บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)
ส่วนที่ 3
ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์
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

1.1

ลักษณะสาคัญของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
ผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์

:

บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)
T S Flour Mill Public Company Limited

ทีอ่ ยูผ่ เู้ สนอขาย

:

90 หมูท่ ่ี 1 ถนนปูเ่ จ้าสมิงพราย ตาบลสาโรงกลาง
อาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
โทรศัพท์ 02-183-4570-3 โทรสาร 02-183-4575

ประเภทหลักทรัพย์ทเ่ี สนอขาย

:

หุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ

จานวนหุน้ ออกใหม่ทเ่ี สนอขาย

:

จานวน 85,000,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 29.82 ของจานวนหุน้ สามัญที่เรียก
ชาระแล้วทัง้ หมดภายหลังการเสนอขายครัง้ นี้
โดยแบ่งเป็ น
1. จานวนไม่เกิน 25,350,970 หุ้น เสนอขายต่อ ผู้ถือหุ้นเดิม ของบริษทั
ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิ้ล จากัด (มหาชน) (“TSTE”) ตามสัดส่วนการถือ
หุน้ ของผูถ้ อื หุน้ ดังกล่าวใน TSTE (Pre-emptive right) คิดเป็ นร้อยละ
8.90 ของจานวนหุน้ สามัญที่เรียกชาระแล้วทัง้ หมดภายหลังการเสนอ
ขายครัง้ นี้
2. จานวนไม่น้อยกว่า 59,649,030 หุ้น เสนอขายต่อประชาชน คิดเป็ น
ร้อยละ 20.93 ของจานวนหุน้ สามัญที่เรียกชาระแล้วทัง้ หมดภายหลัง
การเสนอขายครัง้ นี้

มูลค่าทีต่ ราไว้

:

1 บาทต่อหุน้

ราคาเสนอขาย

:

3.10 บาทต่อหุน้

มูลค่ารวมของหุน้ ทีเ่ สนอขาย

:

263,500,000 บาท

เงื่อนไขอื่น

:

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุน้ ครัง้ ที่ 1/ 2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน
2555 ได้มมี ติอนุ มตั ิมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่
ได้ร ับ มอบอ านาจจากคณะกรรมการบริห ารมีอ านาจพิจ ารณาก าหนด
เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุน
เพื่อเสนอขายให้กบั ประชาชน เช่น ราคาเสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย
เงื่อนไข จานวนและรายละเอียดอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นดังกล่าว
รวมทัง้ มีอานาจในการดาเนิ นการใดๆ อัน จาเป็ น หรือ เกี่ยวเนื่ อ งกับ การ
เสนอขายหุ้นดังกล่าวทุกประการ รวมถึงการแต่งตัง้ ผูจ้ ดั จาหน่ ายและผู้รบั
ประกันการจัดจาหน่ าย การจัดเตรียมคาขอและเอกสารประกอบต่างๆ เพื่อ
ยื่นต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
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หน่ วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และการเข้าทาสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ดาเนินการดังกล่าว
1.2

สัดส่วนการเสนอขายหลักทรัพย์
การเสนอขายหุ้นสามัญ เพิ่มทุ นในครัง้ นี้ เป็ นการเสนอขายผ่านผู้จดั จาหน่ ายหลักทรั พย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 โดยมี
สัดส่วนการเสนอขายเบือ้ งต้น ดังนี้
เสนอขายต่อ
(ก) ผูถ้ อื หุน้ สามัญของ TSTE
(ข) บุคคลทั ่วไป
(ค) นักลงทุนสถาบัน
รวม

จานวนหุ้น
25,350,970
47,649,030
12,000,000
85,000,000

ร้อยละ
29.82
56.06
14.12
100.00

(ก) ผู้ถือหุ้นสามัญของ TSTE หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือนิตบิ ุคคลทั ่วไปที่มชี ่อื ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผูถ้ อื
หุน้ ของ TSTE ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2555 ซึ่งเป็ นวันกาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ที่จะมีสทิ ธิได้รบั จัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุน
ของบริษทั ฯ (Record Date) และรวบรวมรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธปี ิ ดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุน้ ในวันที่ 30 ตุลาคม 2555 ตามสัดส่วนการถือหุน้
ของผูถ้ อื หุน้ ดังกล่าวใน TSTE (Pre-emptive right) ในอัตราส่วน 5.2069 หุน้ สามัญของ TSTE ต่อ 1 หุน้ สามัญของ
บริษทั ฯ และเศษหุน้ ที่เป็ นทศนิยมที่เกิดจากการคานวณสิทธิจะถูกปดั ทิ้ง ทัง้ นี้ ผูถ้ อื หุน้ สามัญของ TSTE มีสทิ ธิใน
การจองซื้อหุ้นสามัญของบริษทั ฯ น้อยกว่าหรือเท่ากับสิทธิท่ตี นได้รบั แต่เมื่อรวมจานวนหุน้ สามัญ ของบริษทั ฯ ที่
จัดสรรให้แก่ผถู้ อื หุน้ สามัญของ TSTE ทัง้ สิน้ แล้ว ต้องไม่เกิน 25,350,970 หุน้
ผูถ้ อื หุน้ สามัญของ TSTE จะต้องจองซื้อหุน้ ผ่านผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ ายตามที่ระบุไว้ใน
ข้อ 6.2.1 เท่านัน้ ตามวิธกี ารที่ระบุไว้ในข้อ 6.7.1 โดยการจัดสรรหุน้ ในแก่ผถู้ อื หุน้ สามัญของ TSTE จะเป็ นไปตาม
วิธกี ารทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.6.1
(ข) บุคคลทั ่วไป หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือนิติบุคคลซึ่งไม่ใช่นักลงทุนสถาบันตามคานิยามที่ กาหนดไว้ตาม
ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ท่ี กจ. 17/2551 เรื่อง การกาหนดบทนิ ยามในประกาศ
ทีเ่ กีย่ วกับการออกหลักทรัพย์และเสนอขายหลักทรัพย์ แต่เป็ นลูกค้า คูส่ ญ
ั ญา บริษทั คู่คา้ ผูใ้ ห้คาปรึกษาทางธุรกิจ ผู้
ทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจ ผูท้ ใ่ี ห้การสนับสนุนด้านข้อมูลทางธุรกิจ ผูแ้ นะนาลูกค้าและธุรกิจ หรือผูท้ ่มี อี ุปการคุณไม่
ว่าทางตรงหรือทางอ้อมของผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม และ/หรือบริษทั ที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ ผูบ้ ริหารและผูม้ อี านาจควบคุม หรือผูท้ ่เี กี่ยวข้องกับบุคคลต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น ตามที่ได้
นิยามไว้ในประกาศของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทัง้ ที่ตดิ ต่อในปจั จุบนั ที่เคยติดต่อ หรือ
ผูท้ ค่ี าดว่าจะได้ตดิ ต่อ ซึ่งจองซื้อหุน้ สามัญผ่านผู้จดั จาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 ทัง้ นี้
จะจัดสรรให้กบั บุคคลตามข้อ 6.6 และจะจัดสรรตามดุลยพินิจของผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2
โดยการจัดสรรให้แก่บุคคลใด ในจานวนมากน้อยเท่าใด หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุน้ ให้แก่บุคคลใด จะพิจารณาตาม
ขนาดของผลประโยชน์ทไ่ี ด้รบั เคยได้รบั หรือคาดว่าจะได้รบั ต่อจากบริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม และบริษทั ที่
เกีย่ วข้อง ตลอดจนผูถ้ อื หุน้ ใหญ่หรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับบุคคลต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น
บุคคลทั ่วไปสามารถจองซือ้ หุน้ ผ่านผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ าย หรือผูจ้ ดั จาหน่ าย ตามที่ระบุ
ไว้ในข้อ 6.2 ตามวิธกี ารทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.7.2 โดยการจัดสรรหุน้ ให้แก่บุคคลทั ่วไปจะเป็ นไปตามวิธกี ารที่ระบุไว้ในข้อ
6.6.2
(ค) นักลงทุนสถาบัน หมายถึง ผูล้ งทุนประเภทสถาบันทีม่ ลี กั ษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) ธนาคารพาณิชย์
(2) บริษทั เงินทุน
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(3) บริษทั หลักทรัพย์เพื่อเป็ นสินทรัพย์ของตนเอง หรือเพื่อการบริหารกองทุนส่วนบุคคล หรือเพื่อการจัดการ
โครงการลงทุนที่จดั ตัง้ ขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุ น ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจ
เครดิตฟองซิเอร์
(4) บริษทั เครดิตฟองซิเอร์
(5) บริษทั ประกันภัย
(6) ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธกี ารงบประมาณ หรือนิติบุคคลอื่นที่มกี ฎหมายเฉพาะ
จัดตัง้ ขึน้
(7) ธนาคารแห่งประเทศไทย
(8) สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
(9) กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
(10) กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
(11) กองทุนสารองเลีย้ งชีพ
(12) กองทุนรวม
(13) ผูล้ งทุนต่างประเทศซึง่ มีลกั ษณะเดียวกับผูล้ งทุนตาม (1) ถึง (12) โดยอนุโลม
นักลงทุนสถาบันจะต้องจองซื้อ หุน้ ผ่านผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1
เท่านัน้ ตามวิธกี ารทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.7.3 โดยการจัดสรรหุน้ ให้แก่นักลงทุนสถาบันจะเป็ นไปตามวิธกี ารที่ระบุไว้ในข้อ
6.6.3
การจัดสรรหุ้นในครัง้ นี้ ไม่รวมถึงการจัดสรรต่อนักลงทุนรายย่อยโดยทั ่วไป เนื่องจากความต้องการซื้อจากกลุ่มบุคคล
ข้างต้นเพียงพอต่อมูลค่ารวมของหุน้ ที่เสนอขายในครัง้ นี้แล้ว และสามารถกระจายหุน้ ในวงกว้างได้อย่างเพียงพอแล้ว จึ ง
ไม่มคี วามจาเป็ นต้องจัดสรรต่อนักลงทุนรายย่อยทั ่วไป
ทัง้ นี้ ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ ายสงวนสิทธิท่จี ะเปลี่ยนแปลงจานวนหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อนัก
ลงทุนในแต่ละประเภทข้างต้น หรือเปลีย่ นแปลงวิธกี ารจัดสรรหุน้ ตามรายละเอียดที่กาหนดไว้ในข้อ 6.6 โดยพิจารณาจาก
ปจั จัยต่างๆ เช่น ปริมาณความต้องการซื้อหุน้ ของนักลงทุนในแต่ละประเภท และแนวโน้มการเคลื่อนไหวของราคาหุน้ ใน
ตลาดรอง เป็ นต้น ทัง้ นี้ เพื่อให้การเสนอขายครัง้ นี้ประสบความสาเร็จสูงสุด
1.3

