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(F 53-4) 

แบบรายงานการเพิ่มทนุ 

บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 

 

 ข้าพเจ้า บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ส านักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่  1010 อาคารชินวัตร 
ทาวเวอร์ 3 ช้ัน 11-12 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัท ครั้ง
ที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้ 

1. การลดทุนและเพิ่มทุน 

1.1 สืบเนื่องจากบริษัทมีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา 136 แห่ง 
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซ่ึงก าหนดไว้ว่า บริษัทจะเพิ่มทุนจากจ านวนที่จด
ทะเบียนไว้แล้วโดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น ได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจ าหน่ายและได้รับช าระเงินค่าหุ้น
ครบถ้วนแล้ว ในการนี้ เนื่องจากปัจจุบันบริษัทมีหุ้นสามัญที่ยังมิได้น าออกจ าหน่ายเหลืออยู่จ านวน 6,058 หุ้น 
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติให้ลดทนุจดทะเบยีนของบริษทั จาก
ทุน จดทะ เบี ยน เ ดิ ม จ านวน  5,610,000,000 บ าท  เ ป็ นทุน จดทะ เบี ยนจ านวน  5,609,993,942 บ าท  
โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจ าหน่ายของบริษัท จ านวน 6,058 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

1.2 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทได้มีมติให้ เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนจ านวน 
5,609,993,942 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 6,138,160,412 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 
ไม่เกิน 528,166,470 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุน ในลักษณะดังนี้ 

การเพิ่มทุน ประเภทหุ้น จ านวนหุ้น มูลค่าท่ีตราไว ้
(บาทต่อหุ้น) 

รวม 
(บาท) 

 แบบก าหนดวัตถุประสงค์ในการใช้
เงินทุน  

หุ้นสามัญ ไม่เกิน 
528,166,470 

1 ไม่เกิน  
528,166,470 

 แบบมอบอ านาจทั่วไป  
 (General Mandate) 

- - - - 

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทนุ 

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญจ านวนไม่เกิน 528,166,470 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมไม่เกิน 
528,166,470 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิในใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 2 (“ใบส าคัญ
แสดงสิทธิฯ TFG-W2”) ของบริษัท และเพื่อรองรับการปรับสิทธิตามข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออก
ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 1 (“ใบส าคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W1”) ของบริษัทซ่ึง
ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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2.1 รายละเอียดการจัดสรร 

จัดสรรให้แก่ จ านวนหุ้น 
 

อัตราส่วน 
(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อหน่วย) 

หมายเหตุ 

1. เพื่อรองรับการใช้สิทธิของ
ใบส าคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W2 ที่
ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท
ตามสัดส่วนการถือหุ้น  

ไม่เกิน
510,866,470 

 

10:1 ไม่คิดมูลค่า 
 

 

หมายเหตขุ้อ 1 
 
 

2. เพื่อรองรับการปรับสิทธิตาม
ข้อก าหนดสิทธิฯ ใบส าคัญแสดง
ฯ TFG-W1 

ไม่เกิน 17,300,000 - - 
 

หมายเหตขุ้อ 2 
 

หมายเหตุ: 

1) มอบอ านาจให้คณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร  
เป็นผู้มีอ านาจพิจารณา ก าหนด แก้ไขเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W2 ดังกล่าว เช่น วันออกใบส าคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W2 การจัดสรรใบส าคัญ
แสดงสิทธิฯ TFG-W2 เป็นต้น และรวมถึงมีอ านาจในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น  ๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับการปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิตามข้อก าหนดสิทธิ รวมทั้ง 
มีอ านาจในการลงนามในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอ านาจด าเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจ าเป็นได้ตาม
สมควร เพื่อให้การออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W2 ส าเร็จลุล่วง ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง 
การให้ข้อมูล และการยื่นเอกสารหลักฐานต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์   
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด กระทรวงพาณิชย์ ห รือ
หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการน าใบส าคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W2 และหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ
ตามใบส าคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W2 เข้ าจดทะเบี ยนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  
แห่งประเทศไทยด้วย 

