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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
175 ชั้น 3/1 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์
ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร 0-2680-4046 โทรสาร 0-2680-1014
6.2.2 ผูร้ ่วมจัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
999/9 ชั้น 20-21 และ 25 อาคารสานักงาน ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์
ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร 0-2658-6899 โทรสาร 0-2658-6855
6.2.3 ผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จากัด
287 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ ชั้นที่ 16
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร 0-2695-5032 โทรสาร 0-2695-5912
บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จากัด
130-132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 2 ชั้น 2, 3
และอาคารสินธรทาวเวอร์ 3 ชั้น 12 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร 0-2670-8691 โทรสาร 0-2209-8779
บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จากัด
179 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 25-26 และ ชั้น 29
ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
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บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติง้ จากัด (มหาชน)

โทร 0-2695-5032 โทรสาร 0-2695-5912
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินนั เซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)
25 อาคารอัลม่าลิงค์ ชั้น 14 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร 0-2646-9953 โทรสาร 0-2646-9993
6.3

เงื่อนไข และค่าตอบแทนในการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์

6.3.1 เงื่อนไขในการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์
บริษัทฯ ตกลงมอบหมายให้ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 6.2 เป็นผู้ดาเนินการจัดจาหน่ายหุ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ นักลงทุนสถาบัน และผู้มี
อุปการคุณของบริษัทฯ ตามจานวนและราคาที่ระบุในข้อ 1 โดยผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์มีข้อตกลงยอมรับประกัน
การจาหน่ายหุ้นประเภทรับประกันผลการจาหน่ายอย่างแน่นอน (Firm Underwriting) ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ใน
หนังสือสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย (Underwriting Agreement)
อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายมีสิทธิยกเลิกการจัดจาหน่ายหุ้นในครั้งนี้ เมื่อ
เกิดเหตุการณ์ต่างๆ ตามที่กาหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย (Underwriting
Agreement) ซึ่งรวมถึงเหตุการณ์ดังต่อไปนี้
(ก) เมื่อบริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขใดๆ ที่ได้กาหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจาหน่ายและรับประกัน
การจาหน่าย (Underwriting Agreement) หรือ
(ข)

เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัย การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญทางด้านภาวะตลาดหลักทรัพย์ การเงิน เศรษฐกิจ
หรือการเมือง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ หรือการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญในธุรกิจ หรือการ
ดาเนินงานของบริษัทฯ ที่อาจมีผลกระทบต่อการเสนอขายหลักทรัพย์

(ค) เมื่อมีการยกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย (Underwriting Agreement) หรือ
(ง)

เมื่อมีเหตุที่ทาให้สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือหน่วยงานราชการสั่ง
ระงับหรือหยุดการเสนอขายหลักทรัพย์ หรือไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ที่เสนอขายได้

ทั้งนี้ รายละเอียดและเงื่อนไขในการยกเลิกการเสนอขายหุ้นสามัญและการจัดจาหน่ายหุ้นสามัญดังกล่าวข้างต้น
จะขึ้นกับดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย และเป็นไปตามรายละเอียดและ
เงื่อนไขที่จะกาหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย (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) ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 จะดาเนินการคืนเงินค่าจองซื้อทั้ง
จานวนให้แก่ผู้จองซื้อแต่ละรายที่จองซื้อหุ้น ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 6.9
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6.3.2 ประมาณการจานวนเงินค่าหุน้ ที่บริษทั ฯ จะได้รับและค่าตอบแทนในการจัดจาหน่าย
บริษัทฯ ตกลงจ่ายเงินค่าตอบแทนการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายให้แก่ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามที่
ระบุไว้ในข้อ 6.2 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 43,200,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยการชาระเงินดังกล่าวจะเป็นไป
ตามวิธีการที่กาหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
จานวนเงินค่าหุ้นที่บริษัทฯ จะได้รับทั้งสิ้นหลังหักค่าตอบแทนในการจัดจาหน่ายหุ้น (ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม)
โดยประมาณ ดังนี้
หุ้นสามัญจานวน 360,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 4.00 บาท
หัก ค่าตอบแทนในการจัดจาหน่าย โดยประมาณ
จานวนเงินค่าหุ้นที่บริษัทจะได้รับ (ก่อนหักค่าใช้จา่ ยอื่นๆ) โดยประมาณ
จานวนเงินค่าหุ้นที่บริษัทจะได้รับต่อหุ้น (ก่อนหักค่าใช้จา่ ยอื่นๆ) โดยประมาณ
6.4

1,440,000,000 บาท
49,814,500 บาท
1,390,185,500 บาท
3.86 บาท

ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์ /1
- ค่าธรรมเนียมคาขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่
- ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นสามัญ
- ค่าธรรมเนียมขออนุญาตให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
- ค่าธรรมเนียมแรกเข้าของการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ไม่รวมค่าธรรมเนียมรายปี)
- ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิ่มทุนชาระแล้ว
- ค่าธรรมเนียมการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
- ค่าพิมพ์หนังสือชี้ชวน ใบจองซือ้ หุ้น โดยประมาณ
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ โดยประมาณ/2

50,000 บาท
1,152,000 บาท
50,000 บาท
172,500 บาท
90,000 บาท
43,200,000 บาท
100,000 บาท
5,000,000 บาท

รวมค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์ทงั้ สิ้น

49,814,500 บาท

หมายเหตุ: /1 ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีหัก ณ ที่จ่าย
/2
ค่าใช้จ่ายอื่น รวมถึง ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงิน ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษากฎหมาย ค่าประชาสัมพันธ์ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหลักทรัพย์ในครั้งนี้ เป็นต้น

6.5

วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย์
สาหรับผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์
สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นสามัญได้ที่สานักงานของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุใน
ข้อ 6.2 ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึงเวลา 17.00 น. ตั้งแต่วันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับจนถึงวันสิ้นสุดการเสนอขาย
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สาหรับนักลงทุนสถาบัน และผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ
สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นสามัญ ได้ที่สานักงานของผู้จัดการการจัดจาหน่ายและ
รับประกันการจาหน่ายตามที่ระบุในข้อ 6.2.1 ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึงเวลา 17.00 น. ตั้งแต่วันที่หนังสือชี้ชวนมีผล
ใช้บังคับจนถึงวันสิ้นสุดการเสนอขาย
ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ สามารถทาการดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี้ชวนซึ่งมีข้อมูล
ไม่แตกต่างจากหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อสานักงาน ก.ล.ต. เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุ้นสามัญครั้งนี้ได้ก่อน
ทาการจองซื้อหุ้น ได้จากเว็บไซต์ www.sec.or.th
6.6

วิธีการจัดสรรหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 จะดาเนินการมิให้มีการจัดสรรหุ้นสามัญที่เสนอขายให้แก่ตนเอง
กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยของตนเอง และผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
บุคคลดังกล่าวทั้งหมด และกองทุนรวมที่มีลักษณะต้องห้าม ตลอดจนบุคคลที่ถูกห้ามมิให้จัดสรรหลักทรัพย์ ตาม
ประกาศคณะกรรมการกากับ ตลาดทุนที่ ทธ. 70/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจาหน่าย
หลักทรัพย์ ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2552 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และจะไม่จัดสรรหุ้นที่เสนอขายให้แก่บุคคลของ
บริ ษั ท ฯ ที่ ถู ก ห้ า มมิ ใ ห้ จั ด สรรหลั ก ทรั พ ย์ ห รื อ ห้ า มจั ด สรรเกิ น กว่ า อั ต ราที่ ป ระกาศก าหนด ตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 40/2557 เรื่อง การจาหน่ายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้นและใบสาคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ออกตราสารทุน ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เว้น
แต่เป็นการจัดสรรหุ้นที่เหลือจากการจองซื้อของผู้จองซื้อทั้งหมด
การจัดสรรหุ้นที่เสนอขายในครั้งนี้แบ่งเป็น 3 ส่วน กล่าวคือ จัดสรรให้แก่ (ก) ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจาหน่าย
หลักทรัพย์จานวน 218,000,000 หุ้น (ข) นักลงทุนสถาบันจานวน 60,000,000 หุ้น และ (ค) ผู้มีอุปการคุณของ
บริษัทฯ จานวน 82,000,000 หุ้น ทั้งนี้ สัดส่วนในการเสนอขายให้กับบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทยจะเป็นไปตามที่
กาหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ โดยผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายขอสงวนสิทธิในการใช้
ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงจานวนหุ้นที่จัดสรรให้แก่นักลงทุน ในแต่ละประเภทตามความเหมาะสม เพื่อให้การ
เสนอขายหุ้นครั้งนี้ประสบความสาเร็จสูงสุด
การจัดสรรหุ้นสามัญในครั้งนี้จะไม่จัดสรรต่อนักลงทุนรายย่อยเป็นการทั่วไป เนื่องจากความต้องการซื้อจากกลุ่ม
บุคคลข้างต้นเพียงพอต่อมูลค่ารวมของหุ้นที่เสนอขายในครั้งนี้และสามารถกระจายหุ้นในวงกว้างได้อย่างเพียงพอ
แล้ว อนึ่ง การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ เป็นการปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับคุณสมบัติที่กาหนดตามข้อ 4(3)
เรื่อง การกระจายการถือหุ้นรายย่อยภายใต้ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
บริษัทฯ หรือผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ขอสงวนสิทธิที่จะไม่จัดสรรหุ้นสามัญที่เสนอขายให้ผู้จองซื้อรายใดรายหนึ่ง
หากการจัดสรรดังกล่าวทาให้หรืออาจเป็นผลให้เป็นการกระทาการขัดต่อกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับต่างๆ หรือ
จะเป็นผลให้ต้องดาเนินการใดๆ เพิ่มเติมไปจากที่ต้องดาเนินการตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอ
ขายหลักทรัพย์ หรือบทบัญญัติอื่นใดภายใต้กฎหมายไทย หรือไม่เป็นไปตามวิธีการหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่
กาหนดในส่วนที่ 3 นี้
ส่วนที่ 3 หน้าที่ 14

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกีย่ วกับการเสนอขายหลักทรัพย์

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติง้ จากัด (มหาชน)

6.6.1 วิธีจัดสรรหุ้นจานวน 218,000,000 หุน้ ให้แก่ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์
การจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตาม
ข้อ 6.2 โดยจะทาการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดในจานวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้แก่
บุคคลใดก็ได้ แต่ต้องมีจานวนขั้นต่าจานวน 1,000 หุ้นและต้องเป็นทวีคูณของ 100 หุ้น และหากยอดการจองซื้อ
หุ้นของผู้จองซื้อผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ครบตามจานวนที่กาหนดแล้ว ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์
ตามข้อ 6.2 ขอสงวนสิทธิในการปิดรับจองซื้อหุ้นของผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ ก่อนครบกาหนด
ระยะเวลาการจองซื้อ
6.6.2 วิธีจัดสรรหุ้นจานวน 60,000,000 หุ้น ให้แก่นกั ลงทุนสถาบัน
การจัดสรรหุ้นให้แก่นักลงทุนสถาบันให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
ตามข้อ 6.2.1 โดยจะทาการจัดสรรหุ้นให้กับบุคคลใดในจานวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้น
ให้กับบุคคลใดก็ได้ แต่ต้องมีจานวนขั้นต่าจานวน 1,000 หุ้นและต้องเป็นทวีคูณของ 100 หุ้น และหากยอดการจอง
ซื้อหุ้นของนักลงทุนสถาบันครบตามจานวนที่กาหนดแล้ว ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย ตาม
ข้อ 6.2.1 ขอสงวนสิทธิในการปิดรับจองซื้อหุ้นของนักลงทุนสถาบันก่อนครบกาหนดระยะเวลาการจองซื้อ
6.6.3 วิธีจัดสรรหุ้นจานวน 82,000,000 หุ้น ให้แก่ผู้มอี ุปการคุณของบริษัทฯ
การจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่
คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย โดยจะทาการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดในจานวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะ
ปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดก็ได้ แต่ต้องมีจานวนขั้นต่าจานวน 1,000 หุ้นและต้องเป็นทวีคูณของ 100 หุ้น
และหากยอดการจองซื้อหุ้นของผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยครบตามจานวนที่กาหนดแล้ว
ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายขอสงวนสิทธิในการปิดรับจองซื้อหุ้นของผู้มีอุปการคุณของ
บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยก่อนครบกาหนดระยะเวลาการจองซื้อ
6.7

วันและวิธีการจอง และการชาระเงินค่าจองหลักทรัพย์

6.7.1 สาหรับผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์
(1) ผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ จะต้องจองซื้อหุ้นขั้นต่าจานวน 1,000 หุ้น และ
เป็นจานวนทวีคูณของ 100 หุ้น โดยผู้จองซื้อสามารถเลือกจองซื้อหุ้นตามวิธีการจองซื้อหุ้น ดังต่อไปนี้
(ก) การจองซื้อโดยใบจองซื้อหุ้น ผู้จองซื้อจะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้น ให้
ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลายมือชื่อ หากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคล ใบจองซื้อหุ้นจะต้องลงนาม
โดยผู้มีอานาจผูกพันของนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบเอกสาร
ประกอบการจองซื้อดังต่อไปนี้
(i)

ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่
บัตรประจาตัวประชาชนหมดอายุให้แนบสาเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก

ส่วนที่ 3 หน้าที่ 15

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกีย่ วกับการเสนอขายหลักทรัพย์

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติง้ จากัด (มหาชน)

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
สถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทาหรือรับรองความถูกต้อง และมีอายุไม่เกิน 1
ปีก่อนวันจองซื้อพร้อมแนบสาเนาใบต่างด้าว หรือสาเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ที่ยังไม่
หมดอายุของผู้มีอานาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง

(v)

หากผู้จองซื้อเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือเปิดบัญชีอื่นๆ กับผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตาม
ข้อ 6.2 หรือบริษัทหลักทรัพย์อื่น และได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD)
และได้ดาเนินการจัดทาแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้
จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุในข้อ 6.2 หรือบริษัทหลักทรัพย์อื่นแล้ว ภายในระยะเวลาไม่เกิน
2 ปี ก่อนการจองซื้อ ผู้จองซื้อดังกล่าวไม่จาเป็นต้องแนบ KYC/CDD และ Suitability Test
ประกอบการจองซื้อ ทั้งนี้ หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวข้างต้น ผู้จองซื้อจะต้องแนบเอกสาร
KYC/CDD และ Suitability Test ที่กรอกรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน พร้อมลง
ลายมือชื่อผู้จองซื้อให้แก่ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ เพื่อเป็นเอกสารประกอบใบจองซื้อ ทั้งนี้ ตาม
รายละเอียดและเงื่อนไขที่ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์แต่ละรายกาหนด ซึ่งต้องเป็นไปตามข้อกาหนด
ของสานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้อง
ส่วนที่ 3 หน้าที่ 16
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บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติง้ จากัด (มหาชน)

โดยผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านใบจองซื้อหุ้นได้ ที่สานักงานใหญ่หรือสาขาของผู้จัดจาหน่าย
หลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 ภายในเวลาทาการในช่วงระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแต่เวลา
8.30 น. ถึงเวลา 17.00 น. ของวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558
(ข) การจองซื้อผ่านทางระบบออนไลน์ (Online) ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านช่องทางเว็บไซต์ของผู้จัด
จาหน่ายหลักทรัพย์ เฉพาะรายที่เปิดรับจองซื้อผ่านทางระบบออนไลน์ ซึ่งได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย
พลัส จากัด, บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซี
มิโก้ จากัด, บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จากัด และ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จากัด
(มหาชน) โดยผู้จองซื้อจะต้องเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือบัญชีประเภทอื่นๆ กับผู้จัดจาหน่าย
หลักทรัพ ย์ ที่จะทาการจองซื้อ และได้ผ่านขั้นตอนการรู้จัก ลูกค้าและตรวจสอบเพื่อ ทราบข้อ เท็จจริ ง
เกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได้ดาเนินการ
จัดทาแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์
ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีก่อนการจองซื้อแล้ว โดยผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ จะต้องมีการควบคุมดูแล
การจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ที่รัดกุมเพียงพอ สามารถตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื้อได้โดยใช้ชื่อผู้ใช้
(User Name) และรหัสผ่าน (Password Login) และผู้จองซื้อต้องยืนยันว่าได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการ
เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในหนังสือชี้ชวนของบริษัทฯ และ/หรือเอกสารข้อมูลสรุป (Executive Summary)
และรับรองว่าเข้าใจ ยอมรับความเสี่ยง และยินยอมผูกพันตามหนังสือชี้ชวน และ/หรือเอกสารข้อมูลสรุป
(Executive Summary) ดังกล่าว โดยผู้จองซื้อไม่ต้องแนบเอกสารใดๆ ประกอบการจองซื้อ ทั้งนี้ผู้จัด
จาหน่ายหลักทรัพย์จะต้องจัดให้มีหนังสือชี้ชวนและเอกสารข้อมูลสรุป (Executive Summary) ใน
เว็บไซต์ (Website) ของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ โดยผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านทางระบบออนไลน์
ภายในช่วงระยะเวลาการจองซื้อ
(ค) การจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ผู้จองซื้อสามารถจองซือ้ ผ่านเจ้าหน้าที่ผู้แนะนาการลงทุนของ
ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ เฉพาะรายที่เปิดรับจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทปซึ่งได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์
เอเซีย พลัส จากัด, บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์
เคที ซีมิโก้ จากัด และ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จากัด โดยยืนยันการจองซื้อผ่านโทรศัพท์บันทึกเทป ทั้งนี้
ผู้จองซื้อจะต้องเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือ บัญชีประเภทอื่นๆ กับผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ที่จะ
ทาการจองซื้อ และได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know
Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD) และได้ดาเนินการจัดทาแบบประเมิน
ความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาไม่เกิน
2 ปี ก่อ นการจองซื้อ แล้ว โดยผู้จัด จาหน่ ายหลัก ทรั พย์ จะต้ องมีก ารควบคุม ดูแลการจองซื้ อผ่ านทาง
โทรศัพท์บันทึกเทปที่รัดกุมเพียงพอ และผู้จองซื้อจะต้องยืนยันทางวาจาว่าได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการ
เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในหนังสือชี้ชวนของบริษัทฯ และ/หรือเอกสารข้อมูลสรุป (Executive Summary)
และรับรองว่าเข้าใจ ยอมรับความเสี่ยง และยินยอมผูกพันตามหนังสือชี้ชวน และ/หรือเอกสารข้อมูลสรุป
(Executive Summary)ดังกล่าว โดยผู้จองซื้อไม่ต้องแนบเอกสารใดๆ ประกอบการจองซื้อ ทั้งนี้ผู้จัด
จาหน่ายหลักทรัพย์จะต้องจัดให้มีหนังสือชี้ชวนและเอกสารข้อมูลสรุป (Executive Summary) ใน
เว็บไซต์ (Website) ของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ โดยจะต้องปฏิบัติตามดังนี้
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บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติง้ จากัด (มหาชน)

 ผู้แนะนาการลงทุนของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์จะต้องแจ้งการจัดสรรจานวนหุ้นจองให้แก่ผู้จองซื้อ
ผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป โดยระบุจานวนหุ้นที่จัดสรร ราคาที่เสนอขาย จานวนเงิ นที่ต้องชาระ
การฝากหุ้น วิธีการและวันที่ต้องชาระราคา และแจ้งให้ทราบว่าผู้จองซื้อสามารถศึกษาข้อมูล
เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในหนังสือชี้ชวนผ่านเว็บไซต์ (Website) ของผู้จัดจาหน่าย
หลักทรัพย์ หรือจากหนังสือชี้ชวนผ่าน www.sec.or.th
 ผู้แนะนาการลงทุนของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ต้องตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื้อผ่านทางโทรศัพท์
บันทึกเทป เช่น เลขประจาตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด ธนาคารที่ใช้ชาระโดยวิธีเงินโอนอัตโนมัติ
(Automatic Transfer System หรือ “ATS”) กับผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ หรือชื่อผู้แนะนาการ
ลงทุน เป็นต้น
 ผู้จองซื้อต้องยืนยันทางวาจาว่าได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในหนังสือชี้ชวน
และ/หรือเอกสารข้อมูลสรุป (Executive Summary) และยินยอมผูกพันในหนังสือชี้ชวน และ/หรือ
เอกสารข้อมูลสรุป (Executive Summary) ดังกล่าว
 ผู้แนะนาการลงทุนของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ เมื่อรับคายืนยันพร้อมรายละเอียดการจองซื้อผ่าน
ทางโทรศัพท์บันทึกเทป ต้องบันทึกคาสั่งการจองซื้อผ่านระบบที่ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์จัดเตรียม
ให้ โดยระบบจะแสดงข้อมูลการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ชื่อผู้แนะนาการลงทุน วันและ
เวลาบันทึกการจองซื้อผ่านระบบ
โดยผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ภายในช่วงระยะเวลาการจองซื้อ
หากผู้จองซื้อไม่สามารถดาเนินการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (Online) และระบบโทรศัพท์บันทึกเทปได้
ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อตามวิธีการที่ระบุในข้อ 6.7.1 (1) (ก) พร้อมแนบเอกสารตามที่ระบุในข้อ (i) - (v)ได้
(2) ผู้จองซื้อต้องชาระเงินค่าจองซื้อหุ้นเต็มจานวนทีจ่ องซื้อ โดยมีวิธกี ารชาระเงินดังนี้
 การช าระโดยเช็ ค หรื อ แคชเชี ย ร์ เ ช็ ค (เช็ ค ธนาคาร) หรื อ ดร๊ า ฟท์ ต้ อ งท าการช าระระหว่ า งเวลา
8.30 น. ถึงเวลา 17.00 น. ของวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 และระหว่างเวลา 8.30 น.ถึงเวลา 12.00 น.
ของวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 โดย เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ ดังกล่าวจะต้องสามารถเรียกเก็บ
เงินจากสานักหักบัญชีในกรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วันทาการเท่านั้น ทั้งนี้ การชาระเงินค่าจองซื้อ
เป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ ให้ขีดคร่อมสั่งจ่ายบัญชีธนาคารที่ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์แต่ละ
รายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 กาหนด พร้อมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้
ด้านหลัง โดยหากชาระเป็นเช็ค (เช็คส่วนบุคคล) ให้ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 หรือ 26 พฤศจิกายน
2558 และชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อผู้จองซื้อหรือบุคคลในครอบครัวที่มีนามสกุลเดียวกัน
เท่านั้น หากชาระเป็นแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ให้ลงวันที่ภายหลังวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับแต่
ไม่เกิน วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558
 การชาระโดยเงินโอนหรือการโอนเงินผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) หรือการโอนเงินผ่านระบบเงิน
โอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) หรือ หักจากเงินที่ฝากอยู่กับผู้จัดจาหน่าย
หลักทรัพย์ สามารถทาการชาระในระหว่างเวลา 8.30 น. ของวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ถึงเวลา

ส่วนที่ 3 หน้าที่ 18

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกีย่ วกับการเสนอขายหลักทรัพย์







บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติง้ จากัด (มหาชน)

