
สิ่งท่ีสง่มาด้วย 7 

 1 

ค ำชีแ้จงเพิ่มเตมิส ำหรับตัวแทนรับถือหุ้น (Nominee) ผู้ดูแลรักษำผลประโยชน์ (Custodian)  
ผู้รับฝำกทรัพย์ นำยหน้ำซือ้ขำยหลักทรัพย์ 

และบุคคลใด ๆ ที่ถือหุ้นสำมัญของบริษัท น ำ้ตำลขอนแก่น จ ำกัด (มหำชน) แทนบุคคลอ่ืน 

วนัท่ี 17 กมุภาพนัธ์ 2565 

เรียน ตวัแทนรับถือหุ้น (Nominee) ผู้ดแูลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) ผู้ รับฝากหลกัทรัพย์ นายหน้า
ซือ้ขายหลกัทรัพย์ และบคุคลใด ๆ ท่ีผู้ ถือหุ้นสามญัของบริษัท น า้ตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) 
(“บริษัทฯ” หรือ “KSL”) แทนบคุคลอ่ืน  

 ตามท่ีบริษัทฯ ได้เปิดเผยสารสนเทศเก่ียวกบัแผนการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุตอ่ประชาชนเป็น
การทัว่ไปเป็นครัง้แรก (IPO) และการน าหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยของ บริษัท 
บีบีจีไอ จ ากดั (มหาชน) (“BBGI”) สว่นหนึง่ของหุ้นสามญัเพิ่มทนุของ BBGI ดงักลา่ว จะเสนอขายให้แก่ผู้ ถือ
หุ้นสามญัของบริษัทฯ เฉพาะกลุม่ท่ีมีสิทธิได้รับจดัสรรหุ้น โดยคาดวา่แบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขาย
หลกัทรัพย์และหนงัสือชีช้วนของ BBGI ซึง่ได้ย่ืนไว้กบัส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ (“ส ำนักงำน ก.ล.ต.”) จะมีผลใช้บงัคบัในวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2565 ในการนี ้บริษัท ศนูย์รับฝาก
หลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั จะด าเนินการจดัสง่ใบรับรองการจองซือ้หุ้น และเอกสารท่ีเก่ียวข้องให้แก่ผู้
ถือหุ้นของบริษัทฯ เฉพาะกลุ่มท่ีมีสิทธิได้รับจดัสรรหุ้น ตามท่ีมีรายช่ือปรากฎอยูใ่นสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทฯ ณ วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น (Record Date) ณ วนัท่ี 14 กมุภาพนัธ์ 2565 ซึง่เป็นวนัก าหนดรายช่ือ
ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ท่ีมีสิทธิได้รับจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของ BBGI ท่ีเสนอขายตอ่ประชาชนเป็นการทัว่ไป
เป็นครัง้แรกนัน้  

เน่ืองจากหุ้นสามญัเพิ่มทนุของ BBGI ไมไ่ด้จดทะเบียนและจะไมน่ าไปจดทะเบียนภายใต้กฎหมาย

หลกัทรัพย์ประเทศสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเตมิ (U.S. Securities Act of 1933) 

(“กฎหมำยหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกำ”) และไมไ่ด้จดทะเบียนและจะไมไ่ด้น าไปจดทะเบียน

ภายใต้หน่วยงานก ากบัดแูลหลกัทรัพย์ของประเทศอ่ืนใดอีก นอกจากประเทศไทย จึงไมส่ามารถท่ีจะเสนอ

ขาย ขาย จ าน า หรือโอนขายอ่ืนใดในประเทศอ่ืน และจะไมมี่การเสนอขาย หรือชกัชวน หรือขายหุ้นสามญั

เพิ่มทนุของ BBGI ในประเทศใดก็ตามท่ีการกระท าดงักล่าวถือเป็นการกระท าท่ีผิดกฎหมาย  

ในการนี ้บริษัทฯ ขอแจ้งให้ท่านทราบวา่ 

1) การเสนอขายและการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของ BBGI ต้องเป็นไปโดยถกูต้องตาม

หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกบัวิธีการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ี BBGI ก าหนดไว้ รวมถึง
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จะต้องด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและอยูภ่ายใต้กรอบ กฎเกณฑ์ และระเบียบข้อบงัคบั

ตา่ง ๆ ทัง้ตามกฎหมายไทย และกฎหมายตา่งประเทศ ท่ีเก่ียวข้อง 

2) ในการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของ BBGI ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เฉพาะกลุม่ท่ีสิทธิได้รับ

จดัสรรหุ้น BBGI สงวนสิทธิท่ีจะไมเ่สนอขายหรือไมจ่ดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ี

เป็นบคุคลท่ีมีท่ีอยูจ่ดัสง่เอกสารนอกประเทศไทย ตามข้อมลูท่ีปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น

ของบริษัทฯ  

3) ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เฉพาะกลุ่มท่ีมีสิทธิได้รับจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของ BBGI ไม่นบัรวม

ตวัแทนรับถือหุ้น (Nominee) ผู้ดแูลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) หรือบคุคลใด ๆ ท่ีมีท่ีอยู่

ในประเทศไทยท่ีถือหุ้นแทนหรือเพ่ือประโยชน์ของบุคคลอ่ืนหรือลูกค้าซึ่งมีท่ีอยู่นอกประเทศ

ไทย  

4) BBGI ขอสงวนสิทธิใช้ดลุพินิจพิจารณาไมเ่สนอขายหรือไมจ่ดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่

บคุคลใด หรือผู้จองซือ้รายใด หากการเสนอขายหรือจดัสรรหุ้นดงักล่าวท าให้ หรืออาจเป็นผล

ให้  

(ก) การเสนอขาย หรือการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของ BBGI เป็นการกระท าท่ีขดัตอ่กฎหมาย 

หรือกฎเกณฑ์ใด ๆ ของประเทศไทย หรือตา่งประเทศ และ/หรือข้อบงัคบัของ BBGI หรือ 

(ข) BBGI มีหน้าท่ีจะต้องด าเนินการใด ๆ ตามกฎหมายตา่งประเทศ นอกเหนือไปจากท่ีต้อง

ด าเนินการตามกฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย์

ของประเทศไทย หรือ 

(ค) การเสนอขาย หรือการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของ BBGI ไมเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ์ 

วิธีการ หรือเง่ือนไขท่ีก าหนดในการเสนอขาย หรือจดัสรรหุ้น  

อยา่งไรก็ตาม BBGI อาจพิจารณาเปล่ียนแปลงวิธีการเสนอขายหรือจดัสรรหุ้นดงักลา่ว หรือ
พิจารณาเสนอขายให้แก่บคุคลหนึง่บคุคลใดได้ตามความเหมาะสม โดยจะต้องเป็นไปตามกฎหมายท่ี
เก่ียวข้อง 

BBGI จะไมด่ าเนินการใด ๆ ท่ีเป็นหรืออาจเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายหลกัทรัพย์ของประเทศอ่ืน หรือ
เป็นการเพิ่มภาระหน้าท่ีอนัท าให้ BBGI ต้องปฏิบตัหิน้าท่ีใด ๆ ท่ีนอกเหนือไปจากท่ีต้องด าเนินการตาม
กฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย ดงันัน้ บริษัทฯ 
จงึจะไมด่ าเนินการจดัสง่เอกสารเก่ียวกบัการเสนอขายและการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของ BBGI ให้แก่ผู้
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ถือหุ้นของบริษัทฯ รวมถึงผู้ รับประโยชน์ท่ีแท้จริง (Beneficial Owner) ท่ีมีท่ีอยู่ตามท่ีปรากฎในสมดุทะเบียน
ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ อยูน่อกประเทศไทย เว้นแตจ่ะมีข้อยกเว้นก าหนดเป็นอยา่งอ่ืน 

