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หนังสือแจ้งการจดัสรรหุ้นสามัญเพิ่มทนุ 

บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ ดส์ จ ากัด (มหาชน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ข้อมูลการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จ ากัด (มหาชน) 

 

1. ช่ือและสถานที่ตัง้ของบริษัทจดทะเบียน 

ช่ือ บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ ดส์ จ ำกดั (มหำชน) 

ที่ตัง้ 259/13 ซ.ปรีดีพนมยงค์ 13 ถ.สขุมุวิท 71 พระโขนงเหนือ เขตวฒันำ กทม. 10110 

 

2. วัน เดือน ปี และครัง้ท่ีของการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นท่ีมีมตใิห้

จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

กำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัทฯ ครัง้ที่ 1/2559 เมื่อวนัท่ี 25 กมุภำพนัธ์ 2559 

กำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น  ครัง้ที่ 22 เมื่อวนัท่ี 28 เมษำยน 2559 

 

3. รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

เพิ่มทนุจดทะเบียน : เพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ ขึน้อีกจ ำนวนไมเ่กิน 80,850,000 บำท โดยออกหุ้นสำมญัใหม่

จ ำนวนไมเ่กิน 8,085,000 หุ้น มลูคำ่ที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท โดยเสนอขำยให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดมิตำม

สดัสว่นกำรถือหุ้น 

ทนุจดทะเบียนใหม ่ : 323,400,000 บำท แบง่ออกเป็นหุ้นสำมญั จ ำนวน 32,340,000 หุ้น มลูคำ่ที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท 

ทนุท่ีช ำระแล้ว : 242,550,000 บำท แบง่ออกเป็นหุ้นสำมญั จ ำนวน 24,255,000 หุ้น มลูคำ่ที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท 

อตัรำสว่นกำรจองซือ้ : 3 หุ้นสำมญัเดมิ ตอ่ 1 หุ้นสำมญัใหม ่

รำคำทีเ่สนอขำยตอ่หุ้น : รำคำหุ้นละ 10 บำท 

ระยะเวลำจองซือ้  : 3 – 9 มิถนุำยน 2559  

ตวัแทนในกำรรับจองซือ้ : บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จ ำกดั (มหำชน) 

รำยละเอียดอื่นๆ : กรณีหุ้นสำมญัเพิ่มทนุเหลอืจำกกำรจองซือ้ของผู้ ถือหุ้นเดิม ให้ประธำนกรรมกำรมีอ ำนำจจดัสรรหุ้น

สำมญัเพิ่มทนุท่ีเหลอืดงักลำ่วให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะซือ้หุ้นเกินสทิธิตำมสดัสว่นกำรถือหุ้นเดิม

ในรำคำเดียวกนั ในกรณีที่หุ้นสำมญัเพิ่มทนุสว่นท่ีเหลอืมีจ ำนวนน้อยกวำ่จ ำนวนที่มีผู้ ถือหุ้นเดมิจองซือ้

เกินสทิธิ จะจดัสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทนุท่ีเหลอืให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้เกินสทิธิแตล่ะรำยตำมสดัสว่นหุ้น

สำมญัเดมิที่ถืออยู ่หำกยงัคงมีหุ้นเหลอืจำกกำรใช้สทิธิจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุของผู้ ถือหุ้นเดิมของ

บริษัทฯ ให้จดัสรรหุ้นท่ีเหลอืดงักลำ่วให้แก่บคุคลในวงจ ำกดั (Private Placement) ในรำคำไมต่ ำ่กวำ่

รำคำทีเ่สนอขำยให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดมิและไมต่ ่ำกวำ่ร้อยละ 90 ของรำคำตลำดถวัเฉลีย่ของหุ้น โดยรำคำ

ตลำดดงักลำ่วให้ค ำนวณจำกรำคำปิดถวัเฉลีย่ถ่วงน ำ้หนกัของหุ้นบริษัทฯ ย้อนหลงัเป็นเวลำไมน้่อย

กวำ่ 7 วนัท ำกำรตดิตอ่กนั แตไ่มเ่กิน 15 วนัท ำกำรติดตอ่กนัก่อนวนัก ำหนดรำคำขำย นอกจำกนี ้

บริษัทฯจะไมเ่สนอขำยหุ้นให้แกบ่คุคลที่เก่ียวโยงกนั 

 

 



 

วิธีปฏิบัตใินการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 

1. ก าหนดระยะเวลาจองซือ้และการช าระเงนิค่าจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ตัง้แตเ่วลำ 9.00 น. – 16.00 น. ของวนัท่ี 3-9 มิถนุำยน 2559 (เฉพำะวนัท ำกำร รวม 5 วนั) 

