ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกีย่ วกับการเสนอขายหลักทรัพย์

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติง้ จากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 3
ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์
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รายละเอียดหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
การเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปในครั้งนี้ เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์
มาร์เก็ตติ้ง จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จานวน 360,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็นร้อยละ
26.09 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯภายหลังการเสนอขายครั้งนี้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.1

ลักษณะสาคัญของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
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

ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

: หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

จานวนหุ้นออกใหม่ที่เสนอขาย

: จานวน 360,000,000 หุ้น เสนอขายต่อประชาชน คิดเป็นร้อยละ 26.09
ของจานวนหุ้นสามัญที่เรียกชาระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายครั้งนี้

มูลค่าที่ตราไว้

: 0.25 บาทต่อหุ้น

ราคาเสนอขายหุ้นละ

: 4.00 บาทต่อหุ้น

ระยะเวลาจองซื้อ

: วันที่ 25 – 27 พฤศจิกายน 2558

มูลค่ารวมของหุ้นทีเ่ สนอขาย

: 1,440,000,000 บาท

เงื่อนไขอื่น

: ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ได้มี
มติอนุมัติมอบอานาจให้คณะกรรมการ และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการ
มอบหมาย มี อ านาจในการก าหนดรายละเอี ย ด และเงื่ อ นไขต่ า งๆ ที่
จ าเป็ น หรื อ เกี่ ย วเนื่ อ งกั บ การเสนอขายหุ้ น ดั ง กล่ า วได้ ทุ ก ประการ ซึ่ ง
รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง ราคา ระยะเวลาในการเสนอขาย การชาระค่าหุ้น
เป็นต้น รวมทั้งให้มีอานาจในการดาเนินการใดๆ อันจาเป็นหรือเกี่ยวเนื่อง
กั บ การเสนอขายหุ้ น ดั ง กล่ า ว รวมถึ ง การจั ด เตรี ย มการแต่ ง ตั้ ง ผู้ จั ด
จาหน่าย และผู้รับประกันการจาหน่าย การจัดทา ลงนาม ส่งมอบ ซึ่งคา
ขออนุญาต หนังสือชี้ชวน สัญญา และ/หรือ เอกสารต่างๆ กับ สานักงาน
ก.ล.ต. หน่วยงานราชการ และ/หรือองค์กรของรัฐ และ/หรือ บุคคลใดๆ ที่
เกี่ยวข้องเพื่อการดาเนินการดังกล่าว และมีอานาจในการดาเนินการอื่นใด
อันจาเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวได้ทุกประการ
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สัดส่วนการเสนอขายหลักทรัพย์
การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้เป็นการเสนอขายผ่านผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 โดยมี
สัดส่วนการเสนอขายเบื้องต้น ดังนี้
เสนอขายต่อ
(ก) ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์
(ข) นักลงทุนสถาบัน
(ค) ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ
รวม