17.00 น. ของวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 ทั้งนี้ ผู้จองซื้อต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนและหรือ
ค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เกิดจากการทาธุรกรรมโอนเงินทั้งหมด (จานวนเงินที่ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ได้รบั
ต้องเท่ากับยอดจองซื้อเต็มจานวน)
การชาระเงินค่าจองซื้อโดยหักจากเงินที่ฝากอยู่กับผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์หรือผ่านระบบเงินโอน
อัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) จะกระทาได้เฉพาะผู้จองซื้อที่ได้เปิดบัญชีเพื่อซื้อ
ขายหลักทรัพย์กับผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์แต่ละรายตามที่ระบุไว้ใน ข้อ 6.2 ที่ได้ดาเนินการแจ้งความ
ประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชาระค่าภาระผูกพันและระบบเงินโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System
หรือ ATS) ดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้วในวันจองซื้อ
กรณีจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (Online) หรือจองผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป จะต้องชาระค่าจองซื้อ
โดยการโอนผ่านระบบเงินโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) หรือหักจากเงินที่
ฝากอยู่กับผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์เท่านั้น
ในกรณีที่ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตัดเงินจากระบบเงินโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System
หรือ ATS) ไม่ผ่าน หรือหักจากเงินที่ฝากอยู่กับผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ไม่ได้ ผู้จองซื้อจะต้องชาระค่า
จองซื้อเต็มจานวนที่จองซื้อโดยชาระเป็นเงินโอนเข้าบัญชีจองซื้อหุ้นที่ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์แต่ละ
รายกาหนด พร้อมส่งหลักฐานการโอนเงินมายังผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ โดยผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์
แต่ละรายจะทาการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมในส่วนของตนเข้าบัญชีบริษัทฯ ต่อไป

(3) ผู้จองซื้อต้องนาใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และเอกสารประกอบการจองซื้อในข้อ 6.7.1 (1) (ก) ในกรณีการ
จองซื้อโดยใบจองซื้อหุ้น พร้อมเงินค่าจองซื้อตามข้อ 6.7.1 (2) หรือหลักฐานที่แสดงว่ามีการชาระค่าจองซื้อ
หุ้น มายื่นความจานงขอจองซื้อหุ้นและชาระเงินได้ ภายในเวลาทาการของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตาม
สถานที่ที่ได้ระบุไว้ในข้อ 6.2 ภายในช่วงระยะเวลาการจองซื้อ
(4) ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์จะนาเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ของผู้จองซื้อทุกรายเข้าบัญชีของผู้จัดจาหน่าย
หลักทรัพย์เพื่อเรียกเก็บเงิน และจะตัดสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญของผู้จองซื้อหุ้นรายที่ธนาคารไม่สามารถ
เรียกเก็บเงินตามเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ได้ทันตามกาหนดการจองซื้อ และผู้จองซื้อไม่ดาเนินการชาระ
เป็นเงินโอนภายในเวลาที่กาหนดตามข้อ 6.7.1 (2)
(5) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจานงในการจองซื้อและได้ชาระค่าจองซื้อหุ้นสามัญแล้ว จะยกเลิกการจองซื้อและขอเงิน
คืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดาเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ
6.7.1 (1) - (4) หรือกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ลงนามยอมรับความเสี่ยงของหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในใบจอง
ซื้อหุ้น หรือกรณีที่ไม่เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย
(6) ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามรายละเอียดหรือขั้นตอนหรือเงื่อนไขที่ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 อาจ
กาหนดเพิ่มเติมสาหรับลูกค้าของตนภายหลัง
ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 ผู้จองซื้อประเภท
บุคคลธรรมดา ต้องกรอกข้อมูลเพิ่มเติมในใบจองซื้อในส่วน “ข้อมูลเพิ่มเติมสาหรับการดาเนินการตาม Foreign
Account Tax Compliance (FATCA)” ส่วนผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคล ต้องกรอกข้อมูลเพิ่มเติมในใบจองซื้อใน
ส่วนที่ 3 หน้าที่ 19
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ส่วน ”ข้อมูลเพิ่มเติมสาหรับการดาเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance (FATCA)” และ “คารับรอง
สถานะนิติบุคคลและคายินยอมเปิดเผยข้อมูลตาม FATCA(FATCA STATUS)” พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง
ของข้อมูล เพื่อเป็นเอกสารประกอบการจองซื้อหุ้นเพิ่มเติมด้วย
6.7.2 สาหรับผู้จองซือ้ ประเภทนักลงทุนสถาบัน
(1) ผูจ้ องซื้อประเภทนักลงทุนสถาบัน จะต้องจองซื้อหุ้นขั้นต่าจานวน 1,000 หุ้น และเป็นจานวนทวีคูณของ 100
หุ้น โดยผู้จองซื้อจะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้น ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน พร้อมลง
ลายมือชื่อ หากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคล ใบจองซื้อหุ้นจะต้องลงนามโดยผู้มีอานาจผูกพันของนิติบุคคลนั้น
พร้อมประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบเอกสารประกอบการจองซื้อดังต่อไปนี้
(ก) ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
สาเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนาม
รับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้มีอานาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
พร้อมแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาใบต่างด้าว 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) ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่มอบอานาจให้ผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) เป็นผู้ดาเนินการจอง
ซื้อแทน: สาเนาหนังสือมอบอานาจจากผู้จองซื้อมอบอานาจให้ผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ดาเนินการจอง
ซื้อแทนพร้อมแนบสาเนาเอกสารของผู้มอบอานาจ ทั้งนี้ เอกสารดังกล่าวให้เป็นไปตามประเภทของผู้
จองซื้อที่ระบุไว้ข้างต้น (แล้วแต่กรณี) โดยเอกสารดังกล่าวต้องลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้มี
อานาจลงนามแทนผู้จองซื้อหรือผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ (แล้วแต่กรณี ) และประทับตราสาคัญนิติ
บุคคล(ถ้ามี)
(ง) หากผู้จองซื้อเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้ อขายหลักทรั พย์หรือเปิดบั ญชีอื่นๆ กับผู้ จัดการการจั ดจาหน่ายและ
รับ ประกั น การจ าหน่ า ยตามข้ อ 6.2.1 และได้ ผ่า นขั้ น ตอนการรู้ จั ก ลู ก ค้ า และตรวจสอบเพื่ อ ทราบ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD) ภายใน
ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีก่อนการจองซื้อ ผู้จองซื้อดังกล่าวไม่จาเป็นต้องแนบ KYC/CDD ประกอบการจอง
ซื้อ ทั้งนี้ หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวข้างต้น ผู้จองซื้อจะต้องแนบเอกสาร KYC/CDD ที่กรอก
ส่วนที่ 3 หน้าที่ 20
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รายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อผู้จองซื้อให้แก่ผู้จัดการการจัดจาหน่าย
และรับประกันการจาหน่าย เพื่อเป็นเอกสารประกอบใบจองซื้อ
(2) ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่สานักงานใหญ่หรือสาขาของผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
ภายในเวลาทาการของระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึงเวลา 17.00 น. ของ วันที่ 25
พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558
(3) ผู้จองซื้อต้องชาระเงินค่าจองซื้อหุ้นเต็มจานวนที่จองซื้อ โดยมีวิธีการชาระเงิน ดังนี้


การชาระโดยเช็ค หรือ แคชเชี ยร์ เช็ค (เช็คธนาคาร) หรือ ดร๊า ฟท์ ต้อ งท าการช าระระหว่า งเวลา
8.30 น. ถึงเวลา 17.00 น. ของวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 และระหว่างเวลา 8.30 น.ถึงเวลา 12.00 น.
ของวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 โดย เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ ดังกล่าวจะต้องสามารถเรียกเก็บ
เงินจากสานักหักบัญชีในกรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วันทาการเท่านั้น ทั้งนี้ การชาระเงินค่าจองซื้อ
เป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ ให้ขีดคร่อมสั่งจ่ายบัญชีธนาคารที่ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและ
รับประกันการจาหน่ายกาหนดพร้อมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลัง
โดยหากชาระเป็นเช็ค (เช็คส่วนบุคคล) ให้ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 หรือ 26 พฤศจิกายน 2558
และชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็นชื่อเดียวกับชือ่ ผู้จองซื้อเท่านั้น หากชาระเป็นแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ให้ลง
วันที่ภายหลังวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับแต่ไม่เกิน วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558



