ส่ วนที่ 3

ข้ อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จํากัด (มหาชน)

1.

รายละเอียดของหลักทรั พย์ ท่ เี สนอขาย
ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ คือ บริ ษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จํากัด (มหาชน) มีชื่อเป็ นภาษาอังกฤษว่า Exotic Food Public
Company Limited ที่ตงสํ
ั ้ านักงานใหญ่ เลขที่ 49/42 หมู่ที่ 5 ตําบลทุ่งสุขลา อําเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี 20230
ประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัท โดยมีรายละเอียดการเสนอขายหลักทรัพย์ดงั นี ้
1.1

ลักษณะสําคัญของหลักทรั พย์ ท่ เี สนอขาย
การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนภายใต้ แบบแสดงรายการข้ อมูลฉบับนี ้ เป็ นการเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุนของ บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จํากัด (มหาชน) มีรายละเอียดดังนี ้
ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

: หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จํากัด (มหาชน)

จํานวนหุ้นออกใหม่ที่เสนอขาย

: 70,000,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 20 ของจํานวนหุ้นที่เรี ยกชําระแล้ ว
ทังหมดภายหลั
้
งการเสนอขายในครัง้ นี ้

ระยะเวลาเสนอขาย

: วันที่ 18-20 สิงหาคม 2557

มูลค่าที่ตราไว้

: หุ้นละ 0.50 บาท

ราคาเสนอขายต่อประชาชน

: หุ้นละ 2.20 บาท

มูลค่ารวมของหุ้นใหม่ที่เสนอขาย : 154,000,000 บาท
1.2

สัดส่ วนการเสนอขายหุ้น
การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนทังหมดในครั
้
ง้ นี ้ เป็ นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนผ่านผู้จดั
จําหน่ายหลักทรัพย์โดยจัดสรรตามดุลยพินิจของผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์และไม่มีการเสนอขายให้ กบั ผู้จอง
ซื อ้ รายย่ อ ย เนื่ อ งจากจํ า นวนหุ้น ที่ เ สนอขายในครั ง้ นี ม้ ี จํ า นวนจํ า กัด ไม่ เ พี ย งพอต่ อ การเสนอขายต่ อ
ประชาชนทัว่ ไปในวงกว้ าง ทังนี
้ ้ สัดส่วนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็ นดังนี ้
เสนอขายต่อผู้มีอปุ การคุณของผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์

62,600,000

หุ้น

เสนอขายต่อผู้มีอปุ การคุณของบริษัท

7,400,000 หุ้น

ทัง้ นี ้ ผู้ จั ด การการจัด จํ า หน่ า ยและรั บ ประกั น การจํ า หน่ า ยขอสงวนสิ ท ธิ ใ นการใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ ในการ
เปลี่ยนแปลงจํานวนหุ้นสามัญที่จดั สรรให้ แก่ผ้ ลู งทุนแต่ละประเภท เพื่อให้ การจองซื ้อหุ้นสามัญครัง้ นี ้ประสบ
ความสําเร็จในการขายสูงสุด
นิยามที่ใช้ พิจารณาประเภทของนักลงทุนมีดงั ต่อไปนี ้
ผู้ มีอุปการคุณของผู้ จัดจําหน่ ายหลักทรั พย์ หมายถึง ผู้จองซื อ้ ประเภทบุคคลธรรมดา และ/หรื อนิ ติ
บุคคลทัว่ ไปที่เป็ นหรื อเคยเป็ นลูกค้ า หรื อบุคคลที่คาดว่าจะเป็ นลูกค้ า เช่น ลูกค้ าที่ทําการซื ้อขายหลักทรัพย์
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ลูกค้ าด้ านวาณิชธนกิจ ลูกค้ าที่ทําการซื ้อขายหน่วยลงทุน เป็ นต้ น หรื อผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ เช่น บริษัท
คูค่ ้ า ผู้ให้ คําปรึกษาทางธุรกิจ ผู้ให้ การสนับสนุนด้ านข้ อมูลทางธุรกิจ และผู้แนะนําลูกค้ า/ธุรกิจ เป็ นต้ น หรื อ
ผู้ที่มีอปุ การคุณของผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ตามข้ อ 5.2 ทังที
้ ่เคยติดต่อ ติดต่อในปั จจุบนั หรื อผู้ที่คาดว่าจะ
ได้ ติดต่อในอนาคต และในกรณีที่เป็ นนิติบุคคลจะรวมถึงผู้ถือหุ้น และ/หรื อผู้บริ หาร และ/หรื อพนักงานของ
บุคคลข้ างต้ น ที่จองซื ้อหุ้นผ่านผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ตามข้ อ 5.2 ทังนี
้ ้ ไม่รวมถึงการจัดสรรให้ แก่ตนเอง
้ ้ ที่เกี่ยวข้ อง
ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม บริ ษัทใหญ่ และบริ ษัทย่อยของตนเอง รวมทังผู
ของผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ตามที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทธ. 70/2552 เรื่ อง
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 1 กันยายน 2552 (รวมถึงที่มีการ
แก้ ไขเพิ่มเติม)
สําหรับผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ผู้มีอปุ การคุณของผู้จดั การการจัดจําหน่ายและ
รับประกันการจําหน่าย จะรวมถึง นักลงทุนสถาบันที่เคยเป็ น หรื อเป็ นลูกค้ าของผู้จดั การการจัดจําหน่าย
และรับประกันการจําหน่าย หรื อที่ผ้ จู ดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายต้ องการชักชวนให้
เป็ นลูกค้ าในอนาคตที่จองซื ้อหุ้นผ่านผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายตามข้ อ 5.2.1 และ
รวมถึงผู้มีอปุ การคุณของที่ปรึกษาทางการเงินด้ วย
นักลงทุนประเภทสถาบัน หมายถึง ผู้ลงทุนประเภทสถาบันที่มีลกั ษณะใดลักษณะหนึง่ ดังต่อไปนี ้
1.

ธนาคารพาณิชย์

2.

บริษัทเงินทุน

3.

บริ ษัทหลักทรัพย์เพื่อเป็ นทรัพย์สินของตนเอง หรื อเพื่อการบริ หารกองทุนส่วนบุคคล หรื อเพื่อการ
จัดการโครงการลงทุนที่จัดตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายว่าด้ วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์
และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์

4.

บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

5.

บริษัทประกันภัย

6.

ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้ วยวิธีการงบประมาณ หรื อนิติบุคคลที่มีกฎหมาย
เฉพาะจัดตังขึ
้ ้น

7.

ธนาคารแห่งประเทศไทย

8.

สถาบันการเงินระหว่างประเทศ

9.

กองทุนเพื่อการฟื น้ ฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน

10.

กองทุนบําเหน็จบํานาญข้ าราชการ

11.

กองทุนสํารองเลี ้ยงชีพ

12.

กองทุนรวม

13.

ผู้ลงทุนต่างประเทศซึง่ มีลกั ษณะเดียวกับผู้ลงทุนตาม (1) ถึง (12) โดยอนุโลม
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ทังนี
้ น้ ักลงทุนสถาบันสามารถจองซื ้อหุ้นผ่านผู้จัดการการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายตามข้ อ
5.2.1
ผู้มีอุปการคุณของบริษัท หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรื อ นิติบคุ คลที่มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจอันดีกบั
บริ ษัทและผู้บริ หารของบริ ษัท ได้ แก่ ลูกค้ า บริ ษัทคู่ค้า ผู้จัดหาสินค้ า/บริ การ (Supplier) ผู้จัดหาแหล่ง
เงินทุน สถาบันการเงินที่ติดต่อ พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้มีความสัมพันธ์ ทางการค้ า บุคคลที่ให้ คําแนะนําหรื อ
เป็ นที่ปรึ กษาของบริ ษัท ผู้แนะนําลูกค้ าและธุรกิจ ทังที
้ ่ติดต่ออยู่ในปั จจุบนั ที่เคยติดต่อ หรื อผู้ที่คาดว่าจะ
ได้ ติดต่อในอนาคต รวมถึงพนักงานของบริ ษัท และในกรณี ที่เป็ นนิติบุคคลจะรวมถึงผู้ถือหุ้น และ/หรื อ
ผู้บริ หาร และ/หรื อพนักงานของบุคคลข้ างต้ น ซึ่งจะจองซื ้อหุ้นผ่านผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกัน
การจํ าหน่ายตามที่ ระบุไ ว้ ใ นข้ อ 5.2.1 ทัง้ นี ไ้ ม่รวมถึงกรรมการ ผู้บ ริ หาร ผู้ถือ หุ้น รายใหญ่ ผู้มีอํ า นาจ
ควบคุม บริ ษัทใหญ่ และผู้ที่เกี่ยวข้ องกันตามที่กําหนดในประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. ที่ ทจ. 29/2551 เรื่ อง
การจอง การจัดจํ า หน่ า ยหลักทรั พ ย์ แ ละการจัด สรรหลัก ทรั พ ย์ ที่ อ อกใหม่ ลงวัน ที่ 15 ธัน วาคม 2551
(รวมถึงที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม)
1.3

สิทธิ ผลประโยชน์ และเงื่อนไขอื่น
หุ้นสามัญของบริ ษัทที่เสนอขายจํานวน 70,000,000 หุ้นในครัง้ นี ้ มีสิทธิ และผลประโยชน์เท่าเทียมกับหุ้น
สามัญเดิมของบริษัททุกประการ

1.4

ตลาดรองของหุ้นที่เสนอขาย
บริ ษัทจะนําหุ้นสามัญเพิ่มทุนไปจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ซึ่ง
บริ ษัทได้ ยื่นคําขออนุญาตและเอกสารประกอบต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม
2556 ให้ พิ จ ารณารั บ หุ้น ของบริ ษั ท เป็ นหลัก ทรั พ ย์ จ ดทะเบี ย น โดยบริ ษั ท จะดํ า เนิ น การให้ รั บ หุ้น เป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนต่อไป ทัง้ นีบ้ ริ ษัท ฟิ นเน็กซ์ แอ๊ ดไวเซอรี่ จํากัด ในฐานะที่ปรึ กษาทางการเงินได้
พิจารณาคุณสมบัติของบริ ษัทแล้ วพบว่า บริ ษัทมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามข้ อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เรื่ อง การรับหลักทรัพย์จดทะเบียนใน ”ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ” พ.ศ. 2546 ฉบับลงวันที่
24 มีนาคม 2546 เว้ นแต่คณ
ุ สมบัติเรื่ องการกระจายการถือหุ้นให้ แก่นกั ลงทุนรายย่อย ซึ่งบริ ษัทจะต้ องมีผ้ ู
ถือหุ้นสามัญรายย่อยไม่น้อยกว่า 300 ราย และถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า ร้ อยละ 20 ของทุนจดทะเบียนที่
ชําระแล้ ว และผู้ถือหุ้นดังกล่าวแต่ละรายต้ องถือหุ้นไม่น้อยกว่า 1 หน่วยการซื ้อขาย เมื่อบริ ษัทได้ จําหน่าย
หุ้นสามัญต่อประชาชน ซึ่งทําให้ บริ ษัทมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามเกณฑ์การกระจายหุ้นรายย่อยแล้ ว บริ ษัท
จะดําเนินการให้ รับหุ้นเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อไป

1.5

ข้ อมูลอื่นๆ
ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่ อง การห้ ามผู้บริ หารหรื อผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้ องขายหุ้น
และหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่กําหนด พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 (รวมทัง้ ที่มีการแก้ ไข
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เพิ่มเติม) กําหนดห้ ามผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นก่อนวันที่บริ ษัทเสนอขายหุ้นต่อประชาชนนําหุ้นหรื อหลักทรัพย์ที่อาจ
แปลงสภาพเป็ นหุ้นจํานวนรวมกันเท่ากับร้ อยละ 55 ของทุนที่ชําระแล้ วภายหลังการเสนอขายในครัง้ นี ้ออก
ขายภายในกําหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ห้ ุนของบริ ษัทเริ่ มทําการซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดย
ภายหลังจากวันที่ห้ นุ ของบริษัทฯ ทําการซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบ 6 เดือน ให้ บคุ คลที่ถกู สัง่ ห้ ามขาย
สามารถขายหุ้นหรื อหลักทรัพย์ที่ถกู สัง่ ห้ ามขายได้ ในจํานวนร้ อยละ 25 และเมื่อครบกําหนด 1 ปี ให้ บคุ คลที่
ถูกสัง่ ห้ ามขายสามารถขายหุ้นหรื อหลักทรัพย์ที่ถกู สัง่ ห้ ามขายจํานวนที่เหลืออีกร้ อยละ 75 ได้
2.

