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6.

การจองการจําหนายและการจัดสรร

ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวิธีการจองซื้อ
หลักทรัพย และวิธีการจัดสรรหลักทรัพยตามที่ระบุไวในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้ตามความเหมาะสมในกรณีที่เกิดปญหาอุปสรรค
หรือขอจํากัดในการดําเนินการ ทั้งนี้ เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกนักลงทุนอยางเปนธรรมและเพื่อใหการเสนอขายหุนครั้งนี้
ประสบความสําเร็จสูงสุด
6.1

วิธีการเสนอขายหลักทรัพย
การเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้เสนอขายโดยผานผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 6.2

6.2

ผูจัดจําหนายหลักทรัพย

6.2.1

ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
บริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด
ชั้น 16 อาคารลิเบอรตี้สแควร
287 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท 0-2695-5000
โทรสาร 0-2631-1702
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6.2.2

ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายรวม
บริษัทหลักทรัพย [●] จํากัด
[●]
โทรศัพท [●]
โทรสาร [●]

6.2.3

ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
บริษัทหลักทรัพย [●] จํากัด
[●]
โทรศัพท [●]
โทรสาร [●]
บริษัทหลักทรัพย [●] จํากัด
[●]
โทรศัพท [●]
โทรสาร [●]

6.2.4

[ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายในตางประเทศ (International Manager)]
[]

หากไมไดกลาวถึงผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนายรวม ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือ[ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายใน
ตางประเทศ (International Manager)] รายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะในเอกสารฉบับนี้ จะรวมเรียกผูจดั การการจัดจําหนาย
และรับประกันการจําหนาย ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายรวม ผูจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย หรือ[ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายในตางประเทศ (International Manager)] วา “ผูจัด
จําหนายหลักทรัพย”)
6.3

เงื่อนไขและคาตอบแทนในการจัดจําหนายหลักทรัพย

6.3.1

เงื่อนไขในการจัดจําหนายหลักทรัพย

บมจ. ไทยฟูดส กรุป ไดตกลงมอบหมายใหผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 6.2 เปนผูดําเนินการจัด
จําหนายหุนสามัญของ บมจ. ไทยฟูดส กรุป ซึ่งจะเสนอขายตอประชาชนทั่วไปจํานวนไมเกิน 1,400,000,000 หุน ในราคา
หุนละ [●] บาท ตามสัดสวนการจัดสรรตามที่ปรากฏในขอ 1 โดยผูจัดจําหนายหลักทรัพยมีขอตกลง[ยอมรับประกันการ
จําหนายหุนประเภทรับประกันผลการจําหนายอยางแนนอน (Firm Underwriting)] ทั้งนี้ รายละเอียดใหเปนไปตามสัญญา
แตงตั้งผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย (Underwriting Agreement)
ผูจัดการการจําหนายและรับประกันการจําหนาย มีสิทธิยกเลิกการจําหนายหุนสามัญในครั้งนี้ เมื่อเกิดเหตุการณ
ตาง ๆ ตามที่กําหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย (Underwriting Agreement) และ/หรือ
สัญญาซื้อขายหุน (Purchase Agreement) ซึ่งรวมถึงเหตุการณดังตอไปนี้
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[(ก) เมื่อ บมจ. ไทยฟูดส กรุป ไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขใด ๆ ที่กําหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนาย
และรับประกันการจําหนาย (Underwriting Agreement) หรือสัญญาซื้อขายหุน (Purchase Agreement)
(ข) เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญทางดานการเงินเศรษฐกิจ หรือการเมืองทั้งในประเทศ
และตางประเทศหรือ การเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสํา คัญ ในธุรกิจ หรือการดําเนินงานของ บมจ. ไทยฟูดส กรุป ที่อ าจมี
ผลกระทบตอการจัดจําหนายในครั้งนี้
(ค) เมื่อมีการยกเลิกสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย (Underwriting Agreement) หรือ
สัญญาซื้อขายหุน (Purchase Agreement) หรือ
(ง) เมื่อมีเหตุที่ทําใหสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยหรือหนวยงานราชการสั่ง
ระงับหรือหยุดการเสนอขายหลักทรัพย หรือไมสามารถสงมอบหลักทรัพยท่เี สนอขายได]
ทั้งนี้ รายละเอียดและเงื่อนไขในการยกเลิกการเสนอขายหุนและการจัดจําหนายหุนดังกลาวขางตน จะเปนไปตาม
รายละเอีย ดและเงื่อ นไขที่จ ะกํา หนดไวใ นสัญ ญาแตงตั้ง ผูจัดจํา หนา ยและรั บ ประกันการจํา หนา ย (Underwriting
Agreement) และสัญญาซื้อขายหุน (Purchase Agreement)
ในกรณีที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายยกเลิกการเสนอขายหรือการจัดจําหนายหุนในครั้งนี้
จากเหตุในขอ (ก) – (ง) ขางตน หรือเหตุอื่นที่ระบุไวในสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
(Underwriting Agreement) และสัญญาซื้อขายหุน (Purchase Agreement) ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนายและผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย จะดําเนินการคืนเงินคาจองซื้อทั้งจํานวนใหแกผูจองซื้อแตละรายที่
จองซื้อหุนสามัญในสวนของตนตามรายละเอียดที่ระบุไวในขอ 6.9
6.3.2

คาตอบแทนในการจัดจําหนายหุนสามัญ

บมจ. ไทยฟูดส กรุป ตกลงจายคาตอบแทนในการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายใหแกผูจัดจําหนาย
หลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 6.2 (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) รวมเปนเงินทั้งสิ้นไมเกิน [●] บาทโดยการชําระเงินดังกลาวจะ
เปนไปตามวิธีการที่ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตกลงกับ บมจ. ไทยฟูดส กรุป ภายใตสัญญาที่เกี่ยวของ
6.3.3

ประมาณการจํานวนเงินคาหุน สามัญที่ บมจ. ไทยฟูดส กรุป จะไดรับ
จํานวนเงินคาหุนสามัญที่ บมจ. ไทยฟูดส กรุป จะไดรับหลังหักคาตอบแทนในการจัดจําหนาย
หุนสามัญจํานวนไมเกิน 1,400,000,000 หุน ในราคาหุนละ [●] บาท ไมเกิน
ประมาณ
หักคาใชจายในการเสนอขายหุนสามัญ
จํานวนเงินคาหุนสามัญที่ บมจ. ไทยฟูดส กรุป จะไดรับ
ประมาณ
จํานวนเงินคาหุนสามัญที่ บมจ. ไทยฟูดส กรุป จะไดรับตอหุน
ประมาณ
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6.4

ประมาณคาใชจายในการเสนอขายหลักทรัพย/1
ประมาณคาใชจายในการเสนอขายหลักทรัพยของ บมจ. ไทยฟูดส กรุป
คาธรรมเนียมคําขออนุญาตเสนอขายหุนสามัญที่ออกใหม
คาธรรมเนียมในการขออนุญาตใหรับหลักทรัพยเปนหลักทรัพยจดทะเบียน/2
คาธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหุนสามัญ
คาธรรมเนียมแรกเขาของการเปนหลักทรัพยจดทะเบียน (ไมรวมคาธรรมเนียมรายป)
คาธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแลว
คาธรรมเนียมการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
คาพิมพหนังสือชี้ชวน ใบจองซื้อหุน และเอกสารอื่น ๆ
คาใชจายอื่น ๆ /3
รวมคาใชจายทั้งสิ้น
หมายเหตุ :

/1
/2
/3

6.5

[●] บาท
[●] บาท
[●] บาท
[●] บาท
[●] บาท
[●] บาท
[●] บาท
[●] บาท
[●] บาท

คาใชจายขางตนไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม
ไมรวมคาธรรมเนียมรายป
คาใชจายอื่น ๆ รวมถึงคาที่ปรึกษาทางการเงินคาที่ปรึกษากฎหมายคาโฆษณาประชาสัมพันธ เปนตน

วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย
สําหรับบุคคลทั่วไป

สามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุนไดที่สํานักงานของผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวใน
ขอ 6.2 ตั้งแตเวลา 9.00 น. – 16.00 น. ตั้งแตวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใชจนถึงวันสิ้นสุดการจองซื้อ
สําหรับนักลงทุนสถาบัน
สามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุนไดที่สํานักงานของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนายตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1 ตั้งแตเวลา 9.00 น. – 16.00 น. ตั้งแตวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใชจนถึงวันสิ้นสุดการ
จองซื้อ
สําหรับผูมีอุปการคุณของ บมจ. ไทยฟูดส กรุป
สามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุนไดที่สํานักงานของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนายตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1 ตั้งแตเวลา 9.00 น. – 16.00 น. ตั้งแตวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใชจนถึงวันสิ้นสุดการ
จองซื้อ
ทั้งนี้ บุคคลทั่วไปนักลงทุนสถาบันและผูมีอุปการคุณของ บมจ. ไทยฟูดส กรุป สามารถดาวนโหลด (Download)
หนังสือชี้ชวน ซึ่งมีขอมูลไมแตกตางจากหนังสือชี้ชวนที่ยื่นตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
(“สํานักงานก.ล.ต.”) จากเว็บไซตของสํานักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุนสามัญ
เพิ่มทุนครั้งนี้ไดกอนทําการจองซื้อหุนสามัญ
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6.6

