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บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) เลขที่ 1010 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ช้ันที่ 12 ถนนวิภาวดีรังสิต  
แขวงจตจุักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ (02) 513-8989   แฟกซ์ (02) 513-9060    
ทะเบียนเลขที่ 0107557000292 

Ref: TFG/IR-SET-19-009 
 
       วันที่ 21 มีนาคม 2562 
 
เรื่อง  แจ้งการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญของใบส าคัญแสดงสิทธิ TFG-W1 (การใช้สิทธิครั้งสุดท้าย)  

เรียน  กรรมการและผู้จัดการ 
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 

ตามที่บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ออกใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท 
ครั้งที่ 1 (TFG-W1) จ านวนทั้งสิ้น 509,993,942 หน่วย โดยมีก าหนดการใช้สิทธิในวันท าการสุดท้ายของเดือนมิถุนายนและ
เดือนธันวาคมของทุกปี ตลอดอายุของใบส าคัญแสดงสิทธิฯ โดยวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 
บริษัทจึงขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิฯ (TFG-W1) ดังนี้ 

1. วันก าหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย   : วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 

2. วันสุดท้ายที่สามารถซ้ือหรือขายใบส าคัญแสดงสิทธิ : วันที่ 23 เมษายน 2562 

3. วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบส าคัญแสดงสิทธิ : ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบส าคัญแสดง
        สิทธิ ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2562 ถึงวันที่  
        17 พฤษภาคม 2562 (เป็นเวลา 21 วันก่อน
        ก าหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย) 

4. ระยะเวลาการหยุดพักการซ้ือขายใบส าคัญแสดงสิทธิ : บริษัทขอให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่ังหยุดพัก
     (ขึ้นเครื่องหมาย SP)     การซ้ือขายใบส าคัญแสดงสิทธิ หรือขึ้น
        เครื่องหมาย SP บนหลักทรัพย์ TFG-W1 
        ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 17 
        พฤษภาคม 2562 

5. การส้ินสภาพของใบส าคัญแสดงสิทธิ  : ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป 
        ใบส าคัญแสดงสิทธิ TFG-W1 จะหมดอายุ
        ส้ินสุดการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
        ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

6. ระยะเวลาแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ (ครั้งสุดท้าย) : ระหว่างเวลา 9.00 น. - 16.00 น. ภายใน 
        ระยะเวลา 15 วันก่อนวันก าหนดสิทธิ 
        การใช้สิทธิคือตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 
        - วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 

7. อัตราการใช้สิทธ ิ    :  ใบส าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้น 
        สามัญ 
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8. ราคาการใช้สิทธิ     : 2.50 บาท ต่อหุ้น 

 9. ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ที่ประสงค์จะใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญ จะต้องปฏิบัตติามเงื่อนไขการแจ้งความจ านงใน
การใช้สิทธิ โดยด าเนินการและส่งเอกสารให้บรษิัท ดังนี ้

9.1 แบบแสดงความจ านงการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญที่ได้กรอกข้อความถูกต้องชัดเจน  และครบถ้วนทุกรายการ 
พร้อมลงนามโดยผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ และส่งให้บริษัท ในช่วงระยะเวลาการแจ้งความจ านงการใช้
สิทธ ิทั้งนี้ ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ จะสามารถขอรับแบบแสดงความจ านงการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญได้ ณ 
สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ ในระยะเวลาการแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ หรือ Download แบบแสดง
ความจ านงการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญได้ที่ www.tfg.co.th 

9.2 ใบส าคัญแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์ก าหนด ซ่ึงผู้ถือ
ใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ลงลายมือช่ือผู้โอนด้านหลัง ตามจ านวนที่ระบุในแบบแสดงความจ านงการใช้สิทธิ 
และหนังสือมอบอ านาจให้ผู้อื่นมารับใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ฉบับใหม่ส าหรับใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ที่ยัง
ไม่ได้ใช้สิทธ ิ(ถ้ามี) 

9.3 ช าระเงินตามจ านวนที่ระบุในแบบแสดงความจ านงการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญ และส่งหลักฐานการช าระเงิน
ให้แก่บริษัท โดยวิธีการช าระเงินค่าใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญโดยวิธีหนึ่งวิธีใด ดังนี้  

1) กรณีช าระด้วยเงินโอน (ระหว่ำงวันที่ 2 พฤษภำคม 2562 - 16 พฤษภำคม 2562) 

