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1.

รายละเอียดของหลักทรัพยที่เสนอขาย

1.1

ลักษณะสําคัญของหลักทรัพยที่เสนอขาย

1.2

ผูเสนอขายหลักทรัพย

:

บริษัท ไทยฟูดส กรุป จํากัด (มหาชน)
(THAIFOODS GROUP Public Company Limited)

ประเภทหลักทรัพยที่เสนอขาย

:

หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

จํานวนที่ออกและเสนอขาย

:

จํานวน 1,100,000,000 หุนคิดเปนรอยละ 21.56 ของจํานวนหุน
สามัญที่ออกและเรียกชําระแลวของบริษัท ภายหลังการเสนอขายหุน
สามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยเสนอขายทั้งจํานวนตอบุคคลทั่วไป นัก
ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ

มูลคาที่ตราไวหุนละ

:

1.00 บาท

ราคาที่เสนอขายตอประชาชน

:

1.95 บาทตอหุน ซึ่งชวงราคาดังกลาว ไดกระทําโดยการสํารวจความ
ตองการซื้อหลักทรัพย (Book Building) ซึ่งเปนวิธีการสอบถาม
ปริมาณความตองการซื้อหุนสามัญของนักลงทุนสถาบันในแตละ
ระดับราคา รวมทั้งวิเคราะหจากปจจัยที่กระทบจากดัชนีตลาดที่มี
การลดลงในชวงเวลาที่สํารวจความตองการซื้อ จึงมีการใหอัตราสวน
ลดลงจากชวงราคาที่ Book Building

มูลคารวมของหลักทรัพยที่เสนอขาย :

ประมาณ 2,145,000,000 บาท

ระยะเวลาจองซื้อ

ระหวางเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 29 กันยายน 2558
ถึงวันที่ 2 ตุลาคม 2558

:

