ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกีย่ วกับการเสนอขายหลักทรัพย์

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติง้ จากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 3
ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์
1

รายละเอียดหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
การเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปในครั้งนี้ เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์
มาร์เก็ตติ้ง จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จานวน 80,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นร้อยละ
26.67 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯภายหลังการเสนอขายครั้งนี้ โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ตาม
รายละเอียดดังนี้

1.1

ลักษณะสาคัญของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
1.1.1

หุ้นสามัญที่เสนอขายโดยบริษทั ฯ
ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ : บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติง้ จากัด (มหาชน)
Taokaenoi Food & Marketing Public Company Limited
ที่อยู่ผู้เสนอขาย

: 12/1 หมู่ 4 ตาบลหน้าไม้ อาเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ 0-2108-6888
โทรสาร 0-2108-8708

ประเภทหลักทรัพย์ที่
เสนอขาย

: หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

จานวนหุ้นออกใหม่ที่
เสนอขาย

: จานวน 45,000,000 หุ้น เสนอขายต่อประชาชน คิดเป็นร้อยละ 15
ของจานวนหุ้นสามัญที่เรียกชาระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขาย
ครั้งนี้

มูลค่าที่ตราไว้

: 1.00 บาทต่อหุ้น

ราคาเสนอขายหุ้นละ :  บาทต่อหุ้น
ระยะเวลาจองซื้อ

: 

มูลค่ารวมของหุ้นที่
เสนอขาย

:  บาท

เงื่อนไขอื่น

: ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน
2557 ได้มีมติอนุมัติมอบอานาจให้คณะกรรมการ และ/หรือ บุคคลที่
คณะกรรมการมอบหมาย มีอานาจในการกาหนดรายละเอียด และ
เงื่อนไขต่างๆ ที่จาเป็นหรือเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นดังกล่าวได้
ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง ราคา ระยะเวลาในการเสนอ
ขาย การชาระค่าหุ้น เป็นต้น รวมทั้งให้มีอานาจในการดาเนินการใดๆ
อันจาเป็นหรือเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นดังกล่าว รวมถึงการจัด
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เตรียมการแต่งตั้งผู้จัดจาหน่าย และผู้รับประกันการจาหน่าย การ
จัดทา ลงนาม ส่งมอบ ซึ่งคาขออนุญาต หนังสือชี้ชวน สัญญา และ/
หรือ เอกสารต่างๆ กับสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (“สานักงาน ก.ล.ต.”) หน่วยงานราชการ และ/หรือ
องค์กรของรัฐ และ/หรือ บุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อการดาเนินการ
ดังกล่าว และมีอานาจในการดาเนินการอื่นใดอันจาเป็นและเกี่ยวข้อง
กับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวได้ทุกประการ

1.1.2

หุ้นสามัญที่เสนอขายโดยผู้ถือหุ้นเดิม
ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ : นายอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ นางสาวอรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ และนาย
ณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์
ประเภทหลักทรัพย์ที่
เสนอขาย

: หุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ

จานวนหุ้นออกใหม่ที่
เสนอขาย

: จานวน 35,000,000 หุ้ น เสนอขายต่ อประชาชน คิด เป็น ร้อ ยละ
11.67 ของจานวนหุ้นสามัญที่เรียกชาระแล้วทั้งหมดภายหลังการ
เสนอขายครั้งนี้ โดยจานวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ขายหุ้นในครั้งนี้แต่ละ
คนจะเสนอขายมีรายละเอียดดังนี้
จานวนหุ้นที่เสนอขาย (หุ้น)
นายอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์
24,500,000
นางสาวอรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์
5,250,000
นายณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์
5,250,000

มูลค่าที่ตราไว้

: 1.00 บาทต่อหุ้น

ราคาเสนอขายหุ้นละ :  บาทต่อหุ้น

1.2

ระยะเวลาจองซื้อ

: 

มูลค่ารวมของหุ้นที่
เสนอขาย

:  บาท

สัดส่วนการเสนอขายหลักทรัพย์
การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้เป็นการเสนอขายผ่านผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 โดยมี
สัดส่วนการเสนอขายเบื้องต้น ดังนี้
เสนอขายต่อ
(ก) บุคคลทั่วไป
(ข) นักลงทุนสถาบัน

จานวนหุ้น
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ร้อยละ
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เสนอขายต่อ
(ค) ผู้มีอุปการคุณของบริษัท
รวม

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติง้ จากัด (มหาชน)
จานวนหุ้น