2) เพื่อจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิ TFG-W1 (ซ่ึงได้รับการอนุมัติจาก 
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2559 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 ให้ออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตาม
สัดส่วน (Right Offering)) ตามข้อ 1.5.3 เงื่อนไขของการปรับสิทธิใบส าคัญแสดงสิทธิ TFG-W1 ของข้อก าหนด
สิทธิฯ ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 1 อย่างไรก็ดี บริษัทยังไม่สามารถค านวณ
อัตราการปรับสิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิ TFG-W1 ได้ในขณะนี้ เนื่องจากในการค านวณราคา และอัตราการใช้
สิทธิใหม่นั้น จะต้องค านวณโดยใช้ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทที่ได้ก าหนดไว้เท่ากับราคาเฉลี่ยถ่วง
น้ าหนักของหุ้นสามัญของบริษัทที่มีการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ 7 วันท าการติดต่อกันก่อนวันแรกที่ผู้ถือหุ้น
สามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการได้รับใบส าคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W2 (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย 
XW) ซ่ึงปัจจุบันบริษัทยังไม่สามารถค านวณได้ ในการนี้ จึงได้ประมาณการหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการปรับ
สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิ TFG-W1 ทั้งนี้ บริษัทจะก าหนดวันก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรร
ใบส าคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W2 ตามสัดส่วนจ านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Record Date) ในวันที่ 3 
พฤษภาคม 2560 และให้รวบรวมรายช่ือผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
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หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 4 พฤษภาคม 
2560 ดังนั้น บริษัทจะสามารถค านวณราคาการใช้สิทธิที่มีการเปลี่ยนแปลงไดใ้นวันที ่28 เมษายน 2560 ซ่ึงเป็นวัน
แรกที่ผู้ถือหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซ้ือหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ของบริษัท  

2.2  การด าเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น  

หากมีเศษของหุ้นสามัญจากการค านวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W2 ของผู้ถือหุ้น 
แต่ละราย ให้ปัดเศษหุ้นส่วนที่เหลือทิ้งทั้งจ านวน 

3. ก าหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

ก าหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี  2560 ในวันที่  21 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องโลตัส  
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุม ในวันที่ 10 มีนาคม 
2560 และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 
2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่  13 มีนาคม 2560 และก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ 
ได้รับการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W2 ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของ
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นใน
วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 

4. การขออนญุาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและเงื่อนไขการขออนุญาต  

4.1 บริษัทจะยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน และจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนช าระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ 

4.2 บริษัทฯ จะด าเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในการน าใบส าคัญแสดงสิทธิฯ  
TFG-W2 ที่จะออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นและหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ
ตามใบส าคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W2 เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม 

เมื่อมีการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบส าคัญแสดงสิทธิในอนาคต บริษัทจะสามารถน าเงินที่ได้จากการใช้สิทธิ
ดังกล่าวไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทในอนาคต  

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

บริษัทจะน าเงินทุนที่ได้รับจากการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามใบส าคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W2 ไปเป็น 
เงินทุนหมุนเ วียนในการด าเนินงานของบริษัท ซ่ึง จะช่วยให้บริษัทมีสภาพคล่องเพิ่มขึ้น และจะส่งผลดี 
ต่อการปฏิบัติงานและการด าเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคต 
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7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

7.1 นโยบายเงินปันผล  

 บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิของงบการเงิน
เฉพาะของบริษัทภายหลังหักภาษีเงินได้และเงินส ารองต่างๆ ตามกฎหมาย (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)  

7.2 สิทธิของผู้ถือหุ้น 

 ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ได้รับหุ้นจากการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามใบส าคัญแสดงสิทธิฯ  
TFG-W2 ในครั้งนี้ จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการด าเนินงานของบริษัท เมื่อบริษัทประกาศจ่ายเงินปันผล 
เช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทตามที่ก าหนด  
ไว้ข้างต้น ตลอดจนสิทธิอื่นๆ ในฐานะผู้ถือหุ้น อาทิเช่น สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียง
ลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น 

7.3 อื่น ๆ 

  -ไม่ม-ี 

8. รายละเอียดอื่นใดท่ีจ าเป็นส าหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

ปรากฏตามสรุปรายละเอียดส าคัญใบแสดงสิทธิฯ TFG-W2 ตามแนบ 

9. ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

ล าดับ ขั้นตอนการด าเนนิการ วัน เดือน ปี 
1 ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 23 กุมภาพันธ์ 2560 
2 วันก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจ าปี 2560 (Record Date) 

10 มีนาคม 2560 

3 รวบรวมรายช่ือผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ   

13 มีนาคม 2560 

4 วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 21 เมษายน 2560 
5. ด าเนินการจดทะเบียนมติเพิ่มทนุจดทะเบยีน แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของ

บริษัทฯ กับกระทรวงพาณิชย์ 
ภายใน 14 วันนับแต่วันที ่
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ

อนุมัต ิ
6. วันก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิฯ 

TFG-W2 
3 พฤษภาคม 2560 

7. วันรวบรวมรายช่ือผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ฯ   
 

4 พฤษภาคม 2560 




