สิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 1

หนังสือแจ้ งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
บริษัท ส.ขอนแก่ นฟู้ดส์ จากัด (มหาชน)

ข้ อมูลการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัท ส.ขอนแก่ นฟู้ดส์ จากัด (มหาชน)

1.

2.

3.

ชื่อและสถานที่ตงั ้ ของบริษัทจดทะเบียน
ชื่อ

บริ ษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหำชน)

ที่ตงั ้

259/13 ซ.ปรี ดีพนมยงค์ 13 ถ.สุขม
ุ วิท 71 พระโขนงเหนือ เขตวัฒนำ กทม. 10110

วัน เดือน ปี และครั ง้ ที่ของการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่มีมติให้
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ

ครัง้ ที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2559

กำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น

ครัง้ ที่ 22 เมื่อวันที่ 28 เมษำยน 2559

รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
เพิ่มทุนจดทะเบียน

: เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ ขึ ้นอีกจำนวนไม่เกิน 80,850,000 บำท โดยออกหุ้นสำมัญใหม่

จำนวนไม่เกิน 8,085,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 10 บำท โดยเสนอขำยให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตำม
สัดส่วนกำรถือหุ้น
ทุนจดทะเบียนใหม่

: 323,400,000 บำท แบ่งออกเป็ นหุ้นสำมัญ จำนวน 32,340,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ น
ุ ละ 10 บำท

ทุนที่ชำระแล้ ว

: 242,550,000 บำท แบ่งออกเป็ นหุ้นสำมัญ จำนวน 24,255,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ น
ุ ละ 10 บำท

อัตรำส่วนกำรจองซื ้อ

: 3 หุ้นสำมัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสำมัญใหม่

รำคำทีเ่ สนอขำยต่อหุ้น

: รำคำหุ้นละ 10 บำท

ระยะเวลำจองซื ้อ

: 3 – 9 มิถน
ุ ำยน 2559

ตัวแทนในกำรรับจองซื ้อ

: บริ ษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหำชน)

รำยละเอียดอื่นๆ

: กรณีห้ น
ุ สำมัญเพิ่มทุนเหลือจำกกำรจองซื ้อของผู้ถือหุ้นเดิม ให้ ประธำนกรรมกำรมีอำนำจจัดสรรหุ้น

สำมัญเพิ่มทุนทีเ่ หลือดังกล่ำวให้ กบั ผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะซื ้อหุ้นเกินสิทธิตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นเดิม
ในรำคำเดียวกัน ในกรณีที่ห้ นุ สำมัญเพิ่มทุนส่วนทีเ่ หลือมีจำนวนน้ อยกว่ำจำนวนที่มีผ้ ถู ือหุ้นเดิมจองซื ้อ
เกินสิทธิ จะจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนที่เหลือให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นที่จองซื ้อเกินสิทธิแต่ละรำยตำมสัดส่วนหุ้น
สำมัญเดิมที่ถืออยู่ หำกยังคงมีห้ นุ เหลือจำกกำรใช้ สทิ ธิจองซื ้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิมของ
บริ ษัทฯ ให้ จดั สรรหุ้นที่เหลือดังกล่ำวให้ แก่บคุ คลในวงจำกัด (Private Placement) ในรำคำไม่ตำ่ กว่ำ
รำคำทีเ่ สนอขำยให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมและไม่ต่ำกว่ำร้ อยละ 90 ของรำคำตลำดถัวเฉลีย่ ของหุ้น โดยรำคำ
ตลำดดังกล่ำวให้ คำนวณจำกรำคำปิ ดถัวเฉลีย่ ถ่วงน ้ำหนักของหุ้นบริ ษัทฯ ย้ อ นหลังเป็ นเวลำไม่น้อย
กว่ำ 7 วันทำกำรติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำกำรติดต่อกันก่อนวันกำหนดรำคำขำย นอกจำกนี ้
บริ ษัทฯจะไม่เสนอขำยหุ้นให้ แก่บคุ คลที่เกี่ยวโยงกัน

วิธีปฏิบัตใิ นการจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน
1. กาหนดระยะเวลาจองซือ้ และการชาระเงินค่ าจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน
ตังแต่
้ เวลำ 9.00 น. – 16.00 น. ของวันที่ 3-9 มิถนุ ำยน 2559 (เฉพำะวันทำกำร รวม 5 วัน)