2. สถานที่ตดิต่อจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ผู้จองซือ้หรือผู้ รับมอบอ ำนำจสำมำรถยื่นเอกสำรประกอบกำรจองซือ้และช ำระค่ำจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุได้ที่หลกัทรัพย์บวัหลวง 

ซึง่เป็นตวัแทนในกำรรับจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ในครัง้นี ้(“ตัวแทนในการรับจองซือ้”) บริษัทฯ หรือ

หลกัทรัพย์บวัหลวง ขอสงวนสิทธิที่จะอนุญำตให้ท ำกำรจองซือ้ด้วยวิธีกำรอื่นได้ตำมควำมเหมำะสม ระหว่ำงวนัที่ 3-9 มิถุนำยน 

2559 (เฉพำะวนัท ำกำร รวม 5 วนั) ตัง้แตเ่วลำ 9.00 น. – 16.00 น. ตำมที่อยู ่ดงันี ้ 

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ากัด (มหาชน)  

เลขที่ 191 อำคำรสลีมคอมเพลก็ซ์ ชัน้ 29 ถนนสลีม แขวงสลีม เขตบำงรัก กรุงเทพฯ 10500 

คณุฐำนมำศ  พึง่โพธ์ิ    คณุเบญจวรรณ  ผำสขุ   

 และคณุกรกนก  สทิธิเลศิประสทิธ์ิ  

โทรศพัท์  0-2618-1141 - 1143   

โทรสำร 0-2618-1120 

โดยงดรับกำรจองซือ้ทำงไปรษณีย์หรือผำ่นสำขำของธนำคำรพำณิชย์ทัว่ประเทศ 

3. วิธีการจองซือ้และการช าระเงนิค่าจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 

* กรณีจองซือ้ในวันที่ 3 – 7 มิถุนายน 2559 ตัง้แต่เวลา 9.00 น. – 16.00 น. ผู้จองซือ้จะสามารถช าระเป็น  

(1) ช ำระเงินผำ่นระบบ Bill Payment ของธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) โดยใช้แบบ RO Subscription form ที่แนบมำด้วยนี ้ช ำระ
คำ่จองซือ้หุ้นเพิ่มทนุผำ่นเคำน์เตอร์ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) ได้ทกุสำขำ กรณีช ำระด้วยเช็ค ดร๊ำฟท์ หรือแคชเชียร์เช็คโดย
จะต้องลงวนัที่ไม่เกินวนัที่ 7 มิถนุำยน 2559 และต้องสำมำรถเรียกเก็บเงินได้จำกส ำนกัหกับญัชีในเขตเดียวกนัภำยในวนัท ำกำร
ถดัไป ผู้จองซือ้ที่ประสงค์จะช ำระเงินคำ่จองซือ้หุ้นด้วย  เช็ค ดร๊ำฟท์ หรือแคชเชียร์เช็ค ให้ขีดคร่อมเฉพำะสัง่จ่ำยเข้ำบญัชี  “บริษัท
หลักทรัพย์ บัวหลวง จ ากัด (มหาชน) เพื่อการจองซือ้หลักทรัพย์ 2” พร้อมระบช่ืุอ นำมสกุล ที่อยู่ และหมำยเลขโทรศพัท์ที่
สำมำรถติดตอ่ได้ไว้ด้ำนหลงั เช็ค ดร๊ำฟท์ หรือแคชเชียร์เช็ค ผู้จองซือ้ห้าม ช าระค่าจองซือ้ หรือ สั่งจ่ายเช็คลงวันที่ก่อนวันจอง
ซือ้โดยเด็ดขาด   

หรือ 

(2) กำรโอนเงินผ่ำนธนำคำรระบบกำรโอนอตัโนมตัิ (Automatic Transfer System หรือ ATS)  ทัง้นี ้กำรช ำระเงินค่ำจองซือ้ผ่ำนระบบ
กำรโอนเงินอตัโนมตัิจะกระท ำได้เฉพำะผู้จองซือ้ที่ได้เปิดบญัชีเพื่อซือ้ขำยหลกัทรัพย์กับหลกัทรัพย์บวัหลวง ที่ได้ด ำเนินกำรแจ้ง



ควำมประสงค์ให้โอนเงินเพื่อช ำระคำ่ภำระผกูพนัโดยอตัโนมตัิ และระบบกำรโอนเงินอตัโนมตัิดงักลำ่วมีผลใช้บงัคบัแล้วในวนัจองซือ้ 
หรือ  

