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บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติง้ จากัด (มหาชน)

การจอง การจาหน่าย และการจัดสรร
ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวิธีการจองซื้อหุ้น
สามัญและวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญตามที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ต ามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปัญหา
อุปสรรค หรือข้อจากัดในการดาเนินการ เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่นักลงทุนอย่างเป็นธรรม และเพื่อให้การ
เสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้ประสบความสาเร็จสูงสุด

6.1

วิธีการเสนอขายหลักทรัพย์
การเสนอขายหุ้นสามัญในครัง้ นี้ เป็นการเสนอขายโดยผ่านผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2

6.2

ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์

6.2.1 ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด (มหาชน) (ASP)
175 ชั้น 3/1 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์
ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร 0-2285-1666 โทรสาร 0-2679-6983
6.2.2 ผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย

6.3

เงื่อนไข และค่าตอบแทนในการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์

6.3.1 เงื่อนไขในการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์
บริษัทฯ ตกลงมอบหมายให้ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 6.2 เป็นผู้ดาเนินการจัดจาหน่ายหุ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายต่อประชาชนรวมจานวน 80,000,000 หุ้น ตามจานวนและราคาที่ระบุใน
ข้อ 1 โดยผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์มีข้อตกลงยอมรับ ประกันการจาหน่ายหุ้นประเภทรับประกันผลการจาหน่าย
อย่างแน่นอน (Firm Underwriting) ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจาหน่ายและรับประกัน
การจาหน่าย (Underwriting Agreement)
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีสิทธิยกเลิกการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง ดังต่อไปนี้
(ก)

ไม่สามารถกาหนดราคาเสนอขายสุดท้ายได้

(ข)

บริษัทฯ ไม่สามารถตกลงเข้าทาสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายได้

อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายมีสิทธิยกเลิกการจัดจาหน่ายหุ้นในครั้งนี้ โดยจะ
ดาเนินการคืนเงินค่าจองซื้อทั้งจานวนให้แก่ผู้จองซื้อทั้งหมดตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 6.9 เมื่อเกิดเหตุการณ์
ต่างๆ ตามที่กาหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย ซึ่งรวมถึงเหตุการณ์ดังต่อไปนี้
(ก)

เมื่อบริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขใดๆ ที่ได้กาหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจาหน่ายและรับประกัน
การจาหน่าย หรือ
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(ข)

เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัย การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญทางด้านการเงิน เศรษฐกิจ หรือการเมือง ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ หรือการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญในธุรกิจหรือการดาเนินงานของบริษัทฯ ที่
อาจมีผลกระทบต่อการจัดจาหน่ายหุ้นในครั้งนี้ หรือ

(ค)

เมื่อมีเหตุที่ทาให้สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือหน่วยงานราชการสั่ง
ระงับหรือหยุดการเสนอขายหลักทรัพย์ หรือไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ที่เสนอขายได้ หรือ

(ง)

เมื่อมีการยกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย

ทั้งนี้ รายละเอียดและเงื่อนไขในการยกเลิกการเสนอขายหุ้นและการจัดจาหน่ายหุ้นดังกล่าวข้างต้น จะเป็นไปตาม
รายละเอียดและเงื่อนไขที่จะกาหนดไว้ในสัญญาแต่ งตั้งผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย (Underwriting
Agreement)
ในกรณีทผี่ ู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายยกเลิก การเสนอขายหุ้นหรือจัดจาหน่ายหุ้นในครั้งนี้
จากเหตุ ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น หรื อ เหตุ อื่ น ที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นสั ญ ญาแต่ ง ตั้ ง ผู้ จั ด จ าหน่ า ยและรั บ ประกั น การจ าหน่ า ย
(Underwriting Agreement) ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์จะดาเนินการคืนเงินค่าจองซื้อทั้งจานวนให้แก่ผู้จองซื้อแต่
ละรายที่จองซื้อหุ้น ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 6.9
6.3.2 ประมาณการจานวนเงินค่าหุน้ ที่บริษทั ฯ จะได้รับและค่าตอบแทนในการจัดจาหน่าย
บริษัทฯ ตกลงจ่ายเงินค่าตอบแทนการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายให้แก่ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามที่
ระบุไว้ในข้อ 6.2 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยการชาระเงินดังกล่าวจะเป็นไปตามวิธีการ
ที่กาหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
จานวนเงินค่าหุ้นที่บริษัทฯ จะได้รับทั้งสิ้นหลังหักค่าตอบแทนในการจัดจาหน่าย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
โดยประมาณ ดังนี้

6.4

หุ้นสามัญจานวน 80,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ  บาท

 บาท

หัก ค่าตอบแทนในการจัดจาหน่าย โดยประมาณ

 บาท

จานวนเงินค่าหุ้นที่บริษัทจะได้รับ (ก่อนหักค่าใช้จา่ ยอื่นๆ) โดยประมาณ

 บาท

จานวนเงินค่าหุ้นที่บริษัทจะได้รับต่อหุ้น (ก่อนหักค่าใช้จา่ ยอื่นๆ) โดยประมาณ

 บาท

ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์ /1
- ค่าธรรมเนียมคาขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่และ

 บาท

ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
- ค่าธรรมเนียมขออนุญาตให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและ

 บาท

ค่าธรรมเนียมแรกเข้าของการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (รวมค่าธรรมเนียมรายปี)
- ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิม่ ทุนชาระแล้ว
- ค่าธรรมเนียมการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
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- ค่าพิมพ์หนังสือชี้ชวน ใบจองซื้อหุ้น โดยประมาณ
- ค่าใช้จา่ ยอื่นๆ โดยประมาณ/2

 บาท
 บาท

รวมค่าใช้จา่ ยในการเสนอขายหลักทรัพย์ทั้งสิ้น

 บาท

หมายเหตุ: /1 ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีหัก ณ ที่จ่าย
/2
ค่าใช้จ่ายอื่น รวมถึง ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงิน ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษากฎหมาย และค่าประชาสัมพันธ์

6.5

วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย์
ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์แต่ละรายจะต้องแนบข้อมูลสรุป (Executive Summary) ของหนังสือชี้ชวนกับใบจองซื้อ
หลักทรัพย์ให้กับผู้จองซื้อ
สาหรับบุคคลทั่วไป
สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นสามัญได้ที่สานักงานและสาขาของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์
ตามที่ระบุในข้อ 6.2 ภายในเวลาทาการ ตั้งแต่วันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับจนถึงวันสิ้นสุดการเสนอขาย
สาหรับนักลงทุนสถาบัน
สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นสามัญ ได้ที่สานักงานและสาขาของผู้จัดการการจัดจาหน่าย
และรับประกันการจาหน่าย ตามที่ระบุในข้อ 6.2.1 ภายในเวลาทาการ ตั้งแต่วันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับจนถึง
วันสิ้นสุดการเสนอขาย
สาหรับผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย
สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นสามัญ ได้ที่สานักงานและสาขาของผู้จัดการการจัดจาหน่าย
และรับประกันการจาหน่ายตามที่ระบุในข้อ 6.2.1 ภายในเวลาทาการ ตั้งแต่วันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับจนถึง
วันสิ้นสุดการเสนอขาย
ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ สามารถทาการดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี้ชวนซึ่งมี
ข้อมูลไม่แตกต่างจากหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อสานักงาน กลต. เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุ้นสามัญ เพิ่มทุน
ครั้งนี้ได้ก่อนทาการจองซื้อหุ้น ตั้งแต่วันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับจนถึงวันสิ้นสุดการเสนอขาย จากเว็บไซต์
www.sec.or.th