2. สถานที่ตดิ ต่ อจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน
ผู้จองซื ้อหรื อผู้รับมอบอำนำจสำมำรถยื่นเอกสำรประกอบกำรจองซื ้อและชำระค่ำจองซื ้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนได้ ที่หลักทรัพย์บวั หลวง
ซึง่ เป็ นตัวแทนในกำรรับจองซื ้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทฯ ในครัง้ นี ้ (“ตัวแทนในการรับจองซือ้ ”) บริ ษัทฯ หรื อ
หลักทรัพย์บวั หลวง ขอสงวนสิทธิที่จะอนุญำตให้ ทำกำรจองซื ้อด้ วยวิธีกำรอื่นได้ ตำมควำมเหมำะสม ระหว่ำงวันที่ 3-9 มิถุนำยน
2559 (เฉพำะวันทำกำร รวม 5 วัน) ตังแต่
้ เวลำ 9.00 น. – 16.00 น. ตำมที่อยู่ ดังนี ้
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน)
เลขที่ 191 อำคำรสีลมคอมเพล็กซ์ ชัน้ 29 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบำงรัก กรุงเทพฯ 10500
คุณฐำนมำศ พึง่ โพธิ์ คุณเบญจวรรณ ผำสุข
และคุณกรกนก สิทธิเลิศประสิทธิ์
โทรศัพท์ 0-2618-1141 - 1143
โทรสำร 0-2618-1120
โดยงดรับกำรจองซื ้อทำงไปรษณีย์หรื อผ่ำนสำขำของธนำคำรพำณิชย์ทวั่ ประเทศ

3. วิธีการจองซือ้ และการชาระเงินค่ าจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน
* กรณีจองซือ้ ในวันที่ 3 – 7 มิถุนายน 2559 ตัง้ แต่ เวลา 9.00 น. – 16.00 น. ผู้จองซือ้ จะสามารถชาระเป็ น
(1) ชำระเงินผ่ำนระบบ Bill Payment ของธนำคำรกรุ งเทพ จำกัด (มหำชน) โดยใช้ แบบ RO Subscription form ที่แนบมำด้ วยนี ้ ชำระ
ค่ำจองซื ้อหุ้นเพิ่มทุนผ่ำนเคำน์เตอร์ ธนำคำรกรุงเทพ จำกัด (มหำชน) ได้ ทกุ สำขำ กรณีชำระด้ วยเช็ค ดร๊ ำฟท์ หรื อแคชเชียร์ เช็คโดย
จะต้ องลงวันที่ไม่เกินวันที่ 7 มิถนุ ำยน 2559 และต้ องสำมำรถเรี ยกเก็บเงินได้ จำกสำนักหักบัญชีในเขตเดียวกันภำยในวันทำกำร
ถัดไป ผู้จองซื ้อที่ประสงค์จะชำระเงินค่ำจองซื ้อหุ้นด้ วย เช็ค ดร๊ ำฟท์ หรื อแคชเชียร์ เช็ค ให้ ขีดคร่ อมเฉพำะสัง่ จ่ำยเข้ ำบัญชี “บริ ษัท
หลักทรั พย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน) เพื่อการจองซือ้ หลักทรั พย์ 2” พร้ อมระบุชื่อ นำมสกุล ที่อยู่ และหมำยเลขโทรศัพท์ที่
สำมำรถติดต่อได้ ไว้ ด้ำนหลัง เช็ค ดร๊ ำฟท์ หรื อแคชเชียร์ เช็ค ผู้จองซือ้ ห้ าม ชาระค่ าจองซือ้ หรือ สั่งจ่ ายเช็คลงวันที่ก่อนวันจอง
ซือ้ โดยเด็ดขาด
หรื อ
(2) กำรโอนเงินผ่ำนธนำคำรระบบกำรโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรื อ ATS) ทังนี
้ ้ กำรชำระเงินค่ำจองซื ้อผ่ำนระบบ
กำรโอนเงินอัตโนมัติจะกระทำได้ เฉพำะผู้จองซื ้อที่ได้ เปิ ดบัญชีเพื่อซื ้อขำยหลักทรัพย์กับหลักทรัพย์บวั หลวง ที่ได้ ดำเนินกำรแจ้ ง

