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สรุปรายละเอยีดเบือ้งต้นของใบส าคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซื้อหุ้นสามญั 
ของ 

บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) คร้ังที ่3 
ทีอ่อกและจดัสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น 

(“ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ TFG-W3”) 

ประเภท ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของ บริษัท ไทยฟู้ ดส์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) คร้ังท่ี 3 
(“ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ TFG-W3”) 

ชนิดของหลกัทรัพย์ ใบส าคญัแสดงสิทธิชนิดระบุช่ือผูถื้อหุน้และสามารถโอนเปล่ียนมือได ้

วตัถุประสงค์และความ
จ าเป็น 

เป็นเงินทุนในการขยายกิจการในอนาคต และเงินทุนหมุนเวยีนของบริษทั 

จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิ
ทีอ่อก 

ไม่เกิน 560,757,277 หน่วย 

จ านวนหุ้นสามญัรองรับ
การใช้สิทธิ 

ไม่เกิน 560,757,277 หุน้ (ท่ีมูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท) ซ่ึงคิดเป็นไม่เกินร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นท่ี
ช าระแลว้ทั้งหมดของบริษทั จ านวน 5,607,572,768 หุน้ ณ วนัประชุมคณะกรรมการบริษทัท่ีมีมติ
ให้ออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิฯ TFG-W3 เม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2564 ทั้งน้ี จ านวน
หุ้นส ารองเพื่อรองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W3 ไม่เกินร้อยละ 50 ของ
จ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทั้ งหมดของบริษัท โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด 

วนัก าหนดสิทธิ การจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิฯ TFG-W3 ในคร้ังน้ี เป็นการจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของ
บริษทั ท่ีมีช่ือปรากฏในวนัท่ี 30 เมษายน 2564 ซ่ึงเป็นวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิไดรั้บ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ (Record Date) ทั้งน้ีการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิในคร้ังน้ี ตอ้ง
ไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ใหอ้อกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ 

วธีิการจดัสรร เป็นการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิฯ TFG-W3 ในจ านวนไม่เกิน 560,757,277 หน่วย ให้แก่ผูถื้อ
หุน้เดิมของบริษทั ท่ีมีช่ือปรากฏในวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิไดรั้บใบส าคญัแสดงสิทธิ 
(Record Date) ในวนัท่ี 30 เมษายน 2564  

ราคาเสนอขายต่อหน่วย หน่วยละ 0 บาท (ศูนยบ์าท) 

อตัราการใช้สิทธิของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ 

ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ TFG-W3 จ านวน 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัได ้1 
หุน้ (เวน้แต่กรณีมีการปรับสิทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ) 

ในกรณีท่ีมีเศษของหุ้นสามญัหรือใบส าคญัแสดงสิทธิฯ TFG-W3 จากการค านวณ (หากมี) ให้
ปัดเศษนั้นท้ิง 

ราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้น
สามญั 

5.50 บาทต่อหุน้ (เวน้แต่กรณีมีการปรับอตัราการใชสิ้ทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ) 
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วนัทีอ่อกใบส าคญัแสดง
สิทธิ 

วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2564 และ/หรือ วนัท่ีจะก าหนดโดยคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคล
ท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารของบริษทั 

อตัราการจดัสรร 10 หุน้สามญัเดิม ต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิฯ TFG-W3 

ในการค านวณสิทธิดงักล่าวของผูถื้อหุ้นแต่ละรายท่ีจะไดรั้บการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิฯ 
TFG-W3 ดงักล่าว หากมีเศษของหุ้นสามญัจากการค านวณตามอตัราส่วนการจดัสรรใบส าคญั
แสดงสิทธิฯ TFG-W3 ของผูถื้อหุน้แต่ละราย ใหปั้ดเศษหุน้ส่วนท่ีเหลือท้ิงทั้งจ านวน 

ทั้งน้ี ภายหลงัจากการค านวณสิทธิของผูถื้อหุ้นท่ีจะไดรั้บการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ ใน
กรณีท่ีมีเศษ ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีเหลือจากการจดัสรรทั้งหมด บริษทัจะด าเนินการยกเลิก
ใบส าคญัแสดงสิทธิส่วนท่ีเหลือจ านวนดงักล่าว ซ่ึงจะท าให้คงเหลือใบส าคญัแสดงสิทธิใน
จ านวนเท่าท่ีจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดล้งตวั 

อายุของใบส าคญัแสดงสิทธิ 3 ปี นบัแต่วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิฯ TFG-W3 