จานวนหุ้น
218,000,000
60,000,000
82,000,000
360,000,000

ร้อยละ
60.56
16.67
22.77
100.00

(ก) ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือนิติบุคคล ซึ่งคือผู้มีอุปการ
คุณที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์หรือบริษัทในเครือ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 ไม่ว่า
โดยตรงหรือโดยอ้อม ได้แก่ ลูกค้าที่ทาการซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือ ผู้ที่คาดว่าจะเป็นลูกค้าที่เปิดบัญชีซื้อ
ขายหลักทรัพย์ ลูกค้าด้านวาณิชธนกิจ บริษัทคู่ค้า คู่สัญญา ผู้ให้คาปรึกษาทางธุรกิจ ผู้ที่ให้การสนับสนุนด้าน
ข้อมูลทางธุรกิจ ผู้ที่มีอุปการคุณไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ และผู้แนะนาธุรกิจ
ด้านการซื้อขายหลักทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวข้องด้านวาณิชธนกิจ ทั้งที่ติดต่อปัจจุบัน เคยติดต่อ และคาดว่าจะ
ได้ติดต่อ ซึ่งจองซื้อหุ้นสามัญผ่านผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์หรือบริษทั ในเครือ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 รวมถึงผู้ที่
ได้เข้าร่วมฟังการนาเสนอข้อมูลของบริษัทฯ โดยการจัดสรรให้แก่บุคคลใดในจานวนมากน้อยเท่าใด หรือการ
ปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใด จะพิจารณาตามขนาดของผลประโยชน์ที่ได้รับ เคยได้รับ หรือคาดว่าจะ
ได้รับจากบุคคลดังกล่าวหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น
ทั้งนี้ ไม่รวมถึงผู้จองซื้อรายย่อยหรือประชาชนทั่วไป และ/หรือ นักลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้มีอุปการคุณของ
บริษัทฯ ตามคาจากัดความข้างล่าง และไม่รวมถึงการจัดสรรหุ้นสามัญที่เสนอขายให้แก่บุคคลที่บริษัท ฯ ถูก
ห้ามมิให้จัดสรรหุ้นหรือห้ามจัดสรรเกินกว่าอัตราที่ประกาศกาหนด ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาด
ทุน ที่ ทจ. 40/2557 เรื่อง การจาหน่ายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้นและใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
ของบริษัทที่ออกตราสารทุน บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่
ทธ. 70/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ ฉบับลงวันที่ 3 สิงหาคม
2552 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ สามารถจองซื้อหุ้นผ่านผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ใน
ข้อ 6.2 ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 6.7.1 โดยการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์
จะเป็นไปตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 6.6.1
(ข) นักลงทุนสถาบัน หมายถึง ผู้ลงทุนประเภทสถาบันที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) ธนาคารพาณิชย์
(2) บริษัทเงินทุน
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(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
(13) ผู้ลงทุนต่างประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับผู้ลงทุนตาม (1) ถึง (12) โดยอนุโลม
นักลงทุนสถาบันจะต้องจองซื้อหุ้นผ่านผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย ตามที่ระบุไว้ใน
ข้อ 6.2.1 ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 6.7.2 โดยการจัดสรรหุ้นให้แก่นักลงทุนสถาบันจะเป็นไปตามวิธีการที่ระบุ
ไว้ในข้อ 6.6.2
(ค) ผู้ มี อุ ป การคุ ณ ของบริ ษั ท ฯ หมายถึ ง บุ ค คลธรรมดา และ/หรื อ นิ ติ บุ ค คล ซึ่ ง ท าคุ ณ ประโยชน์ มี
ความสัมพันธ์อันดี หรือให้คาแนะนาหรือให้ความช่วยเหลือในทางใดๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมต่อ
บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยทั้งในปัจจุบันและอนาคต รวมตลอดถึงผู้ให้คาปรึกษาทางธุรกิจ ลูกค้า คู่สัญญา หรือ
บริษัทคู่ค้าที่ติดต่อ เคยติดต่อ หรือจะได้ติดต่อในเชิงพาณิชย์กับบริษัทหรือบริษัทย่อยทั้งในปัจจุบันและใน
อนาคต ตลอดจนพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยและพนักงานที่ทางานกับบุคคลต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น
ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการจัดสรรหุ้นสามัญที่เสนอขายให้แก่บุคคลที่บริษัทถูกห้ามมิให้จัดสรรหุ้นหรือเกินกว่าอัตราที่
ประกาศกาหนด ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 40/2557 เรื่อง การจาหน่ายหลักทรัพย์ที่
ออกใหม่ประเภทหุ้นและใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ออกตราสารทุน บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16
ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ จะต้องจองซื้อหุ้นผ่านผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายตามที่
ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 เท่านั้น ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 6.7.3 โดยการจัดสรรหุ้นแก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ
จะเป็นไปตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 6.6.3
ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงจานวนหุ้นสามัญที่เสนอขาย
ต่อนักลงทุนในแต่ละประเภทข้างต้น หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรหุ้นตามรายละเอียดที่กาหนดไว้ในข้อ 6.6 โดย
พิจารณาจากปัจ จัยต่ างๆ เช่ น ปริม าณความต้อ งการซื้อ หุ้นของนักลงทุน ในแต่ละประเภท และแนวโน้ม การ
เคลื่อนไหวของราคาหุ้นในตลาดรอง เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้การเสนอขายครั้งนี้ประสบความสาเร็จสูงสุด
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สิทธิ ผลประโยชน์ และเงือ่ นไขอืน่
หุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 360,000,000 หุ้นที่ มูลค่าตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ที่เสนอขายในครั้งนี้ มีสิทธิและ
ผลประโยชน์ทางกฎหมายเท่าเทียมกับหุ้นสามัญที่จาหน่ายแล้วของบริษัทฯ ทุกประการ

