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คำชีแ้ จงเพิ่มเติมสำหรั บตัวแทนรั บถือหุ้น (Nominee) ผู้ดูแลรั กษำผลประโยชน์ (Custodian)

ผู้รับฝำกทรั พย์ นำยหน้ ำซือ้ ขำยหลักทรั พย์
และบุคคลใด ๆ ที่ถือหุ้นสำมัญของบริษัท นำ้ ตำลขอนแก่ น จำกัด (มหำชน) แทนบุคคลอื่น
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565
เรี ยน ตัวแทนรับถือหุ้น (Nominee) ผู้ดแู ลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) ผู้รับฝากหลักทรัพย์ นายหน้ า
ซื ้อขายหลักทรัพย์ และบุคคลใด ๆ ที่ผ้ ถู ือหุ้นสามัญของบริษัท น ้าตาลขอนแก่น จากัด (มหาชน)
(“บริษัทฯ” หรื อ “KSL”) แทนบุคคลอื่น
ตามที่บริษัทฯ ได้ เปิ ดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับแผนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็ น
การทัว่ ไปเป็ นครัง้ แรก (IPO) และการนาหุ้นเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของ บริษัท
บีบีจีไอ จากัด (มหาชน) (“BBGI”) ส่วนหนึง่ ของหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ BBGI ดังกล่าว จะเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือ
หุ้นสามัญของบริษัทฯ เฉพาะกลุม่ ที่มีสิทธิได้ รับจัดสรรหุ้น โดยคาดว่าแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขาย
หลักทรัพย์และหนังสือชี ้ชวนของ BBGI ซึง่ ได้ ยื่นไว้ กบั สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (“สำนักงำน ก.ล.ต.”) จะมีผลใช้ บงั คับในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ในการนี ้ บริษัท ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด จะดาเนินการจัดส่งใบรับรองการจองซื ้อหุ้น และเอกสารที่เกี่ยวข้ องให้ แก่ผ้ ู
ถือหุ้นของบริ ษัทฯ เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้ รับจัดสรรหุ้น ตามที่มีรายชื่อปรากฎอยูใ่ นสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของ
บริษัทฯ ณ วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ซึง่ เป็ นวันกาหนดรายชื่อ
ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ที่มีสิทธิได้ รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ BBGI ที่เสนอขายต่อประชาชนเป็ นการทัว่ ไป
เป็ นครัง้ แรกนัน้
เนื่องจากหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ BBGI ไม่ได้ จดทะเบียนและจะไม่นาไปจดทะเบียนภายใต้ กฎหมาย
หลักทรัพย์ประเทศสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม (U.S. Securities Act of 1933)
(“กฎหมำยหลักทรั พย์ ของประเทศสหรัฐอเมริกำ”) และไม่ได้ จดทะเบียนและจะไม่ได้ นาไปจดทะเบียน
ภายใต้ หน่วยงานกากับดูแลหลักทรัพย์ของประเทศอื่นใดอีก นอกจากประเทศไทย จึงไม่สามารถที่จะเสนอ
ขาย ขาย จานา หรื อโอนขายอื่นใดในประเทศอื่น และจะไม่มีการเสนอขาย หรื อชักชวน หรื อขายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนของ BBGI ในประเทศใดก็ตามที่การกระทาดังกล่าวถือเป็ นการกระทาที่ผิดกฎหมาย
ในการนี ้ บริษัทฯ ขอแจ้ งให้ ท่านทราบว่า
1) การเสนอขายและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ BBGI ต้ องเป็ นไปโดยถูกต้ องตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ BBGI กาหนดไว้ รวมถึง
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จะต้ องดาเนินการให้ เป็ นไปตามกฎหมายและอยูภ่ ายใต้ กรอบ กฎเกณฑ์ และระเบียบข้ อบังคับ
ต่าง ๆ ทังตามกฎหมายไทย
้
และกฎหมายต่างประเทศ ที่เกี่ยวข้ อง
2) ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ BBGI ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทฯ เฉพาะกลุม่ ที่สิทธิได้ รับ
จัดสรรหุ้น BBGI สงวนสิทธิที่จะไม่เสนอขายหรื อไม่จดั สรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นที่
เป็ นบุคคลที่มีที่อยูจ่ ดั ส่งเอกสารนอกประเทศไทย ตามข้ อมูลที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น
ของบริษัทฯ
3) ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้ รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ BBGI ไม่นบั รวม
ตัวแทนรับถือหุ้น (Nominee) ผู้ดแู ลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) หรื อบุคคลใด ๆ ที่มีที่อยู่
ในประเทศไทยที่ ถือหุ้นแทนหรื อเพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่นหรื อลูกค้ าซึ่งมีที่อยู่นอกประเทศ
ไทย
4) BBGI

ขอสงวนสิทธิใช้ ดลุ พินิจพิจารณาไม่เสนอขายหรื อไม่จดั สรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่

