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บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) เลขที่ 1010 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ช้ันที่ 11- 12  ถนนวิภาวดีรังสิต     
แขวงจตจุักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900  โทรศัพท์ (02) 513-8989 แฟกซ์ (02) 513-9060  
ทะเบียนเลขที่ 0107557000292 

รำยงำนกำรประชมุสำมัญผู้ถอืหุน้ประจ ำปี 2559 

ของ 

บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน)  

วันและเวลำท่ีประชุม 

ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 3 - 4 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนน
รัชดาภิเษกตัดใหม่ คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

เริ่มกำรประชุม 

นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา ประธานกรรมการบริษัท  ท าหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยฟู้ดส์ 
กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) (“ประธานฯ”) และได้มอบหมายให้ นางสาวศิริลักษณ์ ตั้งวิบูลย์พาณิชย์ เลขานุการบริษัท ท าหน้าที่
เลขานุการที่ประชุม (“เลขานุการฯ”) และเป็นผู้ด าเนินรายการน าเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม 

เลขานุการฯ ได้เรียนให้ที่ประชุมได้ทราบว่า การประชุมในวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง เป็นจ านวน 35 

ราย นับรวมจ านวนหุ้น 3,843,706 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจ านวน 12 ราย นับรวมจ านวนหุ้น 4,266,632,499 หุ้น ดังนั้น 
รวมจ านวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจ านวน 47 ราย นับรวมจ านวนหุ้น 4,270,476,205 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 83.73 ของหุ้น
ที่จ าหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท เป็นอันครบองค์ประชุม  

 ประธานฯ ได้แนะน ากรรมการ ผู้บริหาร และที่ปรึกษาของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมซ่ึงประกอบด้วย 

กรรมกำรบริษัทที่เข้ำร่วมประชุม 

1) นายชัยภัทร  ศรีวิสารวาจา ประธานกรรมการ 
2) นายวินัย  เตียวสมบูรณ์กิจ กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
3) นายเวทย์  นุชเจริญ  ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

4) นายวีระศักดิ ์ อึงขจรกุล กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

5) นายวัฒนา  รัตนานนท์ กรรมการ 

6) นายเชิดศักดิ์ กู้เกียรตินันท์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ 

ผู้บริหำรท่ีเข้ำร่วมประชุม 

1) นางสาวณัฏยา ฮวดสุนทร รองประธานสายงานสนับสนุน 

2) นายเพชร  นันทวิสัย  รองประธานสายงานฟาร์ม 

และที่ปรึกษาทางการเงินจาก บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จ ากัด และที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท จาก บริษัท วีระวงศ์ 
ชินวัตร และเพียงพนอ จ ากัด ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ 

ทั้งนี้ บริษัทได้เชิญที่ตัวแทนจากส านักงานกฎหมายภายนอกและผู้สอบบัญชีของบริษัท เข้าร่วมประชุมในฐานะ
ผู้ตรวจการการประชุม (Inspector) เพื่อให้การลงคะแนนเสียงเป็นไปด้วยความโปร่งใส และเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 
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ประธานฯ ขอมอบหมายให้ เลขานุการฯ ช้ีแจงเกี่ยวกับระเบียบขั้นตอนของการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งในส่วนของการ
ลงคะแนนเสียง การนับคะแนน และสิทธิของท่านผู้ถือหุ้นในการประชุมครั้งนี้ 

วิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ดังนี้ 

1) การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเทา่กับจ านวนหุ้นที่ตนถือ  โดยให้นับ
หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง 

2) กรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายก าหนด ให้ปฏิบัติการ
ลงคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 

- ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงลายมือช่ือในบัตรลงคะแนนด้วย ทั้งนี้ 
เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน 

- ในการลงคะแนนเสียงส าหรับทุกวาระ หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่า
ผู้ถือหุ้น เห็นชอบหรือเห็นด้วย ตามจ านวนเสียงของท่านต่อมติที่น าเสนอ  

- ส าหรับผู้ถือหุ้นที่ ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนน ที่บริษัทจัดให้
พร้อมลงลายมือช่ือและยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนนจากท่าน 

ในการรวมผลคะแนน บริษัทจะน าคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียง
ทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ส าหรับผู้ที่ออกเสียงเห็นด้วยในวาระเหล่านี้  ขอให้เก็บบัตร
ลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท หลังเสร็จสิ้นการประชุม ทั้งนี้ การลงมติในการประชุมครั้งนี้ เป็นการ
ลงมติแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงมติแบบลับ แต่มีการเก็บบัตรลงคะแนนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดเพื่อให้เกิดความโปร่งใส 

การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ จะถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็นโมฆะ 

(1) บัตรลงคะแนนที่มีการท าเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง  
(2) บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน  
(3) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือช่ือก ากับ  
(4) บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่  

ในกรณีที่ท่านต้องการแก้ไขการออกเสียง โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อก ากับ ด้วยทุกครั้ง 

3) กรณีผู้ถือหุ้นที่ท าหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม หรือมอบให้กรรมการหรือกรรมการ
อิสระออกเสียง และก าหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบ
ฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ 

ในกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ซ่ึงแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถ
 แยกลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง คราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะท าการ
 ลงคะแนนเท่ากับจ านวนหุ้นที่ตนถือ 