สิ ทธิ ผลประโยชน์ และเงื่อนไขอื่น
หุน้ สามัญเพิม่ ทุนจานวน 85,000,000 หุน้ ทีเ่ สนอขายในครัง้ นี้ มีสทิ ธิและผลประโยชน์ทางกฎหมายเท่าเทียมกับหุน้ สามัญ
ทีจ่ าหน่ายแล้วของบริษทั ฯ ทุกประการ

1.4

ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เสนอขาย
บริษทั ฯ มีความประสงค์ท่จี ะเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนในครัง้ นี้ก่อ นที่จะได้รบั ทราบผลการพิจารณาของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ในการรับหุน้ สามัญของบริษทั ฯ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน ทัง้ นี้
บริษทั ฯ ได้ย่นื คาขออนุ ญาตและเอกสารประกอบต่อตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2555 และบริษทั ที่ปรึกษา
เอเซีย พลัส จากัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินได้พจิ ารณาคุณสมบัติของบริษทั ฯ แล้วเห็นว่า บริษทั ฯ มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การรับหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ พ.ศ.
2546 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2546 (รวมถึงที่มกี ารแก้ไขเพิ่มเติม ) เว้นแต่ คุณสมบัติเรื่องการกระจายการถือหุ้น ให้แก่นัก
ลงทุนรายย่อย ซึ่งบริษทั ฯ จะต้องมีผถู้ อื หุน้ สามัญรายย่อยไม่น้อยกว่า 300 รายและถือหุน้ รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 20
ของทุนชาระแล้ว โดยผูถ้ อื หุน้ ดังกล่าวแต่ละรายต้องถือหุน้ ไม่น้อยกว่า 1 หน่ วยการซื้อขาย เมื่อบริษทั ฯ ได้จาหน่ ายหุ้น
สามัญต่อประชาชนแล้ว จะทาให้บริษทั ฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์การกระจายการถือหุ้นให้แก่นักลงทุนรายย่อย
และบริษทั ฯ จะดาเนินการให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ รับหุน้ สามัญของบริษทั ฯ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
เอ็ม เอ ไอ ต่อไป
ส่วนที่ 3 หน้าที่ 3

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)
1.5

ข้อมูลอื่นๆ
ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การห้ามผูบ้ ริหารหรือผูถ้ อื หุน้ และผูท้ ่เี กี่ยวข้องขายหุน้ และหลักทรัพย์
ในระยะเวลาที่กาหนด พ.ศ. 2544 และข้อบังคับอื่นที่เกี่ยวข้อง กาหนดให้ห้ามผู้ถอื หุ้นที่ถอื หุ้นก่อนวันที่บริษทั ฯ เสนอ
ขายหุน้ ต่อประชาชนในครัง้ นี้ หรือหลักทรัพย์ท่อี าจแปลงสภาพเป็ นหุน้ ในจานวนรวมกันเท่ากับร้อยละ 55 ของทุนที่ชาระ
แล้วภายหลังการเสนอขายในครัง้ นี้ ออกขายภายในกาหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วนั ที่หนุ้ ของบริษทั ฯ เริม่ ทาการซื้อขาย
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยภายหลังจากวันที่หนุ้ ของบริษทั ฯ ทาการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกาหนดระยะเวลา 6
เดือน ผูถ้ อื หุน้ ทีถ่ ูกสั ่งห้ามดังกล่าวสามารถทยอยขายหุน้ ทีถ่ ูกสั ่งห้ามขายได้ในจานวนร้อยละ 25 ของจานวนหุน้ ทัง้ หมดที่
ถูกสั ่งห้ามขายดังกล่าว และสามารถขายหุน้ ส่วนทีเ่ หลืออีกร้อยละ 75 ได้เมื่อครบกาหนดระยะเวลา 1 ปี

2.

ข้อจากัดในการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
หุน้ สามัญของบริษทั ฯ สามารถโอนได้โดยไม่มขี ้อจากัด เว้นแต่การโอนหุ้นสามัญนัน้ เป็ นเหตุให้สดั ส่วนการถือหุ้นของ
บุคคลที่มใิ ช่บุคคลสัญชาติไทยเกินกว่าร้อยละ 35 ของจานวนหุน้ สามัญที่จาหน่ ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษทั ฯ ตามที่
กาหนดไว้ในข้อบังคับฉบับปจั จุบนั ของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ การโอนหุน้ สามัญรายใดที่ทาให้สดั ส่วนการถือหุน้ ของบุคคลที่มใิ ช่
บุคคลสัญชาติไทยของบริษทั ฯ เกินกว่าอัตราส่วนข้างต้น บริษทั ฯ มีสทิ ธิปฏิเสธการโอนหุน้ สามัญรายดังกล่าวได้
การโอนหุน้ สามัญของบริษทั ฯ จะสมบูรณ์กต็ ่อเมื่อผูโ้ อนได้สลักหลังใบหุน้ โดยระบุช่อื ผูร้ บั โอนและลงลายมือชื่อของผูโ้ อน
กับผูร้ บั โอน และส่งมอบใบหุน้ ให้แก่ผรู้ บั โอน การโอนหุน้ สามัญจะใช้ยนั กับบริษทั ฯ ได้กต็ ่อเมื่อบริษทั ฯ ได้รบั คาร้องขอให้
ลงทะเบียนโอนหุน้ แล้ว แต่จะใช้ยนั กับบุคคลภายนอกได้กต็ ่อเมื่อบริษทั ฯ ได้ลงทะเบียนการโอนหุน้ เป็ นที่เรียบร้อยแล้ว
เมื่อเห็นว่าการโอนหุน้ ถูกต้องตามกฎหมาย บริษทั ฯ จะลงทะเบียนการโอนหุน้ ภายใน 14 วันนับแต่วนั ที่ได้รบั การร้องขอ
นัน้ หรือหากบริษทั ฯ เห็นว่าการโอนหุน้ สามัญนัน้ ไม่ถูกต้องสมบูรณ์ บริษทั ฯ จะแจ้งแก่ผยู้ ่นื คาขอภายใน 7 วัน
เมื่อ หุ้น สามัญ ของบริษ ัท ฯ ได้ร บั การจดทะเบีย นในตลาดหลัก ทรัพ ย์ฯ การโอนหุ้น ให้เ ป็ น ไปตามกฎหมายว่า ด้ว ย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

3.

ที่มาของการกาหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
การกาหนดราคาหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ ทีจ่ ะเสนอขายในครัง้ นี้ พิจารณาจากอัตราส่วนราคาหุน้ ต่อกาไรสุทธิต่อหุน้
ของบริษทั ฯ (Price to Earnings ratio : P/E) ทัง้ นี้ ราคาหุน้ สามัญที่เสนอขายหุน้ ละ 3.10 บาท คิดเป็ น P/E ทีป่ ระมาณ
13.76 เท่า โดยคานวณกาไรสุทธิต่อหุน้ เฉลีย่ จากผลกาไรสุทธิ 8 ไตรมาสทีผ่ า่ นมา เนื่องจากในช่วง 4 ไตรมาสทีผ่ า่ นมามี
เหตุการณ์น้ าท่วม และไฟไหม้เกิดขึน้ ซึง่ แสดงผลการดาเนินงานทีไ่ ม่เป็ นปกติของบริษทั ฯ ดังนัน้ จึงคานวณจากกาไร
สุทธิเฉลีย่ 8 ไตรมาสเพื่อเป็ นแสดงถึงผลการดาเนินงานทีเ่ ป็ นปกติของบริษทั ในระยะยาว โดยคานวณตัง้ แต่วนั ที่ 1
กรกฎาคม 2553 ถึง 30 มิถุนายน 2555 หารด้วยจานวนหุน้ สามัญทัง้ หมดของบริษทั ฯ ภายหลังการเสนอขายหุน้ ในครัง้ นี้
ซึง่ เท่ากับ 285 ล้านหุน้ (Fully diluted) จะได้กาไรสุทธิต่อหุน้ (Fully diluted EPS) เท่ากับ 0.23 บาท โดยอัตราส่วนราคา
หุน้ ต่อกาไรสุทธิต่อหุน้ ทีเ่ สนอขายคิดเป็ นอัตราส่วนลดประมาณร้อยละ 26.80 จากอัตราส่วนราคาหุน้ ต่อกาไรสุทธิต่อหุน้
ของหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ในช่วงระยะเวลา 2 ปี ตัง้ แต่วนั ที่ 26 ตุลาคม 2553 ถึง 24 ตุลาคม 2555
ซึง่ มีคา่ เท่ากับ 18.67 ทัง้ นี้อตั ราส่วนราคาหุน้ ต่อกาไรสุทธิต่อหุน้ ดังกล่าวคานวณจากผลการดาเนินงานในอดีตโดยที่ยงั
มิได้พจิ ารณาถึงผลการดาเนินงานในอนาคต ซึง่ เป็ นปจั จัยสาคัญปจั จัยหนึ่งทีน่ ักลงทุนควรพิจารณาในการตัดสินใจลงทุน

4.

