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สรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน้สามัญ 
ของ 

บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 
ที่ออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุน้เดมิของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุน้ 

(“ใบส าคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W2”) 

ประเภท ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 
(“ใบส าคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W2”) 

ชนิดของหลักทรพัย์ ใบส าคัญแสดงสิทธิชนิดระบุช่ือผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้ 

วัตถุประสงค์และความ
ความจ าเป็น 

เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท 

จ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิ
ที่ออก 

ไม่เกิน 510,866,470 หน่วย 

จ านวนหุ้นสามัญรองรบั
การใช้สิทธ ิ

ไม่เกิน 510,866,470 หุ้น (ที่มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) ซ่ึงคิดเป็นไม่เกินร้อยละ 10 ของ
จ านวนหุ้นที่ช าระแล้วทั้งหมดของบริษัท จ านวน 5,108,664,700 หุ้น ณ วันประชุม
คณะกรรมการบริษัทที่มีมติให้ออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W2 เมื่อวันที่ 23 
กุมภาพันธ์ 2560 ทั้งนี้ จ านวนหุ้นส ารองเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิฯ 
TFG-W2 จะต้องไม่เกินร้อยละ 50 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท โดย
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องก าหนด 

วันก าหนดสิทธ ิ การจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W2 ในครั้งนี้ เป็นการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ
บริษัท ที่มีช่ือปรากฏในวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 ซ่ึงเป็นวันก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ
ได้รับใบส าคัญแสดงสิทธิ (Record Date) ทั้งนี้การออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิใน
ครั้งนี้ ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ 

วิธีการจัดสรร เป็นการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W2 ในจ านวนไม่เกิน 510,866,470 หน่วย 
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ที่มีช่ือปรากฏในวันก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับ
ใบส าคัญแสดงสิทธิ (Record Date) ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 และให้รวบรวมรายช่ือผู้ถือ
หุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
(รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 4 พฤษภาคม 
2560 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท) 
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อัตราการใช้สิทธขิอง
ใบส าคัญแสดงสิทธิ  

ใบส าคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W2 จ านวน 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทได้ 
1 หุ้น (เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ) 

ในกรณีที่มีเศษของหุ้นสามัญหรือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W2 จากการค านวณ  
(หากมี) ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง 

ราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้น
สามัญ 

9.50 บาทต่อหุ้น (เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ) 

วันที่ออกใบส าคญัแสดง
สิทธิ 

วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 และ/หรือ วันที่จะก าหนดโดยคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ 
บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารของบริษัท 

อัตราการจัดสรร 10 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบส าคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W2 

ในการค านวณสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่จะได้รับการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิฯ  
TFG-W2 ดังกล่าว หากมีเศษของหุ้นสามัญจากการค านวณตามอัตราส่วนการจัดสรร
ใบส าคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W2 ของผู้ถือหุ้นแต่ละราย ให้ปัดเศษหุ้นส่วนที่เหลือทิ้ง 
ทั้งจ านวน 

ทั้งนี้ ภายหลังจากการค านวณสิทธิของผู้ถือหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ 
ในกรณีที่มีเศษใบส าคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการจัดสรรทั้งหมด บริษัทจะด าเนินการ
ยกเลิกใบส าคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือจ านวนดังกล่าว ซ่ึงจะท าให้คงเหลือใบส าคัญแสดง
สิทธิในจ านวนเท่าที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ลงตัว 

อายุของใบส าคัญแสดงสิทธิ  3 ปี นับแต่วันที่ออกใบส าคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W2 

ระยะเวลาการใช้สิทธ ิ ก าหนดให้ใช้สิทธิได้ทุกวันท าการสุดท้ายของเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคม ตลอดอายุ
ของใบส าคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W2 ใบส าคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการใช้สิทธิหรือไม่ถูก
ใช้สิทธิในวันก าหนดการใช้สิทธิใดๆ สามารถสะสมเพื่อน าไปใช้สิทธิได้ในวันก าหนดการ
ใช้สิทธิครั้งต่อๆ ไปตลอดอายุของใบส าคัญแสดงสิทธิ แต่หากครบก าหนดอายุของ
ใบส าคัญแสดงสิทธิแล้วใบส าคัญแสดงสิทธิใดๆ ที่ไม่ถูกใช้สิทธิจะถูกยกเลิกและ 
ส้ินผลไป โดยครั้งสุดท้ายจะสามารถใช้สิทธิได้ในวันที่ใบส าคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W2  
มีอายุครบ 3 ปี หากวันดังกล่าวไม่ตรงกับวันท าการของบริษัท ให้เลื่อนวันก าหนด  
การใช้สิทธิเป็นวันท าการก่อนหน้าวันก าหนดการใช้สิทธิดังกล่าว  