6.6

วิธีการจัดสรรหลักทรัพย์
ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 จะดาเนินการมิให้มีการจัดสรรหุ้นสามัญที่เสนอขายให้แก่ตนเอง ผู้
จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ที่ร่วมจัดจาหน่าย กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม บริษัทใหญ่ บริษัท
ย่ อ ยของตนเอง และผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ บุ ค คลดั ง กล่ า วทั้ ง หมด รวมถึ ง กองทุ น รวมที่ มี ลัก ษณะที่ ผู้ จั ด จ าหน่ า ย
หลักทรัพย์ตามที่ระบุในข้อ 6.2 ถูกห้ามมิให้จัดสรรหลักทรัพย์ให้ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทธ.
70/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2552 (รวมถึงที่มี
การแก้ไขเพิ่มเติม) และจะไม่จัดสรรหุ้นที่เสนอขายให้แก่บุคคลที่บริษัทฯ ถูกห้ามมิให้จัดสรรหลักทรัพย์ ให้ เว้นแต่
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เป็นการจัดสรรหุ้นที่เหลือจากการจองซื้อของผู้จองซื้อทั้งหมด ทั้งนี้ เป็นไปตามรายละเอียดที่กาหนดไว้ในประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 29/2551 เรื่อง การจอง การจัดจาหน่าย และการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่
ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายในครั้งนี้แบ่งเป็น  ส่วน กล่าวคือ จัดสรรให้แก่ (ก) บุคคลทั่วไปจานวน
 หุ้น (ข) นักลงทุนสถาบันจานวน  หุ้น และ (ค) ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยจานวน 
หุ้น ทั้งนี้ สัดส่วนในการเสนอขายให้กับบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทยจะเป็นไปตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ
โดยผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงจานวน
หุ้นที่จัดสรรให้แก่นักลงทุนในแต่ละประเภทตามความเหมาะสม เพื่อให้การเสนอขายหุ้นครั้งนี้ประสบความสาเร็จ
สูงสุด
การจัดสรรหุ้นในครั้งนี้ ไม่รวมถึงการจัด สรรต่อนักลงทุนรายย่อยโดยทั่วไป เนื่องจากความต้องการซื้อจากกลุ่ม
บุคคลข้างต้นเพียงพอต่อมูลค่ารวมของหุ้นที่เสนอขายในครั้งนี้แล้ว และสามารถกระจายหุ้นในวงกว้างได้อย่าง
เพียงพอแล้ว จึงไม่มีความจาเป็นต้องจัดสรรต่อนักลงทุนรายย่อยทั่วไป
อนึ่ง การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ เป็นการปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับคุณสมบัติที่กาหนดตามข้อ 5(3) เรื่อง
การกระจายการถือหุ้นรายย่อยภายใต้ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2544 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
บริษัทฯ หรือผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ขอสงวนสิทธิที่จะไม่จัดสรรหุ้นสามัญที่เสนอขายให้ผู้จองซื้อรายใดรายหนึ่ง
หากการจัดสรรดังกล่าวทาให้หรืออาจเป็นผลให้เป็นการกระทาการขัดต่อกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับต่างๆ หรือ
จะเป็นผลให้ต้องดาเนินการใดๆ เพิ่มเติมไปจากที่ต้องดาเนินการตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอ
ขายหลักทรัพย์ หรือบทบัญญัติอื่นใดภายใต้กฎหมายไทย หรือไม่เป็นไปตามวิธีการหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่
กาหนดในส่วนที่ 3 นี้
6.6.1 วิธีจัดสรรหุ้นจานวน  หุ้น ให้แก่บคุ คลทั่วไป
การจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลทั่วไปให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2 โดยจะทาการจัดสรรหุ้น
ให้แก่บุคคลใดในจานวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดก็ได้ แต่ต้องมีจานวนขั้นต่า
จานวน 1,000 หุ้นและต้องเป็นทวีคูณของ 100 หุ้น และหากยอดการจองซื้อหุ้นของผู้จองซื้อบุคคลทั่วไปครบตาม
จานวนที่กาหนดแล้ว ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2 ขอสงวนสิทธิในการปิดรับจองซื้อหุ้นของบุคคลทั่วไป
ก่อนครบกาหนดระยะเวลาการจองซื้อ
6.6.2 วิธีจัดสรรหุ้นจานวน  หุ้น ให้แก่นักลงทุนสถาบัน
การจัดสรรหุ้นให้แก่นักลงทุนสถาบันให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
และ/หรือผูร้ ่วมจัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย โดยจะทาการจัดสรรหุ้นให้กับบุคคลใดในจานวน
มากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้กับบุคคลใดก็ได้ แต่ต้องมีจานวนขั้นต่าจานวน 1,000 หุ้นและ
ต้องเป็นทวีคูณของ 100 หุ้น และหากยอดการจองซื้อ หุ้น ของนัก ลงทุนสถาบัน ครบตามจานวนที่ กาหนดแล้ ว
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บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติง้ จากัด (มหาชน)

ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย และ/หรือ ผู้ร่วมจัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการ
จาหน่ายขอสงวนสิทธิในการปิดรับจองซื้อหุ้นของนักลงทุนสถาบันก่อนครบกาหนดระยะเวลาการจองซื้อ
6.6.3 วิธีจัดสรรหุ้นจานวน  หุ้น ให้แก่ผู้มอี ุปการคุณของบริษทั ฯ และ/หรือบริษัทย่อย
การจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทฯ
และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย โดยจะทาการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดในจานวนมากน้อย
เท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดก็ได้ แต่ต้องมีจานวนขั้นต่าจานวน 1,000 หุ้นและต้องเป็น
ทวีคูณของ 100 หุ้น และหากยอดการจองซื้อหุ้นของผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยครบตาม
จานวนที่กาหนดแล้ว ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายขอสงวนสิทธิในการปิดรับจองซื้อหุ้นของ
ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยก่อนครบกาหนดระยะเวลาการจองซื้อ
6.7

วันและวิธีการจอง และการชาระเงินค่าจองหลักทรัพย์

6.7.1 สาหรับผู้จองซื้อประเภทบุคคลทั่วไป
(1) ผู้จองซื้อประเภทบุคคลทั่วไป จะต้องจองซื้อหุ้นขั้นต่าจานวน 1,000 หุ้น และเป็นจานวนทวีคูณของ 100 หุ้น
โดยผู้จองซื้อสามารถเลือกจองซื้อหุ้นตามวิธีการจองซื้อหุ้น ดังต่อไปนี้
(ก) การจองซื้อโดยใบจองซื้อหุ้น ผู้จองซื้อจะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้น ให้
ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลายมือชื่อ หากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคล ใบจองซื้อหุ้นจะต้องลงนาม
โดยผู้มีอานาจผูกพันของนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบเอกสาร
ประกอบการจองซื้อดังต่อไปนี้
(i)

ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่
บัตรประจาตัวประชาชนหมดอายุให้แนบสาเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก
หรือสาเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงนามรับรองสาเนา
ถูกต้อง ในกรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้เยาว์ (ถ้ามี)
คายินยอมจากผู้ปกครอง สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา หรือผู้แทน
โดยชอบธรรม) ที่ยังไม่หมดอายุ และสาเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่พร้อมลงนามรับรอง
สาเนาถูกต้อง