การชาระโดยเงินโอนหรือการโอนเงินผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) หรือการโอนเงินผ่านระบบเงิน
โอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) หรือ หักจากเงินที่ฝากอยู่กับผู้จัดการการจัด
จ าหน่ า ยและรั บ ประกั น การจ าหน่ า ยสามารถท าการช าระในระหว่ า งเวลา 8.30 น. ของวั น ที่ 25
พฤศจิกายน 2558 ถึงเวลา 17.00 น. ของวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 ทั้งนี้ ผู้จองซื้อต้องรับผิดชอบ
ค่าธรรมเนียมการโอนและหรือค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เกิดจากการทาธุรกรรมโอนเงินทั้งหมด (จานวนเงิน
ที่ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายได้รับต้องเท่ากับยอดจองซื้อเต็มจานวน)



การชาระเงินค่าจองซื้อโดยหักจากเงินที่ฝากอยู่กับผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
หรือผ่านระบบเงินโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) จะกระทาได้เฉพาะผู้จองซื้อ
ที่ได้ เปิ ดบั ญชี เพื่อ ซื้อ ขายหลักทรัพ ย์กั บผู้ จัดการการจั ดจาหน่ ายและรับ ประกั นการจ าหน่า ย ที่ได้
ด าเนิ น การแจ้ ง ความประสงค์ ใ ห้ โ อนเงิ น เพื่ อ ช าระค่ า ภาระผู ก พั น และระบบ เงิ น โอนอั ต โนมั ติ
(Automatic Transfer System หรือ ATS) ดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้วในวันจองซื้อ



ในกรณี ที่ ผู้จั ด การการจั ด จ าหน่ า ยและรับ ประกั น การจ าหน่า ยตั ด เงิ น จากระบบเงิ น โอนอั ต โนมั ติ
(Automatic Transfer System หรือ ATS) ไม่ผ่าน หรือหักจากเงินที่ฝากอยู่กับผู้จัดการการจัดจาหน่าย
และรับประกันการจาหน่ายไม่ได้ ผู้จองซื้อจะต้องชาระค่าจองซื้อเต็มจานวนที่จองซื้อโดยชาระเป็น เงิน
โอนเข้าบัญชีจองซื้อหุ้นที่ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายกาหนด พร้อมส่งหลักฐาน
การโอนเงินมายังผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย โดยผู้จัดการการจัดจาหน่ายและ
รับประกันการจาหน่ายจะทาการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมในส่วนของตนเข้าบัญชีบริษัทฯ ต่อไป

ส่วนที่ 3 หน้าที่ 21

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกีย่ วกับการเสนอขายหลักทรัพย์

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติง้ จากัด (มหาชน)

(4) ผู้จองซื้อต้องนาใบจองซื้อหุ้น และเอกสารประกอบการจองซื้อในข้อ 6.7.2 (1) พร้อมเงินค่าจองซื้อตามข้อ
6.7.2 (3) หรือหลักฐานที่แสดงว่ามีการชาระค่าจองซื้อหุ้น มายื่นความจานงขอจองซื้อหุ้นและชาระเงินได้ที่
ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย ตามสถานที่ที่ได้ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ภายในเวลาการจอง
ซื้อ ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายจะนาเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ของผู้จองซื้อทุก
รายเข้าบัญชีของผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย เพื่อเรียกเก็บเงิน และจะตัดสิทธิการจอง
ซื้อหุ้นสามัญของผู้จองซื้อหุ้นรายที่ธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ได้ทัน
ตามกาหนดการจองซื้อ และผู้จองซื้อไม่ดาเนินการชาระเป็นเงินโอนภายในเวลาที่กาหนดตามข้อ 6.7.2 (3)
(5) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจานงในการจองซื้อและได้ชาระค่าจองซื้อหุ้นสามัญแล้ว จะยกเลิกการจองซื้อและขอเงิน
คืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกัน การจาหน่ายมีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่
ดาเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 6.7.2 (1) - (4) หรือกรณีที่ไม่เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย
(6) ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามรายละเอียดหรือขั้นตอนหรือเงื่อนไขที่ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
อาจกาหนดเพิ่มเติมสาหรับลูกค้าของตนภายหลัง
ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 ผู้จองซื้อประเภท
บุคคลธรรมดา ต้องกรอกข้อมูลเพิ่มเติมในใบจองซื้อในส่วน “ข้อมูลเพิ่มเติมสาหรับการดาเนินการตาม Foreign
Account Tax Compliance (FATCA)” ส่วนผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคล ต้องกรอกข้อมูลเพิ่มเติมในใบจองซื้อใน
ส่วน ”ข้อมูลเพิ่มเติมสาหรับการดาเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance (FATCA)” และ “คารับรอง
สถานะนิติบุคคลและคายินยอมเปิดเผยข้อมูลตาม FATCA (FATCA STATUS)” พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง
ของข้อมูล เพื่อเป็นเอกสารประกอบการจองซื้อ
6.7.3 สาหรับผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ
(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
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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
สถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทาหรือรับรองความถูกต้อง และมีอายุไม่เกิน 1
ปีก่อนวันจองซื้อพร้อมแนบสาเนาใบต่างด้าว หรือสาเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ที่ยังไม่
หมดอายุของผู้มีอานาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง

(v)

หากผู้จองซื้อเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือเปิดบัญชีอื่นๆ กับผู้จัดการการจัดจาหน่ายและ
รับประกันการจาหน่ายตามข้อ 6.2.1 หรือบริษัทหลักทรัพย์อื่น และได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้า
และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due
Diligence : KYC/CDD) และได้ดาเนินการจัดทาแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง
(Suitability Test) กับผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย ภายในระยะเวลาไม่
เกิน 2 ปีก่อนการจองซื้อ ผู้จองซื้อดังกล่าวไม่จาเป็นต้องแนบ KYC/CDD และ Suitability Test
ประกอบการจองซื้อ ทั้งนี้ หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวข้างต้น ผู้จองซื้อจะต้องแนบเอกสาร
KYC/CDD และ Suitability Test ที่กรอกรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน พร้อมลง
ลายมือชื่อผู้จองซื้อให้แก่ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่า ย เพื่อเป็นเอกสาร
ประกอบใบจองซื้อ
โดยผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านใบจองซื้อหุ้นได้ที่สานักงานใหญ่หรือสาขาของผู้จัดการการจัด
จ าหน่ า ยและรั บ ประกั น การจ าหน่ า ย ตามที่ ร ะบุ ไว้ ใ นข้ อ 6.2.1 ภายในเวลาท าการในช่ ว ง
ระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึงเวลา 17.00 น. ของวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558
ถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558