ระยะเวลาการใช้สิทธิ ก าหนดใหใ้ชสิ้ทธิไดทุ้กวนัท าการสุดทา้ยของเดือนพฤษภาคม และเดือนพฤศจิกายน ตลอดอายุ
ของใบส าคญัแสดงสิทธิฯ TFG-W3 ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีเหลือจากการใชสิ้ทธิหรือไม่ถูกใช้
สิทธิในวนัก าหนดการใชสิ้ทธิใด ๆ สามารถสะสมเพ่ือน าไปใชสิ้ทธิไดใ้นวนัก าหนดการใช้
สิทธิคร้ังต่อ ๆ ไปตลอดอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิใด แต่หากครบก าหนดอายขุองใบส าคญั
แสดงสิทธิแลว้ใบส าคญัแสดงสิทธิใด ๆ ท่ีไม่ถูกใชสิ้ทธิจะถูกยกเลิกและส้ินผลไป โดยคร้ัง
สุดทา้ยจะสามารถใชสิ้ทธิไดใ้นวนัท่ีใบส าคญัแสดงสิทธิฯ TFG-W3 มีอายุครบ 3 ปี หากวนั
ดงักล่าวไม่ตรงกบัวนัท าการของบริษทั ให้เล่ือนวนัก าหนดการใชสิ้ทธิเป็นวนัท าการก่อนหนา้
วนัก าหนดการใชสิ้ทธิดงักล่าว 

ก าหนดการใช้สิทธิคร้ังแรก  วนัท าการสุดทา้ยของเดือนพฤศจิกายน 2564 ซ่ึงตรงกบัวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2564 

ระยะเวลาการแจ้งความ
จ านงในการใช้สิทธิ 

ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ TFG-W3 ซ่ึงประสงค์ท่ีจะใชสิ้ทธิในการซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั
จะตอ้งแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั ภายในระยะเวลา 5 วนัท าการ 
ก่อนวนัก าหนดการใชสิ้ทธิในแต่ละคร้ัง ในกรณีท่ีวนัก าหนดการใชสิ้ทธิตรงกบัวนัหยดุท าการ
ของบริษัท ให้เ ล่ือนวนัก าหนดการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันท าการสุดท้ายก่อนหน้าว ัน
ก าหนดการใชสิ้ทธิคร้ังดงักล่าว ยกเวน้การแสดงความจ านงในการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย ให้แสดง
ความจ านงในการใชสิ้ทธิในระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนวนัก าหนดการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย 

การไม่สามารถยกเลกิการ
แจ้งความจ านงในการใช้
สิทธิ 

เม่ือผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ TFG-W3 ไดแ้จง้ความจ านงในการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามญัตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ TFG-W3 แลว้ จะไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจ านงการใช้สิทธิ
ดงักล่าวไดอี้กต่อไป 

เงือ่นไขการปรับสิทธิ TFG-
W3 

เม่ือมีการด าเนินการปรับราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิตามท่ี
ก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิและเง่ือนไขของใบส าคญัแสดงสิทธิฯ TFG-W3 ซ่ึงเป็นเหตุการณ์
ท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 11(4) (ข) ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ.34/2551 เร่ือง การ
ขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นท่ีออกใหม่ และหุ้นท่ี
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ออกใหม่เพ่ือรองรับใบส าคญัแสดงสิทธิ เช่น  

(ก) เม่ือมีการเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้นของบริษทั อนัเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือ
แบ่งแยกหุน้  

(ข) เม่ือบริษทัมีการเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ในราคาต ่า  

(ค) เม่ือบริษทัมีการเสนอขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพในราคาต ่าหรือมีการเสนอขายใบส าคญัแสดง
สิทธิในราคาต ่า  

(ง) เม่ือบริษทัจ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุน้ท่ีออกใหม่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้  

(จ) เม่ือบริษทัจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซ่ึงเกินกวา่อตัราท่ีระบุไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิ  

(ฉ) เม่ือมีกรณีอ่ืนใดในลกัษณะเดียวกบั (ก) ถึง (จ) ท่ีท าให้ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ท่ีผูถื้อ
ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ TFG-W3 จะไดรั้บเม่ือมีการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ TFG-W3 
ดอ้ยไปกวา่เดิม เป็นตน้  

ทั้งน้ี มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารของบริษทั หรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะ
กรรมการบริหาร เป็นผู ้พิจารณาก าหนด แก้ไขเพ่ิมเติม และเปล่ียนแปลงเง่ือนไขและ
รายละเอียดอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปรับหรือการเปล่ียนแปลงอตัราการใชสิ้ทธิและราคาใช้
สิทธิ 

เงือ่นไขอืน่ ๆ ให้คณะกรรมการของบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลท่ีได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั และ/หรือ คณะกรรมการบริหารมีอ านาจในการพิจารณา
แกไ้ขก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิซ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิฯ TFG-W3 ตามสดัส่วนจ านวนหุ้น
ท่ีผูถื้อหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Record Date) ตามความเหมาะสมโดยพิจารณาประโยชน์และ
ผลกระทบท่ีมีต่อบริษัทเป็นส าคัญ และเป็นผูพิ้จารณาก าหนดหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และ
รายละเอียดอ่ืน ๆ ของใบส าคญัแสดงสิทธิโดยรวมถึงการจดัสรร การเจรจา ตกลง ลงนามใน
เอกสาร และสัญญาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้ ง ด าเนินการต่าง ๆ อนัจ าเป็นและสมควรอัน
เก่ียวเน่ืองกบัการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิในคร้ังน้ี ซ่ึงรวมถึงการน าใบส าคญัแสดง
สิทธิและหุ้นสามญัท่ีออกเน่ืองจากการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิเขา้จดทะเบียนเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตลอดจนด าเนินการขออนุญาตต่อ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