สัดสวนการเสนอขายหลักทรัพย

การเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้เปนการเสนอขายผานผูจัดจําหนายหลักทรัพย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2
โดยมีสัดสวนการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนเปนดังนี้
หุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 1,100,000,000 หุน เสนอขายตอประชาชน แบงเปน
เสนอขายตอบุคคลทั่วไป
ประมาณ 605,000,000 หุน คิดเปนจํานวนรอยละ 55.0
เสนอขายตอนักลงทุนสถาบัน
ประมาณ 220,000,000 หุน คิดเปนจํานวนรอยละ 20.0
เสนอขายตอผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ ประมาณ 275,000,000 หุน คิดเปนจํานวนรอยละ 25.0
ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายขอสงวนสิทธิในการใชดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลง
จํานวนหุนสามัญที่จัดสรรใหแกนักลงทุนแตละประเภท เพื่อใหการเสนอขายหลักทรัพยในครั้งนี้ประสบความสําเร็จในการ
ขายสูงสุด
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นิยามที่ใชในการพิจารณาประเภทของนักลงทุนมีดังตอไปนี้
บุคคลทั่วไป หมายถึง บุคคลธรรมดาและ/หรือนิติบุคคลทั่วไปรวมถึงผูมีอุปการคุณที่มีความสัมพันธทางธุรกิจ
ไมวาจะโดยทางตรงหรือทางออมกับผูจัดจําหนายหลักทรัพย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 เชน ลูกคาที่ทําการซื้อขายหลักทรัพย
ลูกคาดานวาณิชธนกิจ บริษัทคูคาผูใหคําปรึกษาทางธุรกิจ ผูที่ใหการสนับสนุนดานขอมูลทางธุรกิจทั้งที่เคยติดตอในอดีต
ติดตอในปจจุบัน และผูที่คาดวาจะไดติดตอในอนาคตหรือบุคคลที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับผูจัดจําหนายหลักทรัพย
และ/หรือธุรกิจอื่น ๆ ในเครือของผูจัดจําหนายหลักทรัพยเปนตนซึ่งจะจองซื้อหุนไดตามวิธีการที่ระบุไวในขอ 5.6.1 และ
5.7.1 ทั้งนี้ ไมรวมถึงนักลงทุนสถาบันตามคําจํากัดความขางลางและไมรวมถึงการจัดสรรใหแกตนเอง กรรมการ ผูบริหาร
ผูถือหุนรายใหญผูมีอํานาจควบคุมบริษัทใหญบริษัทยอยและผูที่เกี่ยวของของผูจัดจําหนายหลักทรัพย ตลอดจนกองทุน
รวมซึ่งมีลักษณะตองหามรวมทั้งจะไมจัดสรรหุนใหกับบริษัทยอยของบริษัท ตามที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนที่ ทธ. 70/2552 เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจําหนายหลักทรัพย ฉบับลงวันที่ 3 สิงหาคม 2552
(รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 40/2557 เรื่อง การจําหนายหลักทรัพยท่ี
ออกใหมประเภทหุน และใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนของบริษัทที่ออกตราสารทุน (รวมทั้งที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม) ซึ่งใช
บังคับตั้งแตวันที่ 16 ธันวาคม 2557
นัก ลงทุ น สถาบั น หมายถึง ผู ลงทุน ประเภทสถาบั น ที่ จ องซื้ อ หุ น สามั ญ ผ า นผูจั ด การการจั ดจํ า หนา ยและ
รับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 ที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
ที่ กจ. 17/ 2551 เรื่อง การกําหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย ดังนี้
(ก) ธนาคารพาณิชย
(ข) บริษัทเงินทุน
(ค) บริษัทหลักทรัพยเพื่อเปนทรัพยสินของตนเองหรือเพื่อการบริหารกองทุนสวนบุคคลหรือเพื่อการจัดการ
โครงการลงทุ น ที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น ตามกฎหมายว า ด ว ยการประกอบธุ ร กิ จ เงิ น ทุ น ธุ ร กิ จ หลั ก ทรั พ ย แ ละธุ ร กิ จ
เครดิตฟองซิเอร
(ง) บริษัทเครดิตฟองซิเอร
(จ) บริษัทประกันภัย
(ฉ) สวนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณหรือนิติบุคคลอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะ
จัดตั้งขึ้น
(ช) ธนาคารแหงประเทศไทย
(ซ) สถาบันการเงินระหวางประเทศ
(ฌ) กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
(ญ) กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
(ฎ) กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
(ฏ) กองทุนรวม
(ฐ) ผูลงทุนตางประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับผูลงทุนตาม (ก) ถึง (ฏ) โดยอนุโลม
นักลงทุนสถาบันดังกลาวจะตองจองซื้อหุนผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไว
ในขอ 5.2.1 เทานั้น โดยนักลงทุนสถาบันสามารถซื้อหุนไดตามวิธีการที่ระบุไวในขอ 5.7.2 และในการจัดสรรหุนใหแกนัก
ลงทุนสถาบันจะอยูในดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามวิธีการที่ระบุไวในขอ 5.6.2
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ผูมีอุปการคุณของบริษัท หมายถึง
1. พนักงานของบริษัทและบริษัทยอย
2. บุคคลธรรมดาและ/หรือนิติบุคคลที่มีความสัมพันธอันดีกับบริษัทและบริษัทยอย เชน ผูที่มีความสัมพันธ
ทางการคาลูกคา หรือเจาหนี้การคา เปนตน
3. บุคคลธรรมดา และ/หรือนิติบุคคลที่บริษัทและบริษัทยอย ตองการชักชวนใหเปนลูกคาหรือผูจัดหาวัตถุดิบ
ของบริษัทในอนาคต
4. บุคคลธรรมดาและ/หรือนิติบุคคลที่บริษัทและบริษัทยอย พิจารณาแลววาสามารถใหความชวยเหลือบริษัท
ในการประกอบธุรกิจไดทั้งในปจจุบนั และอนาคต
5. บุคคลธรรมดาและ/หรือนิติบุคคลที่มีความสัมพันธอันดีกับผูบริหารของบริษัทและบริษัทยอย
ผูมีอุปการคุณของบริษัทและบริษัทยอย จะตองจองซื้อหุนผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 เทานั้น โดยผูมีอุปการคุณของบริษัทและบริษัทยอย สามารถซื้อหุนไดตามวิธีการที่ระบุ
ไวในขอ 5.7.3 และในการจัดสรรหุนใหแกผูมีอุปการคุณของบริษัทและบริษัทยอยจะอยูในดุลยพินิจของผูบริหารของบริษัท
และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทไดมอบหมาย ตามวิธีการที่ระบุไวในขอ 5.6.3 ทั้งนี้ ไมรวมถึงการจัดสรรใหแก
กรรมการ ผู บ ริ ห าร ผู ถื อ หุ น รายใหญ ผู มี อํ า นาจควบคุ ม บริ ษั ท ใหญ และผู ที่ เ กี่ ย วข อ งกั น ตามที่ กํ า หนดในประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 40/2557 เรื่อง การจําหนายหลักทรัพยที่ออกใหมประเภทหุนและใบสําคัญแสดงสิทธิ
ที่จะซื้อหุนของบริษัทที่ออกตราสารทุน (รวมทั้งที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม) ซึ่งใชบังคับตั้งแตวันที่ 16 ธันวาคม 2557
1.3