(3) ช ำระคำ่จองซือ้โดยหกัจำกเงินท่ีฝำกอยูใ่นบญัชีเปิดเพื่อซือ้ขำยหลกัทรัพย์กบัหลกัทรัพย์บวัหลวง  

* หากจองซือ้ในวันที่ 8 - 9 มิถุนายน 2559 ตัง้แต่เวลา 9.00 น. – 16.00 น. ผู้จองซือ้สามารถช าระโดย  

(1) ช ำระเงินสดผ่ำนระบบ Bill Payment ของธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) โดยใช้แบบ RO Subscription form ที่แนบมำด้วยนี ้
ช ำระคำ่จองซือ้หุ้นเพิ่มทนุผำ่นเคำน์เตอร์ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) ได้ทกุสำขำ หรือ 

(2) กำรโอนเงินผ่ำนธนำคำรระบบกำรโอนอตัโนมตัิ (Automatic Transfer System หรือ ATS ) ทัง้นี ้กำรช ำระเงินค่ำจองซือ้ผ่ำนระบบ
กำรโอนเงินอตัโนมตัิจะกระท ำได้เฉพำะผู้จองซือ้ที่ได้เปิดบญัชีเพื่อซือ้ขำยหลกัทรัพย์กับหลกัทรัพย์บวัหลวง ที่ได้ด ำเนินกำรแจ้ง
ควำมประสงค์ให้โอนเงินเพื่อช ำระคำ่ภำระผกูพนัโดยอตัโนมตัิ และระบบกำรโอนเงินอตัโนมตัิดงักลำ่วมีผลใช้บงัคบัแล้วในวนัจองซือ้ 
หรือ  

(3) ช ำระคำ่จองซือ้โดยหกัจำกเงินท่ีฝำกอยูใ่นบญัชีเปิดเพื่อซือ้ขำยหลกัทรัพย์กบัหลกัทรัพย์บวัหลวง  

  

4. เอกสารประกอบการจองซือ้ 

4.1 ใบจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุท่ีกรอกข้อมลูและลงลำยมือช่ือครบถ้วน  

บริษัทฯ จะท ำกำรจดัสง่ใบจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นทกุรำยตำมที่ได้ก ำหนดรำยช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิในกำรจองซือ้และ

ได้รับกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุน (Record Date) ในวันที่ 12 พฤษภำคม 2559 และให้รวบรวมรำยช่ือตำมมำตรำ 225 ของ

พระรำชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทัง้ที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกักำรโอนหุ้นใน

วนัท่ี 13 พฤษภำคม 2559 นอกจำกนี ้ผู้ ถือหุ้นสำมำรถขอรับใบจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุได้ที่ หลกัทรัพย์บวัหลวง  

4.2 ใบรับรองสทิธิกำรจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุ ซึง่ออกโดยบริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 

4.3  น ำสง่หลกัฐำนกำรโอนเงินผำ่น Bill Payment  เข้ำบญัชีธนำคำร ต้องแนบมำพร้อมกบัใบจองซือ้ 

4.4 ในกรณีที่ไมม่ีใบรับรองสทิธิกำรจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุของผู้จองซือ้ ตำมเอกสำรประกอบกำรจองซือ้ข้อ 4.2 และ/หรือในกรณีที่มี

กำรเปลีย่นช่ือ/ช่ือสกลุ ซึง่ท ำให้ช่ือ/ช่ือสกุลไม่ตรงกบัช่ือผู้ ถือหุ้นตำมที่ได้ก ำหนดรำยช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิในกำรจองซือ้และได้รับกำร

จดัสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทนุ (Record Date) ในวนัท่ี 12 พฤษภำคม 2559 และให้รวบรวมรำยช่ือตำมมำตรำ 225 ของพระรำชบญัญัติ

หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทัง้ที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักกำรโอนหุ้นในวันที่ 13 

พฤษภำคม 2559  หรือในใบรับรองสทิธิกำรจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุ ให้แนบเอกสำรที่ออกโดยหนว่ยงำนรำชกำร เช่น หนงัสอืรับรอง 

ทะเบียนสมรส ใบหยำ่ ใบแจ้งเปลีย่นช่ือ/ช่ือสกลุ เป็นต้น และขอให้แนบเอกสำรประกอบกำรแสดงตน ดงันี ้