ควำมประสงค์ให้ โอนเงินเพื่อชำระค่ำภำระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบกำรโอนเงินอัตโนมัติดงั กล่ำวมีผลใช้ บงั คับแล้ วในวันจองซื ้อ
หรื อ
(3) ชำระค่ำจองซื ้อโดยหักจำกเงินที่ฝำกอยูใ่ นบัญชีเปิ ดเพื่อซื ้อขำยหลักทรัพย์กบั หลักทรัพย์บวั หลวง
* หากจองซือ้ ในวันที่ 8 - 9 มิถุนายน 2559 ตัง้ แต่ เวลา 9.00 น. – 16.00 น. ผู้จองซือ้ สามารถชาระโดย
(1) ชำระเงินสดผ่ำนระบบ Bill Payment ของธนำคำรกรุ งเทพ จำกัด (มหำชน) โดยใช้ แบบ RO Subscription form ที่แนบมำด้ วยนี ้
ชำระค่ำจองซื ้อหุ้นเพิ่มทุนผ่ำนเคำน์เตอร์ ธนำคำรกรุงเทพ จำกัด (มหำชน) ได้ ทกุ สำขำ หรื อ
(2) กำรโอนเงินผ่ำนธนำคำรระบบกำรโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรื อ ATS ) ทังนี
้ ้ กำรชำระเงินค่ำจองซื ้อผ่ำนระบบ
กำรโอนเงินอัตโนมัติจะกระทำได้ เฉพำะผู้จองซื ้อที่ได้ เปิ ดบัญชีเพื่อซื ้อขำยหลักทรัพย์กับหลักทรัพย์บวั หลวง ที่ได้ ดำเนินกำรแจ้ ง
ควำมประสงค์ให้ โอนเงินเพื่อชำระค่ำภำระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบกำรโอนเงินอัตโนมัติดงั กล่ำวมีผลใช้ บงั คับแล้ วในวันจองซื ้อ
หรื อ
(3) ชำระค่ำจองซื ้อโดยหักจำกเงินที่ฝำกอยูใ่ นบัญชีเปิ ดเพื่อซื ้อขำยหลักทรัพย์กบั หลักทรัพย์บวั หลวง

4. เอกสารประกอบการจองซือ้
4.1 ใบจองซื ้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนที่กรอกข้ อมูลและลงลำยมือชื่อครบถ้ วน
บริ ษัทฯ จะทำกำรจัดส่งใบจองซื ้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นทุกรำยตำมที่ได้ กำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในกำรจองซื ้อและ
ได้ รับกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุน (Record Date) ในวันที่ 12 พฤษภำคม 2559 และให้ รวบรวมรำยชื่ อตำมมำตรำ 225 ของ
พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทังที
้ ่มีกำรแก้ ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักกำรโอนหุ้นใน
วันที่ 13 พฤษภำคม 2559 นอกจำกนี ้ ผู้ถือหุ้นสำมำรถขอรับใบจองซื ้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนได้ ที่ หลักทรัพย์บวั หลวง
4.2 ใบรับรองสิทธิกำรจองซื ้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุน ซึง่ ออกโดยบริ ษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
4.3 นำส่งหลักฐำนกำรโอนเงินผ่ำน Bill Payment เข้ ำบัญชีธนำคำร ต้ องแนบมำพร้ อมกับใบจองซื ้อ
4.4 ในกรณีที่ไม่มีใบรับรองสิทธิกำรจองซื ้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของผู้จองซื ้อ ตำมเอกสำรประกอบกำรจองซื ้อข้ อ 4.2 และ/หรื อในกรณีที่มี
กำรเปลีย่ นชื่อ/ชื่อสกุล ซึง่ ทำให้ ชื่อ/ชื่อสกุลไม่ตรงกับชื่อผู้ถือหุ้นตำมที่ได้ กำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในกำรจองซื ้อและได้ รับกำร
จัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุน (Record Date) ในวันที่ 12 พฤษภำคม 2559 และให้ รวบรวมรำยชื่อตำมมำตรำ 225 ของพระรำชบัญญัติ
หลัก ทรั พย์ และตลำดหลัก ทรั พย์ พ.ศ.2535 (รวมทัง้ ที่ มีก ำรแก้ ไขเพิ่ม เติม ) โดยวิธี ปิดสมุดทะเบี ยนพักกำรโอนหุ้น ในวัน ที่ 13
พฤษภำคม 2559 หรื อในใบรับรองสิทธิกำรจองซื ้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุน ให้ แนบเอกสำรที่ออกโดยหน่วยงำนรำชกำร เช่น หนังสือรับรอง
ทะเบียนสมรส ใบหย่ำ ใบแจ้ งเปลีย่ นชื่อ/ชื่อสกุล เป็ นต้ น และขอให้ แนบเอกสำรประกอบกำรแสดงตน ดังนี ้
(1) กรณีบคุ คลธรรมดำสัญชำติไทย
สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน หรื อสำเนำบัตรข้ ำรำชกำร/สำเนำบัตรพนักงำนรัฐวิสำหกิจที่ยงั ไม่หมดอำยุ หรื อสำเนำทะเบียนบ้ ำน
หน้ ำแรกและหน้ ำที่ระบุเลขประจำตัวประชำชน พร้ อมรับรองสำเนำถูกต้ อง

