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1.

รายละเอียดหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิ ลล์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) เสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ จานวน 85,000,000
หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
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1.1

ลักษณะสาคัญของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

รายละเอียดหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
1.1

ประเภทและรายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
ผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์

:

บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”)
T S Flour Mill Public Company Limited
ทีอ่ ยู่ผเู้ สนอขายหลักทรัพย์
: 90 หมูท่ ่ี 1 ถนนปูเ่ จ้าสมิงพราย ตาบลสาโรงกลาง
อาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
โทรศัพท์ 02-183-4570-3 โทรสาร 02-183-4575
ประเภทของหลักทรัพย์ทเ่ี สนอขาย : หุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ
จานวนหุน้ ออกใหม่ทเ่ี สนอขาย
: จ านวน 85,000,000 หุ้น คิด เป็ น ร้อ ยละ 29.82 ของจ านวนหุ้ น
สามัญทีเ่ รียกชาระแล้วทัง้ หมดภายหลังการเสนอขายครัง้ นี้
โดยแบ่งเป็ น
1. จานวนไม่เกิน 25,350,970 หุ้น เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมของ
บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิ้ล จากัด (มหาชน) (“TSTE”) ตาม
สัดส่วนการถือหุน้ ของผูถ้ อื หุน้ ดังกล่าวใน TSTE (Pre-emptive
right) คิดเป็ นร้อยละ 8.90 ของจานวนหุน้ สามัญทีเ่ รียกชาระ
แล้วทัง้ หมดภายหลังการเสนอขายครัง้ นี้
2. จานวนไม่น้อยกว่า 59,649,030 หุ้น เสนอขายต่ อประชาชน
คิดเป็ นร้อยละ 20.93 ของจานวนหุ้นสามัญที่เรียกชาระแล้ว
ทัง้ หมดภายหลังการเสนอขายครัง้ นี้ จานวน 59,649,030 หุ้น
เสนอขายต่อประชาชน คิดเป็ นร้อยละ 20.93 ของจานวนหุ้น
สามัญทีช่ าระแล้วทัง้ หมดภายหลังการเสนอขายในครัง้ นี้
จานวนไม่เกิน 25,350,970 หุน้ เสนอขายต่อผูถ้ อื หุน้ ทุกรายของบริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิ้ล จากัด (มหาชน) (“TSTE”)
คิดเป็ นร้อยละ 8.90 ของจานวนหุน้ สามัญทีช่ าระแล้วทัง้ หมดภายหลังการเสนอขายในครัง้ นี้
มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ
: 1 บาทต่อหุน้ 1.00 บาท
ราคาเสนอขายหุน้ ละ
: []3.10
บาท
มูลค่ารวมของหุน้ ใหม่ทเ่ี สนอขาย : []263,500,000
บาท
เงื่อนไขอื่น
: ทีป่ ระชุมวิสามัญผู้ถอื หุน้ ครัง้ ที่ 1/ 2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19
เมษายน 2555 ได้มมี ติอนุ มตั ิมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร
และ/หรือ บุ ค คลที่ไ ด้ร ับ มอบอ านาจจากคณะกรรมการบริห ารมี
อานาจพิจารณากาหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ ทุนเพื่อเสนอขายให้กบั ประชาชน เช่น
ราคาเสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย เงื่อ นไข จ านวนและ
รายละเอียดอื่น ๆที่เกี่ยวข้องกับ การจัดสรรหุ้นดังกล่าว รวมทัง้ มี
อานาจในการดาเนินการใดๆ อันจาเป็ นหรือเกีย่ วเนื่องกับการเสนอ
ขายหุ้นดังกล่า วทุกประการ รวมถึงการแต่ งตัง้ ผู้จดั จาหน่ ายและ
ผู้ ร ับ ประกัน การจัด จ าหน่ า ย การจัด เตรีย มค าขอและเอกสาร
ประกอบต่างๆ เพื่อยื่นต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
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ระยะเวลาเสนอขายต่อผูถ้ อื หุน้
สามัญของ TSTE
ระยะเวลาเสนอขายต่อประชาชน
1.2

:

และตลาดหลักทรัพย์ และหน่ วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และการเข้า
ทาสัญญาอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการดาเนินการดังกล่าว
ตัง้ แต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ []

:

ตัง้ แต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ []

สัดส่วนการเสนอขายหุ้น
การเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ ทุนทัง้ หมดในครัง้ นี้เป็ นการเสนอขายต่อประชาชน ผ่านผู้จดั จาหน่ ายหลักทรัพย์
ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2 โดยมีสดั ส่วนในการเสนอขายหุน้ เบือ้ งต้น ดังนี้
เสนอขายต่อ
(ก) ผูถ้ อื หุน้ สามัญของ TSTE
(ข) บุคคลทั ่วไป
(ค) นักลงทุนสถาบัน
รวม

จานวนหุ้น
25,350,970

ร้อยละ
29.82

47,649,030
12,000,000
85,000,000

56.06
14.12
100.00

 เสนอขายต่อผูถ้ อื หุน้ สามัญของ TSTE
ไม่เกิน 25,350,970
หุน้ 29.82
%
 เสนอขายต่อบุคคลทัวไป
่
[]
หุน้ []
%
 เสนอขายต่อผูม้ อี ุปการคุณของบริษทั ฯ
[]
หุน้ []
%
รวม
[]
หุน้ []
%
ทัง้ นี้ผจู้ ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2.1 สงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจใน
การเปลีย่ นแปลงจานวนหุน้ สามัญทีเ่ สนอขายต่อนักลงทุนในแต่ละประเภท หรือเปลีย่ นแปลงวิธกี ารจัดสรรหุน้ ตาม
รายละเอียดทีก่ าหนดไว้ในข้อ 6.6 ทัง้ นี้ เพื่อให้การเสนอขายครัง้ นี้ประสบความสาเร็จสูงสุด
(ก)

ผู้ถือหุ้นสามัญของ TSTE หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคลทัวไป
่ ที่มชี ่อื ปรากฏอยู่ในสมุด
ทะเบียนผู้ถอื หุ้นของ TSTE ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2555 ซึ่งเป็ นวันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่จะมีสทิ ธิได้รบั จัดสรร
หุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ (Record Date) และรวบรวมรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธปี ิ ดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุน้ ในวันที่ 30 ตุลาคม 2555
ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นดังกล่าวใน TSTE (Pre-emptive right) ในอัตราส่วน 5.2069 หุ้นสามัญของ
TSTE ต่อ 1 หุน้ สามัญของบริษทั ฯ และเศษหุน้ ทีเ่ ป็ นทศนิยมทีเ่ กิดจากการคานวณสิทธิจะถูกปดั ทิ้ง ทัง้ นี้ ผูถ้ อื หุน้
สามัญของ TSTE มีสทิ ธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษทั ฯ น้ อ ยกว่าหรือ เท่ากับสิท ธิท่ตี นได้รบั แต่เมื่อ รวม
จานวนหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ทีจ่ ดั สรรให้แก่ผถู้ อื หุน้ สามัญของ TSTE ทัง้ สิน้ แล้ว ต้องไม่เกิน 25,350,970 หุน้

ผูถ้ อื หุน้ สามัญของ TSTE จะต้องจองซือ้ หุน้ ผ่านผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายตามที่
ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 เท่านัน้ ตามวิธกี ารทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.7.1 โดยการจัดสรรหุ้นในแก่ผถู้ ือหุ้นสามัญของ
TSTE จะเป็ น ไปตามวิธีการที่ร ะบุ ไว้ใ นข้อ 6.6.1ที่มีร ายชื่อ ตามมาตรา 225 แห่ งพระราชบัญ ญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยวิธปี ิ ดสมุดทะเบียนเมื่อวันที่ [•] ในอัตราส่วน 5.2069 หุน้ สามัญของ
TSTE ต่อ 1 หุน้ สามัญของบริษทั ฯ และเศษหุน้ ทีเ่ ป็ นทศนิยมทีเ่ กิดจากการคานวณสิทธิจะถูกปดั ทิง้ ทัง้ นี้
ผูถ้ อื หุน้ สามัญของ TSTE มีสทิ ธิจองซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั ฯ ไม่เกินกว่าสิทธิทต่ี นได้รบั โดยจานวนหุน้
สามัญทีจ่ องซือ้ รวมกันต้องไม่เกิน 25,350,970 หุน้
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(ข)

บุคคลทัวไป
่ หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิตบิ ุคคลทัวไป
่ ซึง่ มิใช่นกั ลงทุนสถาบันตามคานิยามไว้
ใน/ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ท่ี กจ. 17/2551 เรื่องการกาหนดบท
นิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ แต่เป็ นลูกค้า คู่สญ
ั ญา บริษทั คู่คา้ ผูใ้ ห้
คาปรึกษาทางธุรกิจ ผูท้ ม่ี คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจ ผูท้ ใ่ี ห้การสนับสนุนด้านข้อมูลทางธุรกิจ ผูแ้ นะนาลูกค้า
และธุรกิจ หรือผูท้ ม่ี อี ุปการคุณไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมของผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์ บริษทั ใหญ่ บริษทั
ย่อย บริษทั ร่วม และ/หรือ บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง ตลอดจนผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ ผูบ้ ริหารและผูม้ อี านาจควบคุม หรือผู้
ทีเ่ กีย่ วข้องกับบุคคลต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น ตามทีไ่ ด้นิยามไว้ในประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ ที่
ติดต่ อในปจั จุบนั ที่เคยติดต่ อในอดีต หรือผู้ท่คี าดว่าจะได้ติดต่ อ ในอนาคต ซึ่งจองซื้อหุ้นสามัญผ่า น
ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ ายและผู้จดั จาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ ายตามที่
ระบุไว้ในข้อ 6.2 และจะจัดสรรตามดุลยพินิจของผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ ายและ
ผู้จดั จาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 โดยการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใด ใน
จ านวนมากน้ อ ยเท่ า ใด หรือ จะปฏิเ สธการจัด สรรหุ้ น ให้ แ ก่ บุ ค คลใด จะพิจ ารณาตามขนาดของ
ผลประโยชน์ท่ีได้รบั เคยได้รบั หรือคาดว่าจะได้รบั ต่อบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมและ
บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง ตลอดจนต่อผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับบุคคลต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น
บุคคลทัวไปสามารถจองซื
่
อ้ หุน้ ผ่านผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย หรือผูจ้ ดั จาหน่าย
ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2 ตามวิธกี ารทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.7.2 โดยการจัดสรรหุน้ ให้แก่บุคคลทัวไปจะเป็
่
นไป
ตามวิธกี ารทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.6.2

(ค)

นักลงทุนสถาบัน หมายถึง ผูล้ งทุนประเภทสถาบันที่มีลกั ษณะใดลักษณะหนึ่ งดังต่อไปนี้
(1) ธนาคารพาณิชย์
(2) บริษทั เงินทุน
(3) บริษัทหลักทรัพย์เพื่อเป็ นสินทรัพย์ของตนเอง หรือเพื่อการบริหารกองทุนส่วนบุคคล หรือเพื่อการ
จัดการโครงการลงทุนทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และ
ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
(4) บริษทั เครดิตฟองซิเอร์
(5) บริษทั ประกันภัย
(6) ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธกี ารงบประมาณ หรือนิติบุคคลอื่นทีม่ กี ฎหมาย
เฉพาะจัดตัง้ ขึน้
(7) ธนาคารแห่งประเทศไทย
(8) สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
(9) กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
(10) กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
(11) กองทุนสารองเลีย้ งชีพ
(12) กองทุนรวม
(13) ผูล้ งทุนต่างประเทศซึง่ มีลกั ษณะเดียวกับผูล้ งทุนตาม (1) ถึง (12) โดยอนุโลม
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นักลงทุนสถาบันจะต้องจองซือ้ หุน้ ผ่านผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ ายตามทีร่ ะบุไว้ใน
ข้อ 6.2.1 เท่านัน้ ตามวิธกี ารทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.7.3 โดยการจัดสรรหุน้ ให้แก่นักลงทุนสถาบันจะเป็ นไปตาม
วิธกี ารทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.6.3ผูม้ ีอปุ การคุณของบริษทั ฯ หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิตบิ ุคคลซึง่
ทาคุณประโยชน์ มีความสัมพันธ์อนั ดี ให้คาแนะนาหรือให้ความช่วยเหลือในทางใดๆ ไม่ว่าโดยทางตรง
หรือโดยทางอ้อมต่อบริษทั ฯ บริษทั ย่อย และ/หรือ บริษทั ร่วม รวมตลอดถึงผูใ้ ห้คาปรึกษาทางธุรกิจ ลูกค้า
คู่สญ
ั ญา หรือบริษทั คู่คา้ ทีต่ ดิ ต่อในปจั จุบนั เคยติดต่อในอดีต หรือจะได้ตดิ ต่อในเชิงพาณิชย์ในอนาคตกับ
บริษทั ฯ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม และ/หรือ บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง ผูม้ อี านาจควบคุม ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
หรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้องของบุคคลต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นตามทีไ่ ด้นิยามไว้ในประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ตลอดจนพนักงานทีท่ างานกับบุคคลต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น ซึง่ จองซือ้ หุน้ ผ่านผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายและ
รับประกันการจาหน่ ายตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2.1 ทัง้ นี้ การจัดสรรหุน้ แก่ผมู้ อี ุปการคุณของบริษทั ฯ เป็ น
ดุลพินิจของกรรมการ กรรมการบริหาร และ/หรือผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ
ทัง้ นี้ สัดส่วนในการเสนอขายให้กบั บุคคลที่ไม่ใช่สญ
ั ชาติไทยจะเป็ นไปตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ
อย่ า งไรก็ดี ผู้จ ัด การการจัด จ าหน่ า ยและรับ ประกัน การจ าหน่ า ย ขอสงวนสิท ธิใ นการใช้ดุ ล ยพินิ จ ในการ
เปลีย่ นแปลงจานวนหุน้ ทีจ่ ดั สรรให้แก่นกั ลงทุนแต่ละประเภท เพื่อให้การจองซือ้ หุน้ ครัง้ นี้ประสบความสาเร็จในการ
ขายสูงสุด
การจัดสรรหุ้นในครัง้ นี้ไม่รวมถึงการจัดสรรต่อนักลงทุนรายย่อยทัวไป
่
เนื่องจากความต้องการซื้อจากกลุ่มนัก
ลงทุนดังกล่าวข้างต้นเพียงพอต่อมูลค่ารวมของหุน้ ทีเ่ สนอขายในครัง้ นี้ และสามารถกระจายหุน้ ได้ในวงกว้างอย่าง
เพียงพอแล้ว จึงไม่มคี วามจาเป็ นต้องจัดสรรต่อนักลงทุนรายย่อยทัวไป
่
ทัง้ นี้ ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ ายสงวนสิทธิทจ่ี ะเปลีย่ นแปลงจานวนหุน้ สามัญทีเ่ สนอขาย
ต่อนักลงทุนในแต่ละประเภทข้างต้น หรือเปลีย่ นแปลงวิธกี ารจัดสรรหุน้ ตามรายละเอียดทีก่ าหนดไว้ในข้อ 6.6 โดย
พิจารณาจากปจั จัยต่ างๆ เช่น ปริมาณความต้องการซื้อหุ้นของนัก ลงทุนในแต่ ละประเภท และแนวโน้ มการ
เคลื่อนไหวของราคาหุน้ ในตลาดรอง เป็ นต้น ทัง้ นี้ เพื่อให้การเสนอขายครัง้ นี้ประสบความสาเร็จสูงสุด
1.3

สิ ทธิ ผลประโยชน์ และเงื่อนไขอื่น
หุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ จานวน 85,000,000 หุน้ ทีเ่ สนอขายในครัง้ นี้ มีสทิ ธิและผลประโยชน์ ทางกฎหมาย
เท่าเทียมกับหุน้ สามัญทีจ่ าหน่ายแล้วของบริษทั ฯ ทุกประการเท่าเทียมกับหุน้ สามัญเดิมของบริษทั ฯ ทุกประการ
และหากมีประกาศการจ่ายเงินปนั ผล มีสทิ ธิได้รบั เงินปนั ผลจากการดาเนินงานของบริษัทฯ สาหรับผลการ
ดาเนินงานไตรมาส [] ปี [] เป็ นต้นไป

1.4

ตลาดรองของหุ้นที่เสนอขาย
บริษทั ฯ มีความประสงค์ทจ่ี ะเสนอขายหุ้นสามัญต่ อประชาชนในครัง้ นี้ก่อนทีจ่ ะได้รบั ทราบผลการพิจารณาของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ในการรับหุน้ สามัญของบริษทั ฯ เป็ นหลักทรัพย์จด
ทะเบียน บริษทั ฯ จึงมีความเสีย่ งทีจ่ ะไม่ได้รบั อนุ ญาตจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้ย่นื คาขออนุ ญาต
และเอกสารประกอบต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อ15 มิถุนายน 2555วันที่ 30 เมษายน 2555 และบริษทั ทีป่ รึกษา
เอเซีย พลัส จากัด ในฐานะทีป่ รึกษาทางการเงินของบริษทั ฯ ได้พจิ ารณาคุณสมบัตขิ องบริษทั ฯ เป็ นอย่างดีแล้วเห็นว่า
บริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหลักทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2546 (รวมถึงทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม) ทีจ่ ะ
สามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ เว้นแต่ยกเว้นคุณสมบัตเิ รื่องการกระจายการถือหุน้ ให้แก่นักลงทุน
รายย่อยซึง่ บริษทั ฯ จะต้องมีผถู้ อื หุน้ รายย่อยไม่น้อยกว่า 300 ราย และถือหุน้ รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของ
ทุนชาระแล้วของบริษทั ฯ โดยผูถ้ อื หุน้ ดังกล่าวแต่ละรายต้องถือหุน้ ไม่น้อยกว่า 1 หน่ วยการซือ้ ขาย เมื่อบริษทั ฯ
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ได้จาหน่ ายหุน้ สามัญต่อประชาชนแล้ว จะทาให้บริษทั ฯ มีคุณสมบัตคิ รบถ้วนตามเกณฑ์การกระจายการถือหุน้
ให้แก่นกั ลงทุนรายย่อย และบริษทั ฯ จะดาเนินการให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ รับหุน้ สามัญของบริษทั ฯ เป็ นหลักทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ต่อไปดังนัน้ จึงยังคงมีความไม่แน่นอนว่าบริษทั ฯ จะได้รบั อนุญาตจาก
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการรับหุน้ สามัญของบริษทั ฯเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
1.5

ข้อมูลอื่นๆ
ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เรื่อง การห้ามผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นและผู้ท่ี
เกีย่ วข้องขายหุน้ และหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด พ.ศ. 2544 และข้อบังคับอื่นทีเ่ กีย่ วข้องลงวันที่ 22
มกราคม 2544 (รวมทัง้ ทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม ) กาหนดห้ามผูถ้ อื หุน้ ทีถ่ อื หุน้ ก่อนวันทีบ่ ริษทั ฯ เสนอขายหุน้ ต่อ
ประชาชนในครัง้ นี้นาหุน้ หรือหลักทรัพย์ทอ่ี าจแปลงสภาพเป็ นหุน้ ในจานวนรวมกันเท่ากับร้อยละ 55 ของทุนที่
ชาระแล้วภายหลังการเสนอขายในครัง้ นี้ออกขายภายในกาหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วนั ทีห่ ุ้นของบริษทั ฯ
เริม่ ทาการซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยภายหลังจากวันทีห่ นุ้ ของบริษทั ฯ ทาการซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ครบกำหนดระยะเวลำ 6 เดือน ผูถ้ อื หุน้ ให้บุคคลทีถ่ ูกสังห้
่ ามดังกล่าวขายสามารถทยอยขายหุน้ หรือหลักทรัพย์ท่ี
ถูกสังห้
่ ามขายได้ในจานวนร้อยละ 25 ของจานวนหุน้ ทัง้ หมดทีถ่ ูกสังห้
่ ามขายดังกล่าว และสามารถขายหุน้ ส่วนที่
เหลืออีกร้อยละ 75 ได้เมื่อครบกาหนดระยะเวลา 1 ปี และเมื่อครบกาหนด 1 ปี ให้บุคคลทีถ่ ูกสังห้
่ ามขายสามารถ
ขายหุน้ หรือหลักทรัพย์ทถ่ี ูกสังห้
่ ามขายจานวนทีเ่ หลืออีกร้อยละ 75 ได้

2.