(1) กรณีบคุคลธรรมดำสญัชำติไทย 

ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน หรือส ำเนำบตัรข้ำรำชกำร/ส ำเนำบตัรพนกังำนรัฐวิสำหกิจที่ยงัไม่หมดอำย ุหรือส ำเนำทะเบียนบ้ำน

หน้ำแรกและหน้ำที่ระบเุลขประจ ำตวัประชำชน พร้อมรับรองส ำเนำถกูต้อง 

 



(2) กรณีบคุคลธรรมดำที่มิใช่สญัชำติไทย 

ส ำเนำใบตำ่งด้ำวหรือหนงัสอืเดินทำงที่ยงัไมห่มดอำย ุพร้อมรับรองส ำเนำถกูต้อง 

(3) กรณีนิติบคุคลสญัชำติไทย 

    (ก) ส ำเนำหนงัสือรับรองที่กระทรวงพำณิชย์ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน นบัจำกวนัยื่นใบจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุและเอกสำรประกอบกำร

จองซือ้ ซึง่ผู้มีอ ำนำจลงนำมลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถกูต้อง พร้อมประทบัตรำส ำคญัของนิติบคุคล (ถ้ำมี) และ 

    (ข) ส ำเนำเอกสำรตำมข้อ (1) หรือ (2) แล้วแตก่รณี ของผู้มีอ ำนำจลงนำมที่ได้รับรองส ำเนำถกูต้องในเอกสำรตำมข้อ (3) (ก) 

(4) กรณีนิติบคุคลที่มิใช่สญัชำติไทย 

    (ก)  ส ำเนำหนงัสอืส ำคญักำรจดัตัง้นิติบคุคล หนงัสอืบริคณห์สนธิ และ/หรือ หนงัสือรับรองของนิติบคุคลที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน พร้อม

ลงนำมรับรองส ำเนำถกูต้องโดยผู้มีอ ำนำจลงนำมของนิติบคุคลนัน้ และประทบัตรำส ำคญัของนิติบคุคล (ถ้ำมี) และ 

    (ข)  ส ำเนำหนงัสือเดินทำงของผู้มีอ ำนำจลงนำมที่ได้รับรองส ำเนำเอกสำรตำมข้อ (4) (ก) ที่ยงัไม่หมดอำย ุพร้อมลงนำมรับรองส ำเนำ

ถกูต้อง 

ส ำเนำเอกสำรประกอบที่ลงนำมรับรองส ำเนำถกูต้องแล้ว จะต้องได้รับกำรรับรองลงลำยมือช่ือโดยเจ้ำหน้ำที่ Notary Public หรือ

หน่วยงำนอื่นใดที่มีอ ำนำจในประเทศที่เอกสำรดงักลำ่วได้จดัท ำหรือรับรองควำมถกูต้อง ท ำกำรรับรองลำยมือช่ือของผู้จดัท ำหรือ

ผู้ให้ค ำรับรองควำมถกูต้องของเอกสำร และให้เจ้ำหน้ำที่สถำนทตูไทยหรือสถำนกงสลุไทยในประเทศที่เอกสำรดงักลำ่วได้จดัท ำหรือ

รับรองควำมถกูต้อง ท ำกำรรับรองลำยมือช่ือและตรำประทบัของเจ้ำหน้ำที่ Notary Public หรือหน่วยงำนอื่นใดที่ได้ด ำเนินกำร

ข้ำงต้น ซึง่ต้องมีอำยไุมเ่กิน 6 เดือน นบัจำกวนัยื่นใบจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุและเอกสำรประกอบกำรจองซือ้ 

ในกรณีที่มีกำรมอบอ ำนำจให้ Custodian มำใช้สทิธิแทนผู้ ถือหุ้นจะต้องมีหนงัสอืมอบอ ำนำจให้ Custodian ด ำเนินกำรแทน 1 ฉบบั 

โดยในใบจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุและเอกสำรประกอบกำรจองซือ้จะลงนำมโดย Custodian และจะต้องมีหนงัสอืของ Custodian ที่

ระบช่ืุอผู้มีอ ำนำจลงนำม พร้อมส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนที่ยงัไม่หมดอำยหุรือเอกสำรประกอบกำรแสดงตนของผู้มีอ ำนำจลง

นำมนัน้อีก 1 ฉบบั 

4.5 หนงัสือมอบอ ำนำจให้กระท ำกำรแทนพร้อมติดอำกรแสตมป์ 30 บำท (กรณีที่มอบหมำยให้ผู้ รับมอบอ ำนำจมำกระท ำกำรแทน) 

