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สารสนเทศเกีย่วกบัการออก เสนอขาย และจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนของ 
บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ไทยฟู้ ดส์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) คร้ังท่ี 1/2564 ซ่ึงประชุมเม่ือ
วนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2564 ไดมี้มติอนุมติัเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั จ านวน 560,757,277 บาท จากทุนจดทะเบียนจ านวน 
5,607,572,768 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 6,168,330,045 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหม่จ านวน 560,757,277
หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั คร้ังท่ี 3 
(“ใบส าคัญแสดงสิทธิ TFG-W3”) เพื่อจัดสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุ้นเป็นจ านวนไม่เกิน  
560,757,277 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาทโดยบริษทัจะน าเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 ในวนัท่ี 22 
เมษายน 2564 เพ่ือพิจารณาอนุมติัต่อไป 

 ทั้งน้ี ในการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเป็นเร่ืองท่ีมีนัยส าคญั บริษทัจึงไดจ้ดัเตรียมสารสนเทศท่ีเป็น
สาระส าคญัต่อการตดัสินใจของผูถื้อหุน้ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 73/2558 เร่ือง รายการในหนงัสือ
นดัประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัจดทะเบียนเพ่ือขออนุมติัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย ์(รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) โดย
มีรายละเอียดดงัน้ี 

1. รายละเอยีดของการออกและเสนอขาย 

1.1 จ านวนหุ้นทีเ่สนอขาย 

บริษทัจะเสนอจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวนไม่เกิน  560,757,277 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท เพื่อรองรับ
การใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ TFG-W3 ในอตัราส่วน 10 หุ้นสามญัเดิมต่อใบส าคญัแสดงสิทธิ TFG-W3 1 
หน่วย ซ่ึงออกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัตามสดัส่วนการถือหุน้ โดยไม่คิดมูลค่า โดยในกรณีท่ีมีเศษของหุ้นให้
ปัดเศษนั้นท้ิง ทั้งน้ี โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในสรุปรายละเอียดส าคญัของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือ
หุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทั คร้ังท่ี 3 ตาม ส่ิงทีส่่งมาด้วย 5 

ในการน้ี เพ่ือใหข้อ้ก าหนดและเง่ือนไขของใบส าคญัแสดงสิทธิ TFG-W3 มีความเหมาะสมตามสภาวะการณ์ของ
ตลาดทุนและตลาดเงินโดยค านึงถึงประโยชน์ของบริษทัและผูถื้อหุ้น ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัจึงขอเสนอ
ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัมอบอ านาจให้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/
หรือ บุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั และ/หรือ คณะกรรมการบริหารมีอ านาจในการด าเนินการ
ใด ๆ อนัจ าเป็นและเก่ียวเน่ืองกบัการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ TFG-W3 เพื่อให้เป็นไปตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงอ านาจในการด าเนินการดงัต่อไปน้ี  

(1) ก าหนดและแกไ้ขหลกัเกณฑ์ ขอ้ก าหนด เง่ือนไข และรายละเอียดอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกและ
จดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ TFG-W3 ซ่ึงรวมถึงการก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิไดรั้บ
จดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ  

(2) เจรจา ตกลง เขา้ท า แกไ้ข เพ่ิมเติม ลงนามในสัญญา ค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผนั หลกัฐาน การเปิดเผย
ขอ้มูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการออกและจดัสรรใบส าคญั
แสดงสิทธิ TFG-W3 ซ่ึงรวมถึงการติดต่อ การยืน่ การแกไ้ข การเพ่ิมเติม การลงนามในค าขออนุญาต ค า
ขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ต่อส านักงาน
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คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ส านักงาน ก.ล.ต.”) ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกับการออกและ
จดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ TFG-W3 และการน าใบส าคญัแสดงสิทธิ TFG-W3 และหุ้นสามญัเพ่ิมทุน
จากการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ TFG-W3 เขา้เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
และ  