ข้อจากัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
หุน้ สามัญของบริษทั ฯ สามารถโอนได้โดยไม่มขี อ้ จากัด เว้นแต่การโอนหุน้ ดังกล่าวจะมีผลทาให้สดั ส่วนการถือ
หุ้นของบุคคลที่ไม่ใช่ มใิ ช่บุคคลสัญชาติไทยในบริษัทฯ มีจานวนเกินกว่าร้อยละ 35 ของจานวนหุ้น สามัญ ที่
จาหน่ ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษัทฯ ตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับฉบับปจั จุบนั ของบริษัทฯ ทัง้ นี้ การโอนหุ้น
สามัญ รายใดที่จะทาให้สดั ส่ว นการถือหุ้นของบุ คคลที่ไม่ ใช่ บุคคลสัญชาติไทยในบริษัท ฯ มีจานวนเกิน กว่ า
อัตราส่วนดังกล่าว ข้างต้น บริษทั ฯ มีสทิ ธิปฏิเสธการโอนหุน้ ของบริษทั ฯ ให้แก่บุคคลนัน้ ได้สามัญรายดังกล่าวได้
การโอนหุน้ ของบริษทั ฯ ย่อมจะสมบูรณ์กต็ ่อเมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบหุน้ โดยระบุช่อื ผู้รบั โอนและลงลายมือชื่อ
ของผูโ้ อนกับผู้รบั โอน และส่งมอบใบหุ้นให้แก่ผรู้ บั โอน การโอนหุ้น สามัญนัน้ จะใช้ยนั กับบริษทั ฯ ได้กต็ ่อเมื่อ
บริษัท ฯ ได้ร ับ ค าร้อ งขอให้ล งทะเบีย นการโอนหุ้น แล้ว แต่ จ ะใช้ย ัน กับ บุ ค คลภายนอกได้เ มื่อ บริษัท ฯ ได้
ลงทะเบียนการโอนหุ้นดังกล่าวไว้ในสมุดทะเบียนหุ้นแล้วเท่านัน้ ในการนี้หากบริษัทฯ เห็นว่าการโอนหุ้น นัน้
ถูกต้องตามกฎหมาย ให้บริษทั ฯ ลงทะเบียนการโอนหุน้ ภายใน 14 วันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั คาร้องขอนัน้ หรือหาก
บริษทั ฯ เห็นว่าการโอนหุน้ นัน้ ไม่ถูกต้องสมบูรณ์ ให้บริษทั ฯ แจ้งแก่ผยู้ ่นื คาร้องขอภายใน 7 วัน
และเมื่อหุน้ ขสามัญของบริษทั ฯ เป็ นหลักทรัพย์ได้รบั การจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เอ็ม เอ ไอ การโอน
หุน้ ให้เป็ นไปตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและพระราชบัญญัตกิ ฎหมายว่าหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม)

3.

ที่มาของการกาหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
การกาหนดราคาหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ ทีจ่ ะเสนอขายในครัง้ นี้ พิจารณาจากอัตราส่วนราคาหุน้ ต่อกาไร
สุทธิต่อหุน้ ของบริษทั ฯ (Price to Earnings ratio : P/E) ทัง้ นี้ ราคาหุน้ สามัญทีเ่ สนอขายหุน้ ละ 3.10 บาท คิด
เป็ น P/E ที่ประมาณ 13.76 เท่า โดยคานวณกาไรสุทธิต่อหุ้นเฉลี่ยจากผลกาไรสุทธิ 8 ไตรมาสที่ผ่านมา
เนื่องจากในช่วง 4 ไตรมาสทีผ่ ่านมามีเหตุการณ์น้ าท่วม และไฟไหม้เกิดขึน้ ซึง่ แสดงผลการดาเนินงานทีไ่ ม่เป็ น
ปกติของบริษทั ฯ ดังนัน้ จึงคานวณจากกาไรสุทธิเฉลีย่ 8 ไตรมาสเพื่อเป็ นแสดงถึงผลการดาเนินงานทีเ่ ป็ นปกติ
ของบริษทั ในระยะยาว โดยคานวณตัง้ แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2553 ถึง 30 มิถุนายน 2555 หารด้วยจานวนหุ้น
ส่วนที่ 3 หน้ า 6
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สามัญทัง้ หมดของบริษทั ฯ ภายหลังการเสนอขายหุน้ ในครัง้ นี้ ซึง่ เท่ากับ 285 ล้านหุน้ (Fully diluted) จะได้กาไร
สุทธิต่อหุน้ (Fully diluted EPS) เท่ากับ 0.23 บาท โดยอัตราส่วนราคาหุน้ ต่อกาไรสุทธิต่อหุน้ ทีเ่ สนอขายคิดเป็ น
อัตราส่วนลดประมาณร้อยละ 26.80 จากอัตราส่วนราคาหุน้ ต่อกาไรสุทธิต่อหุน้ ของหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์
เอ็ม เอ ไอ ในช่วงระยะเวลา 2 ปี ตัง้ แต่วนั ที่ 26 ตุลาคม 2553 ถึง 24 ตุลาคม 2555 ซึง่ มีค่าเท่ากับ 18.67 ทัง้ นี้
อัตราส่วนราคาหุน้ ต่อกาไรสุทธิต่อหุน้ ดังกล่าวคานวณจากผลการดาเนินงานในอดีตโดยที่ ยงั มิได้พจิ ารณาถึงผล
การดาเนินงานในอนาคต ซึง่ เป็ นปจั จัยสาคัญปจั จัยหนึ่งทีน่ กั ลงทุนควรพิจารณาในการตัดสินใจลงทุนการกาหนด
ราคาหุ้นสามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน) ทีจ่ ะเสนอขายในครัง้ นี้ได้กาหนดจากการ
ประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ โดยวิธกี าหนดมูลค่าเชิงเปรียบเทียบกับบริษัทในกลุ่มเดียวกันและมีการ
ดาเนินธุรกิจใกล้เคียงกัน (Market Comparable) ด้วยอัตราส่วนราคาหุน้ ต่อกาไรต่อหุน้ (P/E Ratio) โดยบริษทั
ในตลาดทีม่ กี ารดาเนินธุรกิจใกล้เคียงกัน ในระยะเวลา [] วันทาการทีผ่ ่านมา [ช่วงเวลา] มีอตั ราส่วนราคาหุน้ ต่อ
กาไรต่อหุ้นที่ประมาณ [] - [] เท่า ทัง้ นี้ อัตราส่วนราคาหุ้นต่ อกาไรต่ อหุ้นดังกล่าว คานวณจากผลการ
ดาเนินงานในอดีต โดยทีย่ งั ไม่ได้พจิ ารณาถึงผลการดาเนินงานและโครงการในอนาคตของบริษทั ฯ ซึง่ เป็ นปจั จัย
สาคัญประการหนึ่งทีน่ กั ลงทุนควรพิจารณาประกอบการตัดสินใจลงทุน
4.

ข้อมูลทางการเงิ นเพื่อประกอบการประเมิ นราคาหุ้นที่เสนอขาย

ไม่มี เนื่ องจากไม่มีบริษัทใดในตลาดหลักทรัพย์ท่มี ีลกั ษณะการประกอบธุรกิจใกล้เ คียงกัน บริษัทในกลุ่ ม
อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มทุกรายทีจ่ ดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ในช่วงระยะเวลา [] เดือน ตัง้ แต่วนั ที่ []
จนถึง วันที่ [] ทีใ่ ช้ในการพิจารณาราคาเสนอขายหลักทรัพย์ขา้ งต้น มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
บริษทั ในกลุม่ อุตสาหกรรมอาหารและ
เครือ่ งดื่ม
บริษทั อกริเพียว โฮลดิง้ ส์ จากัด (มหาชน)
บริษทั ซีเฟรชอินดัสตรี จากัด (มหาชน)
บริษทั เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด
(มหาชน)
บริษทั ฟู้ดแอนด์ดริง๊ ส์ จากัด (มหาชน)
บริษทั หาดทิพย์ จากัด (มหาชน)
บริษทั น้าตาลครบุรี จากัด (มหาชน)
บริษทั น้าตาลขอนแก่น จากัด (มหาชน)
บริษทั ล่าสูง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
บริษทั มาลีสามพราน จากัด (มหาชน)
บริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด
(มหาชน)
บริษทั โออิชิ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
บริษทั เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จากัด (มหาชน)
บริษทั พรีเมียร์ มาร์เก็ตติง้ จากัด (มหาชน)
บริษทั เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์ จากัด
ส่วนที่ 3 หน้ า 7
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บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)

บริษทั ในกลุม่ อุตสาหกรรมอาหารและ
เครือ่ งดื่ม

เฉลี่ย

(มหาชน)
บริษทั เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จากัด
(มหาชน)
บริษทั ไทยเทพรสผลิตภัณฑ์อาหาร จากัด
(มหาชน)
บริษทั อาหารสยาม จากัด (มหาชน)
บริษทั ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จากัด (มหาชน)
บริษทั เสริมสุข จากัด (มหาชน)
บริษทั สุรพลฟู้ดส์ จากัด (มหาชน)
บริษทั ทรอปิ คอลแคนนิ่ง (ประเทศไทย)
จากัด (มหาชน)
บริษทั ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จากัด (มหาชน)
บริษทั ทิปโก้ฟูดส์ (ประเทศไทย) จากัด
(มหาชน)
บริษทั ไทยยูเนียน โฟรเซ่น โปรดักส์ จากัด
(มหาชน)
บริษทั น้ามันพืชไทย จากัด (มหาชน)
บริษทั ไทยวาฟูดโปรดักส์ จากัด (มหาชน)
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ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง
- ไม่มี –

6.

การจอง การจาหน่ าย และการจัดสรร
ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายขอสงวนสิทธิในการเปลีย่ นแปลงรายละเอียดวิธกี ารจองซือ้ หุน้
และวิธีการจัดสรรหุ้นตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้ตามความเหมาะสม ในกรณีท่เี กิดปญั หาอุปสรรค หรือ
ข้อจากัดในการดาเนินการ ทัง้ นี้ เพื่อให้การเสนอขายหุน้ ครัง้ นี้ประสบความสาเร็จสูงสุด

6.1

วิ ธีการเสนอขายหลักทรัพย์
การเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทหุน้ สามัญในครัง้ นี้ เป็ นการเสนอขายโดยผ่านผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์

6.2

ผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์

6.2.1 ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ าย
บริษทั หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด (มหาชน)
175 ชัน้ 3/1 อาคารสาธรซิตท้ี าวเวอร์
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
ส่วนที่ 3 หน้ า 8
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โทร. 0-2285-1666 โทรสาร 0-2679-6983
6.2.2 ผูจ้ ดั จาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ าย
(1) บริษทั หลักทรัพย์ ทรีนติ ้ี จากัด
179 อาคารบางกอกซิตท้ี าวเวอร์ ชัน้ 25-26, 29
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2286-3999 โทรสาร 0-2670-9312
(2) บริษทั หลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน)
191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชัน้ 29
ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. 0-2618-1000 โทรสาร 0-2618-1469
(3) บริษทั หลักทรัพย์ ฟินนั เซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)
999/9 อาคารดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชัน้ 17, 18, 25
ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2658-9000 โทรสาร 0-2646-9993
(4) บริษทั หลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จากัด
44 อาคารธนาคารซีไอเอ็มบีไทย ชัน้ 24-25 ซอยหลังสวน
เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2657-9000 โทรสาร. 0-2657-9111
6.2.1

ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย

บริษทั หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด (มหาชน)
175 ชัน้ 3/1 อาคารสาธรซิตท้ี าวเวอร์
ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2285-1666 โทรสาร 0-2679-6983
6.2.2

ผูจ้ ดั จาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย

[]
6.3

เงื่อนไข และค่าตอบแทนในการจัดจาหน่ ายหลักทรัพย์
6.3.1 เงื่อนไขในการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์
บริษัทฯ ได้ตกลงมอบหมายให้ผู้จดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 เป็ นผู้ดาเนินการจัด
จาหน่ ายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษัทฯ ฯ เพื่อเสนอขายต่อผูถ้ ือหุน้ เดิมของ TSTE ตามสัดส่วน และต่อ
ประชาชนรวมจานวน 85,000,000 หุน้ ตามจานวนและราคาทีร่ ะบุในข้อ 1 โดยผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์มี
ข้อ ตกลงยอมรับ ประกัน การจ าหน่ า ยหุ้ น ประเภทรับ ประกัน ผลการจ าหน่ า ยอย่ า งแน่ น อน (Firm
Underwriting) ภายใต้เงื่อนไขทีร่ ะบุไว้ในหนังสือสัญญาแต่งตัง้ ผูจ้ ดั จาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายซึง่
ส่วนที่ 3 หน้ า 9
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จะเสนอขายต่อประชาชนจานวน 85,000,000 หุน้ ตามลักษณะการจัดสรรและราคาทีป่ รากฏในข้อ 1 และ
ตกลงมอบหมายให้ผู้จดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 รับประกันการจาหน่ ายประเภท
รับประกันผลการจาหน่ ายอย่างแน่ นอน (Firm Underwriting) ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือสัญญา
แต่งตัง้ ผูจ้ ดั จาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายหุน้ ของบริษทั ฯ
อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ มีสทิ ธิยกเลิกการเสนอขายหุน้ ในครัง้ นี้ เมือ่ เกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง
ดังต่อไปนี้
(ก) ไม่สามารถกาหนดราคาเสนอขายสุดท้ายได้
(ข) บริษทั ฯ ไม่สามารถตกลงเข้าทาสัญญาแต่งตัง้ ผูจ้ ดั จาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายได้
นอกจากนี้ ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ ายมีสทิ ธิยกเลิกการจัดจาหน่ ายหุน้ ในครัง้ นี้
[โดยจะดาเนินการคืนเงินค่าจองซื้อทัง้ จานวนให้แก่ผจู้ องซือ้ ทัง้ หมดตามรายละเอียดทีร่ ะบุไว้ในข้ อ 6.9]
เมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ตามทีก่ าหนดไว้ในสัญญาแต่งตัง้ ผูจ้ ดั จาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ าย ซึ่ง
รวมถึงเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี้
(ก) เมื่อบริษทั ฯ ไม่สามารถปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขใดๆ ทีจ่ ะได้กาหนดไว้ในสัญญาแต่งตัง้ ผูจ้ ดั จาหน่ ายและ
รับประกันการจาหน่าย หรือ
(ข) เมื่อเกิดเหตุสดุ วิสยั การเปลีย่ นแปลงอย่างมีนยั สาคัญทางด้านการเงิน เศรษฐกิจ หรือการเมือง ทัง้ ใน
ประเทศและต่างประเทศ หรือการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญในธุรกิจหรือการดาเนินงานของ
บริษทั ฯ ทีอ่ าจมีผลกระทบต่อการจัดจาหน่ายหุน้ ในครัง้ นี้
(ค) เมื่อมีเหตุ ท่ที าให้สานัก งานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือหน่ วยงาน
ราชการสังระงั
่ บหรือหยุดการเสนอขายหลักทรัพย์ หรือไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ทเ่ี สนอขายได้
ทัง้ นี้ รายละเอียดและเงื่อนไขในการยกเลิกการเสนอขายหุน้ และการจัดจาหน่ ายหุน้ ดังกล่าวข้างต้น จะ
เป็ นไปตามรายละเอีย ดและเงื่อ นไขที่จะกาหนดไว้ใ นสัญ ญาแต่ ง ตัง้ ผู้จดั จ าหน่ ายและรับ ประกันการ
จาหน่าย (Underwriting Agreement)
ในกรณีทผ่ี จู้ ดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ ายยกเลิกการเสนอขายหุน้ หรือจัดจาหน่ ายหุน้
ในครัง้ นี้จากเหตุดงั กล่าวข้างต้น หรือเหตุอ่นื ที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตัง้ ผู้จดั จาหน่ ายและรับประกันการ
จาหน่ าย (Underwriting Agreement) ผู้จดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ าย และผูจ้ ดั
จาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ ายจะดาเนินการคืนเงินค่าจองซื้อทัง้ จานวนให้แก่ผจู้ องซื้อแต่ละรายที่
จองซือ้ หุน้ ตามรายละเอียดทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.9
6.3.2 ค่าตอบแทนในการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์
บริษัทฯ ตกลงจ่ายเงินค่าตอบแทนการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ าย ให้แก่ผู้จดั จาหน่ าย
หลักทรัพย์ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2 รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ 7,905,000[] บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ ) ภายใน
[] 5 วันนับนับจำกวันที่บริ ษทั ฯ ได้รับเงิ นค่ำจองซื้ อหุ ้นจำกผูจ้ ดั จำหน่ำยครบถ้วนแต่วนั ปิ ดการเสนอขาย
ตามวิธกี ารทีต่ กลงกับบริษทั ฯ โดยการชาระเงินดังกล่าวจะเป็ นไปตามวิธกี ารทีก่ าหนดไว้ในสัญญาแต่งตัง้
ผูจ้ ดั จาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
จ านวนเงิ น ค่ า หุ้ น ที่บ ริ ษั ท ฯ จะได้ ร ับ ทัง้ สิ้น หลัง หัก ค่ า ตอบแทนในการจัด จ าหน่ า ยหุ้ น (ไม่ ร วม
ภาษีมลู ค่าเพิม่ ) โดยประมาณ ดังนี้
6.3.3 จานวนเงินค่าหุน้ ทีบ่ ริษทั ฯได้รบั ทัง้ สิน้ (ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ )
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หุน้ จานวน 85,000,000 หุน้ ในราคาหุน้ ละ [] 3.10 บาท รวม
[]263,500,000 บาท
หัก ค่าตอบแทนในการจัดจาหน่ายหุน้ โดยประมาณ
[]7,905,000 บาท
จานวนเงินค่าหุน้ ทีบ่ ริษทั ฯ จะได้รบั (ก่อนหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ) โดยประมาณ[]295,595,000
จานวนเงินค่าหุน้ ทีบ่ ริษทั ฯ จะได้รบั ต่อหุน้ (ก่อนหักค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ) โดยประมาณ []3.01 บาท
6.4