ข้ อจํากัดการโอนหลักทรั พย์ ท่ เี สนอขาย
หุ้นของบริ ษัทจะโอนได้ โดยเสรี โดยไม่มีข้อจํากัดการโอน อย่างไรก็ดี การโอนหุ้นสามัญของบริ ษัท จะกระทํามิได้
หากว่าการโอนหุ้นดังกล่าวจะมีผลทําให้ สดั ส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่ไม่ใช่บุคคลสัญชาติไทยในบริ ษัทมีจํานวน
เกินกว่าร้ อยละ 49 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัท
การโอนหุ้นของบริ ษัทจะสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้ สลักหลังใบหุ้น โดยระบุชื่อผู้รับโอนลงลายมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับโอน
และส่งมอบใบหุ้นให้ แก่ผ้ รู ับโอน การโอนหุ้นจะใช้ ยนั กับบริษัทได้ เมื่อบริษัทได้ รับคําร้ องขอให้ ลงทะเบียนการโอนหุ้น
แล้ ว แต่จะใช้ ยืนยันบุคคลภายนอกได้ เมื่อบริษัท ได้ ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ ว โดยบริ ษัท จะลงทะเบียนการโอนหุ้น
ภายใน 14 วัน นับแต่วนั ได้ รับการร้ องขอนัน้ หรื อหากบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นนันไม่
้ ถกู ต้ องสมบูรณ์ บริ ษัทจะแจ้ งแก่
ผู้ยื่นคําร้ องขอภายใน 7 วัน การโอนหุ้นที่ซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ให้ เป็ นไปตามกฎข้ อบังคับของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

3.

ที่มาของการกําหนดราคาหลักทรั พย์ ท่ เี สนอขาย
การกําหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญของบริ ษัทในครัง้ นี ้ พิจารณาจากอัตราส่วนราคาต่อกําไรสุทธิต่อหุ้น (Price to
Earnings Ratio : P/E) ทังนี
้ ้ ราคาหุ้นสามัญที่เสนอขายหุ้นละ 2.20 บาท คิดเป็ นอัตราส่วนราคาต่อกําไรสุทธิต่อหุ้น
้ วนั ที่ 1 กรกฎาคม
เท่ากับ 14.54 เท่า ซึ่งคํานวณจากผลประกอบการ ของบริ ษัทในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา ตังแต่
2556 ถึง 30 มิถนุ ายน 2557 ซึง่ มีกําไรสุทธิเท่ากับ 52.97 ล้ านบาท เมื่อหารด้ วยจํานวนหุ้นสามัญที่ออกและชําระ
แล้ วภายหลังการเสนอขายหุ้นในครัง้ นี ้เท่ากับ 350 ล้ านหุ้น (Fully Diluted) จะได้ กําไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.15 บาท
โดยอัตราส่วนราคาต่อกําไรสุทธิต่อหุ้นที่เสนอขายดังกล่าวคิดเป็ นอัตราส่วนลดร้ อยละ 43.21 จากอัตราส่วนราคา
ต่อกําไรสุทธิของหมวดธุรกิจอาหารและเครื่ องดื่มในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เฉลี่ยในช่วงเวลาระยะเวลา 3
้ ้ อัตราส่วนราคา
เดือน ตังแต่
้ วนั ที่ 9 พฤษภาคม 2557 จนถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2557 ซึง่ มีค่าเท่ากับ 25.60 เท่า ทังนี
หุ้นต่อกําไรสุทธิต่อหุ้นดังกล่าวคํานวณจากผลประกอบการในอดีต โดยที่ยงั มิได้ พิจารณาถึงผลการดําเนินงานใน
อนาคต
ข้ อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย
เพื่อเป็ นข้ อมูลประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย จึงเปรี ยบเทียบอัตราส่วนราคาต่อกําไรสุทธิของบริ ษัทจด
ทะเบียนที่ประกอบธุรกิจคล้ ายคลึงหรื อใกล้ เคียงกับการประกอบธุรกิจของบริ ษัท และอัตราส่วนราคาต่อกําไรสุทธิ

ส่วนที่ 3 หน้ าที่ 4

บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จํากัด (มหาชน)

ของหมวดธุรกิจอาหารและเครื่ องดื่มในช่วงระยะเวลา
สิงหาคม 2557 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
บริษัท

3 เดือน ตังแต่
้ วนั ที่ 9 พฤษภาคม 2557 จนถึงวันที่ 8

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ตลาดรองที่ ราคา
จดทะเบียน/ เฉลี่ย
หมวดธุรกิจ (บาท)1/
บริ ษัท ไทยเทพรส จํากัด
ผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่ องปรุ งรสอาหาร SET / อาหาร 27.07
(มหาชน) (SAUCE)
ตรา “ภู เ ขาทอง” ประกอบด้ วยซอสปรุ ง รส และเครื่ องดื่ม
นํ ้าส้ มสายชูกลัน่ ซอสพริ ก ซอสมะเขือเทศ ซอส
พริ กผสมมะเขื อเทศ ซอสหอยนางรม ซี อิ๊ วขาว
ซอสผง ซีอิ๊วผง และซอสพริ กศรี ราชาพานิช โดย
ใ น ปี 2 5 5 6 มู ล ค่ า สิ น ค้ า ที่ จํ า ห น่ า ย
ภายในประเทศและต่ า งประเทศเป็ นร้ อยละ
90.37 และร้ อยละ 9.63 ตามลําดับ
บริ ษัท ฟู้ดแอนด์ดริ๊งส์ จํากัด ผลิตและจําหน่ายอาหารเพื่อส่งออกและขายใน SET / อาหาร 43.05
(มหาชน) (F&D)
ประเทศ โดยเป็ นการแปรรู ป ผั ก ผลไม้ และ และเครื่ องดื่ม
เนื อ้ สั ต ว์ เ ป็ นอาหารนานาชนิ ด ตามความ
ต้ องการของลูกค้ า ทังนี
้ ้ สินค้ าที่ผลิตรวมถึง (1)
ผัก ผลไม้ เครื่ องเทศ อาหารบรรจุภาชนะปิ ดผนึก
(2)ผลิต ภัณ ฑ์ เ นื อ้ ปรุ ง รสบรรจุก ระป๋ อง (3)ผัก
ผลไม้ อาหารสําเร็ จรู ปแช่แข็ง (4)นํ า้ ผัก ผลไม้
และเครื่ อ งดื่ ม โดยในปี 2556 มูล ค่ า สิ น ค้ า ที่
จํ า หน่ า ยภายในประเทศและต่ า งประเทศเป็ น
ร้ อยละ 50.4 และร้ อยละ 49.6 ตามลําดับ
อัตราส่วนราคาต่อกําไรสุทธิของหมวดอาหารและเครื่ องดื่ม (Food & Beverage)

P/E
(เท่ า)2/
20.26

37.753/

25.60

ที่มา: www.setsmart และแบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2556 ของแต่ละบริ ษัท
หมายเหตุ: 1/เป็ นราคาหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงนํ ้าหนัก คํานวณโดยใช้ มลู ค่าการซื ้อขายหารด้ วยปริมาณการซื ้อขาย
2/

คํานวณโดยใช้ ผลประกอบการย้ อนหลัง 12 เดือน โดยอิงจากตัวเลขที่ประกาศในงบการเงินล่าสุด

3/

เป็ นข้ อมูลวันที่ 9 พฤษภาคม 2557 ถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2557 เนื่องจากผลประกอบการย้ อนหลัง
12 เดือนโดยอิงจากตัวเลขที่ประกาศในงบการเงินล่าสุดหลังจากช่วงเวลาดังกล่าวขาดทุน

ทังนี
้ ้ การกําหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทไม่ได้ นํา บริ ษัท ไทยเทพรส จํากัด (มหาชน) (SAUCE) และ
บริ ษัท ฟู้ดแอนด์ดริ๊ งส์ จํากัด (มหาชน) (F&D) ซึ่งเป็ นบริ ษัทจดทะเบียนที่ประกอบธุรกิจใกล้ เคียงกับบริ ษัทมาพิจารณา
เนื่องจาก SAUCE จําหน่ายสินค้ าในประเทศเป็ นหลักคิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 90 ของรายได้ จากการขายในปี
2556 สําหรับ F&D มีลกั ษณะผลิตภัณฑ์แตกต่างจากลักษณะผลิตภัณฑ์ของบริ ษัท ดังนัน้ ในการกําหนดราคาเสนอขาย

ส่วนที่ 3 หน้ าที่ 5

บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จํากัด (มหาชน)

หุ้นสามัญของบริ ษัท จึงเป็ นการประเมินเปรี ยบเทียบกับอัตราส่วนของหมวดธุรกิจอาหารและเครื่ องดื่มในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ซึง่ เป็ นหมวดอุตสาหกรรมที่ใกล้ เคียงกับลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท
4.

ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง
-ไม่มี-

5.