ให้ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ที่ประสงค์จะใช้สิทธิซ้ือหุ้นโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย ส านัก
นานาเหนือ บัญชอีอมทรัพย์ ช่ือบัญชี “บมจ.ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป เพื่อกำรจองซื้อหุ้น” เลขที่บัญชี 000-0-
56071-5 พร้อมน าส่งเอกสารและหลักฐานการโอนเงินภายในเวลา 15.30 น. ของวันที่  16 
พฤษภาคม 2562 

2) กรณีช าระด้วยเช็ค ดร๊าฟท์ หรือ แคชเชียร์เช็ค (ต้องลงวันที่ไม่เกินวันที่ 14 พฤษภำคม 2562) 

ให้ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ที่ประสงค์จะใช้สิทธิซ้ือหุ้นช าระค่าหุ้นด้วย เช็ค ดร๊าฟท์ หรือ 
แคชเชียร์เช็ค ที่สามารถเรียกเก็บได้จากส านักหักบัญชีในกรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วันท าการ
เท่านั้น โดยขีดคร่อมเฉพาะส่ังจ่าย “บมจ.ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป เพื่อกำรจองซื้อหุ้น”  

ให้ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ที่ประสงค์จะใช้สิทธิซ้ือหุ้นระบุเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ตามที่ปรากฏ
ในใบรับรองสิทธิการจองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุน) หรือเลขประจ าตัวประชาชน ช่ือ นามสกุล 
หมายเลขโทรศัพท์ ไว้ที่ด้านหลังของเช็ค ดร๊าฟท์ หรือ แคชเชียร์เช็ค ทั้งนี้ ให้ผู้จองซ้ือหุ้นสั่งจ่ายเช็ค 
ดร๊าฟท์ หรือ แคชเชียร์เช็ค 1 ฉบับต่อ 1 ใบจองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุน ทั้งนี้หลักฐานการช าระเงิน
จะต้องส่งมาถึงบริษัทภายในเวลา 15.30 น. ของวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 

บริษัทจะงดรับเอกสารที่ เกี่ยวข้องกับการจองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนทางไปรษณีย์ งดรับเช็ค
ต่างจังหวัด งดรับเช็ค ดร๊าฟท์ หรือแคชเชียร์เช็คเพื่อช าระเงินค่าซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนทางไปรษณีย์ 
และงดรับช าระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนด้วยเงินสด 

ทั้งนี้ ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบภาระค่าใช้จ่ายและ/หรือค่าธรรมเนียม
ธนาคาร (ถ้ามี) ในการช าระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ 

http://www.tfg.co.th/
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10. ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าอากรแสตมป์หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี) ตามบทบัญญัติแห่ง
ประมวลรัษฎากรหรือข้อบังคับหรือกฎหมายต่างๆ ที่ใช้บังคับในการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญตามใบส าคัญแสดง
สิทธิฯ 

10.1 หลักฐานประกอบการจองซ้ือ 

1)  บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย  :    ส าเนาบัตรประชาชน หรือส าเนาบัตรข้าราชการ หรือส าเนา
บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ยังไม่หมดอายุ (ในกรณีมีการ
เปลี่ยนช่ือ/ช่ือสกุล ซ่ึงท าให้ช่ือ/ช่ือสกุล ไม่ตรงกับใบส าคัญ
แสดงสิทธิฯ ให้แนบเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ 
เช่น ใบแจ้งเปลี่ยนช่ือ/ช่ือสกุล เป็นต้น) พร้อมรับรองส าเนา
ถูกต้อง 

2)  บุคคลธรรมดาสัญชาตติ่างด้าว  :    ส าเนาใบต่างด้าว หรือส าเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ 
พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

3)  นิติบุคคลสัญชาติไทย  : ส าเนาหนังสอืรับรองบริษัทที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ อายุ
ไม่เกิน 6 เดือน นับจากวันที่ยื่นแบบแสดงความจ านงการใช้
สิทธิซ้ือหุ้นสามัญ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้
มีอ านาจที่มีช่ือปรากฏอยู่ในหนังสือรับรองบริษัทนั้น และ
เอกสารหลักฐานของกรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือตาม 1) 
หรือ 2) แล้วแต่กรณี พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