ข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย
ไม่ม ี เนื่องจากไม่มบี ริษทั ใดในตลาดหลักทรัพย์ทม่ี ลี กั ษณะการประกอบธุรกิจใกล้เคียงกัน

5.

ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง
ไม่ม ี

ส่วนที่ 3 หน้าที่ 4

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)
6.

การจอง การจาหน่ าย และการจัดสรร
ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ ายขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวิธกี ารจองซื้อหุน้ สามัญ
และวิธีการจัดสรรหุ้น สามัญ ตามที่ระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อ มูล ฉบับนี้ ตามความเหมาะสม ในกรณีท่เี กิดปญั หา
อุปสรรค หรือข้อจากัดในการดาเนินการ เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่นักลงทุนอย่างเป็ นธรรม และเพื่อ ให้การเสนอขาย
หุน้ สามัญในครัง้ นี้ประสบความสาเร็จสูงสุด

6.1

วิ ธีการเสนอขายหลักทรัพย์
การเสนอขายหุน้ สามัญในครัง้ นี้ เป็ นการเสนอขายโดยผ่านผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2

6.2

ผู้จดั จาหน่ ายหลักทรัพย์

6.2.1 ผู้จดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ าย
บริษทั หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด (มหาชน)
175 ชัน้ 3/1 อาคารสาธรซิตท้ี าวเวอร์
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2285-1666 โทรสาร 0-2679-6983
6.2.2 ผู้จดั จาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ าย
(1) บริษทั หลักทรัพย์ ทรีนิตี้ 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 ฟิ นันเซีย 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
6.3

เงื่อนไข และค่าตอบแทนในการจัดจาหน่ ายหลักทรัพย์

6.3.1 เงื่อนไขในการจัดจาหน่ ายหลักทรัพย์

ส่วนที่ 3 หน้าที่ 5

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)
บริษทั ฯ ตกลงมอบหมายให้ผจู้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 6.2 เป็ นผูด้ าเนินการจัดจาหน่ ายหุน้ สามัญ เพิม่
ทุนของบริษทั ฯ เพื่อเสนอขายต่อผูถ้ อื หุน้ เดิมของ TSTE ตามสัดส่วน และต่อประชาชนรวมจานวน 85,000,000 หุน้ ตาม
จานวนและราคาที่ระบุในข้อ 1 โดยผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์มขี อ้ ตกลงยอมรับประกันการจาหน่ ายหุน้ ประเภทรับประกัน
ผลการจาหน่ ายอย่างแน่ นอน (Firm Underwriting) ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือสัญญาแต่งตัง้ ผู้จดั จาหน่ ายและ
รับประกันการจาหน่าย
อย่างไรก็ตาม ผู้จดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ ายมีสทิ ธิยกเลิกการจัดจาหน่ ายหุ้นในครัง้ นี้ โดยจะ
ดาเนินการคืนเงินค่าจองซื้อทัง้ จานวนให้แก่ผจู้ องซื้อทัง้ หมดตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 6.9 เมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆ
ตามทีก่ าหนดไว้ในสัญญาแต่งตัง้ ผูจ้ ดั จาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย ซึง่ รวมถึงเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี้
(ก)

เมื่อบริษทั ฯ ไม่สามารถปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขใดๆ ที่ได้กาหนดไว้ในสัญญาแต่งตัง้ ผูจ้ ดั จาหน่ ายและรับประกันการ
จาหน่าย หรือ

(ข)

เมื่อเกิดเหตุสดุ วิสยั การเปลีย่ นแปลงอย่างมีนยั สาคัญทางด้านการเงิน เศรษฐกิจ หรือการเมือง ทัง้ ในประเทศและ
ต่างประเทศ หรือการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญในธุรกิจหรือการดาเนินงานของบริษทั ฯ ที่อาจมีผลกระทบต่อ
การจัดจาหน่ายหุน้ ในครัง้ นี้ หรือ

(ค)

เมื่อมีเหตุท่ที าให้สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือหน่ วยงานราชการสั ่งระงับ
หรือหยุดการเสนอขายหลักทรัพย์ หรือไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ทเ่ี สนอขายได้

ทัง้ นี้ รายละเอียดและเงื่อนไขในการยกเลิกการเสนอขายหุ้นและการจัดจาหน่ ายหุ้นดังกล่าวข้างต้น จะเป็ นไปตาม
รายละเอี ย ดและเงื่อ นไขที่จ ะก าหนดไว้ ใ นสัญ ญาแต่ ง ตัง้ ผู้จ ัด จ าหน่ า ยและรับ ประกัน การจ าหน่ า ย (Underwriting
Agreement)
ในกรณีทผ่ี จู้ ดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ ายยกเลิก การเสนอขายหุน้ หรือจัดจาหน่ ายหุน้ ในครัง้ นี้จากเหตุ
ดังกล่าวข้างต้น หรือเหตุอ่นื ทีร่ ะบุไว้ในสัญญาแต่งตัง้ ผูจ้ ดั จาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ าย (Underwriting Agreement)
ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ าย และผูจ้ ดั จาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ ายจะดาเนินการคืนเงินค่า
จองซือ้ ทัง้ จานวนให้แก่ผจู้ องซือ้ แต่ละรายที่จองซือ้ หุน้ ตามรายละเอียดทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.9
6.3.2 ค่าตอบแทนในการจัดจาหน่ าย
บริษทั ฯ ตกลงจ่ายเงินค่าตอบแทนการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ ายให้แก่ผจู้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้
ในข้อ 6.2 รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ ประมาณ 7,905,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ ) โดยจะชาระเงินภายใน 5 วันทาการ นับ
จากวันทีบ่ ริษทั ฯ ได้รบั เงินค่าจองซือ้ หุน้ จากผูจ้ ดั จาหน่ายครบถ้วน
จานวนเงินค่าหุน้ ทีบ่ ริษทั ฯ จะได้รบั ทัง้ สิน้ หลังหักค่าตอบแทนในการจัดจาหน่ ายหุน้ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ ) โดยประมาณ
ดังนี้
หุน้ สามัญจานวน 85,000,000 หุน้ ในราคาหุน้ ละ 3.10 บาท
หัก ค่าตอบแทนในการจัดจาหน่าย โดยประมาณ
จานวนเงินค่าหุน้ ทีบ่ ริษทั ฯ จะได้รบั (ก่อนหักค่าใช้จา่ ยอื่นๆ) โดยประมาณ
จานวนเงินค่าหุน้ ทีบ่ ริษทั ฯ จะได้รบั ต่อหุน้ (ก่อนหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ) โดยประมาณ
6.4

263,500,000 บาท
7,905,000 บาท
255,595,000 บาท
3.01 บาท

ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์ (ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ )
ค่าธรรมเนียมคาขออนุญาตเสนอขายหุน้ ทีอ่ อกใหม่
ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุน้ สามัญ
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิม่ ทุนชาระแล้ว
ส่วนที่ 3 หน้าที่ 6

50,000 บาท
210,800 บาท
85,000 บาท

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)
ค่าธรรมเนียมการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
ค่าพิมพ์หนังสือชีช้ วน ใบจองซือ้ หุน้ โดยประมาณ
ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตให้รบั หุน้ สามัญเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าของการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ไม่รวมค่าธรรมเนียมรายปี )
ค่าใช้จา่ ยอื่นๆ โดยประมาณ/1
รวมค่าใช้จา่ ยในการเสนอขายหลักทรัพย์ทงั ้ สิน้
หมายเหตุ:

6.5

/1

7,905,000
153,000
25,000
71,250
3,345,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

11,845,050 บาท

ค่าใช้จา่ ยอื่น รวมถึง ค่าธรรมเนียมทีป่ รึกษาทางการเงิน ค่าธรรมเนียมทีป่ รึกษากฎหมาย และค่าประชาสัมพันธ์

วิ ธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย์
สาหรับผูถ้ อื หุน้ สามัญของ TSTE
บริษทั ฯ จะดาเนินการให้บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด (“ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์”) จัดส่งเอกสาร
ประกอบการจองซือ้ ได้แก่ หนังสือชี้ชวนการเสนอขายหุน้ เพิม่ ทุนในครัง้ นี้ในรูปแบบเอกสาร รายละเอียดการจัดจาหน่ าย
และวิธปี ฏิบตั ิในการรับจองซื้อ ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุนในส่วนที่ให้สทิ ธิแก่ผถู้ ือหุ้นสามัญของ TSTE (แบบ ก) และ
ใบรับรองการจองซื้อหุน้ ให้แก่ผถู้ อื หุน้ สามัญของ TSTE ทุกรายที่มชี ่อื ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผูถ้ อื หุน้ ของ TSTE ณ
วันที่ 29 ตุลาคม 2555 ซึ่งเป็ นวันกาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ที่จะมีสทิ ธิได้รบั จัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ (Record
Date) และรวบรวมรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดย
วิธปี ิ ดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุน้ ในวันที่ 30 ตุลาคม 2555 โดยจะจัดส่งทางไปรษณียล์ งทะเบียน ภายหลังจากวันปิ ด
สมุดทะเบียนผูถ้ อื หุน้ ของ TSTE ทัง้ นี้ ในกรณีท่ผี ถู้ อื หุน้ สามัญของ TSTE ไม่ได้รบั เอกสารดังกล่าว สามารถติดต่อขอรับ
เอกสารดังกล่าวได้ทส่ี านักงานของผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ ายตามที่ระบุในข้อ 6.2.1 ในช่วงเวลา
9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ 9 พฤศจิกายน 2555 และวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555 ถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2555
สาหรับบุคคลทั ่วไป
สามารถติดต่อขอรับหนังสือชีช้ วนและใบจองซือ้ หุน้ สามัญ (แบบ ข) ได้ท่สี านักงานของผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุ
ในข้อ 6.2 ในช่วงเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 ถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555
สาหรับนักลงทุนสถาบัน
สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นสามัญ (แบบ ข) ได้ท่สี านักงานของผู้จดั การการจัดจาหน่ ายและ
รับประกันการจาหน่ ายตามที่ระบุในข้อ 6.2.1 ในช่วงเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 ถึงวันที่
16 พฤศจิกายน 2555
ทัง้ นี้ ผู้ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญของบริษทั ฯ สามารถทาการดาวน์ โหลด (Download) หนังสือชี้ชวนซึ่งมีข้อมูลไม่
แตกต่างจากหนังสือชี้ชวนที่ย่นื ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สานักงาน กลต.”)
และใบจองซื้อหุน้ สามัญเพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุน้ สามัญครัง้ นี้ได้ก่อนทาการจองซื้อหุน้ ตัง้ แต่วนั ที่หนังสือ
ชี้ชวนมีผลใช้บงั คับจนถึงวันสิน้ สุดการเสนอขาย โดยสามารถทาการดาวน์โหลดหนังสือชี้ชวนได้จากเว็บไซต์ดงั ต่อไปนี้
www.sec.or.th และ www.tmill.co.th และสามารถทาการดาวน์โหลดใบจองซือ้ หุน้ สามัญจากเว็บไซต์ www.tmill.co.th

