
ส ำหรบักรณีของ Suitability Test และกำรรบัทรำบควำมเส่ียงของหุน้กู้ท่ีมีระดับควำมเส่ียงสูงกว่ำระดับควำมเส่ียงท่ีผูจ้องซือ้รับได ้ขำ้พเจำ้ไดร้บักำรรอ้งขอจำกผูจ้ัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำยหุน้กูใ้หท้  ำ Suitability Test และขำ้พเจำ้ไดผ้่ำนกำรท ำ 
Suitability Test แลว้ ขำ้พเจำ้รบัทรำบว่ำระดบัควำมเส่ียงของหุน้กูท่ี้ขำ้พเจำ้จองซือ้อยูนี่อ้ยูท่ี่ระดบั 4 เรียบรอ้ยแลว้ ในกรณีท่ีหุน้กูท่ี้ขำ้พเจำ้ท ำกำรจองซือ้นีมี้ระดบัควำมเส่ียงสงูกว่ำระดบัควำมเส่ียงท่ีขำ้พเจำ้รบัไดต้ำม Suitability Test ซึง่ขำ้พเจำ้ได้
เคยใหไ้วล้่ำสดุและผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหนำ่ยหุน้กูไ้ดแ้จง้ใหข้ำ้พเจำ้ทรำบแลว้  ขำ้พเจำ้ยงัคงประสงคจ์ะลงทนุในหุน้กูนี้ต้่อไป และไดล้งลำยมือช่ือเพ่ือยืนยนัในฐำนะผูจ้องซือ้ดำ้นล่ำงว่ำ ขำ้พเจำ้รบัทรำบว่ำควำมเส่ียงของหุน้กูท่ี้จองซือ้นีอ้ำจสูงกว่ำ
ระดบัควำมเส่ียงท่ีขำ้พเจำ้ยอมรบัไดต้ำมผลประเมิน Suitability Test ดงันัน้หำกเกิดควำมเสียหำยใดๆ จำกกำรลงทนุในหุน้กูนี้ต้่อไปในอนำคต ขำ้พเจำ้ตกลงไม่ถือว่ำเป็นควำมผิดของผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหนำ่ยหุ้นกู ้และผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหนำ่ยหุน้กู้
ไม่มีหนำ้ท่ีตอ้งรบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้                  
 

   ลงช่ือ……………………………………………………………………… ผูจ้องซือ้ 
                            (…………………………………………………………………………) 

ในฐำนะผูร้บัมอบอ ำนำจ / ผูมี้อ  ำนำจลงนำมแทน ของ………………………………………………………………………  (กรณีท่ีจองซือ้ในนำมของนติิบคุคล) 
ผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหนำ่ยหุน้กูส้ำมำรถปฏิเสธกำรจองซือ้ในกรณีท่ีผูล้งทนุยงัไม่มีประวตัิกำรท ำและไม่ยนิยอมท ำ Suitability Test หรือผูล้งทนุรบัควำมเส่ียงตำม Suitability Test ไดต้  ่ำกว่ำหุน้กูนี้แ้ละไมล่งนำม ยอมรบัควำมเสี่ยงของหุน้กู ้
 
 
 
 

                                   (…………………………………………………..……………..……………...) 
ในฐำนะผูแ้ทนโดยชอบธรรม / ผูร้บัมอบอ ำนำจ / ผูม้ีอ  ำนำจลงนำมแทน ของ……………………………………………..…………….………  (กรณีท่ีจองซือ้ในนำมของผูท่ี้ยงัไมบ่รรลนิุติภำวะ / นิติบคุคล) 

 
 

 
ใบจองซือ้หุ้นกู้ ชนิดระบุชื่อผู้ถอื ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถอืหุ้นกู้ 

“หุ้นกู้ของบริษัท ไทยฟู้ดส ์กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) ครั้งที ่1/2565 ครบก ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568” 
                ซึง่ออกภำยใตโ้ครงกำรตรำสำรหนี ้(Medium-Term Note Program) ของบรษัิท ไทยฟู้ดส ์กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) ปี พ.ศ. 2563  
วงเงินหุน้กูร้วมทัง้สิน้ไม่เกิน 10,000,000,000 บำท ณ ขณะใดขณะหนึง่ (revolving basis) อำยโุครงกำร 2 ปี (“โครงกำรตรำสำรหนี”้)  