4)  นิติบุคคลสัญชาติต่างด้าว  : ส าเนาหนังสือการจัดตั้งบริษัท และส าเนาเอกสารการจด
ทะเบียนบริษัท อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซ้ือ พร้อม
รับรองส าเนาถูกต้อง โดยผู้มีอ านาจลงนามและประทับตรา
ส าคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบส าเนาหนังสือเดินทาง 
หรือส าเนาใบต่างด้าว (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอ านาจลงลายมือ
ช่ือ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง โดยส าเนาเอกสารประกอบ ที่
ลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้งแล้ว ต้องได้รับการรับรองลายมือ
ช่ือโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้าหน้าที่
สถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่ เอกสาร
ดังกล่าวจัดท า หรือรับรองความถูกต้องและมีอายุไม่เกิน 1 ปี 
ก่อนวันจองซ้ือ 

5)  คัสโตเดียน (Custodian)  : ส าเนาเอกสารการจดทะเบียนรับรองโดย Notary public ของ
ป ร ะ เ ท ศที่ อ อ ก เ อ กส า รนั้ น  พ ร้ อ มหนั ง สื อ แต่ ง ตั้ ง 
คัสโตเดียน หนังสือมอบอ านาจ (ถ้ามี) และเอกสารหลักฐาน
ของผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือตาม 1) หรือ 2) แล้วแต่กรณี 
พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

ทั้งนี้ หากผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ไม่ส่งมอบหลักฐานประกอบการใช้สิทธิตามที่กล่าวข้างต้น 
บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะถือว่าผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ไม่ประสงค์จะใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดง
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สิทธิฯ ในครั้งนั้นๆ  อย่างไรก็ตาม บริษัทสามารถใช้ดุลพินิจในการพิจารณาให้ผู้ถือใบส าคัญแสดง
สิทธิฯ ใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ได้ตามความเหมาะสม 

11. การใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญครั้งนี้ จะเป็นไปตามรายละเอียดและเงื่อนไขในข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้
ออกใบส าคัญแสดงสิทธิฯ และผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ที่จะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
ครั้งที่ 1 (TFG-W1) ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 

12. สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ 

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ ์(ไม่รับเอกสำรทำงไปรษณีย์) 
บริษทั ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป  จ ากัด (มหาชน) 
ช้ัน 12 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 
เลขที่ 1010 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตจุักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท:์ 0-2513-8989 ต่อ 402 
มือถือ: 061-418-8844 
E-mail: Investorrelations@tfg.co.th 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
 
 
      ขอแสดงความนบัถือ 

 
 

 ลงลายมือช่ือ _______________________  
                                            (นายวินัย เตียวสมบูรณ์กิจ)                                                    
                        ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร 



 

 

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

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

วันท่ียื่นความจ านงการใช้สิทธิ................................................................................................ 

เรียน คณะกรรมการบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/นิติบุคคล/อ่ืนๆ...................) ....................................................................................................................... เลขทะเบียนผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิเลขที่ ....................................................................................... 

โปรดระบุประเภทผู้แสดงความจ านง  บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย  เลขประจ าตัวประชาชน ................................................................... บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว  เลขที่ใบต่างด้าว/หนังสือเดินทาง ................................................................. 

                                                  นิติบุคคลสัญชาติไทย          เลขทะเบียนนิติบุคคล .................................................................... นิติบุคคลสัญชาติต่างด้าว         เลขทะเบียนนิติบุคคล ................................................................................. 

ข้าพเจ้าขอแจ้งว่าข้าพเจ้าเป็นบุคคลธรรมดา/นิติบุคคลที่ถือสัญชาติอเมริกัน (รวมถึงการถือสองสัญชาติ)     ใช ่     ไม่ใช่      ถ้า”ใช่” โปรดระบุเลขที่หนังสือเดินทาง...................................................................................................................... 

วัน/เดือน/ปีเกิด …….……./………...……./……..……….  เพศ ……….................................. สัญชาติ ……………….……..…….……….....…… อาชีพ ………………………..…………………………………..…………………………...…….……… 

ที่อยู่เลขที่ ……………………….….… อาคาร / หมู่บ้าน ……………………………………..…………...……….………… ตรอก / ซอย………………………………..…………...……….………… ถนน ……………………..………………..……………   

แขวง / ต าบล ……………………….………………………......… เขต / อ าเภอ …………………………....……................จังหวัด ………………….………………….….…………………………... รหัสไปรษณีย์ ……………………………..……..….….  

หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้             โทรศัพท์บ้าน ………..…….………………….….………. โทรศัพท์เคลื่อนที่ ……………………….………………..……………….….อีเมลล์ …………………………..……………………………………….…….…. 