4) ภายใต้ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35 ก าหนดว่า “ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมา
ประชุม และออกเสียงลงคะแนนโดยให้นับหุ้นเป็นเสียงหนึ่ง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออก
เสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงช้ีขาด”  
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ดังนั้น ในการพิจารณาคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นว่าเห็นด้วยในวาระนั้นๆ หรือไม่ จะนับเฉพาะ
คะแนนเสียง “เห็นด้วย” และ “ไม่เห็นด้วย” ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเท่านั้น โดยในกรณี
 ผู้ถือหุ้นมีการออกเสียงลงคะแนน “งดออกเสียง” บริษัทจะไม่นับการออกเสียงดังกล่าวเป็นฐานในการนับ
คะแนนเสียง    

5) ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ท่านประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
วาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถาม กรุณาแจ้งช่ือและ
นามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยทุกครั้ง 

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีค าถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่ก าลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณาน าไป
สอบถาม  หรือให้ความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นให้ความเห็นหรือ
สอบถามอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่ซ้ ากัน เพื่อเปิดโอกาสให้ ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้
ใช้สิทธิด้วย จึงขอความกรุณาผู้ถือหุ้นโปรดให้ความร่วมมือเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดีและเพื่อเป็นการบริหารการ
ประชุมให้อยู่ในเวลาที่ก าหนด 

ระเบียบและขั้นตอนตามที่ได้แจ้งให้ท่านทราบนี้จะท าให้การประชุมในครั้งนี้ เป็นไปด้วยความรวดเร็ว 
โปร่งใส ถูกต้องตามข้อบังคับของบริษัท และข้อก าหนด ตลอดจนค าแนะน าของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยและ
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

 ประธานฯ ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 

วำระท่ี 1 พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2558 

 ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ เป็นผู้น าเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม 

 เลขานุการฯ ช้ีแจงว่า วาระนี้เป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2558 
โดยบริษัทได้จัดท ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั ้งที ่ 2/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558 ดังมี
รายละเอียดปรากฎตามส าเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2558 ที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือ
เชิญประชุมแล้ว 

 ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2558 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2558 ซ่ึงประชุมเมื่อวันที่
 19 มิถุนายน 2558 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 

มติที่ลง จ ำนวนเสียงท่ีลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุม 
และออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 4,271,858,005 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 - 

หมายเหตุ 1)  มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 
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วำระท่ี 2  พิจำรณำรับทรำบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทประจ ำปี 2558 

ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ เป็นผู้น าเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม โดยบริษัทได้จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2558 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจ าปีในรูปแบบซีดีรอม (CD - ROM) ที่ได้ส่งให้กับ
ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ 

เลขานุการฯ ช้ีแจงว่ารายได้จากการขายรวมของปี 2558 เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จ านวน 298 ล้านบาท หรือ
ประมาณร้อยละ 1.7 โดยบริษัทฯมีรายได้จากธุรกิจสุกรเพิ่มขึ้น 1,013 ล้านบาท และรายได้จากธุรกิจอาหารสัตว์เพิ่มขึ้น 612 
ล้านบาท ในขณะที่รายได้จากธุรกิจไก่ลดลง 1,327 ล้านบาท เนื่องจากราคาขายไก่ปรับตัวลดลง แม้ว่าปริมาณการขาย
ผลิตภัณฑ์ไก่จะเพิ่มขึ้นก็ตาม โดยบริษัทมีผลประกอบการขาดทุนสุทธิ ในปี 2558 สาเหตุหลักเนื่องจากราคาเฉลี่ยของ
ช้ินส่วนไก่ในประเทศลดลง บริษัทฯมีต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มปริมาณการขาย และมีต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากการส่งออก
ช้ินส่วนไก่และการตั้งค่าเผื่อสินค้าคงเหลือ ในส่วนของสินทรัพย์ บริษัทมีสินทรัพย์รวมลดลงจากปี 2557 จ านวน 592 ล้าน
บาท โดยสินทรัพย์ หมุนเวียนลดลง เนื่องจากสินค้าคงเหลือลดลงจากการลดลงของวัตถุดิบระหว่างทาง และเงินทดรองจ่าย
ให้เกษตรกรฯ ลดลง ในขณะที่สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น สาเหตุหลักเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  

ส าหรับหนี้สิน บริษัทมีหนี้สินรวมลดลงจากปี 2557 จ านวน 1,346 ล้านบาท สาเหตุหลักจากการลดลง
จากการช าระคืนเงินกู้ยืมตามแผนการใช้เงินของบริษัทหลังได้รับเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท  

ผู้ถือหุ้นซักถำม  

ถำม : คุณพัชรินทร์ ชำญมี (ผู้ถือหุ้น) 

  บริษัทมีผลขาดทุนในปี 2558 จ านวน 1,574 ล้านบาท เพราะอะไร  

ตอบ : น.ส.ศิริลักษณ์  ตั้งวิบูลย์พำณิชย์  (เลขานุการบริษัท) 

     ผลการด าเนินการของบริษัทใน  พ.ศ.2558  เมื่อเทียบกับ  พ.ศ.2557 บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้นเล็กน้อย ถึงแม้
ในปี 2558 บริษัทขายไก่ช าแหละะปริมาณเพิ่มขึ้นมาก แต่ราคาขายไก่ช าแหละของปี 2558 ต่ ากว่าปี 2557 เนื่องจากในปี 
2558 ราคาขายไก่ช าแหละในประเทศมีความผันผวนมาก ดังนั้นจึงส่งผลให้บริษัทขาดทุน 

นอกจากนี้ ในปี 2558 มีผลขาดทุนสุทธิจ านวน 1,574 ล้านบาท ซ่ึงเมื่อเทียบกับปี 2557 บริษัทมีก าไร
สุทธิ 916 ล้านบาท แสดงว่าในปี 2558 ก าไรของบริษัทหายไป  2,490 ล้านบาท  สาเหตุหลักเกิดจาก 