(3) ด าเนินการอ่ืนใดอนัจ าเป็นและสมควรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ TFG-W3 
เพื่อใหก้ารด าเนินการตามท่ีระบุไวข้า้งตน้และการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ TFG-W3 ในคร้ัง
น้ีส าเร็จลุล่วง 

1.2 ประเภทผู้ลงทุน 

 ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัแต่ละรายจะไดรั้บการจดัสรรและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ TFG-W3 ตามสัดส่วนการ
ถือหุน้ (Warrant - RO)  

1.3 การก าหนดราคาเสนอขายและความเหมาะสมของราคาเสนอขาย 

บริษทัจะเสนอขายใบส าคญัสดงสิทธิ TFG-W3 ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights 
Offering) โดยไม่คิดมูลค่า 

1.4 วธีิการเสนอขายและจดัสรร 

บริษทัจะจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ TFG-W3 ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทั โดยไม่คิดมูลค่า ในอตัรา 10 หุ้น
สามญั ต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ TFG-W3 โดยบริษทัจะปัดเศษของใบส าคญัแสดงสิทธิ TFG-W3 ท้ิง 
ใบส าคญัแสดงสิทธิ TFG-W3 ของบริษทัมีก าหนดอาย ุ3 ปี นบัจากวนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ TFG-W3 โดยมี
ราคาใช้สิทธิ 5.50 บาท ต่อหน่วยใบส าคัญแสดงสิทธิ TFG-W3 โปรดพิจารณาสรุปรายละเอียดส าคัญของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทั คร้ังท่ี 3 ส่ิงทีส่่งมาด้วย 5 

2. วตัถุประสงค์ในการออกหุ้นสามญัเพิม่ทุน และแผนการใช้เงนิ 

บริษทัมีวตัถุประสงคใ์นการเพ่ิมทุนเพ่ือเพ่ิมความแขง็แกร่งใหแ้ก่บริษทั ทั้งในดา้นการด าเนินงานและดา้นเงินทุน 
โดยบริษทัมีแผนท่ีจะน าเงินท่ีไดรั้บจากการเพ่ิมทุนไปใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ และ ใชใ้นการขยาย
ธุรกิจของบริษทัเพ่ือใหมี้ผลประกอบการท่ีดีข้ึน  

3. ผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้จากการเพิม่ทุนหรือจดัสรรหุ้นเพิม่ทุน 

3.1 การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) 

เน่ืองจากการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ TFG-W3 เป็นการเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้เดิมใช้
สิทธิทั้ งจ านวน ผูถื้อหุ้นเดิมจะไม่ได้รับผลกระทบด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นและสิทธิออกเสียง  
อย่างไรก็ตามกรณีท่ีมีการใช้สิทธิทั้ งจ านวนโดยบุคคลอ่ืนท่ีมิใช่ผูถื้อหุ้นเดิม จะมีผลกระทบต่อผูถื้อหุ้นเดิม
ประมาณร้อยละ 9.09 โดยมีสูตรค านวณดงัน้ี 
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การลดลงของสดัส่วนการถือหุน้  = (Qw / (Qo + Qw)) 

โดยท่ี   

Qw = จ านวนหุน้ท่ีรองรับใบส าคญัแสดงสิทธิ TFG-W3 เท่ากบั  
560,757,277 หุน้ 

Qo = จ านวนหุน้ท่ีช าระแลว้เดิมเท่ากบั 5,607,572,768 หุน้ 

ดงันั้น   

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

 =  ร้อยละ 9.09 

 

3.2 การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) 

ผลกระทบต่อราคาหุน้   = (ราคาตลาดก่อนเสนอขาย – ราคาตลาดหลงัเสนอขาย) 

  ราคาตลาดก่อนเสนอขาย 

โดยท่ี   

ราคาตลาด = ราคาตลาดถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของหุ้นยอ้นหลงั 15 วนัท าการติดต่อกนั
ก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทค ร้ัง ท่ี  1/2564 เ ม่ือวัน ท่ี  24 
กมุภาพนัธ์ 2564 ซ่ึงมีมติพิจารณาและอนุมติั (ระหวา่งวนัท่ี 2 กมุภาพนัธ์ 
2564 – 23 กมุภาพนัธ์ 2564) (ขอ้มูลจาก SETSMART) เท่ากบั 5.45 บาท 

