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บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) เลขท่ี 1010 อาคารชินวตัรทาวเวอร์ 3 ชั้นท่ี 11- 12 ถนนวภิาวดีรังสิต  
แขวงจตจุกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศพัท ์(02) 513-8989   แฟกซ์ (02) 513-9060    
ทะเบียนเลขท่ี 0107557000292 

Ref: TFG/IR-SET-18-014 

 

     วนัท่ี 14 มิถุนายน 2561 

เร่ือง  แจง้การใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัคร้ังท่ี 4 ของใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั (“TFG-W1”) 

เรียน  กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

  

ตามท่ีบริษทั ไทยฟู้ ดส์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ไดอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั 
คร้ังท่ี 1 (TFG-W1) จ านวนทั้งส้ิน 509,993,942 หน่วย โดยมีก าหนดการใชสิ้ทธิในวนัท าการสุดทา้ยของเดือนมิถุนายนและ
เดือนธนัวาคมของทุกปี ตลอดอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิฯ โดยวนัใชสิ้ทธิคร้ังท่ีส่ีตรงกบัวนัท่ี 29 มิถุนายน 2561 บริษทัจึง
ขอแจง้รายละเอียดเก่ียวกบัการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิฯ (TFG-W1) ดงัน้ี  

1. วนัก ำหนดกำรใช้สิทธิ:   วนัท่ี 29 มิถุนายน 2561 

2. อตัรำกำรใช้สิทธิ:   ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ  1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุน้สามญัได ้1 หุน้  

3. รำคำกำรใช้สิทธิ:   2.50 บาท ต่อ 1 หุน้สามญั 

4. ระยะเวลำแจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิ: วนัท่ี 22 - 28 มิถุนายน 2561 (รวม 5 วนัท าการ) เวลา 09.00 น. - 16.00 น. 

5. เอกสำรทีใ่ช้ยืน่แสดงควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิ 

ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีประสงคจ์ะใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญั จะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขการแจง้ความจ านงในการใช้
สิทธิ โดยด าเนินการและส่งเอกสารใหบ้ริษทั ดงัน้ี 

5.1 แบบแสดงความจ านงการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัท่ีไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งชดัเจน และครบถว้นทุกรายการ 
พร้อมลงนามโดยผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ และส่งให้บริษทั ในช่วงระยะเวลาการแจง้ความจ านงการใช้
สิทธิ ทั้งน้ี ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ จะสามารถขอรับแบบแสดงความจ านงการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัได ้ณ 
สถานท่ีติดต่อในการใชสิ้ทธิ ในระยะเวลาการแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิ หรือ Download แบบแสดง
ความจ านงการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัไดท่ี้ www.tfg.co.th 

5.2 ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ตามแบบท่ีตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด ซ่ึงผูถื้อ
ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ลงลายมือช่ือผูโ้อนดา้นหลงั ตามจ านวนท่ีระบุในแบบแสดงความจ านงการใชสิ้ทธิ 
และหนังสือมอบอ านาจให้ผูอ่ื้นมารับใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ฉบบัใหม่ส าหรับใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ท่ียงั
ไม่ไดใ้ชสิ้ทธิ (ถา้มี) 
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5.3 ช าระเงินตามจ านวนท่ีระบุในแบบแสดงความจ านงการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญั และส่งหลกัาานการช าระเงิน
ใหแ้ก่บริษทั โดยวธีิการช าระเงินค่าใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัโดยวธีิหน่ึงวธีิใด ดงัน้ี  

1) กรณีช าระดว้ยเงินโอน (ระหว่ำงวนัที ่22 - 28 มถุินำยน 2561) 

ใหผู้ถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีประสงคจ์ะใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นโอนเงินเขา้บญัชีธนาคารกรุงไทย ส านกั
นานาเหนือ บญัชีออมทรัพย ์ช่ือบญัชี “บมจ.ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป เพื่อกำรจองซื้อหุ้น” เลขท่ีบญัชี 000-0-
56071-5 พร้อมน าส่งเอกสารและหลกัาานการโอนเงินภายในเวลา 15.30 น. ของวนัท่ี 28 มิถุนายน 
2561 