พร้อมส ำเนำบตัรประชำชนของผู้จองซือ้และผู้ รับมอบอ ำนำจซึง่ลงนำมรับรองส ำเนำถกูต้อง 

ทัง้นี ้หำกผู้จองซือ้ไมส่ง่มอบเอกสำรประกอบกำรจองซือ้ตำมที่กลำ่วข้ำงต้นหรือสง่มอบเอกสำรไม่ครบถ้วน บริษัทฯ หรือหลกัทรัพย์

บวัหลวง ขอสงวนสทิธิที่จะถือวำ่ผู้จองซือ้ไมป่ระสงค์ที่จะใช้สทิธิจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุในครัง้นี ้

นอกจำกนี ้บริษัทฯ และหลกัทรัพย์บวัหลวง ขอสงวนสิทธิที่จะไม่จัดส่งเอกสำรเก่ียวกับกำรเสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนและกำร

จดัสรรหุ้นให้แก่ผู้จองซือ้รำยใด หำกกำรกระท ำดงักล่ำวท ำให้หรืออำจเป็นผลให้เป็นกำรกระท ำกำรขดัต่อกฎหมำย หรือระเบียบ

ข้อบงัคบัของตำ่งประเทศ หรือจะเป็นผลให้ต้องด ำเนินกำรใด ๆ เพิ่มเติมไปจำกที่ต้องด ำเนินกำรตำมกฎระเบียบที่เก่ียวข้องกบักำร

ออกและเสนอขำยหลกัทรัพย์ภำยใต้กฎหมำยไทย 



5. เงื่อนไขในการจองซือ้ 

5.1 ผู้ ถือหุ้นจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทุน สำมำรถจองซือ้ตำมสิทธิ เกินสิทธิ หรือน้อยกว่ำสิทธิที่ได้รับกำรจัดสรร คือ ผู้ ถือหุ้นที่แจ้งควำม

ประสงค์จองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุตำมสิทธิ โดยเศษให้ปัดทิง้ หรือจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุน้อยกว่ำสิทธิที่ได้รับกำรจดัสรร จะได้รับ

กำรจดัสรรทัง้จ ำนวนที่จองซือ้ 

5.2 ผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้และช ำระเงินคำ่จองซือ้แล้ว ไมม่ีสทิธิยกเลกิกำรจองซือ้ 

5.3 ในกรณีช ำระค่ำจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุด้วยเช็คธนำคำร กำรช ำระเงินค่ำจองซือ้จะสมบรูณ์ก็ต่อเมื่อธนำคำรผู้จ่ำยท ำกำรขึน้เงิน

ตำมเช็คธนำคำรเรียบร้อยแล้ว และกำรจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุจะสมบรูณ์ก็ต่อเมื่อบริษัทฯ หรือหลกัทรัพย์บวัหลวง สำมำรถเรียก

เก็บเงินคำ่จองซือ้ได้แล้วเทำ่นัน้ 

5.4 หำก (1) ผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้ไมส่ำมำรถจ่ำยเงินคำ่จองซือ้หุ้น หรือหลกัทรัพย์บวัหลวงไมส่ำมำรถเรียกเก็บเงินคำ่จองซือ้ได้ไม่ว่ำในกรณี

ใดๆ ก็ตำมที่มิใช่ควำมผิดของบริษัทฯ หรือหลกัทรัพย์บวัหลวง ไมว่่ำทัง้หมดหรือบำงสว่นได้ภำยในก ำหนดระยะเวลำกำรจองซือ้และ

กำรช ำระเงินคำ่หุ้นตำมที่ก ำหนด หรือ (2) ผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้กรอกข้อมลูในใบจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุไมค่รบถ้วนหรือชดัเจน บริษัทฯ 

หรือหลกัทรัพย์บวัหลวงมีสทิธิจะถือวำ่ผู้ ถือหุ้นสละสทิธิในกำรจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุดงักลำ่ว  

โดยบริษัทฯ หรือหลกัทรัพย์บวัหลวงขอสงวนสทิธิในกำรจดัสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทนุดงักลำ่วตอ่ไป 

อนึ่ง ในกำรช ำระเงินค่ำจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุ ผู้ ถือหุ้นควรตรวจสอบวิธีกำรช ำระเงินค่ำจองซือ้ และด ำเนินกำรให้เป็นไปตำม

เง่ือนไขและวิธีกำรที่ก ำหนด หำกผู้ ถือหุ้ นมิได้ปฏิบตัิตำมวิธีกำรช ำระเงินค่ำจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุ และด ำเนินกำรให้เป็นไปตำม