(2) กรณีบคุ คลธรรมดำที่มิใช่สญ
ั ชำติไทย
สำเนำใบต่ำงด้ ำวหรื อหนังสือเดินทำงที่ยงั ไม่หมดอำยุ พร้ อมรับรองสำเนำถูกต้ อง
(3) กรณีนิติบคุ คลสัญชำติไทย
(ก) สำเนำหนังสือรับรองที่กระทรวงพำณิชย์ออกให้ ไม่เกิน 6 เดือน นับจำกวันยื่นใบจองซื ้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนและเอกสำรประกอบกำร
จองซื ้อ ซึง่ ผู้มีอำนำจลงนำมลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้ อง พร้ อมประทับตรำสำคัญของนิติบคุ คล (ถ้ ำมี) และ
(ข) สำเนำเอกสำรตำมข้ อ (1) หรื อ (2) แล้ วแต่กรณี ของผู้มีอำนำจลงนำมที่ได้ รับรองสำเนำถูกต้ องในเอกสำรตำมข้ อ (3) (ก)
(4) กรณีนิติบคุ คลที่มิใช่สญ
ั ชำติไทย
(ก) สำเนำหนังสือสำคัญกำรจัดตังนิ
้ ติบคุ คล หนังสือบริ คณห์สนธิ และ/หรื อ หนังสือรับรองของนิติบคุ คลที่ ออกให้ ไม่เกิน 6 เดือน พร้ อม
ลงนำมรับรองสำเนำถูกต้ องโดยผู้มีอำนำจลงนำมของนิติบคุ คลนัน้ และประทับตรำสำคัญของนิติบคุ คล (ถ้ ำมี) และ
(ข) สำเนำหนังสือเดินทำงของผู้มีอำนำจลงนำมที่ได้ รับรองสำเนำเอกสำรตำมข้ อ (4) (ก) ที่ยงั ไม่หมดอำยุ พร้ อมลงนำมรับรองสำเนำ
ถูกต้ อง
สำเนำเอกสำรประกอบที่ลงนำมรับรองสำเนำถูกต้ องแล้ ว จะต้ องได้ รับกำรรับรองลงลำยมือชื่อโดยเจ้ ำหน้ ำที่ Notary Public หรื อ
หน่วยงำนอื่นใดที่มีอำนำจในประเทศที่เอกสำรดังกล่ำวได้ จดั ทำหรื อรับรองควำมถูกต้ อง ทำกำรรับรองลำยมือชื่อของผู้จดั ทำหรื อ
ผู้ให้ คำรับรองควำมถูกต้ องของเอกสำร และให้ เจ้ ำหน้ ำที่สถำนทูตไทยหรื อสถำนกงสุลไทยในประเทศที่เอกสำรดังกล่ำวได้ จดั ทำหรื อ
รับรองควำมถูกต้ อง ทำกำรรับรองลำยมือชื่อและตรำประทับของเจ้ ำหน้ ำที่ Notary Public หรื อหน่วยงำนอื่นใดที่ได้ ดำเนินกำร
ข้ ำงต้ น ซึง่ ต้ องมีอำยุไม่เกิน 6 เดือน นับจำกวันยื่นใบจองซื ้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนและเอกสำรประกอบกำรจองซื ้อ
ในกรณีที่มีกำรมอบอำนำจให้ Custodian มำใช้ สทิ ธิแทนผู้ถือหุ้นจะต้ องมีหนังสือมอบอำนำจให้ Custodian ดำเนินกำรแทน 1 ฉบับ
โดยในใบจองซื ้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนและเอกสำรประกอบกำรจองซื ้อจะลงนำมโดย Custodian และจะต้ องมีหนังสือของ Custodian ที่
ระบุชื่อผู้มีอำนำจลงนำม พร้ อมสำเนำบัตรประจำตัวประชำชนที่ยงั ไม่หมดอำยุหรื อเอกสำรประกอบกำรแสดงตนของผู้มีอำนำจลง
นำมนันอี
้ ก 1 ฉบับ
4.5 หนังสือมอบอำนำจให้ กระทำกำรแทนพร้ อมติดอำกรแสตมป์ 30 บำท (กรณีที่มอบหมำยให้ ผ้ รู ับมอบอำนำจมำกระทำกำรแทน)
พร้ อมสำเนำบัตรประชำชนของผู้จองซื ้อและผู้รับมอบอำนำจซึง่ ลงนำมรับรองสำเนำถูกต้ อง
ทังนี
้ ้ หำกผู้จองซื ้อไม่สง่ มอบเอกสำรประกอบกำรจองซื ้อตำมที่กล่ำวข้ ำงต้ นหรื อส่งมอบเอกสำรไม่ครบถ้ วน บริ ษัทฯ หรื อหลักทรัพย์
บัวหลวง ขอสงวนสิทธิที่จะถือว่ำผู้จองซื ้อไม่ประสงค์ที่จะใช้ สทิ ธิจองซื ้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนในครัง้ นี ้
นอกจำกนี ้ บริ ษัทฯ และหลักทรัพย์บวั หลวง ขอสงวนสิทธิ ที่จะไม่จัดส่งเอกสำรเกี่ ยวกับกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนและกำร
จัดสรรหุ้นให้ แก่ผ้ จู องซื ้อรำยใด หำกกำรกระทำดังกล่ำวทำให้ หรื ออำจเป็ นผลให้ เป็ นกำรกระทำกำรขัดต่อกฎหมำย หรื อระเบียบ
ข้ อบังคับของต่ำงประเทศ หรื อจะเป็ นผลให้ ต้องดำเนินกำรใด ๆ เพิ่มเติมไปจำกที่ต้องดำเนินกำรตำมกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ องกับกำร
ออกและเสนอขำยหลักทรัพย์ภำยใต้ กฎหมำยไทย