สิทธิผลประโยชนและเงื่อนไขอื่น

หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่เสนอขาย จํานวน 1,100,000,000 หุนในครั้งนี้ มีสิทธิและผลประโยชนเทาเทียมกับ
หุนสามัญเดิมของบริษัททุกประการ
1.4

ตลาดรองของหลักทรัพยที่เสนอขาย

บริษัทจะนําหุนสามัญที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท ไปจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแ หงประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย”) ซึ่งบริษัทจะเสนอขายหุนสามัญ ตอ ประชาชนในครั้ง นี้ กอนที่จ ะได
รับทราบผลการพิจารณาของตลาดหลักทรัพยในการรับหุนสามัญของบริษัทเปนหลักทรัพยจดทะเบียน ทั้งนี้ บริษัทไดยื่น
คําขออนุญาตและเอกสารประกอบตอตลาดหลักทรัพยเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2557 ใหพิจารณารับหุนสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัทเปนหลักทรัพยจดทะเบียน และบริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ไดพิจารณา
คุณสมบัติของบริษัทแลวเห็นวาบริษัทมีคุณสมบัติครบถวนตามขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเรื่องการรับ
หุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิเปนหลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 (รวมทั้งที่แกไขเพิ่มเติม) และ
ตามหนังสือเวียนที่ บจ.(ว) 10/2551 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ 2551 เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑรับหลักทรัพย เพื่อ
สนับสนุนการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ยกเวนคุณสมบัติเรื่องการกระจายการถือหุนใหแกนักลงทุนรายยอยซึ่งบริษัท
จะตองมีผูถือหุนสามัญรายยอยไมนอยกวา 1,000 ราย และถือหุนรวมกันไมนอยกวารอยละ 20 ของทุนชําระแลวและผูถือ
หุนดังกลาวแตละรายตองถือหุนไมนอยกวา 1 หนวยการซื้อขาย ซึ่งเมื่อบริษัทไดจําหนายหุนสามัญในครั้งนี้แลวจะทําให
บริษัทมีคุณสมบัติครบถวนตามเกณฑการกระจายหุนรายยอย โดยบริษัทจะดําเนินการใหตลาดหลักทรัพยรับหุนของ
บริษัทเปนหลักทรัพยจดทะเบียนตอไป
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1.5

ขอมูลอื่นๆ

ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การหามผูบริหารหรือผูถือหุนและ
ผูที่เกี่ยวของขายหุนและหลักทรัพยภายในระยะเวลาที่กําหนด พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 (รวมทั้งที่มีการแกไข
เพิ่มเติม) กําหนดใหบริษัทตองสั่งหามผูมีสวนรวมในการบริหารและ/หรือผูถือหุนรายอื่น ๆ นําหุนของตนซึ่งมีจํานวน
รวมกันเปนจํานวนรอยละ 55 ของทุนชําระแลวหลังการเสนอขายหุนตอประชาชนแลวเสร็จออกขายภายในระยะเวลา 1 ป
นับแตวันที่หุนของบริษัทเริ่มทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย โดยหลังจากวันที่หุนของบริษัททําการซื้อขายในตลาด
หลักทรัพยครบกําหนดระยะเวลา 6 เดือน ผูที่ถูกสั่งหามดังกลาวสามารถทยอยขายหุนสั่งหามขายไดในจํานวนรอยละ 25
ของจํานวนหุนทั้งหมดที่ถูกสั่งหามขายดังกลาว และสามารถขายสวนที่เหลือไดเมื่อครบกําหนดระยะเวลา 1 ป

สวนที่ 3 หนา 4