1. ราคาขายไก่ช าแหละที่ลดลงประมาณ 5 บาทต่อกิโลกรัม  และราคาขายสุกรลดลงประมาณ 10 บาท
ต่อกิโลกรัม  จึงท าให้บริษัทมีรายได้ที่ลดลงประมาณ 1,700 ล้านบาท  

2. ต้นทุนค่าช าแหละที่สูงขึ้นประมาณ 400 ล้านบาท เพราะบริษัทมีค่าใช้จ่ายจากโรงงานช าแหละใหม่
ซ่ึงเป็นโรงงานที่ผลิตสินค้าเพื่อส่งออก บริษัทเพิ่งเริ่มส่งออกช้ินส่วนไก่ในปี 2558 จึงท าให้บริษัทมี
ต้นทุนที่สูงและโรงงานยังผลิตไม่เต็มก าลังการผลิต   

ตอบ : นำยเชิดศักดิ์  กู้เกียรตินันท์  (กรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำท่ีปฏิบัติกำร)  

  ในปี 2558 ธุรกิจไก่มีรายได้ประมาณ 11,000  ล้านบาท และมีต้นทุนประมาณ 12,400  ล้านบาท ท าให้
ขาดทุนขั้นต้นประมาณ 1,400 ล้านบาท หรือคิดเป็น -13% ส่วนธุรกิจสุกรมีรายได้ประมาณ 4,500 ล้านบาท มีต้นทุน
ประมาณ  4,000 ล้านบาท มีก าไรขั้นต้นประมาณ 500 ล้านบาท หรือคิดเป็น 12%  และธุรกิจอาหารสัตว์เฉพาะขายภายนอก
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มีรายได้ประมาณ 1,700 ล้านบาท  มีต้นทุนประมาณ 1,625 ล้านบาท  มีก าไรเบื้องต้นประมาณ 110  ล้านบาท หรือคิดเป็น 
6% โดยสาเหตุที่ท าให้ธุรกิจไก่ขาดทุนมีดังนี้ 

1. ต้นทุนอาหารและวัตถุดิบค่อนข้างสูง  เช่น  กากถั่ว  ซ่ึงเป็นวัตถุดิบน าเข้า โดยในปี 2558 ราคาเฉลี่ย
กิโลกรัมละ 18 บาท แต่ในปี 2559 เป้าหมายที่ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 14  บาท ดังนั้นในปี 2559 ราคา
ลดลงกิโลกรัมละ 4 บาท ซ่ึงใน  1  เดือน  บริษัทใช้กากถั่วในการผลิต  14,000  ตัน  จะลดต้นทุนได้
เดือนละ  50  กว่าล้านบาท ดังนั้น 1 ปีจะลดต้นทุนได้ประมาณ 500 กว่าล้านบาท  ในส่วนของ
ข้าวโพดปี 2559  ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 8.20 บาท แต่ปี 2558  ราคาข้าวโพดเฉลี่ยค่อนข้างสูง
กิโลกรัมละ  9 บาทกว่า ซ่ึงใน  1  เดือน บริษัทใช้ข้าวโพดในการผลิต  20,000  ตัน  จะลดต้นทุนได้
เดือนละ 20  ล้านบาท  ดังนั้น 1  ปีจะลดต้นทุนได้ประมาณ 250  ล้านบาท   

2. ต้นทุนการเลี้ยง ซ่ึงส่วนใหญ่บริษัทจะใช้ระบบเกษตรกรแบบพันธะสัญญา ซ่ึงในปี 2558 ต้นทุนการ
เลี้ยงบางรายการจะสูง แต่ในปี 2559 บริษัทมีการลดต้นทุนจากค่าขนส่ง มีการลดต้นทุนค่าอาหาร
โดยการปรับปรุงสูตรอาหาร โดยบริษัทมีผู้เชี่ยวชาญด้านสูตรอาหารดูแลเรื่องสูตรอาหารโดยเฉพาะ 
โรงงานอาหารสัตว์มีต้นทุนการผลิตที่ลดลง ดังนั้นในปี 2559 บริษัทมองว่าสามารถบริหารต้นทุนได ้ 

  นอกจากนี้ ก าไรขาดทุนก่อนภาษีของบริษัทประมาณ 1,800  ล้านบาท  โดยเป็นรายการค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่
เงินสดจ านวน 1,073 ล้านบาท โดยประกอบด้วย ค่าเส่ือมพันธุ์พ่อแม่พันธุ์ไก่และสุกร 359 ล้านบาท ค่าเส่ือมราคาสินทรัพย์
ถาวร 512 ล้านบาท  ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง 141 ล้านบาท และขาดทุนจากการตีราคาที่ดิน ใหม่  61  ล้าน
บาท ดังนั้นในปี 2558 บริษัทขาดทุนจากการด าเนินงานที่ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสดประมาณ   788  ล้านบาท ซ่ึงในปี 
2559 บริษัทคาดว่าจะบริหารจัดการขาดทุนดังกล่าวได้ 

  ส่วนในเรื่องของราคาขายไก่ช าแหละ บริษัทไม่สามารถควบคุมได้ แต่ในปี 2559 มีแนวโน้มว่าราคาขาย
ไก่ช าแหละจะทรงตัวหรือปรับขึ้นเล็กน้อย ในส่วนของราคาขายสุกรมีแนวโน้มสูงขึ้น เนื่องจากปัญหาการขาดแคลนสุกร
ในต่างประเทศและในประเทศ นอกจากนี้บริษัทยังสามารถลดต้นทุนสุกรได้ดี ดังนั้นบริษัทคาดว่าในปี 2559 ส าหรับธุรกิจ
สุกร บริษัทยังคงก าไรต่อเนื่อง และธุรกิจไก่จะไม่ขาดทุน และธุรกิจอาหารสัตว์ยังคงก าไร  