6.6

วิ ธีการจัดสรรหลักทรัพย์
ผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2 จะดาเนินการมิให้มกี ารจัดสรรหุน้ สามัญที่เสนอขายแก่ตนเอง ผูบ้ ริหาร ผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มอี านาจควบคุม บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อยของตนเอง และผู้ท่เี กี่ยวข้องกับบุคลลดังกล่าวทัง้ หมด ตาม
ส่วนที่ 3 หน้าที่ 7

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทธ. 70/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกี ารในการจัดจาหน่ ายหลักทรัพย์
ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2552 (รวมถึงที่มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม) และจะไม่จดั สรรหุ้นที่เสนอขายให้แก่บุคคลของบริษทั ฯ ที่ถูก
ห้ามมิให้จดั สรรหลักทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 29/2551 เรื่อง การจอง การจัดจาหน่ าย และ
การจัดสรรหลักทรัพย์ท่อี อกใหม่ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมถึงที่มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม) เว้นแต่เป็ นการจัดสรรหุน้ ที่
เหลือจากการจองซือ้ ของผูจ้ องซือ้ ทัง้ หมด
การจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนทีเ่ สนอขายในครัง้ นี้แบ่งเป็ น 3 ส่วน กล่าวคือ จัดสรรให้แก่ (ก) ผูถ้ อื หุน้ ของ TSTE จานวนไม่
เกิน 25,350,970 หุน้ (ข) บุคคลทั ่วไปจานวนไม่น้อยกว่า 47,649,030 หุน้ และ (ค) นักลงทุนสถาบันจานวน 12,000,000
หุน้ ทัง้ นี้ สัดส่วนในการเสนอขายให้กบั บุคคลที่ไม่ใช่สญ
ั ชาติไทยจะเป็ นไปตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับของบริษทั ฯ โดย
ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายขอสงวนสิทธิในการใช้ดลุ ยพินิจในการเปลี่ยนแปลงจานวนหุน้ ที่จดั สรร
ให้แก่นกั ลงทุนในแต่ละประเภทตามความเหมาะสม เพื่อให้การเสนอขายหุน้ ครัง้ นี้ประสบความสาเร็จสูงสุด
การจัดสรรหุน้ ทีเ่ สนอขายในครัง้ นี้ จะไม่จดั สรรให้แก่ผจู้ องซือ้ รายย่อย
อนึ่ง การจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนในครัง้ นี้ เป็ นการปฏิบตั เิ พื่อให้สอดคล้องกับคุณสมบัตทิ ่กี าหนดตามข้อ 5(3) เรื่อง การ
กระจายการถือหุน้ รายย่อยภายใต้ขอ้ บังคับตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การรับหลักทรัพย์จดทะเบียนใน “ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม
เอไอ” พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2546 (รวมทัง้ ทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม)
6.6.1 วิ ธีจดั สรรหุ้นจานวนไม่เกิ น 25,350,970 หุ้น ให้แก่ผ้ถู ือหุ้นสามัญของ TSTE
การจัดสรรหุน้ ให้แก่ผถู้ อื หุน้ สามัญของ TSTE ที่มชี ่อื ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผูถ้ อื หุน้ ของ TSTE ณ วันที่ 29 ตุลาคม
2555 ซึง่ เป็ นวันกาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ที่จะมีสทิ ธิได้รบั จัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ (Record Date) และรวบรวม
รายชื่อผูถ้ อื หุน้ ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธปี ิ ดสมุดทะเบียน
และพักการโอนหุน้ ในวันที่ 30 ตุลาคม 2555 ในอัตราส่วน 5.2069 หุน้ สามัญของ TSTE ต่อ 1 หุน้ สามัญของบริษทั ฯ และ
เศษหุ้นที่เป็ นทศนิยมที่เกิดจากการคานวณสิทธิจะถูกปดั ทิ้ง ทัง้ นี้ ผูถ้ ือหุน้ สามัญของ TSTE มีสทิ ธิในการจองซื้อหุ้น
สามัญของบริษทั ฯ น้อยกว่าหรือเท่ากับสิทธิท่ตี นได้รบั แต่เมื่อรวมจานวนหุ้นสามัญของบริษทั ฯ ที่จดั สรรให้แก่ผถู้ ือหุ้น
สามัญของ TSTE ทัง้ สิ้นแล้ว ต้องไม่เกิน 25,350,970 หุ้น โดยจะต้องชาระเงินตามจานวนหุน้ ที่ประสงค์จะจองซื้อทัง้
จานวน ทัง้ นี้ ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ ายขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหุน้ ให้แ ก่บุคคลอื่นต่อไป หาก
ผูไ้ ด้รบั สิทธิในการจองซือ้ ไม่สามารถนาส่งเอกสารการจองซื้อ หรือปฏิบตั ผิ ดิ เงื่อนไขการจองซื้อ หรือไม่สามารถจ่ายชาระ
เงินค่าจองซือ้ หุน้ ได้ครบถ้วนภายในกาหนดระยะเวลาจองซือ้
ในการจัดสรรหุน้ ให้แก่ผถู้ อื หุน้ สามัญของ TSTE ข้างต้น หากมีหุ้นเหลือจากการใช้สทิ ธิของผูถ้ อื หุน้ สามัญของ TSTE
ผู้จดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจัดจาหน่ าย และ/หรือ คณะกรรมการบริหารของบริษทั ฯ และ/หรือบุคคลที่
ได้รบั มอบอานาจจากคณะกรรมการบริหารมีอานาจจัดสรรหุ้นดังกล่าวเพื่อเสนอขายต่อบุคคลทั ่วไป ตลอดจนกาหนด
เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่จาเป็ นเกี่ยวกับการเสนอขายหุน้ ดังกล่าวตามที่เห็นเหมาะสม และไม่ขดั แย้งกับกฎหมาย
และ/หรือ กฎหรือ ระเบีย บที่เกี่ยวข้อ งของสานักงานคณะกรรมการกากับหลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลักทรัพ ย์และตลาด
หลักทรัพย์ฯ และ/หรือ หน่ วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การเสนอขายหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ในครัง้ นี้ประสบความสาเร็จ
สูงสุด
ทัง้ นี้ ในการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้แก่ผถู้ อื หุน้ สามัญของ TSTE ในครัง้ นี้ จะรวมถึงการจัดสรรหุน้ ให้แก่ ผถู้ อื หุน้ ราย
ใหญ่ ผูม้ อี านาจควบคุม กรรมการ หรือผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ รวมถึงผูท้ ่เี กี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าวซึ่งเป็ นผูถ้ อื หุน้ สามัญ
ของ TSTE ที่มสี ทิ ธิได้รบั การจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ ตามสัดส่วนการถือหุน้ ใน TSTE ซึ่งการจัดสรรหุ้น
ดังกล่าวได้รบั การอนุ มตั จิ ากที่ประชุม วิสามัญผู้ถอื หุ้นครัง้ ที่ 2/2555 ของบริษทั ฯ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2555 และได้รบั
การผ่อนผันการจัดสรรหุน้ ทีอ่ อกใหม่ให้กบั ผูม้ อี านาจควบคุม กรรมการ และผูท้ เ่ี กี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าวจากสานักงาน
กลต. แล้ว เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2555 โดยมีรายละเอียดของการจัดสรร ดังนี้
ชื่อ-สกุล

ความสัมพันธ์กบั บริษทั ฯ

จานวนหุน้ ที่
ส่วนที่ 3 หน้าที่ 8

สัดส่วน

จานวนหุน้ ที่

จานวนหุน้ ที่

สัดส่วน

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)

บมจ. น้ าตาลขอนแก่น
นายปรีชา อรรถวิภชั น์
นายประภาส ชุตมิ าวร
พันธ์
นายชนะชัย ชุตมิ าวรพันธ์
นายชาญกฤช เดชวิทกั ษ์
นายธนดล สุจภิ ญ
ิ โญ
นายสมชาย ชินธรรมมิตร์
นายชลัช ชินธรรมมิตร์
หมายเหตุ :

ผูม้ อี านาจควบคุม1)
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร /
กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ถือในบริษทั
ฯ ก่อนการ
จัดสรร

ร้อยละ

ได้รบั การ
จัดสรร
(Pre-emptive
Right)

ถือในบริษทั ฯ
ภายหลังการ
จัดสรร

ร้อยละ

195,300
1,0003)