การจอง การจําหน่ ายและการจัดสรร
ผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจัดจําหน่ายขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวิธีการจองซื ้อ
หุ้นและวิธีการจัดสรรหุ้นตามที่ระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวนฉบับนี ้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปั ญหา อุปสรรคหรื อ
ข้ อจํากัดในการดําเนินงาน ทังนี
้ ้ เพื่ออํานวยความสะดวกให้ แก่นกั ลงทุนอย่างเป็ นธรรม และเพื่อให้ การเสนอขาย
หุ้นครัง้ นี ้ประสบความสําเร็จสูงสุด
5.1

วิธีการเสนอขายหลักทรั พย์
การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จํากัด (มหาชน)ในครัง้ นี ้เป็ นการเสนอขายโดยผ่าน
ผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2

5.2

ผู้จัดจําหน่ ายหลักทรั พย์
5.2.1 ผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย
บริษัทหลักทรั พย์ ฟิ นันเซีย ไซรั ส จํากัด (มหาชน)
999/9 อาคารดิ ออฟฟิ ศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชัน้ 17,18
ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2658-9000
โทรสาร 0-2646-9993
5.2.2 ผู้จดั จําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย
บริษัทหลักทรั พย์ เอเซีย พลัส จํากัด (มหาชน)
175 อาคารสาธรซิตี ้ทาวเวอร์ ชัน้ 3/1
ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์

0-2285-1666

โทรสาร

0-2679-6983

ส่วนที่ 3 หน้ าที่ 6

บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จํากัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรั พย์ คันทรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
132 อาคารสินธร 1 ชัน้ 2,3,9
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์

0-2205-7000

โทรสาร

0-2205-7171

บริษัทหลักทรั พย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 173 อาคารเอเชีย เซ็นเตอร์ ชัน้ 8-11
ถนนสาธรใต้ แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

5.3

โทรศัพท์

0-2658-8888

โทรสาร

0-2658-8654

เงื่อนไข และค่ าตอบแทนในการจัดจําหน่ ายหลักทรั พย์
5.3.1 เงื่อนไขในการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์
บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จํากัด (มหาชน) ได้ ตกลงมอบหมายให้ ผ้ จู ดั จําหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุใน
ข้ อ 5.2 เป็ นผู้ดําเนินการจําหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ซึ่งจะเสนอขายแก่ประชาชน
จํ า นวน 70,000,000 หุ้น ตามราคาที่ป รากฏในข้ อ 1 ผู้จัดจํ าหน่า ยหลักทรั พ ย์ มีข้ อ ตกลงการ
จําหน่ายหุ้นให้ เป็ นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในหนังสือสัญญาแต่งตังผู
้ ้ จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ โดย
ในการเสนอขายครั ง้ นี เ้ ป็ นการจัดจํ าหน่ายแบบรั บประกัน ผลการจํ าหน่ายแบบแน่นอน (Firm
Underwriting)
อย่างไรก็ตาม ผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายมีสิทธิยกเลิกการจัดจําหน่าย
หุ้นในครัง้ นี ้ โดยจะดําเนินการคืนเงินค่าจองซื ้อทังจํ
้ านวนให้ แก่ผ้ จู องซื ้อทังหมดตามรายละเอี
้
ยดที่
ระบุไว้ ในข้ อ 5.9 เมื่อเกิดเหตุการณ์ ต่างๆ ตามที่กําหนดไว้ ในสัญญาแต่งตัง้ ผู้จัดจําหน่ายและ
รับประกันการจําหน่าย ซึง่ รวมถึงเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี ้
(ก)

เมื่อบริษัทไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขใดๆ ที่ได้ กําหนดไว้ ในสัญญาแต่งตังผู
้ ้ จดั จําหน่าย
และรับประกันการจําหน่าย หรื อ

(ข)

เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยั การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญทางด้ านการเงิน เศรษฐกิจ หรื อ
การเมืองทังในประเทศและต่
้
างประเทศที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดจําหน่ายหุ้นในครัง้ นี ้

(ค)

เมื่ อ มี เ หตุที่ ทํ า ให้ สํา นักงานคณะกรรมการกํ า กับ หลักทรั พ ย์ และตลาดหลักทรั พ ย์ ห รื อ
หน่ ว ยงานราชการสั่ง ระงับ หรื อ หยุด การเสนอขายหลัก ทรั พ ย์ หรื อ ไม่สามารถส่ง มอบ
หลักทรัพย์ที่เสนอขายได้
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ทังนี
้ ้ รายละเอียดและเงื่อนไขการยกเลิกการเสนอขายหุ้นและการจัดจําหน่ายหุ้นดังกล่าวข้ างต้ น
จะเป็ นไปตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่จะกําหนดไว้ ในสัญญาแต่งตังผู
้ ้ จดั จําหน่ายและรับประกัน
การจัดจําหน่าย (Underwriting Agreement)
กรณี ผ้ จู ดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจัดจําหน่ายใช้ สิทธิยกเลิกการเสนอขายหุ้นและ
จัดจํ าหน่ายหุ้นดังกล่าวข้ างต้ น ผู้จัดการการจัดจํ าหน่ายและรับประกันการจํ าหน่ายและผู้จัด
จําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย จะดําเนินการคืนเงินค่าจองซื ้อให้ กบั ผู้จองซื ้อแต่ละราย ตาม
รายละเอียดที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.9
5.3.2

ค่าตอบแทนในการจัดจําหน่าย
บริ ษัทตกลงจ่ายเงินค่าตอบแทนการรับประกันการจําหน่ายและจัดจําหน่าย ให้ แก่ผ้ จู ดั จําหน่าย
หลั ก ทรั พ ย์ ต ามที่ ร ะบุ ไ ว้ ในข้ อ 5.2 รวมเป็ นเงิ น ทั ง้ สิ น้ ประมาณ 4,620,000 บาท ไม่ ร วม
ภาษี มลู ค่าเพิ่ม (VAT) โดยจะชําระภายใน 3 วันทําการ นับแต่วนั ปิ ดการเสนอขาย

5.3.3 ประมาณการจํานวนเงินค่าหุ้นที่บริษัทจะได้ รับ
หุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 70,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 2.20 บาท
หัก ค่าใช้ จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์ ประมาณ
จํานวนเงินค่าหุ้นที่บริ ษัทจะได้ รับประมาณ
จํานวนเงินค่าหุ้นที่บริ ษัทจะได้ รับต่อหุ้น ประมาณ
5.4

154,000,000

บาท

4,620,000

บาท

149,380,000

บาท

2.13

บาท

ประมาณการค่ าใช้ จ่ายในการเสนอขายหลักทรั พย์ (ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม)
ค่าธรรมเนียมคําขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

ยกเว้ น*

บาท

123,200

บาท

ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิ่มทุน

35,000

บาท

ค่าพิมพ์หนังสือชี ้ชวน ใบจองซื ้อหุ้น โดยประมาณ

95,000

บาท

ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตให้ รับหลักทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน

ยกเว้ น*

บาท

ค่าธรรมเนียมแรกเข้ าของการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน

50,000

บาท

ค่าธรรมเนียมการรับประกันการจําหน่ายและจัดจําหน่าย

4,620,000

บาท

ค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ** โดยประมาณ

2,500,000

บาท

7,423,200

บาท

ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้ อมูลเสนอขายหลักทรัพย์

รวมค่าใช้ จ่ายทังสิ
้ ้น
หมายเหตุ :

* ได้ รับยกเว้ นค่าธรรมเนียมตามโครงการ “หุ้นใหม่ ความภูมิใจของจังหวัด”
**ค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ รวมถึง ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงิน ค่าที่ปรึกษากฎหมาย
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ เป็ นต้ น
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5.5

วิธีการขอรั บหนังสือชีช้ วนและใบจองซือ้ หลักทรั พย์
สําหรับผู้มีอปุ การคุณของผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์
ผู้จองซื ้อประเภทผู้มีอปุ การคุณของผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี ้ชวนและใบจองซื ้อ
หุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ ที่สํานักงานและสาขาของผู้จัดจําหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2 ตังแต่
้ วนั ที่
หนังสือชี ้ชวนมีผลใช้ บงั คับจนถึงวันสิ ้นสุดการจองซื ้อ
สําหรับผู้มีอปุ การคุณของบริษัท
ผู้จองซื ้อประเภทผู้มีอปุ การคุณของบริ ษัทสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี ้ชวนและใบจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ได้ ที่สํานักงานและสาขาของผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2.1
ตังแต่
้ วนั ที่หนังสือชี ้ชวนมีผลใช้ บงั คับจนถึงวันสิ ้นสุดการจองซื ้อ
ทัง้ นี ้ ผู้มี อุป การคุณ ของผู้จัด จํ า หน่ า ยหลัก ทรั พ ย์ แ ละผู้มี อุป การคุณ ของบริ ษั ท ฯ สามารถดาวน์ โ หลด
(Download) หนังสือชี ้ชวนซึ่งมีข้อมูลไม่แตกต่างจากหนังสือชี ้ชวนที่ยื่นต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุ้นสามัญครัง้ นี ้ได้ ก่อนทําการจองซื ้อ
จากเว็บไซต์ www.sec.or.th

5.6

วิธีการจัดสรรหลักทรั พย์
การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จํากัด (มหาชน) ในครัง้ นี ้ ผู้จัดจําหน่ายหลักทรัพย์
ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2 จะไม่จดั สรรหุ้นที่เสนอขายให้ แก่ตนเอง ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม
บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อยของตนเอง และผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าว และจะไม่จดั สรรหุ้นที่เสนอขายให้ แก่
บุคคลของบริ ษัทที่ถกู ห้ ามมิให้ จดั สรรหลักทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทธ. 70/2552
เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ลงวันที่ 1 กันยายน 2552 (รวมถึงที่มีการ
แกไขเพิ่มเติม) และจะไม่จดั สรรหุ้นสามัญที่เสนอขายให้ แก่บคุ คลที่บริ ษัทถูกห้ ามมิให้ จดั สรรหุ้น ตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 29/2551 เรื่ องการจอง การจัดจําหน่ายหลักทรัพย์และการจัดสรร
หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมถึงที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) เว้ นแต่เป็ นการจัดสรรหุ้นที่
เหลือจากการจองซื ้อของผู้จองซื ้อหุ้นทังหมด
้
บริ ษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จํากัด (มหาชน) มีวตั ถุประสงค์ในการจัดสรรหุ้นในครัง้ นี ้ โดยแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน คือ
(1) ผู้มีอปุ การคุณของผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ 62,600,000 หุ้น และ (2) ผู้มีอปุ การคุณของบริ ษัท จํานวน
ั ชาติไทยจะเป็ นไปตามที่กําหนดไว้ ใน
7,400,000 หุ้น ทังนี
้ ้ สัดส่วนในการเสนอขายให้ กบั บุคคลที่ไม่ใช่สญ
ข้ อบังคับของบริ ษัท อย่างไรก็ดี ผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ขอสงวนสิทธิในการใช้
ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงจํานวนหุ้นที่จดั สรรให้ แก่นกั ลงทุนในแต่ละประเภท เพื่อทําให้ การจองซื ้อหุ้น
ครัง้ นี ้ประสบความสําเร็จในการขายสูงสุด
ทังนี
้ ้ จะไม่มีการจัดสรรหุ้นที่เสนอขายให้ แก่ผ้ จู องซื ้อรายย่อย
อนึ่ง การจัดสรรหุ้นสามัญในครัง้ นี ้เป็ นการปฏิบตั ิเพื่อให้ สอดคล้ องกับคุณสมบัติที่กําหนดตาม ข้ อ 5 (3)
เรื่ องการกระจายการถือหุ้นรายย่อย ของข้ อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง การรับหุ้น
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สามัญหรื อหุ้นบุริมสิทธิเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 (รวมทังที
้ ่มีการ
แก้ ไขเพิ่มเติม)
5.6.1 วิธีจดั สรรหุ้นสามัญให้ แก่ผ้ มู ีอปุ การคุณของผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์
การจัดสรรหุ้นให้ แก่ผ้ มู ีอปุ การคุณของผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ ให้ อยู่ในดุลยพินิจของผู้จดั จําหน่าย
หลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2 โดยจะทําการจัดสรรหุ้นให้ แก่บคุ คลใดในจํานวนมากน้ อยเท่าใดก็
ได้ หรื อจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้ แก่บุคคลใดก็ได้ และหากยอดการจองซื ้อหุ้นของผู้มีอุปการคุณ
ของผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ครบตามจํานวนที่กําหนดแล้ ว ผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ตามข้ อ 5.2 ขอ
สงวนสิทธิในการปิ ดรับจองซื ้อหุ้นสามัญก่อนครบกําหนดระยะเวลาการจองซื ้อ
5.6.2 วิธีจดั สรรหุ้นสามัญให้ แก่ผ้ มู ีอปุ การคุณของบริษัท
การจัดสรรหุ้นให้ แก่ผ้ มู ีอปุ การคุณของบริ ษัท ให้ อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ บริ ษัท เอ็กโซติค
ฟู้ด จํากัด (มหาชน) โดยจะทําการจัดสรรให้ แก่บคุ คลใดในจํานวนมากน้ อยเท่าใดก็ได้ หรื อปฏิเสธ
การจัดสรรหุ้นให้ แก่บคุ คลใดก็ได้ และหากยอดการจองซื ้อหุ้นของผู้มีอปุ การคุณของบริ ษัทครบตาม
จํานวนที่กําหนดแล้ ว ผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายตามข้ อ 5.2.1 ขอสงวน
สิทธิในการปิ ดรับจองซื ้อหุ้นสามัญของผู้มีอปุ การคุณของบริ ษัทก่อนครบกําหนดระยะเวลาการจอง
ซื ้อ
5.7