เง่ือนไขและวิธีกำรที่ก ำหนดเพื่อให้สำมำรถเรียกเก็บเงินค่ำจองซือ้ได้ทนัตำมก ำหนดระยะเวลำจองซือ้ บริษัทฯ หรือหลกัทรัพย์บวั

หลวงมีสทิธิจะถือวำ่ผู้ ถือหุ้นสละสิทธิในกำรจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุดงักลำ่ว โดยบริษัทฯ หรือหลกัทรัพย์บวัหลวงขอสงวนสิทธิใน

กำรจดัสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทนุดงักลำ่วตอ่ไป   

5.5 บริษัทฯ และหลกัทรัพย์บวัหลวงขอสงวนสิทธิที่จะไม่จดัสรรหุ้นให้ผู้จองซือ้รำยใด หำกกำรจดัสรรดงักลำ่วท ำให้หรืออำจเป็นผลให้

เป็นกำรกระท ำกำรขดัตอ่กฎหมำย หรือระเบียบข้อบงัคบัของตำ่งประเทศ หรือจะเป็นผลให้ต้องด ำเนินกำรใดๆ เพิ่มเติมไปจำกที่ต้อง

ด ำเนินกำรตำมกฏระเบียบที่เก่ียวข้องกบักำรออกและเสนอขำยหลกัทรัพย์ภำยใต้กฎหมำยไทย 

5.6 กำรคืนเงินคำ่จองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้จองซือ้ 

ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นที่จองซือ้หุ้ นสำมญัเพิ่มทนุไม่ได้รับกำรจดัสรรหุ้นหรือได้รับกำรจดัสรรไม่ครบ บริษัทฯ หรือหลกัทรัพย์บวัหลวงจะ

ด ำเนินกำรคืนเงินค่ำจองซือ้หุ้นสว่นที่ไม่ได้รับกำรจัดสรรหรือได้รับกำรจัดสรรไม่ครบโดยไม่มี ดอกเบีย้ และ/หรือ ค่ำเสียหำยใดๆ 

ภำยใน 14 วนั นบัแตว่นัสิน้สดุก ำหนดระยะเวลำจองซือ้และกำรช ำระเงินค่ำหุ้น โดยวิธีใดวิธีหนึ่งตำมที่ผู้ ถือหุ้นระบไุว้ในใบจองซือ้

หุ้นสำมญัเพิ่มทนุ กลำ่วคือ 

   5.6.1 กรณีไมไ่ด้น ำหุ้นท่ีจองซือ้เข้ำฝำกในบญัชีซือ้หลกัทรัพย์ของหลกัทรัพย์บวัหลวง กำรคืนเงินค่ำจองซือ้หุ้น จะด ำเนินกำรโดยจ่ำยเป็น

เช็ค/ดร๊ำฟท์ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกัด (มหำชน) ส ำนกังำนใหญ่ ขีดคร่อมสัง่จ่ำยเฉพำะในนำมของผู้จองซือ้และส่งทำงไปรษณีย์

ลงทะเบียนตำมที่อยูท่ี่ปรำกฎในฐำนข้อมลูผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ หรือ 



   5.6.2 กรณีน ำหุ้นท่ีจองซือ้เข้ำฝำกในบญัชีซือ้หลกัทรัพย์ของหลกัทรัพย์บวัหลวง (หมำยเลขสมำชิกศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ที่ 224) และเป็น

ลูกค้ำของหลกัทรัพย์บัวหลวง กำรคืนเงินค่ำจองซือ้หุ้ นจะด ำเนินกำรโดยกำรโอนเงินผ่ำนระบบกำรโอนอัตโนมัติ (Automatic 

Transfer System หรือ ATS) เข้ำบญัชีธนำคำรในนำมของผู้จองซือ้ เฉพำะบญัชีธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) ธนำคำรกสกิรไทย 

จ ำกัด (มหำชน) ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จ ำกัด (มหำชน) ธนำคำรกรุงไทย จ ำกดั (มหำชน) ธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกดั (มหำชน) 

ธนำคำรทหำรไทย จ ำกัด (มหำชน) ธนำคำรธนชำต จ ำกดั (มหำชน) ธนำคำรซีไอเอ็มบีไทย จ ำกัด (มหำชน) และธนำคำรยูโอบี 

จ ำกดั (มหำชน)) ของผู้จองซือ้ตำมที่ระบไุว้ในใบจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุ  

อย่ำงไรก็ตำม ในกรณีที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรคืนเงินค่ำจองซือ้ในสว่นที่ไม่ได้รับกำรจดัสรรหรือได้รับกำรจดัสรรไม่ครบโดยวิธีกำร