(ii)

ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว
สาเนาหนังสือเดินทางหรือสาเนาใบต่างด้าวที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง

(iii)

ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
สาเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลง
นามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้มีอานาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสาคัญของนิติ
บุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาใบต่างด้าว หรือสาเนาหนังสือ
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บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติง้ จากัด (มหาชน)

เดินทาง (แล้วแต่กรณี) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอานาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรอง
สาเนาถูกต้อง
(iv)

ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ
สาเนาหนังสือสาคัญการจัดตั้งบริษัท (Certificate of Incorporation) หนังสือบริคณห์สนธิ
ข้อบังคับ และหนังสือรับรอง (Affidavit) ที่ออกไม่เกิน 1 ปีก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรอง
สาเนาถูกต้องโดยผู้มีอานาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
สาเนาเอกสารประกอบข้างต้นทั้งหมดที่ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องแล้ว ต้องได้รับการ
รับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยหรือ
สถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทาหรือรับรองความถูกต้อง และมีอายุไม่เกิน 1
ปีก่อนวันจองซื้อพร้อมแนบสาเนาใบต่างด้าว หรือสาเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ที่ยังไม่
หมดอายุของผู้มีอานาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง

(v)

หากผู้จองซื้อเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือเปิดบัญชีอื่นๆ กับผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตาม
ข้อ 6.2 และได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
(Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD) และได้ดาเนินการจัดทา
แบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์
ตามที่ระบุในข้อ 6.2 แล้ว ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ผู้จองซื้อดังกล่าวไม่จาเป็นต้องแนบ
KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบการจองซื้อ ทั้งนี้ หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าว
ข้างต้น ผู้จองซื้อจะต้องแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ที่กรอกรายละเอียด
ถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อผู้จองซื้อให้แก่ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ เพื่อเป็น
เอกสารประกอบใบจองซื้อ
โดยผู้จองซื้อ สามารถจองซื้อผ่านใบจองซื้อหุ้นได้ที่สานักงานใหญ่หรื อสาขาของผู้จัดจาหน่าย
หลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 ภายในเวลาทาการในช่วงระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแต่เวลา
08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ของวันที่  ถึงวันที่ 

(ข) การจองซื้อผ่านทางระบบออนไลน์ (Online) ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านช่องทางเว็บไซต์ของผู้จัด
จาหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 (เฉพาะรายที่เปิดรับจองซื้อผ่านทางระบบออนไลน์ ซึ่งได้แก่
ASP,  และ ) โดยผู้จองซื้อจะต้องเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือบัญชีประเภทอื่นๆ กับผู้จัด
จาหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2 และได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได้ดาเนินการ
จัดทาแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์
ตามข้อ 6.2 ก่อนการจองซื้อแล้ว โดยผู้จัด จาหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุในข้อ 6.2 จะต้องมีการ
ควบคุมดูแลการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ที่รัดกุมเพียงพอ สามารถตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื้อได้
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password Login) และผู้จองซื้อต้องยืนยันว่าได้ศึกษา
ข้อ มู ลเกี่ ยวกั บ การเสนอขายหุ้ น เพิ่ ม ทุ นในหนั ง สือ ชี้ ช วนของบริ ษั ท ฯ และ/หรื อเอกสารข้ อ มู ลสรุ ป
(Executive Summary) และรับรองว่าเข้าใจ ยอมรับความเสี่ยง และยินยอมผูกพันตามหนังสือชี้ชวน
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ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกีย่ วกับการเสนอขายหลักทรัพย์

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติง้ จากัด (มหาชน)

ดังกล่าว โดยผู้จองซื้อไม่ต้องแนบเอกสารใดๆ ประกอบการจองซื้อ ทั้งนี้ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์จะจัด
ให้มีหนังสือชี้ชวนและเอกสารข้อมูลสรุป (Executive Summary) ในเว็ปไซด์ (Website) ของผู้จัด
จาหน่ายหลักทรัพย์
โดยผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านทางระบบออนไลน์ของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2
(เฉพาะรายที่เปิดรับจองซื้อผ่านทางระบบออนไลน์ ซึ่งได้แก่ ASP,  และ ) ภายในระยะเวลาการ
จองซื้อ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ของวันที่  ถึงเวลา 20.00 น. ของวันที่ 
(ค) การจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านเจ้าหน้าที่ผู้แนะนาการลงทุน
ของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 (เฉพาะรายที่เปิดรับจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึก
เทปซึ่งได้แก่ ASP,  และ ) โดยยืนยันการจองซื้อผ่านโทรศัพท์บันทึกเทป ทั้งนี้ ผู้จองซื้อจะต้องเป็น
ผู้ที่มบี ัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือบัญชีประเภทอื่นๆ กับผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ที่จะทาการจองซื้อ และ
ได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer
& Customer Due Diligence : KYC/CDD) และได้ดาเนินการจัดทาแบบประเมินความสามารถในการ
รับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ก่อนการจองซื้อแล้ว โดยผู้จัดจาหน่าย
หลักทรัพย์ตามข้อ 6.2 จะต้องมีการควบคุมดูแลการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทปที่รัดกุมเพียงพอ
และผู้จองซื้อจะต้องยืนยันทางวาจาว่าได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในหนังสือชี้ชวน
ของบริษัทฯ และ/หรือเอกสารข้อมูลสรุป (Executive Summary) และรับรองว่าเข้าใจ ยอมรับความ
เสี่ยง และยินยอมผูกพันตามหนังสือชี้ชวนดังกล่าว โดยผู้จองซื้อไม่ต้องแนบเอกสารใดๆ ประกอบการ
จองซื้ อ ทั้ ง นี้ ผู้จั ด จ าหน่ า ยหลั ก ทรั พ ย์ จ ะจั ด ให้ มี ห นั ง สื อ ชี้ ช วนและเอกสารข้ อ มู ล สรุ ป (Executive
Summary) ในเว็ปไซด์ (Website) ของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ โดยจะต้องปฏิบัติตามดังนี้
 ผู้แนะนาการลงทุนของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์จะต้องแจ้งการจัดสรรจานวนหุ้นจองให้แก่ผู้จองซื้อ
ผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป โดยระบุจานวนหุ้นที่จัดสรร ราคาที่เสนอขาย จานวนเงินที่ต้องชาระ
การฝากหุ้น วิธีการและวันที่ต้องชาระราคา และแจ้งให้ทราบว่าผู้จองซื้อสามารถจองซื้อสามารถ
ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในหนังสือชี้ชวนผ่านเว็บไซด์ (Website) ของผู้
จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ หรือจากหนังสือชี้ชวนผ่าน www.sec.or.th
 ผู้แนะนาการลงทุนของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ต้องตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื้อผ่านทางโทรศัพท์
บันทึกเทป เช่น เลขประจาตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด ธนาคารที่ใช้ชาระโดยวิธีเงินโอนอัตโนมัติ
(Automatic Transfer System หรือ “ATS”) กับผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ หรือชื่อผู้แนะนาการ
ลงทุน เป็นต้น
 ผู้จองซื้อต้องยืนยันทางวาจาว่าได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในหนังสือชี้ชวน
และยินยอมผูกพันในหนังสือชี้ชวนดังกล่าว
 ผู้แนะนาการลงทุนของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ เมื่อรับคายืนยันพร้อมรายละเอียดการจองซื้อผ่าน
ทางโทรศัพท์บันทึกเทป ต้องบันทึกคาสั่งการจองซื้อผ่านระบบที่ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์จัดเตรียม
ให้ โดยระบบจะแสดงข้อมูลการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ชื่อผู้แนะนาการลงทุน วันและ
เวลาบันทึกการจองซื้อผ่านระบบ โดยผู้จองซื้อสามารถจองซือ้ ผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทปของผูจ้ ดั
ส่วนที่ 3 หน้าที่ 16
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จาหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 (เฉพาะรายที่เปิดรับจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป
ซึ่งได้แก่ ASP,  และ ) ได้ภายในเวลาทาการในช่วงระยะเวลาการจองซื้อ ตั้งแต่เวลา 08.30
น. ถึงเวลา 20.00 น. ของวันที่  ถึงวันที่ 
หากผู้จองซื้อไม่สามารถดาเนินการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (Online) และระบบโทรศัพท์บันทึกเทปได้
ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อตามวิธีการที่ระบุในข้อ 6.7.1 (1) (ก) พร้อมแนบเอกสารตามที่ระบุในข้อ (i) - (v)ได้
(2) ผู้จองซื้อต้องชาระเงินค่าจองซื้อหุ้นเต็มจานวนทีจ่ องซื้อ ณ วันจองซื้อ โดยมีวิธีการชาระเงินดังนี้
 หากทาการจองซื้อในวันที่  และก่อนเวลา 12.00 น. ของวันที่  ผู้จองซื้อจะต้องชาระเงินค่าจองซื้อ
เต็มจานวนที่จองซื้อ โดยชาระเป็นเงินโอน เงินโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ
“ATS”) หรือถอนเงินที่ฝากอยู่กับผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ เช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็ค
ธนาคาร”) หรือดร๊าฟท์และต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสานัก บัญชีในเขตกรุงเทพมหานครภายใน
วันทาการถัดไป โดยหากชาระเป็นเช็คหรือแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ให้ลงวันที่  หรือวันที่ 
เท่านั้น ทั้งนี้ การชาระเงินค่าจองซื้อผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติจะกระทาได้เฉพาะผู้จองซื้อที่ได้เปิด
บัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์กับผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 ที่ได้ดาเนินการแจ้งความ
ประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชาระค่าภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกล่าวมีผลใช้
บังคับแล้วในวันจองซื้อ


