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สรุปรายละเอียดเบือ้งต้นของใบส าคัญแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามัญ 

ของ 

บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 1 

ที่ออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถอืหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถอืหุ้น 

(“ใบส าคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W1”) 

ประเภท ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ไทยฟู้ ดส์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1 
(“ใบส าคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W1”) 

ชนิดของหลกัทรัพย์ ใบส าคญัแสดงสทิธิชนิดระบช่ืุอผู้ ถือและสามารถโอนเปลีย่นมือได้ 

วัตถุประสงค์และความ
ความจ าเป็น 

เป็นเงินทนุหมนุเวียนของบริษัท 

จ านวนใบส าคัญแสดง
สิทธิที่ออก 

ไมเ่กิน 510,000,000 หนว่ย 

จ านวนหุ้นสามัญรองรับ
การใช้สิทธิ 

ไมเ่กิน 510,000,000 หุ้น (ที่มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) ซึง่คิดเป็นไมเ่กินร้อยละ 10 ของ
จ านวนหุ้นที่ช าระแล้วทัง้หมดของบริษัท จ านวน 5,100,000,000 หุ้น ณ วันประชุม
คณะกรรมการบริษัทท่ีมีมติให้ออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิฯ TFG-W1 เมื่อวนัท่ี 29 
กุมภาพนัธ์ 2559 ทัง้นี ้จ านวนหุ้นส ารองเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ 
TFG-W1 จะต้องไมเ่กินร้อยละ 50 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัท โดย
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ีเก่ียวข้องก าหนด 

วันก าหนดสิทธิ การจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิฯ TFG-W1 ในครัง้นี ้เป็นการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของ
บริษัท ที่มี ช่ือปรากฏในวันก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้ นที่มีสิทธิได้รับใบส าคัญแสดงสิทธิ 
(Record Date) ทัง้นีก้ารออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิในครัง้นี ้ต้องได้รับอนมุัติจาก
ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นให้ออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิ 
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วิธีการจดัสรร เป็นการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W1 ในจ านวนไม่เกิน 510,000,000 หน่วย 
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท ที่มีช่ือปรากฏในวันก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้ นที่มีสิทธิได้รับ
ใบส าคญัแสดงสทิธิ (Record Date) ในวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2559 และให้รวบรวมรายช่ือ
ผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 
(รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้ นในวันที่  12 
พฤษภาคม 2559 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย หนว่ยละ 0 บาท (ศนูย์บาท) 

อัตราการใช้สทิธิของ
ใบส าคัญแสดงสทิธิ  

ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ TFG-W1 จ านวน 1 หน่วย มีสิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทได้ 
1 หุ้น (เว้นแตก่รณีมีการปรับอตัราการใช้สทิธิตามเง่ือนไขการปรับสทิธิ) 

ในกรณีที่มีเศษของหุ้ นสามัญหรือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W1 จากการค านวณ  
(หากมี) ให้ปัดเศษนัน้ทิง้ 

ราคาการใช้สิทธิซือ้หุ้น
สามัญ 

2.50 บาทตอ่หุ้น (เว้นแตก่รณีมีการปรับอตัราการใช้สทิธิตามเง่ือนไขการปรับสทิธิ) 

วันที่ออกใบส าคัญแสดง
สิทธิ 

วนัท่ี 19 พฤษภาคม 2559  

อัตราการจดัสรร 10 หุ้นสามญัเดิม ตอ่ 1 หนว่ยใบส าคญัแสดงสทิธิฯ TFG-W1 

ในการค านวณสทิธิของผู้ ถือหุ้นแตล่ะรายที่จะได้รับการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิฯ TFG-
W1 ดงักลา่ว หากมีเศษของหุ้นสามญัจากการค านวณตามอตัราสว่นการจดัสรรใบส าคญั
แสดงสทิธิฯ TFG-W1 ของผู้ ถือหุ้นแตล่ะราย ให้ปัดเศษหุ้นสว่นท่ีเหลอืทิง้ทัง้จ านวน 