0.07
0.00
0.00

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

6,233,395
10,5622)
621,2073)

2.19
0.00
0.22

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. น้ าตาลขอนแก่น ถือหุน้ ร้อยละ 23.82 ใน TSTE ซึง่ ถือหุน้ 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 คูส่ มรสของนายชาญกฤช เดชวิทกั ษ์
5) รวมหุน้ ทีถ่ อื โดย นางสาวเยาวลักษณ์ ชุตมิ าวรพันธ์ คูส่ มรสของนายธนดล สุจภิ ญ
ิ โญ
6) รวมหุน้ ทีถ่ อื โดย นายศรัณย์ ชินธรรมมิตร์ บุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะของนายสมชาย ชินธรรมมิตร์

6.6.2 จัดสรรหุ้นจานวน 47,649,030 หุ้น ให้แก่บคุ คลทั ่วไป
การจัดสรรหุน้ ให้แก่บุคคลทั ่วไปให้อยู่ในดุลยพินิจของผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2 โดยจะทาการจัดสรรหุน้ ให้แก่
บุคคลใดในจานวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุน้ ให้แก่บุคคลใดก็ได้ และหากยอดการจองซื้อหุน้ ของผู้
จองซื้อบุคคลทั ่วไปครบตามจานวนที่กาหนดแล้ว ผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2 ขอสงวนสิทธิในการปิ ดรับจองซื้อ
หุน้ ของบุคคลทั ่วไปก่อนครบกาหนดระยะเวลาการจองซือ้
6.6.3 จัดสรรหุ้นจานวน 12,000,000 หุ้น ให้แก่นักลงทุนสถาบัน
การจัดสรรหุน้ ให้แก่นักลงทุนสถาบันให้อยู่ในดุลยพินิจของผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ าย โดยจะทา
การจัดสรรหุน้ ให้กบั บุคคลใดในจานวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุน้ ให้กบั บุคคลใดก็ได้ และหากยอด
การจองซือ้ หุน้ ของนักลงทุนสถาบันครบตามจานวนที่กาหนดแล้ว ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ ายขอ
สงวนสิทธิในการปิ ดรับจองซือ้ หุน้ ของนักลงทุนประเภทสถาบันก่อนครบกาหนดระยะเวลาการจองซือ้
6.7

วันและวิ ธีการจอง และการชาระเงินค่าจองหลักทรัพย์

6.7.1 สาหรับผู้ถือหุ้นสามัญ TSTE
ผูจ้ องซือ้ ทีเ่ ป็ นผูถ้ อื หุน้ สามัญของ TSTE จะต้องจองซื้อหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ในอัตราส่วน 5.2069 หุน้ สามัญของ TSTE
ต่อ 1 หุ้นสามัญของบริษทั ฯ และเศษหุ้นที่เป็ นทศนิยมที่เกิดจากการคานวณสิทธิจะถูกปดั ทิ้ง ทัง้ นี้ ผู้ถือหุ้นสามัญของ
TSTE มีสทิ ธิในการจองซื้อหุน้ สามัญของบริษทั ฯ น้อยกว่าหรือเท่ากับสิทธิท่ตี นได้รบั แต่เมื่อรวมจานวนหุน้ สามัญของ
บริษทั ฯ ทีจ่ ดั สรรให้แก่ผถู้ อื หุน้ สามัญของ TSTEทัง้ สิน้ ต้องไม่เกิน 25,350,970 หุน้ โดยสามารถยื่นเอกสารการจองซื้อได้
ทีส่ านักงานใหญ่ของผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ตัง้ แต่เวลา 9.00 น. ถึง

ส่วนที่ 3 หน้าที่ 9

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)
เวลา 16.00 น. ของวันที่ 9 พฤศจิกายน 2555 และวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555 ถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2555 โดยจะต้อง
ปฏิบตั ติ ามวิธกี ารดังต่อไปนี้
(ก)

ผูจ้ องซือ้ จะต้องกรอกรายละเอียดการจองซือ้ ในใบจองซือ้ หุน้ (แบบ ก) และแบบประเมินประเภทความเสีย่ งในการ
ลงทุนทีเ่ หมาะสม (Suitability Test) ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลายมือชื่อ หากผูจ้ องซื้อเป็ นนิตบิ ุคคล
ใบจองซื้อหุ้นจะต้องลงนามโดยผูม้ อี านาจผูกพันของนิติบุคคลนัน้ พร้อมประทับตราสาคัญของนิตบิ ุคคล (ถ้ามี)
พร้อ มทัง้ แนบใบรับ รองการจองซื้อ หุ้น หรือ เอกสารอื่น ที่ยืน ยัน การได้ร บั สิท ธิก ารจองซื้อ และแนบเอกสาร
ประกอบการจองซือ้ ดังต่อไปนี้
 ผูจ้ องซือ้ ประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
สาเนาบัตรประจาตัว ประชาชนที่ยงั ไม่หมดอายุ พร้อ มลงนามรับรองสาเนาถูกต้อ ง หรือ ในกรณีท่ีบตั ร
ประจาตัวประชาชนหมดอายุให้แนบสาเนาทะเบียนบ้านที่มเี ลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก หรือสาเนา
เอกสารทางราชการอื่นที่มเี ลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง ในกรณีผจู้ อง
ซือ้ เป็ นผูเ้ ยาว์ จะต้องแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูเ้ ยาว์ (ถ้ามี) คายินยอมจากผูป้ กครอง สาเนา
บัตรประจาตัวประชาชนของผูป้ กครอง (บิดา/มารดา หรือผูแ้ ทนโดยชอบธรรม) ที่ยงั ไม่หมดอายุ และสาเนา
ทะเบียนบ้านทีผ่ เู้ ยาว์อาศัยอยูพ่ ร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
 ผูจ้ องซือ้ ประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว
สาเนาหนังสือเดินทางหรือสาเนาใบต่างด้าวทีย่ งั ไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
 ผูจ้ องซือ้ ประเภทนิตบิ ุคคลทีจ่ ดทะเบียนในประเทศไทย
สาเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ท่อี อกไม่เกิน 12 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรอง
สาเนาถูกต้องโดยผูม้ อี านาจลงนามของนิตบิ ุคคลนัน้ และประทับตราสาคัญของนิตบิ ุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบ
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาใบต่างด้าว หรือสาเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ที่ยงั ไม่หมดอายุ
ของผูม้ อี านาจลงนามของนิตบิ ุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
 ผูจ้ องซือ้ ประเภทนิตบิ ุคคลทีจ่ ดทะเบียนในต่างประเทศ
สาเนาหนังสือสาคัญการจัดตัง้ บริษทั (Certificate of Incorporation) หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และ
หนังสือรับรอง (Affidavit) ที่ออกไม่เกิน 12 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ ี
อานาจลงนามของนิตบิ ุคคลนัน้ และประทับตราสาคัญของนิตบิ ุคคล (ถ้ามี) สาเนาเอกสารประกอบข้างต้น
ทัง้ หมดทีล่ งลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องแล้ว ต้องได้รบั การรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public
และรับรองโดยเจ้าหน้ าที่ของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จดั ทาหรือ
รับรองความถูกต้อง และมีอายุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันจองซื้อพร้อมแนบสาเนาใบต่างด้าว หรือสาเนาหนังสือ
เดินทาง (แล้วแต่กรณี) ที่ยงั ไม่หมดอายุของผูม้ อี านาจลงนามของนิตบิ ุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสาเนา
ถูกต้อง

(ข)

ผู้จองซื้อ สามารถจองซื้อ ได้ท่สี านักงานใหญ่ หรือ สาขาของผู้จดั การการจัด จาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ 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 2555

(ค)

ผูจ้ องซือ้ ต้องชาระเงินค่าจองซือ้ หุน้ ครัง้ เดียวเต็มจานวนทีจ่ องซือ้ ณ วันจองซือ้ โดยมีวธิ กี ารชาระเงิน ดังนี้
 หากทาการจองซื้อในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2555 ตัง้ แต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. และในวันที่ 12
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

ส่วนที่ 3 หน้าที่ 10

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)
แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือดร๊าฟท์และต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสานัก บัญชีใน
เขตกรุงเทพมหานครภายในวันทาการถัดไป โดยหากชาระเป็ นเช็คหรือแคชเชียร์เช็คหรือดร๊าฟท์ ให้ลงวันที่
9 พฤศจิกายน 2555 หรือวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555 เท่านัน้ ทัง้ นี้ การชาระเงินค่าจองซื้อผ่านระบบการ
โอนเงินอัตโนมัตจิ ะกระทาได้เฉพาะผูจ้ องซือ้ ที่ได้เปิ ดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์กบั ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ าย
และรับประกันการจาหน่ าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ที่ได้ดาเนินการแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชาระ
ค่าภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ 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 องซื้อจะต้องชาระค่าจองซื้อครัง้ เดียวเต็ม
จานวนทีจ่ องซือ้ โดยชาระเป็ นเงินโอน หรือเงินโอนอัตโนมัตเิ ท่านัน้
 ผูจ้ องซื้อที่ชาระค่าจองซื้อหุน้ สามัญด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ให้ขดี คร่อมสั ่งจ่ายเข้าบัญชี
บริษทั หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด (มหาชน) เพื่อจองซือ้ หลักทรัพย์ พร้อมทัง้ เขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และ
เบอร์โทรศัพท์ทส่ี ามารถติดต่อได้ไว้ดา้ นหลังของเช็ค หรือแคชเชียร์เช็คหรือดร๊าฟท์ ในกรณีโอนเงิน ให้ผจู้ อง
ซื้อโอนเงินเข้าบัญชี “บริษทั หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อ หลักทรัพย์ ” 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) สาขาปูเ่ จ้าสมิงพราย ต่อไป
(ง)