 นอกจากนี้ส าหรับธุรกิจที่ประเทศเวียดนาม ในปี 2558 บริษัทที่เวียดนามมีก าไรประมาณ  20  ล้านบาท 
แต่ในปี 2559 บริษัทคาดว่าจะมียอดขายและก าไรจะเพิ่มขึ้น ซ่ึงบริษัทที่เวียดนามด าเนินธุรกิจสุกร  

ถำม : คุณพัชรินทร์ ชำญมี (ผู้ถือหุ้น) 

 ณ ปัจจุบัน เกิดภาวะภัยแล้ง ดังนั้นราคาถั่วเหลืองน่าจะสูงขึ้น แล้วต้นทุนกรเลี้ยงจะลดลงได้อย่างไร 

ตอบ : นำยเชิดศกัดิ์  กู้เกียรตินันท์  (กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ)  

  วัตถุดิบนั้นแบ่งออกเป็น 2 ประเภท  คือวัตถุดิบน าเข้าจากต่างประเทศและวัตถุดิบซ้ือในประเทศ ซ่ึง
หลายคนอาจเข้าใจว่าข้าวโพดจะขาดตลาดจากภาวะภัยแล้ง ซ่ึงถูกต้องในแง่ของการเพาะปลูก แต่ในส่วนของ 
  บริษัท วัตถุดิบส่วนใหญ่จะมีวัตถุดิบที่สามารถน ามาใช้ทดแทนได้  เช่น  วัตถุดิบข้าวโพด สามารถใช้
วัตถุดิบข้าวสาลีทดแทนได้ ซ่ึงการน าเข้าข้าวสาลีจะถูกกว่าข้าวโพดประมาณกิโลกรัมละ  1  บาท ดังนั้นบริษัทจะน าเข้าข้าว
สาลีมาใช้ทดแทนข้าวโพด ส่วนกากถ่ัวเหลืองซ่ึงเป็นวัตถุดิบหลักเช่นกัน ในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมา  ราคาปรับขึ้นเล็กน้อย  
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แตใ่นช่วงก่อนหน้านี้ราคาค่อนข้างถูก ซ่ึงบริษัทมีการท าสัญญาซ้ือล่วงหน้าจนถึงปลายปี 2559 แล้ว นอกจากนี้บริษัทมีการ
บริหารด้านการเงินเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยน ซ่ึงสามารถช่วยลดต้นทุนของบริษัทได ้

  ในส่วนของการเลี้ยงไก่และสุกร  บริษัทยังคงใช้มาตรฐานเดิม  แต่มีวีธีการลดต้นทุน เช่น มีการปรับ
สูตรอาหารให้ใช้วัตถุดิบบางอย่างลดลง  เช่น  ถ้าข้าวโพดราคาสูง  จะใช้ข้าวสาลีทดแทน  จะท าให้ต้นทุนลดลง เป็นต้น 

  ประธานฯ แจ้งว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 

  ที่ประชุมรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2558 

วำระท่ี 3  พิจำรณำอนุมัติงบแสดงฐำนะทำงกำรเงินและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ ประจ ำปี 2558 ส ำหรับสิ้นสุด
  วันที่ 31 ธันวำคม 2558 

  ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ เป็นผู้น าเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม 

 เลขานุการฯ ช้ีแจงว่าบริษัทได้จัดท างบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับปี
ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจ าปี 2558 หน้า 156 ภายใต้หัวข้อ งบ การเงินประจ าปี  2558 
ตามที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนั้น โดยงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
ส าหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและ รับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท 
และผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซ่ึงสรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 

 

 

  

  

 

 

ผู้ถือหุ้นซักถำม  

ถำม : คุณพัชรินทร์ ชำญมี (ผู้ถือหุ้น) 

                  จากรายงานประจ าปี  หน้า  160  ก าไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่จัดสรรจ านวน 1,553  ล้ านบาท  คือ ขาดทุน
สะสมทั้งหมดใช่หรือไม ่  

ตอบ : น.ส.ศิริลักษณ์  ตั้งวิบูลย์พำณิชย์  (เลขานุการบริษัท)  

  จากรายงานประจ าปี  หน้า  160  ก าไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่จัดสรรจ านวน 1,553 ล้านบาท  เป็นขาดทุน
สะสมของทั้งกลุ่มบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

 ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
ประจ าปี  2558 ส าหรับส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจ าปี 2558 

 ส าหรับส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 

รำยกำร จ ำนวน (ล้ำนบำท) 
- สินทรัพย์รวม 12,705 
- หนี้สินรวม 8,053 
- ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 4,652 
- รายได้รวม 17,365 
- ขาดทุนสุทธิ 1,574 
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มติที่ลง จ ำนวนเสียงท่ีลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 4,276,878,305 99.9950 
ไม่เห็นด้วย 213,000 0.0050 
งดออกเสียง 0 - 

หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

 2) ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิมขึ้นจากตอนเริ่มเปิดประชุมจ านวน 5,233,300 หุ้น คิดเป็น 
5,233,300 เสียง ท าให้ในวาระนี้มีจ านวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด
จ านวน 4,277,091,305 เสียง 

วำระท่ี 4 พิจำรณำอนุมัติกำรงดจัดสรรก ำไรเพื่อเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำยและงดจ่ำยเงินปันผลส ำหรับผลกำร
 ด ำเนินงำนประจ ำปี 2558 

 ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ เป็นผู้น าเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม 

เลขานุการฯ ช้ีแจงว่าบริษัทตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และ 116 และ
ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 44 และ 45 ก าหนดไว้ว่า กรณีบริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้ จ่ า ย เ งิ น ปั น ผ ล  แ ล ะ
ส าหรับกรณีบริษัทมีก าไร บริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไร
สุทธิประจ าปี หักด้วยขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนี้ จะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 
อย่างไรก็ดี ในปี 2558 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิจ านวน 1,574 บาท ดังนั้น บริษัทจึงงดการจัดสรรเงินก าไรเพื่อเป็นทุนส ารอง
ตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล 

  ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรก าไรเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและงด
จ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2558  

ผู้ถือหุ้นซักถำม  

ถำม : คุณพัชรินทร์ ชำญมี (ผู้ถือหุ้น) 

  จากรายงานประจ าปี  หน้า  160 และ 162 

1. ในปี 2557 บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลจ านวน 1,081  ล้านบาทนั้น  ซ่ึงการจ่ายเงินปันผลนี้ใช้เงินจาก
การขายหุ้น IPO หรือไม่  

2. ในปี 2557 บริษัทมีขาดทุนสะสมเท่าไหร่ 

ตอบ : น.ส.ศิริลักษณ์  ตั้งวิบูลย์พำณิชย์  (เลขานุการบริษัท) 

1.  การจ่ายเงินปันผลในปี 2557  มูลค่า  1,081  ล้านบาทนั้น  เป็นการเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นเดิม 
ก่อนที่บริษัทจะขายหุ้น  IPO ดังนั้นเงินที่ใช้จ่ายเงินปันผลจึงไม่ได้มาจากเงิน IPO และในส่วนการ
ขายหุ้น  IPO บริษัทสามารถระดมทุนได้จ านวน 2,145  ล้านบาท และมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงิน 
คือเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท  เช่น  เพื่อช าระคืนเงินกู้ระยะส้ันของบริษัท  และเพื่อ
น ามาใช้ในการขยายธุรกิจของบริษัท 
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2.  จากรายงานประจ าปี  หน้า  162  บริษัทมีก าไรสะสมปี 2557 จ านวน  21  ล้านบาท  และในปี 2558 มี
ขาดทุนสุทธิจ านวน 1,574  ล้านบาท  ดังนั้นท าให้ในปี 2558 บริษัทจึงมีขาดทุนสะสมจ านวน 1,553 
ล้านบาท 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว อนุมัติการงดจัดสรรก าไรเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผล
ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2558 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 

มติที่ลง จ ำนวนเสียงท่ีลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย   4,276,976,005 99.9950 
ไม่เห็นด้วย 213,000 0.0050 
งดออกเสียง 0 - 

หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

 2) ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มเปิดประชุมจ านวน 97,700 หุ้น  คิ ด เ ป็ น  97,700 
เสียง ท าให้ในวาระนี้มีจ านวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมดจ านวน 
4,277,189,005 เสียง 

วำระท่ี 5  พิจำรณำอนุมัติกำรแต่งตั้งกรรมกำร 

  ประธานฯ ช้ีแจงว่า ในวาระที่ 5 นี้ บริษัทจะแยกการพิจารณาออกเป็นวาระย่อยโดยแบ่งออกเป็นวาระที่ 
  5.1 และ 5.2  

วำระท่ี 5.1  พิจำรณำอนุมัติกำรแต่งตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ต้องออกตำมวำระ 

 ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ เป็นผู้น าเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม 

เลขานุการฯ ช้ีแจงว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการ
แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 ก าหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจาก
ต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็
ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามา
ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการใหม่ก็ได้ 

  ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 ของบริษัท มีกรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ 
จ านวน 2 ราย ดังนี้ 
 1) นายวีระศักดิ์ อึงขจรกุล  

 2) นายวินัย เตียวสมบูรณ์กิจ  

เนื่องจากกรรมการทั้ง 2 ราย เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อ
การด าเนินงานของบริษัท คณะกรรมการบริษทัจงึเห็นควรเสนอให้ทีป่ระชุมผูถ้ือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้กรรมการทัง้ 2 
ราย กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง  
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 ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ท างาน ของกรรมการที่จะต้องออกตาม
วาระ และได้รับการเสนอช่ือเพื่อกลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ได้มีการจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับ
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว 

 ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ  ด้วยคะแนนเสียง 
ดังนี้ 

 5.1.1 นายวีระศักดิ์ อึงขจรกุล  
มติที่ลง จ ำนวนเสียงท่ีลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 
ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 4,277,229,105 100.0000 

ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 - 

 5.1.2 นายวินัย เตียวสมบูรณ์กิจ 
มติที่ลง จ ำนวนเสียงท่ีลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 
ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 4,277,016,105 99.9950 

ไม่เห็นด้วย 213,000 0.0050 

งดออกเสียง 0 - 

 หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 
 และออกเสียงลงคะแนน 

  2) ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มเปิดประชุมจ านวน 40,100 หุ้น  คิ ด เ ป็ น  40,100 
 เสียง ท าให้ในวาระนี้มีจ านวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมดจ านวน 
 4,277,229,105 เสียง 

วำระท่ี 5.2  พิจำรณำอนุมัติกำรเพิ่มจ ำนวนกรรมกำรจำก 6 ท่ำน เป็น 9 ท่ำน และกำรแต่งตั้งกรรมกำรเข้ำใหม่ 

  ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ เป็นผู้น าเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม 