ทัง้นี ้ภายหลงัจากการค านวณสิทธิของผู้ ถือหุ้นที่จะได้รับการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ 
ในกรณีที่มีเศษใบส าคญัแสดงสิทธิที่เหลือจากการจัดสรรทัง้หมด บริษัทจะด าเนินการ
ยกเลกิใบส าคญัแสดงสทิธิสว่นท่ีเหลอืจ านวนดงักลา่ว ซึง่จะท าให้คงเหลอืใบส าคญัแสดง
สทิธิในจ านวนเทา่ที่จดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้ลงตวั 

อายุของใบส าคัญแสดง
สิทธิ  

3 ปี นบัแตว่นัท่ีออกใบส าคญัแสดงสทิธิฯ TFG-W1 

ระยะเวลาการใช้สิทธิ ก าหนดให้ใช้สิทธิได้ทุกวนัท าการสดุท้ายของเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคม ตลอด
อายขุองใบส าคญัแสดงสทิธิฯ TFG-W1 ใบส าคญัแสดงสทิธิที่เหลอืจากการใช้สิทธิหรือไม่
ถูกใช้สิทธิในวันก าหนดการใช้สิทธิใดๆ สามารถสะสมเพื่อน าไปใช้สิทธิได้ในวัน
ก าหนดการใช้สทิธิครัง้ตอ่ๆ ไปตลอดอายขุองใบส าคญัแสดงสทิธิ แตห่ากครบก าหนดอายุ
ของใบส าคญัแสดงสิทธิแล้วใบส าคญัแสดงสิทธิใดๆ ที่ไม่ถูกใช้สิทธิจะถกูยกเลิกและสิน้
ผลไป โดยครัง้สดุท้ายจะสามารถใช้สิทธิได้ในวนัที่ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ TFG-W1 มีอายุ
ครบ 3 ปี หากวนัดงักลา่วไม่ตรงกบัวนัท าการของบริษัท ให้เลื่อนวนัก าหนดการใช้สิทธิ
เป็นวนัท าการก่อนหน้าวนัก าหนดการใช้สทิธิดงักลา่ว  

ระยะเวลาการแจ้งความ ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิฯ TFG-W1 ซึง่ประสงค์ที่จะใช้สทิธิในการซือ้หุ้นสามญัของบริษัท 
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จ านงในการใช้สทิธิ จะต้องแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ภายในระยะเวลา 5 วนัท า
การ ก่อนวันก าหนดการใช้สิทธิในแต่ละครัง้ ในกรณีที่วันก าหนดการใช้สิทธิตรงกับ
วนัหยุดท าการของบริษัท ให้เลื่อนวนัก าหนดการใช้สิทธิดงักล่าวเป็นวนัท าการสดุท้าย
ก่อนหน้าวนัก าหนดการใช้สทิธิครัง้ดงักลา่ว ยกเว้นการแสดงความจ านงในการใช้สทิธิครัง้
สดุท้าย ให้แสดงความจ านงในการใช้สิทธิในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 วนัท าการก่อนวนั
ก าหนดการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย 

การไม่สามารถยกเลิก
การแจ้งความจ านงใน

การใช้สิทธิ 

เมื่อผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิฯ TFG-W1 ได้แจ้งความจ านงในการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ TFG-W1 แล้ว จะไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจ านงในการใช้
สทิธิดงักลา่วได้อีกตอ่ไป 