2) กรณีช าระดว้ยเช็ค ดร๊าฟท ์หรือ แคชเชียร์เช็ค (ต้องลงวนัทีไ่ม่เกนิวนัที ่26 มถุินำยน 2561) 

ให้ผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ท่ีประสงค์จะใช้สิทธิซ้ือหุ้นช าระค่าหุ้นด้วย เช็ค ดร๊าฟท์ หรือ 
แคชเชียร์เช็ค ท่ีสามารถเรียกเก็บไดจ้ากส านักหักบญัชีในกรุงเทพมหานครไดภ้ายใน 1 วนัท าการ
เท่านั้น โดยขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่าย “บมจ.ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป เพือ่กำรจองซื้อหุ้น”  

ให้ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีประสงคจ์ะใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นระบุเลขทะเบียนผูถื้อหุ้น (ตามท่ีปรากฏ
ในใบรับรองสิทธิการจองซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุน) หรือเลขประจ าตัวประชาชน ช่ือ นามสกุล 
หมายเลขโทรศพัท ์ไวท่ี้ดา้นหลงัของเช็ค ดร๊าฟท์ หรือ แคชเชียร์เช็ค ทั้งน้ี ใหผู้จ้องซ้ือหุน้สัง่จ่ายเช็ค 
ดร๊าฟท์ หรือ แคชเชียร์เช็ค 1 ฉบบัต่อ 1 ใบจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน ทั้งน้ีหลกัาานการช าระเงิน
จะตอ้งส่งมาถึงบริษทัภายในเวลา 15.30 น. ของวนัท่ี 26 มิถุนายน 2561 

บริษัทจะงดรับเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับการจองซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนทางไปรษณีย์ งดรับเช็ค
ต่างจงัหวดั งดรับเช็ค ดร๊าฟท์ หรือแคชเชียร์เช็คเพ่ือช าระเงินค่าซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนทางไปรษณีย ์
และงดรับช าระเงินค่าจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนดว้ยเงินสด 

ทั้งน้ี ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ จะตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบภาระค่าใช้จ่ายและ/หรือค่าธรรมเนียม
ธนาคาร (ถา้มี) ในการช าระเงินค่าจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนในคร้ังน้ี 

5.4 ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ จะตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบคา่อากรแสตมป์หรือภาษีอ่ืนใด (ถา้มี) ตามบทบญัญติัแห่ง
ประมวลรัษฎากรหรือขอ้บงัคบัหรือกฎหมายต่างๆ ท่ีใชบ้งัคบัในการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัตามใบส าคญั
แสดงสิทธิฯ 

5.5 หลกัาานประกอบการจองซ้ือ 

1)  บุคคลธรรมดาสญัชาติไทย  :    ส าเนาบตัรประชาชน หรือส าเนาบตัรขา้ราชการ หรือส าเนา
บัตรพนักงานรัาวิสาหกิจท่ียงัไม่หมดอายุ (ในกรณีมีการ
เปล่ียนช่ือ/ช่ือสกุล ซ่ึงท าให้ช่ือ/ช่ือสกุล ไม่ตรงกบัใบส าคญั
แสดงสิทธิฯ ให้แนบเอกสารท่ีออกโดยหน่วยงานราชการ 
เช่น ใบแจง้เปล่ียนช่ือ/ช่ือสกุล เป็นตน้) พร้อมรับรองส าเนา
ถูกตอ้ง 

2)  บุคคลธรรมดาสญัชาติต่างดา้ว  :    ส าเนาใบต่างดา้ว หรือส าเนาหนงัสือเดินทางท่ียงัไม่หมดอาย ุ
พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

3)  นิติบุคคลสญัชาติไทย  : ส าเนาหนงัสือรับรองบริษทัท่ีออกโดยกระทรวงพาณิชย ์อายุ
ไม่เกิน 6 เดือน นบัจากวนัท่ียื่นแบบแสดงความจ านงการใช้
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สิทธิซ้ือหุน้สามญั พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยกรรมการผู ้
มีอ  านาจท่ีมีช่ือปรากฏอยู่ในหนังสือรับรองบริษทันั้น และ
เอกสารหลกัาานของกรรมการผูมี้อ านาจลงลายมือช่ือตาม 1) 
หรือ 2) แลว้แต่กรณี พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

