
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6 

(F53-4) 
แบบรายงานการเพิม่ทุน 

บริษัท บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
วนัที ่ 24 กมุภาพนัธ์ 2564 

ขา้พเจา้ บริษทั ไทยฟู้ ดส์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติคณะกรรมการคร้ังท่ี 1/2564 เม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2564 
เก่ียวกบัการลดทุน เพ่ิมทุนและจดัสรรหุน้เพ่ิมทุน ดงัต่อไปน้ี 

1. การลดทุนและเพิม่ทุน 

1.1 การลดทุน 

สืบเน่ืองจากบริษทัมีความประสงคท่ี์จะเพ่ิมทุนจดทะเบียน ดงันั้น เพ่ือใหเ้ป็นไปตามบทบญัญติัมาตรา 136 แห่ง พ.ร.บ. 
บริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ซ่ึงก าหนดไวว้า่ บริษทัจะเพ่ิมทุนจากจ านวนท่ีจดทะเบียนไวแ้ลว้โดยการออกหุ้นใหม่
เพ่ิมข้ึนไดเ้ม่ือหุ้นทั้งหมดไดอ้อกจ าหน่ายและไดรั้บช าระเงินค่าหุ้นครบถว้นแลว้ ซ่ึงปัจจุบนั บริษทัมีหุ้นสามญัท่ียงั
มิไดน้ าออกจ าหน่ายเหลืออยูจ่  านวน 530,587,644 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท ดงันั้น ท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษทัจึงไดมี้มติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษทั จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 6,138,160,412 บาท เป็นทุนจด
ทะเบียนจ านวน 5,607,572,768 บาท โดยไดต้ดัหุน้ท่ียงัไม่ไดจ้ าหน่ายของบริษทั จ านวน 530,587,644 หุ้น มูลค่าท่ี
ตราไว ้1 บาท 

1.2 การเพิม่ทุน 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัไดมี้มติให้เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัจาก 5,607,572,768 บาท เป็น 6,168,330,045 
บาท โดยออกหุ้นสามญัจ านวนไม่เกิน 560,757,277 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท รวม เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 
560,757,277 บาท โดยเป็นการเพ่ิมทุนในลกัษณะดงัน้ี 

การเพิม่ทุน ประเภท
หลกัทรัพย์ 

จ านวนหุ้น มูลค่าทีต่ราไว้ 
(บาทต่อหุ้น) 

รวม 
(บาท) 

  แบบก าหนดวตัถุประสงคใ์นการใช้
เงินทุน เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั
เพ่ิมทุนของบริษทั (TFG-W3) 

หุน้สามญั ไม่เกิน 
560,757,277 

1.00 ไม่เกิน 
560,757,277 

     
  แบบมอบอ านาจทัว่ไป  (General 

Mandate) 
- - - - 
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2. การจัดสรรหุ้นเพิม่ทุน  

2.1 รายละเอยีดการจดัสรร  

จดัสรรให้แก่ จ านวนหุ้น 
 

อตัราส่วน 
(เดมิ : ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อหุ้น) 

หมายเหตุ 

เพื่อรองรับการใช้
สิทธิตามใบส าคญั
แสดงสิทธิฯ TFG-

W3 ซ่ึงจะออกใหแ้ก่
ผูถื้อหุน้เดิมตาม
สดัส่วนการถือหุน้ 

ไม่เกิน 560,757,277 
หุน้ 

อตัราการจดัสรร: 10 หุน้สามญั 
ต่อ 1 ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ 

TFG-W3 (ในการค านวณสิทธิ
ท่ีจะไดรั้บจดัสรรใบส าคญั
แสดงสิทธิของผูถื้อหุน้แต่ละ
รายนั้น หากเกิดเศษจากการ
ค านวณตามอตัราจดัสรร ให้

ปัดเศษนั้นท้ิง) 

ไม่คิดมูลค่า (ศูนย์
บาท) โดยมีราคาใช้
สิทธิเท่ากบั 5.50 

บาท 

โปรดดูหมายเหตุ
ดา้นล่าง 

     
หมายเหตุ:  

1) ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 1/2564 เม่ือวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2564 มีมติให้น าเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจ าปี 2564 พิจารณาอนุมติัการออกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั คร้ังท่ี 3 (TFG-W3) จ านวนไม่
เกิน 560,757,277 หน่วย เพ่ือจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัตามสดัส่วนการถือหุน้ โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนยบ์าท) โดยมี
อตัราการจดัสรรเท่ากบั 10 หุ้นสามญั ต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิฯ TFG-W3 (ในการค านวณสิทธิท่ีจะไดรั้บ
จดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิของผูถื้อหุน้แต่ละราย หากเกิดเศษจากการค านวณตามอตัราการจดัสรร ให้ปัดเศษนั้นท้ิง) 
โดยใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าวมีอายไุม่เกิน 3 ปีนบัจากวนัท่ีไดอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิ และมีอตัราการใชสิ้ทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามญั 1 หุ้น โดยมีราคาใชสิ้ทธิเท่ากบั 5.50 บาท (“ราคาใช้สิทธิ”) ทั้งน้ี ขอ้มูล
เบ้ืองตน้เก่ียวกบัใบส าคญัแสดงสิทธิฯ TFG-W3 ปรากฏในส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5 

อน่ึง บริษทัจะออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิฯ TFG-W3 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัท่ีมีรายช่ือในวนัก าหนดรายช่ือ
ผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิไดรั้บจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิฯ TFG-W3 (Record Date) ในวนัท่ี 30 เมษายน 2564 อยา่งไรก็ดีการ
ก าหนดสิทธิดงักล่าวยงัมีความไม่แน่นอนและข้ึนอยูก่บัการไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 

2.2 การด าเนินการของบริษัท กรณีทีม่เีศษของหุ้น 

หากมีเศษของหุ้นสามญัจากการค านวณตามอตัราส่วนการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิฯ TFG-W3 ให้ตดัเศษของหุ้น
ดงักล่าวท้ิง 

3. ก าหนดวันประชุมสามญัผู้ถือหุ้นเพือ่ขออนุมตักิารเพิม่ทุนและจัดสรรหุ้นเพิม่ทุน 

ก าหนดวนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 ในวนัท่ี 22 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราช
ก าหนดว่าดว้ยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น 
(Record date) ในวนัท่ี 11 มีนาคม 2564 
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4. การขออนุญาตเพิม่ทุน/จดัสรรหุ้นเพิม่ทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกีย่วข้อง และเงือ่นไขการขออนุญาต  

4.1  บริษทัจะยื่นขอจดทะเบียนการลดทุนและเพ่ิมทุนจดทะเบียน การจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช าระแลว้ รวมทั้งการ
แกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ ต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์

4.2  บริษทัจะด าเนินการขออนุญาตจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในการรับใบส าคญัแสดงสิทธิฯ TFG-W3 เป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

5. วตัถุประสงค์ของการเพิม่ทุน และการใช้เงนิทุนในส่วนที่เพิม่ 

เพ่ือรองรับการขยายตวัของธุรกิจฟาร์มสุกร ฟาร์มไก่ ก าลงัผลิตโรงงานอาหารสัตว ์และลงทุนในธุรกิจต่างประเทศในอนาคต 
รวมถึงช่วยเสริมสภาพคล่อง และเงินทุนหมุนเวยีนของบริษทั 

6. ประโยชน์ทีบ่ริษัทจะพงึได้รับจากการเพิม่ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ทุน 

บริษทัจะน าเงินท่ีไดรั้บจากการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัตามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ TFG-W3 ไปใชใ้นการลงทุน
ขยายธุรกิจ และเงินทุนหมุนเวยีนของบริษทั ซ่ึงจะส่งผลดีต่อการปฏิบติังานและการด าเนินธุรกิจของบริษทัในอนาคต 

7. ประโยชน์ทีผู้่ถือหุ้นจะพงึได้รับจากการเพิม่ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ทุน 

7.1 นโยบายเงนิปันผล 

บริษทัมีนโยบายการจ่ายปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้ในอตัราไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริษัทภายหลังหักภาษีเงินได้และเงินส ารองต่าง ๆ ตามกฎหมาย ทั้ งน้ีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการ
เปล่ียนแปลง ข้ึนอยูก่บัผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการขยายธุรกิจ ความจ าเป็นเหมาะสม
อ่ืนใดในอนาคตและปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในการบริหารงานของบริษทั 

7.2 สิทธิของผู้ถือหุ้น 

ผูถื้อหุน้ของบริษทัท่ีไดรั้บหุ้นจากการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัตามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ  TFG-W3 ใน
คร้ังน้ี จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการด าเนินงานของบริษทั เม่ือบริษทัประกาศจ่ายปันผลเช่นเดียวกบัผูถื้อหุ้นเดิมของ
บริษทั ทั้งน้ี เป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษทัตามท่ีก าหนดไวข้า้งตน้ ตลอดจนสิทธิอ่ืน ๆ ในฐานะผูถื้อหุ้น 
อาทิ สิทธิในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถื้อหุน้ 

8. รายละเอยีดอืน่ใดทีจ่ าเป็นส าหรับผู้ถือหุ้นเพือ่ใช้ประกอบการตดัสินใจในการอนุมตักิารเพิม่ทุน/จดัสรรหุ้นเพิม่ทุน 

 ค านวณผลกระทบต่อผูถื้อหุน้ แบ่งออกเป็น 2 กรณี ดงัน้ี 

 กรณี 1 ผูถื้อหุน้เดิมเป็นผูใ้ชสิ้ทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัทั้งจ านวน 

 กรณี 2  บุคคลอ่ืนท่ีมิใช่เป็นผูถื้อหุ้นใช้สิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษัททั้ งจ านวน (ผูถื้อหุ้นเดิมขาย
ใบส าคญัสิทธิในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ทั้งจ านวน) 

 8.1 การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) 

 กรณี 1 Control Dilution เท่ากบัศูนย ์

 กรณี 2 จะไดรั้บผลกระทบ Control Dilution ดงัน้ี 
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  Control Dilution = Qw / (Qo+Qw) 

Qo =  จ านวนหุ้นสามญัท่ีมีอยูเ่ดิมเท่ากบั 5,607,572,768 หุ้น ณ วนัประชุมคณะกรรมการบริษทัท่ีมีมติ
ใหอ้อกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิฯ TFG-W3 เม่ือวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2564 

Qw = จ านวนหุ้นสามญัใหม่ท่ีเพ่ิมข้ึนจากการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิทั้ งจ านวนซ่ึงเท่ากับ 
560,757,277 หุน้ 

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

 =  ไม่เกินร้อยละ 9.09 

8.2 การลดลงของราคา (Price Dilution) 

  Price Dilution = (ราคาก่อนการเสนอขาย – ราคาตลาดหลงัการเสนอขาย) / ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย 

  Price Dilution = (Po – Pn) / Po 

  Po = 5.45 บาทต่อหุ้น ซ่ึงเป็นราคาปิดถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของหุ้นสามญับริษทัในช่วงเวลา 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 จึงไม่มีผลกระทบต่อPrice Dilution 

8.3 การลดลงของส่วนแบ่งก าไร (EPS Dilution) 

EPS Dilution = (EPSo – EPSn) / EPSo 

EPSo = ก าไรสุทธิของปี 2563 / Qo = 2,551,328,000 / 5,607,572,768 = 0.45 บาท 

EPSn = ก าไรสุทธิของปี 2563 / (Qo + Qw) 

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

 ดงันั้น EPS Dilution = 0.45 - 0.41 / 0.45 = 9.09% 
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9. ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีทีค่ณะกรรมการบริษัทมมีตใิห้เพิม่ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ทุน 

ขั้นตอนการด าเนินการ วนั เดอืน ปี 

 วนัท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2564 อนุมติัใหน้ าเสนอต่อท่ีประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 เพ่ือพิจารณาอนุมติัการเพ่ิมทุน 

24 กมุภาพนัธ์ 2564 

 วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 
2564  

11 มีนาคม 2564 

 วนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 22 เมษายน 2564 

 วนัจดทะเบียนลดทุนและเพ่ิมทุนจดทะเบียน และแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของ
บริษทักบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์

ภายใน 14 วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บ
อนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อ

หุน้ประจ าปี 2564 

 วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิ ไดรั้บจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิฯ TFG-W3 
(Record Date) 

30 เมษายน 2564 

 วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิฯ TFG-W3 14 พฤษภาคม 2564 
และ/หรือ วนัท่ีจะก าหนดโดย
คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ 
บุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะ
กรรมการบริหารของบริษทั 

ขา้พเจา้ขอรับรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานน้ีถูกตอ้งและครบถว้นทุกประการ 

     

             

ลงช่ือ ................................................. 

 (นายวนิยั เตียวสมบูรณ์กิจ) 

 กรรมการผูมี้อ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษทั 

 

        

ลงช่ือ ................................................. 

   (นายเพชร นนัทวสิยั) 

 กรรมการผูมี้อ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษทั 