วิธีการจัดสรรหลักทรัพย

การจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายในประเทศในครั้งนี้ แบงเปนการจัดสรร 3 สวน ตามรายละเอียดในขอ 1.2
ไดแก (1) บุคคลทั่วไป (2) นักลงทุนสถาบัน (3) ผูมีอุปการคุณของ บมจ. ไทยฟูดส กรุป ผานผูจัดจําหนายหลักทรัพยตาม
รายละเอียดที่ระบุไวในขอ 1.2 นอกจากนี้ การจัดสรรหุนโดยผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายผูจัดการ
การจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายรวมและผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายจะอยูภายใตเกณฑ ดังนี้
1. ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายรวม
และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย จะไมจัดสรรหุนสามัญที่เสนอขายใหแกตนเอง ผูจัดจําหนายหุนที่รวมจัด
จําหนาย ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุมบริษัทใหญบริษัทยอยของตนเอง หรือของผูจัดจําหนายหุนที่รวมจัด
จําหนายและผูที่เกี่ยวของ รวมถึงกองทุนรวมที่มีลักษณะที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ผูจัดการการ
จัดจําหนายและรับประกันการจําหนายรวม และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ถูกหามมิใหจัดสรรหลักทรัพยให
ตลอดจนบุคคลที่ บมจ. ไทยฟูดส กรุป ถูกหามมิใหจัดสรรหลักทรัพยให เวนแตเปนการจัดสรรหุนที่เหลือจากการจองซื้อของ
ผูจองซื้อทั้งหมด รวมทั้งจะไมจัดสรรหุนใหกับบริษัทยอยของ บมจ. ไทยฟูดส กรุป ดวย ทั้งนี้ เปนไปตามรายละเอียดที่
กําหนดไวในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทธ. 70/2552 เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจําหนาย
หลักทรัพยลงวันที่ 3 สิงหาคม 2552 (รวมทั้งที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่
ทจ. 29/2551 เรื่อง การจอง การจัดจําหนาย และการจัดสรรหลักทรัพยที่ออกใหม ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ทจ.
40/2557 เรื่อง การจําหนายหลักทรัพยที่ออกใหมประเภทหุนและใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนของบริษัทที่ออกตราสารทุน
ฉบับลงวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม)
2. ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนา ย ขอสงวนสิท ธิที่จะใชดุลยพินิจเปลี่ ยนแปลงจํานวน
หุ น สามั ญ ที่ จั ด สรรให แ ก นั ก ลงทุ น ในประเทศในแต ล ะประเภท เช น อาจพิ จ ารณาจั ด สรรให แ ก บุ ค คลทั่ ว ไปเพิ่ ม เติ ม
หากพิจารณาแลวเห็นวามีหุนสามัญเหลือจากการจัดสรรในสวนของนักลงทุนสถาบัน เปนตน ทั้งนี้ เพื่อใหการเสนอขายหุน
สามัญครั้งนี้ประสบความสําเร็จ
3. ภายหลังจากการปดรับจองซื้อหุนสามัญสําหรับผูจองซื้อในแตละประเภท
ผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนาย อาจพิจารณาขยายระยะเวลาการจองซื้อหุนสามัญสําหรับผูจองซื้อประเภทใดประเภทหนึ่ง หรือ
เปลี่ยนแปลงจํานวนหุนสามัญที่จัดสรรใหแกนักลงทุนประเภทใดประเภทหนึ่ง เชน หากพบวามีหุนสามัญเหลือจากการ
จัดสรรในสวนผูมีอุปการคุณของ บมจ. ไทยฟูดส กรุป แตมีผูสนใจจองซื้อหุนสามัญเกินกวาจํานวนที่จะจัดสรรสําหรับสวน
ของบุคคลทั่วไปหรือนักลงทุนสถาบัน เปนตน ทั้งนี้ การดําเนินการดังกลาวจะอยูภายใตดุลยพินิจของผูจัดการการ
จัดจําหนายและรับประกันการจําหนายแตเพียงผูเดียว โดยปฏิบัติตามกฎเกณฑที่เกี่ยวของและจะมีการแจงขาวใหนักลงทุน
ที่เกี่ยวของไดทราบโดยทั่วกันทางสื่อตาง ๆ ที่เหมาะสมตอไป
4. การจัดสรรหุนสามัญในครั้งนี้ เปนการปฏิบัติเพื่อใหสอดคลองกับคุณสมบัติที่กําหนดตามขอ 5(3) เรื่อง
การกระจายการถือหุนรายยอยภายใตขอบังคับตลาดหลักทรัพยฯ เรื่อง การรับหุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิเปนหลักทรัพย
จดทะเบียน พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2544 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม)
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6.6.1

วิธีจัดสรรหุนสามัญใหแกบุคคลทั่วไป

การจัดสรรหุนสามัญใหแกบุคคลทั่วไปใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดจําหนายหลักทรัพยแตละราย ตามที่ระบุไวใน
ขอ 6.2 โดยจะจัดสรรใหแกผูมีอุปการคุณ ผูที่เปนลูกคา หรือคาดวาจะเปนลูกคาของผูจัดจําหนายหลักทรัพย หรือผูมี
ความสัมพันธทางธุรกิจกอน จึงจัดสรรแกบุคคลอื่น ๆ ตอไป โดยจะทําการจัดสรรหุนสามัญใหแกบุคคลใดในจํานวนมาก
นอยเทาใดก็ได หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุนสามัญใหแกบุคคลใดก็ได ทั้งนี้ จํานวนหุนที่จัดสรรใหแกบุคคลทั่วไปจะมีจํานวน
ขั้นต่ํา [●] หุน และเพิ่มเปนจํานวนทวีคูณของ [●] หุน
หากยอดการจองซื้อหุนสามัญของผูจองซื้อบุคคลทั่วไปครบตามจํานวนที่กําหนดแลวผูจัดจําหนายหลักทรัพยตาม
ขอ 6.2 ขอสงวนสิทธิในการปดรับจองซื้อหุนสามัญของบุคคลทั่วไปกอนครบกําหนดระยะเวลาการจองซื้อ
6.6.2

วิธีจัดสรรหุนสามัญใหแกนักลงทุนสถาบัน

การจัดสรรหุนสามัญใหแกนักลงทุนสถาบัน ใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1โดยจะทําการจัดสรรหุนสามัญใหแกบุคคลใดในจํานวนมากนอยเทาใดก็ได หรือจะปฏิเสธ
การจัดสรรหุนสามัญใหแกบุคคลใดก็ได ทั้งนี้ จํานวนหุนที่จัดสรรใหแกนักลงทุนสถาบันทั่วไปจะมีจํานวนขั้นต่ํา [●] หุน และ
เพิ่มเปนจํานวนทวีคูณของ [●] หุน
หากยอดการจองซื้อหุนสามัญครบตามจํานวนที่กําหนดแลวผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
ขอสงวนสิทธิในการปดรับจองซื้อหุนสามัญกอนครบกําหนดระยะเวลาการจองซื้อ
6.6.3

วิธีจัดสรรหุนสามัญใหแกผูมีอุปการคุณของ บมจ. ไทยฟูดส กรุป

การจัดสรรหุนสามัญใหแกผูมีอุปการคุณของ บมจ. ไทยฟูดส กรุป ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการ และ/หรือ
ผูบริหารของ บมจ. ไทยฟูดส กรุป และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการ บมจ. ไทยฟูดส กรุป ไดมอบหมาย หรือผูจัดการการ
จัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย โดยจะทําการจัดสรรหุนสามัญใหแกบุคคลใดในจํานวนมากนอยเทาใดก็ได หรือจะ
ปฏิเสธการจัดสรรหุนสามัญใหแกบุคคลใดก็ได ทั้งนี้ จํานวนหุนที่จัดสรรใหแกผูมีอุปการคุณรายใดจะมีจํานวนขั้นต่ํา [●]
หุน และเพิ่มเปนจํานวนทวีคูณของ [●] หุน
หากปรากฏวายังมีจํานวนหุนสามัญคงเหลือภายหลังการจัดสรรใหแกผูมีอุปการคุณของ บมจ. ไทยฟูดส กรุป
ขางตน ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายอาจพิจารณาจัดสรรจํานวนหุนสามัญคงเหลือดังกลาวใหแก
นักลงทุนสถาบันหรือบุคคลทั่วไปเพิ่มเติม
6.6.4

วิธีจัดสรรหุนสามัญใหแกผูลงทุนในตางประเทศ

บมจ. ไทยฟูดส กรุป ตกลงมอบหมายให[ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายในตางประเทศ
(International Manager)] นําหุนจํานวนไมเกิน [●] หุน [ไปจําหนายตอใหผูลงทุนในตางประเทศ โดยการจําหนายตอใหผู
ลงทุนในตางประเทศจะอยูในดุลพินิจของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายในตางประเทศ (International
Manager)]
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6.7

วันและวิธีการจองและการชําระเงินคาจองซื้อหุนสามัญ

6.7.1

สําหรับบุคคลทั่วไป
ผูจองซื้อที่เปนบุคคลทั่วไปจะตองปฏิบัติตามวิธีการ ดังตอไปนี้

1) ผูจองซื้อจะตองจองซื้อหุนสามัญขั้นต่ํา จํานวน [●] หุน และจะตองเพิ่มเปนทวีคูณของ [●] หุน โดยผูจองซื้อ
ตองกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อใหถูกตองครบถวนและชัดเจน พรอมลงลายมือชื่อหากผูจองซื้อเปนนิติบุคคล
จะตองลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้นพรอมประทับตราสําคัญของบริษัท (ถามี) และแนบเอกสารประกอบ
การจองซื้อ ดังตอไปนี้
(ก) ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย:
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนที่ยังไมหมดอายุและ
ลงนามรับรองสําเนาถูกตองหรือในกรณีที่ไมมีบัตรประจําตัวประชาชนใหแนบสําเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจําตัว
ประชาชนที่ยังไมหมดอายุและ/หรือสําเนาทะเบียนบานหนาที่มีเลขประจําตัวประชาชนพรอมทั้งลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
(กรณีผูจองซื้อเปนผูเยาวจะตองแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเยาว (ถามี) คํายินยอมจากผูปกครอง (บิดา/
มารดา หรือผูแทนโดยชอบธรรม) สําเนาบัตรประชาชนที่ยังไมหมดอายุของผูปกครองและสําเนาทะเบียนบานที่ผูเยาวอาศัย
อยูพรอมใหผูปกครองลงนามรับรองสําเนาถูกตอง)
(ข) ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว:
หมดอายุพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง

สําเนาใบตางดาวหรือหนังสือเดินทางที่ยังไม

สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดย
(ค) ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย:
กระทรวงพาณิชยอายุไมเกิน 6 เดือนกอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคล
นั้นและประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนสําเนาใบตางดาวหรือสําเนาหนังสือ
เดินทางที่ยังไมหมดอายุ (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว
สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตั้งบริษัท
(ง) ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ:
(Certificateof Incorporation) หรือหนังสือแสดงความเปนนิติบุคคล (Affidavit) ที่ออกไมเกิน6 เดือนกอนวันจองซื้อ พรอม
ลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และแนบ
สําเนาใบตางดาวหรือสําเนาหนังสือเดินทางที่ยังไมหมดอายุ (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว
พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
ในกรณีท่มี อบอํานาจใหผูดูแลรักษาผลประโยชน (Custodian) เปนผูดําเนินการจองซื้อแทน: สําเนา
หนังสือมอบอํานาจจากผูจองซื้อมอบอํานาจใหผูดูแลรักษาผลประโยชนดําเนินการจองซื้อแทนพรอมแนบสําเนาเอกสารของ
ผูมอบอํานาจ ทั้งนี้ เอกสารดังกลาวใหเปนไปตามประเภทของผูจองซื้อที่ระบุไวขางตน (แลวแตกรณี) โดยเอกสารดังกลาว
ตองลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามแทนผูจองซื้อหรือผูดูแลรักษาผลประโยชน (แลวแตกรณี) และ
ประทับตราสําคัญนิติบุคคล (ถามี) พรอมเอกสารแสดงตนของผูดําเนินการจองซื้อแทน
(จ) กรณีที่ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย และตางดาวหรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศ
ไทยหรือตางประเทศเปนผูที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยหรือเปดบัญชีอื่น ๆ กับผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 6.2 และไดผาน
ขั้นตอนการรูจักลูกคาและตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา (Know Your Customer & Customer Due
Diligence : KYC/CDD) และไดดําเนินการจัดทําแบบประเมินความสามารถรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผูจดั
จําหนายหลักทรัพยแลว ภายในระยะเวลาตามขอบังคับของกลต. กําหนด ผูจองซื้อจะดําเนินการกรอกใบจองซื้อหุน และให
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ผูจองซื้อจัดสงใบจองซื้อที่ลงนามเรียบรอยแลวโดยไมตองแนบ KYC/CDD และ Suitability Test และเอกสารประกอบใด ๆ
ในการจองซื้อ ทั้งนี้ หากไมเปนไปตามเงื่อนไขที่กลาวขางตน ผูจองซือ้ จะตองแนบเอกสาร KYC/CDD และ
Suitability Test ที่กรอกรายละเอียดถูกตอง ครบถวน และชัดเจนพรอมลงลายมือชื่อผูจองซื้อใหแกผจู ัดจําหนาย
หลักทรัพย เพื่อเปนเอกสารประกอบใบจองซื้อ
(ฉ) การจองซื้อผานระบบออนไลน (Online) ผูจองซื้อสามารถจองซื้อผานชองทางเว็บไซตของผูจัด
จําหนายหลักทรัพย (เฉพาะกรณีที่ผูจัดจําหนายไดเตรียมระบบออนไลนสําหรับการจอง ไดแก [●]) โดยผูจองซื้อจะตองเปน
ผูที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยหรือบัญชีประเภทอื่น ๆ กับผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 6.2 ซึ่งผานขั้นตอนการรูจักลูกคา
และตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD) และ
ไดดําเนินการจัดทําแบบประเมินความสามารถรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผูจัดจําหนายหลักทรัพยกอนการจองซื้อ
โดยผูจัดจําหนายหลักทรัพยจะตองมีการควบคุมดูแลการจองซื้อผานระบบออนไลนที่รัดกุมเพียงพอ
สามารถตรวจสอบ
ตัวตนของผูจองซื้อได โดยใชชื่อผูใช (User Name) และรหัสผาน (Password Login) และผูจองซื้อตองยืนยันวาไดศึกษา
ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุนเพิ่มทุนในหนังสือชี้ชวนของหลักทรัพย และยินยอมผูกพันตามหนังสือชี้ชวนของหลักทรัพย
ดังกลาว โดยผูจองซื้อไมตองแนบเอกสารใด ๆ ประกอบใบจองซื้อ ทั้งนี้ ผูจัดจําหนายหลักทรัพยจะจัดใหมีหนังสือชี้ชวนใน
เว็บไซต(Website) ของผูจัดจําหนายหลักทรัพย
(ช) การจองซื้อผานทางโทรศัพทบันทึกเทป
ผูจองซื้อสามารถจองซื้อผานผูแนะนําการลงทุนของผูจัด
จําหนายหลักทรัพย (เฉพาะกรณีที่ผูจัดจําหนายหลักทรัพยไดเตรียมระบบการจองซื้อผานทางโทรศัพทบันทึกเทป ไดแก[●])
โดยผูจองซื้อจะตองเปนผูที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยหรือบัญชีประเภทอื่น ๆ กับผูจัดจําหนายหลักทรัพย โดยไดผานขั้นตอน
การรูจักลูกคาและตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา (Know Your Customer & Customer Due Diligence :
KYC/CDD) และไดดําเนินการจัดทําแบบประเมินความสามารถรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผูจัดจําหนายหลักทรัพย
แลวกอนการจองซื้อผานทางโทรศัพทบันทึกเทป โดยผูจัดจําหนายหลักทรัพยจะตองมีการควบคุมดูแลการจองซื้อผานทาง
โทรศัพทบันทึกเทปที่รัดกุมเพียงพอสามารถตรวจสอบความมีตัวตนของผูจองซื้อ และผูจองซื้อตองยืนยันวาไดศึกษาขอมูล
เกี่ยวกับการเสนอขายหุนเพิ่มทุนในหนังสือชี้ชวนของหลักทรัพย และยินยอมผูกพันตามหนังสือชี้ชวนของหลักทรัพยดังกลาว
โดยผูจองซื้อไมตองแนบเอกสารใด ๆ ประกอบการจองซื้อ ทั้งนี้ ผูจัดจําหนายหลักทรัพยจะจัดใหมีหนังสือชี้ชวนในเว็บไซต
(Website) ของผูจัดจําหนายหลักทรัพย โดยจะตองปฏิบัติตามดังนี้
- ผูแนะนําการลงทุนของผูจัดจําหนายหลักทรัพย ตองแจงการจัดสรรจํานวนหุนจองใหแกผูจองซื้อ
ผานทางโทรศัพทบันทึกเทป โดยระบุจํานวนหุนที่จัดสรร ราคาที่เสนอขาย จํานวนเงินที่ตองชําระ การฝากหุน วิธีการและ
วันที่ตองชําระราคา และแจงใหทราบวา ผูจองซื้อสามารถศึกษาขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุนเพิ่มทุนในหนังสือชี้ชวนผาน
เว็บไซต(Website) ของผูจัดจําหนายหลักทรัพย หรือจากหนังสือชี้ชวนผาน www.sec.or.th
- ผูแนะนําการลงทุนของผูจัดจําหนายหลักทรัพย
ตองตรวจสอบตัวตนของผูจองซื้อผานทาง
โทรศัพทบันทึกเทป เชน เลขประจําตัวประชาชน วันเดือนปเกิด ธนาคารที่ใชชําระโดยวิธีเงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกวา
“Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) กับผูจัดจําหนายหลักทรัพย หรือชื่อผูแนะนําการลงทุน เปนตน
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- ผูจองซื้อตองยืนยันทางวาจาวาไดรับทราบขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุนเพิ่มทุนในหนังสือชี้ชวน
และยินยอมยอมรับความเสี่ยงดังกลาวแลวผูแนะนําการลงทุนของผูจัดจําหนายหลักทรัพย
เมื่อรับคํายืนยันพรอม
รายละเอียดการจองซื้อผานทางโทรศัพทบันทึกเทป
ตองบันทึกคําสั่งการจองซื้อผานระบบที่ผูจัดจําหนายหลักทรัพย
จัดเตรียมให โดยระบบจะแสดงขอมูลการจองผานทางโทรศัพทบันทึกเทป ชื่อผูแนะนําการลงทุน วันและเวลาบันทึกการจอง
ซื้อผานระบบโดยผูจองซื้อผานทางโทรศัพทบันทึกเทปสามารถจองซื้อไดตั้งแตวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช
(ซ) หากผูจองซื้อไมสามารถดําเนินการจองซื้อผานระบบออนไลน (Online) หรือผานระบบโทรศัพทบันทึก
เทปได ผูจองซื้อสามารถทําการจองซื้อผานการกรอกใบจอง ตามวิธีการกรอกใบจองซื้อได
(ฌ) ภายหลังจากการจองซื้อ ผูจัดจําหนายหลักทรัพยจะตองแจงยืนยันการจองซื้อสําหรับผูจองซื้อผาน
ระบบออนไลน (Online) และผานระบบโทรศัพทบันทึกเทปตามชองทางที่ผูจัดจําหนายแตละรายไดกําหนดไว
(ญ) หากผูจองซื้อประสงคที่จะใชบริการของศูนยรับฝากหลักทรัพยโดยการฝากหลักทรัพยในบัญชีของ
บริษัทผูออกหลักทรัพยสมาชิกเลขที่ 600 (Issuer Account: A/C 600) ผูจองซื้อมีหนาที่ตองดําเนินการตามกฎหมาย
Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ในการปองกันการหลบเลี่ยงภาษีของบุคคลสัญชาติอเมริกันที่มีรายได
จากการทํางาน หรือลงทุนในประเทศอื่น ๆ โดยผูจองซื้อจะตองกรอกขอมูลในเอกสารประกอบการจองซื้อ ไดแก “เอกสาร
เพิ่ม เติมประกอบการจองซื้อ หลักทรั พ ยเ ฉพาะผูที่ป ระสงคนํ า หลัก ทรัพ ยฝากเข า บัญ ชี บ ริษัท ผูอ อกหลัก ทรัพ ย (Issuer