บาท

ประมาณการค่าใช้จา่ ยในการเสนอขายหลักทรัพย์ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ ม)ประมาณการจานวนเงิ นที่
บริษทั ฯ ได้รบั และค่าใช้จา่ ยในการเสนอขายหลักทรัพย์
ค่าธรรมเนียมคาขออนุญาตเสนอขายหุน้ ทีอ่ อกใหม่

50,000 บาท

ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุน้ สามัญ 2

10,800 บาท

ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิม่ ทุนชาระแล้ว

85,000 บาท

ค่าธรรมเนียมการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
ค่าพิมพ์หนังสือชีช้ วน ใบจองซือ้ หุน้ โดยประมาณ
ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตให้รบั หุน้ สามัญเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน

7,905,000 บาท
153,000 บาท
25,000 บาท

ค่าธรรมเนียมแรกเข้าของการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ไม่รวมค่าธรรมเนียมรายปี ) 71,250 บาท
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ โดยประมาณ/1

3,345,000 บาท

รวมค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์ทงั ้ สิน้

11,845,050 บาท

หมายเหตุ: /1 ค่าใช้จ่ายอื่น รวมถึง ค่าธรรมเนียมทีป่ รึกษาทางการเงิน ค่าธรรมเนียมทีป่ รึกษากฎหมาย และค่า
ประชาสัมพันธ์จานวนเงินทีไ่ ด้รบั จากการเสนอขายหุน้ ครัง้ นี้
[] บาท
หัก ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์ (1)
– ค่าธรรมเนียมคาขออนุญาตเสนอขายหุน้ ทีอ่ อกใหม่
[] บาท
– ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุน้
[] บาท
– ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตให้รบั หลักทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน (2)
[] บาท
– ค่าพิมพ์หนังสือชีช้ วน ใบจองซือ้ โดยประมาณ
[] บาท
– ค่าธรรมเนียมการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
[] บาท
– ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (3)
[] บาท
รวมจานวนเงินทัง้ สิน้
[] บาท
หมายเหตุ (1) ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ และภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย
(2) ไม่รวมค่าธรรมเนียมรายปี
(3) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ประกอบไปด้วยค่าธรรมเนียมทีป่ รึกษาทางการเงิน ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนเพิม่
ทุน และเอกสารต่างๆ รวมทัง้ ค่าโฆษณา และประชาสัมพันธ์ เป็ นต้น
6.5

วิ ธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย์
 สาหรับผูถ้ อื หุน้ สามัญของ TSTE
บริษัท ฯ จะดาเนิ น การให้ บ ริษัท ศูน ย์ร ับ ฝากหลัก ทรัพ ย์ (ประเทศไทย) จ ากัด (“ศู น ย์ร ับ ฝากหลัก ทรัพ ย์ ”)
ดาเนินการจัดส่งเอกสารประกอบการจองซือ้ อันได้แก่ ข้อมูลเกีย่ วกับบริษทั ฯ และข้อมูลการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่
ทุน ใบจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนในส่วนทีใ่ ห้สทิ ธิแก่ผถู้ อื หุน้ สามัญของ TSTE (แบบ ก) และใบรับรองการจองซือ้
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หุน้ ให้แก่ผถู้ อื หุ้นสามัญของ TSTE ทุกรายทีม่ ชี ่อื ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ของ TSTE ณ วันที่ 29
ตุลาคม 2555 ซึง่ เป็ นวันกาหนดรายชื่อผู้ถอื หุ้นทีจ่ ะมีสทิ ธิได้รบั จัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุนของบริษัทฯ (Record
Date) และรวบรวมรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 โดยวิธปี ิ ดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุน้ ในวันที่ 30 ตุลาคม 2555 โดยจะจัดส่งทางไปรษณียล์ งทะเบียน
ภายหลังจากวันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ อื หุน้ ของ TSTE ทัง้ นี้ ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ สามัญของ TSTE ไม่ได้รบั เอกสาร
ดังกล่าว สามารถติดต่ อขอรับเอกสารดังกล่าวได้ท่สี านักงานของผู้จดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการ
จาหน่ายตามทีร่ ะบุในข้อ 6.2.1 ในช่วงเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ 9 พฤศจิกายน 2555 และวันที่ 12
พฤศจิกายน 2555 ถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2555และใบรับรองการจองซือ้ หุน้ ให้แก่ผถู้ อื หุน้ สามัญของ TSTE ที่
มีสทิ ธิได้รบั การจัดสรรหุน้ ของบริษทั ฯ ทุกรายทางไปรษณียล์ งทะเบียน ภายหลังจากวันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ อื หุน้
สามัญของ TSTE
ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ สามัญของ TSTE ไม่ได้รบั เอกสารดังกล่าว สามารถติดต่อขอรับ เอกสารดังกล่าว ได้ทุกวันทา
การตัง้ แต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ทีส่ านักงานของผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ าย
ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2.1 จนถึงวันสิน้ สุดการจองซือ้ สาหรับระยะเวลาทีใ่ ห้สทิ ธิแก่ผถู้ อื หุน้ สามัญของ TSTE โดย
สามารถรับหนังสือชีช้ วนได้ทุกวันทาการตัง้ แต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของสานักงานของผูจ้ ดั การการ
จัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2.1 จนถึงวันสิน้ สุดการจองซือ้ สาหรับระยะเวลาทีใ่ ห้
สิทธิแก่ผถู้ อื หุน้ สามัญของ TSTE
 สาหรับบุคคลทัวไป
่
สามารถติดต่อขอรับหนังสือชีช้ วนและใบจองซือ้ หุน้ สามัญ (แบบ ข) ได้ทส่ี านักงานของผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์
ตามทีร่ ะบุในข้อ 6.2 ในช่วงเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 ถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน
2555
สาหรับนักลงทุนสถาบัน
สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซือ้ หุน้ สามัญ (แบบ ข) ได้ทส่ี านักงานของผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ าย
และรับประกันการจาหน่ ายตามทีร่ ะบุในข้อ 6.2.1 ในช่วงเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ 14 พฤศจิกายน
2555 ถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555
ทัง้ นี้ ผูป้ ระสงค์จะจองซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั ฯ สามารถทาการดาวน์โหลด (Download) หนังสือชีช้ วนซึง่ มีขอ้ มูล
ไม่แตกต่างจากหนังสือชีช้ วนทีย่ ่นื ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สานักงาน
กลต.”) และใบจองซื้อหุ้นสามัญเพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุ้นสามัญครัง้ นี้ได้ก่อนทาการจองซื้อหุ้น
ตัง้ แต่วนั ที่หนังสือ ชี้ชวนมีผลใช้บงั คับจนถึงวันสิน้ สุดการเสนอขาย โดยสามารถทาการดาวน์โหลดหนังสือชี้
ชวนได้จากเว็บไซต์ดงั ต่อไปนี้ www.sec.or.th และ www.tmill.co.th และสามารถทาการดาวน์โหลดใบจองซือ้ หุน้
สามัญจากเว็บไซต์ www.tmill.co.thสามารถติดต่อขอรับหนังสือชีช้ วนและใบจองซือ้ หุน้ สามัญ ได้ทส่ี านักงานและ
สาขาของผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ าย ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2.1 และ/หรือ ผูจ้ ดั จาหน่ าย
และรับประกันการจาหน่ าย ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2.2 ตัง้ แต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันทีห่ นังสือชี้
ชวนมีผลบังคับใช้จนถึงวันสิน้ สุดระยะเวลาการเสนอขาย
 สาหรับผูม้ อี ุปการคุณของบริษทั ฯ
สามารถติดต่อขอรับหนังสือชีช้ วนและใบจองซือ้ หุน้ สามัญ ได้ทส่ี านักงานและสาขาของผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ าย
และรับประกันการจาหน่ าย ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2.1 ตัง้ แต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันทีห่ นังสือชี้
ชวนมีผลบังคับใช้จนถึงวันสิน้ สุดระยะเวลาการเสนอขาย
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ทัง้ นี้ นักลงทุนประเภทผูถ้ ือหุน้ สามัญของ TSTE บุคคลทัวไป
่ และผูม้ อี ุปการคุณของบริษทั ฯ สามารถทาการ
ดาวน์โหลด (Download) หนังสือชีช้ วนซึง่ มีขอ้ มูลตรงกันกับหนังสือชีช้ วนทีย่ ่นื ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จากเว็บไซต์ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ www.sec.or.th เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุน้ สามัญครัง้ นี้ได้ก่อนทาการจองซือ้ หุน้
6.6

วิ ธีการจัดสรรหุ้นที่เสนอขาย
ผู้จดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 จะดาเนินการมิให้มีการจัดสรรหุ้นที่เสนอขายให้แก่ตนเอง
ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มอี านาจควบคุม บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยของบริษัทตนเอง และผู้ท่เี กี่ยวข้องของ
บุคคลดังกล่าวข้างต้น ทัง้ นี้ เป็ นไปตามรายละเอียดทีก่ าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทธ.
70/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกี ารในการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2552 (รวมถึงที่
มีการแก้ไขเพิม่ เติม ) และจะไม่จดั สรรหุ้นที่เสนอขายให้แก่บุคคลของบริษัทฯ ที่ถูกห้ามมิให้จดั สรรหลักทรัพย์
ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 29/2551 เรื่อง การจอง การจัดจาหน่ าย และการจัดสรร
หลักทรัพย์ทอ่ี อกใหม่ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมถึงทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม) เว้นแต่เป็ นการจัดสรรหุน้ ทีเ่ หลือ
จากการจองซือ้ ของผูจ้ องซือ้ ทัง้ หมดและ ทจ. 29/2551 เรื่องการจอง การจัดจาหน่าย และการจัดสรรหลักทรัพย์ท่ี
ออกใหม่ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมถึงทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม) เว้นแต่เป็ นกรณีการจัดสรรหุ้นทีเ่ หลือจาก
การจองซือ้ ของผูจ้ องซือ้ อื่นทัง้ หมด หรือเป็ นการจัดสรรหุน้ ทีใ่ ห้ตามสิทธิทบ่ี ุคคลดังกล่าวได้รบั จากการเป็ นผูถ้ อื
หุน้ ของ TSTE ในการซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนก่อนบุคคลภายนอก (Pre-emptive Right)
การจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนทีเ่ สนอขายในครัง้ นี้แบ่งเป็ น 3 ส่วน กล่าวคือ จัดสรรให้แก่ (ก) ผูถ้ อื หุน้ ของ TSTE
จานวนไม่เกิน 25,350,970 หุน้ (ข) บุคคลทัวไปจ
่ านวนไม่น้อยกว่า 47,649,030 หุน้ และ (ค) นักลงทุนสถาบัน
จานวน 12,000,000 หุน้ ทัง้ นี้ สัดส่วนในการเสนอขายให้กบั บุคคลทีไ่ ม่ใช่สญ
ั ชาติไทยจะเป็ นไปตามทีก่ าหนดไว้
ในข้อบังคับของบริษทั ฯ โดยผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินจิ
ในการเปลีย่ นแปลงจานวนหุน้ ทีจ่ ดั สรรให้แก่นกั ลงทุนในแต่ละประเภทตามความเหมาะสม เพือ่ ให้การเสนอขาย
หุน้ ครัง้ นี้ประสบความสาเร็จสูงสุดบริษทั ฯ มีวตั ถุประสงค์ในการจัดสรรหุน้ ในครัง้ นี้โดยแบ่งออกเป็ น 3 ส่วนคือ
จัดสรรให้แก่ (ก) ผูถ้ อื หุน้ สามัญของ TSTE จานวนไม่เกิน 25,350,970 หุน้ (ข) บุคคลทัวไปจ
่ านวน [] หุน้ (ค)
ผูม้ อี ุปการคุณของบริษทั ฯ จานวน [] หุน้ ทัง้ นี้ สัดส่วนในการเสนอขายให้กบั บุคคลทีไ่ ม่ใช่สญ
ั ชาติไทยจะ
เป็ นไปตามทีก่ าหนดไว้ในข้อบังคับของบริษทั ฯ
การจัดสรรหุน้ ทีเ่ สนอขายในครัง้ นี้ จะไม่จดั สรรให้แก่ผู้จองซื้อรายย่อยอย่างไรก็ดี ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายและ
รับประกันการจาหน่ าย ตามทีร่ ะบุในข้อ 6.2.1 ขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการเปลีย่ นแปลงจานวนหุน้ ที่
จัดสรรให้แก่นกั ลงทุนแต่ละประเภทตามความเหมาะสม
อนึ่ง การจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนในครัง้ นี้เป็ นการปฏิบตั เิ พื่อให้สอดคล้องกับคุณสมบัตทิ ก่ี าหนด เรื่อง การ
กระจายการถือหุน้ รายย่อย ของข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหุน้ สามัญหรือหุน้
บุรมิ สิทธิเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 (รวมถึงทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม)
6.6.1 วิธจี ดั สรรหุน้ จานวนไม่เกิน 25,350,970 หุน้ ให้แก่ผถู้ อื หุน้ สามัญของ TSTE
การจัดสรรหุน้ ให้แก่ผถู้ อื หุน้ สามัญของ TSTE ทีม่ ชี ่อื ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผูถ้ อื หุน้ ของ TSTE ณ
วันที่ 29 ตุลาคม 2555 ซึง่ เป็ นวันกาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีจ่ ะมีสทิ ธิได้รบั จัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของ
บริษทั ฯ (Record Date) และรวบรวมรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธปี ิ ดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุน้ ในวันที่ 30 ตุลาคม 2555 ใน
อัตราส่วน 5.2069 หุน้ สามัญของ TSTE ต่อ 1 หุน้ สามัญของบริษทั ฯ และเศษหุน้ ทีเ่ ป็ นทศนิยมทีเ่ กิดจาก
การคานวณสิทธิจะถูกปดั ทิง้ ทัง้ นี้ ผูถ้ อื หุน้ สามัญของ TSTE มีสทิ ธิในการจองซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั ฯ
ส่วนที่ 3 หน้ า 13
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น้อยกว่าหรือเท่ากับสิทธิทต่ี นได้รบั แต่เมื่อรวมจานวนหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ทีจ่ ดั สรรให้แก่ผถู้ อื หุน้ สามัญ
ของ TSTE ทัง้ สิน้ แล้ว ต้องไม่เกิน 25,350,970 หุน้ โดยจะต้องชาระเงินตามจานวนหุน้ ทีป่ ระสงค์จะจอง
ซือ้ ทัง้ จานวน ทัง้ นี้ ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหุน้
ให้แก่บุคคลอื่นต่อไป หากผูไ้ ด้รบั สิทธิในการจองซือ้ ไม่สามารถนาส่งเอกสารการจองซือ้ หรือปฏิบตั ผิ ดิ
เงื่อนไขการจองซือ้ หรือไม่สามารถจ่ายชาระเงินค่าจองซือ้ หุน้ ได้ครบถ้วนภายในกาหนดระยะเวลาจองซือ้
มีรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยวิธปี ิ ดสมุดทะเบียน เมื่อ
วันที่ [] ทีไ่ ด้รบั สิทธิในการซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั ฯ ในอัตราส่วน 5.2069 หุน้ สามัญของ TSTE ต่อ 1
หุน้ สามัญของบริษทั ฯ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1 บาท และเศษหุน้ ทีเ่ ป็ นทศนิยมทีเ่ กิดจากการคานวณสิทธิจะ
ถูกปดั ทิง้ ทัง้ นี้ ผูถ้ อื หุน้ สามัญของ TSTE มีสทิ ธิในการจองซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั ฯ น้อยกว่าหรือเท่ากับ
สิทธิทต่ี นได้รบั แต่เมื่อรวมจานวนหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ทีจ่ ดั สรรให้แก่ผถู้ อื หุน้ สามัญของ TSTE ทัง้ สิน้
แล้ว ต้องไม่เกิน 25,350,970 หุน้ โดยจะต้องชาระเงินตามจานวนหุน้ ทีป่ ระสงค์จะจองซือ้ ทัง้ จานวน ทัง้ นี้
ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหุน้ ให้แก่บุคคลอืน่ ต่อไป
หากผูไ้ ด้รบั สิทธิในการจองซือ้ ไม่สามารถนาส่งเอกสารการจองซือ้
หรือปฏิบตั ผิ ิดเงื่อนไขการจองซือ้
หรือไม่สามารถจ่ายชาระเงินค่าจองซือ้ หุน้ ได้ครบถ้วนภายในกาหนดระยะเวลาจองซือ้
ในการจัดสรรหุน้ ให้แก่ผถู้ อื หุน้ สามัญของ TSTE ข้างต้น หากมีหนุ้ เหลือจากการใช้สทิ ธิของผูถ้ อื หุน้ สามัญ
ของ TSTE ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจัดจาหน่ าย และ/หรือคณะกรรมการบริหารของ
บริษทั ฯ มีอานาจจัดสรรหุน้ ดังกล่าวเพื่อเสนอขายต่อบุคคลทัวไป
่ และผูม้ อี ุปการคุณของบริษทั ฯ ตลอดจน
กาหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดทีจ่ าเป็ นเกีย่ วกับการเสนอขายหุน้ ดังกล่าวตามทีเ่ ห็นเหมาะสม และ
ไม่ขดั แย้งกับกฎหมาย และ/หรือ กฎหรือระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องของสานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ
และ/หรือ หน่วยงานอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง เพื่อให้การเสนอขายหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ในครัง้ นี้ประสบความสาเร็จ
สูงสุด
ทัง้ นี้ ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุนให้แก่ผถู้ ือหุ้นสามัญของ TSTE ในครัง้ นี้ จะรวมถึงการจัดสรรหุ้น
ให้แก่ผถู้ ือหุ้นรายใหญ่ ผู้มอี านาจควบคุม กรรมการ หรือผู้บริหารของบริษทั ฯ รวมถึงผู้ท่เี กี่ยวข้องของ
บุคคลดังกล่าวซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้ สามัญของ TSTE ที่มสี ทิ ธิได้รบั การจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ
ตามสัดส่วนการถือหุน้ ใน TSTE ซึง่ การจัดสรรหุน้ ดังกล่าวได้รบั การอนุ มตั จิ ากทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้
ครัง้ ที่ 2/2555 ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2555 และได้รบั การผ่อนผันการจัดสรรหุน้ ทีอ่ อกใหม่
ให้กบั ผูม้ อี านาจควบคุม กรรมการ และผูท้ เ่ี กีย่ วข้องของบุคคลดังกล่าวจากสานักงาน กลต. แล้ว เมื่อวันที่
24 ตุลาคม 2555 โดยมีรายละเอียดของการจัดสรร ดังนี้
ชื่อ-สกุล