วิธีการจอง และการชําระเงินค่ าจองซือ้ หลักทรั พย์
5.7.1 ผู้จองซื ้อประเภทผู้มีอปุ การคุณของผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์
ผู้จองซื ้อประเภทผู้มีอปุ การคุณของผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์จะต้ องปฏิบตั ิตามวิธีการดังนี ้
(1) ผู้จองซื ้อจะต้ องจองซื ้อหุ้นขันตํ
้ ่าจํานวน 1,000 หุ้น และจะต้ องเป็ นทวีคณ
ู ของ 100 หุ้น โดย
ผู้จองซื ้อต้ องกรอกรายละเอียดการจองซื ้อในใบจองซื ้อหุ้นให้ ถูกต้ องครบถ้ วนและชัดเจน
พร้ อมลงลายมือชื่อ หากผู้จองซื ้อเป็ นนิติบคุ คล ใบจองซื ้อหุ้นจะต้ องลงนามโดยผู้มีอํานาจลง
นามผูกพันของนิติบคุ คลนันพร้
้ อมประทับตราสําคัญของนิติบคุ คล (ถ้ ามี) และแนบเอกสาร
ดังต่อไปนี ้
(ก) ผู้จองซื ้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและลง
นามรับรองสําเนาถูกต้ อง หรื อในกรณีที่ไม่มีสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ให้ แนบ
สําเนาทะเบียนบ้ านหน้ าที่มีเลขที่บตั รประจําตัวประชาชน หรื อสําเนาเอกสารทาง
ราชการอื่นหน้ าที่มีเลขที่บตั รประจําตัวประชาชน พร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง
(กรณี ที่ ผ้ ู จองซื อ้ เป็ นผู้ เยาว์ จะต้ องแนบสํ า เนาบัต รประจํ า ตัว ประชาชนของ
ผู้ปกครอง (บิดา/มารดา) และสําเนาทะเบียนบ้ านที่ผ้ ูเยาว์อาศัยอยู่พร้ อมลงนาม
รับรองสําเนาถูกต้ อง)
(ข) ผู้จองซื ้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติตา่ งด้ าว : สําเนาหนังสือเดินทางหรื อสําเนา
ใบต่างด้ าว พร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง
(ค) ผู้จองซื ้อประเภทนิติบคุ คลที่จดทะเบียนในประเทศไทย : สําเนาหนังสือรับรองนิติ
บุคคลที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกให้ ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื ้อ พร้ อมลง
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(ง)

(จ)

(ฉ)

นามรั บ รองสํ า เนาถูก ต้ อ งโดยผู้มี อํ า นาจลงนามผูก พัน ของนิ ติ บุ ค คลนัน้ และ
ประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถ้ ามี) พร้ อมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
สําเนาใบต่างด้ าว หรื อสําเนาหนังสือเดินทาง (แล้ วแต่กรณี) ของผู้มีอํานาจลงนาม
ผูกพันของนิติบคุ คลนัน้ พร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง
ผู้จองซื ้อประเภทนิติบคุ คลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ : สําเนาหนังสือสําคัญการ
จัดตังบริ
้ ษัท (Certificate of Incorporation) หรื อสําเนาหนังสือรับรองนิติบคุ คล
(Affidavit) ที่ออกไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันจองซื ้อ พร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้
มีอํานาจลงนามผูกพันของนิติบคุ คลนัน้ และประทับตราสําคัญของนิติบคุ คล (ถ้ ามี)
พร้ อมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาใบต่างด้ าว หรื อสําเนาหนังสือ
เดินทาง (แล้ วแต่กรณี) ของผู้มีอํานาจลงนามผูกพันของนิติบคุ คลนัน้ พร้ อมลงนาม
รับรองสําเนาถูกต้ อง สําเนาเอกสารประกอบข้ างต้ นทังหมดที
้
่ลงลายมือชื่อรับรอง
สําเนาถูกต้ องแล้ ว ต้ องได้ รับการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้ าหน้ าที่ Notary Public และ
รั บรองโดยเจ้ าหน้ าที่ ข องสถานทูตไทยหรื อ สถานกงสุลไทยในประเทศที่ เอกสาร
ดังกล่าวได้ จดั ทําหรื อรับรองความถูกต้ อง และมีอายุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันจองซื ้อ
กรณีผ้ จู องซื ้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยหรื อต่างด้ าว เป็ นผู้ที่มีบญ
ั ชีซื ้อขาย
หลักทรัพย์ หรื อเปิ ดบัญชีอื่นๆ กับผู้จัดจําหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2
และได้ ผ่านขันตอนการรู
้
้ จกั ลูกค้ าและตรวจสอบเพื่อทราบข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้ า
(Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD) และได้
ดําเนินการจัดทําแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test)
กับผู้จัดจําหน่ายหลักทรัพย์แล้ วภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ผู้จองซื ้อดังกล่าวไม่
จําเป็ นต้ องแนบ KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบการจองซื ้อ ทังนี
้ ้ หากไม่
เป็ นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวข้ างต้ น ผู้จองซื ้อจะต้ องแนบเอกสาร KYC/CDD และ
Suitability Test ที่กรอกรายละเอียดถูกต้ อง ครบถ้ วน และชัดเจน พร้ อมลงลายมือ
ชื่อผู้จองซื ้อให้ แก่ผ้ จู ดั จําหน่ายหลักทรัพย์เพื่อเป็ นเอกสารประกอบการจองซื ้อหุ้น
กรณีผ้ จู องซื ้อประเภทนิติบคุ คลที่จดทะเบียนในประเทศไทยหรื อในต่างประเทศ เป็ น
ผู้ที่มีบญ
ั ชีซื ้อขายหลักทรัพย์หรื อเปิ ดบัญชีอื่นๆ กับผู้จัดจําหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่
้ ติบุคคลที่เป็ นผู้จองซื ้อดังกล่าว และกรรมการที่เป็ นผู้ลง
ระบุไว้ ในข้ อ 5.2 และทังนิ
นามในเอกสารได้ ผ่านขัน้ ตอนการรู้ จักลูกค้ าและตรวจสอบเพื่ อทราบข้ อเท็จจริ ง
เกี่ยวกับลูกค้ า (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD)
และได้ ดําเนินการจัดทําแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability
Test) กับผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์แล้ วภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นิติบคุ คลที่เป็ น
ผู้จ องซื อ้ และกรรมการที่ เ ป็ นผู้ล งนามในเอกสารดัง กล่ า วไม่ จํ า เป็ นต้ อ งแนบ
KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบการจองซื ้อ ทังนี
้ ้ หากไม่เป็ นไปตาม
เงื่อนไขที่กล่าวข้ างต้ น นิติบคุ คลที่เป็ นผู้จองซื ้อ และ/หรื อกรรมการที่เป็ นผู้ลงนามใน
เอกสารดังกล่าวจะต้ องแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ที่กรอก
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รายละเอียดถูกต้ อง ครบถ้ วน และชัดเจน พร้ อมลงลายมือชื่อผู้จองซือ้ ให้ แก่ผ้ ูจัด
จําหน่ายหลักทรัพย์เพื่อเป็ นเอกสารประกอบการจองซื ้อหุ้น
(ช) ในกรณี ที่ ผ้ ูจ องซื อ้ ประสงค์ ที่ จ ะฝากหุ้น ไว้ ใ นบัญ ชี ข องบริ ษั ท ผู้อ อกหลัก ทรั พ ย์
สมาชิกเลขที่ 600 ผู้จองซื ้อจะต้ องกรอกแบบ “เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจอง
หลักทรั พย์ เฉพาะผู้ที่ประสงค์ นํ าหลักทรั พย์ ฝากเข้ าบัญชี บริ ษัท ผู้ออกหลักทรั พ ย์
(Issuer Account) เท่านัน้ ” พร้ อมลงลายมือชื่อผู้จองซือ้ ให้ แก่ผ้ ูจัดจําหน่าย
หลักทรัพย์ เพื่อเป็ นเอกสารประกอบการจองซื ้อหุ้นตามกฎหมาย FATCA (Foreign
Account Tax Compliance Act) และหากผู้จองซื ้อเป็ นนิติบุคคลต้ องกรอก
“แบบสอบถามสําหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติ
บุคคล” เพิ่มเติมด้ วย
(ซ) การจองซือ้ ผ่านระบบออนไลน์ (Online) ผู้จองซือ้ สามารถจองซือ้ ผ่านช่องทาง
เว็บไซต์ของผู้จัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที่สามารถให้ บริ การจองซื ้อหุ้นผ่านระบบนีไ้ ด้
ได้ แก่ บริ ษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โดยผู้จองซื ้อจะต้ องเป็ นผู้ที่มีบญ
ั ชีซื ้อขายหลักทรัพย์
หรื อบัญชีประเภทอื่นๆ กับผู้จัดจําหน่ายหลักทรัพย์ ซึ่งผ่านขัน้ ตอนการรู้ จักลูกค้ า
และตรวจสอบเพื่อทราบข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้ า (Know Your Customer &
Customer Due Diligence : KYC / CDD) และได้ ดําเนินการจัดทําแบบประเมิน
ความสามารถรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ก่อนการ
จองซื ้อ โดยผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์จะต้ องมีการควบคุมดูแลการจองซื ้อผ่านระบบ
ออนไลน์ ที่รัดกุมเพียงพอ สามารถตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื อ้ ได้ โดยใช้ ชื่อผู้ใช้
(User Name) และรหัสผ่าน (Password login) และผู้จองซื ้อต้ องยืนยันว่าได้ ศกึ ษา
ข้ อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญในหนังสือชี ้ชวนของหลักทรัพย์ และยินยอม
ผูกพันตามหนังสือชีช้ วนของหลักทรัพย์ดงั กล่าว โดยผู้จองซื ้อไม่ต้องแนบเอกสาร
ใดๆ ประกอบการจองซื ้อ ทังนี
้ ้ ผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์จะจัดให้ มีหนังสือชี ้ชวนใน
เว็บไซต์ (Website) ของผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์
(ฌ) การจองซื ้อผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทป ผู้จองซื ้อสามารถจองซื ้อผ่านผู้แนะนําการ
ลงทุนของผู้จัดจํ าหน่ายหลักทรั พย์ ที่สามารถให้ บริ การจองซื อ้ หุ้นผ่านระบบนี ไ้ ด้
ได้ แก่ บริ ษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โดยผู้จองซื ้อจะต้ องเป็ นผู้ที่มีบญ
ั ชีซื ้อขายหลักทรัพย์
้
้ จักลูกค้ า
หรื อบัญชีประเภทอื่นๆ กับผู้จัดจําหน่ายหลักทรัพย์ ซึ่งผ่านขันตอนการรู
และตรวจสอบเพื่อทราบข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้ า (Know Your Customer &
Customer Due Diligence : KYC / CDD) และดําเนินการจัดทําแบบประเมิน
ความสามารถรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ก่อนการ
จองซื อ้ ผ่ า นทางโทรศัพ ท์ บัน ทึก เทป โดยผู้จัด จํ า หน่ า ยหลัก ทรั พ ย์ จ ะต้ อ งมี ก าร
ควบคุมดูแลการจองซื ้อผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทปที่รัดกุมเพียงพอ และผู้จองซื ้อ
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(2)