ผูจ้ องซื้อต้องนาใบจองซื้อ หุน้ (แบบ ก) ใบรับรองการจองซื้อหุน้ แบบประเมินประเภทความเสีย่ งในการลงทุนที่
เหมาะสม (Suitability Test) และเอกสารประกอบการจองซื้อในข้อ 6.7.1 (ก) พร้อมเงินค่าจองซื้อตามข้อ 6.7.1
(ค) มายื่นความจานงขอจองซื้อหุน้ และชาระเงินได้ท่ี ผจู้ ดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ าย ตามที่
ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ตัง้ แต่เวลา 9.00 น. ถึง เวลา 16.00 น. ของวันที่ 9 พฤศจิกายน 2555 และวันที่ 12
พฤศจิกายน 2555 ถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2555

(จ)

ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 จะนาเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ
ดร๊าฟท์ ของผูจ้ องซือ้ ทุกรายเข้าบัญชีเพื่อเรียกเก็บเงิน และจะตัดสิทธิการจองซื้อหุน้ สามัญของผูจ้ องซื้อหุน้ รายที่
ธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ได้จากการเรียกเก็บเงินครัง้ แรก

(ฉ)

ผูจ้ องซื้อที่ย่นื ความจานงในการจองซื้อและได้ชาระค่าจองซื้อหุน้ แล้ว จะยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไม่ได้
ทัง้ นี้ ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ ายมีสทิ ธิยกเลิกการจองซื้อของผูจ้ องซื้อที่ดาเนินการไม่
ครบถ้วนตามข้อ 6.7.1 (ก)-(ง)

6.7.2 สาหรับบุคคลทั ่วไป
ผูจ้ องซือ้ ประเภทบุคคลทั ่วไปจะต้องปฏิบตั ติ ามวิธกี ารดังต่อไปนี้
(ก)

ผูจ้ องซือ้ จะต้องจองซือ้ หุน้ ขัน้ ต่ าจานวน 1,000 หุน้ และเป็ นจานวนทวีคูณของ 100 หุน้ โดยผูจ้ องซื้อจะต้องกรอก
รายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุน้ (แบบ ข) และแบบประเมินประเภทความเสี่ยงในการลงทุนที่เหมาะสม
(Suitability Test) ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลายมือชื่อ หากผูจ้ องซื้อเป็ นนิตบิ ุคคล ใบจองซื้อหุ้น
จะต้องลงนามโดยผูม้ อี านาจผูกพันของนิติบุคคลนัน้ พร้อมประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบ
เอกสารดังต่อไปนี้
 ผูจ้ องซือ้ ประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
สาเนาบัตรประจาตัว ประชาชนที่ยงั ไม่หมดอายุ พร้อ มลงนามรับรองสาเนาถูกต้อ ง หรือ ในกรณีท่ีบตั ร
ประจาตัวประชาชนหมดอายุให้แนบสาเนาทะเบียนบ้านที่มเี ลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก หรือสาเนา
ส่วนที่ 3 หน้าที่ 11

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)
เอกสารทางราชการอื่นที่มเี ลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง ในกรณีผจู้ อง
ซือ้ เป็ นผูเ้ ยาว์ จะต้องแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูเ้ ยาว์ (ถ้ามี) คายินยอมจากผูป้ กครอง สาเนา
บัตรประจาตัวประชาชนของผูป้ กครอง (บิดา/มารดา หรือผูแ้ ทนโดยชอบธรรม) ที่ยงั ไม่หมดอายุ และสาเนา
ทะเบียนบ้านทีผ่ เู้ ยาว์อาศัยอยูพ่ ร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
 ผูจ้ องซือ้ ประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว
สาเนาหนังสือเดินทางหรือสาเนาใบต่างด้าวทีย่ งั ไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
 ผูจ้ องซือ้ ประเภทนิตบิ ุคคลทีจ่ ดทะเบียนในประเทศไทย
สาเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ท่อี อกไม่เกิน 12 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรอง
สาเนาถูกต้องโดยผูม้ อี านาจลงนามของนิตบิ ุคคลนัน้ และประทับตราสาคัญของนิตบิ ุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบ
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนสาเนาใบต่างด้าว หรือสาเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ที่ยงั ไม่หมดอายุ
ของผูม้ อี านาจลงนามของนิตบิ ุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
 ผูจ้ องซือ้ ประเภทนิตบิ ุคคลทีจ่ ดทะเบียนในต่างประเทศ
สาเนาหนังสือสาคัญการจัดตัง้ บริษทั (Certificate of Incorporation) หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และ
หนังสือรับรอง (Affidavit) ที่ออกไม่เกิน 12 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ ี
อานาจลงนามของนิตบิ ุคคลนัน้ และประทับตราสาคัญของนิตบิ ุคคล (ถ้ามี) สาเนาเอกสารประกอบข้างต้น
ทัง้ หมดทีล่ งลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องแล้ว ต้องได้รบั การรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public
และรับรองโดยเจ้าหน้ าที่ของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จดั ทาหรือ
รับรองความถูกต้อง และมีอายุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันจองซื้อพร้อมแนบสาเนาใบต่างด้าว หรือสาเนาหนังสือ
เดินทาง (แล้วแต่กรณี) ที่ยงั ไม่หมดอายุของผูม้ อี านาจลงนามของนิตบิ ุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสาเนา
ถูกต้อง
(ข)

ผูจ้ องซือ้ สามารถจองซือ้ ได้ทส่ี านักงานใหญ่หรือสาขาของผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 ภายใน
ระยะเวลาการจองซื้อ 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 (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือดร๊าฟท์และต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสานักบัญชีใน
เขตกรุงเทพมหานครภายในวันทาการถัดไป โดยหากชาระเป็ นเช็คหรือแคชเชียร์เช็คหรือดร๊าฟท์ ให้ลงวันที่
14 พฤศจิกายน 2555 หรือวันที่ 15 พฤศจิกายน 2555 เท่านัน้ ทัง้ นี้ การชาระเงินค่าจองซื้อผ่านระบบการ
โอนเงินอัตโนมัตจิ ะกระทาได้เฉพาะผูจ้ องซือ้ ที่ได้เปิ ดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์กบั ผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์
ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 ที่ได้ดาเนินการแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชาระค่าภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ
และระบบการโอนเงินอัตโนมัตดิ งั กล่าวมีผลใช้บงั คับแล้วในวันจองซือ้
 หากทาการจองซื้อในวันที่ 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. ผูจ้ องซื้อจะต้องชาระค่าจองซื้อครัง้ เดียวเต็ม
จานวนทีจ่ องซือ้ โดยชาระเป็ นเงินโอน หรือเงินโอนอัตโนมัตเิ ท่านัน้
 ผูจ้ องซือ้ ทีช่ าระค่าจองซื้อหุน้ สามัญด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ให้ขดี คร่อมสั ่งจ่ายเข้าบัญชีจอง
ซื้อหุน้ ที่ผจู้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 กาหนด พร้อมทัง้ เขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และเบอร์
ส่วนที่ 3 หน้าที่ 12

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)
โทรศัพท์ท่สี ามารถติดต่อได้ไว้ดา้ นหลังของเช็ค หรือแคชเชียร์เช็คหรือดร๊าฟท์ ในกรณีโอนเงิน ให้ผจู้ องซื้อ
โอนเงินเข้าบัญชีตามทีผ่ จู้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์ ตามข้อ 6.2 แต่ละรายกาหนด โดยผูจ้ ดั จาหน่ ายแต่ละรายจะ
ดาเนินการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมในส่วนของตนเข้าบัญชี “บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)
เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์” เลขที่บญ
ั ชี 343-301034-7 ประเภทบัญชีกระแสรายวัน ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด
(มหาชน) สาขาปูเ่ จ้าสมิงพราย ต่อไป
(ง)

ผูจ้ องซื้อต้องนาใบจองซื้อ (แบบ ข) แบบประเมินประเภทความเสีย่ งในการลงทุนที่เหมาะสม (Suitability Test)
และเอกสารประกอบการจองซื้อในข้อ 6.7.2 (ก) พร้อมเงินค่าจองซื้อตามข้อ 6.7.2 (ค) มายื่นความจานงขอจอง
ซื้อหุน้ และชาระเงินได้ท่ผี จู้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ตามสถานที่ท่ไี 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 องซื้อทุกรายเข้าบัญชีของผูจ้ ดั
จาหน่ายหลักทรัพย์เพื่อเรียกเก็บเงิน และจะตัดสิทธิการจองซือ้ หุน้ สามัญของผูจ้ องซือ้ หุน้ รายที่ธนาคารไม่สามารถ
เรียกเก็บเงินตามเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ได้จากการเรียกเก็บเงินครัง้ แรก

(ฉ)

ผูจ้ องซื้อที่ย่นื ความจานงในการจองซื้อและได้ชาระค่าจองซื้อหุน้ สามัญแล้ว จะยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืน
ไม่ได้ ทัง้ นี้ ผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์มสี ทิ ธิยกเลิกการจองซื้อของผูจ้ องซื้อที่ดาเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 6.7.2
(ก)-(ง)

6.7.3 สาหรับนักลงทุนสถาบัน
ผูจ้ องซือ้ ประเภทนักลงทุนสถาบัน จะต้องปฏิบตั ติ ามวิธกี ารดังต่อไปนี้
(ก)

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

(ข)

ผู้จองซื้อ สามารถจองซื้อ ได้ท่สี านักงานใหญ่ หรือ สาขาของผู้จดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ าย
ภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตัง้ แต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 ถึงวันที่
16 พฤศจิกายน 2555
ส่วนที่ 3 หน้าที่ 13