บมจ. น้ าตาลขอนแก่น
นายปรีชา อรรถวิภชั น์
นายประภาส ชุตมิ าวร
พันธ์

ความสัมพันธ์กบั บริษทั ฯ

จานวนหุน้ ที่
ถือในบริษทั
ฯ ก่อนการ
จัดสรร

ผูม้ อี านาจควบคุม1)
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร

195,300
1,0003)

ส่วนที่ 3 หน้ า 14

สัดส่วน
ร้อยละ

จานวนหุน้ ที่
ได้รบั การ
จัดสรร
(Pre-emptive
Right)

0.07
0.00
0.00

6,038,095
10,5622)
620,2073)

จานวนหุน้ ที่ สัดส่วน
ถือในบริษทั ฯ ร้อยละ
ภายหลังการ
จัดสรร
6,233,395
10,5622)
621,2073)

2.19
0.00
0.22
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นายชนะชัย ชุตมิ าวรพันธ์ กรรมการบริหาร
นายชาญกฤช เดชวิทกั ษ์ กรรมการบริหาร /
กรรมการผูจ้ ดั การ
นายธนดล สุจภิ ญ
ิ โญ
กรรมการ
นายสมชาย ชินธรรมมิตร์ กรรมการ
นายชลัช ชินธรรมมิตร์
กรรมการ
หมายเหตุ :

137,600
2,0004)

0.05
0.00

5,545,272
2,069,9844)

5,682,872
2,071,9844)

1.99
0.73

2,0005)
-

0.00
0.00
0.00

1,150,2155)
54,0606)
12,675

1,152,2155)
54,0606)
12,675

0.40
0.02
0.00

1) ณ วันที่ 3 เมษายน 2555 บมจ. น้าตาลขอนแก่น ถือหุน้ ร้อยละ 23.82 ใน TSTE ซึ่งถือหุน้ บริษทั ฯ ร้อยละ 98.82
ณ วันที่ 26 เมษายน 2555
2) คานวนจากหุน้ ทีถ่ อื โดย นางศรีวรรณ อรรถวิภชั น์ คู่สมรสของนายปรีชา อรรถวิภชั น์
3) รวมหุน้ ทีถ่ อื โดย นางสุมติ รา ชุตมิ าวรพันธ์ คู่สมรสของนายประภาส ชุตมิ าวรพันธ์
4) รวมหุน้ ทีถ่ อื โดย นางเยาวนุช เดชวิทกั ษ์ คู่สมรสของนายชาญกฤช เดชวิทกั ษ์
5) รวมหุน้ ทีถ่ อื โดย นางสาวเยาวลักษณ์ ชุตมิ าวรพันธ์ คู่สมรสของนายธนดล สุจภิ ญ
ิ โญ
6) รวมหุน้ ทีถ่ อื โดย นายศรัณย์ ชินธรรมมิตร์ บุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะของนายสมชาย ชินธรรมิตร์

6.6.2 วิธจี ดั สรรหุน้ จานวน 47,649,030[] หุน้ ให้แก่บุคคลทัวไป
่
การจัดสรรหุน้ ให้แก่บุคคลทัวไป
่ ให้อยู่ในดุลยพินิจของผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์แต่ละราย ตามทีร่ ะบุในข้อ
6.2 โดยจะทาการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดในจานวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้น
ให้แก่บุคคลใดก็ได้ แต่ต้องมีจานวนขัน้ ต่ าจานวน 1,000 หุน้ และต้องเป็ นทวีคูณของ 100 หุน้ และหาก
ยอดการจองซือ้ หุน้ ของผูจ้ องซือ้ บุคคลทัวไปครบตามจ
่
านวนทีก่ าหนดแล้ว ผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ตาม
ข้อ 6.2 ขอสงวนสิทธิในการปิ ดรับจองซือ้ หุน้ ของบุคคลทัวไปก่
่ อนครบกาหนดระยะเวลาการจองซือ้
6.6.3 วิธจี ดั สรรหุน้ จานวน [] 12,000,000 หุน้ ให้แก่ผมู้ อี ุปการคุณของบริษทั ฯนักลงทุนสถาบัน
การจัดสรรหุ้นให้แก่นักลงทุนสถาบันให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการ
จาหน่ าย โดยจะทาการจัดสรรหุน้ ให้กบั บุคคลใดในจานวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรร
หุน้ ให้กบั บุคคลใดก็การจัดสรรหุน้ ให้แก่ผมู้ อี ุปการคุณของบริษทั ฯ ให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษทั ฯ โดยจะ
จัดสรรหุ้นให้กบั บุคคลใดในจานวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้กบั บุคคลใดก็ได้
แต่ตอ้ งมีจานวนขัน้ ต่าจานวน 1,000 หุน้ และต้องเป็ นทวีคณ
ู ของ 100 หุน้ และหากยอดการจองซือ้ หุน้ ของ
ผูม้ อี ุปการคุณของ บริษัทฯ ครบตามจานวนที่กาหนดแล้ว ผู้จดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการ
จาหน่ายขอสงวนสิทธิในการปิ ดรับจองซือ้ หุน้ ก่อนครบกาหนดระยะเวลาการจองซือ้
สาหรับหุน้ ทีเ่ หลือจากการจัดสรรข้างต้น ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ ายตามทีร่ ะบุไว้
ในข้อ 6.2.1 ขอสงวนสิทธิในการนามาจัดสรรให้แก่นกั ลงทุนประเภทใดก็ได้
6.7

วันและวิ ธีการจอง และการชาระเงิ นค่าจองซื้อหลักทรัพย์วิธีการจัดสรรหุ้นที่เสนอขาย
6.7.1 สาหรับผูถ้ อื หุน้ สามัญของ TSTE
ผูจ้ องซือ้ ประเภทผูถ้ อื หุน้ สามัญของ TSTE [จะได้รบั สิทธิการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ ก่อนผู้
จองซือ้ ประเภทบุคคลทัวไป
่ และผูม้ อี ุปการะคุณของบริษทั ฯ] โดยจะต้องจองซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั ฯ ใน
อัตราส่วน 5.2069 หุน้ สามัญของ TSTE ต่อ 1 หุน้ สามัญของบริษทั ฯ และเศษหุน้ ทีเ่ ป็ นทศนิยมทีเ่ กิดจาก
การคานวณสิทธิจะถูกปดั ทิง้ ทัง้ นี้ ผูถ้ อื หุน้ สามัญของ TSTE มีสทิ ธิในการจองซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั ฯ
น้อยกว่าหรือเท่ากับสิทธิทต่ี นได้รบั แต่เมื่อรวมจานวนหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ทีจ่ ดั สรรให้แก่ผถู้ อื หุน้ สามัญ
ของ TSTE ทัง้ สิน้ ต้องไม่เกิน 25,350,970 หุน้ และหากมีหนุ้ เหลือจากการใช้สทิ ธิของผูถ้ อื หุน้ สามัญของ
ส่วนที่ 3 หน้ า 15
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TSTE ผู้จดั การการจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ าย หรือคณะกรรมการบริษัท มีอานาจจัดสรรหุ้น
ดังกล่าว เพื่อเสนอขายต่อบุคคลทัวไป
่ และผู้มอี ุปการคุณของบริษัทฯ ต่ อไป โดยผู้จองซื้อสามารถยื่น
เอกสารการจองซือ้ ได้ทส่ี านักงานใหญ่ของผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ าย ตามทีร่ ะบุ
ไว้ในข้อ 6.2.1 ตัง้ แต่เวลาเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ ของวันที่ 9 พฤศจิกายน 2555 และ
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2555 ถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2555[] โดยจะต้องปฏิบตั ติ ามวิธกี ารดังต่อไปนี้
(ก) ผู้จองซื้อจะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้น (แบบ ก) และแบบประเมินประเภท
ความเสีย่ งในการลงทุนทีเ่ หมาะสม (Suitability Test) ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลายมือ
ชื่อ หากผู้จองซื้อเป็ นนิติบุคคล ใบจองซื้อหุ้นจะต้องลงนามโดยผู้มอี านาจผูกพันของนิติบุคคลนัน้
พร้อมประทับตราสาคัญของนิตบิ ุคคล (ถ้ามี) พร้อมทัง้ แนบใบรับรองการจองซือ้ หุน้ หรือเอกสารอื่นที่
ยืนยันการได้รบั สิทธิการจองซือ้ และแนบเอกสารประกอบการจองซือ้ ดังต่อไปนี้ผจู้ องซือ้ จะต้องกรอก
รายละเอียดการจองซือ้ ใน “ใบจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนในส่วนทีใ่ ห้สทิ ธิแก่ผถู้ อื หุน้ สามัญของ TSTE
(แบบ ก)” ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลายมือชื่อ หากผูจ้ องซือ้ เป็ นนิตบิ ุคคล ใบจองซือ้
หุน้ จะต้องลงนามโดยผูม้ อี านาจลงนามของนิตบิ ุคคลนัน้ พร้อมประทับตราสาคัญของนิตบิ ุคคล (ถ้ามี)
พร้อมทัง้ แนบใบรับรองการจองซื้อหุ้น หรือเอกสารอื่นที่ยนื ยันการได้รบั สิทธิการจองซื้อ และแนบ
เอกสารประกอบการจองซือ้ ดังต่อไปนี้
 ผูจ้ องซือ้ ประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
 : สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนทีย่ งั ไม่หมดอายุพร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง หรือใน
กรณีทไ่ี ม่มบี ตั รประจาตัวประชาชน ให้แนบสาเนาทะเบียนบ้านหรือสาเนาเอกสารทางราชการ
อื่น ทีม่ เี ลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง (กรณีผจู้ องซือ้ เป็ น
ผูเ้ ยาว์ จะต้องแนบหนังสือแสดงความยินยอมของผูป้ กครอง (บิดา/มารดา) พร้อมทัง้ สาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชนของผู้ปกครองที่ยงั ไม่หมดอายุและสาเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่
พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูป้ กครองของผูเ้ ยาว์)
 ผูจ้ องซือ้ ประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว :
 สาเนาหนังสือเดินทางหรือสาเนาใบต่างด้าวทีย่ งั ไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสาเนา
ถูกต้อง (กรณีผู้จองซือ้ เป็ นผูเ้ ยาว์ จะต้องแนบหลักฐานทีแ่ สดงว่าสามารถจองซือ้ หุน้ ได้โดยถูกต้อง
ตามกฎหมาย)
 ผูจ้ องซือ้ ประเภทนิตบิ ุคคลทีจ่ ดทะเบียนในประเทศไทย
 : สาเนาหนังสือรับรองทีอ่ อกโดยกระทรวงพาณิชย์ทอ่ี อกไม่เกิน 12 เดือนก่อนวันจองซือ้
พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ อี านาจลงนามของนิตบิ ุคคลนัน้ และประทับตราสาคัญ
ของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาใบต่างด้าว หรือสาเนา
หนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ที่ยงั ไม่หมดอายุของผู้มีอานาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว
พร้อมรับรองสาเนาถูกต้องสาเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ท่อี อกไม่เกิน 6
เดือนก่อนวันจองซือ้ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ อี านาจลงนามของนิตบิ ุคคลนัน้
และประทับตราสาคัญของนิตบิ ุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาใบ
ต่างด้าว หรือสาเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ทีย่ งั ไม่หมดอายุ ของผูม้ อี านาจลงนามของ
นิตบิ ุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
 ผูจ้ องซือ้ ประเภทนิตบิ ุคคลทีจ่ ดทะเบียนในต่างประเทศ :
 สาเนาหนังสือสาคัญการจัดตัง้ บริษทั (Certificate of Incorporation) หนังสือบริคณห์สนธิ
ข้อบังคับ และหนังสือรับรอง (Affidavit) ทีอ่ อกไม่เกิน 12 เดือนก่อนวันจองซือ้ พร้อมลงนาม
ส่วนที่ 3 หน้ า 16
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รับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ อี านาจลงนามของนิตบิ ุคคลนัน้ และประทับตราสาคัญของนิตบิ ุคคล
(ถ้ามี) สาเนาเอกสารประกอบข้างต้นทัง้ หมดทีล่ งลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องแล้ว ต้องได้รบั
การรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้าหน้าทีข่ องสถานทูตไทย
หรือสถานกงสุลไทยในประเทศทีเ่ อกสารดังกล่าวได้จดั ทาหรือรับรองความถูกต้อง และมีอายุไม่
เกิน 1 ปี ก่อนวันจองซือ้ พร้อมแนบสาเนาใบต่างด้าว หรือสาเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ที่
ยังไม่หมดอายุของผู้มอี านาจลงนามของนิตบิ ุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง สาเนา
หนังสือสาคัญการจัดตัง้ บริษทั ฯ หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และหนังสือรับรองทีอ่ อกไม่เกิน
6 เดือนก่อนวันจองซือ้ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ อี านาจลงนามของนิตบิ ุคคลนัน้
และประทับตราสาคัญของนิตบิ ุคคล (ถ้ามี)
สาเนาเอกสารประกอบข้างต้นทัง้ หมดที่ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องแล้ว ต้องได้ รบั การ
รับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้าหน้าทีข่ องสถานทูตไทย หรือ
สถานกงสุลไทยในประเทศทีเ่ อกสารดังกล่าวได้จดั ทาหรือรับรองความถูกต้อง และมีอายุไม่เกิน
1 ปี ก่อนวันจองซือ้
 สาเนาใบต่างด้าว หรือสาเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ทีย่ งั ไม่หมดอายุของผูม้ อี านาจ
ลงนามของนิตบิ ุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
(ข) ผูจ้ องซือ้ ต้องชาระเงินค่าจองซือ้ หุน้ ครัง้ เดียวเต็มจานวนทีจ่ องซือ้ โดยมีวธิ กี ารชาระเงินดังนี้
 หากทาการจองซือ้ ในวันที่ [] ตัง้ แต่เวลา 9:00 น. ถึง 12:00 น. ผูจ้ องซือ้ จะต้องชาระเงินค่าจอง
ซือ้ ครัง้ เดียวเต็มจานวนทีจ่ องซือ้ ในราคาเสนอขาย [] บาทต่อหุน้ โดยชาระเป็ นเงินโอน เงินโอน
อัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือทีเ่ รียกว่า “เช็ค
ธนาคาร”) หรือดร๊าฟท์ ลงวันที่ [] และสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสานักหักบัญชีในเขต
กรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วันทาการถัดไปเท่านัน้
ทัง้ นี้ การชาระเงินค่าของซือ้ ผ่านระบบโอนเงินอัตโนมัตจิ ะกระทาได้ เฉพาะผูจ้ องซือ้ ทีไ่ ด้เปิ ด
บัญชีเพื่อซือ้ ขายหลักทรัพย์กบั ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย ตามทีร่ ะบุไว้
ในข้อ6.2.1 ทีไ่ ด้ดาเนินการแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชาระค่าภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ
และระบบการโอนเงินอัตโนมัตดิ งั กล่าวมีผลใช้บงั คับแล้วในวันจองซือ้
 หากทาการจองซือ้ หลังเวลา 12.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ [] ผูจ้ องซือ้ จะต้องชาระค่าจอง
ซือ้ ครัง้ เดียวเต็มจานวนทีจ่ องซือ้ โดยชาระเป็ นเงินโอน หรือเงินโอนอัตโนมัติ เท่านัน้
 ผูจ้ องซือ้ ทีช่ าระค่าจองซือ้ หุน้ สามัญด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ให้ขดี คร่อมเฉพาะ
สังจ่
่ ายเข้าบัญชีจองซือ้ ตามทีผ่ จู้ ดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ าย ตามทีร่ ะบุไว้
ในข้อ 6.2.1 พร้อมทัง้ เขียนชื่อ นามสกุล ทีอ่ ยู่ และเบอร์โทรศัพท์ทส่ี ามารถติดต่อได้ไว้
ด้านหลังของเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ในกรณีโอนเงิน ให้ผจู้ องซือ้ โอนเงินเข้าบัญชี
“บริษทั หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด (มหาชน) เพื่อการจองซือ้ หุน้ ” เลขทีบ่ ญ
ั ชี 142-3-067444 ประเภทบัญชีกระแสรายวัน ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) สาขาสาทร โดยผูจ้ ดั การการ
จัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย จะดาเนินการโอนเงินของยอดจองซือ้ รวมในส่วนของตน
เข้าบัญชีช่อื [] เลขทีบ่ ญ
ั ชี [] ประเภทบัญชี [] ธนาคาร [] สาขา [] ต่อไป
(ค) จองซือ้ สามารถจองซื้อได้ทส่ี านักงานใหญ่หรือสาขาของผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการ
จาหน่ าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตัง้ แต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา
16.00 น. ของวันที่ 9 พฤศจิกายน 2555 และวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555 ถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน
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2555ผูจ้ องซือ้ ต้องนา “ใบจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนในส่วนทีใ่ ห้สทิ ธิแก่ผถู้ อื หุน้ สามัญของ TSTE (แบบ
ก)” เอกสารประกอบการจองซือ้ ในข้อ (ก) พร้อมเงินค่าจองซือ้ หรือหลักฐานทีแ่ สดงว่ามีการชาระเงิน
ค่าจองซือ้ หุน้ หรือโอนเงินค่าจองซือ้ หุน้ ตามข้อ (ข) มายื่นความจานงขอจองซือ้ หุน้ และชาระเงินได้ท่ี
ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ าย ตามสถานทีท่ ไ่ี ด้ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ตัง้ แต่เวลา
9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ [] ถึงวันที่ []
(ข)
(ค) ผูจ้ องซือ้ ต้องชาระเงินค่าจองซือ้ หุน้ ครัง้ เดียวเต็มจานวนทีจ่ องซือ้ ณ วันจองซือ้ โดยมีวธิ กี ารชาระเงิน
ดังนี้
 หากทาการจองซือ้ ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2555 ตัง้ แต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. และ
ในวันที่ 12พฤศจิกายน 2555 ตัง้ แต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ผูจ้ องซือ้ จะต้องชาระ
เงิน ค่ า จองซื้อ ครัง้ เดีย วเต็ม จ านวนที่จ องซื้อ โดยช าระเป็ น เงิน โอน เงิน โอนอัต โนมัติ
(Automatic Transfer System หรือ ATS) เช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า "เช็ค
ธนาคาร") หรื อ ดร๊ า ฟท์ แ ละต้ อ งสามารถเรี ย กเก็ บ เงิ น ได้ จ ากส านั ก บั ญ ชี ใ นเขต
กรุ ง เทพมหานครภายในวัน ท าการถัด ไป โดยหากช าระเป็ น เช็ค หรือ แคชเชีย ร์เ ช็ค หรื
อดร๊าฟท์ ให้ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2555 หรือวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555 เท่านัน้ ทัง้ นี้
การชาระเงินค่าจองซือ้ ผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัตจิ ะกระทาได้เฉพาะผูจ้ องซื้ อทีไ่ ด้เปิ ด
บัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์กบั ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ าย ตามที่
ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ทีไ่ ด้ดาเนินการแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชาระค่าภาระผูกพันโดย
อัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัตดิ งั กล่าวมีผลใช้บงั คับแล้วในวันจองซือ้
 หากทาการจองซื้อในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555 ตัง้ แต่เวลา 12.00 น. ถึงเวลา 16.00 น.
และในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2555 ตัง้ แต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ผูจ้ องซือ้ จะต้อง
ชาระค่าจองซือ้ ครัง้ เดียวเต็มจานวนทีจ่ องซื้อ โดยชาระเป็ นเงินโอน หรือเงินโอนอัตโนมัติ
เท่านัน้
 ผูจ้ องซือ้ ทีช่ าระค่าจองซือ้ หุน้ สามัญด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ให้ขดี คร่อมสัง่
จ่ายเข้าบัญชีบริษทั หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด (มหาชน) เพือ่ จองซือ้ หลักทรัพย์ พร้อม
ทัง้ เขียนชื่อ นามสกุล ทีอ่ ยู่ และเบอร์โทรศัพท์ทส่ี ามารถติดต่อได้ไว้ดา้ นหลังของเช็ค หรือ
แคชเชียร์เช็คหรือดร๊าฟท์ ในกรณีโอนเงิน ให้ผจู้ องซือ้ โอนเงินเข้าบัญชี "บริษทั หลักทรัพย์
เอเซีย พลัส จากัด (มหาชน) เพื่อจองซือ้ หลักทรัพย์" เลขทีบ่ ญ
ั ชี 101-301098-5 ประเภท
บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) สาขาถนนสาทร โดยผูจ้ ดั การ
การจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายจะดาเนินการโอนเงินของยอดจองซือ้ เข้าบัญชี
"บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน) เพื่อจองซือ้ หลักทรัพย์" เลขทีบ่ ญ
ั ชี 343301034-7 ประเภทบัญชีกระแสรายวัน ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) สาขาปูเ่ จ้า
สมิงพราย ต่อไป
(ง) ผูจ้ องซื้อที่ย่น
ื ความจานงในการจองซื้อและได้ชาระค่าจองซื้อหุ้นสามัญ