เงื่อนไขการปรับสิทธิ เมื่อมีการด าเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิตามเง่ือนไขในการปรับ
สทิธิตามที่ก าหนดไว้ในข้อก าหนดสทิธิและเง่ือนไขของใบส าคญัแสดงสิทธิฯ TFG-W1 ซึ่ง
เป็นเหตกุารณ์ที่ก าหนดไว้ในข้อ 11(4) (ข) ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ 
ทจ. 34/2551 เร่ือง การขออนุญาตและการอนญุาตให้เสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะ
ซือ้หุ้นที่ออกใหม่ และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบส าคญัแสดงสิทธิ  เช่น (ก) เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงมลูค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท อนัเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยก
หุ้น (ข) เมื่อบริษัทมีการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต ่า (ค) เมื่อบริษัทมีการเสนอขาย
หุ้นกู้แปลงสภาพในราคาต ่าหรือมีการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิในราคาต ่า (ง) เมื่อ
บริษัทจ่ายเงินปันผลทัง้หมดหรือบางสว่นเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ ถือหุ้น (จ) เมื่อบริษัท
จ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอตัราที่ระบไุว้ในข้อก าหนดสิทธิ (ฉ) เมื่อมีกรณีอื่นใดใน
ลกัษณะเดียวกบั (ก) ถึง (จ) ท่ีท าให้ผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ
ฯ TFG-W1 จะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ TFG-W1 ด้อยไปกว่าเดิม 
เป็นต้น ทัง้นี ้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร ของบริษัท หรือบคุคลที่ได้รับมอบหมาย
จาก คณะกรรมการบริหาร ของบริษัท เป็นผู้พิจารณาก าหนดเง่ือนไขและรายละเอียดอื่นๆ 
ที่เก่ียวข้องกบัการปรับหรือการเปลีย่นแปลงอตัราการใช้สทิธิและราคาใช้สทิธิ 

เงื่อนไขอื่นๆ ใ ห้คณะกรรมการบ ริหารของบ ริ ษัท  ห รือบุคคลที่ ไ ด้ รับมอบหมายจากคณะ
กรรมการบริหารมีอ านาจในการพิจารณาแก้ไขก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิ
ซือ้ใบส าคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W1 ตามสัดส่วนจ านวนหุ้ นที่ผู้ ถือหุ้ นแต่ละรายถืออยู ่
(Record Date) และวนัรวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตามความ
เหมาะสมโดยพิจารณาประโยชน์และผลกระทบที่มีตอ่บริษัทเป็นส าคญั 

 และเป็นผู้พิจารณาก าหนดหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของใบส าคญัแสดง
สทิธิโดยรวมถึงการเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสาร และสญัญาต่างๆ ที่เก่ียวข้อง รวมทัง้ 
ด าเนินการต่างๆ อันจ าเป็นและสมควรอันเก่ียวเนื่องกับการออกและจัดสรรใบส าคัญ
แสดงสทิธิในครัง้นี ้ซึง่รวมถึงการน าใบส าคญัแสดงสทิธิและหุ้นสามญัที่ออกเนื่องจากการ
ใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ตลอดจนด าเนินการขออนญุาตตอ่หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 
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ผลกระทบที่มีต่อผู้ถอืหุ้น 1.   หุ้นสามญัที่ออกตามการใช้สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิในครัง้นี ้จะมีสิทธิและสภาพ
เทา่เทียมกบัหุ้นสามญัของบริษัทท่ีออกไปก่อนหน้านีท้กุประการ 

2.  นอกจากหุ้ นสามัญจ านวน 510,000,000 หุ้ น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้ นละ 1 บาท) ที่ได้
จดัสรรไว้เพื่อรองรับใบส าคญัแสดงสิทธิฯ TFG-W1 ครัง้ที่ 1 บริษัทอาจจะต้องเพิ่มทนุ
ขึน้อีกเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในการใช้สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ตามประกาศ
คณะกรรมการตลาดทนุท่ีเก่ียวข้องกบัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิ 

3.  ผลกระทบที่มีตอ่ผู้ ถือหุ้นจะพิจารณาบนสมมติฐาน โดยแบง่ออกเป็น 2 กรณี ดงันี ้

กรณีที่ 1 ผู้ ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัททัง้จ านวน 

กรณีที่ 2 บคุคลอื่นที่มิใช่เป็นผู้ ถือหุ้นใช้สิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัททัง้
จ านวน (ผู้ ถือหุ้นเดิมขายใบส าคญัสทิธิในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ทัง้จ านวน) 