หากทาการจองซื้อหลังเวลา 12.00 น. ของวันที่  และในวันที่  ผู้จองซื้อจะต้องชาระค่าจองซื้อเต็ม
จานวนที่จองซื้อ โดยชาระเป็นเงินโอน หรือเงินโอนอัตโนมัติ หรือถอนเงินที่ฝากอยู่กับผู้จัด จาหน่าย
หลักทรัพย์เท่านั้น



ผู้จองซื้อที่ชาระค่าจองซื้อหุ้นสามัญด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ให้ขีดคร่อมสั่งจ่ายเข้าบัญชี
จองซื้อหุ้นที่ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 กาหนด พร้อมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู่
และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ไว้ด้านหลังของเช็ค หรือแคชเชียร์เช็คหรือ ดร๊าฟท์ ในกรณีโอนเงิน
ให้ผู้จองซื้อโอนเงินเข้าบัญชีตามที่ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ ตามข้อ 6.2 แต่ละรายกาหนด

(3) ผู้จองซื้อต้องนาใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และเอกสารประกอบการจองซื้อในข้อ 6.7.1 (1) (ก) ในกรณีการ
จองซื้อโดยใบจองซื้อหุ้น พร้อมเงินค่าจองซื้อตามข้อ 6.7.1 (3) มายื่นความจานงขอจองซื้อหุ้นและชาระเงิน
ได้ภายในเวลาทาการของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามสถานที่ที่ได้ระบุไว้ในข้อ 6.2 ในวันที่  - 
(4) ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2 จะนาเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ของผู้จองซื้อทุกรายเข้าบัญชีของผู้
จัดจาหน่ายหลักทรัพย์เพื่อเรียกเก็บเงิน และจะตัดสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญของผู้จองซื้อหุ้นรายที่ธนาคารไม่
สามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ได้ทันตามกาหนดการจองซื้อ และผู้จองซื้อไม่
ดาเนินการชาระเป็นเงินโอนภายในเวลาที่กาหนดตามข้อ 6.7.1 (3)
(5) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจานงในการจองซื้อและได้ชาระค่าจองซื้อหุ้นสามัญแล้ว จะยกเลิกการจองซื้อและขอเงิน
คืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดาเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ
6.7.1 (1) - (4) หรือกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ลงนามยอมรับความเสี่ยงของหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในใบจอง
ซื้อหุ้น หรือกรณีที่ไม่เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย
ส่วนที่ 3 หน้าที่ 17

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกีย่ วกับการเสนอขายหลักทรัพย์

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติง้ จากัด (มหาชน)

6.7.2 สาหรับผู้จองซือ้ ประเภทนักลงทุนสถาบัน
(1) ผูจ้ องซื้อประเภทนักลงทุนสถาบัน จะต้องจองซื้อหุ้นขั้นต่าจานวน 1,000 หุ้น และเป็นจานวนทวีคูณของ 100
หุ้น โดยผู้จองซื้อจะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้น ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลง
ลายมือชื่อ หากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคล ใบจองซื้อหุ้นจะต้องลงนามโดยผู้มีอานาจผูกพันของนิติบุคคลนั้น
พร้อมประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบเอกสารประกอบการจองซื้อดังต่อไปนี้
(ก) ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
สาเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ ที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนาม
รับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้มีอานาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
พร้อมแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนสาเนาใบต่างด้าว หรือสาเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี)
ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอานาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(ข) ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ
สาเนาหนังสือสาคัญการจัดตั้งบริษัท (Certificate of Incorporation) หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ
และหนังสือรับรอง (Affidavit) ที่ออกไม่เกิน 1 ปีก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้
มีอานาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) สาเนาเอกสารประกอบ
ข้างต้นทั้งหมดที่ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องแล้ว ต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่
Notary Public และรับรองโดยเจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสาร
ดังกล่าวได้จัดทาหรือรับรองความถูกต้อง และมีอายุไม่เกิน 1 ปีก่อนวันจองซื้อ พร้อมแนบสาเนาใบต่าง
ด้าว หรือสาเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอานาจลงนามของนิติบุคคล
ดังกล่าว พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(ค) หากผู้จองซื้อเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้ อขายหลักทรั พย์หรือเปิดบั ญชีอื่นๆ กับผู้ จัดการการจั ดจาหน่ายและ
รับประกันการจาหน่ายตามข้อ 6.2.1 หรือผู้ร่วมจัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายตาม
ข้อ 6.2.2 และได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ ยวกับลูกค้า (Know
Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD) ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ผู้จองซื้อ
ดังกล่าวไม่จาเป็นต้องแนบ KYC/CDD ประกอบการจองซื้อ ทั้งนี้ หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าว
ข้างต้น ผู้จองซื้อจะต้องแนบเอกสาร KYC/CDD ที่กรอกรายละเอียดถู กต้อง ครบถ้วน และชัดเจน
พร้อมลงลายมือชื่อผู้จองซื้อให้แก่ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย หรือผู้ร่วมจัดการ
การจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย เพื่อเป็นเอกสารประกอบใบจองซื้อ
(2) ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่สานักงานใหญ่หรือสาขาของผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
และผูร้ ่วมจัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย ภายในเวลาทาการของระยะเวลาการจองซื้อ คือ
ตั้งแต่วันที่  - 
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(3) ผู้จองซื้อต้องชาระเงินค่าจองซื้อหุ้นเต็มจานวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ โดยมีวิธีการชาระเงิน ดังนี้