แล้ว จะยกเลิก การจองซื้อ และขอเงิน คืน ไม่ไ ด้ ทัง้ นี้ ผู้จ ัดการการจัด
จาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายมีสทิ ธิยกเลิกการจองซือ้ ของผูจ้ องซือ้
ทีด่ าเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 6.7.1 (ก)-(ค)
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(ง)

(จ)

(ฉ)

 ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย และบริษทั ฯ จะนาเศษหุน้ ทีเ่ กิดจากการ
ปดั เศษทศนิยมไปรวมกับหุน้ ทีเ่ หลือจากการจองซือ้ หุน้ ทีผ่ ถู้ อื หุน้ สามัญของ TSTE สละสิทธิ
หรือใช้สทิ ธิไม่ครบตามจานวนทีไ่ ด้รบั สิทธิหรือไม่ได้ชาระเงินค่าจองซือ้ หุน้ ภายในเวลาที่
กาหนด หรือด้วยเหตุอ่นื ใด (รวมเรียกว่า “หุน้ ส่วนทีเ่ หลือ”)ไปจัดสรรให้แก่ผลู้ งทุน
ประเภทบุคคลทัวไป
่ และผูม้ อี ุปการคุณของบริษทั ฯ ตามดุลยพินิจของผูจ้ ดั การการจัด
จาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2.1
ผูจ้ องซือ้ ต้องนาใบจองซือ้ หุน้ (แบบ ก) ใบรับรองการจองซือ้ หุน้ แบบประเมินประเภทความเสีย่ งใน
การลงทุนทีเ่ หมาะสม (Suitability Test) และเอกสารประกอบการจองซือ้ ในข้อ 6.7.1 (ก) พร้อมเงิน
ค่าจองซือ้ ตามข้อ 6.7.1 (ค) มายื่นความจานงขอจองซือ้ หุน้ และชาระเงินได้ทผ่ี จู้ ดั การการจัดจาหน่าย
และรับประกันการจาหน่าย ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2.1 ตัง้ แต่เวลา 9.00 น. ถึง เวลา 16.00 น. ของ
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2555 และวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555 ถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2555
ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2.1 จะนาเช็ค แคชเชียร์
เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ ของผูจ้ องซือ้ ทุกรายเข้าบัญชีเพื่อเรียกเก็บเงิน และจะตัดสิทธิการจองซือ้ หุน้
สามัญของผูจ้ องซือ้ หุน้ รายทีธ่ นาคารไม่สามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ได้
จากการเรียกเก็บเงินครัง้ แรก
ผูจ้ องซือ้ ทีย่ ่นื ความจานงในการจองซือ้ และได้ชาระค่าจองซือ้ หุน้ แล้ว จะยกเลิกการจองซือ้ และขอเงิน
คืนไม่ได้ ทัง้ นี้ ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายมีสทิ ธิยกเลิกการจองซือ้ ของผูจ้ อง
ซือ้ ทีด่ าเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 6.7.1 (ก)-(ง)

6.7.2 สาหรับผูจ้ องซือ้ ประเภทบุคคลทัวไป
่
(ก)

ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อหุ้นขัน้ ต่ าจานวน 1,000 หุ้น และเป็ นจานวนทวีคูณของ 100 หุ้น โดยผู้จองซื้อ
จะต้องกรอกรายละเอียดการจองซือ้ ในใบจองซือ้ หุน้ (แบบ ข) และแบบประเมินประเภทความเสีย่ งในการ
ลงทุนทีเ่ หมาะสม (Suitability Test) ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลายมือชื่อ หากผูจ้ องซือ้ เป็ น
นิตบิ ุคคล ใบจองซือ้ หุน้ จะต้องลงนามโดยผูม้ อี านาจผูกพันของนิตบิ ุคคลนัน้ พร้อมประทับตราสาคัญของ
นิตบิ ุคคล (ถ้ามี) และแนบเอกสารดังต่อไปนี้
 ผูจ้ องซือ้ ประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนทีย่ งั ไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง หรือในกรณีทบ่ี ตั ร
ประจาตัวประชาชนหมดอายุให้แนบสาเนาทะเบียนบ้านทีม่ เี ลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก หรือ
สาเนาเอกสารทางราชการอื่นทีม่ เี ลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
ในกรณีผจู้ องซือ้ เป็ นผูเ้ ยาว์ จะต้องแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูเ้ ยาว์ (ถ้ามี) คายินยอม
จากผูป้ กครอง สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูป้ กครอง (บิดา/มารดา หรือผูแ้ ทนโดยชอบธรรม)
ทีย่ งั ไม่หมดอายุ และสาเนาทะเบียนบ้านทีผ่ เู้ ยาว์อาศัยอยู่พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
 ผูจ้ องซือ้ ประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว
สาเนาหนังสือเดินทางหรือสาเนาใบต่างด้าวทีย่ งั ไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
 ผูจ้ องซือ้ ประเภทนิตบิ ุคคลทีจ่ ดทะเบียนในประเทศไทย
สาเนาหนังสือรับรองทีอ่ อกโดยกระทรวงพาณิชย์ทอ่ี อกไม่เกิน 12 เดือนก่อนวันจองซือ้ พร้อมลงนาม
รับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ อี านาจลงนามของนิตบิ ุคคลนัน้ และประทับตราสาคัญของนิตบิ ุคคล (ถ้า
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มี) พร้อมแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนสาเนาใบต่างด้าว หรือสาเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่
กรณี) ทีย่ งั ไม่หมดอายุของผูม้ อี านาจลงนามของนิตบิ ุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
 ผูจ้ องซือ้ ประเภทนิตบิ ุคคลทีจ่ ดทะเบียนในต่างประเทศ
สาเนาหนังสือสาคัญการจัดตัง้ บริษทั (Certificate of Incorporation) หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ
และหนังสือรับรอง (Affidavit) ที่ออกไม่เกิน 12 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสาเนา
ถูกต้องโดยผู้มีอานาจลงนามของนิติบุคคลนัน้ และประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) สาเนา
เอกสารประกอบข้างต้นทัง้ หมดทีล่ งลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องแล้ว ต้องได้รบั การรับรองลายมือ
ชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้าหน้าทีข่ องสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยใน
ประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จดั ทาหรือรับรองความถูกต้อง และมี อายุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันจองซื้อ
พร้อมแนบสาเนาใบต่ างด้าว หรือสาเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่ กรณี ) ที่ยงั ไม่หมดอายุของผู้มี
อานาจลงนามของนิตบิ ุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(ข)

ผูจ้ องซือ้ สามารถจองซือ้ ได้ทส่ี านักงานใหญ่หรือสาขาของผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์ ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2
ภายในระยะเวลาการจองซือ้ คือ ตัง้ แต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 14 พฤศจิกายน 2555
ถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555

(ค)

ผูจ้ องซือ้ ต้องชาระเงินค่าจองซือ้ หุน้ ครัง้ เดียวเต็มจานวนทีจ่ องซือ้ ณ วันจองซือ้ โดยมีวธิ กี ารชาระเงิน ดังนี้
 หากทาการจองซือ้ ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 ตัง้ แต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. และในวันที่
15 พฤศจิกายน 2555 ตัง้ แต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ผูจ้ องซือ้ จะต้องชาระเงินค่าจองซือ้ ครัง้
เดียวเต็มจานวนที่จองซื้อ โดยชาระเป็ นเงินโอน เงินโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System
หรือ ATS) เช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค (หรือทีเ่ รียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือดร๊าฟท์และต้องสามารถเรียก
เก็บเงินได้จากสานักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครภายในวันทาการถัดไป โดยหากชาระเป็ นเช็คหรือ
แคชเชีย ร์เ ช็คหรือดร๊ าฟท์ ให้ลงวัน ที่ 14 พฤศจิก ายน 2555 หรือวัน ที่ 15 พฤศจิก ายน 2555
เท่านัน้ ทัง้ นี้ การชาระเงินค่าจองซือ้ ผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัตจิ ะกระทาได้เฉพาะผูจ้ องซือ้ ทีไ่ ด้
เปิ ดบัญชีเพื่อซือ้ ขายหลักทรัพย์กบั ผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2 ทีไ่ ด้ดาเนินการ
แจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชาระค่าภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติ
ดังกล่าวมีผลใช้บงั คับแล้วในวันจองซือ้
 หากทาการจองซือ้ ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2555 ตัง้ แต่เวลา 12.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. และในวันที่
16 พฤศจิกายน 2555 ตัง้ แต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ผู้จองซื้อจะต้องชาระค่าจองซื้อครัง้
เดียวเต็มจานวนทีจ่ องซือ้ โดยชาระเป็ นเงินโอน หรือเงินโอนอัตโนมัตเิ ท่านัน้
 ผูจ้ องซือ้ ที่ชาระค่าจองซือ้ หุน้ สามัญด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ให้ขดี คร่อมสังจ่
่ ายเข้า
บัญชีจองซือ้ หุน้ ทีผ่ จู้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2 กาหนด พร้อมทัง้ เขียนชื่อ นามสกุล
ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ท่สี ามารถติดต่อได้ไว้ด้านหลังของเช็ค หรือแคชเชียร์เช็คหรือดร๊าฟท์ ใน
กรณีโอนเงิน ให้ผู้จองซื้อโอนเงินเข้าบัญชีตามที่ผู้จดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ ตามข้อ 6.2 แต่ ละราย
กาหนด โดยผูจ้ ดั จาหน่ายแต่ละรายจะดาเนินการโอนเงินของยอดจองซือ้ รวมในส่วนของตนเข้าบัญชี
“บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จ ากัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหลัก ทรัพ ย์ ” เลขที่บ ัญชี 343-301034-7
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) สาขาปูเ่ จ้าสมิงพราย ต่อไป

(ง)

ผูจ้ องซือ้ ต้องนาใบจองซือ้ (แบบ ข) แบบประเมินประเภทความเสีย่ งในการลงทุนทีเ่ หมาะสม (Suitability
Test) และเอกสารประกอบการจองซือ้ ในข้อ 6.7.2 (ก) พร้อมเงินค่าจองซือ้ ตามข้อ 6.7.2 (ค) มายื่นความ
ส่วนที่ 3 หน้ า 20

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)

จานงขอจองซือ้ หุน้ และชาระเงินได้ทผ่ี จู้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์ตามสถานทีท่ ไ่ี ด้ระบุไว้ในข้อ 6.2 ตัง้ แต่เวลา
9.00 น. ถึง เวลา 16.00 น. ของวันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 ถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555
(จ)

ผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2 จะนาเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ของผูจ้ องซือ้ ทุกรายเข้าบัญชี
ของผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์เพื่อเรียกเก็บเงิน และจะตัดสิทธิการจองซือ้ หุน้ สามัญของผูจ้ องซือ้ หุน้ รายที่
ธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ได้จากการเรียกเก็บเงินครัง้ แรก

(ฉ)

ผูจ้ องซือ้ ทีย่ ่นื ความจานงในการจองซือ้ และได้ชาระค่าจองซือ้ หุน้ สามัญแล้ว จะยกเลิกการจองซือ้ และขอ
เงินคืนไม่ได้ ทัง้ นี้ ผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์มสี ทิ ธิยกเลิกการจองซือ้ ของผูจ้ องซือ้ ทีด่ าเนินการไม่ครบถ้วน
ตามข้อ 6.7.2 (ก)-(ง)

6.7.3 ผูจ้ องซือ้ ประเภทบุคคลทั ่วไป จะต้องจองซือ้ ขัน้ ต่าจานวน 1,000 หุน้ และเพิม่ เป็ นทวีคูณของ 100 หุน้ โดยสามารถจองซื้อ
ผ่านผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 ตัง้ แต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ [] ถึงวันที่ [] โดยจะต้อง
ปฏิบตั ติ ามวิธกี ารดังต่อไปนี้

(ก)

กรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้นให้ถูกต้อ งครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลายมือชื่อ หากผูจ้ องซื้อเป็ นนิติ
บุคคล ใบจองซือ้ หุน้ จะต้องลงนามโดยผูม้ อี านาจลงนามของนิตบิ ุคคลนัน้ พร้อมประทับตราสาคัญของนิตบิ ุคคล (ถ้ามี) และแนบ
เอกสารประกอบการจองซือ้ ดังต่อไปนี้

ผูจ้ องซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนที่ยงั ไม่หมดอายุพร้อมลงนามรับรอง
สาเนาถูกต้อง หรือในกรณีท่ไี ม่มบี ตั รประจาตัวประชาชน ให้แนบสาเนาทะเบียนบ้านหรือสาเนาเอกสารทางราชการอื่น ที่มเี ลข
ประจาตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง (กรณีผจู้ องซื้อเป็ นผูเ้ ยาว์ จะต้องแนบหนังสือแสดงความยินยอม
ของผูป้ กครอง (บิดา/มารดา) พร้อมทัง้ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูป้ กครองที่ยงั ไม่หมดอายุ และสาเนาทะเบียนบ้านที่
ผูเ้ ยาว์อาศัยอยูพ่ ร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูป้ กครองของผูเ้ ยาว์)

ผูจ้ องซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว : สาเนาหนังสือเดินทางหรือสาเนาใบต่างด้าวที่ยงั ไม่หมดอายุ พร้อม
ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง

ผูจ้ องซือ้ ประเภทนิตบิ ุคคลทีจ่ ดทะเบียนในประเทศไทย : สาเนาหนังสือรับรองทีอ่ อกโดยกระทรวงพาณิชย์ท่อี อกไม่เกิน
6 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ อี านาจลงนามของนิตบิ ุคคลนัน้ และประทับตราสาคัญของนิติ
บุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนสาเนาใบต่างด้าว หรือสาเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ที่ยงั ไม่
หมดอายุของผูม้ อี านาจลงนามของนิตบิ ุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง

ผูจ้ องซือ้ ประเภทนิตบิ ุคคลทีจ่ ดทะเบียนในต่างประเทศ :

สาเนาหนังสือสาคัญการจัดตัง้ บริษทั หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และหนังสือรับรองที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวัน
จองซือ้ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ อี านาจลงนามของนิตบิ ุคคลนัน้ และประทับตราสาคัญของนิตบิ ุคคล (ถ้ามี)
สาเนาเอกสารประกอบข้างต้นทัง้ หมดที่ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องแล้ว ต้อ งไดรับการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้ าที่
Notary Public และรับรองโดยเจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จดั ทาหรือรับรอง
ความถูกต้อง และมีอายุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันจองซือ้

สาเนาใบต่างด้าว หรือสาเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ที่ยงั ไม่หมดอายุของผู้มอี านาจลงนามของนิตบิ ุคคล
ดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง

(ข)


ผูจ้ องซือ้ ต้องชาระเงินค่าจองซือ้ หุน้ ครัง้ เดียวเต็มจานวนทีจ่ องซือ้ โดยมีวธิ กี ารชาระเงินดังนี้
หากทาการจองซื้อในวันที่ [] ตัง้ แต่เวลา 9.00 น. ถึง 12.00 น. ผู้จองซื้อ จะต้องชาระเงินค่าจองซื้อครัง้ เดียวเต็ม
จานวนที่จองซื้อในราคาเสนอขาย [] บาทต่อหุน้ โดยชาระเป็ นเงินโอน เงินโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ
ATS) เช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือดร๊าฟท์ ลงวันที่ [] และสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสานัก หัก
บัญชีในเขตกรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วันทาการถัดไป
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ทัง้ นี้ การชาระเงินค่าของซือ้ ผ่านระบบโอนเงินอัตโนมัตจิ ะกระทาได้ เฉพาะผูจ้ องซือ้ ทีไ่ ด้เปิ ดบัญชีเพื่อซือ้ ขายหลักทรัพย์กบั
ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ6.2.1 และ/หรือ ผูจ้ ดั จาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2.2 ทีไ่ ด้ดาเนินการแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชาระค่าภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงิน
อัตโนมัตดิ งั กล่าวมีผลใช้บงั คับแล้วในวันจองซือ้