Account) เทานั้น” สําหรับผูจองซื้อที่เปนบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล และเอกสาร “แบบสอบถามสําหรับตรวจสอบสถานะ
FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล” สําหรับผูจองซื้อนิติบุคคลเทานั้น พรอมลงนามรับรองความถูกตองของขอมูล
และนําสงผูจัดจําหนายหลักทรัพยพรอมเอกสารจองซื้ออื่น ๆ โดยผูจัดจําหนายหลักทรัพยแตละรายจะนําสงขอมูลที่ระบุ
ขางตนใหแกศูนยรับฝากหลักทรัพย ทั้งนี้ หากผูจองซื้อไมประสงคจะกรอกหรือนําสงแบบสอบถามสําหรับตรวจสถานะ
FATCA หรือกรอกขอมูลไมครบถวน บมจ. ไทยฟูดส กรุป ขอสงวนสิทธิในการออกใบหุนในนามผูจองซื้อตามรายละเอียดที่
ระบุไวในขอ 6.10(3) ใหแกผูจองซื้อแทน ในกรณีนี้ ผูจองซื้ออาจไมสามารถขายหุนที่ไดรับจัดสรรในตลาดหลักทรัพยฯ ได
จนกวาจะไดรับใบหุน ซึ่งอาจจะไดรับภายหลังจากที่หุนไดเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ แลว
2) ผูจองซื้อสามารถจองซื้อไดที่สํานักงาน [สาขา] เว็บไซต (Website) และผานทางโทรศัพทบันทึกเทปของผูจัด
จําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 6.2 ภายในระยะเวลาการจองที่ผูจัดจําหนายแตละรายไดเปดชองทางในการจองซื้อไว
ให
- กรณีจองซื้อผานการกรอกใบจองซื้อ สามารถจองซื้อภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแตเวลา
09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ [●] ถึงวันที่ [●]
- กรณีการจองซื้อผานระบบออนไลน (Online) สามารถจองซื้อภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแตเวลา
09.00 น. ของวันที่ [●] ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ [●]
- กรณีการจองซื้อผานทางโทรศัพทบันทึกเทปสามารถจองซื้อภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแตเวลา
09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ [●] ถึงวันที่ [●]
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3) ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อเต็มจํานวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ โดยมีวิธีการชําระเงินดังนี้
3.1 ผูจองซื้อจะตองชําระเงินคาจองซื้อเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยชําระเปนเงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกวา
“Automatic Transfer System” หรือ“ATS”) หรือโดยหักจากเงินที่ฝากอยูกับผูจัดจําหนายหลักทรัพย ทั้งนี้ การชําระเงินคา
จองซื้ อ ผา นระบบเงิน โอนอั ตโนมั ติ จะกระทํ า ได เ ฉพาะผู จ องซื้อ ที่ ไ ด เ ปด บัญ ชี เพื่ อ ซื้อ ขายหลั ก ทรั พ ยกั บ ผู จั ดจํ า หน า ย
หลักทรัพย ตามขอ 6.2 ที่ไดดําเนินการแจงความประสงคใหโอนเงินเพื่อชําระคาภาระผูกพันโดยอัตโนมัติและระบบการโอน
เงินอัตโนมัติดังกลาวมีผลบังคับแลวในวันจองซื้อ
3.2 ในกรณีที่ผูจัดจําหนายตัดเงินจากระบบเงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกวา “Automatic Transfer
System” หรือ “ATS”) หรือเงินที่ฝากอยูกับผูจัดจําหนายหลักทรัพยไมผาน ผูจองซื้อจะตองชําระเงินคาจองซื้อเต็มจํานวนที่
จองซื้อ โดยชําระเปนเงินโอนเขาบัญชีตามที่ผูจัดจําหนายหลักทรัพยแตละราย (ตามที่ระบุไวในขอ 6.2) ระบุไวเทานั้น พรอม
สงหลักฐานการโอนเงินมายังผูจัดจําหนายหลักทรัพย โดยผูจัดจําหนายหลักทรัพยแตละรายจะดําเนินการโอนเงินของยอด
จองซื้อรวมในสวนของตนเขาบัญชีของผูออกหลักทรัพยตอไป
3.3 ในกรณี ที่ ผู จ องซื้ อ ไม ไ ด มี บั ญ ชี จ องซื้ อ กั บ ผู จั ด จํ า หน า ยหลั ก ทรั พ ย ที่ ผู จ องซื้ อ ประสงค จ ะจองซื้ อ
หลั กทรั พ ยดว ยตามที่ร ะบุไ วใ นขอ 6.2 หรือ ผูจองซื้ อ ที่มีบัญ ชีจ องซื้อ แตไ มสามารถชํา ระเงิน คาจองผานระบบเงิน โอน
อัตโนมัติ (หรือที่เรียกวา “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือเงินที่ฝากอยูกับผูจัดจําหนายหลักทรัพยได หรือมี
ความประสงคจะชําระเงินคาจองซื้อในวิธีอื่น ๆ ผูจองซื้อสามารถชําระเงินคาจองซื้อหุนตามจํานวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ
โดยมีวีธีการชําระเงินดังนี้
- หากทําการจองซื้อ วันที่[●]ตั้งแตเวลา9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. หรือกอนเวลา 12.00 น. ของ
วันที่[●]ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยชําระเปนเงินโอนเช็ค แคชเชียรเช็ค (หรือที่เรียกวา “เช็ค
ธนาคาร”) หรือดราฟทและตองสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักงานหักบัญชีในกรุงเทพมหานครไดภายใน 1 วันทําการ
เทานั้น โดยหากชําระเปนเช็คใหลงวันที่ [●] และ [●] และชื่อเจาของเช็คตองเปนชื่อเดียวกับชื่อผูจองซื้อเทานั้น และ
หากชําระเปนแคชเชียรเช็คหรือดราฟทใหลงวันที่ภายหลังวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใชบังคับ แตไมเกินวันที่ [●]
- หากทําการจองซื้อวันที่ [●] ตั้งแตเวลา 12:00 น. ถึงเวลา 16.00 น. และวันที่ [●] ตั้งแตเวลา
09:00 น. ถึงเวลา 16.00 น.ผูจองซื้อจะตองชําระคาจองซื้อเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยชําระเปนเงินโอนหรือ การโอนเงินผาน
ระบบบาทเนต เทานั้นกรณีโอนเงินผานระบบบาทเนตผูจองซื้อตองรับผิดชอบคาธรรมเนียมการโอนและหรือคาธรรมเนียม
อื่นใดที่เกิดจากการทําธุรกรรมโอนเงินทั้งหมด (จํานวนเงินที่ผูจัดจําหนายหลักทรัพยไดรับตองเทากับยอดจองซื้อเต็ม
จํานวน)
- ผูจองซื้อที่ชําระคาจองซื้อหุนดวยเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ใหขีดครอมสั่งจายบัญชีที่ผูจัด
จําหนายหลักทรัพยแตละราย (ตามที่ระบุไวในขอ 6.2) ระบุไวเทานั้น พรอมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู และเบอรโทรศัพทที่
ติดตอไดไวดานหลัง โดยผูจัดจําหนายหลักทรัพยแตละรายจะดําเนินการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมในสวนของตนเขาบัญชี
ของผูออกหลักทรัพยตอไป
- ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 6.2 จะนําเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ของผูจองซื้อทุกรายเขา
บัญชี ของผูจัดจําหนายหลักทรัพ ยเพื่อเรียกเก็บเงิน และจะตัดสิท ธิการจองซื้อ หุนสามัญของผูจองซื้อรายที่ธนาคารไม
สามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือ ดราฟทไดจากการเรียกเก็บเงินครั้งแรก
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3.4 กรณีผูจองซื้อไดจองซื้อผานระบบออนไลน และการจองซื้อผานโทรศัพทบันทึกเทป ผูจองซื้อจะตอง
ชําระเงินคาจองซื้อเต็มตามจํานวนที่จองซื้อ โดยชําระเปน เงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกวา “Automatic Transfer System”
หรือ “ATS”) หรือโดยการหักจากเงินที่ฝากอยูกับผูจัดจําหนายหลักทรัพย
4) ผูจองซื้อตองนําใบจองซื้อและเอกสารประกอบการจองซื้อในขอ 1) พรอมเงินคาจองซื้อตามขอ 3) มายื่นความ
ผูจัดการการจัดจําหนายและ
จํานงขอจองซื้อหุนและชําระเงินไดที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
รับประกันการจําหนายรวม หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ6.2 ตั้งแตเวลา 09:00 น. ถึงเวลา
16:00 น. ของวันที่ [●] ถึงวันที่ [●] ยกเวนผูจองซื้อผานทางระบบออนไลน (Online) และผูจองซื้อผานทางโทรศัพทบันทึก
เทปที่ชําระคาจองซื้อผานระบบเงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกวา “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือโดยการ
หักจากเงินที่ฝากอยูกับผูจัดจําหนายหลักทรัพย ผูจองซื้อไมตองนําสงใบจองซื้อหรือเอกสารประกอบการจองซื้อ
5) ผูที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและไดชําระคาจองซื้อไวแลวจะยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไมได ทั้งนี้
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายรวม
หรือผูจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนายมีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผูจองซื้อที่ดําเนินการไมครบถวนตามขอ 6.7.1 (1) – (4)
6.7.2