80,000,000

ร้อยละ

100.00

(ก) บุคคลทั่วไป หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือนิติบุคคลทั่วไป ซึ่งไม่ใช่นักลงทุนสถาบันตามคานิยามที่
กาหนดไว้ต ามประกาศคณะกรรมการก ากั บหลั กทรัพย์ และตลาดหลั กทรั พย์ ที่ กจ. 17/2551 เรื่อ ง การ
กาหนดบทนิยามในประกาศที่เกี่ยวกับการออกหลักทรัพย์และเสนอขายหลักทรัพย์ แต่เป็นลูกค้า คู่สัญญา
บริษัทคู่ค้า ผู้ให้คาปรึกษาทางธุรกิจ ผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ผู้ที่ให้การสนับสนุนด้านข้อมูลทางธุรกิจ ผู้
แนะนาลูกค้าและธุรกิจ หรือผู้ที่มีอุปการคุณไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ รวมถึง
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้บริหารและผู้มีอานาจ
ควบคุม หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น ตามที่ได้นิยามไว้ในประกาศของคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งที่ติดต่อในปัจจุบัน ที่เคยติดต่อ หรือผู้ที่คาดว่าจะได้ติดต่อ ซึ่งจอง
ซื้อหุ้นสามัญผ่านผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 ทั้งนี้ จะจัดสรรให้กับบุคคลตามข้อ 6.6 และ
จะจัดสรรตามดุลยพินิจของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 โดยการจัดสรรให้แก่บุคคลใด ใน
จานวนมากน้อยเท่าใด หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใด จะพิจารณาตามขนาดของผลประโยชน์ที่
ได้รับ เคยได้รับ หรือคาดว่าจะได้รับต่อจากบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนผู้ถือหุ้นใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น
บุคคลทั่วไปสามารถจองซื้อหุ้นผ่านผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 ตามวิธีการที่ระบุไว้ใน
ข้อ 6.7.1 โดยการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลทั่วไปจะเป็นไปตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 6.6.1
(ข) นักลงทุนสถาบัน หมายถึง ผู้ลงทุนประเภทสถาบันที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) ธนาคารพาณิชย์
(2) บริษัทเงินทุน
(3) บริษัทหลักทรัพย์เพื่อเป็นสินทรัพย์ของตนเอง หรือเพื่อการบริหารกองทุนส่วนบุคคล หรือเพื่อการ
จัดการโครงการลงทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุนธุรกิจหลักทรัพย์และ
ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
(4) บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
(5) บริษัทประกันภัย
(6) ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือนิติบุคคลอื่นที่มีกฎหมาย
เฉพาะจัดตั้งขึ้น
(7) ธนาคารแห่งประเทศไทย
(8) สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
(9) กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
(10) กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
(11) กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
(12) กองทุนรวม
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(13) ผู้ลงทุนต่างประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับผู้ลงทุนตาม (1) ถึง (12) โดยอนุโลม
นักลงทุนสถาบันจะต้องจองซื้อหุ้นผ่านผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย ตามที่ระบุไว้ใน
ข้อ 6.2.1 หรือผูร้ ่วมจัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.2 เท่านั้น ตาม
วิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 6.7.2 โดยการจัดสรรหุ้นให้แก่นักลงทุนสถาบันจะเป็นไปตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 6.6.2
(ค) ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือนิติบุคคลทั่วไปซึ่งทา
คุณประโยชน์ มีความสัมพันธ์อันดี ให้คาแนะนาหรือให้ความช่วยเหลือในทางใดๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดย
ทางอ้อมต่อบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้มีอานาจควบคุม ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่
เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว ซึ่งได้แก่ ลูกค้า บริษัทคู่ค้า คู่สัญญา สถาบันการเงิน พันธมิตรธุรกิจ ผู้ให้
คาปรึกษาทางธุรกิจ หรือผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ทั้งที่ติดต่ออยู่ในปัจจุบันหรือ เคยติดต่อ หรือคาดว่าจะ
ได้ติดต่อ ตลอดจนพนักงานที่ทางานกับ ผู้มีอุปการคุณดังกล่าว นอกจากนี้ ผู้มีอุปการคุณของบริษัท ฯ ยัง
รวมถึง พนักงานของบริษัทฯ/บริษัทย่อย/บริษัทใหญ่/บริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการจัดสรรให้แก่ตนเอง
กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม บริษัทใหญ่ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ตามที่กาหนดใน
ประกาศคณะกรรมการก ากั บตลาดทุ น ที่ ทจ. 29/2551 เรื่ อ งการจอง การจั ด จ าหน่ า ย และการจั ด สรร
หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
ผู้ มี อุ ป การคุ ณ ของบริ ษั ท ฯ และ/หรื อ บริ ษั ท ย่ อ ย จะต้ อ งจองซื้ อ หุ้ น ผ่ า นผู้ จั ด การการจั ด จ าหน่ า ยและ
รับประกันการจาหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 เท่านั้น ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 6.7.3 โดยการจัดสรรหุ้นแก่
ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย จะเป็นไปตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 6.6.3
การจัดสรรหุ้นในครั้งนี้ ไม่รวมถึงการจัดสรรต่อนักลงทุนรายย่อยโดยทั่วไป เนื่องจากความต้องการซื้อจากกลุ่ม
บุคคลข้างต้นเพียงพอต่อมูลค่ารวมของหุ้นที่เสนอขายในครั้งนี้แล้ว และสามารถกระจายหุ้นในวงกว้างได้อย่า ง
เพียงพอแล้ว จึงไม่มีความจาเป็นต้องจัดสรรต่อนักลงทุนรายย่อยทั่วไป
ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงจานวนหุ้นสามัญที่เสนอขาย
ต่อนักลงทุนในแต่ละประเภทข้างต้น หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรหุ้นตามรายละเอียดที่กาหนดไว้ใ นข้อ 6.6 โดย
พิจารณาจากปัจ จัยต่ างๆ เช่ น ปริม าณความต้อ งการซื้อ หุ้นของนักลงทุน ในแต่ละประเภท และแนวโน้ม การ
เคลื่อนไหวของราคาหุ้นในตลาดรอง เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้การเสนอขายครั้งนี้ประสบความสาเร็จสูงสุด
1.3