หากทาการจองซือ้ หลังเวลา 12.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ [] ผูจ้ องซื้อจะต้องชาระค่าจองซื้อครัง้ เดียวเต็มจานวน
ทีจ่ องซือ้ โดยชาระเป็ น-เงินโอน หรือเงินโอนอัตโนมัติ เท่านัน้

ผูจ้ องซื้อที่ชาระค่าจองซื้อหุน้ สามัญด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ให้ขดี คร่อมเฉพาะสั ่งจ่ายเข้าบัญชีจองซื้อ
ตามที่ผจู้ ดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ าย หรือผูจ้ ดั จาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้
ในข้อ 6.2 แต่ละรายกาหนด พร้อมทัง้ เขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ท่สี ามารถติดต่อได้ไว้ดา้ นหลังของเช็ค หรือ
แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ในกรณีโอนเงิน ให้ผจู้ องซื้อโอนเงินเข้าบัญชีตามที่ผจู้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ ตามข้อ 6.2 แต่ละรายจะ
กาหนด โดยผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ าย หรือ ผูจ้ ดั จาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ ายหลักทรัพย์แต่ละ
รายจะดาเนินการโอนเงินของยอดจองซือ้ รวมในส่วนของตนเข้าบัญชีช่อื [] เลขที่บญ
ั ชี [] ประเภทบัญชี [] ธนาคาร [] สาขา
[] ต่อไป

(ค)

ผูจ้ องซื้อต้องนาใบจองซื้อ เอกสารประกอบการจองซื้อในข้อ (ก) พร้อมเงินค่าจองซื้อ หรือหลักฐานที่แสดงว่ามีการ
ชาระเงินค่าจองซื้อหุน้ หรือโอนเงินค่าจองซื้อหุน้ ตามข้อ (ข) มายื่นความจานงขอจองซื้อหุน้ และชาระเงินได้ท่ผี จู้ ดั การการจัด
จาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ าย และผูจ้ ดั จาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ ายหลักทรัพย์ตามสถานที่ท่ไี ด้ระบุไว้ในข้อ 6.2
ตัง้ แต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ [] และวันที่ []

(ง)

ผูจ้ องซื้อที่ย่นื ความจานงในการจองซื้อและได้ชาระค่าจองซื้อหุน้ สามัญแล้ว จะยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไม่ได้
ทัง้ นี้ ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ าย และผูจ้ ดั จาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ ายมีสทิ ธิยกเลิกการจองซื้อ
ข อ ง ผู้ จ อ ง ซื้ อ ที่ ด า เ นิ น ก า ร ไ ม่ ค ร บ ถ้ ว น ต า ม ข้ อ
6.7.2
(ก)-(ค)
สาหรับนักลงทุนสถาบัน
ผูจ้ องซือ้ ประเภทนักลงทุนสถาบัน จะต้องปฏิบตั ติ ามวิธกี ารดังต่อไปนี้
(ก)

ผูจ้ องซือ้ จะต้องจองซือ้ หุน้ ขัน้ ต่าจานวน 1,000 หุน้ และเป็ นจานวนทวีคูณของ 100 หุน้ โดยผูจ้ องซื้อจะต้องกรอก
รายละเอียดการจองซือ้ ในใบจองซื้อหุน้ (แบบ ข) ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลายมือชื่อ หากผูจ้ องซื้อ
เป็ นนิตบิ ุคคล ใบจองซื้อหุน้ จะต้องลงนามโดยผูม้ อี านาจผูกพันของนิติบุคคลนัน้ พร้อมประทับตราสาคัญของนิติ
บุคคล (ถ้ามี) และแนบเอกสารดังต่อไปนี้
 ผูจ้ องซือ้ ประเภทนิตบิ ุคคลทีจ่ ดทะเบียนในประเทศไทย
สาเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ท่อี อกไม่เกิน 12 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรอง
สาเนาถูกต้องโดยผูม้ อี านาจลงนามของนิตบิ ุคคลนัน้ และประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบ
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนสาเนาใบต่างด้าว หรือสาเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ที่ยงั ไม่หมดอายุ
ของผูม้ อี านาจลงนามของนิตบิ ุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
 ผูจ้ องซือ้ ประเภทนิตบิ ุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ
สาเนาหนังสือสาคัญการจัดตัง้ บริษ ัท (Certificate of Incorporation) หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และ
หนังสือรับรอง (Affidavit) ที่ออกไม่เกิน 12 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้มี
อานาจลงนามของนิติบุคคลนัน้ และประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) สาเนาเอกสารประกอบข้างต้น
ทัง้ หมดทีล่ งลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องแล้ว ต้องได้รบั การรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public
และรับรองโดยเจ้าหน้ าที่ของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จดั ทาหรือ
รับรองความถูกต้อง และมีอายุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันจองซื้อ พร้อมแนบสาเนาใบต่างด้าว หรือสาเนาหนังสือ
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เดินทาง (แล้วแต่กรณี) ที่ยงั ไม่หมดอายุของผู้มอี านาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อ มรับรองสาเนา
ถูกต้อง
(ข)

ผู้จองซื้อ สามารถจองซื้อ ได้ท่ีสานักงานใหญ่หรือสาขาของผู้จดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ าย
ภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตัง้ แต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 ถึงวันที่
16 พฤศจิกายน 2555

(ค)

ผูจ้ องซือ้ ต้องชาระเงินค่าจองซือ้ หุน้ ครัง้ เดียวเต็มจานวนทีจ่ องซือ้ ณ วันจองซือ้ โดยมีวธิ กี ารชาระเงิน ดังนี้
 หากทาการจองซื้อในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 ตัง้ แต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. และในวันที่ 15
พฤศจิกายน 2555 ตัง้ แต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ผูจ้ องซื้อจะต้องชาระเงินค่าจองซื้อครัง้ เดียวเต็ม
จานวนทีจ่ องซือ้ โดยชาระเป็ นเงินโอน เงินโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เช็ค หรือ
แคชเชียร์เช็ค (หรือทีเ่ รียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือดร๊าฟท์ และต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสานักบัญชีใน
เขตกรุงเทพมหานครภายในวันทาการถัดไป โดยหากชาระเป็ นเช็คหรือแคชเชียร์เช็คหรือดร๊าฟท์ ให้ลงวันที่
14 พฤศจิกายน 2555 หรือวันที่ 15 พฤศจิกายน 2555 เท่านัน้ ทัง้ นี้ การชาระเงินค่าจองซื้อผ่านระบบการ
โอนเงินอัตโนมัตจิ ะกระทาได้เฉพาะผูจ้ องซือ้ ที่ได้เปิ ดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์กบั ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ าย
และรับประกันการจาหน่ายทีไ่ ด้ดาเนินการแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชาระค่าภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ
และระบบการโอนเงินอัตโนมัตดิ งั กล่าวมีผลใช้บงั คับแล้วในวันจองซือ้
 หากทาการจองซื้อ ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2555 ตัง้ แต่เวลา 12.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. และวันที่ 16
พฤศจิกายน 2555 ตัง้ แต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ผู้จองซื้อจะต้อ งชาระค่าจองซื้อ ครัง้ เดียวเต็ม
จานวนทีจ่ องซือ้ โดยชาระเป็ นเงินโอน หรือเงินโอนอัตโนมัตเิ ท่านัน้
 ผู้จองซื้อ ที่ชาระค่าจองซื้อ หุ้นสามัญ ด้วยเช็ค หรือ แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ ให้ขดี คร่อมสั ่งจ่ายเข้าบัญชี
บริษทั หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด (มหาชน) เพื่อจองซือ้ หลักทรัพย์ พร้อมทัง้ เขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และ
เบอร์โทรศัพท์ทส่ี ามารถติดต่อได้ไว้ดา้ นหลังของเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ในกรณีโอนเงินให้ผจู้ อง
ซื้อโอนเงินเข้าบัญชี “บริษทั หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์ ” เลขที่บญ
ั ชี
101-301098-5 ประเภทบัญชีกระแสรายวัน ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) สาขาถนนสาทร โดย
ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายจะดาเนินการโอนเงินของยอดจองซื้อเข้าบัญชี “บริษทั ที
เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์ ” เลขที่บญ
ั ชี 343-301034-7 ประเภทบัญชีกระแส
่
รายวัน ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) สาขาปูเจ้าสมิงพราย ต่อไป

(ง)

ผู้จองซื้อ ต้องนาใบจองซื้อ (แบบ ข) เอกสารประกอบการจองซื้อในข้อ 6.7.3 (ก) พร้อ มเงินค่าจองซื้อตามข้อ
6.7.3 (ค) มายื่นความจานงขอจองซื้อหุ้นและชาระเงินได้ท่ผี ู้จดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ าย
ตามสถานที่ท่ไี ด้ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ตัง้ แต่เวลา 9.00 น. ถึง เวลา 16.00 น. ของวันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 ถึง
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2555

(จ)

ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ ายจะนาเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ของผูจ้ องซื้อทุกรายเข้า
บัญชีของผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายเพื่อเรียกเก็บเงิน และจะตัดสิทธิการจองซื้อหุน้ สามัญ
ของผูจ้ องซือ้ หุน้ รายทีธ่ นาคารไม่สามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ได้จากการเรียกเก็บเงิน
ครัง้ แรก

(ฉ)

ผูจ้ องซื้อที่ย่ืนความจานงในการจองซื้อและได้ชาระค่าจองซื้อหุ้นสามัญแล้ว จะยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืน
ไม่ได้ ทัง้ นี้ ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ ายมีสทิ ธิยกเลิกการจองซื้อของผูจ้ องซื้อที่ดาเนินการ
ไม่ครบถ้วนตามข้อ 6.7.3 (ก)-(ง)

6.7.3 ผูจ้ องซือ้ ประเภทผูม้ อี ุปการคุณของบริษทั ฯ
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ผูจ้ องซือ้ ประเภทผูม้ อี ุปการคุณ จะต้องจองซือ้ ขัน้ ต่ าจานวน 1,000 หุน้ และเพิม่ เป็ นทวีคูณของ 100 หุน้
โดยสามารถจองซื้อผ่านผู้จดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1
ตัง้ แต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ [] ถึงวันที่ [] โดยจะต้องปฏิบตั ติ ามวิธกี ารดังต่อไปนี้
(ก) กรอกรายละเอียดการจองซือ้ ในใบจองซือ้ หุน้ ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลายมือชื่อ หากผู้
จองซื้อเป็ นนิติบุคคล ใบจองซื้อหุ้นจะต้องลงนามโดยผูม้ อี านาจลงนามของนิติบุคคลนัน้ พร้อม
ประทับตราสาคัญของนิตบิ ุคคล (ถ้ามี) และแนบเอกสารประกอบการจองซือ้ ดังต่อไปนี้
 ผูจ้ องซือ้ ประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนที่ยงั ไม่หมดอายุ
พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง หรือในกรณีท่ไี ม่มบี ตั รประจาตัวประชาชน ให้แนบสาเนา
ทะเบียนบ้านหรือสาเนาเอกสารทางราชการอื่น ทีม่ เี ลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลง
นามรับรองสาเนาถูกต้อง (กรณีผจู้ องซือ้ เป็ นผูเ้ ยาว์ จะต้องแนบหนังสือแสดงความยินยอมของ
ผูป้ กครอง (บิดา/มารดา) พร้อมทัง้ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูป้ กครองทีย่ งั ไม่หมดอายุ
และสาเนาทะเบียนบ้านทีผ่ ู้เยาว์อาศัยอยู่พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูป้ กครองของ
ผูเ้ ยาว์)
 ผูจ้ องซือ้ ประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว : สาเนาหนังสือเดินทางหรือสาเนาใบต่างด้าวที่
ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
 ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบี ยนในประเทศไทย : สาเนาหนังสือรับรองที่ออกโดย
กระทรวงพาณิชย์ทอ่ี อกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซือ้ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ ี
อานาจลงนามของนิตบิ ุคคลนัน้ และประทับตราสาคัญของนิตบิ ุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสาเนา
บัตรประจาตัวประชาชน สาเนาใบต่างด้าว หรือสาเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ทีย่ งั ไม่
หมดอายุของผูม้ อี านาจลงนามของนิตบิ ุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
 ผูจ้ องซือ้ ประเภทนิตบิ ุคคลทีจ่ ดทะเบียนในต่างประเทศ :
 สาเนาหนังสือสาคัญการจัดตัง้ บริษัทฯ หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และหนังสือ
รับรองทีอ่ อกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซือ้ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ ี
อานาจลงนามของนิตบิ ุคคลนัน้ และประทับตราสาคัญของนิตบิ ุคคล (ถ้ามี)
สาเนาเอกสารประกอบข้างต้นทัง้ หมดที่ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องแล้ว ต้อง
ได้รบั การรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้าหน้าทีข่ อง
สถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จดั ทาหรือรับรอง
ความถูกต้อง และมีอายุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันจองซือ้
 สาเนาใบต่างด้าว หรือสาเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ทีย่ งั ไม่หมดอายุ ของผูม้ ี
อานาจลงนามของนิตบิ ุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
(ข) ผูจ้ องซือ้ ต้องชาระเงินค่าจองซือ้ หุน้ ครัง้ เดียวเต็มจานวนทีจ่ องซือ้ โดยมีวธิ กี ารชาระเงินดังนี้
 หากทาการจองซือ้ ในวันที่ []ตัง้ แต่เวลา 9:00 น. ถึง 12:00 น. ผูจ้ องซือ้ จะต้องชาระเงินค่าจอง
ซือ้ ครัง้ เดียวเต็มจานวนทีจ่ องซือ้ ในราคาเสนอขาย [] บาทต่อหุน้ โดยชาระเป็ นเงินโอน เงินโอน
อัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือทีเ่ รียกว่า “เช็ค
ธนาคาร”) หรือดร๊าฟท์ ลงวันที่ [] และสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสานักหักบัญชีในเขต
กรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วันทาการถัดไป

ส่วนที่ 3 หน้ า 24

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)

ทัง้ นี้ การชาระเงินค่าของซื้อผ่านระบบโอนเงินอัตโนมัติจะกระทาได้ เฉพาะผู้จองซื้อทีไ่ ด้เปิ ด
บัญชีเพื่อซือ้ ขายหลักทรัพย์กบั ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ ายตามทีร่ ะบุไว้
ในข้อ6.2.1 และ/หรือ ผู้จดั จาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.2 ที่ได้
ดาเนินการแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชาระค่าผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงิน
อัตโนมัตดิ งั กล่าวมีผลใช้บงั คับแล้วในวันจองซือ้
 หากทาการจองซือ้ หลังเวลา 12.00 น. ของวันที่ [] ตัง้ แต่เวลา [] ผูจ้ องซือ้ จะต้องชาระค่าจอง
ซือ้ ครัง้ เดียวเต็มจานวนทีจ่ องซือ้ โดยชาระเป็ น-เงินโอนหรือเงินโอนอัตโนมัตเิ ท่านัน้
 ผูจ้ องซือ้ ทีช่ าระค่าจองซือ้ หุน้ สามัญด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ให้ขดี คร่อมเฉพาะสัง่
จ่ายเข้าบัญชีจองซือ้ ตามทีผ่ จู้ ดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ าย ตามทีร่ ะบุไว้ใน
ข้อ 6.2.1 พร้อมทัง้ เขียนชื่อ นามสกุล ทีอ่ ยู่ และเบอร์โทรศัพท์ทส่ี ามารถติดต่อได้ไว้ดา้ นหลังของ
เช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ในกรณีโอนเงิน ให้ผู้จองซือ้ โอนเงินเข้าบัญชี “บริษัท
หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด (มหาชน) เพื่อ การจองซื้อ หุ้น ” เลขที่บ ัญ ชี 142-3-06744-4
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) สาขาสาทร โดยผูจ้ ดั การการจัด
จาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย จะดาเนินการโอนเงินของยอดจองซือ้ รวมในส่วนของตนเข้า
บัญชีช่อื [] เลขทีบ่ ญ
ั ชี [] ประเภทบัญชี [] ธนาคาร [] สาขา [] ต่อไป
(ค) ผูจ้ องซือ้ ต้องนาใบจองซือ้ เอกสารประกอบการจองซือ้ ในข้อ (ก) พร้อมเงินค่าจองซือ้ หรือหลักฐานที่
แสดงว่ามีการชาระเงินค่าจองซือ้ หุน้ หรือโอนเงินค่าจองซือ้ หุน้ ตามข้อ (ข) มายื่นความจานงขอจอง
ซือ้ หุน้ และชาระเงินได้ทผ่ี จู้ ดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ าย ตามสถานทีท่ ไ่ี ด้ระบุไว้
ในข้อ 6.2.1 ตัง้ แต่เวลา 9.00 น. ถึง เวลา 16.00 น. ของวันที่ [] ถึงวันที่ []
(ง) ผูจ้ องซือ้ ทีย่ ่นื ความจานงในการจองซือ้ และได้ชาระค่าจองซือ้ หุน้ สามัญแล้วจะยกเลิกการจองซือ้ และ
ขอเงินคืนไม่ได้ ทัง้ นี้ผจู้ ดั การจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายมีสทิ ธิยกเลิกการจองซือ้ ของผู้
จองซือ้ ทีด่ าเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 6.7.3 (ก)-(ค)
6.8