เสนอขำยผูล้งทนุสถำบนั และ/หรือ ผูล้งทนุรำยใหญ่ตำมท่ีระบใุนแบบ 69-Pricing และหนงัสือชีช้วนมลูค่ำท่ีตรำไวห้นว่ยละ 1,000 บำท รำคำเสนอขำยหนว่ยละ 1,000 บำท  
โดยจองซือ้ขัน้ต  ่ำ 100 หนว่ย หรือ 100,000 บำท และทวีคณูครัง้ละ 100 หนว่ย หรือ 100,000 บำท 

 วันทีจ่องซือ้   11 มกรำคม 2565  12 มกรำคม 2565  13 มกรำคม 2565  วันออกหุ้นกู้  14 มกรำคม 2565 
ผู้จองซือ้หุ้นกู้โปรดกรอกข้อควำมในช่องนีใ้ห้ครบถ้วน ชัดเจน ตัวบรรจง (เพือ่กำรจัดส่งทำงไปรษณียล์งทะเบียน) 

ผูจ้องซือ้ ช่ือ-สกลุ   นำย   นำง  นำงสำว   นติิบคุคล  อ่ืนๆ ............................................................................................................................................................................................................................................ 
 บตัรประจ ำตวัประชำชน  ใบตำ่งดำ้ว  หนงัสือเดินทำง  เลขทะเบียนนติิบคุคล เลขท่ี  ........................................................................................................................................................................................................ 

สญัชำติ ..................................... วนั/เดือน/ปี เกิด /วนัจดทะเบียนนติิบคุคล......................................................เลขประจ ำตวัผูเ้สียภำษี ........................................................ ประเภทของกำรหกัภำษี ณ ท่ีจ่ำย  ไม่หกัภำษี   หกัภำษี  
ท่ีอยูท่ี่สำมำรถติดต่อได ้เลขท่ี .......................หมู่ท่ี  ..........................ตรอก/ซอย ...............................................ถนน ...............................................  แขวง/ต ำบล ............................................  เขต/อ ำเภอ .............................................
จงัหวดั .......................................................รหสัไปรษณีย ์.......................... โทรศพัท ์...................................................โทรศพัทมื์อถือ ............................................ อีเมล ์.............................................................................................. 
ท่ีอยูต่ำมทะเบียนบำ้น/ทะเบียนนติิบคุคล  ท่ีอยูเ่ดียวกับท่ีอยูท่ี่สำมำรถติดต่อได ้  ต่ำงจำกท่ีอยูท่ี่สำมำรถติดต่อได ้(โปรดระบ)ุ เลขท่ี ..............................................หมู่ท่ี  ............................... ตรอก/ซอย ............................................ 
ถนน .....................................................แขวง/ต ำบล ............................................... เขต/อ ำเภอ ................................................จงัหวดั ..........................................................รหสัไปรษณีย ์................................................................... 
อำชีพ/ประเภทธรุกิจ ................................................................................................................................................................แหล่งท่ีมำของรำยไดจ้ำกตำ่งประเทศ  ไม่มี   มี (ระบช่ืุอประเทศ) ...................................................... 
ทำ่นเป็นบคุคลท่ีมีสถำนภำพทำงกำรเมืองหรือไม่  เป็น  ไม่เป็น กรณีเป็นบคุคลท่ีมีสถำนภำพทำงกำรเมือง โปรดระบตุ  ำแหนง่ทำงกำรเมือง.......................................................................................................................................... 
แหล่งท่ีมำของเงินท่ีใชใ้นกำรจองซือ้  บคุคลธรรมดำ :  เงินเดือน   ธรุกิจส่วนตวั  เงินออม   รำยไดจ้ำกกำรลงทนุ   มรดก   อ่ืนๆ (ระบ)ุ .......................................................................................................................... 
(สำมำรถตอบไดม้ำกกว่ำ 1 ขอ้)        นติบิคุคล        :  เงินจำกกำรด ำเนนิธรุกิจ       อ่ืนๆ(ระบ)ุ ....................................................................................................................................................................................................... 
มีวตัถปุระสงคใ์นกำรท ำธรุกรรม เพ่ือจองซือ้ “หุน้กูข้องบรษัิท ไทยฟู้ดส ์กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) ครัง้ท่ี 1/2565 ครบก ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568” (“หุ้นกู้”) โดยขอจองซือ้และขอใหจ้ดัสรรหุน้กูด้งันี ้