1.4

ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เสนอขาย
บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนในครั้งนี้ก่อนที่จะได้รับทราบผลการพิจารณาของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ ”) ในการรับหุ้นสามัญของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จด
ทะเบียน โดยบริษัทฯ ได้ยื่นคาขออนุญาตและเอกสารประกอบต่อตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558
และบริษัท ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จากัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัทฯ แล้วเห็นว่า
บริษัทฯ และหุ้นสามัญของบริษัท ฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับ ตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การรับหุ้นสามัญ
หรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับอื่นที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่
คุณสมบัติเรื่องการกระจายการถื อหุ้นให้แก่นักลงทุนรายย่อย ซึ่งบริษัทฯ จะต้องมีผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อยไม่น้อย
กว่า 1,000 รายและถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของทุนชาระแล้ว โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวแต่ละรายต้องถือหุ้น
ไม่ น้ อ ยกว่ า 1 หน่ ว ยการซื้ อ ขาย ดั ง นั้ น จึ ง ยั ง คงมี ค วามไม่ แ น่ น อนว่ า บริ ษั ท ฯ จะได้ รั บ อนุ ญ าตจากตลาด
หลักทรัพย์ฯ ในการรับหุ้นสามัญ ของบริษัทเป็น หลักทรัพย์จดทะเบียน อย่างไรก็ดี ภายหลังจากที่ บริษัทฯ ได้
จาหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้แล้ว จะทาให้บริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์การกระจายการถือหุ้น
ให้แก่นักลงทุนรายย่อยดังกล่าว และบริษัทฯ จะดาเนินการให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ รับหุ้นสามัญของบริษัทฯ เป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป

1.5

ข้อมูลอืน่ ๆ
ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558
หมวด 5 การห้ามผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้น และผู้ที่เกี่ยวข้องขายหุ้นและหลักทรัพย์ ภายในระยะเวลาที่กาหนด และ
ข้อบังคับอื่นที่เกี่ยวข้อง กาหนดให้บริษัทฯ สั่งห้ามผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นก่อนวันที่บริษัทฯ เสนอขายหุ้นต่อประชาชนใน
ครั้งนีแ้ ละหลักทรัพย์ที่อาจแปลงสภาพเป็นหุ้น ในจานวนรวมกันเท่ากับร้อยละ 55 ของทุนที่ชาระแล้วภายหลังการ
เสนอขายในครั้งนี้ ออกขายภายในกาหนดระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่หุ้นของบริษัทฯ เริ่มทาการซื้อขายในตลาด
หลักทรัพย์ฯ โดยภายหลังจากวันที่หุ้นของบริษัทฯ ทาการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกาหนดระยะเวลา 6
เดือน ผู้ถือหุ้นที่ถูกสั่งห้ามดังกล่า วสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายได้ในจานวนร้อยละ 25 ของจานวนหุ้น
ทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขายดังกล่าวและสามารถขายหุ้นส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 75 ได้เมื่อครบกาหนดระยะเวลา 1 ปี

ส่วนที่ 3 หน้าที่ 4