ผลกระทบทีม่ต่ีอผู้ถือหุ้น 1. หุน้สามญัท่ีออกตามการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิในคร้ังน้ี จะมีสิทธิและสภาพเท่า
เทียมกบัหุน้สามญัของบริษทัท่ีออกไปก่อนหนา้น้ีทุกประการ 

2. นอกจากหุน้สามญัจ านวน 560,757,277 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท ท่ีไดจ้ดัสรรไวเ้พื่อ
รองรับใบส าคญัแสดงสิทธิฯ TFG-W3 บริษทัอาจจะตอ้งเพ่ิมทุนข้ึนอีกเพ่ือรองรับการ
เปล่ียนแปลงในการใชสิ้ทธิใบส าคญัแสดงสิทธิฯ TFG-W3 หรือเม่ือเกิดเหตุการณ์ใด ๆ 
ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดง
สิทธิ 
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3. ผลกระทบท่ีมีต่อผูถื้อหุน้จะพิจารณาบนสมมติฐาน 

3.1. ค านวณผลกระทบต่อผูถื้อหุน้โดยไม่รวมทุนจดทะเบียนท่ียงัไม่ช าระ แบ่งออกเป็น 2 
กรณี ดงัน้ี 

กรณีท่ี 1 ผูถื้อหุน้เดิมเป็นผูใ้ชสิ้ทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัทั้งจ านวน 

กรณีท่ี 2 บุคคลอ่ืนมิใช่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีใชสิ้ทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัทั้ง
จ านวน (ผูถื้อหุน้ขายส าคญัแสดงสิทธิในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ทั้งจ านวน) 

3.1.1  การลดลงของสดัส่วนการถือหุน้ (Control Dilution) 

กรณีท่ี 1 : Control Dilution เท่ากบัศูนย ์

กรณีท่ี 2 : จะไดรั้บผลกระทบ Control Dilution ดงัน้ี 

Control Dilution = Qw / (Qo+Qw) 

Qo =  จ านวนหุ้นสามัญท่ีมีอยู่ เดิมเท่ากับ 5,607,572,768 หุ้น ณ วันประชุม
คณะกรรมการบริษทัท่ีมีมติให้ออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิฯ TFG-
W3 เม่ือวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2564 

Qw = จ านวนหุ้นสามญัใหม่ท่ีเพ่ิมข้ึนจากการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิทั้ ง
จ านวนซ่ึงเท่ากบั 560,757,277 หุน้ 

Control Dilution  = 560,757,277 / (5,607,572,768+ 560,757,277) 

 =  ไม่เกินร้อยละ 9.09 

3.1.2 การลดลงของราคา (Price Dilution) 

Price Dilution =  (ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย – ราคาตลาดหลังการเสนอขาย) / 
ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย 

Price Dilution = (Po – Pn) / Po 

Po = 5.45 บาทต่อหุ้น ซ่ึงเป็นราคาปิดถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของหุ้นสามญับริษทัใน
ช่วงเวลา 15 วนัท าการ (ตั้งแต่ 2 กมุภาพนัธ์ 2564 - 23 กมุภาพนัธ์ 2564) 

Pn = (Po x Qo) + (ราคาการใชสิ้ทธิ TFG-W3 x Qw) / (Qo+Qw) 

 = (5.45 x 5,607,572,768) + (5.50 x 560,757,277) / (5,607,572,768 + 560,757,277) 

 = 5.45 บาทต่อหุน้ 

เน่ืองจาก Po = Pn ดงันั้นในการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิฯ TFG-W3 จึง
ไม่มีผลการทบต่อ Price Dilution 
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3.1.3 การลดลงของส่วนแบ่งก าไร (EPS Dilution) 

 EPS Dilution = (EPSo – EPSn) / EPSo 

 EPSo = ก าไรสุทธิ / Qo = 2,551,328,000 / 5,607,572,768 = 0.45 

 EPSn = ก าไรสุทธิ / (Qo + Qw) 

   = 2,551,328,000 / (5,607,572,768 + 560,757,277) = 0.41 

 ดงันั้น EPS Dilution = 0.45 - 0.41 / 0.45 = 9.09% 

ตลาดรองของใบส าคญั
แสดงสิทธิฯ TFG-W3 

บริษทัจะยืน่ค  าขอน าใบส าคญัแสดงสิทธิฯ TFG-W3 เขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ตลาดรองของหุ้นสามญัที่
เกดิจากการใช้สิทธิของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ 

บริษทัจะน าหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใชสิ้ทธิในคร้ังน้ีเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

นายทะเบียนของใบส าคญั
แสดงสิทธิฯ 

บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั หรือผูท่ี้ไดรั้บการแต่งตั้งโดยชอบให้ท า
หนา้ท่ีนายทะเบียนของใบส าคญัแสดงสิทธิฯ TFG-W3  

 