ต้ องยืนยันว่าได้ ศึกษาข้ อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญในหนังสือชี ช้ วนของ
หลักทรัพย์ และยินยอมผูกพันตามหนังสือชี ้ชวนของหลักทรัพย์ดงั กล่าว โดยผู้จอง
ซื ้อไม่ต้องแนบเอกสารใดๆ ประกอบการจองซื ้อ ทังนี
้ ้ ผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์จะจัด
ให้ มีหนังสือชี ้ชวนในเว็บไซต์ (Website) ของผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ โดยจะต้ อง
ปฏิบตั ิตามดังนี ้
- ผู้แนะนําการลงทุนของผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ต้องแจ้ งการจัดสรรจํานวนหุ้น
จองให้ แก่ผ้ ูจองซือ้ ผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป โดยระบุจํานวนหุ้นที่จัดสรร
ราคาที่เสนอขาย จํานวนเงินที่ต้องชําระ การฝากหุ้น วิธีการและวันที่ต้องชําระ
ราคา และแจ้ งให้ ทราบว่าผู้จองซื ้อสามารถศึกษาข้ อมูลเกี่ยวกับการเสนอขาย
หุ้น สามัญ ในหนัง สื อ ชี ช้ วนผ่า นเว็บ ไซต์ (Website)
ของผู้จัด จํ า หน่ า ย
หลักทรัพย์ หรื อจากหนังสือชี ้ชวนผ่าน www.sec.or.th
- ผู้แนะนําการลงทุนของผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ต้องตรวจสอบตัวตนของผู้จอง
ซื ้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป เช่น เลขประจําตัวประชาชน วันเดือนปี เกิด
ธนาคารที่ ใ ช้ ชํ า ระโดยวิ ธี เงิ น โอนอั ต โนมั ติ (หรื อ ที่ เ รี ย กว่ า “Automatic
Transfer System” หรื อ “ATS”) กับผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ หรื อชื่อผู้แนะนํา
การลงทุน เป็ นต้ น
- ผู้จองซือ้ ต้ องยืนยันทางวาจาว่าได้ รับทราบข้ อมูลเกี่ ยวกับการเสนอขายหุ้น
สามัญในหนังสือชี ้ชวน และยินยอมผูกพันในหนังสือชี ้ชวนดังกล่าว
- ผู้ แ นะนํ า การลงทุ น ของผู้จั ด จํ า หน่ า ยหลัก ทรั พ ย์ เมื่ อ รั บ คํ า ยื น ยัน พร้ อม
รายละเอียดการจองซื ้อผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทป ต้ องบันทึกคําสัง่ การจอง
ซื ้อผ่านระบบที่ผ้ จู ดั จําหน่ายหลักทรัพย์จดั เตรี ยมให้ โดยระบบจะแสดงข้ อมูล
การจองผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทป ชื่อผู้แนะนําการลงทุน วันและเวลาบันทึก
การจองซื ้อผ่านระบบ
(ญ) หากผู้จ องซื อ้ ไม่ ส ามารถดํ า เนิ น การจองซื อ้ ผ่ า นระบบออนไลน์ หรื อ ผ่ า นระบบ
โทรศัพท์บนั ทึกเทปได้ ผู้จองซื ้อสามารถทําการจองซื ้อตามวิธีการจองในข้ อ 5.7.1
(1) ข้ อ (ก) – (ช) ได้
ผู้จองซื ้อสามารถจองซื ้อได้ ที่สํานักงานและสาขาของผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้
ในข้ อ 5.2
- กรณีจองซื ้อผ่านการกรอกใบจองซื ้อ สามารถจองซื ้อภายในระยะเวลาการจองซื ้อ คือ
ตังแต่
้ เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 18-20 สิงหาคม 2557
- กรณีจองผ่านทางระบบออนไลน์ (Online) สามารถจองซื ้อภายในระยะเวลาการจอง
้ เวลา 09.00 น. ของวันที่ 18 สิงหาคม 2557 ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่
ซื ้อ คือ ตังแต่
20 สิงหาคม 2557
- กรณีจองซื ้อผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทปสามารถจองซื ้อภายในระยะเวลาการจองซื ้อ
คือ ตังแต่
้ เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 18-20 สิงหาคม 2557
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(3)

ผู้จองซื ้อต้ องชําระเงินค่าจองซื ้อครัง้ เดียวเต็มจํานวนที่จองซื ้อ ณ วันจองซื ้อ โดยมีวิธีการ
ชําระเงิน ดังนี ้
(3.1) ผู้จองซื ้อจะต้ องชําระเงินค่าจองซื ้อครัง้ เดียวเต็มจํานวนที่จองซื ้อ โดยชําระเป็ นเงินโอน
เงินโอนอัตโนมัติ (หรื อที่เรี ยกว่า “Automatic Transfer System” หรื อ “ATS”) หรื อโดย
หักจากเงินที่ฝากอยูก่ บั ผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์
ทังนี
้ ้ การชําระเงินค่าจองซื ้อผ่านระบบเงินโอนอัตโนมัติจะกระทําได้ เฉพาะผู้จองซื ้อที่
ได้ เ ปิ ดบัญ ชี เ พื่ อ ซื อ้ ขายหลักทรั พ ย์ กับ ผู้จัด จํ า หน่ า ยหลัก ทรั พ ย์ ตามข้ อ 5.2 ที่ ไ ด้
ดําเนินการแจ้ งความประสงค์ให้ โอนเงินเพื่อชําระค่าภาระผูกพันโอนอัตโนมัติ และ
ระบบการโอนเงินอัตโนมัติดงั กล่าวมีผลบังคับแล้ วในวันจองซื ้อ
(3.2) ในกรณีที่ผ้ จู ดั จําหน่ายตัดเงินจากระบบเงินโอนอัตโนมัติ (หรื อที่เรี ยกว่า “Automatic
Transfer System” หรื อ “ATS”) หรื อเงินที่ฝากอยู่กบั ผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ไม่ผ่าน
ผู้จองซื ้อจะต้ องชําระค่าจองซื ้อครัง้ เดียวเต็มจํานวนที่จองซื ้อ โดยชําระเป็ นเงินโอน
เข้ า บัญ ชี ข องผู้จัด จํ า หน่ า ยหลัก ทรั พ ย์ ต ามที่ ร ะบุไ ว้ ใ นข้ อ 5.2 เท่า นัน้ พร้ อมส่ง
หลักฐานการโอนเงินมายังผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ โดยผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์แต่
ละรายจะดําเนินการโอนเงินของยอดจองซื ้อรวมในส่วนของตนเข้ าบัญชี ”บัญชีจอง
ซื ้อหุ้นเพิ่มทุน บมจ. เอ็กโซติค ฟู้ด” ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ ธนาคาร กสิกรไทย
จํากัด (มหาชน) สาขา สํานักราษฎร์ บรู ณะ เลขที่บญ
ั ชี 745-2-77700-7
(3.3) ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อไม่ได้ มีบญ
ั ชีจองซื ้อกับผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ที่ผ้ จู องซื ้อประสงค์
จะจองซื ้อหลักทรัพย์ด้วยตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2 หรื อผู้จองซื ้อที่มีบญ
ั ชีจองซื ้อ แต่ไม่
สามารถชําระเงินค่าจองซื ้อผ่านระบบเงินโอนอัตโนมัติ (หรื อที่เรี ยกว่า “Automatic
Transfer System” หรื อ “ATS”) หรื อเงินที่ฝากอยู่กบั ผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ได้ ผู้
จองซื อ้ สามารถชํ าระเงิน ค่าจองซื อ้ หุ้น ตามจํ านวนที่จองซื อ้ ณ วันจองซื อ้ โดยมี
วิธีการชําระเงินดังนี ้
 หากทําการจองซือ้ ในวันที่ 18 สิงหาคม 2557 ตัง้ แต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา
16.00 น. และวันที่ 19 สิงหาคม 2557 ตังแต่
้ เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 12.00 น.
ผู้จองซื ้อจะต้ องชําระเงินค่าจองซื ้อครัง้ เดียวเต็มจํานวนที่จองซื ้อ โดยชําระเป็ น
เงินโอน เช็ค แคชเชียร์ เช็ค (หรื อที่เรี ยกว่า “เช็คธนาคาร”) หรื อ ดร๊ าฟท์ และ
ต้ องสามารถเรี ย กเก็บ เงิ น ได้ จากสํา นักหักบัญ ชี ใ นเขตกรุ งเทพมหานครได้
ภายใน 1 วันทําการ โดยหากชําระเป็ นเช็คให้ ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2557 หรื อ
วันที่ 19 สิงหาคม 2557 เท่านัน้ และชื่อเจ้ าของเช็คต้ องเป็ นชื่อเดียวกับชื่อ
ผู้ จ องซื อ้ เท่ า นั ้น และหากชํ า ระเป็ นแคชเชี ย ร์ เ ช็ ค หรื อ ดร๊ าฟท์ ใ ห้ ล งวัน ที่
ภายหลังวันที่หนังสือชี ช้ วนฉบับนี ม้ ีผลบังคับใช้ แต่ไม่เกินวันที่ 19 สิงหาคม
2557
 หากทําการจองซื ้อหลังเวลา 12.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 19 สิงหาคม
้ เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ผู้
2557 และในวันที่ 20 สิงหาคม 2557 ตังแต่
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(4)

(5)