ราคาตลาดหลงัเสนอขาย = (ราคาตลาด x จ านวนหุน้ท่ีช าระแลว้) + (ราคาใชสิ้ทธิ x จ านวนหุน้
รองรับท่ีเสนอขายคร้ังน้ี) 

  จ านวนหุน้ท่ีช าระแลว้ + จ านวนหุน้ท่ีรองรับคร้ังน้ี 

 

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

  5,607,572,768+ 560,757,277 

 = 5.45 บาทต่อหุน้ 

ผลกระทบต่อราคาหุน้ = (5.45 – 5.45) / 5.45     =      ร้อยละ 0.00 (ไม่มีผลกระทบต่อราคาหุน้) 
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3.3 การลดลงของส่วนแบ่งก าไร (Earnings per share dilution) 

ภายหลงัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ TFG-W3 จะมีผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไร (Earnings per 
share dilution) ไม่เกินร้อยละ 9.09 ดงัน้ี 

ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไร = ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไรก่อนเสนอขาย - ผลกระทบต่อ
ส่วนแบ่งก าไรหลงัเสนอขาย 

  ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไรก่อนเสนอขาย 

โดยท่ี   

ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไรก่อนเสนอขาย = ก าไรสุทธิ 

  จ านวนหุน้ท่ีช าระแลว้ 

 

ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไรหลงัเสนอขาย = ก าไรสุทธิ 

  จ านวนหุน้ท่ีช าระแลว้ + จ านวนหุน้ท่ีรองรับคร้ังน้ี 

 = 0.45 - 0.41 

  0.45 

ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไร = ร้อยละ 9.09 

4.  ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 

4.1  เหตุผลและความจ าเป็นของการเพิม่ทุนจดทะเบียน 

1. บริษทัมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งด าเนินการเพ่ิมทุนจดทะเบียนและออกหุน้สามญัเพ่ิมทุน เพ่ือรองรับการใช้
สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ TFG-W3 และ  

2. เพื่อให้บริษทัมีเงินทุนเพื่อรองรับแผนการด าเนินธุรกิจ เพ่ือใชใ้นการเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ 
และ ใชใ้นการขยายธุรกิจของบริษทัเพ่ือใหมี้ผลประกอบการท่ีดีข้ึน 

4.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงนิเพิม่ทุน  

คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้เห็นวา่ เพ่ือการขยายธุรกิจและการลงทุนในอนาคต บริษทัจึงมีความตอ้งการใช้
เงินอยา่งต่อเน่ือง ดงันั้น การออกใบส าคญัแสดงสิทธิ TFG-W3 ในคร้ังน้ีจะเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทั
ไดท้ยอยเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับแผนการด าเนินธุรกิจดงักล่าวขา้งตน้ 

4.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิม่ทุน รวมทั้งความเพยีงพอของแหล่งเงนิทุน 

ภายหลงัจากท่ีบริษทัได้ศึกษาความสมเหตุสมผลและประโยชน์ของการเพ่ิมทุนในคร้ังน้ีตามท่ีกล่าวขา้งต้น 
คณะกรรมการบริษทัเห็นว่าการเพ่ิมทุนในคร้ังน้ีมีความสมเหตุสมผล เพราะนอกจากจะสร้างประโยชน์ให้แก่
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บริษทัแลว้ยงัก่อให้เกิดประโยชน์กบัผูถื้อหุ้นเดิมในการมีโอกาสไดรั้บผลตอบแทนเพ่ิมข้ึนในอนาคตจากการถือ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ TFG-W3 น้ีอีกดว้ย 

 ในกรณีท่ีบริษทัไดรั้บเงินจากการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ TFG-W3 ในคร้ังน้ีไม่ครอบคลุมงบประมาณ
ทั้งหมดท่ีบริษทัตอ้งใชใ้นการด าเนินโครงการตามแผนธุรกิจของบริษทั บริษทัอาจพิจารณาจดัหาแหล่งเงินทุน
จากสถาบนัการเงิน หรือดว้ยวธีิอ่ืนในอนาคตต่อไป 

