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สวนที่ 3
ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย
การเสนอขายหุนสามัญตอประชาชนในครั้งนี้ เปนการเสนอขายหุนสามัญของบริษัท ไทยฟูดส กรุป จํากัด
(มหาชน) (“บมจ. ไทยฟูดส กรุป”) จํานวนไมเกิน [●] หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท คิดเปนรอยละ [●] ของจํานวนหุน
สามัญที่ออกและเรียกชําระแลวทั้งหมดของ บมจ. ไทยฟูดส กรุป ภายหลังการเสนอขายหุนในครั้งนี้ โดยหุนสามัญที่เสนอ
ขาย ประกอบดวย หุนสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขาย โดย บมจ. ไทยฟูดส กรุป ตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุนของ บมจ.
ไทยฟูดส กรุป ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2557 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.

รายละเอียดของหลักทรัพยที่เสนอขาย

1.1

ลักษณะสําคัญของหลักทรัพยที่เสนอขาย

1.2

ผูเสนอขายหลักทรัพย

:

ประเภทหลักทรัพยที่เสนอขาย
จํานวนที่ออกและเสนอขาย

:
:

มูลคาที่ตราไวหุนละ
ราคาที่เสนอขาย
มูลคารวมของหลักทรัพยที่เสนอขาย
ระยะเวลาจองซื้อ

:
:
:
:

บริษัท ไทยฟูดส กรุป จํากัด (มหาชน)
(THAIFOODS Group Public Company Limited)
หุนสามัญเพิ่มทุนของ บมจ. ไทยฟูดส กรุป
ไมเกิน 1,400,000,000 หุน คิดเปนรอยละ [●] ของจํานวนหุนสามัญที่
ออกและเรียกชําระแลวของ บมจ. ไทยฟูดส กรุป ภายหลังการเสนอ
ขายหุนสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้
1 บาท
[●] บาทตอหุน
[●] บาท
วันที่ [●]

สัดสวนการเสนอขายหลักทรัพย

การเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวนไมเกิน [●] หุน โดย บมจ. ไทยฟูดส กรุป ในครั้งนี้เปนการเสนอขายผาน
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายรวมและผูจัด
จํา หนา ยและรับ ประกั น การจํา หน า ย ตามที่ ไ ด ระบุไ วใ นข อ 6.2
และเปน การเสนอขายต อ ผู ลงทุ น ในตา งประเทศ
ผาน[ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายในตางประเทศ (International Manager)] ตามที่ระบุไวในขอ 6.2
โดยมีสัดสวนการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนในเบื้องตน ดังนี้
1.2.1

เสนอขายตอผูลงทุนในประเทศ จํานวนไมเกิน [●] หุน
- เสนอขายตอบุคคลทั่วไป
- เสนอขายตอนักลงทุนสถาบัน
- เสนอขายตอผูมีอุปการคุณของ บมจ. ไทยฟูดส กรุป
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ไมเกิน
ไมเกิน
ไมเกิน

[●]
[●]
[●]

หุน
หุน
หุน
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ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ขอสงวนสิทธิในการใชดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลง
จํานวนหุนสามัญที่จัดสรรใหแกนักลงทุนในประเทศในแตละประเภทขางตน หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรหุนสามัญตาม
รายละเอียดที่กําหนดไวในขอ 6.6 โดยพิจารณาจากปจจัยตาง ๆ เชน ปริมาณความตองการซื้อหุนสามัญของผูลงทุน
ในประเทศในแตละประเภท เปนตน ทั้งนี้ เพื่อใหการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ประสบความสําเร็จในการขายสูงสุด
1.2.2