จ ำนวนหุ้นกู้ทีจ่องซือ้ (หน่วย)  รำคำเสนอขำย (บำทต่อหน่วย)  รวมจ ำนวนเงิน (บำท)(ตัวเลข) รวมจ ำนวนเงิน (บำท) (ตัวอักษร) 

 1,000   
หมำยเหตุ: กำรจองซือ้และกำรช ำระเงินโดยผู้จองซือ้ต้องเป็นไปตำมรำยละเอียดและเงื่อนไขตำมทีร่ะบุไว้ในหนังสือชีช้วนส ำหรับโครงกำรตรำสำรหนี ้("หนังสือชีช้วนส ำหรับโครงกำร") ซึ่งได้มีกำรเพิม่เติมหรือเปลี่ยนแปลงตำมหนังสือชี้
ชวนเพือ่กำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้ภำยใต้โครงกำรตรำสำรหนีใ้นครั้งนี ้("หนังสือชีช้วนส ำหรับหุ้นกู้") (รวมเรียกว่ำ "หนังสือชีช้วน") และผู้จองซือ้ตกลงและรับทรำบว่ำบริษัท ไทยฟู้ดส ์กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) (“ผู้ออกหุ้นกู้”) หรือผู้จัดกำร
กำรจัดจ ำหน่ำยหุ้นกู้ มีสิทธิปฏิเสธไม่รับจองซือ้หุ้นกู้หำกผู้จองซือ้ด ำเนินกำรผิดจำกรำยละเอียดและเงื่อนไขดังกล่ำว พร้อมกันนี ้ข้ำพเจ้ำขอส่งเงินค่ำจองซือ้หุ้นกู้ดังกล่ำวโดย (ผู้จองซือ้หุ้นกู้เลือกข้อใดข้อหน่ึง) 

  เงินโอน/เงินโอนผ่ำนระบบ BAHTNET ผ่ำนธนำคำร....................................................... สำขำ ........................................................................ 
  เงินโอนผ่ำนระบบเงินโอนอตัโนมตัิ (ATS) บญัชีซือ้ขำยหลกัทรพัยเ์ลขท่ี..................................... (น ำส่งเอกสำรล่วงหนำ้ก่อนวนัช ำระ 1 วนัท ำกำร) 
  กำรตดัเงินฝำกในบญัชีซือ้ขำยหลกัทรพัยข์องขำ้พเจำ้ท่ีฝำกอยูก่บัผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหนำ่ยหุน้กู ้เลขท่ีบญัชี........................................................... 
  เช็คบคุคล / แคชเชียรเ์ช็ค / ดร๊ำฟท ์ธนำคำร.....................................................สำขำ .................................................... เลขท่ีเช็ค ...................................................วนัท่ี.....................................  ลงวนัท่ีไม่เกินวนัท่ีช ำระเงินดว้ยเช็ค 

(ในกรณีท่ีช ำระค่ำจองซือ้ดว้ยเช็ค แคชเชียรเ์ช็ค หรือดร๊ำฟท ์จะตอ้งเป็นเช็คของธนำคำรพำณิชยท่ี์สำมำรถเรียกเก็บเงินไดจ้ำกส ำนกัหกับญัชีเดียวกันกบัของสถำนท่ีจองซือ้เทำ่นัน้ โดยเช็คดงักล่ำวตอ้งลงวนัท่ีตำมท่ีระบไุวใ้นหนงัสือชีช้วนส ำหรบั
หุน้กูแ้ละขีดครอ่มเฉพำะสั่งจ่ำยช่ือบญัชีตำมรำยละเอียดท่ีระบไุวข้ำ้งล่ำงนี ้กำรช ำระค่ำจองซือ้หุน้กูด้ว้ยเช็คบคุคลจะสมบรูณต์่อเม่ือเรียกเก็บเงินตำมเช็คไดเ้ทำ่นัน้) 
ส ำหรับกำรจองซือ้ผ่ำนบริษัทหลักทรัพย ์โนมูระ พัฒนสิน จ ำกัด (มหำชน) สั่งจ่ำย “บริษัทหลกัทรพัย ์โนมรูะ พฒันสิน จ ำกดั (มหำชน) เพ่ือกำรจองซือ้หุน้กู”้ 
ส ำหรับกำรจองซือ้ผ่ำนบริษัทหลักทรัพย ์เอเซยี พลัส จ ำกัด สั่งจ่ำย “บริษัทหลกัทรพัย ์เอเซีย พลสั จ  ำกดั เพ่ือจองซือ้หลกัทรพัย”์ 
ส ำหรับกำรจองซือ้ผ่ำนบริษัทหลักทรัพย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) สั่งจ่ำย “บริษัทหลกัทรพัย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จ  ำกดั (มหำชน) เพ่ือกำรจองซือ้หลกัทรพัย์”  
ส ำหรับกำรจองซือ้ผ่ำนบริษัทหลักทรัพย ์ทรีนีตี ้จ ำกัด สั่งจ่ำย "บริษัทหลกัทรพัย ์ทรีนีตี ้จ  ำกดั เพ่ือกำรจองซือ้หุน้"  