(ข) การจองซื้อผ่านทางระบบออนไลน์ (Online) ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านช่องทางเว็บไซต์ของ
ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายตามข้อ 6.2.1 โดยผู้จองซื้อจะต้องเป็นผู้ที่มีบัญชี
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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
จาหน่ายภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีก่อนการจองซื้อแล้ว โดยผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกัน
การจ าหน่ า ยจะต้ อ งมี ก ารควบคุ ม ดู แ ลการจองซื้ อ ผ่ า นระบบออนไลน์ ที่ รั ด กุ ม เพี ย งพอ สามารถ
ตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื้อได้โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password Login) และผู้
จองซื้อต้องยืนยันว่าได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในหนังสือชี้ชวนของบริษัทฯ และ/
หรือเอกสารข้อมูลสรุป (Executive Summary) และรับรองว่าเข้าใจ ยอมรับความเสี่ยง และยินยอม
ผูกพันตามหนังสือชี้ชวน และ/หรือเอกสารข้อมูลสรุป (Executive Summary) ดังกล่าว โดยผู้จองซื้อไม่
ต้องแนบเอกสารใดๆ ประกอบการจองซื้อ ทั้งนี้ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายจะ
จัดให้มีหนังสือชี้ชวนและเอกสารข้อมูลสรุป (Executive Summary) ในเว็บไซต์ (Website) ของ
ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
โดยผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านทางระบบออนไลน์ของผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการ
จาหน่าย ภายในช่วงระยะเวลาการจองซื้อ
(ค) การจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านเจ้าหน้าที่ผู้แนะนาการลงทุน
ของผู้จัด การการจัดจาหน่ ายและรับประกั นการจาหน่ายตามข้อ 6.2.1 โดยยืนยั นการจองซื้อผ่า น
โทรศัพท์บันทึกเทป ทั้งนี้ ผู้จองซื้อจะต้องเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือบัญชีประเภทอื่นๆ กับ
ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย และได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบ
เพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence:
KYC/CDD) และได้ดาเนินการจัดทาแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test)
กับผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีก่อนการจองซื้อ
แล้ว โดยผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจะต้องมีการควบคุมดูแลการจองซื้อผ่านทาง
โทรศัพท์บันทึกเทปที่รัดกุมเพียงพอ และผู้จองซื้อจะต้องยืนยันทางวาจาว่าได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการ
เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในหนังสือชี้ชวนของบริษัทฯ และ/หรือเอกสารข้อมูลสรุป (Executive Summary)
และรับรองว่าเข้าใจ ยอมรับความเสี่ย ง และยินยอมผูกพันตามหนังสือชี้ชวน และ/หรือเอกสารข้อมูล
สรุป (Executive Summary) ดังกล่าว โดยผู้จองซื้อไม่ต้องแนบเอกสารใดๆ ประกอบการจองซื้อ ทั้งนี้
ผู้ จั ด การการจั ด จ าหน่ า ยและรั บ ประกั น การจะต้ อ งจั ด ให้ มี ห นั ง สื อ ชี้ ช วนและเอกสารข้ อ มู ลสรุ ป
(Executive Summary) ในเว็บไซต์ (Website) ของผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
โดยจะต้องปฏิบัติตามดังนี้
 ผู้แนะนาการลงทุนของผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายจะต้องแจ้งการจัดสรร
จานวนหุ้นจองให้แก่ผู้จองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป โดยระบุจานวนหุ้นที่จัดสรร ราคาที่เสนอ
ขาย จานวนเงินที่ต้องชาระ การฝากหุ้น วิธีการและวันที่ต้องชาระราคา และแจ้งให้ทราบว่าผู้จอง
ซื้อสามารถจองซื้อสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในหนังสือชี้ชวน

ส่วนที่ 3 หน้าที่ 24

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกีย่ วกับการเสนอขายหลักทรัพย์

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติง้ จากัด (มหาชน)

ผ่านเว็บไซด์ (Website) ของผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายหรือจากหนังสือชี้
ชวนผ่าน www.sec.or.th
 ผู้แนะนาการลงทุนของผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายต้องตรวจสอบตัวตน
ของผู้จองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป เช่น เลขประจาตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด ธนาคารที่ใช้
ชาระโดยวิธีเงินโอนอัตโนมัติ (“Automatic Transfer System หรือ ATS) กับผู้จัดการการจัด
จาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย หรือชื่อผู้แนะนาการลงทุน เป็นต้น
 ผู้จองซื้อต้องยืนยันทางวาจาว่าได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในหนังสือชี้ชวน
และ/หรือเอกสารข้อมูลสรุป (Executive Summary) และยินยอมผูกพันในหนังสือชี้ชวน และ/หรือ
เอกสารข้อมูลสรุป (Executive Summary) ดังกล่าว
 ผู้แนะนาการลงทุนของผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย เมื่อรับคายืนยันพร้อม
รายละเอีย ดการจองซื้อผ่า นทางโทรศัพท์บั นทึกเทป ต้ องบั นทึกค าสั่งการจองซื้อ ผ่านระบบที่
ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายจัดเตรียมให้ โดยระบบจะแสดงข้อมูลการจอง
ซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ชื่อผู้แนะนาการลงทุน วันและเวลาบันทึกการจองซื้อผ่านระบบ
โดยผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทปของผู้จดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการ
จาหน่าย ภายในช่วงระยะเวลาการจองซื้อ
หากผู้จองซื้อไม่สามารถดาเนินการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (Online) และระบบโทรศัพท์บันทึกเทป
ได้ ผู้จองซื้อสามารถทาการจองซื้อตามวิธีการที่ระบุใน ข้อ 6.7.3 (1) (ก) พร้อมแนบเอกสารตามที่ระบุ
ในข้อ (i) - (v) ได้
(2) ผู้จองซื้อต้องชาระเงินค่าจองซื้อหุ้นเต็มจานวนที่จองซื้อ โดยมีวิธีการชาระเงินดังนี้




การชาระโดยเช็ค หรือ แคชเชี ยร์ เช็ค (เช็ค ธนาคาร) หรือ ดร๊า ฟท์ ต้อ งท าการช าระระหว่า งเวลา
8.30 น. ถึงเวลา 17.00 น. ของวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 และระหว่างเวลา 8.30 น.ถึงเวลา 12.00 น.
ของวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 โดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ ดังกล่าวจะต้องสามารถเรียกเก็บ
เงินจากสานักหักบัญชีในกรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วันทาการเท่านั้น ทั้งนี้ การชาระเงินค่าจองซื้อ
เป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ ให้ขีดคร่อมสั่งจ่ายบัญชีธนาคารที่ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและ
รับประกันการจาหน่ายกาหนดพร้อมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลัง
โดยหากชาระเป็นเช็ค (เช็คส่วนบุคคล) ให้ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 หรือ 26 พฤศจิกายน 2558
และชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อผู้จองซื้อหรือบุคคลในครอบครัวที่มีนามสกุลเดียวกันเท่านั้น
หากชาระเป็นแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ให้ลงวันที่ภายหลังวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับแต่ไม่เกิน
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558
ชาระโดยเงินโอนหรือการโอนเงินผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) หรือการโอนเงินผ่านระบบเงินโอน
อัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) หรือ หักจากเงินที่ฝากอยู่กับผู้จัดการการจัด
จาหน่ า ยและรั บ ประกั น การจ าหน่า ย สามารถท าการช าระในระหว่ า งเวลา 8.30 น. ของวั น ที่ 25
พฤศจิกายน 2558 ถึงเวลา 17.00 น. ของวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 ทั้งนี้ผู้จองซื้อต้องรับผิดชอบ
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ค่าธรรมเนียมการโอนและหรือค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เกิดจากการทาธุรกรรมโอนเงินทั้งหมด (จานวนเงิน
ที่ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายได้รับต้องเท่ากับยอดจองซื้อเต็มจานวน)
 การชาระเงินค่าจองซื้อโดยหักจากเงินที่ฝากอยู่กับผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
หรือผ่านระบบเงินโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) จะกระทาได้เฉพาะผู้จองซื้อ
ที่ได้ เปิ ดบั ญชี เพื่อ ซื้อ ขายหลักทรัพ ย์กั บผู้ จัดการการจั ดจาหน่ ายและรับ ประกั นการจ าหน่า ย ที่ได้
ด าเนิ น การแจ้ ง ความประสงค์ ใ ห้ โ อนเงิ น เพื่ อ ช าระค่ า ภาระผู ก พั น และระบบเงิ น โอนอั ต โนมั ติ
(Automatic Transfer System หรือ ATS) ดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้วในวันจองซื้อ
 กรณีจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (Online) หรือจองผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป จะต้องชาระค่าจองซื้อ
โดยการโอนผ่านระบบเงินโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) หรือหักจากเงินที่
ฝากอยู่กับผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายเท่านั้น
 ในกรณี ที่ ผู้จั ด การการจั ด จ าหน่ า ยและรับ ประกั น การจ าหน่า ยตั ด เงิ น จากระบบเงิ น โอนอั ต โนมั ติ
(Automatic Transfer System หรือ ATS) ไม่ผ่าน หรือหักจากเงินที่ฝากอยู่กับผู้จัดการการจัดจาหน่าย
และรับประกันการจาหน่ายไม่ได้ ผู้จองซื้อจะต้องชาระค่าจองซื้อเต็มจานวนที่จองซื้อโดยชาระเป็นเงิน
โอนเข้าบัญชีจองซื้อหุ้นที่ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายกาหนด พร้อมส่งหลักฐาน
การโอนเงินมายังผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย โดยผู้จัดการการจัดจาหน่ายและ
รับประกันการจาหน่ายจะทาการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมในส่วนของตนเข้าบัญชีบริษัทฯ ต่อไป
(3) ผู้จองซื้อต้องนาใบจองซื้อ และเอกสารประกอบการจองซื้อในข้อ 6.7.3 (1) (ก) ในกรณีการจองซื้อโดยใบจอง
ซื้อหุ้น พร้อมเงินค่าจองซื้อตามข้อ 6.7.3 (2) หรือหลักฐานที่แสดงว่ามีการชาระค่าจองซื้อหุ้นมายื่นความ
จานงขอจองซื้อ หุ้นและชาระเงิ น ได้ภายในเวลาท าการของผู้ จัด การการจัด จาหน่า ยและรับ ประกัน การ
จาหน่าย ตามสถานที่ที่ได้ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ภายในช่วงระยะเวลาการจองซื้อ
(4) ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายจะนาเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ของผู้จองซื้อทุกราย
เข้าบัญชีเพื่อเรียกเก็บเงิน และจะตัดสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญของผู้จองซื้อหุ้นรายที่ธนาคารไม่สามารถเรียก
เก็บเงินตามเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ได้ทันตามกาหนดการจองซื้อ และผู้จองซื้อไม่ดาเนินการชาระเป็น
เงินโอนภายในเวลาที่กาหนดตามข้อ 6.7.3 (2)
(5) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจานงในการจองซื้อและได้ชาระค่าจองซื้อหุ้นสามัญแล้ว จะยกเลิกการจองซื้อและขอเงิน
คืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายมีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่
ดาเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 6.7.3 (1) - (4) หรือกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ลงนามยอมรับความเสี่ยงของหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนของบริษัทฯ ในใบจองซื้อหุ้น หรือกรณีที่ไม่เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย
(6) ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามรายละเอียดหรือขั้นตอนหรือเงื่อนไขที่ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
อาจกาหนดเพิ่มเติมสาหรับลูกค้าของตนภายหลัง
ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 ผู้จองซื้อประเภท
บุคคลธรรมดา ต้องกรอกข้อมูลเพิ่มเติมในใบจองซื้อในส่วน “ข้อมูลเพิ่มเติมสาหรับการดาเนินการตาม Foreign
Account Tax Compliance (FATCA)” ส่วนผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคล ต้องกรอกข้อมูลเพิ่มเติมในใบจองซื้อใน
ส่วน ”ข้อมูลเพิ่มเติมสาหรับการดาเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance (FATCA)” และ “คารับรอง
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สถานะนิติบุคคลและคายินยอมเปิดเผยข้อมูลตาม FATCA(FATCA STATUS)” พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง
ของข้อมูล เพื่อเป็นเอกสารประกอบการจองซื้อ
ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการรับจองและการชาระ
ค่าจองซื้อ หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการจอง การชาระเงินค่าจองซื้อหุ้น เพื่อให้การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้
ประสบความสาเร็จในการขายสูงสุด
6.8