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)
(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
 หากทาการจองซื้อในวันที่ 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. ผูจ้ องซื้อจะต้องชาระค่าจองซื้อครัง้ เดียวเต็ม
จานวนทีจ่ องซือ้ โดยชาระเป็ นเงินโอน หรือเงินโอนอัตโนมัตเิ ท่านัน้
 ผูจ้ องซื้อที่ชาระค่าจองซื้อหุน้ สามัญด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ 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) เพื่อจองซื้อ หลักทรัพย์ ” 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) สาขาปูเ่ จ้าสมิงพราย ต่อไป

6.8

(ง)

ผูจ้ องซื้อต้องนาใบจองซื้อ (แบบ ข) เอกสารประกอบการจองซื้อในข้อ 6.7.3 (ก) พร้อมเงินค่าจองซื้อตามข้อ
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 องซื้อที่ย่นื ความจานงในการจองซื้อและได้ชาระค่าจองซื้อหุน้ สามัญแล้ว จะยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืน
ไม่ได้ ทัง้ นี้ ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ ายมีสทิ ธิยกเลิกการจองซื้อของผูจ้ องซื้อที่ดาเนินการ
ไม่ครบถ้วนตามข้อ 6.7.3 (ก)-(ง)

การจัดสรรในกรณี ที่มีผ้จู องซื้อหลักทรัพย์เกิ นกว่าจานวนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
หากมีผจู้ องซื้อหุน้ เกินกว่าจานวนหุน้ ที่จดั สรรให้ตามที่ระบุในข้อ 1.2 ผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุในข้อ 6.2 ให้อยู่
ในดุลยพินิจของผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ สาหรับผูจ้ องซื้อที่ไม่ได้รบั การจัดสรรหรือได้รบั จัดสรรน้อยกว่าจานวนที่จองซื้อ
จะได้รบั คืนเงินค่าจองซือ้ ตามรายละเอียดในข้อ 6.9

6.9

วิ ธีการคืนเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์

ส่วนที่ 3 หน้าที่ 14

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)
ในกรณีผจู้ องซือ้ ไม่ได้รบั การจัดสรรหุน้
ผู้จดั จ าหน่ ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 ที่เ ป็ นผู้รบั จองซื้อ จากผู้จ องซื้อ ที่ไ ม่ได้รบั การจัดสรรรายนัน้ ๆ จะ
ดาเนินการคืนเงินค่าจองซือ้ โดยไม่มดี อกเบีย้ หรือค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ผจู้ องซื้อที่ไม่ได้รบั การจัดสรรหุน้ โดยการโอนเงิน
อัตโนมัตเิ ข้าบัญชีในชื่อผูจ้ องซือ้ กรณีผจู้ องซือ้ ชาระด้วยวิธโี อนเงินอัตโนมัติ หรือจ่ายเป็ นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั ่งจ่ายผูจ้ อง
ซือ้ ตามชื่อทีร่ ะบุไว้ในใบจองซือ้ และส่งทางไปรษณียล์ งทะเบียนตามที่อยู่ท่รี ะบุไว้ในใบจองซื้อภายใน 14 วันนับจากวันที่
สิน้ สุดระยะเวลาการจองซื้อ ทัง้ นี้ ในกรณีท่ไี ม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุน้ ในส่วนที่ไม่ได้รบั การจัดสรรให้แก่ผจู้ องซื้อหุน้
ได้ภายในระยะเวลา 14 วันนับจากวันสิน้ สุดระยะเวลาการจองซื้อ ผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์รายที่มหี น้าที่รบั ผิดชอบในการ
ส่งคืนเงินดังกล่าวจะต้องชาระดอกเบีย้ ให้แก่ผจู้ องซื้อในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคานวณจากจานวนเงินค่าจองซื้อหุน้ ที่
ไม่ได้รบั การจัดสรรคืนนับจากวันทีพ่ น้ กาหนดเวลา 14 วันดังกล่าว จนถึงวันที่ได้มกี ารชาระคืนตามวิธกี ารดังกล่าวข้างต้น
อย่างไรก็ดี ไม่วา่ ในกรณีใดๆ หากได้มกี ารส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหุน้ ทางไปรษณียล์ งทะเบียนตามที่อยู่ท่รี ะบุไว้ในใบจอง
ซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผูจ้ องซื้อได้รบั เงินจองซื้อคืนแล้วโดยชอบ และผูจ้ องซื้อจะไม่มสี ทิ ธิเรียกร้อง ดอกเบี้ย และ/
หรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป
ในกรณีผจู้ องซือ้ ได้รบั การจัดสรรหุน้ น้อยกว่าจานวนหุน้ ทีจ่ องซือ้
ผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์จะดาเนินการคืนเงินค่าจองซื้อในส่วนที่ไม่ได้รบั การจัดสรรหุน้ โดยไม่มดี อกเบี้ยหรือค่าเสียหาย
ใดๆ ให้แก่ผทู้ ่จี องซื้อที่ได้รบั การจัดสรรหุน้ ไม่ครบตามจานวนที่จองซื้อ โดยการโอนเงินอัตโนมัตเิ ข้าบัญชีในชื่อผูจ้ องซื้อ
กรณีผจู้ องซื้อชาระด้วยวิธโี อนเงินอัตโนมัติ หรือจ่ายเป็ นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั ่งจ่ายผูจ้ องซื้อตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ
และส่งทางไปรษณียล์ งทะเบียนตามทีอ่ ยูท่ ร่ี ะบุไว้ในใบจองซื้อภายใน 14 วันนับจากวันที่สน้ิ สุดระยะเวลาการจองซื้อ ทัง้ นี้
ในกรณีทไ่ี ม่สามารถคืนเงินค่าจองซือ้ หุน้ ในส่วนทีไ่ ม่ได้รบั การจัดสรรให้แก่ผจู้ องซื้อหุน้ ได้ภายในระยะเวลา 14 วันนับจาก
วันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ผู้จดั จาหน่ ายหลักทรัพย์รายที่มหี น้ าที่รบั ผิดชอบในการส่งคืนเงินดังกล่าวจะต้องชาระ
ดอกเบีย้ ให้แก่ผจู้ องซือ้ ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคานวณจากจานวนเงินค่าจองซื้อหุน้ ที่ไม่ได้รบั การจัดสรรคืนนับจาก
วันทีพ่ น้ กาหนดเวลา 14 วันดังกล่าว จนถึงวันทีไ่ ด้มกี ารชาระคืนตามวิธกี ารดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ดี ไม่ว่าในกรณีใดๆ
หากได้มกี ารส่งเช็คคืนเงินค่าจองซือ้ หุน้ ทางไปรษณียล์ งทะเบียนตามที่อยู่ท่รี ะบุไว้ในใบจองซื้อ โดยถูกต้องแล้ว ให้ถอื ว่าผู้
จองซือ้ ได้รบั คืนเงินค่าจองซือ้ แล้วโดยชอบ และผูจ้ องซือ้ จะไม่มสี ทิ ธิเรียกร้องดอกเบีย้ และ/หรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป
ในกรณีท่ไี ม่ได้รบั การจัดสรรหุ้นอันเนื่อ งมาจากไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นตามการชาระค่าจองซื้อ หุ้นหรือ
เนื่องจากผิดเงื่อนไขในการจองซือ้
ผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ท่รี บั จองซื้อหุ้นจากผู้จองซื้อหุน้ ที่ไม่ได้รบั การจัดสรรรายนัน้ ๆ เนื่องจากไม่สามารถเรียกเก็บเงิน
ค่าจองซื้อหุน้ ตามการชาระค่าจองซื้อหุน้ หรือเนื่องจากผิดเงื่อนไขในการจองซื้อ จะทาการคืนเช็คค่าจองซื้อให้แก่ผจู้ องซื้อ
หุน้ ทีไ่ ม่ได้รบั การจัดสรรรายนัน้ ๆ โดยผูจ้ องซือ้ ต้องติดต่อขอรับเช็คดังกล่าวคืนจากผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์รายที่เป็ นผูร้ บั
จองซือ้ หุน้ ภายในระยะเวลา 14 วันนับจากวันสิน้ สุดระยะเวลาการจองซื้อ หากผูจ้ องซื้อไม่ทาการติดต่อขอรับเช็คดังกล่าว
ผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์รายทีเ่ ป็ นผูร้ บั จองซือ้ หุน้ จะจัดส่งเช็คทางไปรษณียล์ งทะเบียนตามทีอ่ ยูท่ ร่ี ะบุในใบจองซื้อ ในกรณี
นี้ ผูจ้ องซือ้ จะไม่มสี ทิ ธิเรียกร้องดอกเบีย้ และ/หรือค่าเสียหายใดๆ ในการทีผ่ จู้ องซือ้ ไม่มาติดต่อขอรับเช็คคืน
ในกรณีมกี ารยกเลิกการเสนอขายหุน้
(ก)

กรณีเกิดเหตุการณ์ตามที่ระบุในข้อ 6.3 เงื่อนไขในการจัดจาหน่ ายหลักทรัพย์ และผู้จดั การการจัดจาหน่ ายและ
รับประกันการจาหน่ ายใช้สทิ ธิยกเลิก การเสนอขายหุ้นและจัดจาหน่ ายหุน้ ให้ถอื ว่าผูจ้ องซื้อได้ใช้สทิ ธิยกเลิกการ
จองซือ้ หลักทรัพย์ทนั ที

(ข)

กรณีเกิดเหตุการณ์ อ่ืนใดที่ท าให้บริษทั ที่อ อกและ/หรือ เสนอขายหลัก ทรัพย์ต้อ งระงับหรือ หยุดการเสนอขาย
หลักทรัพย์ หรือไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ท่เี สนอขายได้ ผูจ้ องซื้อ มีสทิ ธิท่จี ะยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย์โดย