 

หำกข้ำพเจ้ำได้รับกำรจัดสรรหุ้นกู้ดังกล่ำวแล้ว ข้ำพเจ้ำตกลงให้ด ำเนินกำรดังต่อไปนี ้(ผู้จองซือ้หุ้นกู้เลือกข้อใดข้อหน่ึง) 
 ใหด้  ำเนนิกำรน ำหุน้กูท่ี้ไดร้บัจดัสรรนัน้ ฝำกไวก้บั “บรษัิท ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั เพ่ือผูฝ้ำก” ผ่ำนบญัชี (ช่ือบรษัิทหลกัทรพัย ์/ Custodian)……….………………….......…………………………………………….. 
 เลขท่ีผูฝ้ำกเลขท่ี                   ตำมขอ้บงัคบัตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เพ่ือเขำ้บญัชีซือ้ขำยหลกัทรพัยข์องขำ้พเจำ้ เลขท่ีบญัชี ......................................................................................................  ซึง่ขำ้พเจำ้มีอยูก่บับรษัิทนัน้   
 (ช่ือผูจ้องซือ้ตอ้งตรงกบัช่ือบญัชีซือ้ขำยหลกัทรพัย ์มิฉะนัน้จะด ำเนนิกำรออกใบหุน้กูใ้นช่ือของผูจ้องซือ้แทน)ภำยใน 7 วนัท ำกำรนบัจำกวนัปิดกำรเสนอขำยหุน้กู ้  หรือ 
  ใหอ้อกใบหุน้กูท่ี้ไดร้บัจดัสรรนัน้ไวใ้นช่ือของขำ้พเจำ้ และจดัส่งใหข้ำ้พเจำ้ทำงไปรษณียล์งทะเบียนตำมท่ีอยูข่ำ้งตน้  โดยขำ้พเจำ้ยนิดีท่ีจะมอบหมำยใหผู้อ้อกหุน้กู ้และ/หรือ นำยทะเบียนหุน้กู ้ด  ำเนนิกำรใดๆ เพ่ือท ำใหก้ำรจดัท ำใบหุน้กู้
และกำรส่งมอบใบหุน้กูม้ำใหข้ำ้พเจำ้ภำยใน 15 วนัท ำกำร นบัจำกวนัปิดกำรเสนอขำยหุน้กู ้

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------- 
ในกำรจองซือ้หุน้กูค้รัง้นี ้ขำ้พเจำ้    ไม่ประสงคจ์ะรบัหนงัสือชีช้วนเน่ืองจำกไดร้บัสรุปขอ้มลูส ำคญัของตรำสำร (factsheet) แลว้  ไดร้บัหนงัสือชีช้วนเป็นรูปเล่ม หรือรูปแบบอ่ืนตำมท่ีก ำหนด (ถำ้มี)  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------- 
หำกข้ำพเจ้ำได้รับกำรจัดสรรหุ้นกู้ดังกล่ำว เมื่อครบก ำหนดกำรจ่ำยดอกเบีย้ และ/หรือ ครบก ำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ข้ำพเจ้ำตกลงให้จ่ำยดอกเบีย้ และ/หรือ เงินต้นให้แก่ข้ำพเจ้ำโดย (ผู้จองซือ้หุ้นกู้เลือกข้อใดข้อหน่ึง) 

