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(F 53-4) 

แบบรายงานการเพิ่มทุน 

บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 

 

 ข้าพเจ้า บริษัท ไทยฟู้ ดส์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ส านกังานใหญ่ตัง้อยู่ที่ ชัน้ 1010 อาคารชินวตัร 
ทาวเวอร์ 3 ชัน้ 11-12 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตจุักร เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัท 
ครัง้ที่ 2/2559 เมื่อวนัท่ี 29 กมุภาพนัธ์ 2559 เก่ียวกบัการเพิ่มทนุและจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุ ดงัตอ่ไปนี ้

1. การลดทุนและเพิ่มทุน 

1.1 สืบเนื่องจากบริษัทมีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียน ทัง้นี ้ภายใต้บทบญัญัติมาตรา 136 แห่ง พ.ร.บ. 
บริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ก าหนดไว้วา่ บริษัทจะเพิ่มทนุจากจ านวนที่จดทะเบียนไว้แล้วโดยการออกหุ้น
ใหมเ่พิ่มขึน้ได้เมื่อหุ้นทัง้หมดได้ออกจ าหนา่ยและได้รับช าระเงินคา่หุ้นครบถ้วนแล้ว ซึง่ปัจจบุนัทนุจดทะเบียนท่ี
เหลืออยู่ของบริษัทมีหุ้ นสามัญที่ยังมิไ ด้น าออกจ าหน่ายจ านวน 300,000,000 หุ้ น ดังนัน้  ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติให้ด าเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 
5,400,000,000 บาท เป็นทนุจดทะเบียนจ านวน 5,100,000,000 บาท โดยการตดัหุ้นที่ยงัไม่ได้ออกจ าหน่าย
ของบริษัท จ านวน 300,000,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

1.2 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 5,100,000,000 บาท เป็น 
5,610,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามญัใหม่จ านวนไม่เกิน 510,000,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม
เป็นไมเ่กิน 510,000,000 บาท โดยเป็นการเพิ่มทนุ ในลกัษณะดงันี ้

การเพิ่มทุน ประเภทหุ้น จ านวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 

(บาทต่อหุ้น) 

รวม 

(บาท) 

 แบบก าหนดวัตถุประสงค์ในการใช้

เงินทุน เพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม

ใบส าคัญแสดงสิท ธิที่ จะซื อ้ หุ้ น

ส า มั ญ เ พิ่ ม ทุ น ข อ ง บ ริ ษั ท 

( “ใบส าคัญแสดงสิท ธิฯ  TFG-

W1”) 

หุ้นสามญั ไมเ่กิน 

510,000,000 

1 ไมเ่กิน 510,000,000 

 แบบมอบอ านาจทัว่ไป  

 (General Mandate) 

- - - - 
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2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

ที่ประชมุคณะกรรมการได้มีมติให้จดัสรรหุ้นสามญัจ านวนไม่เกิน 510,000,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมไม่เกิน 
510,000,000 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของผู้ ถือหุ้ นใบส าคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W1 ของบริษัท โดยมีรายละเอียด
ดงัตอ่ไปนี ้

2.1 รายละเอียดการจัดสรร 

จัดสรรให้แก่ จ านวนหุ้น 
 

อัตราส่วน 
(เดิม : ใหม่) 

 

ราคาขาย 
(บาทต่อหน่วย) 

หมายเหตุ 

เพื่อรองรับการใช้สทิธิของใบส าคญั
แสดงสทิธิฯ TFG-W1 ทีอ่อกให้แก่ผู้
ถือหุ้ นเดิมของบริษัทตามสัดส่วน
การถือหุ้น 

ไมเ่กิน
510,000,000 

 

10:1 ไมค่ิดมลูคา่ 
 

 

หมายเหตขุ้อ 1 
 
 

หมายเหต:ุ 

1) มอบอ านาจให้คณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารเป็นผู้มี
อ านาจพิจารณาและก าหนด แก้ไขเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เก่ียวข้องกบัการ
จัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิฯ TFG-W1 ดงักล่าว เช่น วนัออกใบส าคญัแสดงสิทธิฯ การจัดสรรใบส าคญัแสดง  
สทิธิฯ TFG-W1 เป็นต้น รวมทัง้มีอ านาจในการลงนามในเอกสารใดๆ ที่เก่ียวข้อง และมีอ านาจด าเนินการต่างๆ 
ที่เก่ียวข้องหรือจ าเป็นได้ตามสมควร เพื่อให้การออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิฯ TFG-W1 ส าเร็จลลุว่ง ซึ่ง
รวมถึงแตไ่มจ่ ากดัเพียงการให้ข้อมลู และการยื่นเอกสารหลกัฐานต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัท รัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
กระทรวงพาณิชย์ หรือหนว่ยงานอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนการน าใบส าคญัแสดงสทิธิฯ TFG-W1 และหุ้นสามญั
ที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ TFG-W1 เข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยด้วย 