บุคคลใด หรื อผู้จองซื ้อรายใด หากการเสนอขายหรื อจัดสรรหุ้นดังกล่าวทาให้ หรื ออาจเป็ นผล
ให้
(ก) การเสนอขาย หรื อการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ BBGI เป็ นการกระทาที่ขดั ต่อกฎหมาย
หรื อกฎเกณฑ์ใด ๆ ของประเทศไทย หรื อต่างประเทศ และ/หรื อข้ อบังคับของ BBGI หรื อ
(ข) BBGI มีหน้ าที่จะต้ องดาเนินการใด ๆ ตามกฎหมายต่างประเทศ นอกเหนือไปจากที่ต้อง
ดาเนินการตามกฎหมาย หรื อกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์
ของประเทศไทย หรื อ
(ค) การเสนอขาย หรื อการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ BBGI ไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการ หรื อเงื่อนไขที่กาหนดในการเสนอขาย หรื อจัดสรรหุ้น
อย่างไรก็ตาม BBGI อาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงวิธีการเสนอขายหรื อจัดสรรหุ้นดังกล่าว หรื อ
พิจารณาเสนอขายให้ แก่บคุ คลหนึง่ บุคคลใดได้ ตามความเหมาะสม
โดยจะต้ องเป็ นไปตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้ อง
BBGI จะไม่ดาเนินการใด ๆ ที่เป็ นหรื ออาจเป็ นการฝ่ าฝื นกฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศอื่น หรื อ
เป็ นการเพิ่มภาระหน้ าที่อนั ทาให้ BBGI ต้ องปฏิบตั หิ น้ าที่ใด ๆ ที่นอกเหนือไปจากที่ต้องดาเนินการตาม
กฎหมาย หรื อกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้ กฎหมายไทย ดังนัน้ บริษัทฯ
จึงจะไม่ดาเนินการจัดส่งเอกสารเกี่ยวกับการเสนอขายและการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ BBGI ให้ แก่ผ้ ู
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ถือหุ้นของบริ ษัทฯ รวมถึงผู้รับประโยชน์ที่แท้ จริง (Beneficial Owner) ที่มีที่อยู่ตามที่ปรากฎในสมุดทะเบียน
ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ อยูน่ อกประเทศไทย เว้ นแต่จะมีข้อยกเว้ นกาหนดเป็ นอย่างอื่น
หากท่าน ได้ รับใบรับรองการจองซื ้อหุ้น รวมทังเอกสารอื
้
่นที่เกี่ยวข้ องไว้ แทนผู้ถือหุ้นสามัญของ
บริษัทฯ ในฐานะที่เป็ นตัวแทนรับถือหุ้น (Nominee) ผู้ดแู ลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) ผู้รับฝาก
หลักทรัพย์ นายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์ หรื อเป็ นบุคคลที่ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ แทนหรื อเพื่อประโยชน์
ของบุคคลอื่นหรื อลูกค้ า โดยผู้ถือหุ้นแจ้ งที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารเป็ นที่อยูข่ องท่านในประเทศไทยขอให้
ท่านโปรดรับทราบและดาเนินการ ดังนี ้
1) สืบเนื่องจากข้ อจากัดเกี่ยวกับการเสนอขาย และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ BBGI ให้ แก่
ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ดังที่ได้ เรี ยนให้ ทราบข้ างต้ น บริษัทฯ จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่าน โปรด
อย่าทาการส่งต่อ เผยแพร่ หรื อกระทาการใด ๆ อันอาจเป็ นผลให้ ใบรับรองสิทธิการจองซื ้อหุ้น
สามัญเพิ่มทุนของ BBGI รวมทังเอกสารอื
้
่นที่เกี่ยวข้ องเหล่านี ้ อยูใ่ นการครอบครองของลูกค้ า
หรื อบุคคลอื่นที่มีที่อยู่นอกประเทศไทย
2) หากท่านได้ รับใบจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนหรื อคาสัง่ ใด ๆ เกี่ยวกับการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของ BBGI ในครัง้ นี ้ จากเจ้ าของบัญชีหรื อลูกค้ าของท่าน โดยใบจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนหรื อ
คาสัง่ ดังกล่าวถูกส่งมาจากที่อยูน่ อกประเทศไทย ท่านจะต้ องไม่ดาเนินการใด ๆ ตามคาสัง่ ที่
ท่านได้ รับดังกล่าว
ในกรณีที่ทา่ นได้ รับใบรับรองสิทธิการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ BBGI รวมทังเอกสารอื
้
่นที่
เกี่ยวข้ องจากบริ ษัทฯ ในนามของท่านเองซึง่ ปรากฏชื่อเป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของ
บริษัทฯ โดยที่ทา่ นมีฐานะเป็ นตัวแทนรับถือหุ้น (Nominee) ผู้ดแู ลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) ผู้รับฝาก
หลักทรัพย์ นายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์ หรื อบุคคลที่ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ แทนหรื อเพื่อประโยชน์ของ
บุคคลอื่นหรื อลูกค้ าที่มีที่อยู่เฉพาะนอกประเทศไทย บริ ษัทฯ ขอเรี ยนว่าท่านและบุคคลที่ทา่ นถือหุ้นแทน
และ/หรื อลูกค้ าของท่านจะไม่เข้ าข่ายเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ เฉพาะกลุม่ ที่มีสิทธิได้ รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ ม
ทุนของ BBGI แต่อย่างใด โดยบริษัทฯ ขอให้ ทา่ นไม่ดาเนินการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ BBGI รวมถึง
ไม่จดั ส่งใบรับรองสิทธิการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ BBGI รวมทังเอกสารอื
้
่นที่ท่านได้ รับให้ แก่บคุ คลที่
ท่านถือหุ้นแทน และ/หรื อลูกค้ าของท่านในต่างประเทศ ทังนี
้ ้หากท่านได้ รับใบจองซื ้อหุ้นสามัญหรื อคาสัง่ ใด
ๆ เกี่ยวกับการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ BBGI ในครัง้ นี ้จากเจ้ าของบัญชีหรื อลูกค้ าที่มีที่อยู่นอกประเทศ
ไทย หรื อใบจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนหรื อคาสัง่ ดังกล่าวถูกส่งมาจากที่อยูน่ อกประเทศไทย ท่านจะต้ องไม่
ดาเนินการใด ๆ ตามคาสัง่ ที่ทา่ นได้ รับดังกล่าว
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