เสนอขายตอผูลงทุนตางประเทศ จํานวนไมเกิน [●] หุน

ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย [และผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายใน
ตางประเทศ (International Manager)]ขอสงวนสิทธิในการใชดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงจํานวนหุนสามัญที่เสนอขายตอ
ผูลงทุนในตางประเทศ โดยพิจารณาจากปจจัยตาง ๆ เชน ปริมาณความตองการซื้อหุนสามัญของผูลงทุนในประเทศแตละ
ประเภท เปนตน ทั้งนี้ เพื่อใหการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้ประสบความสําเร็จ
นิยามที่ใชในการพิจารณาประเภทของนักลงทุนและการจองซื้อหุนสามัญของนักลงทุนแตละประเภท
มีดังตอไปนี้
บุคคลทั่วไป หมายถึง บุคคลธรรมดาและ/หรือนิติบุคคลทั่วไป ที่มิใชนักลงทุนสถาบันตามคําจํากัดความที่ระบุไว
ดานลางรวมถึง[ลูกคาหรือผูที่คาดวาจะเปนลูกคา คูสัญญา บริษัทคูคา ผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจ หรือ]ผูมีอุปการคุณที่มี
ความสัมพันธทางธุรกิจไมวาจะโดยทางตรงหรือทางออมกับผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ผูจัดการ
การจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายรวม
หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวใน
ขอ 6.2 เชน ลูกคาที่ทําการซื้อขายหลักทรัพย ลูกคาดานวาณิชธนกิจ บริษัทคูคา ผูใหคําปรึกษาทางธุรกิจ ผูที่ใหการ
สนับสนุนดานขอมูลทางธุรกิจ และผูแนะนําธุรกิจดานการซื้อขายหลักทรัพยและวาณิชธนกิจ ทั้งที่เคยติดตอในอดีต ติดตอ
ในปจจุบัน และผูที่คาดวาจะไดติดตอในอนาคต หรือบุคคลที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนาย ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายรวม หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 6.2 และ/หรือธุรกิจอื่น ๆ ในเครือของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายรวมหรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหลักทรัพย เปนตน
บุคคลทั่วไปสามารถจองซื้อหุนสามัญผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนายรวม หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 6.2 ตามวิธีการที่ระบุไวใน
ขอ 6.7.1 และการจัดสรรหุนใหแกบุคคลทั่วไป จะอยูในดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายรวม
และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามเงื่อนไขและ
วิธีการที่ระบุไวในขอ 6.6 และขอ 6.6.1
นักลงทุนสถาบัน หมายถึง ผูลงทุนประเภทสถาบันที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
(ก) ธนาคารพาณิชย
(ข) บริษัทเงินทุน
(ค) บริษัทหลักทรัพยเพื่อเปนทรัพยสินของตนเอง หรือเพื่อการบริหารกองทุนสวนบุคคล หรือเพื่อการจัดการ
โครงการลงทุนที่ จัดตั้งขึ้ นตามกฎหมายวา ดว ย การประกอบธุรกิจเงิน ทุน ธุรกิจหลั กทรัพยและธุรกิจ
เครดิตฟองซิเอร
(ง) บริษัทเครดิตฟองซิเอร
(จ) บริษัทประกันภัย
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(ฉ) สวนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวย วิธีการงบประมาณหรือนิติบุคคลอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะ
จัดตั้งขึ้น
(ช) ธนาคารแหงประเทศไทย
(ซ) สถาบันการเงินระหวางประเทศ
(ฌ) กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
(ญ) กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
(ฎ) กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
(ฏ) กองทุนรวม
(ฐ) ผูลงทุนตางประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับผูลงทุนตาม (ก) ถึง (ฏ) โดยอนุโลม
นักลงทุนสถาบันดังกลาว จะตองจองซื้อหุนผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไว
ในขอ 6.2.1 เทานั้น โดยนักลงทุนสถาบันสามารถซื้อหุนไดตามวิธีการที่ระบุไวในขอ 6.7.2 และในการจัดสรรหุนใหแก
นักลงทุนสถาบันจะอยูในดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายดังกลาว ตามวิธีการที่ระบุไวใน
ขอ 6.6.2
ผูมีอุปการคุณของบริษัท หมายถึง
1. พนักงานของ บมจ. ไทยฟูดส กรุป และบริษัทยอย
2. บุคคลธรรมดาและ/หรือนิติบุคคลที่มีความสัมพันธอันดีกับ บมจ. ไทยฟูดส กรุป และบริษัทยอย เชน ผูที่มี
ความสัมพันธทางการคา ลูกคา หรือเจาหนี้การคา และที่ปรึกษาของ บมจ. ไทยฟูดส กรุป และบริษัทยอย
เปนตน
3. บุคคลธรรมดาและ/หรือนิติบุคคลที่ บมจ. ไทยฟูดส กรุป และบริษัทยอย ตองการชักชวนใหเปนลูกคาหรือ
ผูจัดหาวัตถุดิบของ บมจ. ไทยฟูดส กรุป และบริษัทยอยในอนาคต
4. บุคคลธรรมดาและ/หรือนิติบุคคลที่บริษัท และบริษัทยอย พิจารณาแลววาสามารถใหความชวยเหลือ บมจ.
ไทยฟูดส กรุป และบริษัทยอย ในการประกอบธุรกิจไดทั้งในปจจุบันและอนาคต
5. บุคคลธรรมดาและ/หรือนิติบุคคลที่มีความสัมพันธอันดีกับผูบริหารของ บมจ. ไทยฟูดส กรุป และบริษัทยอย
ผูมีอุปการคุณของ บมจ. ไทยฟูดส กรุป และบริษัทยอยจะตองจองซื้อหุนผานผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1 เทานั้น โดยผูมีอุปการคุณของ บมจ. ไทยฟูดส กรุป และบริษัทยอยสามารถ
ซื้อหุนไดตามวิธีการที่ระบุไวในขอ6.7.3และในการจัดสรรหุนใหแกผูมีอุปการคุณของ บมจ. ไทยฟูดส กรุป และบริษัทยอย
จะอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการ และ/หรือผูบริหารของ บมจ. ไทยฟูดส กรุป และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทได
มอบหมาย ตามเงื่อนไขและวิธีการที่ระบุไวในขอ 6.6 และขอ 6.6.3
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