หากทา่น ได้รับใบรับรองการจองซือ้หุ้น รวมทัง้เอกสารอ่ืนท่ีเก่ียวข้องไว้แทนผู้ ถือหุ้นสามญัของ
บริษัทฯ ในฐานะท่ีเป็นตวัแทนรับถือหุ้น (Nominee) ผู้ดแูลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) ผู้ รับฝาก
หลกัทรัพย์ นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ หรือเป็นบคุคลท่ีถือหุ้นสามญัของบริษัทฯ แทนหรือเพ่ือประโยชน์
ของบคุคลอ่ืนหรือลกูค้า โดยผู้ ถือหุ้นแจ้งท่ีอยู่ในการจดัสง่เอกสารเป็นท่ีอยูข่องทา่นในประเทศไทยขอให้
ทา่นโปรดรับทราบและด าเนินการ ดงันี ้ 

1) สืบเน่ืองจากข้อจ ากดัเก่ียวกบัการเสนอขาย และการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของ BBGI ให้แก่

ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ดงัท่ีได้เรียนให้ทราบข้างต้น บริษัทฯ จงึใคร่ขอความร่วมมือจากท่าน โปรด

อยา่ท าการสง่ตอ่ เผยแพร่ หรือกระท าการใด ๆ อนัอาจเป็นผลให้ใบรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้น

สามญัเพิ่มทนุของ BBGI รวมทัง้เอกสารอ่ืนท่ีเก่ียวข้องเหลา่นี ้อยูใ่นการครอบครองของลกูค้า 

หรือบคุคลอ่ืนท่ีมีท่ีอยู่นอกประเทศไทย  

2) หากทา่นได้รับใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุหรือค าสัง่ใด ๆ เก่ียวกบัการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ

ของ BBGI ในครัง้นี ้จากเจ้าของบญัชีหรือลกูค้าของทา่น โดยใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุหรือ

ค าสัง่ดงักล่าวถกูสง่มาจากท่ีอยูน่อกประเทศไทย ทา่นจะต้องไมด่ าเนินการใด ๆ ตามค าสัง่ท่ี

ทา่นได้รับดงักลา่ว  

ในกรณีท่ีทา่นได้รับใบรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของ BBGI รวมทัง้เอกสารอ่ืนท่ี
เก่ียวข้องจากบริษัทฯ ในนามของทา่นเองซึง่ปรากฏช่ือเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทฯ โดยท่ีทา่นมีฐานะเป็นตวัแทนรับถือหุ้น (Nominee) ผู้ดแูลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) ผู้ รับฝาก
หลกัทรัพย์ นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ หรือบคุคลท่ีถือหุ้นสามญัของบริษัทฯ แทนหรือเพ่ือประโยชน์ของ
บคุคลอ่ืนหรือลกูค้าท่ีมีท่ีอยู่เฉพาะนอกประเทศไทย บริษัทฯ ขอเรียนว่าทา่นและบคุคลท่ีทา่นถือหุ้นแทน 
และ/หรือลกูค้าของทา่นจะไมเ่ข้าขา่ยเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เฉพาะกลุม่ท่ีมีสิทธิได้รับจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่ม
ทนุของ BBGI แตอ่ยา่งใด โดยบริษัทฯ ขอให้ทา่นไม่ด าเนินการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของ BBGI รวมถึง
ไมจ่ดัสง่ใบรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของ BBGI รวมทัง้เอกสารอ่ืนท่ีท่านได้รับให้แก่บคุคลท่ี
ทา่นถือหุ้นแทน และ/หรือลกูค้าของทา่นในตา่งประเทศ ทัง้นีห้ากทา่นได้รับใบจองซือ้หุ้นสามญัหรือค าสัง่ใด 
ๆ เก่ียวกบัการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของ BBGI ในครัง้นีจ้ากเจ้าของบญัชีหรือลกูค้าท่ีมีท่ีอยู่นอกประเทศ
ไทย หรือใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุหรือค าสัง่ดงักลา่วถกูสง่มาจากท่ีอยูน่อกประเทศไทย ท่านจะต้องไม่
ด าเนินการใด ๆ ตามค าสัง่ท่ีทา่นได้รับดงักลา่ว 