สําหรับนักลงทุนสถาบัน
ผูจองซื้อที่เปนนักลงทุนสถาบันจะตองปฏิบัติตามวิธีการดังตอไปนี้

(ก) ผูจองซื้อจะตองจองซื้อหุนสามัญขั้นต่ํา จํานวน [●] หุนและจะตองเพิ่มเปนทวีคูณของ [●] หุนโดยผูจองซื้อ
ตองกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อใหถูกตองครบถวนและชัดเจนพรอมลงลายมือชื่อ หากผูจองซื้อเปนนิติบุคคล
จะตองลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้นพรอมประทับตราสําคัญของบริษัท
(ถามี)
และแนบเอกสาร
ประกอบการจองซื้อ ดังตอไปนี้
- ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย:
สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดย
กระทรวงพาณิชยอายุไมเกิน 6 เดือนกอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคล
นั้นและประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนสําเนาใบตางดาวหรือสําเนาหนังสือ
เดินทางที่ยังไมหมดอายุ (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาวพรอมรับรองสําเนาถูกตอง
- ผูจ องซื้อ ประเภทนิติบุคคลที่ จ ดทะเบีย นในตา งประเทศ: สํ า เนาหนัง สือ สํา คัญ การจัดตั้ง บริษั ท
(Certificateof Incorporation) หรือหนังสือแสดงความเปนนิติบุคคล (Affidavit) ที่ออกไมเกิน6 เดือนกอนวันจองซื้อ พรอม
ลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และแนบ
สําเนาใบตางดาวหรือสําเนาหนังสือเดินทางที่ยังไมหมดอายุ (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว
พรอมรับรองสําเนาถูกตอง - ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่มอบอํานาจใหผูดูแลรักษาผลประโยชน (Custodian) เปน
ผูดําเนินการจองซื้อแทน: สําเนาหนังสือมอบอํานาจจากผูจองซื้อมอบอํานาจใหผูดูแลรักษาผลประโยชนดําเนินการจองซื้อ
แทนพรอมแนบสําเนาเอกสารของผูมอบอํานาจ ทั้งนี้ เอกสารดังกลาวใหเปนไปตามประเภทของผูจองซื้อที่ระบุไวขางตน
(แลวแตกรณี) โดยเอกสารดังกลาวตองลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามแทนผูจองซื้อหรือผูดูแลรักษา
ผลประโยชน (แลวแตกรณี) และประทับตราสําคัญนิติบุคคล (ถามี)พรอมเอกสารแสดงตนของผูดําเนินการจองซื้อแทน
- แบบฟอรมการแสดงตนและตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริง (KYC/CDD Form) สําหรับผูจองซื้อ ซึ่งถือ
เปนผูทําธุรกรรมครั้งคราวประเภทนิติบุคคล

สวนที่ 3 หนา 16

บริษัท ไทยฟูดส กรุป จํากัด (มหาชน)

(ข) ผูจองซื้อสามารถจองซื้อไดที่สํานักงานของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไว
ในขอ 6.2.1 ภายในระยะเวลาการจองซื้อคือตั้งแตเวลา 9:00 น. – 16:00 น. ของวันที่ [●] ถึงวันที่ [●]
(ค) ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อเต็มจํานวนที่จองซื้อโดยวิธีชําระเงินมีดังนี้
- หากทําการจองซื้อในวันที่ [●] เวลา 9:00 น. – 16:00 น. หรือกอนเวลา 12.00 น. ของวันที่ [●] ผูจองซื้อ
สามารถชําระเงินคาจองซื้อโดยชําระเปน (1) การโอนเงินหรือการโอนเงินผานระบบบาทเนต (BAHTNET) (2) เช็ค แคชเชียร
เช็ค (หรือที่เรียกวา “เช็คธนาคาร”) หรือดราฟทโดยเช็คแคชเชียรเช็คดราฟทนั้น ๆ ตองสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักงาน
หักบัญชีในกรุงเทพมหานครไดภายใน 1 วันทําการเทานั้น ทั้งนี้ การชําระเงินคาจองซื้อเปนเช็คหรือแคชเชียรเช็คหรือดราฟท
ใหขีดครอมสั่งจายบัญชีธนาคารที่ผจู ัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1 กําหนด
พรอมทั้งเขียนชื่อนามสกุลและหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดไวดานหลัง
- หากชําระเปนเช็คใหลงวันที่ [ ] และ [ ] และชื่อเจาของเช็คตองเปนชื่อเดียวกับชื่อผูจองซื้อเทานั้น
และหากชําระเปนแคชเชียรเช็คหรือดราฟท ใหลงวันที่ภายหลังวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใชบังคับ แตไมเกินวันที่ [ ]
- หากทําการจองซื้อวันที่ [●] ตั้งแตเวลา 12:00 น. ถึง เวลา 16.00 น. และ วันที่วันที่ [●] ตั้งแตเวลา 9.00
น. ถึงเวลา 16.00 น.ผูจองซื้อจะตองชําระคาจองซื้อดวยการโอนเงินหรือการโอนเงินผานระบบบาทเนต (BAHTNET) เทานั้น
ทั้งนี้ การโอนเงินผานระบบบาทเนตผูจองซื้อตองรับผิดชอบคาธรรมเนียมการโอนและหรือคาธรรมเนียมอื่นใด
ที่เกิดจากการทําธุรกรรมโอนเงินทั้งหมด (จํานวนเงินที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายไดรับตองเทากับ
ยอดจองซื้อเต็มจํานวน)
(ง) ผูจองซื้อที่ชําระเงินคาจองซื้อดวยการโอนเงินการโอนเงินผานระบบบาทเนต (BAHTNET)เช็คแคชเชียรเช็คหรื
อดราฟทใหโอนเงินคาจองซื้อหรือขีดครอมและสั่งจายเช็คเขาบัญชีจองซื้อหุนที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนายตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1 กําหนด ซึ่งผูจองซื้อสามารถสอบถามชื่อและเลขที่บัญชีจองซื้อไดจากผูจัดการการจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนาย โดยผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายจะเปนผูทําการโอนเงินของ
ยอดจองซื้อรวมในสวนของตนใหกับบริษัท
(จ) ผูจองซื้อตองนําใบจองซื้อและเอกสารประกอบการจองซื้อในขอ (ก) พรอมเงินคาจองซื้อในขอ (ค) หรือ
หลักฐานที่แสดงวามีการชําระคาจองซื้อหุนสามัญมายื่นความจํานงขอจองซื้อและชําระเงินไดที่ผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1 ตั้งแตเวลา 9:00 น. – 16:00 น. ของวันที่ [●] ถึงวันที่ [●] โดยในการจอง
ซื้อเจาหนาที่ที่รับจองซื้อจะลงลายมือชื่อรับจองเพื่อเปนหลักฐานในการรับจองซื้อหุนสามัญใหแกผูจองซื้อ
(ฉ) ผูที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและไดชําระคาจองซื้อไวแลวจะยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไมได ทั้งนี้
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายมีสิทธิยกเลิกการจองซื้อ
ของผูจองซื้อที่ดําเนินการไมครบถวนตามขอ (ก) – (จ) ได
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6.7.3

สําหรับผูมีอุปการคุณของ บมจ. ไทยฟูดส กรุป
ผูจองซื้อที่เปนผูมีอุปการคุณของ บมจ. ไทยฟูดส กรุป จะตองปฏิบัติตามวิธีการดังตอไปนี้

1) ผูจองซื้อจะตองจองซื้อหุนสามัญขั้นต่ําจํานวน [●] หุนและจะตองเพิ่มเปนทวีคูณของ [●] หุน โดยผูจองซื้อ
ตองกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อใหถูกตองครบถวนและชัดเจนพรอมลงลายมือชื่อ หากผูจองซื้อเปนนิติบุคคล
จะตองลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้นพรอมประทับตราสําคัญของบริษัท (ถามี) และแนบเอกสาร
ประกอบการจองซื้อ ดังตอไปนี้
(ก) ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย: สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนที่ยังไมหมดอายุและลงนาม
รับรองสําเนาถูกตอง หรือในกรณีที่ไมมีบัตรประจําตัวประชาชนใหแนบสําเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจําตัว
ประชาชนที่ยังไมหมดอายุและ/หรือสําเนาทะเบียนบานหนาที่มีเลขประจําตัวประชาชนพรอมทั้งลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
(กรณีผูจองซื้อเปนผูเยาวจะตองแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเยาว (ถามี) คํายินยอมจากผูปกครอง (บิดา/
มารดา หรือผูแทนโดยชอบธรรม) สําเนาบัตรประชาชนที่ยังไมหมดอายุของผูปกครองและสําเนาทะเบียนบานที่ผูเยาวอาศัย
อยูพรอมใหผูปกครองลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว:
รับรองสําเนาถูกตอง)