หากทาการจองซื้อในวันที่  และก่อนเวลา 12.00 น. ของวันที่  ผู้จองซื้อจะต้องชาระเงินค่าจองซื้อ
เต็มจานวนที่จองซื้อ โดยชาระเป็นเงินโอน เงินโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ
“ATS”) หรือถอนเงินที่ฝากอยู่กับผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุในข้อ 6.2.1 หรือ 6.2.2 เช็ค หรือ
แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือดร๊าฟท์ และต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสานัก
บัญชีในเขตกรุงเทพมหานครภายในวันทาการถัดไป โดยหากชาระเป็นเช็คหรือแคชเชียร์เช็คหรือดร๊าฟท์
ให้ลงวันที่  หรือวันที่  เท่านั้น ทั้งนี้ การชาระเงินค่าจองซื้อผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติจะ
กระทาได้เฉพาะผู้จองซื้อที่ได้เปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์กับผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกัน
การจาหน่าย หรือผู้ร่วมจัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย ที่ได้ดาเนินการแจ้งความ
ประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชาระค่าภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกล่าวมีผลใช้
บังคับแล้วในวันจองซื้อ



หากทาการจองซื้อ หลังเวลา 12.00 น. ของวันที่  และในวันที่  ผู้จองซื้อจะต้องชาระค่าจองซื้อเต็ม
จานวนที่จองซื้อ โดยชาระเป็นเงินโอน หรือเงินโอนอัตโนมัติ หรือถอนเงินที่ฝากอยู่กับผู้จัดจาหน่าย
หลักทรัพย์ตามที่ระบุในข้อ 6.2.1 หรือ 6.2.2 เท่านั้น



ผู้จองซื้อที่ชาระค่าจองซื้อหุ้นสามัญด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ให้ขีดคร่อมสั่งจ่ายเข้าบัญชี
ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกัน การจาหน่าย หรือผู้ร่วมจัดการการจัดจาหน่ายและรับประกัน
การจาหน่าย แต่ละรายที่ติดต่อผู้จองซื้อ พร้อมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถ
ติดต่อได้ไว้ด้านหลังของเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ในกรณีโอนเงิน ให้ผู้จองซื้อโอนเงินเข้าบัญชี
ตามที่ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรั บประกันการจาหน่ าย หรือผู้ ร่ วมจัด การการจัด จาหน่ ายและ
รับประกันการจาหน่ายกาหนด

(4) ผู้จองซื้อต้องนาใบจองซื้อหุ้น และเอกสารประกอบการจองซื้อในข้อ 6.7.2 (1) พร้อมเงินค่าจองซื้อตามข้อ
6.7.2 (3) มายื่นความจานงขอจองซือ้ หุ้นและชาระเงินได้ที่ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
หรือผู้ร่วมจัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย ตามสถานที่ที่ได้ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 หรือข้อ 6.2.2
ตามลาดับ ภายในเวลาทาการของระยะเวลาการจองซื้อคือ วันที่  -  ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและ
รับประกันการจาหน่าย และผู้ร่วมจัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายจะนาเช็ค แคชเชียร์เช็ค
หรือดร๊าฟท์ ของผู้จองซื้อทุกรายเข้าบัญชีของผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย หรือผู้ร่วม
จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย เพื่อเรียกเก็บเงิน และจะตัดสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญของผู้
จองซื้อหุ้นรายที่ธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ได้ทันตามกาหนดการจอง
ซื้อ และผู้จองซื้อไม่ดาเนินการชาระเป็นเงินโอนภายในเวลาที่กาหนดตามข้อ 6.7.2 (3)
(5) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจานงในการจองซื้อและได้ชาระค่าจองซื้อหุ้นสามัญแล้ว จะยกเลิกการจองซื้อและขอเงิน
คืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายและ/หรือผู้ร่วมจัดการการจัดจาหน่ายและ
รับประกันการจาหน่าย มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดาเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 6.7.2 (1) - (4)
หรือกรณีที่ไม่เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย
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(6) ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามรายละเอียดหรือขั้นตอนหรือเงื่อนไขที่ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
และ/หรือผู้ร่วมจัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย อาจกาหนดเพิ่มเติมสาหรับลูกค้าของตน
ภายในหลัง
6.7.3 สาหรับผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย
(1) ผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย จะต้องจองซื้อหุ้นขั้นต่าจานวน 1,000 หุ้น
และเป็นจานวนทวีคูณของ 100 หุ้น โดยผู้จองซื้อสามารถเลือกจองซื้อหุ้นตามวิธีการจองซื้อหุ้น ดังต่อไปนี้
(ก) การจองซื้อโดยใบจองซื้อหุ้น ผู้จองซื้อจะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้น ให้
ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลายมือชื่อ หากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคล ใบจองซื้อหุ้นจะต้องลงนาม
โดยผู้มีอานาจผูกพันของนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบเอกสาร
ประกอบการจองซื้อดังต่อไปนี้
(i)

ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่
บัตรประจาตัวประชาชนหมดอายุให้แนบสาเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก
หรือสาเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงนามรับรองสาเนา
ถูกต้อง ในกรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้เยาว์ (ถ้ามี)
คายินยอมจากผู้ปกครอง สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา หรือผู้แทน
โดยชอบธรรม) ที่ยังไม่หมดอายุ และสาเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่พร้อมลงนามรับรอง
สาเนาถูกต้อง

(ii)

ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว
สาเนาหนังสือเดินทางหรือสาเนาใบต่างด้าวที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง

(iii)

ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
สาเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลง
นามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้มีอานาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสาคัญของนิติ
บุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาใบต่างด้าว หรือสาเนาหนังสือ
เดินทาง (แล้วแต่กรณี) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอานาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรอง
สาเนาถูกต้อง

(iv)

ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ
สาเนาหนังสือสาคัญการจัดตั้งบริษัท (Certificate of Incorporation) หนังสือบริคณห์สนธิ
ข้อบังคับ และหนังสือรับรอง (Affidavit) ที่ออกไม่เกิน 1 ปีก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรอง
สาเนาถูกต้องโดยผู้มีอานาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
สาเนาเอกสารประกอบข้างต้นทั้งหมดที่ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องแล้ว ต้องได้รับการ
รับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยหรือ
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สถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทาหรือรับรองความถูกต้อง และมีอายุไม่เกิน 1
ปีก่อนวันจองซื้อพร้อมแนบสาเนาใบต่างด้าว หรือสาเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ที่ยังไม่
หมดอายุของผู้มีอานาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(v)

หากผู้จองซื้อเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือเปิดบัญชีอื่นๆ กับผู้จัดการการจัดจาหน่ายและ
รับประกันการจาหน่ายตามข้อ 6.2.1 และได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD)
และได้ดาเนินการจัดทาแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับ
ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ผู้จองซื้อ
ดังกล่าวไม่จาเป็นต้องแนบ KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบการจองซื้อ ทั้งนี้ หากไม่
เป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวข้างต้น ผู้จองซื้อจะต้องแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test
ที่กรอกรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อผู้จองซื้อให้แก่ ผู้จัดการการ
จัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย เพื่อเป็นเอกสารประกอบใบจองซื้อ