5. เงื่อนไขในการจองซือ้
5.1 ผู้ถือหุ้นจองซื ้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุน สำมำรถจองซื ้อตำมสิทธิ เกินสิทธิ หรื อน้ อยกว่ำสิทธิที่ได้ รับกำรจัดสรร คือ ผู้ถือหุ้นที่แจ้ งควำม
ประสงค์จองซื ้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนตำมสิทธิ โดยเศษให้ ปัดทิ ้ง หรื อจองซื ้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนน้ อยกว่ำสิทธิที่ได้ รับกำรจัดสรร จะได้ รับ
กำรจัดสรรทังจ
้ ำนวนที่จองซื ้อ
5.2 ผู้ถือหุ้นที่จองซื ้อและชำระเงินค่ำจองซื ้อแล้ ว ไม่มีสทิ ธิยกเลิกกำรจองซื ้อ
5.3 ในกรณีชำระค่ำจองซื ้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนด้ วยเช็คธนำคำร กำรชำระเงินค่ำจองซื ้อจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อธนำคำรผู้จ่ำยทำกำรขึ ้นเงิน
ตำมเช็คธนำคำรเรี ยบร้ อยแล้ ว และกำรจองซื ้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริ ษัทฯ หรื อ หลักทรัพย์บวั หลวง สำมำรถเรี ยก
เก็บเงินค่ำจองซื ้อได้ แล้ วเท่ำนัน้
5.4 หำก (1) ผู้ถือหุ้นที่จองซื ้อไม่สำมำรถจ่ำยเงินค่ำจองซื ้อหุ้น หรื อหลักทรัพย์บวั หลวงไม่สำมำรถเรี ยกเก็บเงินค่ำจองซื ้อได้ ไม่ว่ำในกรณี
ใดๆ ก็ตำมที่มิใช่ควำมผิดของบริ ษัทฯ หรื อหลักทรัพย์บวั หลวง ไม่ว่ำทังหมดหรื
้
อบำงส่วนได้ ภำยในกำหนดระยะเวลำกำรจองซื ้อและ
กำรชำระเงินค่ำหุ้นตำมที่กำหนด หรื อ (2) ผู้ถือหุ้นที่จองซื ้อกรอกข้ อมูลในใบจองซื ้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนไม่ครบถ้ วนหรื อชัดเจน บริ ษัทฯ
หรื อหลักทรัพย์บวั หลวงมีสทิ ธิจะถือว่ำผู้ถือหุ้นสละสิทธิในกำรจองซื ้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนดังกล่ำว
โดยบริ ษัทฯ หรื อหลักทรัพย์บวั หลวงขอสงวนสิทธิในกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนดังกล่ำวต่อไป
อนึ่ง ในกำรชำระเงินค่ำจองซื ้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุน ผู้ถือหุ้นควรตรวจสอบวิธีกำรชำระเงินค่ำจองซื ้อ และดำเนินกำรให้ เป็ นไปตำม
เงื่อนไขและวิธีกำรที่กำหนด หำกผู้ถือหุ้นมิได้ ปฏิบตั ิตำมวิธีกำรชำระเงินค่ำจองซื ้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุน และดำเนินกำรให้ เป็ นไปตำม
เงื่อนไขและวิธีกำรที่กำหนดเพื่อให้ สำมำรถเรี ยกเก็บเงินค่ำจองซื ้อได้ ทนั ตำมกำหนดระยะเวลำจองซื ้อ บริ ษัทฯ หรื อหลักทรัพย์บวั
หลวงมีสทิ ธิจะถือว่ำผู้ถือหุ้นสละสิทธิในกำรจองซื ้อหุ้น สำมัญเพิ่มทุนดังกล่ำว โดยบริ ษัทฯ หรื อหลักทรัพย์บวั หลวงขอสงวนสิทธิใน
กำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนดังกล่ำวต่อไป
5.5 บริ ษัทฯ และหลักทรัพย์บวั หลวงขอสงวนสิทธิที่จะไม่จดั สรรหุ้นให้ ผ้ จู องซื ้อรำยใด หำกกำรจัดสรรดังกล่ำวทำให้ หรื ออำจเป็ นผลให้
เป็ นกำรกระทำกำรขัดต่อกฎหมำย หรื อระเบียบข้ อบังคับของต่ำงประเทศ หรื อจะเป็ นผลให้ ต้องดำเนินกำรใดๆ เพิ่มเติมไปจำกที่ต้อง
ดำเนินกำรตำมกฏระเบียบที่เกี่ยวข้ องกับกำรออกและเสนอขำยหลักทรัพย์ภำยใต้ กฎหมำยไทย
5.6 กำรคืนเงินค่ำจองซื ้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ จู องซื ้อ
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นที่จองซื ้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนไม่ได้ รับกำรจัดสรรหุ้นหรื อได้ รับกำรจัดสรรไม่ครบ บริ ษัทฯ หรื อหลักทรัพย์บวั หลวงจะ
ดำเนินกำรคืนเงินค่ำจองซื ้อหุ้นส่วนที่ไม่ได้ รับกำรจัดสรรหรื อได้ รับกำรจัดสรรไม่ครบโดยไม่มี ดอกเบี ้ย และ/หรื อ ค่ำเสียหำยใดๆ
ภำยใน 14 วัน นับแต่วนั สิ ้นสุดกำหนดระยะเวลำจองซื ้อและกำรชำระเงินค่ำหุ้น โดยวิธีใดวิธีหนึ่งตำมที่ผ้ ถู ือหุ้นระบุไว้ ในใบจองซื ้อ
หุ้นสำมัญเพิ่มทุน กล่ำวคือ
5.6.1 กรณีไม่ได้ นำหุ้นที่จองซื ้อเข้ ำฝำกในบัญชีซื ้อหลักทรัพย์ของหลักทรัพย์บวั หลวง กำรคืนเงินค่ำจองซื ้อหุ้น จะดำเนินกำรโดยจ่ำยเป็ น
เช็ค/ดร๊ ำฟท์ ธนำคำรกรุ งเทพ จำกัด (มหำชน) สำนักงำนใหญ่ ขีดคร่ อมสัง่ จ่ำยเฉพำะในนำมของผู้จองซือ้ และส่งทำงไปรษณี ย์
ลงทะเบียนตำมที่อยูท่ ี่ปรำกฎในฐำนข้ อมูลผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ หรื อ