การจัดสรรในกรณีที่มีผู้จองซือ้ หลักทรัพย์เกินกว่าจานวนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
หากมีผู้จองซื้อหุ้นเกินกว่าจานวนหุ้นที่จัดสรรให้ ในแต่ละส่วนตามที่ระบุในข้อ 1.2 ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามที่
ระบุในข้อ 6.2 จะดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดสรรหุ้นตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.6 โดยในกรณีที่ผู้จอง
ซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับจัดสรรน้อยกว่าจานวนที่จองซื้อ จะได้รับคืนเงินค่าจองซื้อตามรายละเอียดในข้อ
6.9

6.9

วิธีการคืนเงินค่าจองซือ้ หลักทรัพย์
ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์จะดาเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์ตามแต่ละกรณีที่ระบุข้างล่าง เว้นแต่บทบัญญัติ
ของกฎหมายกาหนดไว้เป็นอย่างอื่น
ในกรณีผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญ
ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุในข้อ 6.2 ซึ่งเป็นผู้รับจองซื้อหุ้นจากผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัด สรรรายนั้นๆ จะ
ดาเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นแก่ผู้ที่จองซื้อ โดยไม่มีดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับ
การจัดสรรหุ้น โดยการโอนเงินค่าจองซื้อเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่
เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) ภายใน 5 วันทาการนับแต่วันปิดการเสนอขาย หรือจ่ายเป็น
เช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายผู้จองซื้อตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ที่ระบุไว้
ในใบจองซื้อภายใน 10 วันทาการนับแต่วันปิดการเสนอขาย
โดยผู้จองซื้อจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินหรือค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คต่างสานักหักบัญชีหรือ
เช็คต่างธนาคาร (ถ้ามี) ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นได้ภายในระยะเวลาที่
กาหนดไว้ข้างต้น ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 รายที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งเงินคืนดังกล่าว
จะต้องชาระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคานวณจากจานวนเงินค่าจองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับ
การจัดสรร นับแต่วันที่พ้นกาหนดเวลาดังกล่าวจนถึงวันที่ได้มีการชาระคืนเงินตามวิธีก ารข้างต้น อย่างไรก็ดีไม่ว่า
ในกรณีใดๆ หากได้มีการโอนเงินค่าจองซื้อหุ้นเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (หรือ
เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับเงินจองซื้อหุ้นคืนแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะ
ไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายใดๆอีกต่อไป ทั้งนี้หากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารของผู้จองซื้อ หรือเกิดการสูญหายในการจัดส่งเช็คซึ่งไม่ใช่ความผิดของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ เช่น ข้อมูล
ชื่อ ที่อยู่ของผู้จองซื้อไม่ชัดเจนหรือไม่ครบถ้วนตามที่ได้ระบุไว้ในใบจองซือ้ ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์จะไม่รับผิดชอบ
ต่อความผิดพลาดดังกล่าว
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ในกรณีผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรหุ้นน้อยกว่าจานวนหุ้นที่จองซื้อ
ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 ซึ่งเป็นผู้รับจองซื้อหุ้นจากผู้จองซื้อที่ได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ครบตาม
จานวนหุ้นที่จองซื้อรายนั้นๆ จะดาเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นแก่ผู้จองซื้อ โดยไม่มี
ดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายใดๆ ให้ผู้ที่จองซื้อที่ได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ครบตามจานวนที่จองซื้อ โดยการโอนเงิน
ค่าจองซื้อเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer
System” หรือ “ATS”) ภายใน 5 วันทาการนับแต่วันปิดการเสนอขาย หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายผู้จอง
ซื้อตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อและส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อภายใน 10 วันทาการ
นับแต่วันปิดการเสนอขาย
โดยผู้จองซื้อจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินหรือค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คต่างสานักหักบัญชีหรือ
เช็คต่างธนาคาร (ถ้ามี) ทั้งนี้ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นได้ภายในระยะเวลาที่
กาหนดไว้ข้างต้น ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 รายที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งเงินคืนดังกล่าว
จะต้องทาการชาระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคานวณจากจานวนเงินค่าจองซื้อหุ้นที่
ไม่ได้รับการจัดสรรนับแต่พ้นกาหนดเวลาดังกล่าว จนถึงวันที่ได้มีการชาระคืนเงินตามวิธีการข้างต้น อย่างไรก็ดี ไม่
ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการโอนเงินค่าจองซื้อเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (หรือ
เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับเงินจองซื้อหุ้นคืนแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะ
ไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป ทั้งนี้หากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารของผู้จองซื้อ หรือเกิดการสูญหายในการจัดส่งเช็คซึ่งไม่ใช่ความผิดของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ เช่น ข้อมูล
ชื่อ ที่อยู่ของผู้จองซื้อไม่ชัดเจนหรือไม่ครบถ้วนตามที่ได้ระบุไว้ในใบจองซือ้ ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์จะไม่รับผิดชอบ
ต่อความผิดพลาดดังกล่าว
ในกรณีผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น อันเนื่องมาจากการไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นตามเช็คค่าจองซื้อ
หุ้น หรือเนื่องจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขในการจองซื้อ
ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 ซึ่งเป็นผู้รับจองซื้อหุ้นจากผู้จองซื้อรายนั้นๆ จะดาเนินการคืนเช็คค่า
จองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรอันเนื่องมาจากการไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นตามเช็ คค่า
จองซื้อหุ้น โดยผู้จองซื้อดังกล่าวต้องติดต่อขอรับเช็คฉบับดังกล่าวคืนจากผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ใน
ข้อ 6.2 ภายใน 10 วันทาการนับแต่วันปิดการเสนอขาย
ทั้งนี้ หากผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นอันเนื่อ งมาจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขในการจองซื้อ ผู้จัดจาหน่า ย
หลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 จะดาเนินการคืนเงินค่าจองซื้อโดยการโอนเงินค่าจองซื้อเข้าบัญชีธนาคารของผู้
จองซื้อผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) ภายใน
5 วันทาการนับแต่วันปิดการเสนอขาย หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายผู้จองซื้อตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจอง
ซื้อและส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อภายใน 10 วันทาการนับแต่วันปิดการเสนอขาย
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โดยผู้จองซื้อจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินหรือค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คต่างสานักหักบัญชีหรือ
เช็คต่างธนาคาร (ถ้ามี)
ในกรณีทมี่ ีการยกเลิกการเสนอขายหุ้น
การยกเลิกการเสนอขายหุ้นสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กรณี คือ
