดยค านวณจากจ านวนเงินค่าจองซือ้หุ้นที่ไม่ได้รับ
การจดัสรรคืน นบัจากวนัพ้นก าหนดระยะเวลา 14 วนั จนถึงวนัท่ีสามารถจดัสง่ได้ อยา่งไรก็ดี ไมว่า่กรณีใดๆ หากได้มีการ
โอนเงินค่าจองซือ้ในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic 
Transfer System หรือ ATS) เข้าบญัชีธนาคารของผู้จองซือ้ตามที่ระบุไว้ในใบจองซือ้หุ้ นสามญัเพิ่มทุน หรือส่งเช็ค
ธนาคารเงินคา่จองซือ้หุ้นคืนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้ผู้จองซือ้ตามที่อยู่ที่ปรากฎในฐานข้อมลูผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้ว 
ให้ถือวา่ผู้จองซือ้ได้รับเงินคา่จองซือ้ในสว่นท่ีไมไ่ด้รับการจดัสรรหรือได้รับการจดัสรรไมค่รบคืนโดยชอบ และผู้จองซือ้ไม่มี
สทิธิเรียกร้องดอกเบีย้ และ/หรือ คา่เสยีหายใดๆ จากบริษัทฯ หรือหลกัทรัพย์บวัหลวง อีกตอ่ไป 

5.7 บริษัทฯ หรือหลกัทรัพย์บวัหลวงขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนรายละเอียดวิธีการช าระเงินค่าหุ้น เง่ือนไขในการจองซือ้ 
หรือข้อมูลใดๆ ที่เก่ียวข้องกับวิธีการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุน ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปัญหา อุปสรรค หรือ
ข้อจ ากดัในการด าเนินงาน ทัง้นี ้เพื่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่การจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ดงักลา่ว 

6. รำยละเอียดอื่นใดที่จ ำเป็นส ำหรับผู้ถอืหุ้น เพื่อใช้ประกอบกำรตัดสินใจในกำรซือ้หุ้นสำมัญเพิ่มทุนในครัง้นี ้

บริษัทฯ จะด าเนินการยื่นค าขอจดทะเบียนเพิ่มทนุช าระแล้วตอ่กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วนั  นบัจากวนัสิน้สดุการจองซือ้หุ้น
สามญัเพิ่มทุน และจะด าเนินการน าหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่วทัง้หมดเข้าเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยตอ่ไป 
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7. ข้อมูลส ำคัญอื่นๆ 

7.1 ช่ือผู้จองซือ้ และช่ือเจ้าของบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ จะต้องเป็นช่ือเดียวกัน หากเป็นเลขที่บญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ของ
บคุคลอื่น จะไมส่ามารถฝากหุ้นเข้าบญัชีได้และผู้จองซือ้จะไม่สามารถขายหุ้นได้ทนัทีในวนัท าการแรกของการซือ้ขายหุ้น
สามญัของบริษัทฯ ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ทัง้นี ้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะด าเนินการออกใบหุ้นให้แก่ผู้จอง
ซือ้ 

7.2 โปรดระบหุมายเลขสมาชิกศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (รหสัโบรกเกอร์) ที่ประสงค์จะน าหุ้นเข้าบญัชีซือ้หลกัทรัพย์ของตนเอง
ให้ถูกต้อง หากระบุหมายเลขสมาชิกศูนย์ รับฝากหลักทรัพย์ผิด หุ้ นที่ ไ ด้ รับการจัดสรรจะถูกส่งไปที่อื่น  ซึ่ ง  
บริษัทฯ หรือหลกัทรัพย์บวัหลวงจะไมรั่บผิดชอบตอ่การสญูหายหรือความลา่ช้าในการติดตามหุ้นคืน 

7.3 หากบริษัทฯ ไมส่ามารถโอนเงินคา่จองซือ้หุ้นคนืให้แก่ผู้จองซือ้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด อนัเป็นเหตอุื่นใดซึง่เกินกวา่วิสยั
ที่บริษัทฯ หรือหลกัทรัพย์บวัหลวงจะด าเนินการได้ บริษัทฯ และหลกัทรัพย์บวัหลวง จะไม่รับผิดชอบต่อค่าดอกเบีย้ และ/
หรือ คา่เสยีหายอื่นใด และจะคืนเฉพาะเงินคา่จองซือ้หุ้นท่ีจะต้องช าระคืนให้แก่ผู้จองซือ้ที่ไมไ่ด้รับการจดัสรรหรือได้รับการ
จดัสรรไมค่รบโดยบริษัทฯ เทา่นัน้ ทัง้นี ้ตามที่ระบไุว้ในหวัข้อ 5 “เง่ือนไขในการจองซือ้” 

7.4 หากจ านวนหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นระบใุนใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุไมต่รงกบัจ านวนเงินท่ีบริษัทฯ ได้รับช าระ บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ
ที่จะถือตามจ านวนเงินท่ีได้รับจากการจองซือ้หุ้นเป็นหลกั  

7.5  ส าหรับผู้จองซือ้ที่ประสงค์จะฝากหุ้นสามญัเพิ่มทนุไว้ในบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ในนามผู้จอง
ซือ้ โปรดกรอกรายละเอียดใน “เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลกัทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์น าหลกัทรัพย์ฝากเข้าบญัชี
บริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ (Issuer Account) เท่านัน้” (สิ่งที่สง่มาด้วย 6) เพื่อน าสง่ให้แก่ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ ทัง้นี ้หากผู้
จองซือ้ไมแ่นบเอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองซือ้ บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิที่จะขอให้ออกเป็นใบหุ้นในนามของผู้จองซือ้ 

7.6 หากทา่นมีข้อสงสยัประการใด กรุณาติดตอ่สอบถามได้ที่  

บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จ ากดั (มหาชน)  
เลขที่ 191 อาคารสลีมคอมเพลก็ซ์ ชัน้ 29 ถนนสลีม แขวงสลีม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
 คณุไตรนพ ก าเนิดกาญจน์,  คณุกรกนก สทิธิเลศิประสทิธ์ิ, คณุเบญจวรรณ  ผาสขุ  หรือ คณุปิยพร  แคว้นน้อย   
 โทรศพัท์ 0-2231-3777 หรือ 0-2618-1000 ตอ่ 1140, 1142, 1143  หรือ 1147   
 โทรสาร 0-2618-1120 

 