โดยผู้จ องซื้ อ สามารถจองซื้ อผ่ า นใบจองซื้ อหุ้ น ได้ ที่ สานั ก งานใหญ่ หรื อ สาขาของผู้จั ด การการจั ด
จาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย ภายในเวลาทาการในช่วงระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแต่เวลา
08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ของวันที่  ถึงวันที่ 
(ข) การจองซื้อผ่านทางระบบออนไลน์ (Online) ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านช่องทางเว็บไซต์ของ
ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายตามข้อ 6.2.1 โดยผู้จองซื้อจะต้องเป็นผู้ที่มีบัญชี
ซื้อขายหลักทรัพย์หรือบัญชีประเภทอื่นๆ กับผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย และ
ได้ ผ่ า นขั้ น ตอนการรู้ จั ก ลู ก ค้ า และตรวจสอบเพื่ อ ทราบข้ อ เท็ จ จริ ง เกี่ ย วกั บ ลู ก ค้ า (Know Your
Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได้ดาเนินการจัดทาแบบประเมิน
ความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการ
จาหน่ายก่อนการจองซื้อแล้ว โดยผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายจะต้องมีการ
ควบคุมดูแลการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ที่รัดกุมเพียงพอ สามารถตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื้อได้
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password Login) และผู้จองซื้อต้องยืนยันว่าได้ศึกษา
ข้อ มู ลเกี่ ย วกั บการเสนอขายหุ้ น เพิ่ม ทุ น ในหนั ง สือ ชี้ ช วนของบริ ษั ท ฯ และ/หรือ เอกสารข้ อมู ลสรุ ป
(Executive Summary) และรับรองว่าเข้าใจ ยอมรับความเสี่ยง และยินยอมผูกพันตามหนังสือชี้ชวน
ดังกล่าว โดยผู้จองซื้อไม่ต้องแนบเอกสารใดๆ ประกอบการจองซื้อ ทั้งนี้ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและ
รับประกันการจาหน่ายจะจัดให้มีหนังสือชี้ชวนและเอกสารข้อมูลสรุป (Executive Summary) ในเว็ป
ไซด์ (Website) ของผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
โดยผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านทางระบบออนไลน์ของผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการ
จาหน่าย ภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ของวันที่  ถึงเวลา 20.00 น. วันที่ 
(ค) การจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านเจ้าหน้าที่ผู้แนะนาการลงทุน
ของผู้จั ดการการจัด จาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ายตามข้อ 6.2.1 โดยยื นยันการจองซื้อผ่า น
โทรศัพท์บันทึกเทป ทั้งนี้ ผู้จองซื้อจะต้องเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือบัญชีประเภทอื่นๆกับ
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ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย และได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบ
เพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence:
KYC/CDD) และได้ดาเนินการจัดทาแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test)
กับผู้ จัด การการจัด จาหน่ ายและรั บประกัน การจ าหน่ ายก่อ นการจองซื้ อแล้ว โดยผู้จั ดการการจั ด
จาหน่ายและรับประกันการจะต้องมีการควบคุมดูแลการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทปที่รัดกุม
เพียงพอ และผู้จองซื้อจะต้องยืนยันทางวาจาว่าได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนใน
หนังสือชี้ชวนของบริษัทฯ และ/หรือเอกสารข้อมูลสรุป (Executive Summary) และรับรองว่าเข้าใจ
ยอมรับความเสี่ยง และยินยอมผูกพันตามหนังสือชี้ชวนดังกล่าวโดยผู้จองซื้อไม่ต้องแนบเอกสารใดๆ
ประกอบการจองซื้อ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับ ประกั นการจะจัดให้มีหนัง สือชี้ช วนและ
เอกสารข้อมูลสรุป (Executive Summary) ในเว็ปไซด์ (Website) ของผู้จัดการการจัดจาหน่ายและ
รับประกันการโดยจะต้องปฏิบัติตามดังนี้
 ผู้แนะนาการลงทุนของผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจะต้องแจ้งการจัดสรรจานวน
หุ้นจองให้แก่ผู้จองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป โดยระบุจานวนหุ้นที่จัดสรร ราคาที่เสนอขาย
จานวนเงินที่ต้องชาระ การฝากหุ้น วิธีการและวันที่ต้องชาระราคา และแจ้งให้ทราบว่าผู้จองซื้อ
สามารถจองซื้อสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในหนังสือชี้ชวนผ่าน
เว็บไซด์ (Website) ของผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการหรือจากหนังสือชี้ชวนผ่าน
www.sec.or.th
 ผู้แนะนาการลงทุนของผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการต้องตรวจสอบตัวตนของผู้จอง
ซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป เช่น เลขประจาตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด ธนาคารที่ใช้ชาระโดย
วิธีเงินโอนอัตโนมัติ (“Automatic Transfer System หรือ ATS) กับผู้จัดการการจัดจาหน่ายและ
รับประกันการ หรือชื่อผู้แนะนาการลงทุน เป็นต้น
 ผู้จองซื้อต้องยืนยันทางวาจาว่าได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในหนังสือชี้ชวน
และยินยอมผูกพันในหนังสือชี้ชวนดังกล่าว
 ผู้ แ นะน าการลงทุ น ของผู้ จั ด การการจั ด จ าหน่ า ยและรั บ ประกั น การ เมื่ อ รั บ ค ายื น ยั น พร้ อ ม
รายละเอียดการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ต้องบันทึกคาสั่งการจองซื้อผ่านระบบที่ผู้จัด
จาหน่ายหลักทรัพย์จัดเตรียมให้ โดยระบบจะแสดงข้อมูลการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บั นทึกเทป
ชื่อผู้แนะนาการลงทุน วันและเวลาบันทึกการจองซื้อผ่านระบบ โดยผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่าน
ทางโทรศัพท์บันทึกเทปของผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย ภายในเวลาทา
การในช่วงระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 20.00 น. ของวันที่  ถึงวันที่

หากผู้จองซื้อไม่สามารถดาเนินการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (Online) และระบบโทรศัพท์บันทึกเทปได้
ผู้จองซื้อสามารถทาการจองซื้อตามวิธีการที่ระบุใน ข้อ 6.7.3 (1) (ก) พร้อมแนบเอกสารตามที่ระบุในข้อ (i)(v) ได้
(2) ผู้จองซื้อต้องชาระเงินค่าจองซื้อหุ้นเต็มจานวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ โดยมีวิธีการชาระเงินดังนี้
ส่วนที่ 3 หน้าที่ 22
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หากทาการจองซื้อในวันที่  และก่อนเวลา 12.00 น. ของวันที่  ผู้จองซื้อจะต้องชาระเงินค่าจองซื้อ
เต็มจานวนที่จองซื้อ โดยชาระเป็นเงินโอน เงินโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ
“ATS”) ถอนเงินที่ฝากอยู่กับผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจัดจาหน่าย เช็ค หรือแคชเชียร์
เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือดร๊าฟท์ และต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสานักบัญชีในเขต
กรุงเทพมหานครภายในวันทาการถัดไป โดยหากชาระเป็นเช็คหรือแคชเชียร์เช็คหรือดร๊าฟท์ ให้ลงวันที่
 หรือวันที่  เท่านั้น ทั้งนี้ การชาระเงินค่าจองซื้อผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติจะกระทาได้เฉพาะ
ผู้จองซื้อที่ได้เปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์กับผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายที่
ได้ดาเนินการแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชาระค่าภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงิน
อัตโนมัติดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้วในวันจองซื้อ