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี ……………………………………………........................    ประเภทของการหักภาษี ณ ที่จ่าย       ไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย        หักภาษี ณ ที่จ่าย        

โปรดระบุผู้รับผลประโยชน์ท่ีแท้จริง 

ในกรณีที่ผู้ใช้สิทธิเป็นบุคคลธรรมดา  ตนเอง  บุคคลอ่ืน (โปรดระบุ)......................................................................................  ในกรณีที่เป็นนิติบุคคล โปรดระบุ..................................................................................................................  

ในฐานะผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุป๊ จ ากัด (มหาชน) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ตามรายละเอียดต่อไปนี้ 

จ านวนหน่วยของใบส าคัญแสดง

สิทธิท่ีขอใช้สิทธิ (หน่วย) 
อัตราการใช้สิทธิ 

จ านวนหุ้นสามัญท่ีได้จาก    

การขอใช้สิทธิ (หุ้น) 

ราคาการใช้สิทธิ                             

(บาทต่อหุ้นสามัญ) 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น (บาท) จ านวนเงิน (ตัวอักษร) 

 ใบส าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ  1  หุ้น  2.50    

ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้ส่งมอบใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญหรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิดังนี้  

ส่งมอบใบส าคัญแสดงสิทธิ จ านวน …………………………………………...………..………………ใบ ตามรายละเอียดดังนี้ 

 เลขที่ใบส าคัญ …………………………………….………....จ านวน.................................................หน่วย   จ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิที่ขอรับทอน (ถ้ามี) ………………………………………. หน่วย 

การช าระเงิน 

ข้าพเจ้าได้ช าระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวที่สามารถเรียกเก็บเงินในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้นโดย 

 เงินโอนเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย ส านักนานาเหนือ บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “บมจ.ไทยฟู้ดส ์กรุ๊ป เพื่อการจองซื้อหุ้น” เลขที่บัญชี 000-0-56071-5 

  เช็ค    แคชเชียร์เช็ค   ดร๊าฟท์       เลขที่เช็ค / แคชเชียร์เช็ค / ดร๊าฟท์…………………………… วันที่ ……………………......…ธนาคาร …………………………….……สาขา……………............................... 

โดยสั่งจ่ายบัญชี “บมจ.ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป เพื่อการจองซื้อหุ้น”   ก าหนดการช าระเงินด้วยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์   ต้องช าระภายในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00 น.  ถึง 15.30  น. เท่านั้น 

กรณีที่ช าระโดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์   จะต้องทราบผลการเรียกเก็บได้จากส านักหักบัญชีในกรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วันท าการถัดไป 

การส่งมอบหลักทรัพย์ 

หากข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญดังกลา่ว ข้าพเจ้าตกลงให้ด าเนินการดังนี้ (ผู้จองซื้อโปรดเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งเท่านั้น) 

 ให้ออกใบหุ้นสามัญที่ได้รับจัดสรรนั้นไว้ในชื่อ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อผู้ฝาก” และด าเนินการให้บริษัท…...............................................................................สมาชกิผู้ฝากเลขที่……..........……..…… 

        น าหลักทรัพย์เข้าฝากไว้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ข้าพเจ้า ชื่อบัญชี...........................................................................เลขที่…..……….................…………ซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่กับบริษัทนั้น         

(ชื่อผู้ใช้สิทธิต้องตรงกับชื่อบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ มิฉะนั้นจะด าเนินการออกใบหุ้นในชื่อของผู้ใช้สิทธิแทน) 

  ให้ออกใบหุ้นสามัญตามจ านวนที่ได้รับการจัดสรรนั้นไว้ในชื่อ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อผู้ฝาก” และน าหุ้นเข้าฝากไว้กับ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด โดยน าเข้าบัญชีของบริษัทผู้ออก

หลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600  (กรณีเลือกรับหลักทรัพย์เข้าบัญชี 600 ในช่องนี้ กรุณากรอก “เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์น าหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์ (ISSUER ACCOUNT) เท่านั้น และกรอก

แบบฟอร์มตามข้อก าหนดของ FATCA เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อน าส่งให้แก่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด ด้วย) 

  ให้ออกใบหุ้นสามัญที่ได้รับจัดสรรนั้นไว้ในชื่อของข้าพเจ้า และจัดส่งใบหุ้นให้ข้าพเจ้าตามชื่อที่ระบุไว้ข้างต้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยข้าพเจ้ายินดีมอบหมายให้บริษัทฯ ด าเนินการใดๆ เพื่อจัดท าและส่งมอบใบหุ้นให้ข้าพเจ้าภายใน 15 วันท า