4)  นิติบุคคลสญัชาติต่างดา้ว  : ส าเนาหนังสือการจัดตั้ งบริษัท และส าเนาเอกสารการจด
ทะเบียนบริษทั อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวนัจองซ้ือ พร้อม
รับรองส าเนาถูกตอ้ง โดยผูมี้อ านาจลงนามและประทบัตรา
ส าคญัของนิติบุคคล (ถา้มี) และแนบส าเนาหนังสือเดินทาง 
หรือส าเนาใบต่างดา้ว (แลว้แต่กรณี) ของผูมี้อ  านาจลงลายมือ
ช่ือ พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง โดยส าเนาเอกสารประกอบ ท่ี
ลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้งแลว้ ตอ้งไดรั้บการรับรองลายมือ
ช่ือโดยเจา้หน้าท่ี Notary Public และรับรองโดยเจา้หน้าท่ี
สถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศท่ีเอกสาร
ดงักล่าวจดัท า หรือรับรองความถูกตอ้งและมีอายไุม่เกิน 1 ปี 
ก่อนวนัจองซ้ือ 

5)  คสัโตเดียน (Custodian)  : ส าเนาเอกสารการจดทะเบียนรับรองโดย Notary public ของ
ป ร ะ เ ท ศ ท่ี อ อก เ อ กส า รนั้ น  พ ร้ อ มหนั ง สื อ แต่ ง ตั้ ง 
คสัโตเดียน หนงัสือมอบอ านาจ (ถา้มี) และเอกสารหลกัาาน
ของผูมี้อ านาจลงลายมือช่ือตาม 1) หรือ 2) แลว้แต่กรณี 
พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

ทั้ งน้ี หากผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ไม่ส่งมอบหลกัาานประกอบการใช้สิทธิตามท่ีกล่าวขา้งต้น 
บริษทัขอสงวนสิทธิท่ีจะถือว่าผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ไม่ประสงค์จะใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดง
สิทธิฯ ในคร้ังนั้นๆ  อยา่งไรก็ตาม บริษทัสามารถใชดุ้ลพินิจในการพิจารณาให้ผูถื้อใบส าคญัแสดง
สิทธิฯ ใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ไดต้ามความเหมาะสม 

6. การใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัคร้ังน้ี จะเป็นไปตามรายละเอียดและเง่ือนไขในขอ้ก าหนดวา่ดว้ยสิทธิและหนา้ท่ีของผูอ้อก
ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ และผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั ไทยฟู้ ดส์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) คร้ัง
ท่ี 1 (TFG-W1) ลงวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2559 

7. สถำนทีต่ดิต่อในกำรใช้สิทธิ 

ฝ่ายนกัลงทุนสมัพนัธ ์(ไม่รับเอกสำรทำงไปรษณีย์) 
บริษทั ไทยฟู้ ดส์ กรุ๊ป  จ ากดั (มหาชน) 
ชั้น 12 อาคารชินวตัรทาวเวอร์ 3 
เลขท่ี 1010 ถนนวภิาวดีรังสิต แขวงจตุจกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศพัท:์ 0-2513-8989 ต่อ 346 
มือถือ: 061-418-8844 
โทรสาร: 0-2513-8989 ต่อ 330  
E-mail: Investorrelations@tfg.co.th 
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  จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

                  ขอแสดงความนบัถือ 

 

ลงลายมือช่ือ _______________________  
                              (นายเชิดศกัด์ิ กูเ้กียรตินนัท)์                                                    
              ประธานเจา้หนา้ท่ีปฎิบติัการ                            



 

 

    เลขท่ี  ...................................................  