5.6.2 กรณีนำหุ้นที่จองซื ้อเข้ ำฝำกในบัญชีซื ้อหลักทรัพย์ของหลักทรัพย์บวั หลวง (หมำยเลขสมำชิกศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ที่ 224) และเป็ น
ลูกค้ ำของหลักทรั พย์ บัวหลวง กำรคืนเงิ นค่ำ จองซือ้ หุ้นจะด ำเนินกำรโดยกำรโอนเงิ นผ่ำนระบบกำรโอนอัตโนมัติ ( Automatic
Transfer System หรื อ ATS) เข้ ำบัญชีธนำคำรในนำมของผู้จองซื ้อ เฉพำะบัญชีธนำคำรกรุงเทพ จำกัด (มหำชน) ธนำคำรกสิกรไทย
จำกัด (มหำชน) ธนำคำรกรุ งศรี อยุธยำ จำกัด (มหำชน) ธนำคำรกรุ งไทย จำกัด (มหำชน) ธนำคำรไทยพำณิชย์ จำกัด (มหำชน)
ธนำคำรทหำรไทย จำกัด (มหำชน) ธนำคำรธนชำต จำกัด (มหำชน) ธนำคำรซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหำชน) และธนำคำรยูโอบี
จำกัด (มหำชน)) ของผู้จองซื ้อตำมที่ระบุไว้ ในใบจองซื ้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุน
อย่ำงไรก็ตำม ในกรณีที่ไม่สำมำรถดำเนินกำรคืนเงินค่ำจองซื ้อในส่วนที่ไม่ได้ รับกำรจัดสรรหรื อได้ รับกำรจัดสรรไม่ครบโดยวิธีกำร
โอนเงินผ่ำนระบบกำรโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรื อ ATS) เข้ ำบัญชีธนำคำรของผู้จองซื ้อได้ ตำมที่ระบุไว้ ในใบ
จองซื ้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุน ไม่วำ่ ด้ วยสำเหตุใดก็ตำมที่อยู่นอกเหนือกำรควบคุมของบริ ษัทฯ หรื อหลักทรัพย์บวั หลวง แล้ วนัน้ บริ ษัทฯ
หรื อหลักทรัพย์บวั หลวง จะดำเนินกำรให้ มีกำรคืนเงินค่ำจองซื ้อในส่วนที่ไม่ได้ รับกำรจัดสรรหรื อได้ รับกำรจัดสรรไม่ครบเป็ นเช็ค
ธนำคำรกรุงเทพ จำกัด (มหำชน) สำนักงำนใหญ่ ขีดคร่อมสัง่ จ่ำยเฉพำะในนำมของผู้จองซื ้อและส่งทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมที่
อยูท่ ี่ปรำกฎในฐำนข้ อมูลผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ
กรณีกำรรับคืนเงินเป็ นเช็คนัน้ ผู้จองซื ้อจะเป็ นผู้รับผิดชอบค่ำธรรมเนียมกำรเรี ยกเก็บต่ำงสำนักหักบัญชีหรื อเช็คธนำคำร (ถ้ ำมี)
ทังนี
้ ้ ภำยใน 14 วันนับจำกวันปิ ดกำรจองซื ้อ กรณีไม่สำมำรถคืนเงินให้ แก่ผ้ จู องซื ้อได้ ในกำหนดเวลำดังกล่ำว หลักทรัพย์บวั หลวง