 ออกเช็คขีดครอ่มเฉพำะสั่งจ่ำยช่ือผูจ้องซือ้ตำมท่ีระบใุนใบจองซือ้ และส่งทำงไปรษณียล์งทะเบียนตำมท่ีอยูใ่นใบจองซือ้ 
  โอนเงินเขำ้บญัชีธนำคำร……………………………………………………… สำขำ  ……………………………………………  (บญัชีออมทรพัย ์/ บญัชีกระแสรำยวนั) เลขท่ี ……………………………………………………….......... 
ทัง้นี ้ช่ือบญัชีจะตอ้งเป็นช่ือผูจ้องซือ้ตำมท่ีระบใุนใบจองซือ้ และไดแ้นบภำพถ่ำยหนำ้สมดุบญัชีเงินฝำก หรือ Bank Statement  มำพรอ้มใบจองซือ้นีแ้ลว้ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------- 
ขำ้พเจำ้ขอใหค้วำมยนิยอมแต่งตัง้ บรษัิทหลกัทรพัย ์เอเซีย พลสั จ ำกดั ซึง่ไดร้บัควำมเหน็ชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลักทรพัย ์ใหท้  ำหนำ้ท่ีเป็นผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูต้ำมท่ีผูอ้อกหุน้กูไ้ดเ้สนอแต่งตัง้ ขำ้พเจำ้ตกลงและ