หากทาการจองซื้อ หลังเวลา 12.00 น. ของวันที่  และในวันที่  ผู้จองซื้อจะต้องชาระค่าจองซื้อเต็ม
จานวนที่จองซื้อ โดยชาระเป็นเงินโอน หรือเงินโอนอัตโนมัติ หรือถอนเงินที่ฝากอยู่กับผู้จัดการการจัด
จาหน่ายและรับประกันการจัดจาหน่ายเท่านั้น



ผู้จองซื้อที่ชาระค่าจองซื้อหุ้นสามัญด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ให้ขีดคร่อมสั่งจ่ายเข้าบัญชี
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์ พร้อมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู่
และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ไว้ด้านหลังของเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ ในกรณีโอน
เงินให้ผู้จองซื้อโอนเงินเข้าบัญชีตามที่ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายกาหนด

(ค) ผู้จองซื้อต้องนาใบจองซื้อ และเอกสารประกอบการจองซื้อในข้อ 6.7.3 (1) (ก) ในกรณีการจองซื้อโดยใบจอง
ซื้อหุ้น พร้อมเงินค่าจองซื้อตามข้อ 6.7.3 (3) มายื่นความจานงขอจองซื้อหุ้นและชาระเงินได้ที่ ผู้จัดการการจัด
จาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย ตามสถานที่ที่ได้ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ภายในเวลาทาการของระยะเวลาการ
จองซื้อคือ วันที่  - 
(ง) ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายจะนาเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ของผู้จองซื้อทุกราย
เข้าบัญชีเพื่อเรียกเก็บเงิน และจะตัดสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญของผู้จองซื้อหุ้นรายที่ธนาคารไม่สามารถเรียก
เก็บเงินตามเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ได้ทันตามกาหนดการจองซื้อ และผู้จองซื้อไม่ดาเนินการชาระเป็น
เงินโอนภายในเวลาที่กาหนดตามข้อ 6.7.3 (3)
(จ) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจานงในการจองซื้อและได้ชาระค่าจองซื้อหุ้นสามัญแล้ว จะยกเลิกการจองซื้อและขอเงิน
คืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายมีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่
ดาเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 6.7.3 (1) - (4) และกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ลงนามยอมรับความเสี่ยงของหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนของบริษัทฯ ในใบจองซื้อหุ้น หรือกรณีที่ไม่เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย
ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการรับจองและการ
ชาระค่าจองซื้อ หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการจอง การชาระเงินค่าจองซื้อหุ้น เพื่อให้การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใน
ครั้งนี้ประสบความสาเร็จในการขายสูงสุด
6.8

การจัดสรรในกรณีที่มีผู้จองซือ้ หลักทรัพย์เกินกว่าจานวนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
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หากมีผู้จองซื้อหุ้นเกินกว่าจานวนหุ้นที่จัดสรรให้ตามที่ระบุในข้อ 1.2 ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุในข้อ 6.2
จะดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดสรรหุ้นตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.6 สาหรับผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการ
จัดสรรหรือได้รับจัดสรรน้อยกว่าจานวนที่จองซื้อ จะได้รับคืนเงินค่าจองซื้อตามรายละเอียดในข้อ 6.9
6.9

วิธีการคืนเงินค่าจองซือ้ หลักทรัพย์
ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุในข้อ 6.2 จะดาเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์ตามแต่ละกรณีที่ ระบุ
ข้างล่าง เว้นแต่บทบัญญัติของกฎหมายกาหนดไว้เป็นอย่างอื่น
ในกรณีผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น
ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 ที่เป็นผู้รับจองซื้อจากผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรรายนั้นๆ จะ
ดาเนินการคืนเงินค่าจองซื้อโดยไม่มีดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น โดยการ
โอนเงินอัตโนมัติเข้าบัญชีในชือ่ ผู้จองซือ้ กรณีผู้จองซื้อชาระด้วยวิธีโอนเงินอัตโนมัติ หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะ
สั่งจ่ายผู้จองซื้อตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อภายใน
14 วันนับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับการ
จัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นได้ภายในระยะเวลา 14 วันนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์
รายที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งคืนเงินดังกล่าวจะต้องชาระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซื้อในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดย
คานวณจากจานวนเงินค่าจองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรคืนนับจากวันที่พ้นกาหนดเวลา 14 วันดังกล่าว จนถึง
วันที่ได้มีการชาระคืนตามวิธีการดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ดี ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อ
หุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับเงินจองซื้อคืนแล้ว
โดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป
ในกรณีผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรหุ้นน้อยกว่าจานวนหุ้นที่จองซื้อ
ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุในข้อ 6.2 จะดาเนินการคืนเงินค่าจองซื้อในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นโดยไม่มี
ดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ผู้ที่จองซื้อที่ได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ครบตามจานวนที่จองซื้อ โดยการโอนเงิน
อัตโนมัติเข้าบัญชีในชื่อผู้จองซื้อกรณีผู้จองซื้อชาระด้วยวิธีโอนเงินอัตโนมัติ หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่าย
ผู้จองซื้อตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อภายใน 14 วัน
นับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร
ให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นได้ภายในระยะเวลา 14 วันนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์รายทีม่ ี
หน้าที่รับผิดชอบในการส่งคืนเงินดังกล่าวจะต้องชาระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซื้อในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคานวณ
จากจานวนเงินค่าจองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรคืนนับจากวันที่พ้นกาหนดเวลา 14 วันดังกล่าว จนถึงวันที่ได้มี
การชาระคืนตามวิธีการดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ดี ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อแล้วโดย
ชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป
ในกรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นอันเนื่องมาจากไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นตามการชาระค่าจองซื้อหุ้นหรือ
เนื่องจากผิดเงื่อนไขในการจองซื้อ
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ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ที่รับจองซื้อหุ้นจากผู้จองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรรายนั้นๆ เนื่องจากไม่สามารถเรียกเก็บ
เงินค่าจองซื้อหุ้นตามการชาระค่าจองซื้อหุ้นหรือเนื่องจากผิดเงื่อนไขในการจองซื้อ จะทาการคืนเช็คค่าจองซื้อให้แก่
ผู้จองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรรายนั้นๆ โดยผู้จองซื้อต้องติดต่อขอรับเช็คดังกล่าวคืนจากผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์
รายที่เป็นผู้รับจองซื้อหุ้นภายในระยะเวลา 14 วันนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ หากผู้จองซื้อไม่ทาการ
ติดต่อขอรับเช็คดังกล่าว ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์รายที่เป็นผู้รับจองซื้อหุ้นจะจัดส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ตามที่อยู่ที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อแล้วโดยชอบ ในกรณีนี้ ผู้จอง
ซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใดๆ ในการที่ผู้จองซื้อไม่มาติดต่อขอรับเช็คคืน
ในกรณีมีการยกเลิกการเสนอขายหุ้น
(ก)

กรณีเกิดเหตุการณ์ตามที่ระบุในข้อ 6.3 เงื่อนไขในการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ และผู้จัดการการจัดจาหน่าย
และรับประกันการจาหน่ายใช้สิทธิยกเลิก การเสนอขายหุ้นและจัดจาหน่ายหุ้น ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้ใช้สิทธิ
ยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย์ทันที