การนับจากวันครบก าหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้ง  

วิธีการรับใบส าคัญแสดงสิทธิส่วนท่ีขอรับทอน (ถ้ามี) 

ข้าพเจ้าขอรับทอนใบส าคัญแสดงสิทธิโดยวิธีการดังนี้ (ผู้จองซื้อโปรดเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งเท่านั้น) 

 ให้ออกใบส าคัญแสดงสิทธิส่วนที่ขอรับทอนนั้นไว้ในชื่อ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อผู้ฝาก” และด าเนินการให้บริษัทหลักทรัพย์…...............................................................สมาชิกผู้ฝากเลขที่……..........……..…… 

น าใบส าคัญแสดงสิทธิเข้าฝากไว้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เลขที่..........................................................ซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่กับบริษัทนั้น  

  ให้ออกใบส าคัญแสดงสิทธิส่วนที่ขอรับทอนไว้ในชื่อ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อผู้ฝาก” และน าใบส าคัญแสดงสิทธิเข้าฝากไว้กับ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด โดยน าเข้าบัญชีของบริษัทผู้ออก

หลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้าพเจ้า  

  ให้ออกใบส าคัญแสดงสิทธิส่วนที่ขอรับทอนไว้ในชื่อของข้าพเจ้าและจัดส่งให้ข้าพเจ้าตามชื่อที่ระบุไว้ข้างต้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยข้าพเจ้ายินดีมอบหมายให้บริษัทฯ ด าเนินการใดๆ เพื่อจัดท าและส่งมอบใบส าคัญแสดงสิทธิให้ข้าพเจ้า

ภายใน 15 วันท าการนับจากวันครบก าหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้ง  

ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนดังกล่าวและจะไม่ยกเลิกรายการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนนี้ แต่หากข้าพเจ้าไม่ส่งแบบแสดงความจ านงที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ได้กรอกรายละเอียดครบถ้วนและเอกสารประกอบการจองซื้อที่ถูกต้อง

เรยีบร้อย พร้อมช าระเงินค่าจองซื้อหรือหาก เช็ค/ดร๊าฟท์/แคชเชียร์เช็ค มาถึงบริษัทภายในระยะเวลาการจองซื้อ หรือหาก เช็ค/ดร๊าฟท์/แคชเชียร์เช็ค ที่สั่งจ่ายแล้วนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ ให้ถือว่าข้าพเจ้าสละสิทธิใในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว 

ลงชื่อ ............................................................................... ผูข้อใช้สิทธิ 

         ( ……………………………………………..…………) 

 

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

วันที่ยื่นความจ านงการใช้สิทธิ      ................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) ได้รับเงินจาก (ชื่อตามแบบแสดงความจ านงการใช้สิทธิ).......................................................................................................................................................................................... 
เพื่อจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในราคาหุ้นละ 2.50 บาท จ านวน …………………..........................................…… หุ้น รวมเป็นเงิน ………………………....…......................................................…  บาท 
โดยช าระเป็น   เงินโอน        เช็ค            แคชเชียร์เช็ค       ดร๊าฟท์         
เลขที่เช็ค / แคชเชียร์เช็ค / ดร๊าฟท์ ……………………..………………… วันที่ …………………..………………………… ธนาคาร ………… ………………………………… สาขา …………….…….…….…………..… 
 ออกใบหุ้นในนาม “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อผู้ฝาก” เลขที่สมาชิกผู้ฝาก…………………….……………… บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เลขที่ …………………….…………………..……. 
 ออกใบหุ้นในนาม “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อผู้ฝาก” และน าหุ้นเข้าบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 

 ออกใบหุ้นในนามผู้จองซื้อ 

 

การลงทุนในหลักทรัพย์ย่อมมีความเสี่ยง  
และก่อนตัดสินใจจองซื้อหลักทรัพย์ควรศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบ 

เจ้าหน้าที่ผู้รับมอบอ านาจ................................……….........…...................................... 



 

 

            
BROKER 

ผู้ฝากเลขที่ 
Participant No. 

ชื่อบริษัท 
Company Name 

ผู้ฝากเลขที่
Participant No. 