2.2  การด าเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น  

หากมีเศษของหุ้นสามญัจากการค านวณตามอตัราสว่นการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิฯ TFG-W1ของผู้ ถือหุ้นแต่ละ
ราย ให้ปัดเศษหุ้นสว่นท่ีเหลอืทิง้ทัง้จ านวน 

3. ก าหนดวันประชุมผู้ถอืหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

ก าหนดวนัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 ในวนัที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 3-4 ศนูย์
การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุม ในวนัที่ 15 มีนาคม 
2559 และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัที่ 16 มีนาคม 2559 และก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับ
การจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิฯ TFG-W1 ในวนัที่ 11 พฤษภาคม 2559 และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของ



สิง่ที่สง่มาด้วย 6 

3 

 
 

พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นใน
วนัท่ี 12 พฤษภาคม 2559 

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและเงื่อนไขการขออนุญาต  

4.1 บริษัทจะยื่นจดทะเบียนเพิ่มทนุจดทะเบียน และจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทนุช าระแล้วต่อกรมพฒันาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ 

4.2 บริษัทฯ จะด าเนินการขออนญุาตต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยในการน าใบส าคญัแสดงสิทธิฯ TFG-
W1 ที่จะออกและจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้นและหุ้นสามญัที่เกิดจากการใช้สิทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสทิธิฯ TFG-W1 เข้าเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงนิทุนในส่วนที่เพิ่ม 

เมื่อมีการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุตามใบส าคญัแสดงสทิธิในอนาคต บริษัทจะสามารถน าเงินที่ได้จากการใช้สิทธิ
ดงักลา่วไปใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนของบริษัทในอนาคต  

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

บริษัทจะน าเงินทนุที่ได้รับจากการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทตามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ TFG-W1 ไปเป็น 
เงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินงานของบริษัท ซึ่ งจะช่วยให้บริษัทมีสภาพคล่องเพิ่มขึน้ และจะส่งผลดีต่อการ
ปฏิบตัิงานและการด าเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคต 

7. ประโยชน์ที่ ผู้ถอืหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

7.1 นโยบายเงินปันผล  

 บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้นในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก าไรสทุธิของงบการเงิน
เฉพาะของบริษัทภายหลงัหกัภาษีเงินได้และเงินส ารองตา่งๆ ตามกฎหมาย (โดยมีเง่ือนไขเพิ่มเติม)  

7.2 สทิธิของผู้ ถือหุ้น 

 ผู้ ถือหุ้นของบริษัทท่ีได้รับหุ้นจากการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทตามใบส าคญัแสดงสทิธิฯ TFG-
W1 ในครัง้นี ้จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการด าเนินงานของบริษัท เมื่อบริษัทประกาศจ่ายเงินปันผล 
เช่นเดียวกบัผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท ทัง้นี ้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทตามที่ก าหนดไว้
ข้างต้น ตลอดจนสิทธิอื่นๆ ในฐานะผู้ ถือหุ้น อาทิเช่น สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ ถื อหุ้นและออกเสียง
ลงคะแนนในการประชมุผู้ ถือหุ้น 

7.3 อื่น ๆ 

  -ไมม่ี- 
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8. รายละเอียดอื่นใดที่จ าเป็นส าหรับผู้ถอืหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้น
เพิ่มทุน 

ปรากฏตามสรุปรายละเอียดส าคญัใบแสดงสทิธิฯ TFG-W1 ตามแนบ 

9. ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

ล าดับ ขัน้ตอนการด าเนินการ วัน เดือน ปี 
1 ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 2/2559 29 กมุภาพนัธ์ 2559 
2 วันก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น

ประจ าปี 2559 (Record Date) 

 15 มีนาคม 2559 

3 รวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 225 แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ   

16 มีนาคม 2559 

4 วนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 28 เมษายน 2559 
5. ด าเนินการจดทะเบียนมติเพิ่มทนุจดทะเบียน แก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิของ

บริษัทฯ กบักระทรวงพาณิชย์ 
ภายใน 14 วนันบัแตว่นัท่ี 
ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติ

อนมุตั ิ
6. วันก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้ นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิฯ 

TFG-W1 
11 พฤษภาคม 2559 

7. รวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 225 แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ   

12 พฤษภาคม 2559 

8.  วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสทิธิฯ TFG-W1 19 พฤษภาคม 2559 
 
บริษัทขอรับรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานนีถ้กูต้องและครบถ้วนทกุประการ 

 
 

 
ลายมือช่ือ ....นายวินยั เตียวสมบูรณ์กิจ.... กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท 

          (   นายวินยั เตยีวสมบรูณ์กิจ    ) 
                       กรรมการ 

 
 

 

 ลายมือช่ือ......นายวฒันา รตันานนท์...... กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท 
         (    นายวฒันา รัตนานนท์       ) 

             กรรมการ 

(กรรมการผู้มีอ านาจ 
ลงลายมือช่ือแทนบริษัท 

พร้อมประทบัตราของบริษัท) 