ยนิยอมใหส้ถำบันกำรเงิน (รวมถึงบรษัิทหลักทรพัย ์และ/หรือ นติิบคุคลอ่ืนใด) ท่ีขำ้พเจำ้มีกำรท ำธุรกรรมทำงกำรเงิน สำมำรถเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกับกำรแสดงตน และ/หรือ กำรระบตุวัตนของขำ้พเจำ้ ใหแ้ก่ผูจ้ดักำรกำรจัดจ ำหน่ำยหุน้กู ้ทัง้นี ้เพ่ือ
ปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน กฎหมำยคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลและกฎหมำยอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง  
         ขำ้พเจำ้เขำ้ใจถึงลกัษณะควำมเส่ียงของกำรลงทนุในหุน้กู ้และรบัทรำบควำมเส่ียงท่ีอำจเกิดขึน้ และไดใ้ชว้ิจำรณญำณอยำ่งรอบคอบในกำรพิจำรณำควำมเส่ียงในกำรเขำ้ลงทนุ โดยไดท้  ำกำรศึกษำและท ำควำมเขำ้ใจในควำมเส่ียงของกำรลงทนุในหุน้กู้
ดงักล่ำวเป็นอยำ่งดี ขำ้พเจำ้ไดต้ดัสินใจในกำรลงทนุในหุน้กูด้ว้ยตนเอง โดยไม่มีผูใ้ดหรือเจำ้หนำ้ท่ีใดชีช้วน หรือชกัจงู เพ่ือใหล้งทนุในหุน้กูด้งักล่ำว หำกเกิดควำมเสียหำยใดๆ จำกกำรตดัสินใจลงทนุในหุน้กู ้ผูอ้อกหุน้กูห้รือผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหนำ่ยหุน้กู้หรือ
เจำ้หนำ้ท่ีผูร้บัใบจองซือ้หุน้กูไ้ม่ตอ้งรบัผิดชอบในควำมเสียหำยท่ีเกิดขึน้ดังกล่ำว ขำ้พเจำ้ขอรบัรองและตกลงว่ำจะซือ้หุน้กูต้ำมจ ำนวนท่ีจองซือ้ หรือตำมจ ำนวนท่ีผูอ้อกหุน้กูห้รือผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหนำ่ยหุน้กูจ้ดัสรรให ้และในกรณีท่ีผูอ้อกหุน้กูห้รือผูจ้ัดกำร
กำรจัดจ ำหน่ำยหุน้กูป้ฏิเสธกำรจองซือ้ไม่ว่ำทัง้หมดหรือบำงส่วน ขำ้พเจำ้ยินยอมรบัคืนเงินค่ำจองซือ้ (โดยไม่มีดอกเบีย้ และ/หรือ ค่ำเสียหำยใดๆ ยกเวน้ดอกเบีย้ตำมขอ้ 3.10 และ ขอ้ 3.11 ในส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกับกำรเสนอขำยหุน้กูข้องหนงัสือชีช้วน
ส ำหรบัหุน้กู ้(แลว้แต่กรณี)) และจะไม่เปล่ียนแปลงหรือยกเลิกกำรจองซือ้หุน้กูไ้ม่ว่ำทัง้หมดหรือบำงส่วน (เวน้แต่กรณีท่ีระบใุนขอ้ 3.9 (ข) ในส่วนท่ี 2 ขอ้มลูเก่ียวกบักำรเสนอขำยหุน้กูข้องหนงัสือชีช้วนส ำหรบัหุน้กู)้ ทัง้นี ้ขำ้พเจำ้รบัทรำบว่ำผูอ้อกหุน้กู้ได้รบั
อนญุำตใหเ้สนอขำยหุน้กูท่ี้ออกใหม่ใหแ้ก่ผูล้งทนุสถำบันและ/หรือผูล้งทนุรำยใหญ่ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทนุท่ี ทจ. 17/2561 เร่ืองกำรขออนญุำตและกำรอนญุำตใหเ้สนอขำยตรำสำรหนีท่ี้ออกใหม่ ฉบับลงวันท่ี 17 มกรำคม พ.ศ. 2561 
(รวมทัง้ท่ีมีกำรแกไ้ขเพิ่มเติมหรือใชแ้ทนท่ี) โดยไดก้ ำหนดประเภทของผูล้งทนุสถำบนัและ/หรือผูล้งทนุรำยใหญ่ไวใ้นประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลักทรพัยท่ี์ กจ. 4/2560 เร่ือง กำรก ำหนดบทนิยำมผูล้งทนุสถำบนั ผูล้งทนุรำยใหญ่
พิเศษ และผูล้งทนุรำยใหญ่ ฉบบัลงวนัท่ี 8 กมุภำพนัธ ์พ.ศ. 2560 (ตำมท่ีมีกำรแกไ้ขเพิ่มเติมหรือใชแ้ทนท่ี รวมทัง้ท่ีอำจมีกำรแกไ้ขเพิ่มเติมหรือใชแ้ทนท่ี) (“กจ. 4/2560”) ดงันัน้ ขำ้พเจำ้รบัทรำบว่ำผูอ้อกหุน้กู ้และ/หรือนำยทะเบียนหุน้กูมี้สิทธิปฏิเสธกำรจอง
ซือ้หุน้กูแ้ละ/หรือไม่รบัจดทะเบียนกำรโอนหุน้กูไ้ม่ว่ำทอดใดๆ ใหแ้ก่บคุคลอ่ืนท่ีไม่ใช่ผูล้งทนุสถำบนัและ/หรือผูล้งทนุรำยใหญ่ดงักล่ำวขำ้งตน้ เวน้แต่เป็นกำรโอนทำงมรดก ทัง้นี ้หำกขำ้พเจำ้ไดร้ับกำรจดัสรรหุน้กู ้ขำ้พเจำ้ยนิยอมผกูพนัตนเองตำมขอ้ก ำหนด
ว่ำดว้ยสิทธิและหนำ้ท่ีของผูอ้อกหุน้กูแ้ละผูถื้อหุน้กูส้  ำหรบัโครงกำรตรำสำรหนี ้(ตำมแบบท่ีระบไุวใ้นเอกสำรแนบ 1.1 รำ่งขอ้ก ำหนดว่ำดว้ยสิทธิและหนำ้ท่ีของผูอ้อกหุน้กูแ้ละผูถื้อหุน้กูส้  ำหรบัหุน้กูป้ระเภทมีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ (รวมถึงท่ีมีกำรแกไ้ขเพิ่มเติม) ของ
แบบ 69-BASE-II&HNW และหนงัสือชีช้วนส ำหรบัโครงกำร) ซึง่ไดมี้กำรเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงตำมขอ้ก ำหนดภำยใตข้อ้ก ำหนดเพิ่มเติม  (ตำมแบบท่ีระบไุวใ้นเอกสำรแนบ 1 รำ่งขอ้ก ำหนดเพิ่มเติมของ “หุน้กูข้องบรษัิท ไทยฟู้ดส ์กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) ครัง้
ท่ี 1/2565 ครบก ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568” ของแบบ 69-Pricing และหนงัสือชีช้วนส ำหรบัหุน้กู)้ (รวมเรียกว่ำ "ข้อก ำหนดสิทธิ") รวมถึงขอ้ก ำหนดสิทธิซึง่จะแกไ้ขเพิ่มเติมต่อไปในภำยหนำ้ และขอ้ควำมใดๆ ในหนงัสือชีช้วนทกุประกำร 
 ส ำหรบัผูล้งทนุรำยใหญ่ (ตำมประกำศท่ี กจ. 4/2560) ผูล้งทนุรำยใหญ่ หมำยถึง (1) บคุคลธรรมดำ (รวมคู่สมรส) ท่ีมีสินทรพัยส์ทุธิตัง้แต่ 50 ลำ้นบำทขึน้ไป ซึง่ไม่รวมมลูค่ำอสงัหำรมิทรพัย ์ซึง่ใชเ้ป็นท่ีพกัอำศยัประจ ำของบคุคลดงักล่ำว หรือมีรำยไดต้่อปีตัง้แต่ 4 ลำ้นบำทขึน้
ไป หรือมีเงินลงทนุโดยตรงในหลักทรพัยห์รือสญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้ตัง้แต่ 10 ลำ้นบำทขึน้ไป หรือในกรณีท่ีนบัรวมเงินฝำกแลว้มีเงินลงทนุในทรพัยส์ินดงักล่ำวตัง้แต่ 20 ลำ้นบำทขึน้ไป  หรือ (2) นติิบคุคลท่ีมีส่วนของผูถื้อหุน้ตำมงบกำรเงินปีล่ำสดุท่ีผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้ตัง้แต่ 
100 ลำ้นบำทขึน้ไป หรือมีเงินลงทนุโดยตรงในหลกัทรพัยห์รือสญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้ตัง้แต่ 20 ลำ้นบำทขึน้ไป หรือในกรณีท่ีนบัรวมเงินฝำกแลว้มีเงินลงทนุในทรพัยส์ินดงักล่ำวตัง้แต่ 40 ลำ้นบำทขึน้ไป ทัง้นี ้ใหพ้ิจำรณำตำมงบกำรเงินปีล่ำสดุท่ีผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้ 