ชื่อบริษัท 
Company Name 

002 บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จ ากัด 
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED 030 บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จ ากัด (มหาชน) 

I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

003 บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จ ากัด  (มหาชน) 
COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 032 บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากัด 

KTB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED     

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

PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

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

AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

006 บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จ ากัด  (มหาชน) 
PHATRA  SECURITIES PUBLIC COMPANY  LIMITED 048 บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จ ากัด (มหาชน) 

AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

007 บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ากัด 
CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 050 บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จ ากัด 

ASL SECURITIES COMPANY LIMITED 

008 บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จ ากัด   
ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED 051 บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จ ากัด 

SBI THAI ONLINE SECURITIES COMPANY LIMITED 

011 บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 200 บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

013 บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 211 บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จ ากัด 

UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

014 บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ ากัด (มหาชน) 
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 213 บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จ ากัด 

ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED 

015 บริษัทหลักทรัพย์ แอพเพิล เวลธ์ จ ากัด (มหาชน) 
APPLE WEALTH SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 224 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ากัด (มหาชน) 

BUALUANG SECURITIES  PUBLIC COMPANY LIMITED 

016 บรษิัทหลักทรัพย์ ธนชาต จ ากัด  (มหาชน) 
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 225 บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากัด  

CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

019 บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จ ากัด 
YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 229 บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จ ากัด 

JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED    

022 บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จ ากัด 
TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED 230 บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จ ากัด 

GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED 

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

MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

026 บริษัทหลักทรัพย์ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 247 บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส  (ประเทศไทย) จ ากัด 

CREDIT SUISSE  SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

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

KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED 

029 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จ ากัด (มหาชน) 
KRUNGSRI SECURITIES  PUBLIC COMPANY LIMITED 924 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) 

FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
SUB BROKER 

242 บริษัทหลักทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จ ากัด 
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMTED 243 บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จ ากัด (มหาชน) 

TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
CUSTODIAN 

236 ธนาคาร ทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) 
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 344 บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) เพื่อรับฝากทรัพย์สิน 

PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED FOR CUSTODIAN 

245 ธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) 
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 345 ธนาคาร ธนชาต จ ากัด (มหาชน) เพื่อรับฝากทรัพย์สิน 

THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED FOR CUSTODIAN 

301 ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ. 
CITIBANK, N.A. 402 ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) เพื่อตราสารหนี้ 

KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (BOND) 

302 ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 404 ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) เพื่อบริหารการเงิน 

THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED FOR TREASURY 

303 ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) - ผู้รับฝากทรัพย์สิน 
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODY 405 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากัด (มหาชน) เพื่อฝ่ายปฏิบัติการบริหารเงิน 

CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED FOR TREASURY OPERATIONS DEPARTMENT 

304 ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น จ ากัด  
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED BKK. 407 ธนาคาร ซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น 

SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION 

305 ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) เพื่อการช าระราคาหลักทรัพย์  
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 408 ธนาคารออมสิน 

GOVERNMENT SAVINGS BANK 

308 ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) เพื่อรับฝากทรัพย์สิน 
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 410 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน)-เพื่อบริหารการเงิน 

BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED FOR TREASURY 

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

BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

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

BANGKOK FIRST INVESTMENT & TRUST PUBLIC COMPANY LIMITED 

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

MIZUHO BANK,LIMITED BANGKOK BRANCH 

320 ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ-เพื่อรับฝากทรัพย์สิน 
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - CUSTODY SERVICES 414 ธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จ ากัด สาขากรุงเทพฯ 

THE BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ, LIMITED BANGKOK BRANCH 

324 ธนาคารยูโอบี จ ากัด (มหาชน) 
UNITED OVERSEAS BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED 415 ธนาคารแห่งอเมริกา เนชั่นแนล แอสโซซิเอชั่น 

BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION 

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

DEUTSCHE BANK AG BANGKOK BRANCH 

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

RHB BANK BERHAD 

329 ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน)  
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 418 ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส ์

BNP PARIBAS 

330 ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จ ากัด (เพื่อตราสารหนี้) 
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED- BOND 420 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES 

334 บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จ ากัด (มหาชน) (คัสโตเดี้ยน) 
TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN 424 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

ISLAMIC BANK OF THAILAND 

336 ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากัด (มหาชน) 
KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 425 ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) (เพื่อลูกค้า) 

KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER) 

337 ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) 
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 426 ธนาคารโอเวอร์ซี-ไชนีส แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น จ ากัด สาขากรุงเทพฯ 

OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LIMITED BANGKOK BRANCH 

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

KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-TREASURY 

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

LAND AND HOUSES BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

343 ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จ ากัด (มหาชน) 
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMTED   

           รายชื่อบริษัทผู้รับฝากหลักทรัพย์ 