สําเนาใบตางดาวหรือหนังสือเดินทางพรอมลงนาม

(ค) ผูจ องซื้อ ประเภทนิ ติบุ ค คลที่ จ ดทะเบี ย นในประเทศไทย: สํา เนาหนั ง สื อ รั บ รองนิ ติ บุ ค คลที่ อ อกโดย
กระทรวงพาณิชยอายุไมเกิน 6 เดือนกอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคล
นั้นและประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนสําเนาใบตางดาวหรือสําเนาหนังสือ
เดินทางที่ยังไมหมดอายุ (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาวพรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ง) ผูจ องซื้อ ประเภทนิติบุคคลที่ จ ดทะเบี ย นในตา งประเทศ: สํ า เนาหนัง สือ สํา คัญ การจัดตั้ง บริษั ท
(Certificateof Incorporation) หรือหนังสือแสดงความเปนนิติบุคคล (Affidavit) ที่ออกไมเกิน 6 เดือนกอนวันจองซื้อ พรอม
ลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และแนบ
สําเนาใบตางดาวหรือสําเนาหนังสือเดินทางที่ยังไมหมดอายุ (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว
พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(จ) กรณีที่ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย และตางดาวหรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศ
ไทยหรือตางประเทศ เปนผูที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยหรือเปดบัญชีอื่น ๆ กับผูจัดการการจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ
6.2.1และไดผานขั้นตอนการรูจักลูกคาและตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา (Know Your Customer &
Customer Due Diligence : KYC/CDD) และไดดําเนินการจัดทําแบบประเมินความสามารถรับความเสี่ยง (Suitability
Test) กับผูจัดการการจัดจําหนายหลักทรัพยแลว ภายในระยะเวลาตามขอบังคับของสํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด ผูจองซื้อจะ
ดําเนินการกรอกใบจองซื้อหุน และใหผูจองซื้อจัดสงใบจองซื้อที่ลงนามเรียบรอยแลว โดยไมตองแนบ KYC/CDD และ
Suitability Test และเอกสารประกอบใด ๆ ในการจองซื้อ ทั้งนี้ หากไมเปนไปตามเงื่อนไขที่กลาวขางตน ผูจองซื้อ
จะตองแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ที่กรอกรายละเอียดถูกตอง ครบถวน และชัดเจนพรอมลง
ลายมือชื่อผูจองซื้อใหแกผูจัดจําหนายหลักทรัพย เพื่อเปนเอกสารประกอบใบจองซื้อ
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(ฉ) หากผูจองซื้อประสงคที่จะใชบริการของศูนยรับฝากหลักทรัพยโดยการฝากหลักทรัพยในบัญชีของ
บริษัทผูออกหลักทรัพยสมาชิกเลขที่ 600 (Issuer Account: A/C 600) ผูจองซื้อมีหนาที่ตองดําเนินการตามกฎหมาย
Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ในการปองกันการหลบเลี่ยงภาษีของบุคคลสัญชาติอเมริกันที่มีรายได
จากการทํางาน หรือลงทุนในประเทศอื่น ๆ โดยผูจองซื้อจะตองกรอกขอมูลในเอกสารประกอบการจองซื้อ ไดแก “เอกสาร
เพิ่ม เติมประกอบการจองซื้อ หลักทรัพ ย เ ฉพาะผูที่ป ระสงคนํ า หลัก ทรัพ ย ฝากเขา บัญ ชี บ ริ ษัท ผูอ อกหลั ก ทรั พ ย (Issuer
Account) เทานั้น” สําหรับผูจองซื้อที่เปนบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล และเอกสาร “แบบสอบถามสําหรับตรวจสอบสถานะ
FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล” สําหรับผูจองซื้อนิติบุคคลเทานั้น พรอมลงนามรับรองความถูกตองของขอมูล
และนําสงผูจัดการการจัดจําหนายหลักทรัพยพรอมเอกสารจองซื้ออื่น ๆ โดยผูจัดการการจัดจําหนายหลักทรัพยจะนําสง
ขอมูลที่ระบุขางตนใหแกศูนยรับฝากหลักทรัพย ทั้งนี้ หากผูจองซื้อไมประสงคจะกรอกหรือนําสงแบบสอบถามสําหรับตรวจ
สถานะ FATCA หรือกรอกขอมูลไมครบถวน บมจ. ไทยฟูดส กรุป ขอสงวนสิทธิในการออกใบหุนในนามผูจองซื้อตาม
รายละเอียดที่ระบุไวในขอ 6.10(3) ใหแกผูจองซื้อแทน ในกรณีนี้ ผูจองซื้ออาจไมสามารถขายหุนที่ไดรับจัดสรรในตลาด
หลักทรัพยฯ ได จนกวาจะไดรับใบหุน ซึ่งอาจจะไดรับภายหลังจากที่หุนไดเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ แลว
2) ผูจองซื้อสามารถจองซื้อไดที่สํานักงาน ของผูจัดการการจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1
ภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแตเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ [●] ถึงวันที่ [●]
3) ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อเต็มจํานวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ โดยมีวิธีการชําระเงินดังนี้
3.1 ผูจองซื้อจะตองชําระเงินคาจองซื้อเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยชําระเปนเงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกวา
“Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือโดยหักจากเงินที่ฝากอยูกับผูจัดจําหนายหลักทรัพย ทั้งนี้ การชําระเงินคา
จองซื้อผานระบบเงินโอนอัตโนมัติ จะกระทําไดเฉพาะผูจองซื้อที่ไดเปดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพยกับผูจัดการการจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนายตามขอ 6.2.1 ที่ไดดําเนินการแจงความประสงคใหโอนเงินเพื่อชําระคาภาระผูกพันโดย
อัตโนมัติและระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกลาวมีผลบังคับแลวในวันจองซื้อ
3.2 ในกรณีที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตัดเงินจากระบบเงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่
เรียกวา “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือเงินที่ฝากอยูกับผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนายไมผาน ผูจองซื้อจะตองชําระเงินคาจองซื้อเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยชําระเปนเงินโอนเขาบัญชีตามที่ผูจัดการการจัด
จํา หน า ยและรั บ ประกัน การจํ า หน า ยระบุ ไ วเ ท า นั้ น พร อ มส ง หลัก ฐานการโอนเงิ น มายั ง ผู จั ด การการจั ด จํ า หน า ยและ
รับประกันการจําหนาย โดยผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายจะดําเนินการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมใน
สวนของตนเขาบัญชีของผูออกหลักทรัพยตอไปตามเงื่อนไขของสัญญาที่เกี่ยวของ
3.3 ในกรณีที่ผูจองซื้อไมไดมีบัญชีจองซื้อกับผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายที่ผูจอง
ซื้อประสงคจะจองซื้อหลักทรัพยดวยตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1 หรือผูจองซื้อที่มีบัญชีจองซื้อ แตไมสามารถชําระเงินคาจอง
ผานระบบเงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกวา “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือเงินที่ฝากอยูกับผูจัดการการจัด
จําหนายหลักทรัพยได หรือมีความประสงคจะชําระเงินคาจองซื้อในวิธีอื่น ๆ ผูจองซื้อสามารถชําระเงินคาจองซื้อหุนตาม
จํานวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ โดยมีวีธีการชําระเงินดังนี้
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- หากทําการจองซื้อในวันที่ [●] ตั้งแตเวลา 09:00 น. ถึงเวลา 16:00 น. หรือกอนเวลา 12.00 น.
ของวันที่ [●] ผูจองซื้อจะตองชําระเงินคาจองซื้อเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยชําระเปนเงินโอนเช็ค แคชเชียรเช็ค (หรือที่เรียกวา
“เช็คธนาคาร”) หรือดราฟทและตองเรียกเก็บเงินไดจากสํานักงานหักบัญชีในกรุงเทพมหานครไดภายใน 1 วันทําการเทานั้น
โดยหากชําระเปนเช็คใหลงวันที่ [●] และ [●] และชื่อเจาของเช็คตองเปนชื่อเดียวกับชื่อผูจองซื้อเทานั้น และหาก
ชําระเปนแคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ใหลงวันที่ภายหลังวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใชบังคับ แตไมเกินวันที่ [●]
- หากทําการจองซื้อวันที่ [●] ตั้งแตเวลา 12:00 น. ถึงเวลา 16.00 น. และวันที่ [●] ตั้งแตเวลา
9:00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ผูจองซื้อจะตองชําระคาจองซื้อเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยชําระเปนเงินโอนหรือการโอนเงินผาน
ระบบบาทเนตเทานั้น
กรณีโอนเงินผานระบบบาทเนตผูจองซื้อตองรับผิดชอบคาธรรมเนียมการโอนและหรือคาธรรมเนียมอื่น
ใดที่เกิดจากการทําธุรกรรมโอนเงินทั้งหมด (จํานวนเงินที่ผูจัดการการจําหนายหลักทรัพยไดรับตองเทากับยอดจองซื้อเต็ม
จํานวน)
- ผู จ องซื้ อ ที่ ชํ า ระค า จองซื้ อ หุ น ด ว ยเช็ ค แคชเชี ย ร เ ช็ ค หรื อ ดร า ฟท ให ขี ด คร อ มสั่ ง จ า ยบั ญ ชี ที่
ผูจัดการการจัดจําหนายหลักทรัพย ระบุไวเทานั้น พรอมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู และเบอรโทรศัพทที่ติดตอไดไวดานหลัง
โดยผู จั ด การการจั ด จํ า หน า ยหลั ก ทรั พ ย จ ะดํ า เนิ น การโอนเงิ น ของยอดจองซื้ อ รวมในส ว นของตนเข า บั ญ ชี ข องผู อ อก
หลักทรัพยตอไปตามเงื่อนไขของสัญญาที่เกี่ยวของ
- ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายจะนําเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟทของผูจอง
ซื้อทุกรายเขาบัญชีของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายเพื่อเรียกเก็บเงิน และจะตัดสิทธิการจองซื้อหุน
สามัญของผูจองซื้อรายที่ธนาคารไมสามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือ ดราฟทไดจากการเรียกเก็บเงินครั้งแรก
3.4

ระยะเวลาการชําระเงินคาจองซื้อหลักทรัพย สามารถจําแนกระยะเวลาการชําระเงินได ดังนี้
-

เงินโอน สามารถชําระได ระหวางวันที่ [●] เวลา 09.00 น. ถึงวันที่ [●] เวลา 16.00 น.

- เงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกวา “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) เงินที่ฝากอยูกับ
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย เช็ค หรือแคชเชียรเช็ค หรือดราฟท สามารถชําระไดเฉพาะตามเวลา
ทําการของบริษัทหลักทรัพย ตามรายละเอียดในขอ 3.1 3.2 และ 3.3
4) ผูจองซื้อตองนําใบจองซื้อและเอกสารประกอบการจองซื้อในขอ1) พรอมเงินคาจองซื้อตามขอ 3) มายื่นความ
จํานงขอจองซื้อหุนและชําระเงินไดที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1 ตั้งแตเวลา
09:00 น. ถึงเวลา 16:00 น. ของวันที่ [●] เวลา 09.00 น. ถึงวันที่ [●]
5) ผูที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและไดชําระคาจองซื้อไวแลวจะยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไมได ทั้งนี้
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายมีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผูจองซื้อที่ดําเนินการไมครบถวนตามขอ
6.7.3 (1) – (4)
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6.8

การจัดสรรในกรณีที่มีผูจองซื้อหลักทรัพยเกินกวาจํานวนหลักทรัพยที่เสนอขาย

6.8.1

สําหรับบุคคลทั่วไป

ในกรณีที่มีการจองซื้อหุนสามัญเกินกวาจํานวนหุนสามัญที่เสนอขายแกบุคคลทั่วไปใหอยูในดุลยพินิจของผูจัด
จําหนายหลักทรัพยแตละรายในสวนของตน ตามที่ระบุไวในขอ 6.2
6.8.2

สําหรับนักลงทุนสถาบัน

ในกรณีที่การจองซื้อหุนสามัญเกินกวาจํานวนหุนสามัญที่เสนอขายแกนักลงทุนสถาบันใหอยูในดุลยพินิจของ
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1
6.8.3

สําหรับผูมีอุปการคุณของ บมจ. ไทยฟูดส กรุป

ในกรณีที่การจองซื้อหุนสามัญเกินกวาจํานวนหุนสามัญที่เสนอขายแกผูมีอุปการคุณของ บมจ. ไทยฟูดส กรุป
ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการและ/หรือผูบริหารของ บมจ. ไทยฟูดส กรุป และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการของ บมจ.
ไทยฟูดส กรุป ไดมอบหมายหรือผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1
6.9

วิธีการคืนเงินคาจองซื้อหลักทรัพย

6.9.1

กรณีผูจองซื้อไมไดรับการจัดสรรหุนสามัญ

ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 6.2 ในสวนของตนแตละราย ซึ่งเปนผูรับจองซื้อหุนสามัญจากผูจองซื้อ
ที่ไมไดรับการจัดสรรหุนสามัญรายนั้น ๆ จะดําเนินการใหมีการคืนเงินคาจองซื้อหุนสามัญผานตนโดยไมมีดอกเบี้ยและ/หรือ
คาเสียหายใด ๆ ตามที่ผูจองซื้อระบุไวในใบจองซื้อ กลาวคือ การโอนเงินคาจองซื้อเขาบัญชีธนาคารของผูจองซื้อผานระบบ
การโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกวา “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือ นําฝากเขาบัญชีเงินฝากที่ผูจองซื้อมี
อยูกับผูจัดจําหนายหลักทรัพย หรือจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายผูจองซื้อตามชื่อที่ระบุไวในใบจองซื้อและสงทาง
ไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อภายใน 14 วันนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ โดยผูจองซื้อจะเปน
ผูรับผิดชอบคาธรรมเนียมการโอนเงินหรือคาธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คตางสํานักหักบัญชีหรือเช็คตางธนาคาร (ถามี) ทั้งนี้
ในกรณีที่ไมสามารถคืนเงินคาจองซื้อหุนสามัญใหแกผูจองซื้อหุนไดภายในระยะเวลา 14 วันนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการ
จองซื้อผูจองซื้อจะไดรับดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.50 ตอป โดยคํานวณจากจํานวนเงินคาจองซื้อหุนสามัญที่ไมไดรับการ
จัดสรรคืนนับจากวันที่พนกําหนดเวลา 14 วันดังกลาวจนถึงวันที่ไดมีการชําระคืนตามวิธีดังกลาวขางตน อยางไรก็ดี ไมวาใน
กรณีใด ๆ หากไดมีการโอนเงินคาจองซื้อเขาบัญชีธนาคารของผูจองซื้อผานระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกวา
“AutomaticTransfer System” หรือ “ATS”)หรือ นําฝากเขาบัญชีเงินฝากที่ผูจองซื้อมีอยูกับผูจัดจําหนายหลักทรัพยหรือสง
เช็คคืนเงินคาจองซื้อหุนทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับคืนเงินคาจอง
ซื้อแลวโดยชอบและผูจองซื้อจะไมมสี ิทธิเรียกรองดอกเบี้ยและ/หรือคาเสียหายใด ๆ อีกตอไป
ทั้งนี้ หากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินเขาบัญชีธนาคารของผูจองซื้อหรือการสูญหายในการจัดสงเช็คซึ่งไมใช
ความผิดของผูจัดจําหนายหลักทรัพย เชน ขอมูลชื่อที่อยูของผูจองซื้อไมชัดเจนหรือไมครบถวนตามไดระบุไวในใบจองซื้อผู
จัดจําหนายหลักทรัพยจะไมรับผิดชอบตอความผิดพลาดดังกลาว
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6.9.2

กรณีผูจองซื้อไดรับการจัดสรรหุนสามัญนอยกวาจํานวนหุน สามัญที่จองซื้อ

ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 6.2 ในสวนของตนแตละราย ซึ่งเปนผูรับจองซื้อหุนสามัญจากผูจองซื้อ
หุนที่ไมไดรับการจัดสรรหุนรายนั้น ๆ จะดําเนินการใหมีการคืนเงินคาจองซื้อหุนสามัญในสวนที่ไมไดรับการจัดสรรใหแกผู
จองซื้อหุนทุกรายผานตนโดยไมมีดอกเบี้ยและ/หรือคาเสียหายใด ๆ ตามที่ผูจองซื้อระบุไวในใบจองซื้อ กลาวคือ การโอนเงิน
คาจองซื้อเขาบัญชีธนาคารของผูจองซื้อผานระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกวา “Automatic Transfer System” หรือ
“ATS”) หรือนําฝากเขาบัญชีเงินฝากที่ผูจองซื้อมีอยูกับผูจัดจําหนายหลักทรัพยหรือจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายผูจอง
ซื้อตามชื่อที่ระบุไวในใบจองซื้อและสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อภายใน 14 วัน นับจากวัน
สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ โดยผูจองซื้อจะเปนผูรับผิดชอบคาธรรมเนียมการโอนเงินหรือคาธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คตาง
สํานักหักบัญชีหรือเช็คตางธนาคาร (ถามี) ทั้งนี้ ในกรณีที่ไมสามารถคืนเงินคาจองซื้อหุนสามัญใหแกผูจองซื้อไดภายใน
ระยะเวลา 14 วันนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อผูจองซื้อจะไดรับดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.50 ตอป โดยคํานวณ
จากจํานวนเงินคาจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรรคืนนับจากวันที่พนกําหนดเวลา 14 วันดังกลาว จนถึงวันที่ไดมีการชําระคืน
ตามวิธีการดังกลาวขางตน อยางไรก็ดี ไมวาในกรณีใด ๆ หากไดมีการโอนเงินคาจองซื้อเขาบัญชีธนาคารของผูจองซื้อผาน
ระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกวา “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือสงเช็คคืนเงินคาจองซื้อทาง
ไปรษณียลงทะเบียนตามที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกตองแลวใหถือวาผูจองซื้อไดรับคืนเงินคาจองซื้อแลวโดยชอบและผูจองซื้อ
จะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ยและ/หรือคาเสียหายใด ๆ อีกตอไป
ทั้งนี้ หากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินเขาบัญชีธนาคารของผูจองซื้อหรือการสูญหายในการจัดสงเช็ค ซึ่งไมใช
ความผิดของผูจัดจําหนายหลักทรัพย เชน ขอมูลชื่อที่อยูของผูจองซื้อไมชัดเจนหรือไมครบถวนตามไดระบุไวในใบจองซื้อ
ผูจัดจําหนายหลักทรัพยจะไมรับผิดชอบตอความผิดพลาดดังกลาว
6.9.3 กรณีผูจองซื้อไมไดรับการจัดสรรหุนเนื่องมาจากการที่ไมสามารถเรียกเก็บเงินคาจองซื้อหุนตามเช็คที่
จายคาจองซื้อหุนหรือเนื่องจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ
ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 6.2 ในสวนของตนแตละราย ซึ่งเปนผูรับจองซื้อหุนสามัญจากผูจองซื้อ
ที่ไมไดรับการจัดสรรหุนรายนั้น ๆ จะดําเนินการใหมีการคืนเช็คคาจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อที่ไมไดรับการจัดสรรหุนสามัญ
อันเนื่องมาจากการถูกตัดสิทธิการจองซื้อ เพราะไมสามารถเรียกเก็บเงินคาจองซื้อตามเช็คที่สั่งจายคาจองซื้อหุนได หรือ
เนื่องจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ โดยผูจองซื้อตองติดตอขอรับเช็คฉบับดังกลาวคืนจากผูจัดจําหนายหลักทรัพย
ตามที่ระบุไวในขอ 6.2 ซึ่งเปนผูรับจองซื้อภายใน 30 วันนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ
6.9.4