 เลขานุการฯ ช้ีแจงว่า เพื่อให้บริษัทเกิดการบริหารจัดการที่เหมาะสม คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควร
เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมจากปัจจุบันมีกรรมการจ านวน 6 ท่านโดยเห็นควรเพิ่มเป็น 9 
ท่าน โดยในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติต่างๆ แล้ว เห็นว่าบุคคลดังต่อไปนี้
เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน มีความรู้ความสามารถและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย รวมถึงมีประสบการณ์อันจะเป็น
ประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้ง
บุคคลดังต่อไปนี้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทเพิ่มเติม 

 1) นายประสิทธ์ิ วสุภัทร  กรรมการ 

 2) นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการอิสระ 
 3) นายนรากร ราชพลสิทธิ์  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
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ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ท างาน สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท การ
เป็นกรรมการในบริษัทอื่น ของกรรมการที่ได้รับการเสนอช่ือให้ด ารงต าแหน่งกรรมกการใหม่ ได้มีการจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น
พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้วประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการ แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่
ต้องออกตามวาระ 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว อนุมัติการเพิ่มจ านวนกรรมการจาก 6 ท่าน เป็น 9 ท่าน และการแต่งตั้งกรรมการเข้า
ใหม่ คือ 

 1) นายประสิทธ์ิ วสุภัทร  กรรมการ 

 2) นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการอิสระ 
 3) นายนรากร ราชพลสิทธิ์  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 

 5.2.1 นายประสิทธ์ิ วสุภัทรยวีระศักดิ์ อึงขจรกุล 
มติที่ลง จ ำนวนเสียงท่ีลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 
ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 4,277,004,105 99.9942 

ไม่เห็นด้วย 250,000 0.0058 

งดออกเสียง 0 - 

5.2.2 นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ 
มติที่ลง จ ำนวนเสียงท่ีลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 
ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 4,277,217,105 99.9991 

ไม่เห็นด้วย 37,000 0.0009 

งดออกเสียง 0 - 

5.2.3 นายนรากร ราชพลสิทธิ์ 
มติที่ลง จ ำนวนเสียงท่ีลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 
ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 4,277,004,105 99.9942 

ไม่เห็นด้วย 250,000 0.0058 

งดออกเสียง 0 - 

หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

 2) ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มเปิดประชุมจ านวน 25,000 หุ้น  คิ ด เ ป็ น  25,000 
เสียง ท าให้ในวาระนี้มีจ านวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมดจ านวน 
4,277,254,105 เสียง 
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วำระท่ี 6  พิจำรณำอนุมัติกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร ประจ ำปี 2559 

  ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ เป็นผู้น าเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม 

 เลขานุการฯ ช้ีแจงว่าเนื่องจากการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้
ถือหุ้น ซ่ึงคณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาผลตอบแทน เป็นผู้เสนอค่าตอบแทนของกรรมการในรูปแบบของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือ
ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนจะพิจารณาจากผลการ
ด าเนินงานของบริษัท และเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกันและบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดย
ค านึงถึงความเหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ดังมีรายละเอียด
ต่อไปนี้ 
 ค่าเบี้ยประชุม 

 1. คณะกรรมการบริษัท 

  ประธานกรรมการบริษัท     60,000 บาท/ครั้ง 

  กรรมการบริษัท     40,000 บาท/ครั้ง 
 2. คณะกรรมการตรวจสอบ  

  ประธานกรรมการตรวจสอบ    50,000 บาท/ครั้ง 

  กรรมการตรวจสอบ     30,000 บาท/ครั้ง 

 3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

  ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  30,000 บาท/ครั้ง 

  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน   20,000 บาท/ครั้ง  

  ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2559 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว อนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2559 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 
มติที่ลง จ ำนวนเสียงท่ีลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 
ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน 
เห็นด้วย 4,277,004,105 99.9942 
ไม่เห็นด้วย 250,000 0.0058 
งดออกเสียง 0 0.0000 

หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 

 2) ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิมขึ้นจากตอนเริ่มประชุมท าให้ในวาระนี้ มีจ านวนเสียงของผู้
ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด จ านวน 4,277,254,105 เสียง 

วำระท่ี 7  พิจำรณำอนุมัติกำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก ำหนดค่ำสอบบัญชีประจ ำปี 2559 

  ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ เป็นผู้น าเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม 

 เลขานุการฯ ช้ีแจงว่าเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด (รวมทั้งที่มี
การแก้ไขเพิ่มเติม) ซ่ึงก าหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชี
ของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกได้ 
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 ทั้งนี้  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจ าปี  2559 และเสนอให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด ซ่ึงเป็น
ส านักงานสอบบัญชีที่มีความอิสระและมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี โดยเสนอให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ 
เป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท 

  1. นายวีระชัย รัตนจรัสกุล  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4323 และ/หรือ 
  2. นายศักดา เกาทัณฑ์ทอง   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4628 และ/หรือ 

  3. นายบุญญฤทธ์ิ ถนอมเจริญ  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7900 และ/หรือ 

  4.  นางสาวอรวรรณ ศิริรัตนวงศ์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3757 

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายช่ือที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ของบริษัท 

 นอกจากนี้ โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควร
ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาก าหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท ประจ าปี 2559 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 8.76 ล้านบาท  

ผู้ถือหุ้นซักถำม  

ถำม : คุณพัชรินทร์ ชำญมี (ผู้ถือหุ้น) 

 ค่าสอบบัญชีประจ าปี 2559 ของบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) สูงไปหรือไม่  

ตอบ : น.ส.ศิริลักษณ์  ตั้งวิบูลย์พำณิชย์  (เลขานุการบริษัท) 