(ข)

กรณีเกิดเหตุการณ์อื่นใดที่ทาให้บริษัทที่ออกและ/หรือเสนอขายหลักทรัพย์ต้องระงับหรือหยุดการเสนอขาย
หลักทรัพย์ หรือไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ที่เสนอขายได้ ผู้จองซื้อมีสิทธิที่จะยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย์
โดยผู้จองซื้อจะต้องแสดงความประสงค์ต่อผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุในข้อ 6.2 ภายใน 5 วันทาการ
นับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว

หากเกิดเหตุการณ์ตาม (ก) หรือ (ข) และผู้จองซื้อได้ใช้สิทธิยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย์ ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ที่
รับจองซื้ อหุ้นจากผู้จองซื้อหุ้นที่ย กเลิกการจองซื้อหลัก ทรัพย์ดัง กล่าวจะดาเนิ นการคืน เงินค่า จองซื้อ โดยไม่ มี
ดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ผู้จองซื้อรายนั้นๆ โดยการโอนเงินอัตโนมัติเข้าบัญชีในชื่อผู้จองซื้อกรณีผู้จองซื้อ
ชาระด้วยวิธีโอนเงินอัตโนมัติ หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายผู้จองซื้อตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และส่ง
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อภายใน 14 วันนับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ หรือ
นับแต่เกิดเหตุการณ์ตาม (ข) ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้จอง
ซื้อหุ้นได้ในกาหนดเวลาดังกล่าว ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์รายที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งคืนเงินดังกล่าวจะต้อง
ชาระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซื้อในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคานวณจากจานวนเงินค่าจองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรร
คืนนับจากวันที่พ้นกาหนดเวลา 14 วันดังกล่าว จนถึงวันที่ได้มีการชาระคืนตามวิธีการดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ดี
ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ
โดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับเงินจองซื้อคืนแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/
หรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป
6.10 วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์
บริษัทฯ ได้แต่งตั้งบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ให้กับบริษัทและ
ให้บริการรับฝากหลักทรัพย์ที่จองซื้อในการเสนอขายครั้งนี้ กล่าวคือ ผู้จองซื้อสามารถใช้บริการของศูนย์รั บฝาก
หลักทรัพย์ และเข้าสู่ระบบซื้อขายแบบไร้ใบหุ้น (Scripless System) ได้ทันที ทั้งนี้ เพื่อให้ระยะเวลาในการ
ดาเนินการนาหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ สั้นลง และเพื่อให้ผู้จองซื้อสามารถขายหลักทรัพย์ใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้หลักทรัพย์ของบริษัทเริ่มทาการซื้อขายได้ในตลาด
ส่วนที่ 3 หน้าที่ 25

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกีย่ วกับการเสนอขายหลักทรัพย์

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติง้ จากัด (มหาชน)

หลักทรัพย์ฯ ซึ่งแตกต่างกับกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอรับใบหุ้นซึ่งผู้จองซื้อจะไม่สามารถขายหลักทรัพย์ได้ใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จนกว่าจะได้รับใบหุ้น
ผู้จองซื้อสามารถเลือกให้บริษัทดาเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่งใน 3 กรณี ดังต่อไปนี้ คือ
(ก)

ในกรณีที่ผู้จองซื้อหลักทรัพย์ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (Scripless System) กล่าวคือ
ประสงค์ที่จะฝากไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งผู้จองซื้อมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ กรณีนี้ ศูนย์รับ
ฝากหลักทรัพย์จะดาเนินการออกใบหุ้นตามจานวนที่ได้รับจัดสรรในชื่อของ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จากัด เพื่อผู้ฝาก” และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจานวนหลักทรัพย์ที่บริษัท
หลักทรัพย์นั้นฝากหลักทรัพย์อยู่ภายใน 7 วันทาการนับจากวันปิดการจองซื้อหลักทรัพย์ และจะออก
หลักฐานการรับฝากหลักทรัพย์ให้แก่ผู้จองซื้อที่ได้รับการจัดสรรภายใน 7 วันทาการนับแต่วันปิดการจองซื้อ
หลักทรัพย์ ในขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพย์นั้นก็จะบันทึกยอดบัญชีจานวนหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อฝากไว้ ใน
กรณีนี้ ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายหลักทรัพย์ที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทันทีที่ตลาด
หลักทรัพย์ฯอนุญาตให้หลักทรัพย์ของบริษัททาการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ในกรณีที่ผู้จองซื้อเลือกให้บริษัทดาเนินการตามข้อ 6.10 (ก) ชื่อของผู้จองซื้อในใบจองซื้อจะต้องตรงกับชื่อ
เจ้าของบัญ ชีซื้อขายหลักทรั พย์ที่ผู้จองซื้ อประสงค์ จะฝากหุ้น ไว้ในบัญชีข องบริ ษัทหลักทรั พย์ดัง กล่า ว
มิฉะนั้น บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะดาเนินการออกใบหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อตามข้อ 6.10 (ค) แทน

(ข)

ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้นแต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยผู้จองซื้อ
ประสงค์ที่จะฝากหลักทรัพย์ไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 บริษัทจะดาเนินการนา
หลักทรัพย์ที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชี
จานวนหลักทรัพย์ตามจานวนที่ผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่
600 ภายใน 7 วันทาการนับแต่วันปิดการจองซื้อหลักทรัพย์ และออกหลักฐานการรับฝากหลักทรัพย์ให้แก่ผู้
จองซื้ อ ภายใน 7 วั น ท าการนั บ จากวั น ปิ ด การจองซื้ อ ในกรณี นี้ ผู้ ที่ ได้ รั บ การจั ด สรรจะสามารถขาย
หลักทรัพย์ที่ได้รับจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้หลักทรัพย์ของบริษัท
เริ่มทาการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ และหากผู้จองซื้อรายใดต้องการถอนหลักทรัพย์ออกจากบัญชี
ของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ผู้จองซื้อรายนั้นสามารถติดต่อได้ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ซึ่งมี
ค่าธรรมเนียมการถอนหลักทรัพย์ตามอัตราที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์กาหนด ทั้งนี้ การถอนหลักทรัพย์ที่ฝาก
ไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 จะต้องใช้เวลาในการดาเนินการ ดังนั้นผู้จองซื้อที่
นาฝากในบัญชีดังกล่าวอาจจะไม่สามารถถอนหลักทรัพย์ได้ทันภายในวันที่หลักทรัพย์ของบริษัทเริ่มทาการ
ซื้อขายได้วันแรกในตลาดหลักทรัพย์ฯ

(ค)

ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอรับใบหุ้นโดยให้ออกใบหุ้นในชื่อของผู้จองซื้อ (Scrip System) ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์จะทาการส่งมอบใบหุ้นตามจานวนที่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้ได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์ทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื่อ ที่อยู่ ที่ระบุในใบจองซื้อภายใน 15 วันทาการนับจากวันปิดการจองซื้อ ในกรณี
นี้ ผู้ได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์จะไม่สามารถขายหลักทรัพย์ที่ ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯได้
จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ซึ่งอาจได้รับภายหลังจากที่หลักทรัพย์ของบริษัทได้รับอนุมัติให้เข้าทาการซื้อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว
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ทั้งนี้ หากผู้จองซื้อไม่ระบุเลือกกรณีใดกรณีหนึ่งในใบจองซื้อ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะออกใบหุ้นให้แก่ ผู้
จองซื้อแทน
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