กรณีมีการยกเลิกการเสนอขายหุน

(ก) ในกรณีที่เกิดเหตุการณตามที่ระบุไวในขอ 6.3 เงื่อนไขในการจัดจําหนายหลักทรัพย บมจ. ไทยฟูดส กรุป
และ/หรือผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย[และ/หรือ[ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
ในต า งประเทศ](International
Manager)]ใช สิ ท ธิ ย กเลิ ก เสนอขายหุ น สามั ญ และจั ด จํ า หน า ยหุ น สามั ญ ให ถื อ ว า
ผูจองซื้อไดใชสิทธิยกเลิกการจองซื้อหุนสามัญทันที
(ข) กรณีที่เกิดเหตุการณอื่นใดที่ทําให บมจ. ไทยฟูดส กรุป ที่ออกหลักทรัพยตองระงับหรือหยุดการเสนอขาย
หลักทรัพยหรือไมสามารถสงมอบหลักทรัพยที่เสนอขายไดผูจองซื้อมีสิทธิที่จะยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพยโดยผูจองซื้อ
จะตองแจงความประสงคตอผูจัดจําหนายหลักทรัพยซึ่งเปนผูรับจองซื้อตามที่ระบุไวในขอ 6.2 ภายใน 5 วันทําการนับแต
วันที่เกิดเหตุการณดังกลาว
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หากเกิดเหตุการณตาม (ก) หรือ (ข) และผูจองซื้อไดใชสิทธิยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพยผูจัดจําหนายหลักทรัพย
ที่รับจองซื้อหุนสามัญจากผูจองซื้อหุนที่ยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพยดังกลาว
จะดําเนินการคืนเงินคาจองซื้อโดยไมมี
ดอกเบี้ยและ/หรือคาเสียหายใด ๆ ใหแกผูจองซื้อรายนั้น ๆ ตามชื่อที่ระบุไวในใบจองซื้อ โดยการโอนเงินอัตโนมัติเขาบัญชีใน
ชื่อผูจองซื้อกรณีผูจองซื้อชําระดวยวิธีโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกวา “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือ
นําฝากเขาบัญชีเงินฝากที่ผูจองซื้อมีอยูกับผูจัดจําหนายหลักทรัพย หรือจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายผูจองซื้อตามชื่อ
ที่ระบุไวในใบจองซื้อและสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อภายใน 14 วันนับจากวันที่สิ้นสุดระยะ
การจองซื้อหรือนับแตวันที่เกิดเหตุการณตาม (ข) ทั้งนี้ ในกรณีที่ไมสามารถคืนเงินคาจองซื้อในสวนที่ไมไดรับจัดสรรใหแก
ผูจองซื้อภายในระยะเวลาดังกลาว ผูจัดจําหนายหลักทรัพยรายที่มีหนาที่รับผิดชอบในการสงคืนเงินดังกลาวจะตองชําระ
ดอกเบี้ยใหแกผูจองซื้อในอัตรารอยละ 7.50 ตอป โดยคํานวณจากจํานวนเงินคาจองซื้อที่ไมไดรับการจัดสรรหุนสามัญคืนนับ
จากวันที่พนกําหนดเวลา 14 วันดังกลาว จนถึงวันที่ไดมกี ารชําระคืนตามวิธีการดังกลาวขางตน อยางไรก็ดี ไมวากรณีใด ๆ
หากไดมีการโอนเงินคาจองซื้อเขาบัญชีธนาคารของผูจองซื้อผานระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกวา “Automatic
Transfer System” หรือ “ATS”) หรือนําฝากเขาบัญชีเงินฝากที่ผูจองซื้อมีอยูกับผูจัดจําหนายหลักทรัพยหรือสงเช็คคืนเงินคา
จองซื้อหุนทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับเงินจองซื้อคืนแลว
โดยชอบและผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ยและ/หรือคาเสียหายใด ๆ อีกตอไป
ทั้งนี้ หากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินเขาบัญชีธนาคารของผูจองซื้อ หรือการสูญหายในการจัดสงซึ่งไมใช
ความผิดของผูจัดจําหนายหลักทรัพย เชน ขอมูลชื่อที่อยูของผูจองซื้อไมชัดเจนหรือไมครบถวนตามไดระบุไวในใบจองซื้อ
ผูจัดจําหนายหลักทรัพยจะไมรับผิดชอบตอความผิดพลาดดังกลาว
6.10

วิธีการสงมอบหลักทรัพย

ปจจุบันบริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด (“ศูนยรับฝากหลักทรัพย”) ไดตกลงรับหนาที่เปน
นายทะเบียนหุนสามัญใหกับ บมจ. ไทยฟูดส กรุป และใหบริการรับฝากใบหุนที่จองซื้อในการเสนอขายครั้งนี้กลาวคือผูจอง
ซื้อสามารถใชบริการของศูนยรับฝากหลักทรัพยเพื่อขอใหนําหุนสามัญที่ตนไดรับการจัดสรรเขาสูระบบซื้อขายแบบไรใบหุน
(Scripless System) ไดทันที ทั้งนี้ เพื่อใหผูจองซื้อสามารถขายหุนสามัญในตลาดหลักทรัพยฯ ไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพยฯ
อนุญาตใหหุนสามัญของ บมจ. ไทยฟูดส กรุป เริ่มทําการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพยฯ ซึ่งแตกตางกับกรณีที่ผูจองซื้อ
ประสงคจะขอรับใบหุนซึ่งผูจองซื้อจะไมสามารถขายหุนสามัญไดในตลาดหลักทรัพยฯ จนกวาจะไดรับใบหุน
ในการเสนอขายหุ น สามั ญ ในครั้ ง นี้ ผู จ องซื้ อ สามารถเลื อ กให บมจ. ไทยฟู ด ส กรุ ป ดํ า เนิ น การในกรณี ห นึ่ ง
ดังตอไปนี้ คือ
(1) ในกรณีที่ผูจองซื้อไมประสงคจะขอรับใบหุนแตประสงคจะใชบริการของศูนยรับฝากหลักทรัพย(Scripless
System)โดยผูจองซื้อประสงคที่จะฝากหุนสามัญไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพยซึ่งผูจองซื้อมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยอยู
ในกรณีนี้ บมจ. ไทยฟูดส กรุ ป จะดําเนิน การนําหุน สามัญ ที่ไ ดรับจัดสรรฝากไวกับ “บริ ษัท ศูน ย รับ ฝากหลักทรัพ ย
(ประเทศไทย) จํากัดเพื่อผูฝาก” และศูนยรับฝากหลักทรัพยจะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนสามัญที่บริษัทหลักทรัพยนั้นฝาก
หุนสามัญอยูและออกหลักฐานการฝากใหแกผูจองซื้อภายใน 7 วันนับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ในขณะเดียวกัน
บริษัทหลักทรัพยนั้น ก็จะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนสามัญที่ผูจองซื้อฝากไว ในกรณีนี้ผูที่ไดรับการจัดสรรจะสามารถขายหุน
สามัญที่ไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยฯ ไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพยฯ อนุญาตใหหุนสามัญของ บมจ. ไทยฟูดส กรุป
ทําการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
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ในกรณีที่ผูจองซื้อเลือกให บมจ. ไทยฟูดส กรุป ดําเนินการตามขอ 6.10(1) นี้ ชื่อของผูจองซื้อจะตองตรงกับ
ชื่อเจาของบัญชีซื้อขายหลักทรัพยที่ผูจองซื้อประสงคจะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพยดังกลาว มิฉะนั้นแลว บมจ.
ไทยฟูดส กรุป ขอสงวนสิทธิในการสงมอบหลักทรัพย โดยออกใบหุนตามจํานวนที่ไดรับการจัดสรรในนามของผูจองซื้อและ
จัดสงใบหุนใหตามชื่อที่อยูที่ระบุไวบนใบจองซื้อหุนภายใน 15 วันทําการนับแตวันปดการจองซื้อหลักทรัพยใหแกผูจองซื้อ
แทน
(2) ในกรณีที่ผูจองซื้อไมประสงคจะขอรับใบหุนแตประสงคจะใชบริการของศูนยรับฝากหลักทรัพย (Scripless
System) โดยผูจองซื้อประสงคที่จะฝากหุนในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพยสมาชิกเลขที่ 600 กรณีนี้ บมจ. ไทยฟูดส กรุป
จะดําเนินการนําหุนสามัญที่ไดรับจัดสรรฝากไวกับศูนยรับฝากหลักทรัพย และศูนยรับฝากหลักทรัพยจะบันทึกยอดบัญชี
จํานวนหุนสามัญตามจํานวนที่ผูจองซื้อไดรับการจัดสรรไวในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพยสมาชิกเลขที่ 600 และออก
หลักฐานการฝากใหแกผูจองซื้อภายใน 7 วันนับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ในกรณีนี้ผูที่ไดรับการจัดสรรจะ
สามารถขายหุนสามัญที่ไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยฯ ไดและหากผูจองซื้อตองการถอนหุนสามัญออกจากบัญชีของ
บริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 ผูจองซื้อสามารถติดตอไดที่ศูนยรับฝากหลักทรัพย ซึ่งจะมีคาธรรมเนียมการถอน
หุนสามัญตามอัตราที่ศูนยรับฝากหลักทรัพยกําหนด
ในกรณีนี้ผูจองซื้อหุนจะตองกรอกขอมูลในเอกสารประกอบการจองซื้อ ไดแก “เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองซื้อ
หลักทรัพยเฉพาะผูที่ประสงคนําหลักทรัพยฝากเขาบัญชีบริษัทผูออกหลักทรัพย (Issuer Account) เทานั้น” สําหรับผูจองซื้อ
ที่เปนบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล และเอกสาร “แบบสอบถามสําหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะ
นิติบุคคล” สําหรับผูจองซื้อนิติบุคคลเทานั้น พรอมลงนามรับรองความถูกตองของขอมูล และนําสงใหผูจัดจําหนาย
หลักทรัพยพรอมเอกสารจองซื้ออื่น ๆ ทั้งนี้ หากผูจองซื้อไมประสงคจะกรอกหรือนําสงแบบสอบถามสําหรับตรวจสถานะ
FATCA หรือกรอกขอมูลไมครบถวน บมจ. ไทยฟูดส กรุป ขอสงวนสิทธิในการออกใบหุนในนามผูจองซื้อตามรายละเอียดที่
ระบุไวในขอ 6.10(3) ใหแกผูจองซื้อแทน
(3) ในกรณีที่ผูจองซื้อประสงคจะขอรับใบหุนโดยใหออกใบหุนในนามของผูจองซื้อ บมจ. ไทยฟูดส กรุป โดยศูนย
รับฝากหลักทรัพยจะสงมอบใบหุนตามจํานวนที่ไดรับการจัดสรรใหแกผูจองซื้อหุนทางไปรษณียลงทะเบียนตามชื่อที่อยูที่
ระบุไวในใบจองซื้อหุนภายใน 15 วันนับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ในกรณีนี้ผูจองซื้อที่ไดรับการจัดสรรจะไม
สามารถขายหุนสามัญที่ไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยฯ ไดจนกวาจะไดรับใบหุนซึ่งอาจจะไดรับภายหลังจากที่หุน
สามัญของ บมจ. ไทยฟูดส กรุป ไดเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ
ทั้งนี้ หากผูจองซื้อไมระบุเลือกกรณีใดกรณีหนึ่งในใบจองซื้อ บมจ. ไทยฟูดส กรุป ขอสงวนสิทธิในการสงมอบ
หลักทรัพย โดยออกใบหุนในนามของผูจองซื้อตามรายละเอียดที่ระบุไวในขอ 6.10(3) ใหแกผูจองซื้อแทน
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