แบบแสดงความจ านงการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ครัง้ท่ี 1 หรือ “TFG-W1” 
 

วันท่ียื่นความจ านงการใช้สิทธิ           22 มิถุนายน 2561        25 มิถุนายน 2561       26 มิถุนายน 2561       27 มิถุนายน 2561        28 มิถุนายน 2561 

เรียน คณะกรรมการบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/นิติบคุคล/อ่ืนๆ...................) ....................................................................................................................... เลขทะเบียนผู้ถือใบส าคญัแสดงสิทธิเลขท่ี ....................................................................................... 

โปรดระบปุระเภทผู้แสดงความจ านง  บคุคลธรรมดาสญัชาติไทย  เลขประจ าตวัประชาชน ................................................................... บคุคลธรรมดาสญัชาติตา่งด้าว  เลขท่ีใบตา่งด้าว/หนงัสือเดินทาง ................................................................. 

                                                  นิติบคุคลสญัชาติไทย          เลขทะเบียนนิติบคุคล .................................................................... นิติบคุคลสญัชาติตา่งด้าว         เลขทะเบียนนิติบคุคล ................................................................................. 

ข้าพเจ้าขอแจ้งวา่ข้าพเจ้าเป็นบคุคลธรรมดา/นิติบคุคลท่ีถือสญัชาติอเมริกนั (รวมถึงการถือสองสญัชาติ)     ใช่      ไม่ใช่      ถ้า”ใช่” โปรดระบเุลขท่ีหนงัสือเดินทาง...................................................................................................................... 

วนั/เดือน/ปีเกิด …….……./………...……./……..……….  เพศ ……….................................. สญัชาติ ……………….……..…….……….....…… อาชีพ ………………………..…………………………………..…………………………...…….……… 

ท่ีอยู่เลขท่ี ……………………….….… อาคาร / หมูบ้่าน ……………………………………..…………...……….………… ตรอก / ซอย………………………………..…………...……….………… ถนน ……………………..………………..……………   

แขวง / ต าบล ……………………….………………………......… เขต / อ าเภอ …………………………....……................จงัหวดั ………………….………………….….…………………………... รหสัไปรษณีย์ ……………………………..……..….….  

หมายเลขโทรศพัท์ท่ีติดตอ่ได้             โทรศพัท์บ้าน ………..…….………………….….………. โทรศพัท์เคลื่อนท่ี ……………………….………………..……………….….อีเมลล์ …………………………..……………………………………….…….…. 

เลขประจ าตวัผู้ เสียภาษี ……………………………………………........................    ประเภทของการหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย       ไมห่กัภาษี ณ ท่ีจ่าย        หกัภาษี ณ ท่ีจ่าย        

โปรดระบุผู้รับผลประโยชน์ท่ีแท้จริง 

ในกรณีท่ีผู้ใช้สิทธิเป็นบคุคลธรรมดา  ตนเอง  บคุคลอ่ืน (โปรดระบ)ุ......................................................................................  ในกรณีท่ีเป็นนิติบคุคล โปรดระบ.ุ.................................................................................................................  

ในฐานะผู้ถือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ไทยฟู้ ดส์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ท่ีจะใช้สิทธิในการจองซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ไทยฟู้ ดส์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ตามรายละเอียดตอ่ไปนี ้

จ านวนหน่วยของใบส าคัญแสดง

สิทธิท่ีขอใช้สิทธิ (หน่วย) 
อัตราการใช้สิทธิ 

จ านวนหุ้นสามัญท่ีได้จาก    

การขอใช้สิทธิ (หุ้น) 

ราคาการใช้สิทธิ                             

(บาทต่อหุ้นสามัญ) 
รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ (บาท) จ านวนเงนิ (ตัวอักษร) 

 ใบส าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ  1  หุ้น  2.50    

ทัง้นีข้้าพเจ้าได้สง่มอบใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิดงันี ้ 

สง่มอบใบส าคญัแสดงสิทธิ จ านวน …………………………………………...………..………………ใบ ตามรายละเอียดดงันี ้

 เลขท่ีใบส าคญั …………………………………….………....จ านวน.................................................หน่วย   จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีขอรับทอน (ถ้ามี) ………………………………………. หน่วย 