3.1 การลดลงของสดัสว่นการถือหุ้น (Control Dilution) 

กรณีที่ 1: Control Dilution เทา่กบัศนูย์ 

กรณีที่ 2: จะได้รับผลกระทบ Control Dilution ดงันี ้ 

สตูรการค านวณ 

Control Dilution = Qw / (Qo+Qw) 

Qo = จ านวนหุ้นสามัญที่มีอยู่เดิมเท่ากับ 5,100,000,000 หุ้ น ณ วัน
ประชมุคณะกรรมการบริษัทที่มีมติให้ออกและเสนอขายใบส าคญั
แสดงสทิธิฯ TFG-W1 เมื่อวนัท่ี 29 กมุภาพนัธ์ 2559 

Qw = จ านวนหุ้นสามญัใหม่ที่เพิ่มขึน้จากการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดง
สทิธิทัง้จ านวนซึง่เทา่กบั 510,000,000 หุ้น 

ดงันัน้ (ตวัเลขที่ใช้ในการค านวณด้านลา่งมีหนว่ย : ล้านหุ้น) 

Control Dilution = 510,000,000  / (5,100,000,000 +510,000,000) 

= ไมเ่กินร้อยละ 9.09 

3.2 การลดลงของราคา (Price Dilution) 

สตูรการค านวณ : 

Price Dilution = (ราคาก่อนการเสนอขาย – ราคาตลาดหลงัการเสนอ
ขาย) / ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย 

Price Dilution = (Po-Pn)/Po 

Po = 1.40 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาปิดถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของหุ้นสามญั
ของบริษัทในช่วงเวลา 15 วนัท าการ (ตัง้แตว่นัท่ี 5 กมุภาพนัธ์ 2558 
– 26 กมุภาพนัธ์ 2558) 
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Pn = (PoQo)+(ราคาการใช้สทิธิของ TFG-W1 x Qw) / (Qo+Qw)  

= (1.40 x 5,100,000,000)+(2.50 x 510,000,000) / 
(5,100,000,000 + 510,000,000) 

= 1.50 บาทตอ่หุ้น 

เนื่องจาก Po < Pn ดงันัน้ ในการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิฯ 
TFG-W1 จึงไมม่ีผลกระทบตอ่ Price Dilution 

3.3 การลดลงของสว่นแบง่ก าไร (EPS Dilution) 

สตูรการค านวณ 

EPS Dilution = (EPSo – EPSn)/EPSo  

EPSo  =  ก าไรสทุธิ/Qo 

EPSn  =  ก าไรสทุธิ/(Qo+Qw) 

โดยก าไรสทุธิค านวณจากก าไรสทุธิในรอบปี 2558ของบริษัท ซึ่งบริษัทมี
ผลขาดทนุจ านวนเทา่กบั1,574.3 ล้านบาท 

ดงันัน้ ในการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิฯ TFG-W1 จึงไม่มี
ผลกระทบตอ่ EPS Dilution 

ตลาดรองของใบส าคัญ
แสดงสทิธิฯ TFG-W1 

บริษัทจะยื่นค าขอน าใบส าคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W1 เข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ตลาดรองของหุ้นสามัญ
ที่เกดิจากการใช้สทิธิของ

ใบส าคัญแสดงสทิธิ 

บริษัทจะน าหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิในครัง้นีเ้ข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

นายทะเบียนของ
ใบส าคัญแสดงสทิธิฯ  

บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั หรือผู้ที่ได้รับการแตง่ตัง้โดยชอบให้ท า
หน้าที่เป็นนายทะเบียนของใบส าคญัแสดงสทิธิฯ TFG-W1 แทน 

 