จองซื ้อจะต้ องชําระค่าจองซื ้อครัง้ เดียวเต็มจํานวนที่จองซื ้อ โดยชําระเป็ นเงิน
โอน เท่านัน้
 ผู้จองซื ้อที่ชําระเงินค่าจองซื ้อหุ้นด้ วยเช็ค หรื อแคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ าฟท์ ให้ ขีด
้ ยนชื่อ
คร่อมสัง่ จ่ายผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2 พร้ อมทังเขี
นามสกุล ที่ อยู่ และเบอร์ โทรศัพ ท์ ที่ติดต่อได้ ไ ว้ ด้านหลัง โดยผู้จัดจํ าหน่า ย
หลัก ทรั พ ย์ แ ต่ ล ะรายจะดํ า เนิ น การโอนเงิ น ของยอดจองซื อ้ รวมเข้ า บัญ ชี
“บัญชีจองซือ้ หุ้นเพิ่มทุน บมจ. เอ็กโซติค ฟู้ด” ประเภทบัญชี ออมทรัพย์
ธนาคาร กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขา สํานักราษฎร์ บูรณะ เลขที่บญ
ั ชี
745-2-77700-7
ผู้จองซื ้อต้ องนําใบจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเอกสารประกอบการจองซื ้อในข้ อ (1) พร้ อมเงิน
ค่าจองซื ้อตามข้ อ (3) มายื่นความจํานงขอจองซื ้อหุ้นและชําระเงินได้ ที่สํานักงานของผู้จัด
จําหน่ายหลักทรัพย์ตามสถานที่ที่ได้ ระบุไว้ ในข้ อ 5.2 ตังแต่
้ เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น.
ของวันที่ 18-20 สิงหาคม 2557 ยกเว้ นผู้จองซื ้อผ่านทางระบบออนไลน์ (Online) และผู้จอง
ซื อ้ ผ่า นทางโทรศัพ ท์ บัน ทึก เทป ที่ ชํ า ระค่า จองซื อ้ ผ่า นเงิ น โอนอัต โนมัติ (หรื อ ที่ เ รี ย กว่า
“Automatic Transfer System” หรื อ “ATS”) หรื อโดยหักจากเงินที่ฝากอยู่กบั ผู้จดั จําหน่าย
หลักทรัพย์ ผู้จองซื ้อไม่ต้องนําส่งใบจองซื ้อหรื อเอกสารประกอบการจองซื ้อ
ผู้จองซื ้อที่ยื่นความจํานงในการจองซื ้อและได้ ชําระค่าจองซื ้อหุ้นสามัญแล้ ว จะยกเลิกจอง
ซื ้อและขอเงินคืนไม่ได้ ทังนี
้ ้ ผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย และผู้จดั
จําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย มีสิทธิยกเลิกการจองซื ้อของผู้จองซื ้อที่ดําเนินการไม่
ครบถ้ วนตามข้ อ 5.7.1 (1)-(4)

5.7.2 ผู้จองซื ้อประเภทผู้มีอปุ การคุณของบริษัท
ผู้จองซื ้อประเภทผู้มีอปุ การคุณของบริษัท จะต้ องปฏิบตั ิตามวิธีการดังนี ้
(1) ผู้จองซื ้อจะต้ องจองซื ้อหุ้นขัน้ ตํ่าจํานวน 1,000 หุ้น และจะต้ องเป็ นทวีคณ
ู ของ 100 หุ้น ผู้
จองซื อ้ ต้ องกรอกรายละเอียดการจองซื อ้ ในใบจองซื อ้ หุ้นให้ ถูกต้ องครบถ้ วนและชัดเจน
พร้ อมลงลายมือชื่อ หากผู้จองซื ้อเป็ นนิติบคุ คล ใบจองซื ้อหุ้นจะต้ องลงนามโดยผู้มีอํานาจ
ลงนามผูก พัน ของนิ ติบุคคลนัน้ พร้ อมประทับตราสํา คัญ ของนิ ติบุคคล (ถ้ า มี ) และแนบ
เอกสารดังต่อไปนี ้
(ก) ผู้จองซื ้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและลง
นามรับรองสําเนาถูกต้ อง หรื อในกรณีที่ไม่มีสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ให้ แนบ
สําเนาทะเบียนบ้ านหน้ าที่มีเลขที่บัตรประจําตัวประชาชน หรื อสําเนาเอกสารทาง
ราชการอื่นหน้ าที่มีเลขที่บตั รประจําตัวประชาชน พร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง
(กรณีที่ผ้ จู องซื ้อเป็ นผู้เยาว์ จะต้ องแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ปกครอง
(บิดา/มารดา) และสําเนาทะเบียนบ้ านที่ผ้ เู ยาว์อาศัยอยู่พร้ อมลงนามรับรองสําเนา
ถูกต้ อง)
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(ข) ผู้จองซื ้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้ าว : สําเนาหนังสือเดินทางหรื อสําเนา
ใบต่างด้ าว พร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง
(ค) ผู้จองซื ้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย : สําเนาหนังสือรับรองนิติ
บุคคลที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกให้ ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื ้อ พร้ อมลง
นามรั บ รองสํ า เนาถู ก ต้ อ งโดยผู้มี อํ า นาจลงนามผูก พัน ของนิ ติ บุ ค คลนั น้ และ
ประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถ้ ามี) พร้ อมแนบสําเนาบัตรประจํ าตัวประชาชน
สําเนาใบต่างด้ าว หรื อสําเนาหนังสือเดินทาง (แล้ วแต่กรณี) ของผู้มีอํานาจลงนาม
ผูกพันของนิติบคุ คลนัน้ พร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง
(ง) ผู้จองซื ้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ : สําเนาหนังสือสําคัญการ
จัดตังบริ
้ ษัท (Certificate of Incorporation) หรื อสําเนาหนังสือรับรองนิติบคุ คล
(Affidavit) ที่ออกไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันจองซื ้อ พร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้
มีอํานาจลงนามผูกพันของนิติบคุ คลนัน้ และประทับตราสําคัญของนิติบคุ คล (ถ้ ามี)
พร้ อมแนบสําเนาบัตรประจํ าตัวประชาชน สําเนาใบต่างด้ า ว หรื อสําเนาหนังสือ
เดินทาง (แล้ วแต่กรณี) ของผู้มีอํานาจลงนามผูกพันของนิติบคุ คลนัน้ พร้ อมลงนาม
รับรองสําเนาถูกต้ อง สําเนาเอกสารประกอบข้ างต้ นทังหมดที
้
่ลงลายมือชื่อรับรอง
สําเนาถูกต้ องแล้ ว ต้ องได้ รับการรับรองลายมือชื่อ โดยเจ้ าหน้ าที่ Notary Public
และรับรองโดยเจ้ าหน้ าที่ของสถานทูตไทยหรื อสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสาร
ดังกล่าวได้ จดั ทําหรื อรับรองความถูกต้ อง และมีอายุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันจองซื ้อ
(จ) กรณีผ้ จู องซื ้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยหรื อต่างด้ าว เป็ นผู้ที่มีบญ
ั ชีซื ้อขาย
หลัก ทรั พ ย์ ห รื อ เปิ ดบัญ ชี อื่ น ๆ กับ ผู้จัด การการจัด จํ า หน่ า ยและรั บ ประกัน การ
จําหน่าย ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2.1 และได้ ผ่านขันตอนการรู
้
้ จกั ลูกค้ าและตรวจสอบ
เพื่อทราบข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้ า (Know Your Customer & Customer Due
Diligence : KYC/CDD) และได้ ดําเนินการจัดทําแบบประเมินความสามารถในการ
รับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการ
จํ า หน่า ยแล้ ว ภายในระยะเวลาไม่เกิ น 2 ปี ผู้จ องซื อ้ ดังกล่า วไม่จํา เป็ นต้ อ งแนบ
KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบการจองซื ้อ ทังนี
้ ้ หากไม่เป็ นไปตาม
เงื่อนไขที่กล่าวข้ างต้ น ผู้จองซื ้อจะต้ องแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability
Test ที่กรอกรายละเอียดถูกต้ อง ครบถ้ วน และชัดเจน พร้ อมลงลายมือชื่อผู้จองซื ้อ
ให้ แก่ ผ้ ู จั ด การการจั ด จํ า หน่ า ยและรั บ ประกั น การจํ า หน่ า ย เพื่ อ เป็ นเอกสาร
ประกอบการจองซื ้อหุ้น
(ฉ) กรณีผ้ จู องซื ้อประเภทนิติบคุ คลที่จดทะเบียนในประเทศไทยหรื อในต่างประเทศ เป็ น
ผู้ที่มีบัญชี ซือ้ ขายหลักทรั พย์ หรื อเปิ ดบัญ ชี อื่นๆ กับผู้จัดการการจัดจํ าหน่ายและ
รับประกันการจําหน่าย ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2.1 และทัง้ นิติบุคคลที่เป็ นผู้จองซือ้
ดังกล่าว และกรรมการที่เป็ นผู้ลงนามในเอกสารได้ ผ่านขัน้ ตอนการรู้ จกั ลูกค้ าและ
ตรวจสอบเพื่อทราบข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้ า (Know Your Customer & Customer
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Due Diligence : KYC/CDD) และได้ ดําเนินการจัดทําแบบประเมินความสามารถ
ในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกัน
การจํ า หน่ายแล้ วภายในระยะเวลาไม่เกิ น 2 ปี นิ ติบุคคลที่เป็ นผู้จองซื อ้ และ
กรรมการที่เป็ นผู้ลงนามในเอกสารดังกล่าวไม่จําเป็ นต้ องแนบ KYC/CDD และ
้ ้ หากไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวข้ างต้ น
Suitability Test ประกอบการจองซื ้อ ทังนี
นิติบคุ คลที่เป็ นผู้จองซื ้อ และ/หรื อกรรมการที่เป็ นผู้ลงนามในเอกสารดังกล่าวจะต้ อง
แนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ที่กรอกรายละเอียดถูกต้ อง ครบถ้ วน
และชั ด เจน พร้ อมลงลายมื อ ชื่ อ ผู้ จองซื อ้ ให้ แก่ ผ้ ู จั ด การการจั ด จํ า หน่ า ยและ
รับประกันการจําหน่าย เพื่อเป็ นเอกสารประกอบการจองซื ้อหุ้น
(ช) ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ ในบัญชีของบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิก
เลขที่ 600 ผู้จองซื ้อจะต้ องกรอกแบบ “เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์
เฉพาะผู้ ที่ ป ระสงค์ นํ า หลัก ทรั พ ย์ ฝ ากเข้ าบัญ ชี บ ริ ษั ท ผู้ ออกหลัก ทรั พ ย์ (Issuer
Account) เท่านัน”
้ พร้ อมลงลายมือชื่อผู้จองซื ้อให้ แก่ผ้ จู ดั จําหน่ายหลักทรัพย์ เพื่อ
เป็ นเอกสารประกอบการจองซื ้อหุ้นตามกฎหมาย FATCA (Foreign Account Tax
Compliance Act) และหากผู้จองซื ้อเป็ นนิติบคุ คลต้ องกรอก “แบบสอบถามสําหรับ
ตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบคุ คล” เพิ่มเติมด้ วย
(2)

(3)