จะต้ องชำระดอกเบี ้ยให้ แก่ผ้ จู องซื ้อในอัตรำร้ อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจำกจำนวนเงินค่ำจองซื ้อหุ้นที่ไม่ได้ รับกำรจัดสรรคืน นับ
จำกวันพ้ นกำหนดระยะเวลำ 14 วัน จนถึงวันที่สำมำรถจัดส่งได้ อย่ำงไรก็ดี ไม่ว่ำกรณีใดๆ หำกได้ มีกำรโอนเงินค่ำจองซื ้อในส่วนที่
ไม่ได้ รับกำรจัดสรรหรื อได้ รับกำรจัดสรรไม่ครบผ่ำนระบบกำรโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรื อ ATS) เข้ ำบัญชี
ธนำคำรของผู้จองซื ้อตำมที่ระบุไว้ ในใบจองซื ้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุน หรื อส่งเช็คธนำคำรเงินค่ำจองซื ้อหุ้นคืนทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนให้
ผู้จองซื ้อตำมที่อยู่ที่ปรำกฎในฐำนข้ อมูลผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ แล้ ว ให้ ถือว่ำผู้จองซื ้อได้ รับเงินค่ำจองซื ้อในส่วนที่ไม่ได้ รับกำรจัดสรร
หรื อได้ รับ กำรจัดสรรไม่ ครบคื นโดยชอบ และผู้จองซือ้ ไม่มีสิทธิ เรี ยกร้ องดอกเบีย้ และ/หรื อ ค่ำเสียหำยใดๆ จำกบริ ษัทฯ หรื อ
หลักทรัพย์บวั หลวง อีกต่อไป
5.7 บริ ษัทฯ หรื อหลักทรัพย์บวั หลวงขอสงวนสิทธิในกำรปรับเปลีย่ นรำยละเอียดวิธีกำรชำระเงินค่ำหุ้น เงื่อนไขในกำรจองซื ้อ หรื อข้ อมูล
ใดๆ ที่ เกี่ ย วข้ องกับวิ ธี กำรจองซื อ้ หุ้น สำมัญ เพิ่ มทุน ตำมควำมเหมำะสม ในกรณี ที่ เกิ ด ปั ญ หำ อุป สรรค หรื อข้ อจ ำกัด ในกำร
ดำเนินงำน ทังนี
้ ้ เพื่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อกำรจองซื ้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ดังกล่ำว
6. รายละเอียดอื่นใดที่จาเป็ นสาหรับผู้ถอื หุ้นเพื่อใช้ ประกอบการตัดสินใจในการซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนในครัง้ นี ้
บริ ษัทฯ จะดำเนินกำรยื่นคำขอจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ วต่อกระทรวงพำณิชย์ ภำยใน 14 วัน นับจำกวันสิ ้นสุดกำรจองซื ้อหุ้น
สำมัญเพิ่มทุน และจะดำเนินกำรนำหุ้นสำมัญเพิ่มทุนดังกล่ำวทังหมดเข้
้
ำเป็ นหลักทรัพย์ จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยต่อไป