ขำ้พเจำ้ขอรบัรองว่ำ ขำ้พเจำ้เป็นผูล้งทนุสถำบัน หรือ ผูล้งทนุรำยใหญ่ตำมประกำศ ท่ี กจ. 4/2560 ซึ่งสำมำรถเขำ้ถึงและตรวจสอบขอ้มลูท่ีจ ำเป็นต่อกำรตดัสินใจลงทนุในหุน้กูท่ี้จะเสนอขำยไดด้ว้ยตนเอง  ซึ่งขำ้พเจำ้ไดร้บัทรำบและมีควำมเขำ้ใจ
เก่ียวกับลักษณะ ควำมเส่ียง และผลตอบแทนท่ีเก่ียวขอ้งกับหุน้กูด้ังกล่ำวเป็นอย่ำงดี และในกรณีท่ีเป็นตรำสำรหนีท่ี้ไม่มีกำรจัดอันดบัควำมน่ำเช่ือถือ (ตรำสำรหนี ้unrated) / ตรำสำรหนีท่ี้มีกำรจัดอันดบัควำมน่ำเช่ือถือต ่ำกว่ำอนัดับท่ีสำมำรถลงทนุได ้ 
(ตรำสำรหนี ้non-investment grade) ขำ้พเจำ้เขำ้ใจเป็นอยำ่งดีแลว้ดว้ยว่ำ “ตรำสำรหนี ้unrated  / ตรำสำรหนี ้non-investment grade อำจมีควำมเส่ียงดำ้นเครดิตและสภำพคล่องสงูกว่ำตรำสำรหนีท้ั่วไป จึงเหมำะกบัผูล้งทนุท่ีมีควำมรูแ้ละสำมำรถรบัควำม
เส่ียงในระดบัสงูได”้  และตกลงยนิยอมท่ีจะผกูพันตำมขอ้ก ำหนดและเง่ือนไขท่ีปรำกฏในหนงัสือชีช้วนทกุประกำร         