การจัดสรรในกรณี ที่มีผจู้ องซื้อหลักทรัพย์เกิ นกว่าจานวนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
หากมีผจู้ องซือ้ หุน้ เกินกว่าจานวนหุน้ ทีจ่ ดั สรรให้ตามทีร่ ะบุในข้อ 1.2 ผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ตามทีร่ ะบุในข้อ
6.2 ให้อยู่ในดุลยพินิจของผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ สาหรับผูจ้ องซือ้ ทีไ่ ม่ได้รบั การจัดสรรหรือได้รบั จัดสรรน้อย
กว่าจานวนทีจ่ องซือ้ จะได้รบั คืนเงินค่าจองซือ้ ตามรายละเอียดในข้อ 6.9
6.8.1 สาหรับผูถ้ อื หุน้ สามัญของ TSTE
ผูจ้ องซือ้ ประเภทผูถ้ อื หุน้ สามัญของ TSTE จะได้รบั สิทธิการจองซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั ฯ ก่อนผูจ้ องซือ้
ประเภทบุคลลทัวไป
่ และผูม้ อี ุปการคุณของบริษทั ฯ โดยมีสทิ ธิจองซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั ฯ ตามสัดส่วน
การถือหุน้ ใน TSTE ในอัตราส่วน 5.2069 หุน้ สามัญของ TSTE ต่อ 1 หุน้ สามัญของบริษทั ฯ มูลค่าทีต่ รา
ไว้หนุ้ ละ 1 บาท และเศษหุน้ ทีเ่ ป็ นทศนิยมทีเ่ กิดจากการคานวณสิทธิจะถูกปดั ทิง้ ทัง้ นี้ ผูถ้ อื หุน้ สามัญของ
TSTE มีสทิ ธิทจ่ี ะจองซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั ฯ ได้น้อยกว่าหรือ เท่ากับสิทธิทต่ี นได้รบั โดยจานวนหุน้ รวม
ทีจ่ องซือ้ ไม่เกิน 25,350,970 หุน้ อนึ่ง หากมีผถู้ อื หุน้ สามัญของ TSTE ใช้สทิ ธิจองซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั
ฯ เกินกว่าสิทธิทต่ี นได้รบั ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจัดจาหน่ ายขอสงวนสิทธิในการตัด
สิทธิส่วนของหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิดงั กล่าว และหากมีหุ้นเหลือจากการใช้สทิ ธิของผู้ถือหุ้นสามัญของ
TSTE ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารของบริษทั ฯ และ/หรือ ผู้จดั การ
การจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2.1
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6.8.2 สาหรับผูล้ งทุนประเภทบุคคลทัวไป
่
ในกรณีท่มี กี ารจองซื้อหุน้ สามัญเกินกว่าจานวนหุ้นสามัญที่เสนอขายแก่บุคคลทัวไป
่ ให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ ายตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2.1 และ/หรือ ผูจ้ ดั จาหน่ าย
และรับประกันการจาหน่ ายตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2.2 แต่ละราย โดยจะพิจารณาจากปจั จัยต่างๆ เช่น
ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านผู้จดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ าย และ/หรือ ผู้จดั
จาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ าย หรือการมีโอกาสทางธุรกิจในอนาคต หรือการมีธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
ทางด้านวาณิชธนกิจ หรือด้านอื่นๆ กับผ่านผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ าย และ/หรือ
ผูจ้ ดั จาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย เป็ นต้น
6.8.3 สาหรับผูม้ อี ุปการคุณของบริษทั ฯ
ในกรณีทม่ี กี ารจองซือ้ หุน้ สามัญเกินกว่าจานวนหุน้ สามัญทีเ่ สนอขายแก่ผมู้ อี ุปการคุณของบริษทั ฯ ให้อยู่
ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษทั ฯ หรือบุคคลทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ฯ ร่วมกับ
ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
6.9 วิ ธีการคืนเงิ นค่าจองซื้อหลักทรัพย์
ในกรณีผจู้ องซือ้ ไม่ได้รบั การจัดสรรหุน้
ผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2 ทีเ่ ป็ นผูร้ บั จองซือ้ จากผูจ้ องซือ้ ทีไ่ ม่ได้รบั การจัดสรรรายนัน้ ๆ จะ
ดาเนินการคืนเงินค่าจองซือ้ โดยไม่มดี อกเบีย้ หรือค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ผจู้ องซือ้ ทีไ่ ม่ได้รบั การจัดสรรหุน้ โดยการ
โอนเงินอัตโนมัตเิ ข้าบัญชีในชื่อผู้จองซือ้ กรณีผู้จองซื้อชาระด้วยวิธโี อนเงินอัตโนมัติ หรือจ่ายเป็ นเช็คขีดคร่อม
เฉพาะสังจ่
่ ายผูจ้ องซือ้ ตามชือ่ ทีร่ ะบุไว้ในใบจองซือ้ และส่งทางไปรษณียล์ งทะเบียนตามทีอ่ ยู่ทร่ี ะบุไว้ในใบจองซือ้
ภายใน 14 วันนับจากวันทีส่ น้ิ สุดระยะเวลาการจองซือ้ ทัง้ นี้ ในกรณีทไ่ี ม่สามารถคืนเงินค่าจองซือ้ หุ้นในส่วนที่
ไม่ได้รบั การจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นได้ภายในระยะเวลา 14 วันนับจากวันสิน้ สุดระยะเวลาการจองซื้อ ผู้จดั
จาหน่ายหลักทรัพย์รายทีม่ หี น้าทีร่ บั ผิดชอบในการส่งคืนเงินดังกล่าวจะต้องชาระดอกเบีย้ ให้แก่ผจู้ องซือ้ ในอัตรา
ร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคานวณจากจานวนเงินค่าจองซื้อหุน้ ทีไ่ ม่ได้รบั การจัดสรรคืนนับจากวันทีพ่ น้ กาหนดเวลา
14 วันดังกล่าว จนถึงวันทีไ่ ด้มกี ารชาระคืนตามวิธกี ารดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ดี ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มกี าร
ส่งเช็คคืนเงินค่าจองซือ้ หุน้ ทางไปรษณียล์ งทะเบียนตามทีอ่ ยู่ทร่ี ะบุไว้ในใบจองซือ้ โดยถูกต้องแล้ว ให้ถอื ว่าผูจ้ อง
ซื้อได้รบั เงินจองซื้อคืนแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มสี ทิ ธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใดๆ อีก
ต่อไป
ในกรณีผจู้ องซือ้ ได้รบั การจัดสรรหุน้ น้อยกว่าจานวนหุน้ ทีจ่ องซือ้
ผู้จดั จาหน่ ายหลักทรัพย์จะดาเนินการคืนเงินค่าจองซื้อในส่วนที่ไม่ได้รบั การจัดสรรหุ้นโดยไม่มดี อกเบี้ยหรือ
ค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ผทู้ จ่ี องซือ้ ทีไ่ ด้รบั การจัดสรรหุน้ ไม่ครบตามจานวนทีจ่ องซือ้ โดยการโอนเงินอัตโนมัตเิ ข้า
บัญชีในชื่อผูจ้ องซือ้ กรณีผจู้ องซือ้ ชาระด้วยวิธโี อนเงินอัตโนมัติ หรือจ่ายเป็ นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสังจ่
่ ายผูจ้ องซือ้
ตามชื่อทีร่ ะบุไว้ในใบจองซือ้ และส่งทางไปรษณียล์ งทะเบียนตามทีอ่ ยู่ทร่ี ะบุไว้ในใบจองซือ้ ภายใน 14 วันนับจาก
วันทีส่ น้ิ สุดระยะเวลาการจองซือ้ ทัง้ นี้ ในกรณีทไ่ี ม่สามารถคืนเงินค่าจองซือ้ หุน้ ในส่วนทีไ่ ม่ได้รบั การจัดสรรให้แก่
ผูจ้ องซือ้ หุน้ ได้ภายในระยะเวลา 14 วันนับจากวันสิน้ สุดระยะเวลาการจองซือ้ ผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพ ย์รายที่มี
หน้ าที่รบั ผิดชอบในการส่งคืนเงินดังกล่าวจะต้องชาระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซื้อในอัตราร้อยละ 7.5 ต่ อปี โดย
คานวณจากจานวนเงินค่าจองซือ้ หุน้ ทีไ่ ม่ได้รบั การจัดสรรคืนนับจากวันทีพ่ น้ กาหนดเวลา 14 วันดังกล่าว จนถึง
วันทีไ่ ด้มกี ารชาระคืนตามวิธกี ารดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ดี ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มกี ารส่งเช็คคืนเงินค่าจอง
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ซือ้ หุน้ ทางไปรษณียล์ งทะเบียนตามทีอ่ ยู่ทร่ี ะบุไว้ในใบจองซือ้ โดยถูกต้องแล้ว ให้ถอื ว่าผูจ้ องซือ้ ได้รบั คืนเงินค่า
จองซือ้ แล้วโดยชอบ และผูจ้ องซือ้ จะไม่มสี ทิ ธิเรียกร้องดอกเบีย้ และ/หรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป
ในกรณีทไ่ี ม่ได้รบั การจัดสรรหุน้ อันเนื่องมาจากไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซือ้ หุน้ ตามการชาระค่าจองซือ้ หุน้
หรือเนื่องจากผิดเงื่อนไขในการจองซือ้
ผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์ทร่ี บั จองซือ้ หุน้ จากผูจ้ องซือ้ หุน้ ทีไ่ ม่ได้รบั การจัดสรรรายนัน้ ๆ เนื่องจากไม่สามารถเรียก
เก็บเงินค่าจองซือ้ หุน้ ตามการชาระค่าจองซือ้ หุน้ หรือเนื่องจากผิดเงื่อนไขในการจองซือ้ จะทาการคืนเช็คค่าจองซือ้
ให้แก่ผจู้ องซือ้ หุน้ ทีไ่ ม่ได้รบั การจัดสรรรายนัน้ ๆ โดยผูจ้ องซือ้ ต้องติดต่อขอรับเช็คดังกล่าวคืนจากผูจ้ ดั จาหน่ าย
หลักทรัพย์รายทีเ่ ป็ นผูร้ บั จองซือ้ หุน้ ภายในระยะเวลา 14 วันนับจากวันสิน้ สุดระยะเวลาการจองซือ้ หากผูจ้ องซือ้
ไม่ทาการติดต่อขอรับเช็คดังกล่าว ผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์รายที่เป็ นผูร้ บั จองซื้อหุน้ จะจัดส่งเช็คทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตามทีอ่ ยู่ทร่ี ะบุในใบจองซือ้ ในกรณีน้ี ผูจ้ องซือ้ จะไม่มสี ทิ ธิเรียกร้องดอกเบีย้ และ/หรือค่าเสียหายใดๆ
ในการทีผ่ จู้ องซือ้ ไม่มาติดต่อขอรับเช็คคืน
ในกรณีมกี ารยกเลิกการเสนอขายหุน้
(ก)

กรณี เกิด เหตุ ก ารณ์ ต ามที่ร ะบุ ใ นข้อ 6.3 เงื่อ นไขในการจัด จ าหน่ า ยหลักทรัพ ย์ และผู้จ ัดการการจัด
จาหน่ายและรับประกันการจาหน่ ายใช้สทิ ธิยกเลิกการเสนอขายหุน้ และจัดจาหน่ ายหุน้ ให้ถอื ว่าผูจ้ องซือ้
ได้ใช้สทิ ธิยกเลิกการจองซือ้ หลักทรัพย์ทนั ที

(ข)

กรณีเกิดเหตุการณ์อ่นื ใดทีท่ าให้บริษทั ทีอ่ อกและ/หรือเสนอขายหลักทรัพย์ต้องระงับหรือหยุดการเสนอ
ขายหลักทรัพย์ หรือไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ท่เี สนอขายได้ ผู้จองซือ้ มีสทิ ธิท่จี ะยกเลิกการจองซื้อ
หลักทรัพย์โดยผูจ้ องซือ้ จะต้องแสดงความประสงค์ต่อผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์ภายใน 5 วันทาการ นับแต่
วันทีเ่ กิดเหตุการณ์ดงั กล่าว
หากเกิดเหตุการณ์ตาม (ก) หรือ (ข) และผู้จองซื้อได้ใช้สทิ ธิยกเลิกการจองซือ้ หลักทรัพย์ ผูจ้ ดั จาหน่ าย
หลักทรัพย์ทร่ี บั จองซือ้ หุน้ จากผูจ้ องซือ้ หุน้ ทีย่ กเลิกการจองซือ้ หลักทรัพย์ดงั กล่าวจะดาเนินการคืนเงินค่า
จองซือ้ โดยไม่มดี อกเบีย้ หรือค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ผจู้ องซือ้ รายนัน้ ๆ โดยการโอนเงินอัตโนมัตเิ ข้าบัญชีใน
ชื่อผูจ้ องซือ้ กรณีผจู้ องซือ้ ชาระด้วยวิธโี อนเงินอัตโนมัติ หรือจ่ายเป็ นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสังจ่
่ ายผูจ้ องซื้อ
ตามชื่อทีร่ ะบุไว้ในใบจองซือ้ และส่งทางไปรษณียล์ งทะเบียนตามทีอ่ ยู่ทร่ี ะบุไว้ในใบจองซือ้ ภายใน 14 วัน
นับจากวันทีส่ น้ิ สุดระยะเวลาการจองซือ้ หรือนับแต่เกิดเหตุการณ์ตาม (ข) ทัง้ นี้ ในกรณีทไ่ี ม่สามารถคืน
เงินค่าจองซือ้ หุน้ ในส่วนทีไ่ ม่ได้รบั การจัดสรรให้แก่ผจู้ องซือ้ หุน้ ได้ในกาหนดเวลาดังกล่าว ผู้จดั จาหน่ าย
หลักทรัพย์รายที่มหี น้าที่รบั ผิดชอบในการส่งคืนเงินดังกล่าวจะต้องชาระดอกเบีย้ ให้แก่ผู้จองซือ้ ในอัตรา
ร้อ ยละ 7.5 ต่ อ ปี โดยค านวณจากจ านวนเงิน ค่ าจองซื้อ หุ้น ที่ไม่ ไ ด้ร ับ การจัด สรรคืนนับ จากวัน ที่พ้น
กาหนดเวลา 14 วันดังกล่าว จนถึงวันทีไ่ ด้มกี ารชาระคืนตามวิธกี ารดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ดี ไม่ว่าใน
กรณีใดๆ หากได้มกี ารส่งเช็คคืนเงินค่าจองซือ้ หุน้ ทางไปรษณียล์ งทะเบียนตามที่อยู่ทร่ี ะบุไว้ในใบจองซือ้
โดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รบั เงินจองซื้อคืนแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มสี ทิ ธิเรียกร้อง
ดอกเบีย้ และ/หรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป6.9.1 กรณีผจู้ องซือ้ ไม่ได้รบั การจัดสรรหุน้ สามัญ
ผู้จดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 หรือ ผู้จดั จาหน่ ายและ
รับประกันการจาหน่ ายตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2.2 ทีเ่ ป็ นผูร้ บั จองซือ้ จากผูจ้ องซือ้ ทีไ่ ม่ได้รบั การจัดสรรราย
นัน้ ๆ จะดาเนินการคืนเงินค่าจองซือ้ หุน้ โดยไม่มดี อกเบีย้ หรือค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ผจู้ องซือ้ ทีไ่ ม่ได้รบั การ
จัดสรรหุ้น โดยการโอนเงินอัตโนมัติเข้าบัญชีในชื่อผู้จองซื้อ กรณีผู้จองซื้อชาระเงินด้วยวิธีโอนเงิน
อัตโนมัติ หรือจ่ายเป็ นเช็คขีดคร่อม-สังจ่
่ ายผู้จองซื้อตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์
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ลงทะเบียนตามทีอ่ ยู่ทร่ี ะบุไว้ในใบจองซือ้ ภายใน 14 วันนับจากวันทีส่ น้ิ สุดระยะเวลาการจองซือ้ หุน้ ทัง้ นี้
ในกรณี ท่ีไ ม่ สามารถคืน เงิน ค่ า จองซื้อ หุ้น ในส่ว นที่ไ ม่ ไ ด้ร ับ การจัด สรรให้แ ก่ ผู้จ องซื้อ หุ้น ได้ภ ายใน
ระยะเวลา 14 วัน นับจากวันสิน้ สุดระยะเวลาการจองซือ้ ทัง้ นี้ ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการ
จาหน่ าย และ/หรือ ผู้จดั จาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ ายรายที่มหี น้าที่รบั ผิดชอบในการส่งคืนเงิน
ดังกล่าวจะต้องชาระดอกเบีย้ ให้แก่ผจู้ องซือ้ หุน้ ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคานวณจากจานวนเงินค่า
จองซือ้ หุน้ ทีไ่ ม่ได้รบั การจัดสรรคืน นับจากวันทีพ่ น้ กาหนดเวลา 14 วันดังกล่าว จนถึงวันทีไ่ ด้มกี ารชาระ
คืนตามวิธกี ารดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ดี ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มกี ารส่งเช็คคืนเงินค่าจองซือ้ หุน้ ทาง
ไปรษณียล์ งทะเบียนตามทีอ่ ยู่ทร่ี ะบุไว้ในใบจองซือ้ โดยถูกต้องแล้ว ให้ถอื ว่าผูจ้ องซือ้ ได้รบั เงินจองซือ้ คืน
แล้วโดยชอบ และผูจ้ องซือ้ จะไม่มสี ทิ ธิเรียกร้องดอกเบีย้ และ/หรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป หากเกิดการ
สูญหายในการจัดส่งซึง่ เป็ นผลมากจากความไม่ครบถ้วนของชื่อ หรือทีอ่ ยู่ทผ่ี จู้ องซือ้ ได้ระบุไว้ในใบจองซือ้
ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย และ/หรือ ผูจ้ ดั จาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ ายจะ
ไม่รบั ผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว
6.9.2 กรณีผจู้ องซือ้ ได้รบั การจัดสรรหุน้ สามัญน้อยกว่าจานวนหุน้ ทีจ่ องซือ้
ผู้จดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 หรือ ผู้จดั จาหน่ ายและ
รับประกันการจาหน่ ายตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2.2 ทีเ่ ป็ นผูร้ บั จองซือ้ จากผูจ้ องซือ้ ทีไ่ ด้รบั การจัดสรรหุน้ ไม่
ครบตามจานวนทีจ่ องซือ้ จะดาเนินการคืนเงินค่าจองซือ้ หุน้ ในส่วนทีไ่ ม่ได้รบั การจัดสรร โดยไม่มดี อกเบีย้
หรือค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ผทู้ จ่ี องซื้อทีไ่ ด้รบั การจัดสรรหุน้ ไม่ครบตามจานวนทีจ่ องซือ้ โดยการโอนเงิน
อัตโนมัติเข้าบัญชีในชื่อผู้จองซื้อ กรณีผู้จองซื้อชาระเงินด้วยวิธโี อนเงินอัตโนมัติ หรือจ่ายเป็ นเช็คขีด
คร่อม-สังจ่
่ ายผูจ้ องซือ้ ตามชื่อทีร่ ะบุไว้ในใบจองซือ้ และส่งทางไปรษณียล์ งทะเบียนตามทีอ่ ยู่ท่ีระบุไว้ในใบ
จองซือ้ ภายใน 14 วันนับจากวันทีส่ น้ิ สุดระยะเวลาการจองซือ้ หุน้ ทัง้ นี้ ในกรณีทไ่ี ม่สามารถคืนเงินค่าจอง
ซื้อหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รบั การจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นได้ภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันสิ้นสุด
ระยะเวลาการจองซื้อ ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ าย และ/หรือ ผูจ้ ดั จาหน่ ายและ
รับประกันการจาหน่าย รายทีม่ หี น้าทีร่ บั ผิดชอบในการส่งคืนเงินดังกล่าวจะต้องชาระดอกเบีย้ ให้แก่ผจู้ อง
ซือ้ หุน้ ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคานวณจากจานวนเงินค่าจองซือ้ หุน้ ทีไ่ ม่ได้รบั การจัดสรรคืน นับจาก
วันทีพ่ น้ กาหนดเวลา 14 วันดังกล่าว จนถึงวันทีไ่ ด้มกี ารชาระคืนตามวิธกี ารดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ดี
ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มกี ารส่งเช็คคืนเงินค่าจองซือ้ หุน้ ทางไปรษณียล์ งทะเบียนตามทีอ่ ยู่ทร่ี ะบุไว้ในใบ
จองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่ าผู้จองซื้อได้ร ับเงินจองซื้อคืน แล้วโดยชอบ และผู้จองซื้ อจะไม่มีสทิ ธิ
เรียกร้องดอกเบีย้ และ/หรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป หากเกิดการสูญหายในการจัดส่งซึง่ เป็ นผลมากจาก
ความไม่ ค รบถ้ว นของชื่อ หรือ ที่อ ยู่ท่ีผู้จ องซื้อ ได้ร ะบุ ไ ว้ใ นใบจองซื้อ ผู้จ ัด การการจัด จ าหน่ า ยและ
รับประกัน การจาหน่ าย และ/หรือ ผู้จดั จาหน่ ายและรับ ประกันการจาหน่ ายจะไม่ รบั ผิดชอบต่ อความ
ผิดพลาดดังกล่าว
6.9.3 กรณีผจู้ องซือ้ ไม่ได้รบั การจัดสรรหุน้ สามัญเนื่องมาจากไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซือ้ หุน้ ตามการชาระ
ค่าจองซือ้ หุน้ หรือเนื่องจากผิดเงื่อนไขในการจองซือ้
ผู้จดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 หรือ ผู้จดั จาหน่ ายและ
รับประกันการจาหน่ ายตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2.2 ทีเ่ ป็ นผูร้ บั จองซือ้ จากผูจ้ องซือ้ ทีไ่ ม่ได้รบั การจัดสรรหุน้
เนื่องจากไม่สามารถเรียกเก็บ เงินค่า จองซื้อหุ้นตามการชาระค่าจองซื้อหุ้น หรือ เนื่ องจากปฏิบตั ิผิ ด
เงื่อนไขในการจองซือ้ จะดาเนินการคืนเช็คค่าจองซือ้ ให้แก่ผจู้ องซือ้ หุน้ ทีไ่ ม่ได้รบั การจัดสรรหุน้ โดยผูจ้ อง
ซือ้ ต้องติดต่อขอรับเช็คดังกล่าวคืนจากผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย และ/หรือ ผูจ้ ดั
จาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ ายรายทีเ่ ป็ นผูร้ บั จองซือ้ หุ้ น ภายในระยะเวลา 30 วัน นับจากวันสิน้ สุด
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ระยะเวลาการจองซื้อ หากผู้จองซื้อไม่ทาการติดต่ อขอรับเช็คดังกล่าว ผู้จดั การการจัดจาหน่ ายและ
รับประกันการจาหน่ าย และ/หรือ ผู้จดั จาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ ายรายที่เป็ นผูร้ บั จองซื้อหุ้นจะ
จัดส่งเช็คทางไปรษณียล์ งทะเบียนตามทีอ่ ยู่ทร่ี ะบุในใบจองซือ้ อย่างไรก็ดี ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มกี าร
ส่งเช็คคืนเงินค่าจองซือ้ หุน้ ทางไปรษณียล์ งทะเบียนตามทีอ่ ยู่ทร่ี ะบุไว้ในใบจองซือ้ โดยถูกต้องแล้ว ให้ถอื
ว่ า ผู้จ องซื้อ ได้ร ับ เงิน จองซื้อ คืน แล้ว โดยชอบ และผู้จ องซื้อ จะไม่ มีสิท ธิเ รีย กร้อ งดอกเบี้ย และ /หรือ
ค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป
6.10 วิ ธีการส่งมอบหลักทรัพย์
บริษทั ฯ ได้แต่งตัง้ บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์ให้กบั บริษัทฯ
และให้บริการรับฝากหลักทรัพย์ทจ่ี องซือ้ ในการเสนอขายครัง้ นี้ กล่าวคือ ผูจ้ องซือ้ สามารถใช้บริการของศูนย์รบั
ฝากหลักทรัพย์ และเข้าสูร่ ะบบซือ้ ขายแบบไร้ใบหุน้ (Scripless System) ได้ทนั ที ทัง้ นี้ เพื่อให้ระยะเวลาในการ
ดาเนินการนาหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ สัน้ ลง และเพื่อให้ผจู้ องซือ้ สามารถขายหลักทรัพย์
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทนั ทีท่ตี ลาดหลักทรัพย์ฯ อนุ ญาตให้หลักทรัพย์ของบริษัทฯ เริม่ ทาการซื้อขายได้ใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึง่ แตกต่างกับกรณีทผ่ี จู้ องซือ้ ประสงค์จะขอรับใบหุน้ ซึง่ ผูจ้ องซือ้ จะไม่สามารถขายหลักทรัพย์
ได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ จนกว่าจะได้รบั ใบหุน้
ผูจ้ องซือ้ สามารถเลือกให้บริษทั ดาเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่งใน 3 กรณี ดังต่อไปนี้ คือ
(ก)