ระยะเวลาการแจ้งความ
จ านงในการใช้สิทธ ิ

ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W2 ซ่ึงประสงค์ที่จะใช้สิทธิในการซ้ือหุ้นสามัญของ
บริษัท จะต้องแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญของบริษทั ภายในระยะเวลา 5 วัน 
ท าการ ก่อนวันก าหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ในกรณีที่วันก าหนดการใช้สิทธิตรงกับ
วันหยุดท าการของบริษัท ให้เลื่อนวันก าหนดการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันท าการสุดท้าย
ก่อนหน้าวันก าหนดการใช้สิทธิครั้งดังกล่าว ยกเว้นการแสดงความจ านงในการใช้สิทธิครั้ง
สุดท้าย ให้แสดงความจ านงในการใช้สิทธิในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวัน
ก าหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย 
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การไม่สามารถยกเลิกการ
แจ้งความจ านงในการใช้

สิทธิ 

เมื่อผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W2 ได้แจ้งความจ านงในการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญตาม
ใบส าคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W2 แล้ว จะไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจ านงในการใช้
สิทธิดังกล่าวได้อีกต่อไป 

เงื่อนไขการปรับสิทธ ิ
TFG-W2 

เมื่อมีการด าเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับ
สิทธิตามที่ก าหนดไว้ในข้อก าหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบส าคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W2 
ซ่ึงเป็นเหตุการณ์ที่ก าหนดไว้ในข้อ 11(4) (ข) ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ 
ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือ
หุ้นที่ออกใหม่ และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบส าคัญแสดงสิทธิ  เช่น (ก) เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยก
หุ้น (ข) เมื่อบริษัทมีการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ า (ค) เมื่อบริษัทมีการเสนอขาย
หุ้นกู้แปลงสภาพในราคาต่ าหรือมีการเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิในราคาต่ า (ง) เมื่อ
บริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น (จ) เมื่อบริษัท
จ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในข้อก าหนดสิทธิ (ฉ) เมื่อมีกรณีอื่นใดใน
ลักษณะเดียวกับ (ก) ถึง (จ) ที่ท าให้ผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ที่ผู้ถือใบส าคัญแสดง  
สิทธิฯ TFG-W2 จะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W2 ด้อยไป
กว่าเดิม เป็นต้น ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร  เป็นผู้พิจารณา ก าหนด แก้ไขเพิ่มเติม และ
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับหรือการเปลี่ยนแปลง
อัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิ 

เงื่อนไขอืน่ๆ ให้คณะกรรมการบริหารของบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะ
กรรมการบริหารมีอ านาจในการพิจารณาแก้ไขก าหนดวันก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ
ซ้ือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W2 ตามสัดส่วนจ านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ 
(Record Date) และวันรวบรวมรายช่ือผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตามความ
เหมาะสมโดยพิจารณาประโยชน์และผลกระทบที่มีต่อบริษัทเป็นส าคัญ 

และเป็นผู้พิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของใบส าคัญแสดง
สิทธิโดยรวมถึงการจัดสรร การเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสาร และสัญญาต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ด าเนินการต่างๆ อันจ าเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและ
จัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ ซ่ึงรวมถึงการน าใบส าคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่
ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนด าเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

ผลกระทบที่มีตอ่ผู้ถือหุน้ 1.   หุ้นสามัญที่ออกตามการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ จะมีสิทธิและสภาพ
เท่าเทียมกับหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกไปก่อนหน้านี้ทุกประการ 

2.   นอกจากหุ้นสามัญจ านวน 510,866,470 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ที่ได้จัดสรรไว้
เพื่อรองรับใบส าคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W2 บริษัทอาจจะต้องเพิ่มทุนขึ้นอีกเพื่อรองรับ
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การเปลี่ยนแปลงในการใช้สิทธิใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุน ครั้งที่ 1 
(TFG-W1) หรือเมื่อเกิดเหตุการณ์ใด ๆ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง
กับการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ 

3.  ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นจะพิจารณาบนสมมติฐาน  

3.1 ค านวณผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นโดยไม่รวมทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ช าระ แบ่งออกเป็น 2 
กรณี ดังนี้ 

กรณีที่ 1 ผู้ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัททั้งจ านวน 

กรณีที่ 2 บุคคลอื่นที่มิใช่เป็นผู้ถือหุ้นใช้สิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัททั้ง
จ านวน (ผู้ถือหุ้นเดิมขายใบส าคัญสิทธิในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งจ านวน) 

1. การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) 

กรณีที่ 1: Control Dilution เท่ากับศูนย์ 

กรณีที่ 2: จะได้รับผลกระทบ Control Dilution ดังนี้  

สูตรการค านวณ 

Control Dilution = Qw / (Qo+Qw) 

Qo = จ านวนหุ้นสามัญที่มีอยู่เดิมเท่ากับ 5,108,664,700 หุ้น ณ วันประชุม
คณะกรรมการบริษัทที่มีมติให้ออกและเสนอขายใบส าคัญแสดง
สิทธิฯ TFG-W2 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 

Qw = จ านวนหุ้นสามัญใหม่ที่เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดง
สิทธิทั้งจ านวนซึ่งเท่ากับ 510,866,470 หุ้น 

ดังนั้น (ตัวเลขที่ใช้ในการค านวณด้านล่างมีหน่วย : หุ้น) 