ค่าสอบบัญชีประจ าปี 2559 เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ประมาณ  2  ล้านบาทนั้น  เนื่องจากในปี 2558 มีมาตรฐาน
การบัญชีใหม่เพิ่มขึ้น เช่น มาตรฐานเรื่องสินทรัพย์ชีวภาพ และบริษัทมีแผนการขยายธุรกิจ ดังนั้นจึงส่งผลท าให้ค่าสอบ
บัญชีเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ในการคัดเลือกผู้สอบบัญชี บริษัทได้มีการเปรียบเทียบราคา ซ่ึงทาง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบ
บัญชี จ ากัด ได้เสนอค่าสอบบัญชีได้เหมาะสมที่สุด 

 ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2559 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2559 ด้วยคะแนน
เสียง ดังนี้ 

มติที่ลง จ ำนวนเสียงท่ีลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 
ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 4,277,254,105 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 - 

หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

 2) ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิมขึ้นจากตอนเริ่มประชุมท าให้ในวาระนี้ มีจ านวนเสียงของผู้
ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด จ านวน 4,277,254,105 เสียง 
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วำระท่ี 8 พิจำรณำอนุมัติกำรออกและจัดสรรใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 1 
 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น 

  ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ เป็นผู้น าเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม 

 เลขานุการฯ ช้ีแจงว่าเนื่องจากบริษัทมีความประสงค์จะออกใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนของบริษัท ครั้งที่ 1 เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มฐาน
เงินทุนของบริษัทให้มีสถานะทางการเงินที่มั่นคงขึ้น รวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนให้กับบริษัท รองรับการเติบโตใน
อนาคต  

 ดังนั้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 1 (“ใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W1”) โดยไม่คิดมูลค่า จ านวนไม่เกิน 510,000,000 หน่วย ต่อ
ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรรที่หุ้นสามัญเดิม (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 
(par value) หุ้นละ 1 บาท) จ ำนวน 10 หุ้น ต่อ 1 หน่วยใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W1 (10:1) 

ทั้งนี้ อัตราการใช้สิทธิ คือ ใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W1 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสำมัญของบริษัท 
(มูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้ (par value) หุ้นละ 1 บำท) ได้ 1 หุ้น โดยรำคำใช้สิทธิคือ 2.50 บำทต่อหุ้น (เว้นแต่ในกรณีมีการปรับสิทธิ) 
ในกรณีที่มีเศษของหุ้นหรือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W1 จากการค านวณ (หากมี) ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง  โดยเงื่อนไขและ
รายละเอียดของใบส าคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W1 บริษัทได้มีการจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
แล้ว 

ในการนี้ บริษัทจะก าหนดวันก ำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับกำรจัดสรรใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ       
TFG - W1 ตำมสัดส่วนจ ำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรำยถืออยู่ (Record Date) ในวันที่ 11 พฤษภำคม 2559 และให้รวบรวม
รายช่ือผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 
โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักกำรโอนหุ้นในวันที่ 12 พฤษภำคม 2559   

นอกจากนี้ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือ
บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารเป็นผู้มีอ านาจพิจารณาและก าหนด แก้ไขเพิ่มเติม และ เปลี่ ยนแปลง
เงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W1 ดังกล่าว รวมทั้งมีอ านาจในการลง
นามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอ านาจด าเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจ าเป็นได้ตามสมควร เพื่อให้การออกและ
จัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W1 ส าเร็จลุล่วง  

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงเหตุผลและความจ าเป็นของการเพิ่มทุนครั้งนี้ เห็นว่าเป็น
การระดมทุนที่มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท อีกทั้ง เป็นแนวทางในการระดมทุนที่ไม่ส่งผลกระทบต่อส่วน
แบ่งก าไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (control dilution) ในกรณีที่ออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิทุกรายของบริษทัตาม
สัดส่วนการถือหุ้น และไม่ส่งผลกระทบต่อการลดลงของราคาหุ้น (price dilution) ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควร
เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตาม
สัดสว่นการถือหุ้น ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น 
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ผู้ถือหุ้นซักถำม  

ถำม : คุณพัชรินทร์ ชำญมี (ผู้ถือหุ้น) 

บริษัทออกใบส าคัญแสดงสิทธิ์ TFG-W1 จ านวน  510  ล้านหน่วย และบริษัทต้องการเงินทุน 2,600 ล้าน
บาทใช่หรือไม่ ซ่ึง 2 เรื่องนี้สัมพันธ์กันอย่างไร และในการออกใบส าคัญแสดงสิทธิ์ TFG-W1 บริษัทจะได้รับเงินเท่าไร 

ตอบ : นำยเชิดศักดิ์  กู้เกียรตินันท์  (กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ) 

บริษัทมีแผนการลงทุนในระยะเวลา  3  ปี จ านวน 2,600 ล้านบาท ซ่ึงในการที่บริษัทออกใบส าคัญแสดง
สิทธิ์ หากผู้ถือหุ้นทุกรายใช้สิทธิ คือ TFG-W1 จ านวน 510 ล้านหน่วย มีราคาใช้สิทธิที่ 2.5 บาทต่อหน่วย บริษัทจะได้รับเงิน
เพิ่มทุนจ านวน 1,275 ล้านบาท นอกจากนี้ในปี 2559 บริษัทมีแผนที่จะออกหุ้นกู้อีกด้วย  

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนของบริษัท ครั้งที่ 1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว อนุมัติการออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัท ครั้งที่ 1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 

มติที่ลง จ ำนวนเสียงท่ีลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 4,277,268,207 99.9950 