7. ข้ อมูลสาคัญอื่นๆ
7.1 ชื่อผู้จองซื ้อ และชื่อเจ้ ำของบัญชีซื ้อขำยหลักทรัพย์ จะต้ องเป็ นชื่อเดียวกัน หำกเป็ นเลขที่บญ
ั ชีซื ้อขำยหลักทรัพย์ของบุคคลอื่น จะไม่
สำมำรถฝำกหุ้นเข้ ำบัญชีได้ และผู้จองซื ้อจะไม่สำมำรถขำยหุ้นได้ ทนั ทีในวันทำกำรแรกของกำรซื ้อขำยหุ้นสำมัญของบริ ษัทฯ ใน
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินกำรออกใบหุ้นให้ แก่ผ้ จู องซื ้อ
7.2 โปรดระบุหมำยเลขสมำชิกศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (รหัสโบรกเกอร์ ) ที่ประสงค์จะนำหุ้นเข้ ำบัญชีซื อ้ หลักทรัพย์ของตนเองให้ ถกู ต้ อง
หำกระบุหมำยเลขสมำชิกศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ผิด หุ้นที่ได้ รับกำรจัดสรรจะถูกส่งไปที่อื่น ซึ่ง บริ ษัทฯ หรื อหลักทรัพย์บวั หลวงจะไม่
รับผิดชอบต่อกำรสูญหำยหรื อควำมล่ำช้ ำในกำรติดตำมหุ้นคืน
7.3 หำกบริ ษัทฯ ไม่สำมำรถโอนเงินค่ำจองซื ้อหุ้นคืนให้ แก่ผ้ จู องซื ้อภำยในระยะเวลำที่กำหนด อันเป็ นเหตุอื่นใดซึ่งเกินกว่ำวิสยั ที่บริ ษัท ฯ
หรื อหลักทรัพย์บวั หลวงจะดำเนินกำรได้ บริ ษัทฯ และหลักทรัพย์บวั หลวง จะไม่รับผิดชอบต่อค่ำดอกเบี ้ย และ/หรื อ ค่ำเสียหำยอื่นใด
และจะคืนเฉพำะเงินค่ำจองซื ้อหุ้นที่จะต้ องชำระคืนให้ แก่ผ้ จู องซื ้อที่ไม่ได้ รับกำรจัดสรรหรื อได้ รับกำรจัดสรรไม่ครบโดยบริ ษัทฯ
เท่ำนัน้ ทังนี
้ ้ ตำมที่ระบุไว้ ในหัวข้ อ 5 “เงื่อนไขในกำรจองซื ้อ”
7.4 หำกจำนวนหุ้นที่ผ้ ถู ือหุ้นระบุในใบจองซื ้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนไม่ตรงกับจำนวนเงิ นที่บริ ษัทฯ ได้ รับชำระ บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะถือ
ตำมจำนวนเงินที่ได้ รับจำกกำรจองซื ้อหุ้นเป็ นหลัก
7.5 สำหรับผู้จองซื ้อที่ประสงค์จะฝำกหุ้นสำมัญเพิ่มทุนไว้ ในบัญชีของบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมำชิกเลขที่ 600 ในนำมผู้จองซื ้อ โปรด
กรอกรำยละเอียดใน “เอกสำรเพิ่มเติ มประกอบกำรจองหลักทรั พย์ เฉพำะผู้ที่ประสงค์ นำหลักทรั พย์ ฝำกเข้ ำบัญชี บริ ษัทผู้ออก
หลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่ำนัน้ ”

เพื่อนำส่งให้ แก่ศูนย์ รับฝำกหลักทรัพย์ ทังนี
้ ้ หำกผู้จองซื ้อไม่แนบเอกสำรเพิ่มเติม

ประกอบกำรจองซื ้อ บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะขอให้ ออกเป็ นใบหุ้นในนำมของผู้จองซื ้อ
7.6 หำกท่ำนต้ องกำรสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อ
บริ ษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหำชน) ฝ่ ำยปฏิบตั ิกำร
เลขที่ 191 อำคำรสีลมคอมเพล็กซ์ ชัน้ 29 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบำงรัก กรุงเทพฯ 10500
คุณฐำนมำศ พึง่ โพธิ์
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หรื อ คุณกรกนก สิทธิเลิศประสิทธิ์
โทรศัพท์ 0-2618-1141 ถึง 0-2618-1143 โทรสำร 0-2618-1120