สิทธิ ผลประโยชน์ และเงือ่ นไขอืน่
หุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 45,000,000 หุ้น รวมถึงหุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดยผู้ถือหุ้นเดิมจานวน 35,000,000
หุ้นที่เสนอขายในครั้งนี้ มีสิทธิและผลประโยชน์ทางกฎหมายเท่าเทียมกับหุ้นสามัญที่จาหน่ายแล้วของบริษัทฯ ทุก
ประการ

1.4

ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เสนอขาย
บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนในครั้งนี้ก่อนที่จะได้รับทราบผลการพิจารณาของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ ”) ในการรับหุ้นสามัญของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จด
ทะเบียน โดยบริษัทฯ ได้ยื่นคาขออนุญาตและเอกสารประกอบต่อตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่  และเมื่อวันที่ 
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ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกีย่ วกับการเสนอขายหลักทรัพย์

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติง้ จากัด (มหาชน)

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้แจ้งผลการพิจารณาคุณสมบัติของบริษัทต่อบริษัทฯ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เห็นว่าหุ้นสามัญของบริษัทมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับ ตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้น
บุริม สิท ธิเป็ นหลักทรัพ ย์จดทะเบีย น พ.ศ. 2544 และตามหนัง สือ เวีย นที่ บจ.(ว) 10/2551 เรื่อง การปรับ ปรุ ง
หลักเกณฑ์รับหลักทรัพย์เพื่อสนับสนุนการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับอื่นที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่
คุณสมบัติเรื่องการกระจายการถือหุ้นให้แก่นักลงทุนรายย่อย ซึ่งบริษัทฯ จะต้องมีผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อยไม่น้อย
กว่า 1,000 รายและถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของทุนชาระแล้ว โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวแต่ละรายต้องถือหุ้น
ไม่น้อยกว่า 1 หน่วยการซื้อขาย ทั้งนี้ เมื่อบริษัทฯ ได้จาหน่ายหุ้นสามัญต่อประชาชนแล้ว จะทาให้บริษัทฯ มี
คุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์การกระจายการถือหุ้นให้แก่นักลงทุนรายย่อย และบริษัทฯ จะดาเนินการให้ตลาด
หลักทรัพย์ฯ รับหุ้นสามัญของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป
1.5

ข้อมูลอืน่ ๆ
ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การห้ามผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องขายหุ้นและ
หลักทรัพย์ในระยะเวลาที่กาหนด พ.ศ. 2544 และข้อบังคับอื่นที่เกี่ยวข้อง กาหนดให้ บริษัทฯ สั่งห้ามผู้ถือหุ้นที่ถือ
หุ้นก่อนวันที่บริษัทฯ เสนอขายหุ้นต่อประชาชนในครั้งนี้และหลักทรัพย์ที่อาจแปลงสภาพเป็นหุ้น ในจานวนรวมกัน
เท่ากับร้อยละ 55 ของทุนที่ชาระแล้วภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้ ออกขายภายในกาหนดระยะเวลา 1 ปีนับแต่
วันที่หุ้นของบริษัทฯ เริ่มทาการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยภายหลังจากวันที่หุ้นของบริษัทฯ ทาการซื้อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกาหนดระยะเวลา 6 เดือน ผู้ถือหุ้นที่ถูกสั่งห้ามดังกล่าวสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้าม
ขายได้ในจานวนร้อยละ 25 ของจานวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขายดังกล่าวและสามารถขายหุ้นส่วนที่เหลืออีกร้อย
ละ 75 ได้เมื่อครบกาหนดระยะเวลา 1 ปี
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