ขำ้พเจำ้ไดร้บัเอกสำรต่ำง ๆ  เก่ียวกับกำรเสนอขำยหุน้กูด้ังกล่ำวเพ่ือใชป้ระกอบกำรตัดสินใจลงทุนครบถว้นไดแ้ก่ สรุปขอ้มูลส ำคัญของตรำสำร (Fact Sheet) รวมถึงเอกสำรอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น Recap Note (ถำ้มี) และ/หรือ รำยงำนอันดับควำม
น่ำเช่ือถือ (Credit Rating Report) (ถำ้มี) รวมถึงไดร้บัค ำอธิบำยเก่ียวกับลกัษณะของผลิตภัณฑ ์ควำมเส่ียง และ ผลตอบแทนจำกกำรลงทนุจำกผูแ้นะน ำกำรลงทนุครบถว้นแลว้ ทัง้นี ้ผูจ้องซือ้หุน้กูอ้ำจตรวจดขูอ้ก ำหนดสิทธิไดท่ี้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร
ก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ส ำนกังำนใหญ่ของผูอ้อกหุน้กู ้ส  ำนกังำนใหญ่ของผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหนำ่ยหุน้กู ้ส  ำนกังำนใหญ่ของผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ละนำยทะเบียนหุน้กู ้ในวนัและเวลำท ำกำรของสถำนท่ีดงักล่ำว 

ลงช่ือ…………………………………………………………………..….… ผูจ้องซือ้ 
(………………………………………………………………………...) 

ในฐำนะผูร้บัมอบอ ำนำจ / ผูมี้อ  ำนำจลงนำมแทน ของ…………………………………………………..…………….………  (กรณีท่ีจองซือ้ในนำมของนติิบคุคล) 
ค ำเตือน: 1.กำรลงทุนในหุ้นกู้เป็นกำรลงทุนทีมี่ควำมเสี่ยง และก่อนกำรตัดสินใจจองซือ้หุ้นกู้ ผู้สนใจจองซือ้หุ้นกู้ควรอ่ำนหนังสือชีช้วนหรือสรุปข้อมูลส ำคัญของตรำสำร (factsheet) อย่ำงรอบคอบแล้ว 

 2.กำรให้ข้อมูลทีเ่ป็นจริง ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันตำมทีผู้่จัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำยหุ้นกู้ร้องขอ ย่อมมีผลต่อกำรให้บริกำรหรือกำรให้ค ำแนะน ำทีลู่กค้ำแต่ละรำยจะได้รับจำกผู้จัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำยหุ้นกู้ 
 
 
 
 

  
 
 
 

รำ่งหนงัสือชีช้วน 

อำยุหุ้นกู้ 3 ปี 
ระดับควำมเสีย่งของหุ้นกู้ 4 
ผลกำรประเมินควำมเสีย่งของผู้ลงทุน ...... 
Plain Product 

ใบจองเลขที ่

ส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ีผู้จดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยหุ้นกู้  
ผูจ้ดักำรกำรจดัจ  ำหน่ำยหุน้กู ้ไดร้บักำรจองซือ้หุน้กู ้จ  ำนวนรวม .................................... หน่วย เป็นจ ำนวนเงินรวม.................................บำท ไวจ้ำกท่ำนแลว้ โดยไดร้บัเงินโอนผำ่นบำทเน็ต  เงินโอนผำ่นธนำคำร....................................  ATS  กำรตดัเงินฝำกใน
บญัชีซือ้ขำยหลกัทรพัย ์เลขท่ีบญัชี................................... เช็คบคุคล   แคชเชียรเ์ช็ค   ดร๊ำฟท ์ เลขท่ีเช็ค/ดร๊ำฟท.์..........................ธนำคำร..............................สำขำ........................วนัท่ี........................ 

ลงนำม............................................................................ (ตวับรรจง) เลขท่ีผูต้ิดตอ่กบัผูล้งทนุ เลขท่ี.................................... 

ควำมเสี่ยงหุน้กู ้4 
ผลกำรประเมินควำมเสี่ยงผูล้งทนุ........... 
ลงนำมเฉพำะผลกำรประเมินควำมเสี่ยงของผูล้งทนุนอ้ยกวำ่ 4 