(1) ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่บริษทั ฯ และ/หรือผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายตามที่ระบุไว้ใน
ข้อ 6.2.1 ใช้สิทธิยกเลิกการเสนอขายหุ้นและจัดจาหน่ายหุ้นตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือสัญญาแต่งตั้งผู้จัด
จาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายหุ้นของบริษัทฯ (Underwriting Agreement) ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ใน
ข้อ 6.3.1
(2) ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์อื่นใดที่ทาให้บริษัท ฯ ต้องระงับและ/หรือหยุดการเสนอขายหลักทรัพย์ และ/หรือไม่
สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ที่เสนอขายได้ ผู้จองซื้อมีสิทธิจะยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย์ โดยผู้จองซื้อจะต้อง
แจ้งความประสงค์ต่อผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 ภายใน 5 วันทาการนับแต่วันที่เกิด
เหตุการณ์ดังกล่าว
หากเกิดเหตุการณ์ตามข้อ (1) หรือ (2) ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 รายที่รับจองซื้อหุ้นจากผู้
จองซื้อหุ้นที่ยกเลิกการจองซื้อดังกล่าว จะดาเนินการให้มีการส่งมอบเงินค่าจองซื้อหุ้น โดยไม่มีดอกเบี้ยหรือ
ค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ผู้จองซื้อที่ได้ใช้สิทธิยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย์นั้นๆโดยการโอนเงินค่าจองซื้อเข้าบัญชี
ธนาคารของผู้จองซื้อผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”)
ภายใน 5 วันทาการนับแต่วันปิดการเสนอขายหรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่ อมเฉพาะสั่งจ่ายผู้จองซื้อตามชื่อที่ระบุไว้ใน
ใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อภายใน 10 วันทาการนับแต่วันปิดการ
เสนอขาย
โดยผู้จองซื้อจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินหรือค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คต่างสานักหักบัญชี
หรือเช็คต่างธนาคาร (ถ้ามี) ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นได้ภายในระยะเวลาที่
กาหนดไว้ข้างต้น ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 รายที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งเงินคืนดังกล่าว
จะต้องทาการชาระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคานวณจากจานวนเงินค่าจองซื้อหุ้นที่
ไม่ได้รับการจัดสรร นับแต่วันที่พ้นกาหนดเวลาดังกล่าวจนถึงวันที่ได้มีการชาระคืนเงินตามวิธีการข้างต้น อย่างไรก็
ดี ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการโอนเงินค่าจองซื้อเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ
(หรือเรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือส่งเช็คคืนเงินค่าจองซือ้ หุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับเงินจองซื้อหุ้นคืนแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อ
จะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป ทั้งนี้หากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินเข้า
บัญชีธนาคารของผู้จองซื้อ หรือเกิดการสูญหายในการจัดส่งเช็คซึ่งไม่ใช่ความผิดของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ เช่น
ข้อมูลชื่อ ที่อยู่ของผู้จองซื้อไม่ชัดเจนหรือไม่ครบถ้วนตามที่ ได้ระบุไว้ในใบจองซื้อ ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์จะไม่
รับผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว
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6.10 วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์
บริษัทฯ ได้แต่งตั้งบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) เป็นนายทะเบียน
หลักทรัพย์ให้กับบริษัทฯ และให้บริการรับฝากหลักทรัพย์ที่จองซื้อในการเสนอขายครั้งนี้ กล่าวคือ ผู้จองซื้อสามารถ
ใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และเข้าสู่ระบบซื้อขายแบบไร้ใบหุ้น (Scripless System) ได้ทันที ทั้งนี้ เพื่อให้
ระยะเวลาในการดาเนินการนาหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรั พย์ฯ สั้นลง และเพื่อให้ผู้จองซื้อสามารถ
ขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้หลักทรัพย์ของบริษัทฯ เริ่มทาการซื้อ
ขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งแตกต่างกับกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอรับใบหุ้นซึ่งผู้จองซื้อจะไม่สามารถขาย
หลักทรัพย์ได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ จนกว่าจะได้รับใบหุ้น
ผู้จองซื้อสามารถเลือกให้บริษัทฯ ดาเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่งใน 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
หลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ทาการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ในกรณีที่ผู้จองซื้อเลือกให้บริษัทฯ ดาเนินการตามข้อ 6.10 (ก) ชื่อของผู้จองซื้อในใบจองซื้อจะต้องตรงกับ
ชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว
มิฉะนั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะดาเนินการออกใบหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อตามข้อ 6.10 (ค) หรือฝากหลักทรัพย์
ไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 แทน

(ข)

ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้นแต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยผู้จองซื้อ
ประสงค์ที่จะฝากหลักทรัพย์ไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 บริษัทฯ จะดาเนินการ
นาหลักทรัพย์ที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 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
หลักทรัพย์ที่ได้รับจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้หลักทรัพย์ของบริษัทฯ
เริ่มทาการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ และหากผู้จองซื้อรายใดต้องการถอนหลักทรัพย์ออกจากบัญชี
ของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ผู้จองซื้อรายนั้นสามารถติดต่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ได้ ซึ่งมี
ค่าธรรมเนียมการถอนหลักทรัพย์ตามอัตราที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์กาหนด
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ทั้งนี้ การถอนหลักทรัพย์ที่ฝากไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 จะต้องใช้เวลาใน
การดาเนินการ ดังนั้นผู้จองซื้อที่นาฝากในบัญชีดังกล่าวอาจจะไม่สามารถถอนหลักทรัพย์ได้ทันภายในวันที่
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ เริ่มทาการซื้อขายได้วันแรกในตลาดหลักทรัพย์ฯ
(ค)

ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอรับใบหุ้นโดยให้ออกใบหุ้นในชื่อของผู้จองซื้อ (Scrip System) ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์จะทาการส่งมอบใบหุ้นตามจานวนที่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้ได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์ทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื่อ ที่อยู่ ที่ระบุในใบจองซื้อภายใน 15 วันทาการนับจากวันปิดการจองซื้อ ในกรณี
นี้ ผู้ได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์จะไม่สามารถขายหลักทรัพย์ที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้
จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ซึ่งอาจได้รับภายหลังจากที่หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ได้รับอนุมัติให้เข้าทาการซื้อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว
ทั้งนี้ หากผู้จองซื้อไม่ระบุเลือกกรณีใดกรณีหนึ่งในใบจองซื้อ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะออกใบหุ้นให้แก่ผู้
จองซื้อแทน
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