ในกรณี ท่ผี ู้จองซื้อหลักทรัพ ย์ประสงค์จะใช้บริก ารของศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (Scripless System)
กล่าวคือ ประสงค์ทจ่ี ะฝากไว้ในบัญชีของบริษทั หลักทรัพย์ซง่ึ ผูจ้ องซือ้ มีบญ
ั ชีซอ้ื ขายหลักทรัพย์อยู่ กรณีน้ี
ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์จะดาเนินการออกใบหุน้ ตามจานวนทีไ่ ด้รบั จัดสรรในชื่อของ “บริษทั ศูนย์รบั ฝาก
หลัก ทรัพ ย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อผู้ฝาก” และศูนย์รบั ฝากหลัก ทรัพย์จ ะบันทึก ยอดบัญ ชีจานวน
หลัก ทรัพ ย์ท่ีบ ริษัท หลัก ทรัพ ย์นัน้ ฝากหลัก ทรัพ ย์อ ยู่ภ ายใน 7 วัน ท าการนับ จากวัน ปิ ด การจองซื้อ
หลักทรัพย์ และจะออกหลักฐานการรับฝากหลักทรัพย์ให้แก่ผจู้ องซือ้ ทีไ่ ด้รบั การจัดสรรภายใน 7 วันทา
การนับแต่วนั ปิ ดการจองซือ้ หลักทรัพย์ ในขณะเดียวกันบริษทั หลักทรัพย์นนั ้ ก็จะบันทึกยอดบัญชีจานวน
หลักทรัพย์ทผ่ี จู้ องซือ้ ฝากไว้ ในกรณีน้ี ผูท้ ไ่ี ด้รบั การจัดสรรจะสามารถขายหลักทรัพย์ทไ่ี ด้รบั การจัดสรรใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทนั ทีท่ตี ลาดหลักทรัพย์ฯอนุ ญาตให้หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ทาการซื้อขายได้ใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ
ในกรณีทผ่ี จู้ องซือ้ เลือกให้บริษทั ดาเนินการตามข้อ 6.10 (ก) ชื่อของผูจ้ องซือ้ ในใบจองซือ้ จะต้องตรงกับ
ชื่อเจ้าของบัญชีซอ้ื ขายหลักทรัพย์ทผ่ี จู้ องซือ้ ประสงค์จะฝากหุน้ ไว้ในบัญชีของบริษทั หลักทรัพย์ดงั กล่าว
มิฉะนัน้ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิทจ่ี ะดาเนินการออกใบหุน้ ให้แก่ผจู้ องซือ้ ตามข้อ 6.10 (ค) แทน

(ข)

ในกรณีทผ่ี จู้ องซือ้ ไม่ประสงค์จะขอรับใบหุน้ แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ โดยผูจ้ อง
ซื้อประสงค์ท่จี ะฝากหลักทรัพย์ไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 บริษัทฯ จะ
ดาเนินการนาหลักทรัพย์ท่ไี ด้รบั จัดสรรฝากไว้กบั ศูนย์ร ับฝากหลักทรัพย์ และศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์จะ
บันทึกยอดบัญชีจานวนหลักทรัพย์ตามจานวนที่ผู้จองซื้อได้รบั การจัดสรรไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออก
หลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ภายใน 7 วันทาการนับแต่วนั ปิ ดการจองซือ้ หลักทรัพย์ และออกหลักฐาน
การรับฝากหลักทรัพย์ให้แก่ผจู้ องซือ้ ภายใน 7 วันทาการนับจากวันปิ ดการจองซือ้ ในกรณีน้ี ผูท้ ไ่ี ด้รบั การ
จัดสรรจะสามารถขายหลักทรัพย์ทไ่ี ด้รบั จัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯได้ทนั ทีทต่ี ลาดหลักทรัพย์ฯอนุ ญาต
ให้หลักทรัพย์ของบริษทั ฯ เริม่ ทาการซือ้ ขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ และหากผูจ้ องซือ้ รายใดต้องการถอน
หลักทรัพย์ออกจากบัญชีของบริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ผูจ้ องซือ้ รายนัน้ สามารถติดต่อได้
ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ ซึง่ มีค่าธรรมเนียมการถอนหลักทรัพย์ตามอัตราทีศ่ ูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์กาหนด
ส่วนที่ 3 หน้ า 29
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ทัง้ นี้ การถอนหลักทรัพย์ทฝ่ี ากไว้ในบัญชีของบริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 จะต้องใช้เวลาใน
การดาเนินการ ดังนัน้ ผู้จองซือ้ ทีน่ าฝากในบัญชีดงั กล่าวอาจจะไม่สามารถถอนหลักทรัพย์ได้ทนั ภายใน
วันทีห่ ลักทรัพย์ของบริษทั เริม่ ทาการซือ้ ขายได้วนั แรกในตลาดหลักทรัพย์ฯ
(ค)

ในกรณีทผ่ี ู้จองซือ้ ประสงค์จะขอรับใบหุ้นโดยให้ออกใบหุ้นในชื่อของผู้ จองซื้อ (Scrip System) ศูนย์รบั
ฝากหลักทรัพย์จะทาการส่งมอบใบหุน้ ตามจานวนทีไ่ ด้รบั การจัดสรรให้แก่ผไู้ ด้รบั การจัดสรรหลักทรัพย์
ทางไปรษณียล์ งทะเบียนตามชื่อ ทีอ่ ยู่ ทีร่ ะบุในใบจองซือ้ ภายใน 15 วันทาการนับจากวันปิ ดการจองซื้อ
ในกรณีน้ี ผูไ้ ด้รบั การจัดสรรหลักทรัพย์จะไม่สามารถขายหลักทรัพย์ทไ่ี ด้รบั การจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์
ฯได้จนกว่าจะได้รบั ใบหุน้ ซึง่ อาจได้รบั ภายหลังจากทีห่ ลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ได้รบั อนุมตั ใิ ห้เข้าทาการซือ้
ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว
ทัง้ นี้ หากผูจ้ องซือ้ ไม่ระบุเลือกกรณีใดกรณีหนึ่งในใบจองซือ้ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิทจ่ี ะออกใบหุน้ ให้แก่ผู้
จองซือ้ แทน

บริษัทฯ ได้แต่งตัง้ บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด (“ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์”) เป็ นนาย
ทะเบียนหุน้ ให้กบั บริษทั ฯ และให้บริการรับฝากใบหุน้ ทีจ่ องซือ้ ในการเสนอขายครัง้ นี้ กล่าวคือ ผูจ้ องซือ้ สามารถ
ใช้บริการของศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ และเข้าสู่ระบบซือ้ ขายแบบไร้ใบหุ้น (Scripless System) ได้ทนั ที ทัง้ นี้
เพื่อให้ระยะเวลาในการดาเนินการนาหุน้ เข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ สัน้ ลง และเพื่อให้ผจู้ อง
ซือ้ สามารถขายหุน้ ในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ได้ทนั ทีทต่ี ลาดหลักทรัพย์ฯ อนุ ญาตให้หุน้ ของบริษทั ฯ เริม่ ทา
การซือ้ ขายได้ในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ซึง่ แตกต่างกับกรณีทผ่ี จู้ องซือ้ ประสงค์จะขอรับใบหุน้ ซึง่ ผูจ้ องซือ้ จะ
ไม่สามารถขายหุน้ ได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ จนกว่าจะได้รบั ใบหุน้
ดังนัน้ ในการเสนอขายหุน้ สามัญในครัง้ นี้ ผูจ้ องซือ้ ประเภทผูถ้ อื หุน้ สามัญของ TSTE สามารถเลือกให้บริษทั ฯ
ดาเนินการในกรณีท่ี 6.10 (ก) หรือ 6.10 (ข) ก็ได้ และผูจ้ องซือ้ ประเภทบุคคลทัวไป
่ และผูม้ อี ุปการคุณของ
บริษทั ฯ สามารถเลือกให้บริษทั ฯ ดาเนินการในกรณีหนึ่งกรณีใดใน 3 กรณี ดังต่อไปนี้
(ก) ในกรณีทผ่ี จู้ องซือ้ ประสงค์จะขอรับใบหุน้ โดยให้ออกใบหุน้ ในชื่อของผูจ้ องซือ้ (Scrip System) นายทะเบียน
หุน้ ของบริษทั ฯ คือ ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ จะทาการส่งมอบใบหุ้นตามจานวนที่ได้รบั การจัดสรรให้แก่ผู้
ได้รบั การจัดสรรหุน้ ทางไปรษณียล์ งทะเบียนตามชื่อทีอ่ ยู่ทร่ี ะบุในใบจองซือ้ หุน้ ภายใน 15 วันทาการนับจาก
วันปิ ดการจองซื้อหุ้น ในกรณีน้ี ผู้ได้รบั การจัดสรรหุ้นจะไม่สามารถขายหุ้นที่ได้รบั การจัดสรรในตลาด
หลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ได้จนกว่าจะได้รบั ใบหุน้ ซึง่ อาจได้รบั ภายหลังจากทีห่ ุน้ ของบริษทั ฯ ได้รบั อนุ มตั ใิ ห้
เข้าทาการซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ แล้ว
(ข) ในกรณี ท่ผี ู้จองซื้อ หุ้น ประสงค์จ ะใช้บริการของศูนย์รบั ฝากหลักทรัพ ย์ (Scripless System) กล่า วคือ
ประสงค์ท่จี ะฝากไว้ใ นบัญชีของบริษัท หลักทรัพ ย์ซ่งึ ผู้จ องซื้อ มีบ ัญ ชีซ้ือขายหลักทรัพย์อยู่ กรณี น้ีน าย
ทะเบียนหุน้ ของบริษทั ฯ คือ ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ จะดาเนินการออกใบหุน้ ตามจานวนทีไ่ ด้รบั จัดสรรในชื่อ
ของ “บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผูฝ้ าก” และศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์จะบันทึก
ยอดบัญชีจานวนหุน้ ทีบ่ ริษทั หลักทรัพย์นนั ้ ฝากหุน้ อยู่ ภายใน 7 วันทาการ นับแต่วนั ปิ ดการจองซือ้ หุน้ และ
จะออกหลักฐานการรับฝากหุน้ ให้แก่ผจู้ องซือ้ ทีไ่ ด้รบั การจัดสรรภายใน 15 วันทาการนับแต่วนั ปิ ดการจองซือ้
หุน้ ในขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพย์นัน้ ก็จะบันทึกยอดบัญชีจานวนหุ้นที่ผู้จองซือ้ ฝากไว้ ในกรณีน้ี ผู้ท่ี
ได้รบั การจัดสรรจะสามารถขายหุน้ สามัญทีไ่ ด้รบั การจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ได้ทนั ทีทต่ี ลาด
หลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้หนุ้ สามัญของบริษทั ฯ ทาการซือ้ ขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
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ในกรณีทผ่ี จู้ องซือ้ เลือกให้บริษทั ฯ ดาเนินการตามข้อ 6.10 (ข) ชื่อของผูจ้ องซือ้ ในใบจองซือ้ จะต้องตรงกับ
ชื่อเจ้าของบัญชีซ้อื ขายหลักทรัพย์ท่ผี ู้จองซื้อประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดงั กล่าว
มิฉะนัน้ แล้ว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิทจ่ี ะดาเนินการออกใบหุน้ ให้แก่ผจู้ องซือ้ ตามข้อ 6.10 (ก) แทน
(ค) ในกรณีทผ่ี จู้ องซือ้ ไม่ประสงค์จะขอรับใบหุน้ แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ โดยผูจ้ อง
ซือ้ ประสงค์ทจ่ี ะฝากหุน้ ไว้ในบัญชีของบริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 บริษทั ฯ จะดาเนินการนา
หุน้ ทีไ่ ด้รบั จัดสรรฝากไว้กบั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ และศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจานวน
หุน้ ตามจานวนทีผ่ จู้ องซือ้ ได้รบั การจัดสรรไว้ในบัญชีของบริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ภายใน
7 วันทาการ นับแต่วนั ปิ ดการจองซือ้ หุน้ และออกหลักฐานการรับฝากหุน้ ให้แก่ผจู้ องซือ้ ภายใน 15 วันทา
การนับจากวันปิ ดการจองซือ้ ในกรณีน้ี ผูท้ ไ่ี ด้รบั การจัดสรรจะสามารถขายหุน้ สามัญทีไ่ ด้รบั จัดสรรในตลาด
หลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอได้ทนั ทีทต่ี ลาดหลักทรัพย์ฯ อนุ ญาตให้หุน้ ของบริษทั ฯเริม่ ทาการซือ้ ขายได้ในตลาด
หลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ และหากผู้จองซื้อรายใดต้องการถอนหุ้นสามัญออกจากบัญชีของบริษัทผู้ออก
หลัก ทรัพ ย์ สมาชิก เลขที่ 600
ผู้จ องซื้อ รายนัน้ สามารถติด ต่ อ ได้ท่ีศูน ย์ร ับ ฝากหลัก ทรัพ ย์ ซึ่ง มี
ค่าธรรมเนียมการถอนหุ้นตามอัตราที่ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์กาหนด ทัง้ นี้ การถอนหุน้ สามัญทีฝ่ ากไว้ใน
บัญชีของบริษัทผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 จะต้องใช้เวลาในการดาเนินการ ดังนัน้ ผูจ้ องซื้อทีน่ า
ฝากในบัญชีดงั กล่าวอาจจะไม่สามารถถอนหุน้ ได้ทนั ภายในวันทีห่ นุ้ สามัญของบริษทั ฯ เริม่ ทาการซือ้ ขายได้
ในวันแรกในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ
ทัง้ นี้ หากผูจ้ องซือ้ ไม่ระบุเลือกกรณีใดกรณีหนึ่งในใบจองซือ้ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิทจ่ี ะออกใบหุน้ ให้แก่ผจู้ องซือ้
ตามข้อ 6.10 (ก) แทน
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