การช าระเงนิ 

ข้าพเจ้าได้ช าระเงินคา่จองซือ้หุ้นสามญัดงักลา่วท่ีสามารถเรียกเก็บเงินในเขตกรุงเทพมหานครเท่านัน้โดย 

 เงนิโอนเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย ส านกันานาเหนือ บญัชีออมทรัพย์ ช่ือบญัชี “บมจ.ไทยฟู้ ดส์ กรุ๊ป เพ่ือการจองซือ้หุ้น” เลขท่ีบญัชี 000-0-56071-5 

  เชค็    แคชเชียร์เชค็   ดร๊าฟท์       เลขท่ีเช็ค / แคชเชียร์เช็ค / ดร๊าฟท์…………………………… วนัท่ี ……………………......…ธนาคาร …………………………….……สาขา……………............................... 

โดยสัง่จ่ายบญัชี “บมจ.ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป เพื่อการจองซือ้หุ้น”   ก าหนดการช าระเงินด้วยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์   ต้องช าระภายในวนัท่ี 26 มิถนุายน 2561 เวลา 9.00 น.  ถึง 15.30  น. เท่านัน้ 

กรณีท่ีช าระโดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์   จะต้องทราบผลการเรียกเก็บได้จากส านกัหกับญัชีในกรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วนัท าการถดัไป 

การส่งมอบหลักทรัพย์ 

หากข้าพเจ้าได้รับการจดัสรรหุ้นสามญัดงักลา่ว ข้าพเจ้าตกลงให้ด าเนินการดงันี ้(ผู้จองซือ้โปรดเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งเท่านัน้) 

 ให้ออกใบหุ้นสามญัท่ีได้รับจดัสรรนัน้ไว้ในช่ือ “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพ่ือผู้ฝาก” และด าเนินการให้บริษัท…...............................................................................สมาชิกผู้ฝากเลขท่ี……..........……..…… 

        น าหลกัทรัพย์เข้าฝากไว้กบับริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพ่ือเข้าบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ข้าพเจ้า ช่ือบญัชี...........................................................................เลขท่ี…..……….................…………ซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่กบับริษัทนัน้         

(ช่ือผู้ใช้สิทธิต้องตรงกบัช่ือบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ มิฉะนัน้จะด าเนินการออกใบหุ้นในช่ือของผู้ ใช้สิทธิแทน) 

  ให้ออกใบหุ้นสามญัตามจ านวนท่ีได้รับการจัดสรรนัน้ไว้ในช่ือ “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เพ่ือผู้ฝาก” และน าหุ้นเข้าฝากไว้กับ บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด โดยน าเข้าบัญชีของบริษัทผู้ออก

หลกัทรัพย์ สมาชิกเลขท่ี 600  (กรณีเลือกรับหลกัทรัพย์เข้าบญัชี 600 ในช่องนี ้กรุณากรอก “เอกสารเพ่ิมเติมประกอบการจองหลกัทรัพย์เฉพาะผู้ ท่ีประสงค์น าหลกัทรัพย์ฝากเข้าบัญชีผู้ออกหลกัทรัพย์ (ISSUER ACCOUNT) เท่านัน้ และกรอก

แบบฟอร์มตามข้อก าหนดของ FATCA เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว เพ่ือน าสง่ให้แก่บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั ด้วย) 

  ให้ออกใบหุ้นสามญัท่ีได้รับจดัสรรนัน้ไว้ในช่ือของข้าพเจ้า และจดัสง่ใบหุ้นให้ข้าพเจ้าตามช่ือท่ีระบไุว้ข้างต้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยข้าพเจ้ายินดีมอบหมายให้บริษัทฯ ด าเนินการใดๆ เพ่ือจดัท าและสง่มอบใบหุ้นให้ข้าพเจ้าภายใน 15 วนัท า

การนบัจากวนัครบก าหนดการใช้สิทธิแตล่ะครัง้  

วธีิการรับใบส าคัญแสดงสิทธิส่วนท่ีขอรับทอน (ถ้ามี) 

ข้าพเจ้าขอรับทอนใบส าคญัแสดงสิทธิโดยวิธีการดงันี ้(ผู้จองซือ้โปรดเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งเท่านัน้) 