4.4  ผลกระทบทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงินและผลการ ด าเนินงานของ
บริษัท อนัเนื่องมาจากการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงเพิม่ทุนและการด าเนินการตามแผนการใช้เงนิเพิม่ทุน 

การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ TFG-W3 เป็นการ
ด าเนินการตามแผนการจดัหาแหล่งเงินทุนของบริษทั ซ่ึงจะท าให้บริษทัสามารถน าเงินท่ีไดจ้ากการเพ่ิมทุนไปใช้
เพื่อวตัถุประสงค ์ตามรายละเอียดท่ีกล่าวมาในขอ้ 2 ขา้งตน้ได ้ซ่ึงการด าเนินการตามท่ีกล่าวมาน้ีจะเป็นประโยชน์
ต่อบริษทัในการสร้างกระแสเงินสดและก าไรอย่างต่อเน่ืองในอนาคต และไม่ส่งผลกระทบในทางลบต่อการ
ประกอบธุรกิจของบริษทัตลอดจนฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทั 

5.  ค ารับรองของกรรมการ 

ในกรณีท่ีกรรมการของบริษทัไม่ปฏิบติัหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ และขอ้บงัคบัของบริษทั 
ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นด้วยความซ่ือสัตยสุ์จริตและระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษทั ในเร่ื องท่ี
เก่ียวกับการเพ่ิมทุน โดยกระท าการ หรือละเวน้การกระท าการใดอันเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าท่ีดังกล่าวและ
ก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่บริษทัฯ บริษทัสามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนจากกรรมการคนนั้นได ้แต่หากบริษทั 
ไม่เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนดงักล่าว ผูถื้อหุ้นซ่ึงถือหุ้นรวมกนัไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้
ทั้งหมดจะแจง้ใหบ้ริษทัฯ ด าเนินการเรียกร้องได ้และหากบริษทัฯ ไม่ด าเนินการตามท่ีผูถื้อหุ้นแจง้ ผูถื้อหุ้นนั้น ๆ 
สามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดงักล่าวแทนบริษทัฯ ไดต้ามมาตรา 85 แห่งพระราชบญัญติั
บริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม)  

นอกจากน้ี หากการกระท าการหรือละเวน้กระท าการใดของกรรมการอนัเป็นการไม่ปฏิบติัหนา้ท่ีให้เป็นไปตาม
กฎหมาย วตัถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นด้วยความซ่ือสัตยสุ์จริตและ
ระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษทัในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการเพ่ิมทุนนั้นเป็นเหตุให้กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือ
บุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งไดป้ระโยชน์ไปโดยมิชอบ บริษทัอาจฟ้องเรียกให้กรรมการรับผิดชอบในการส่งคืน
ประโยชน์ดงักล่าวแก่บริษทัได ้หรือผูถื้อหุ้นซ่ึงถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงรวมกนัไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ
จ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัจะแจง้ให้บริษทัฯ ด าเนินการดงักล่าวได ้ซ่ึงหากบริษทัฯ ไม่ด าเนินการ
ตามท่ีผูถื้อหุ้นแจง้ภายใน 1 เดือน นบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้ ผูถื้อหุ้นดงักล่าวสามารถใชสิ้ทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์
จากกรรมการนั้นแทนบริษทัฯ ไดต้ามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 
2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) 

ในการน้ี คณะกรรมการบริษทัขอรับรองวา่ คณะกรรมการบริษทัไดใ้ชค้วามระมดัระวงัในการด าเนินการพิจารณา
และ มีความเห็นวา่การเพ่ิมทุน และการจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ TFG-
W3 ดงักล่าวมีความเหมาะสม 
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 บริษทัขอรับรองวา่สารสนเทศในรายงานฉบบัน้ีถูกตอ้งและครบถว้นทุกประการ  
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