ผู้จ องซื อ้ สามารถจองซื อ้ ได้ ที่ สํา นักงานของผู้จัดการการจัดจํ า หน่ายและรั บประกัน การ
จําหน่ายตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2.1 ภายในระยะเวลาการจองซื ้อ คือ ตังแต่
้ เวลา 9.00 น. ถึง
เวลา 16.00 น. ของวันที่ 18-20 สิงหาคม 2557
ผู้จองซื ้อต้ องชําระค่าจองซื ้อครัง้ เดียวเต็มจํานวนที่จองซื ้อ ณ วันจองซื ้อ ดังนี ้
(3.1) หากทําการจองซื ้อในวันที่ 18 สิงหาคม 2557 ตังแต่
้ เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น.
และวันที่ 19 สิงหาคม 2557 ตังแต่
้ เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ผู้จองซื ้อจะต้ อง
ชําระเงินค่าจองซื ้อครัง้ เดียวเต็มจํานวนที่จองซื ้อ โดยชําระเป็ นเงินโอน เงินโอนอัตโนมัติ
(Automatic Transfer System หรื อ ATS) เช็ค แคชเชียร์ เช็ค (หรื อที่เรี ยกว่า “เช็ค
ธนาคาร”) หรื อดร๊ าฟท์ และต้ องสามารถเรี ยกเก็ บเงิ นได้ จากสํ านักหักบัญชี ในเขต
กรุงเทพมหานครได้ ภายใน 1 วันทําการ โดยหากชําระเป็ นเช็คให้ ลงวันที่ 18 สิงหาคม
2557 หรื อวันที่ 18 สิงหาคม 2557 และชื่อเจ้ าของเช็คต้ องเป็ นชื่อเดียวกับชื่อผู้
จองซือ้ เท่ านัน้ และหากชําระเป็ นแคชเชียร์ เช็ค หรื อ ดร๊ าฟท์ ให้ ลงวันที่ภายหลังวันที่
หนังสือชี ้ชวนมีผลใช้ บงั คับแต่ไม่เกินวันที่ 18 สิงหาคม 2557
ทังนี
้ ้ การชําระเงินค่าจองซื ้อผ่านระบบเงินโอนอัตโนมัติจะกระทําได้ เฉพาะผู้จองซื ้อที่
ได้ เปิ ดบัญชีเพื่อซือ้ ขายหลักทรัพย์กับผู้จัดการการจัดจําหน่ายและรับประกันการ
จํ าหน่ายตามข้ อ 5.2.1 ที่ได้ ดําเนินการแจ้ งความประสงค์ให้ โอนเงิ นเพื่ อชําระค่า
ภาระผูกพันโอนอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดงั กล่าวมีผลบังคับแล้ วใน
วันจองซื ้อ
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(4)

(5)

5.8

(3.2) หากทําการจองซื ้อหลังเวลา 12.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 19 สิงหาคม 2557
และในวันที่ 20 สิงหาคม 2557 ตังแต่
้ เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ผู้จองซื ้อจะต้ อง
ชํ าระค่าจองซื อ้ ครั ง้ เดี ยวเต็มจํ า นวนที่ จ องซื อ้ โดยชํ า ระเป็ นเงิ น โอนหรื อ เงิ น โอน
อัตโนมัติเท่านัน้
(3.3) ผู้จองซื ้อที่ชําระค่าจองซื ้อหุ้นสามัญด้ วยเช็ค หรื อแคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ าฟท์ ให้ ขีด
คร่ อมสัง่ จ่ายผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายตามที่ระบุไว้ ในข้ อ
5.2.1 พร้ อมทัง้ เขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และเบอร์ โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ไว้ ด้านหลัง
โดยผู้จัดการการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายจะดําเนินการโอนเงินของ
ยอดจองซื ้อรวมเข้ าบัญชี ”บัญชีจองซื ้อหุ้นเพิ่มทุน บมจ. เอ็กโซติค ฟู้ด” ประเภท
บัญชี ออมทรัพย์ ธนาคาร กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขา สํานักราษฎร์ บรู ณะ
เลขที่บญ
ั ชี 745-2-77700-7
ผู้จองซื ้อต้ องนําใบจองซื ้อ เอกสารประกอบการจองซื ้อในข้ อ (1) พร้ อมเงินค่าจองซื ้อตามข้ อ
(3) มายื่นความจํานงขอจองซื ้อหุ้นและชําระเงินได้ ที่ผ้ จู ดั การการจัดจําหน่ายและรับประกัน
การจําหน่ายตามสถานที่ที่ได้ ระบุไว้ ในข้ อ 5.2.1 ตังแต่
้ เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของ
วันที่ 18-20 สิงหาคม 2557
ผู้จองซื ้อที่ยื่นความจํานงในการจองซื ้อและได้ ชําระค่าจองซื ้อหุ้นสามัญแล้ ว จะยกเลิกการ
จองซื ้อและขอเงินคืนไม่ได้ ทังนี
้ ้ ผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย มีสิทธิ
ยกเลิกการจองซื ้อของผู้จองซื ้อที่ดําเนินการไม่ครบถ้ วนตามข้ อ 5.7.2 (1)-(4)

การจัดสรรในกรณีท่ มี ีผ้ ูจองซือ้ หุ้นสามัญเกินกว่ าจํานวนหุ้นสามัญที่เสนอขาย
5.8.1 สําหรับผู้จองซื ้อประเภทผู้มีอปุ การคุณของผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์
ในกรณี ที่มีการจองซื อ้ หุ้นสามัญเกินกว่าจํ านวนหุ้นสามัญที่เสนอขายแก่ผ้ ูมีอุปการคุณของผู้จัด
จํ า หน่ า ยหลัก ทรั พ ย์ ให้ อยู่ ใ นดุ ล ยพิ นิ จ ของผู้ จั ด จํ า หน่ า ยหลัก ทรั พ ย์ ต ามที่ ร ะบุ ไ ว้ ในข้ อ 5.2
5.8.2 สําหรับผู้จองซื ้อประเภทผู้มีอปุ การคุณของบริษัท
ในกรณีที่มีการจองซื ้อหุ้นสามัญเกินกว่าจํานวนหุ้นสามัญที่เสนอขายแก่ผ้ มู ีอปุ การคุณของบริษัท
และ/หรื อบริษัทย่อย ให้ อยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการของบริษัท

5.9

วิธีการคืนเงินค่ าจองซือ้ หุ้นสามัญ
(1)

ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อไม่ได้ รับการจัดสรรหุ้นสามัญ
ผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2 รายที่เป็ นผู้รับจองซื ้อหุ้นจากผู้จองซื ้อหุ้นที่ไม่ได้ รับ
การจัดสรรหุ้นนัน้ จะดําเนินการคืนเงินค่าจองซื ้อหุ้นโดยไม่มีดอกเบี ้ยหรื อค่าเสียหายใด ๆ ให้ แก่ผ้ ู
จองซื ้อหุ้นที่ไม่ได้ รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื ้อผ่านตนเอง โดยจ่ายเป็ นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสัง่ จ่ายผู้จอง
ซื ้อหุ้นตามชื่อที่ระบุไว้ ในใบจองซื ้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ของผู้จองซื ้อที่ระบุไว้ ใน
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ใบจองซื ้อภายใน 14 วันนับจากวันสิ ้นสุดระยะเวลาการจองซื ้อหุ้น ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงิน
ค่าจองซื ้อหุ้นให้ แก่ผ้ จู องซื ้อหุ้นได้ ในภายในระยะเวลาดังกล่าว ผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์รายที่มีหน้ าที่
รับผิดชอบในการส่งคืนเงินดังกล่าว จะต้ องชําระดอกเบี ้ยในอัตราร้ อยละ 7.5 ต่อปี โดยคํานวณจาก
จํานวนเงินค่าจองซื ้อหุ้นที่ไม่ได้ รับการจัดสรร นับจากวันพ้ นกําหนดระยะเวลา 14 วันดังกล่าว จนถึง
วันที่ได้ มีการชําระคืนตามวิธีการดังกล่าวข้ างต้ น อย่างไรก็ตาม ไม่ว่ากรณีใด ๆ หากได้ มีการส่งเช็ค
คืนเงินค่าจองซื ้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในใบจองซื ้อโดยถูกต้ องแล้ ว ให้ ถือว่าผู้
จองซื ้อได้ รับเงินค่าจองซื ้อแล้ วโดยชอบ และผู้จองซื ้อจะไม่มีสิทธิเรี ยกร้ องดอกเบี ้ยหรื อค่าเสียหายใด
ๆ อีกต่อไป หากเกิดการสูญหายในการจัดส่งซึง่ เป็ นผลมาจากความไม่ครบถ้ วนของชื่อ ที่อยู่ ที่ผ้ จู อง
ซื ้อได้ ระบุไว้ ในใบจองซื ้อ ผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว
(2)

ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อได้ รับการจัดสรรหุ้นไม่ครบตามจํานวนหุ้นที่จองซื ้อ
ผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2 รายที่เป็ นผู้รับจองซื ้อหุ้นจากผู้จองซื ้อหุ้นที่ได้ รับการ
จัดสรรหุ้นไม่ครบตามจํานวนหุ้นที่จองซื ้อ จะทําการคืนเงินค่าจองชือ้ ให้ แก่ผ้ จู องซื ้อหุ้นที่จองผ่าน
ตนเองในส่วนที่ไม่ได้ รับการจัดสรรโดยไม่มีดอกเบี ้ยหรื อค่าเสียหายใด ๆ ให้ แก่ผ้ จู องซื ้อหุ้นรายย่อยที่
ไม่ได้ รับการจัดสรรหุ้นครบตามจํานวนที่จองซื ้อ โดยจ่ายเป็ นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสัง่ จ่ายผู้จองซื ้อหุ้น
ตามชื่ อที่ระบุไว้ ในใบจองซือ้ และส่งทางไปรษณี ย์ลงทะเบี ยนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ ในใบจองซื อ้ หุ้น
ภายใน 14 วันนับจากวันสิ ้นสุดระยะเวลาการจองซื ้อหุ้น ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื ้อ
หุ้นให้ แก่ผ้ จู องซื ้อหุ้นได้ ภายในระยะเวลาดังกล่าว ผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์รายที่มีหน้ าที่รับผิดชอบ
ในการส่งคืนเงินดังกล่าวจะต้ องชําระดอกเบี ้ยในอัตราร้ อยละ 7.5 ต่อปี โดยคํานวณจากจํานวนเงิน
ค่าจองซื ้อหุ้นที่ไม่ได้ รับการจัดสรร นับจากวันที่พ้นกําหนดระยะเวลา 14 วันดังกล่าว จนถึงวันที่ได้ มี
การชําระคืนตามวิธีการดังกล่าวข้ างต้ น อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากได้ มีการส่งเช็คเงินค่า
จองซื ้อหุ้นทางไปรษณี ย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในใบจองซื ้อโดยถูกต้ องแล้ ว ให้ ถือว่าผู้จองซือ้
ได้ รับเงินค่าจองซื ้อแล้ วโดยชอบ และผู้จองซื ้อจะไม่มีสิทธิเรี ยกร้ องดอกเบี ้ยหรื อค่าเสียหายใด ๆ อีก
ต่อไป หากเกิดการสูญหายในการจัดส่งซึง่ เป็ นผลมาจากความไม่ครบถ้ วนของชื่อ ที่อยู่ ที่ผ้ จู องซื ้อได้
ระบุไว้ ในใบจองซื ้อ ผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว

(3)

ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อไม่ได้ รับการจัดสรรหุ้น เนื่องจากปฏิบตั ิผิดเงื่อนไขการจองซื ้อ และ/หรื อ ธนาคาร
ไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินค่าจองซื ้อหุ้นตามเช็คค่าจองซื ้อหุ้น
ผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2 จะคืนเช็คค่าจองซื ้อหุ้นให้ แก่ผ้ จู องซื ้อหุ้นที่ไม่ได้ รับ
การจัดสรรหุ้น อันเนื่องมาจากการไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินค่าจองซื ้อหุ้นตามเช็คค่าจองซื ้อหุ้น โดยผู้
จองซื ้อต้ องติดต่อขอรับเช็คดังกล่าวคืนจากผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ภายใน 14 วันนับจากวันสิ ้นสุด
ระยะเวลาการจองซื ้อหุ้น ในกรณีนี ้ผู้จองซื ้อหุ้นจะไม่มีสิทธิเรี ยกร้ องค่าดอกเบี ้ย และ/หรื อค่าเสียหาย
ใดๆ จากผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ในการที่ผ้ จู องซื ้อหุ้นไม่มาติดต่อขอรับเช็คคืน
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(4)

ในกรณีมีการยกเลิกการจองซื ้อ
(ก) กรณีเกิดเหตุการณ์ตามที่ระบุในข้ อ 5.3.1 เงื่อนไขการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ และผู้จดั การการ
จัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายใช้ สิทธิยกเลิกการเสนอขายหุ้นและการจัดจําหน่าย
หุ้น ให้ ถือว่าผู้จองซื ้อได้ ใช้ สทิ ธิยกเลิกการจองซื ้อหลักทรัพย์ทนั ที
(ข) กรณี เกิ ดเหตุการณ์ อื่ นใดที่ ทํ าให้ บ ริ ษั ท ที่ อ อกหลักทรั พ ย์ ต้องระงับ หรื อ หยุดการเสนอขาย
หลักทรัพย์ หรื อไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ที่เสนอขายได้ ผู้จองซื ้อมีสิทธิที่จะยกเลิกการ
จองซื ้อหลักทรัพย์ โดยผู้จองซื ้อจะต้ องแจ้ งความประสงค์ต่อผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ภายใน 5
วันทําการ นับแต่วนั ที่เกิดเหตุการณ์ดงั กล่าว
หากเกิ ด เหตุก ารณ์ ตาม (ก) หรื อ เหตุก ารณ์ ต าม (ข) และผู้จ องซื อ้ ได้ ใ ช้ สิ ท ธิ ย กเลิ ก การจองซื อ้
หลักทรัพย์ ผู้จัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที่รับจองซื ้อหุ้นจากผู้จองซื ้อหุ้นที่ยกเลิกการจองซื ้อหลักทรัพย์
ดังกล่าวจะดําเนินการคืนเงินค่าจองซื ้อโดยไม่มีดอกเบี ้ยหรื อค่าเสียหายใดๆ ให้ แก่ผ้ จู องซื ้อรายนันๆ
้
โดยสั่ง จ่ายเป็ นเช็คขี ดคร่ อ มเฉพาะสั่งจ่า ยผู้จองซื อ้ ตามชื่ อ ที่ ระบุไ ว้ ในใบจองซื อ้ และจัดส่ง ทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ของผู้จองซื ้อที่ระบุไว้ ในใบจองซื ้อหุ้นภายใน 14 วันนับจากวันปิ ดการ
จองซื อ้ หรื อ นับ แต่วัน ที่ เกิ ดเหตุการณ์ ต าม (ข) ทัง้ นี ้ กรณี ไ ม่สามารถคื น เงิ น ให้ แ ก่ผ้ ูจ องซื อ้ ได้ ใ น
กําหนดเวลาดังกล่าว ผู้จัดจําหน่ายหลักทรั พย์ รายที่มีหน้ าที่รับผิดชอบในการส่งคืนเงินดังกล่าว
จะต้ องชําระดอกเบี ้ยให้ แก่ผ้ จู องซื ้อหุ้น ในอัตราร้ อยละ 7.5 ต่อปี โดยคํานวณจากจํานวนเงินค่าจอง
ซื ้อหุ้นที่ไม่ได้ รับการจัดสรรคืน นับจากวันพ้ นกําหนดระยะเวลา 14 วัน จนถึงวันที่สามารถจัดส่งได้
อย่างไรก็ดี ไม่วา่ ในกรณีใด ๆ หากได้ มีการส่งเช็คเงินค่าจองซื ้อหุ้นคืนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่
อยู่ที่ระบุไว้ ในใบจองซื ้อหุ้นโดยถูกต้ องแล้ ว ให้ ถือว่าผู้จองซื ้อได้ รับเงินค่าจองซื ้อคืนแล้ วโดยชอบ
และผู้จองซื ้อจะไม่มีสทิ ธิเรี ยกร้ องดอกเบี ้ยหรื อค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป

5.10 วิธีการส่ งมอบหลักทรั พย์
ปั จจุบนั บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) ได้ ตกลงรับหน้ าที่
เป็ นนายทะเบียนหุ้นให้ กบั บริ ษัทฯ และให้ บริ การรับฝากหุ้นที่จองซื ้อในการเสนอขายครัง้ นี ้ กล่าวคือ ผู้จอง
ซื ้อสามารถใช้ บริ การของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และเข้ าสู่ระบบซื ้อขายแบบไร้ ใบหุ้น (Scripless System)
ได้ ทนั ที ทังนี
้ ้เพื่อให้ ผ้ จู องซื ้อสามารถขายหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์ได้ ทนั ทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้
หุ้นสามัญของบริ ษัทฯเริ่ มทําการซื ้อขายได้ ในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งแตกต่างกับกรณี ที่ผ้ ูจองซื ้อประสงค์จะ
ขอรับใบหุ้น ซึง่ ผู้จองซื ้อจะไม่สามารถขายหุ้นสามัญได้ ในตลาดหลักทรัพย์จนกว่าจะได้ รับใบหุ้น
ดังนัน้ ในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครัง้ นี ้ ผู้จองซื ้อสามารถเลือกให้ บริ ษัทดําเนินการในกรณีหนึ่งใน
สามกรณี ดังนี ้
5.10.1 ในกรณี ที่ผ้ จู องซื ้อไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้ บริ การของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
ั ชีซือ้
กล่าวคือ ผู้จองซื ้อหุ้นประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ ในบัญชีของบริ ษัทหลักทรัพย์ ซึ่งผู้จองซื ้อมีบญ
ขายหลักทรัพย์อยู่ กรณีนีบ้ ริ ษัทจะดําเนินการนําหุ้นที่ได้ รับจัดสรรฝากไว้ กับ “บริ ษัท ศูนย์รับฝาก
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หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผู้ฝาก” และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจํานวน
หุ้นที่บริ ษัทหลักทรัพย์นนฝากอยู
ั้
่ ในขณะเดียวกันบริ ษัทหลักทรัพย์นนก็
ั ้ จะบันทึกยอดบัญชีจํานวน
หุ้นที่ผ้ จู องซื ้อฝากไว้ และออกหลักฐานการฝากให้ แก่ผ้ จู องซื ้อภายในภายใน 7 วันทําการ นับจาก
วันปิ ดการจองซื ้อหุ้น ในกรณี นี ้ผู้ที่ได้ รับการจัดสรรจะสามารถขายหุ้นสามัญที่ได้ รับการจัดสรรใน
ตลาดหลักทรั พ ย์ ไ ด้ ทัน ที ที่ ตลาดหลักทรั พ ย์ อ นุญ าตให้ ห้ ุน ของบริ ษั ท ทํ า การซื อ้ ขายได้ ใ นตลาด
หลักทรัพย์
ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อเลือกให้ บริ ษัทดําเนินการตามข้ อ 5.10.1 ชื่อของผู้จองซื ้อจะต้ องตรงกับชื่อเจ้ าของ
บัญชี ซือ้ ขายหลักทรั พย์ ที่ ผ้ ูจองซื อ้ ประสงค์ ที่จะฝากหุ้นไว้ ในบัญชี ของบริ ษัทหลักทรั พย์ ดังกล่า ว
มิฉะนันแล้
้ ว บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะดําเนินการออกใบหุ้นให้ แก่ผ้ จู องซื ้อ ตามข้ อ 5.10.3 แทน
5.10.2 ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อหุ้นไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์ที่จะฝากหุ้นของตนเองไว้ ในบัญชีของ
บริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์โดยผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ กล่าวคือ ผู้จองซื ้อหุ้นประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้
ในบัญชีของบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 กรณีนี ้ บริ ษัทจะดําเนินการนําหุ้นที่ได้ รับการ
จัดสรรฝากไว้ กบั “บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด” และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
จะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุ้นเข้ าบัญชีดงั กล่าวในนามของผู้จองซื ้อหุ้น และออกหลักฐานการฝาก
ให้ แก่ผ้ จู องซื ้อภายใน 7 วันทําการ นับจากวันปิ ดการจองซื ้อหุ้น ในกรณีนี ้ ผู้ที่ได้ รับการจัดสรรจะ
สามารถขายหุ้นสามัญที่ได้ รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ ทนั ทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้
หุ้น ของบริ ษั ท ทํ า การซื อ้ ขายได้ ใ นตลาดหลัก ทรั พ ย์ และหากผู้จ องซื อ้ ต้ อ งการถอนหลัก ทรั พ ย์
ดังกล่าว ผู้จองซื อ้ สามารถติดต่อได้ ที่ศูนย์ รับฝากหลักทรั พ ย์ ซึ่งจะมีค่าธรรมเนี ยมการถอน
หลักทรัพย์ตามอัตราที่ศนู ย์รับฝากหลักทรัพย์กําหนด ทังนี
้ ้ การถอนหุ้นสามัญที่ฝากไว้ ในบัญชีของ
บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 จะต้ องใช้ เวลาในการดําเนินการ ดังนัน้ ผู้จองซื ้อที่นําฝาก
ในบัญชีดงั กล่าวอาจจะไม่สามารถถอนหุ้นสามัญได้ ทนั ภายในวันที่ห้ นุ สามัญของบริ ษัท เริ่ มทําการ
ซื ้อขายได้ ในวันแรกในตลาดหลักทรัพย์
5.10.3 ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อประสงค์จะขอรับใบหุ้นโดยให้ ออกใบหุ้นในชื่อของผู้จองซื ้อ บริ ษัทโดยศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ จะส่งมอบใบหุ้นตามจํานวนที่ได้ รับการจัดสรรให้ แก่ผ้ ูจองซือ้ หุ้นสามัญทางไปรษณี ย์
ลงทะเบียนตามชื่อที่อยูท่ ี่ระบุไว้ ในใบจองซื ้อหุ้นภายใน 15 วัน นับจากวันปิ ดการจองซื ้อ ในกรณีนี ้ ผู้
จองซื อ้ ที่ ไ ด้ รับ การจัดสรรจะไม่สามารถขายหุ้นสามัญ ที่ ไ ด้ รับ การจัดสรรในตลาดหลักทรั พ ย์ ไ ด้
จนกว่าจะได้ รับใบหุ้น ซึ่งอาจจะได้ รับภายหลังจากที่ห้ ุนสามัญของบริ ษัทได้ เริ่ มซือ้ ขายในตลาด
หลักทรัพย์
ทังนี
้ ้ หากผู้จองซื ้อไม่ได้ ระบุเลือกกรณีใดกรณีหนึ่งไว้ ในใบจองซื ้อ บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะดําเนินการออก
ใบหุ้นให้ แก่ผ้ จู องซื ้อ ตามข้ อ 5.10.3
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