 ให้ออกใบส าคญัแสดงสิทธิสว่นท่ีขอรับทอนนัน้ไว้ในช่ือ “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพ่ือผู้ฝาก” และด าเนินการให้บริษัทหลกัทรัพย์…...............................................................สมาชิกผู้ฝากเลขท่ี……..........……..…… 

น าใบส าคญัแสดงสิทธิเข้าฝากไว้กบับริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพ่ือเข้าบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์เลขท่ี..........................................................ซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่กบับริษัทนัน้  

  ให้ออกใบส าคญัแสดงสิทธิสว่นท่ีขอรับทอนไว้ในช่ือ “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพ่ือผู้ฝาก” และน าใบส าคญัแสดงสิทธิเข้าฝากไว้กับ บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด โดยน าเข้าบัญชีของบริษัทผู้ออก

หลกัทรัพย์ สมาชิกเลขท่ี 600 เพ่ือข้าพเจ้า  

  ให้ออกใบส าคญัแสดงสิทธิสว่นท่ีขอรับทอนไว้ในช่ือของข้าพเจ้าและจดัสง่ให้ข้าพเจ้าตามช่ือท่ีระบไุว้ข้างต้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยข้าพเจ้ายินดีมอบหมายให้บริษัทฯ ด าเนินการใดๆ เพ่ือจัดท าและสง่มอบใบส าคญัแสดงสิทธิให้ข้าพเจ้า

ภายใน 15 วนัท าการนบัจากวนัครบก าหนดการใช้สิทธิแตล่ะครัง้  

ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงวา่จะจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุจ านวนดงักลา่วและจะไมย่กเลิกรายการจองซือ้หุ้นเพ่ิมทนุนี ้แตห่ากข้าพเจ้าไมส่ง่แบบแสดงความจ านงท่ีจะซือ้หุ้นสามญัท่ีได้กรอกรายละเอียดครบถ้วนและเอกสารประกอบการจองซือ้ท่ีถูกต้อง

เรียบร้อย พร้อมช าระเงินคา่จองซือ้หรือหาก เช็ค/ดร๊าฟท์/แคชเชียร์เช็ค มาถึงบริษัทภายในระยะเวลาการจองซือ้ หรือหาก เช็ค/ดร๊าฟท์/แคชเชียร์เช็ค ท่ีสัง่จ่ายแล้วนัน้ไมส่ามารถเรียกเก็บเงินได้ ให้ถือวา่ข้าพเจ้าสละสิทธ์ิในการจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุดงักลา่ว 

ลงช่ือ ............................................................................... ผู้ขอใช้สิทธิ 

         ( ……………………………………………..…………) 

 

หลักฐานการรับแบบฟอร์มแสดงความจ านงการใช้สิทธิของ TFG-W1 (ผู้ใช้สิทธิจองซือ้หุ้นโปรดกรอกข้อความในส่วนนีด้้วย)  ส่วนท่ี 2 
    เลขที่……………………………………………..                   

วนัที่ย่ืนความจ านงการใช้สิทธิ              22 มิถุนายน 2561        25 มิถุนายน 2561       26 มิถุนายน 2561       27 มิถุนายน 2561         28 มิถุนายน 2561 

บริษัท ไทยฟู้ ดส์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ได้รับเงินจาก (ชื่อตามแบบแสดงความจ านงการใช้สิทธิ).......................................................................................................................................................................................... 
เพื่อจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ในราคาหุ้นละ 2.50 บาท จ านวน …………………..........................................…… หุ้น รวมเป็นเงิน ………………………....…......................................................…  บาท 
โดยช าระเป็น   เงินโอน        เช็ค            แคชเชียร์เช็ค       ดร๊าฟท์         
เลขที่เช็ค / แคชเชียร์เช็ค / ดร๊าฟท์ ……………………..………………… วนัที่ …………………..………………………… ธนาคาร ………… ………………………………… สาขา …………….…….…….…………..… 
 ออกใบหุ้นในนาม “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผู้ฝาก” เลขที่สมาชิกผู้ฝาก…………………….……………… บญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์เลขที่ …………………….…………………..……. 
 ออกใบหุ้นในนาม “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผู้ฝาก” และน าหุ้นเข้าบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 

 ออกใบหุ้นในนามผู้จองซือ้ 

 

การลงทนุในหลกัทรัพย์ย่อมมีความเส่ียง  
และก่อนตดัสินใจจองซ้ือหลกัทรัพย์ควรศึกษาขอ้มูลอย่างรอบคอบ 

เจ้าหน้าที่ผู้ รับมอบอ านาจ................................……….........…...................................... 