Control Dilution = 510,866,470  / (5,108,664,700 + 510,866,470) 

= ไม่เกินร้อยละ 9.09 

2. การลดลงของราคา (Price Dilution) 

สูตรการค านวณ : 

Price Dilution = (ราคาก่อนการเสนอขาย – ราคาตลาดหลังการเสนอขาย) / 
ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย 

Price Dilution = (Po-Pn)/Po 

Po = 6.48 บาทต่อหุ้น ซ่ึงเป็นราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ้นสามัญ
ของบริษัทในช่วงเวลา 15 วันท าการ (ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 
– 22 กุมภาพันธ์ 2560) 

Pn = (PoQo)+(ราคาการใช้สิทธิของ TFG-W2 x Qw) / (Qo+Qw)  
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= (6.48 x 5,108,664,700)+(9.50 x 510,866,470) / (5,108,664,700 + 
510,866,470) 

= 6.75 บาทต่อหุ้น 

เนื่องจาก Po < Pn ดังนั้น ในการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิฯ 
TFG-W2 จึงไม่มีผลกระทบต่อ Price Dilution 

3. การลดลงของส่วนแบ่งก าไร (EPS Dilution) 

สูตรการค านวณ 

EPS Dilution = (EPSo – EPSn)/EPSo  

EPSo  =  ก าไรสุทธิ/Qo = 1,446,801,000 / 5,108,664,700 = 0.2832 

EPSn  =  ก าไรสุทธิ/(Qo+Qw) 
= 1,446,801,000 / (5,108,664,700 +510,866,470) = 0.2575 

EPS Dilution = 0.2832 – 0.2575 / 0.2832 = 9.09% 

3.2 ค านวณผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นโดยรวมทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ช าระ (Fully Dilution 
Effect) แบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี้ 

กรณีที่ 1 ผู้ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัททั้งจ านวน 

กรณีที่ 2 บุคคลอื่นที่มิใช่เป็นผู้ถือหุ้นใช้สิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัททั้ง
จ านวน (ผู้ถือหุ้นเดิมขายใบส าคัญสิทธิในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งจ านวน) 

1. การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) 

กรณีที่ 1: Control Dilution เท่ากับศูนย์ 

กรณีที่ 2: จะได้รับผลกระทบ Control Dilution ดังนี้  

สูตรการค านวณ 

Control Dilution = Qw / (Qo+Qw) 

Qo =  จ านวนหุ้นสามัญรวมทุนจดทะเบี ยนที่ ยั ง ไม่ช าระ  เท่ ากับ 
5,609,993,942 หุ้น  

Qw = จ านวนหุ้นสามัญใหม่ที่เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดง
สิทธิทั้งจ านวนซึ่งเท่ากับ 510,866,470 หุ้น 

ดังนั้น (ตัวเลขที่ใช้ในการค านวณด้านล่างมีหน่วย : หุ้น) 

Control Dilution = 510,866,470  / (5,609,993,942 + 510,866,470) 

= ไม่เกินร้อยละ 8.35% 
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2. การลดลงของราคา (Price Dilution) 

สูตรการค านวณ : 

Price Dilution = (ราคาก่อนการเสนอขาย – ราคาตลาดหลังการเสนอขาย) / 
ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย 

Price Dilution = (Po-Pn)/Po 

Po = 6.48 บาทต่อหุ้น ซ่ึงเป็นราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ้นสามัญ
ของบริษัทในช่วงเวลา 15 วันท าการ (ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 
– 22 กุมภาพันธ์ 2560) 

Pn = (PoQo)+(ราคาการใช้สิทธิของ TFG-W2 x Qw) / (Qo+Qw)  

= (6.48 x 5,609,993,942)+(9.50 x 510,866,470) / (5,609,993,942 + 
510,866,470) 

= 6.73 บาทต่อหุ้น 

เนื่องจาก Po < Pn ดังนั้น ในการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิฯ 
TFG-W2 จึงไม่มีผลกระทบต่อ Price Dilution 

3. การลดลงของส่วนแบ่งก าไร (EPS Dilution) 

สูตรการค านวณ 

EPS Dilution = (EPSo – EPSn)/EPSo  

EPSo  =  ก าไรสุทธิ/Qo = 1,446,801,000 / 5,609,993,942 = 0.2579 

EPSn  =  ก าไรสุทธิ/(Qo+Qw) 
= 1,446,801,000 / (5,609,993,942 + 510,866,470) = 0.2364 

EPS Dilution = 0.2579 - 0.2364 / 0.257 = 8.35% 

ตลาดรองของใบส าคัญ
แสดงสิทธิฯ TFG-W2 

บริษัทจะยื่นค าขอน าใบส าคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W2 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ตลาดรองของหุน้สามัญที่
เกิดจากการใช้สิทธิของ
ใบส าคัญแสดงสิทธ ิ

บริษัทจะน าหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิในครั้งนี้เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

นายทะเบียนของใบส าคัญ
แสดงสิทธิฯ  

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด หรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยชอบให้
ท าหน้าที่เป็นนายทะเบียนของใบส าคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W2 แทน 

 