โอนเงินผ่ำนระบบกำรโอนอตัโนมตัิ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เข้ำบญัชีธนำคำรของผู้จองซือ้ได้ ตำมที่ระบไุว้ในใบ

จองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุ ไมว่ำ่ด้วยสำเหตใุดก็ตำมที่อยู่นอกเหนือกำรควบคมุของบริษัทฯ หรือหลกัทรัพย์บวัหลวง แล้วนัน้ บริษัทฯ 

หรือหลกัทรัพย์บวัหลวง จะด ำเนินกำรให้มีกำรคืนเงินค่ำจองซือ้ในส่วนที่ไม่ได้รับกำรจัดสรรหรือได้รับกำรจัดสรรไม่ครบเป็นเช็ค

ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) ส ำนกังำนใหญ่ ขีดคร่อมสัง่จ่ำยเฉพำะในนำมของผู้จองซือ้และสง่ทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมที่

อยูท่ี่ปรำกฎในฐำนข้อมลูผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 

กรณีกำรรับคืนเงินเป็นเช็คนัน้ ผู้จองซือ้จะเป็นผู้ รับผิดชอบคำ่ธรรมเนียมกำรเรียกเก็บตำ่งส ำนกัหกับญัชีหรือเช็คธนำคำร (ถ้ำมี) 

ทัง้นี ้ภำยใน 14 วนันบัจำกวนัปิดกำรจองซือ้ กรณีไม่สำมำรถคืนเงินให้แก่ผู้จองซือ้ได้ในก ำหนดเวลำดงักลำ่ว หลกัทรัพย์บวัหลวง 

จะต้องช ำระดอกเบีย้ให้แก่ผู้จองซือ้ในอตัรำร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยค ำนวณจำกจ ำนวนเงินค่ำจองซือ้หุ้นที่ไม่ได้รับกำรจดัสรรคืน  นบั

จำกวนัพ้นก ำหนดระยะเวลำ 14 วนั จนถึงวนัท่ีสำมำรถจดัสง่ได้ อย่ำงไรก็ดี ไม่ว่ำกรณีใดๆ หำกได้มีกำรโอนเงินค่ำจองซือ้ในสว่นที่

ไม่ได้รับกำรจัดสรรหรือได้รับกำรจัดสรรไม่ครบผ่ำนระบบกำรโอนอตัโนมตัิ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เข้ำบญัชี

ธนำคำรของผู้จองซือ้ตำมที่ระบไุว้ในใบจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุ หรือสง่เช็คธนำคำรเงินคำ่จองซือ้หุ้นคืนทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนให้

ผู้จองซือ้ตำมที่อยู่ที่ปรำกฎในฐำนข้อมลูผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้ว ให้ถือว่ำผู้จองซือ้ได้รับเงินค่ำจองซือ้ในสว่นที่ไม่ได้รับกำรจดัสรร

หรือได้รับกำรจัดสรรไม่ครบคืนโดยชอบ และผู้ จองซือ้ไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบีย้ และ/หรือ ค่ำเสียหำยใดๆ จำกบริษัทฯ หรือ

หลกัทรัพย์บวัหลวง อีกตอ่ไป 

5.7 บริษัทฯ หรือหลกัทรัพย์บวัหลวงขอสงวนสทิธิในกำรปรับเปลีย่นรำยละเอียดวิธีกำรช ำระเงินค่ำหุ้น เง่ือนไขในกำรจองซือ้ หรือข้อมลู

ใดๆ ที่เก่ียวข้องกับวิธีกำรจองซือ้หุ้ นสำมัญเพิ่มทุน ตำมควำมเหมำะสม ในกรณีที่เกิดปัญหำ อุปสรรค หรือข้อจ ำกัดในกำร

ด ำเนินงำน ทัง้นี ้เพื่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่กำรจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ดงักลำ่ว 

6.    รายละเอียดอื่นใดที่จ าเป็นส าหรับผู้ถอืหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตดัสนิใจในการซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนในครัง้นี ้

บริษัทฯ จะด ำเนินกำรยื่นค ำขอจดทะเบียนเพิ่มทนุช ำระแล้วต่อกระทรวงพำณิชย์ ภำยใน 14 วนั  นบัจำกวนัสิน้สดุกำรจองซือ้หุ้น

สำมญัเพิ่มทนุ และจะด ำเนินกำรน ำหุ้นสำมญัเพิ่มทนุดงักลำ่วทัง้หมดเข้ำเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ

ไทยตอ่ไป 

 

 



7.    ข้อมูลส าคัญอื่นๆ 

7.1 ช่ือผู้จองซือ้ และช่ือเจ้ำของบญัชีซือ้ขำยหลกัทรัพย์ จะต้องเป็นช่ือเดียวกนั หำกเป็นเลขท่ีบญัชีซือ้ขำยหลกัทรัพย์ของบคุคลอื่น จะไม่

สำมำรถฝำกหุ้นเข้ำบญัชีได้และผู้จองซือ้จะไม่สำมำรถขำยหุ้นได้ทนัทีในวนัท ำกำรแรกของกำรซือ้ขำยหุ้นสำมญัของบริษัทฯ ใน

ตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ทัง้นี ้บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิที่จะด ำเนินกำรออกใบหุ้นให้แก่ผู้จองซือ้ 

7.2 โปรดระบหุมำยเลขสมำชิกศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (รหสัโบรกเกอร์) ที่ประสงค์จะน ำหุ้นเข้ำบญัชีซือ้หลกัทรัพย์ของตนเองให้ถกูต้อง

หำกระบหุมำยเลขสมำชิกศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ผิด หุ้นท่ีได้รับกำรจดัสรรจะถกูสง่ไปที่อื่น ซึ่งบริษัทฯ หรือหลกัทรัพย์บวัหลวงจะไม่

รับผิดชอบตอ่กำรสญูหำยหรือควำมลำ่ช้ำในกำรติดตำมหุ้นคืน 

7.3 หำกบริษัทฯ ไมส่ำมำรถโอนเงินคำ่จองซือ้หุ้นคืนให้แก่ผู้จองซือ้ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด อนัเป็นเหตอุื่นใดซึ่งเกินกว่ำวิสยัที่บริษัทฯ 

หรือหลกัทรัพย์บวัหลวงจะด ำเนินกำรได้ บริษัทฯ และหลกัทรัพย์บวัหลวง จะไมรั่บผิดชอบตอ่คำ่ดอกเบีย้ และ/หรือ คำ่เสยีหำยอื่นใด 

และจะคืนเฉพำะเงินค่ำจองซือ้หุ้นที่จะต้องช ำระคืนให้แก่ผู้จองซือ้ที่ไม่ได้รับกำรจัดสรรหรือได้รับกำรจัดสรรไม่ครบโดยบริษัทฯ 

เทำ่นัน้ ทัง้นี ้ตำมที่ระบไุว้ในหวัข้อ 5 “เง่ือนไขในกำรจองซือ้” 

7.4 หำกจ ำนวนหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นระบใุนใบจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุไม่ตรงกบัจ ำนวนเงินที่บริษัทฯ ได้รับช ำระ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะถือ

ตำมจ ำนวนเงินท่ีได้รับจำกกำรจองซือ้หุ้นเป็นหลกั  

7.5  ส ำหรับผู้จองซือ้ที่ประสงค์จะฝำกหุ้นสำมญัเพิ่มทนุไว้ในบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมำชิกเลขที่ 600 ในนำมผู้จองซือ้ โปรด

กรอกรำยละเอียดใน “เอกสำรเพิ่มเติมประกอบกำรจองหลกัทรัพย์เฉพำะผู้ที่ประสงค์น ำหลกัทรัพย์ฝำกเข้ำบัญชีบริษัทผู้ ออก

หลกัทรัพย์ (Issuer Account) เท่ำนัน้”  เพื่อน ำส่งให้แก่ศูนย์รับฝำกหลกัทรัพย์ ทัง้นี ้หำกผู้ จองซือ้ไม่แนบเอกสำรเพิ่มเติม

ประกอบกำรจองซือ้ บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิที่จะขอให้ออกเป็นใบหุ้นในนำมของผู้จองซือ้ 

7.6 หำกทำ่นต้องกำรสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดตอ่  

บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จ ำกดั (มหำชน)  ฝ่ำยปฏิบตัิกำร 

เลขที่ 191 อำคำรสลีมคอมเพลก็ซ์ ชัน้ 29 ถนนสลีม แขวงสลีม เขตบำงรัก กรุงเทพฯ 10500 

คณุฐำนมำศ  พึง่โพธ์ิ      คณุเบญจวรรณ  ผำสกุ   

หรือ คณุกรกนก  สทิธิเลศิประสทิธ์ิ   

โทรศพัท์  0-2618-1141  ถึง 0-2618-1143 โทรสำร 0-2618-1120 

 

 

 

 

 