 

 

            
BROKER 

ผู้ฝากเลขท่ี 
Participant No. 

ช่ือบริษัท 
Company Name 

ผู้ฝากเลขท่ี
Participant No. 

ช่ือบริษัท 
Company Name 

002 บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จ ากดั 
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED 030 บริษัทหลกัทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จ ากดั (มหาชน) 

I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

003 บริษัทหลกัทรัพย์ คนัทร่ี กรุ๊ป จ ากดั  (มหาชน) 
COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 032 บริษัทหลกัทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากดั 

KTB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED     

004 บริษัทหลกัทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากดั  
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 034 บริษัทหลกัทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

005 บริษัทหลกัทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) 
LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 038 บริษัทหลกัทรัพย์ เออีซี จ ากดั  (มหาชน) 

AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

006 บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ากดั  (มหาชน) 
PHATRA  SECURITIES PUBLIC COMPANY  LIMITED 048 บริษัทหลกัทรัพย์ ไอร่า จ ากดั (มหาชน) 

AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

007 บริษัทหลกัทรัพย์ ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จ ากดั 
CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 050 บริษัทหลกัทรัพย์ เอเอสแอล จ ากดั 

ASL SECURITIES COMPANY LIMITED 

008 บริษัทหลกัทรัพย์ เอเซีย พลสั จ ากดั   
ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED 051 บริษัทหลกัทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จ ากดั 

SBI THAI ONLINE SECURITIES COMPANY LIMITED 

011 บริษัทหลกัทรัพย์ กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 200 บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

013 บริษัทหลกัทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 211 บริษัทหลกัทรัพย์ ยบีูเอส (ประเทศไทย) จ ากดั 

UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

014 บริษัทหลกัทรัพย์ โนมรูะ พฒันสิน จ ากดั (มหาชน) 
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 213 บริษัทหลกัทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จ ากดั 

ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED 

015 บริษัทหลกัทรัพย์ แอพเพิล เวลธ์ จ ากดั (มหาชน) 
APPLE WEALTH SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 224 บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) 

BUALUANG SECURITIES  PUBLIC COMPANY LIMITED 

016 บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จ ากดั  (มหาชน) 
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 225 บริษัทหลกัทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากดั  

CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

019 บริษัทหลกัทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จ ากดั 
YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 229 บริษัทหลกัทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จ ากดั 

JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED    

022 บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี ้จ ากดั 
TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED 230 บริษัทหลกัทรัพย์ โกลเบลก็ จ ากดั 

GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED 

023 บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ ากดั 
SCB SECURITIES COMPANY LIMITED 244 บริษัทหลกัทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จ ากดั 

MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

026 บริษัทหลกัทรัพย์ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 247 บริษัทหลกัทรัพย์ เครดิต สวิส  (ประเทศไทย) จ ากดั 

CREDIT SUISSE  SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

027 บริษัทหลกัทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 248 บริษัทหลกัทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จ ากดั 

KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED 

029 บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงศรี จ ากดั (มหาชน) 
KRUNGSRI SECURITIES  PUBLIC COMPANY LIMITED 924 บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัเซีย ไซรัส จ ากดั (มหาชน) 

FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
SUB BROKER 

242 บริษัทหลกัทรัพย์ ซิตีค้อร์ป (ประเทศไทย) จ ากดั 
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMTED 243 บริษัทหลกัทรัพย์ เพ่ือธรุกิจหลกัทรัพย์ จ ากดั (มหาชน) 

TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
CUSTODIAN 

236 ธนาคาร ทิสโก้ จ ากดั (มหาชน) 
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 344 บริษัทหลกัทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) เพ่ือรับฝากทรัพย์สิน 

PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED FOR CUSTODIAN 

245 ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 345 ธนาคาร ธนชาต จ ากดั (มหาชน) เพ่ือรับฝากทรัพย์สิน 

THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED FOR CUSTODIAN 

301 ธนาคารซิตีแ้บงก์ เอน็.เอ. 
CITIBANK, N.A. 402 ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) เพ่ือตราสารหนี ้

KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (BOND) 

302 ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 404 ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) เพ่ือบริหารการเงิน 

THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED FOR TREASURY 

303 ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) - ผู้รับฝากทรัพย์สิน 
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODY 405 ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) เพ่ือฝ่ายปฏิบตัิการบริหารเงิน 

CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED FOR TREASURY OPERATIONS DEPARTMENT 

304 ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้ แบงกิง้ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั  
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED BKK. 407 ธนาคาร ซูมิโตโม มิตซุย แบงกิง้ คอร์ปอเรชัน่ 

SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION 

305 ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) เพ่ือการช าระราคาหลกัทรัพย์  
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 408 ธนาคารออมสิน 

GOVERNMENT SAVINGS BANK 

308 ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) เพ่ือรับฝากทรัพย์สิน 
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 410 ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน)-เพ่ือบริหารการเงิน 

BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED FOR TREASURY 

312 ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด  (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 
STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED 411 ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

316 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED 412 บริษัทเงินทนุ กรุงเทพธนาทร จ ากดั (มหาชน) 

BANGKOK FIRST INVESTMENT & TRUST PUBLIC COMPANY LIMITED 

318 บริษัท ดอยซ์ ทรัสตรี จ ากดั 
DEUTSCHE TRUSTEE COMPANY LIMITED 413 ธนาคารมิซูโฮ จ ากดั สาขากรุงเทพฯ 

MIZUHO BANK,LIMITED BANGKOK BRANCH 

320 ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ-เพ่ือรับฝากทรัพย์สิน 
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - CUSTODY SERVICES 414 ธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยเูอฟเจ จ ากดั สาขากรุงเทพฯ 

THE BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ, LIMITED BANGKOK BRANCH 

324 ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) 
UNITED OVERSEAS BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED 415 ธนาคารแห่งอเมริกา เนชัน่แนล แอสโซซิเอชัน่ 

BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION 

326 ธนาคารเดอะรอยลัแบงก์อ๊อฟสกอตแลนด์ พีแอลซี สาขากรุงเทพฯ 
THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC, BANGKOK BRANCH 416 ธนาคารดอยซ์แบงก์ สาขากรุงเทพฯ 

DEUTSCHE BANK AG BANGKOK BRANCH 

328 ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED 417 ธนาคาร อาร์ เอช บี จ ากดั 

RHB BANK BERHAD 

329 ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน)  
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 418 ธนาคารบีเอน็พี พารีบาส์ 

BNP PARIBAS 

330 ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้แบงกิง้คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (เพ่ือตราสารหนี)้ 
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED- BOND 420 ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES 

334 บริษัทหลกัทรัพย์เพ่ือธรุกิจหลกัทรัพย์ จ ากดั (มหาชน) (คสัโตเดีย้น) 
TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN 424 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

ISLAMIC BANK OF THAILAND 

336 ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) 
KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 425 ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) (เพ่ือลกูค้า) 

KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER) 

337 ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 426 ธนาคารโอเวอร์ซี-ไชนีส แบงกิง้ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั สาขากรุงเทพฯ 

OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LIMITED BANGKOK BRANCH 

339 ธนาคาร ทิสโก้ จ ากดั (มหาชน) (เพ่ือรับฝากทรัพย์สิน) 
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 513 ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน)-บริหารเงิน 

KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-TREASURY 

340 ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส 
JPMORGAN CHASE BANK 518 ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน)  

LAND AND HOUSES BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

343 ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMTED   

           รายช่ือบริษัทผู้รับฝากหลักทรัพย์ 