ส่วนที่ 3 หน้าที่ 15

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)
ผู้จองซื้อ จะต้องแสดงความประสงค์ต่อผู้จดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ภายใน 5 วันทาการ นับแต่วนั ที่เกิดเหตุการณ์
ดังกล่าว
หากเกิดเหตุการณ์ตาม (ก) หรือ (ข) และผู้จองซื้อได้ใช้สทิ ธิยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย์ ผู้จดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ท่รี บั
จองซื้อหุ้นจากผู้จองซื้อหุ้นที่ยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย์ดงั กล่าวจะดาเนินการคืนเงินค่าจองซื้อโดยไม่มดี อกเบี้ยหรือ
ค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ผจู้ องซื้อรายนัน้ ๆ โดยการโอนเงินอัตโนมัตเิ ข้าบัญชีในชื่อผูจ้ องซื้อกรณีผจู้ องซื้อชาระด้วยวิธโี อน
เงินอัตโนมัติ หรือจ่ายเป็ นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั ่งจ่ายผูจ้ องซือ้ ตามชื่อทีร่ ะบุไว้ในใบจองซือ้ และส่งทางไปรษณียล์ งทะเบียน
ตามที่อยู่ท่รี ะบุไว้ในใบจองซื้อภายใน 14 วันนับจากวันที่สน้ิ สุดระยะเวลาการจองซื้อ หรือนับแต่เกิดเหตุการณ์ตาม (ข)
ทัง้ นี้ ในกรณีทไ่ี ม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุน้ ในส่วนที่ไม่ได้รบั การจัดสรรให้แก่ผจู้ องซื้อหุน้ ได้ในกาหนดเวลาดังกล่าว ผู้
จัดจาหน่ายหลักทรัพย์รายทีม่ หี น้าทีร่ บั ผิดชอบในการส่งคืนเงินดังกล่าวจะต้องชาระดอกเบี้ยให้แก่ผจู้ องซื้อในอัตราร้อยละ
7.5 ต่อปี โดยคานวณจากจานวนเงินค่าจองซื้อหุน้ ที่ไม่ได้รบั การจัดสรรคืนนั บจากวันที่พน้ กาหนดเวลา 14 วันดังกล่าว
จนถึงวันทีไ่ ด้มกี ารชาระคืนตามวิธกี ารดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ดี ไม่วา่ ในกรณีใดๆ หากได้มกี ารส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อ
หุน้ ทางไปรษณียล์ งทะเบียนตามที่อยู่ท่รี ะบุไว้ในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถอื ว่าผูจ้ องซื้อได้รบั เงินจองซื้อคืนแล้วโดย
ชอบ และผูจ้ องซือ้ จะไม่มสี ทิ ธิเรียกร้องดอกเบีย้ และ/หรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป
6.10 วิ ธีการส่งมอบหลักทรัพย์
บริษทั ฯ ได้แต่งตัง้ บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์ให้กบั บริษทั ฯและ
ให้บ ริก ารรับ ฝากหลัก ทรัพ ย์ท่ีจ องซื้อ ในการเสนอขายครัง้ นี้ กล่ า วคือ ผู้จ องซื้อ สามารถใช้บ ริก ารของศู น ย์ร บั ฝาก
หลักทรัพย์ และเข้าสู่ระบบซื้อขายแบบไร้ใบหุน้ (Scripless System) ได้ทนั ที ทัง้ นี้ เพื่อให้ระยะเวลาในการดาเนินการนา
หลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ สัน้ ลง และเพื่อให้ผจู้ องซื้อสามารถขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ได้ทนั ทีทต่ี ลาดหลักทรัพย์ฯ อนุ ญาตให้หลักทรัพย์ของบริษทั ฯ เริม่ ทาการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งแตกต่างกับ
กรณีทผ่ี จู้ องซือ้ ประสงค์จะขอรับใบหุน้ ซึง่ ผูจ้ องซือ้ จะไม่สามารถขายหลักทรัพย์ได้ใ นตลาดหลักทรัพย์ฯ จนกว่าจะได้รบั ใบ
หุน้
ผูจ้ องซือ้ สามารถเลือกให้บริษทั ดาเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่งใน 3 กรณี ดังต่อไปนี้ คือ
(ก)

ในกรณีท่ีผู้จองซื้อหลักทรัพย์ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (Scripless System) กล่าวคือ
ประสงค์ท่จี ะฝากไว้ในบัญชีของบริษทั หลักทรัพย์ซ่งึ ผู้จองซื้อมีบญ
ั ชีซ้อื ขายหลักทรัพย์อยู่ กรณีน้ี ศูนย์รบั ฝาก
หลักทรัพย์จะดาเนินการออกใบหุน้ ตามจานวนที่ได้รบั จัดสรรในชื่อของ “บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศ
ไทย) จากัด เพื่อผูฝ้ าก” และศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจานวนหลักทรัพย์ท่บี ริษทั หลักทรัพย์นนั ้
ฝากหลักทรัพย์อ ยู่ภ ายใน 7 วันทาการนับจากวันปิ ดการจองซื้อ หลักทรัพย์ และจะออกหลักฐานการรับฝาก
หลัก ทรัพ ย์ใ ห้แ ก่ ผู้ จ องซื้ อ ที่ ไ ด้ ร ับ การจัด สรรภายใน 7 วัน ท าการนั บ แต่ ว ัน ปิ ด การจองซื้อ หลัก ทรัพ ย์ ใน
ขณะเดียวกันบริษทั หลักทรัพย์นนั ้ ก็จะบันทึกยอดบัญชีจานวนหลักทรัพย์ทผ่ี จู้ องซื้อฝากไว้ ในกรณีน้ี ผูท้ ่ไี ด้รบั การ
จัดสรรจะสามารถขายหลักทรัพย์ท่ไี ด้รบั การจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทนั ทีท่ตี ลาดหลักทรัพย์ฯอนุ ญาตให้
หลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ทาการซือ้ ขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ในกรณีทผ่ี จู้ องซือ้ เลือกให้บริษทั ดาเนินการตามข้อ 6.10 (ก) ชื่อของผูจ้ องซือ้ ในใบจองซือ้ จะต้องตรงกับชื่อเจ้าของ
บัญชีซอ้ื ขายหลักทรัพย์ทผ่ี จู้ องซือ้ ประสงค์จะฝากหุน้ ไว้ในบัญชีของบริษทั หลักทรัพย์ดงั กล่าว มิฉะนัน้ บริษทั ฯ ขอ
สงวนสิทธิทจ่ี ะดาเนินการออกใบหุน้ ให้แก่ผจู้ องซือ้ ตามข้อ 6.10 (ค) แทน

(ข)

ในกรณีท่ีผู้จองซื้อ ไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้นแต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ โดยผู้จองซื้อ
ประสงค์ท่จี ะฝากหลักทรัพย์ไว้ในบัญชีของบริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 บริษทั ฯ จะดาเนินการนา
หลักทรัพย์ท่ไี ด้รบั จัดสรรฝากไว้กบั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ และศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจานวน
หลักทรัพย์ตามจานวนทีผ่ จู้ องซือ้ ได้รบั การจัดสรรไว้ในบัญชีของบริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ภายใน
7 วันทาการนับแต่วนั ปิ ดการจองซื้อหลักทรัพย์ และออกหลักฐานการรับฝากหลักทรัพย์ให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 7
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บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)
วันทาการนับจากวันปิ ดการจองซื้อ ในกรณีน้ี ผู้ท่ีได้รบั การจัดสรรจะสามารถขายหลักทรัพย์ท่ไี ด้รบั จัดสรรใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯได้ทนั ทีท่ตี ลาดหลักทรัพย์ฯอนุ ญาตให้หลักทรัพย์ของบริษทั ฯ เริม่ ทาการซื้อขายได้ในตลาด
หลักทรัพย์ฯ และหากผู้จองซื้อรายใดต้องการถอนหลักทรัพย์ออกจากบัญชีของบริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิก
เลขที่ 600 ผูจ้ องซื้อรายนัน้ สามารถติดต่อได้ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ ซึ่งมีค่าธรรมเนียมการถอนหลักทรัพย์ตาม
อัตราที่ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์กาหนด ทัง้ นี้ การถอนหลักทรัพย์ท่ีฝากไว้ในบัญ ชีของบ ริษทั ผู้อ อกหลักทรัพย์
สมาชิกเลขที่ 600 จะต้องใช้เวลาในการดาเนินการ ดังนัน้ ผูจ้ องซือ้ ทีน่ าฝากในบัญชีดงั กล่าวอาจจะไม่สามารถถอน
หลักทรัพย์ได้ทนั ภายในวันที่หลักทรัพย์ของบริษทั เริม่ ทาการซือ้ ขายได้วนั แรกในตลาดหลักทรัพย์ฯ
(ค)

ในกรณีท่ีผู้จองซื้อ ประสงค์จะขอรับใบหุ้นโดยให้ออกใบหุ้นในชื่อ ของผู้จองซื้อ (Scrip System) ศูนย์รบั ฝาก
หลักทรัพย์จะทาการส่งมอบใบหุน้ ตามจานวนที่ได้รบั การจัดสรรให้แก่ผไู้ ด้รบั การจัดสรรหลักทรัพย์ทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตามชื่อ ที่อยู่ ที่ระบุในใบจองซื้อภายใน 15 วันทาการนับจากวันปิ ดการจองซื้อ ในกรณีน้ี ผูไ้ ด้รบั การ
จัดสรรหลักทรัพย์จะไม่สามารถขายหลักทรัพย์ทไ่ี ด้รบั การจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯได้จนกว่าจะได้รบั ใบหุน้ ซึ่ง
อาจได้รบั ภายหลังจากทีห่ ลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ได้รบั อนุมตั ใิ ห้เข้าทาการซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว
ทัง้ นี้ หากผูจ้ องซื้อไม่ระบุเลือกกรณีใดกรณีหนึ่ง ในใบจองซื้อ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิท่จี ะออกใบหุน้ ให้แก่ผจู้ องซื้อ
แทน
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