ไม่เห็นด้วย 213,000 0.0050 

งดออกเสียง 0 - 

หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

 2) ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มเปิดประชุมจ านวน 227,102 หุ้น คิดเป็น 227,102 
เสียง ท าให้ในวาระนี้มีจ านวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมดจ านวน 
4,277,481,207 เสียง 

วำระท่ี 9  พิจำรณำอนุมัติกำรลดทุนโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนท่ียังไม่ได้น ำออกจ ำหน่ำย 

  ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ เป็นผู้น าเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม 

เลขานุการฯ ช้ีแจงว่าสืบเนื่องจากกรณีที่บริษัทได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรร
ใบส าคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W1 จ านวนไม่เกิน 510,000,000 หน่วยต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right 

Offering) นั้น บริษัทจึงต้องด าเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียน และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกและเสนอขาย
ใบส าคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W1  

 ปัจจุบันทุนจดทะเบยีนทีเ่หลืออยู่ของบริษัทมีหุ้นสามัญที่ยังมิได้น าออกจ าหน่ายจ านวน 300,000,000 หุ้น 
ทั้งนี้ ภายใต้บทบัญญัติมาตรา 136 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด ได้ก าหนดไว้ว่า บริษัทจะเพิ่ม ทุ น จ า ก จ า น วนที่ จ ด
ทะเบียนไว้แล้วโดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้นได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจ าหน่ายและได้รับช าระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว เว้น
แต่ กรณีหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจ าหน่ายนั้นเปน็หุน้ที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้น ดังนั้น 



15 
 

เพื่อให้บริษัท สามารถด าเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด บริษัทจึงต้อง
ด าเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัจ านวน 300,000,000  บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 5,400,000,000 บาท เป็นทุน
จดทะเบียนจ านวน 5,100,000,000 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจ าหน่ายของบริษัท จ านวน 300,000,000  หุ้น มูลค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 1 บาท  

ผู้ถือหุ้นซักถำม  

ถำม : คุณพัชรินทร์ ชำญมี (ผู้ถือหุ้น) 

 การลดทุนจ านวน 300  ล้านหุ้น เกิดจากอะไร    

ตอบ : นำยเชิดศักดิ์  กู้เกียรตินันท์  (กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ) 

ในปี 2558 บริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งส้ิน  5,400  ล้านหุ้น  ซ่ึงเป็นของผู้ถือหุ้นเดิม  จ านวน  4,000  ล้าน
หุ้น  และอีก 1,400  ล้านหุ้น เป็นหุ้นที่วางแผนที่จะออกหุ้น IPO แต่เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้น IPO บริษัทเสนอขายเพียง 1,100 

ล้านหุ้น จึงเหลือหุ้นอีกจ านวน  300  ล้านหุ้นที่ไม่เสนอขาย ดังนั้นเพื่อให้บริษัทสามารถด าเนินการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการ
ออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W1 ได้ บริษัทต้องด าเนินการลดทุนจดทะเบียนก่อน แล้วบริษัทจึงจะสามารถ
เพิ่มทุนได้ 

 ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้น าออกจ าหน่าย 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว อนุมัติการลดทุนโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้น าออกจ าหน่าย ด้วยคะแนน
  เสียง ดังนี้ 

มติที่ลง จ ำนวนเสียงท่ีลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 
ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 4,277,268,207 99.9950 

ไม่เห็นด้วย 213,000 0.0050 

งดออกเสียง 0 0.0000 

หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวน เสียงทั้งหมดของ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 2) ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิมขึ้นจากตอนเริ่มประชุมท าให้ในวาระนี้ มีจ านวนเสียงของผู้
ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด จ านวน 4,277,481,207 เสียง  

วำระท่ี 10 พิจำรณำอนุมัติกำรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับกำรลดทุนจดทะเบียนของ
บริษัท 

  ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ เป็นผู้น าเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม 

เลขานุการฯ ช้ีแจงว่าสืบเนื่องจากกรณีที่บริษัทได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยวิธีตัดหุ้นจดที่ยังมิได้น า
ออกจ าหน่ายทั้งหมด ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติในระเบียบวาระที่ 9 ดังนี้ 

 

 



16 
 

ทุนจดทะเบียน จ านวน   5,100,000,000 บาท (ห้าพันหนึง่ร้อยล้านบาทถ้วน) 
แบ่งออกเป็น 5,100,000,000 หุ้น (ห้าพันหนึง่ร้อยล้านหุน้) 
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) 
โดยแยกออกเป็น   

หุ้นสามัญ 5,100,000,000 หุ้น (ห้าพันหนึง่ร้อยล้านหุน้) 
หุ้นนบุริมสิทธิ - หุ้น (-) 

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค าเพื่อให้เป็นไปตามค าส่ังของนายทะเบียนประธานฯ ขอให้
ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจด
 ทะเบียนของบริษัทด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 

มติที่ลง จ ำนวนเสียงท่ีลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 
ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 4,277,483,207 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 

หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวน เสียงทั้งหมดของ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 2) ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มเปิดประชุมจ านวน 2,000 หุ้น คิดเป็น 2,000 เสียง 
ท าให้ในวาระนี้มีจ านวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมดจ านวน 
4,277,483,207 เสียง 

วำระท่ี 11  พิจำรณำอนุมัติกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อรองรับกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ
หุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 1  

  ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ เป็นผู้น าเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม 

 เลขานุการฯ ช้ีแจงว่าสืบเนื่องจากบริษัทมีความประสงค์และเห็นสมควรที่จะออกและจัดสรรใบส าคัญ
แสดงสิทธิฯ TFG-W1 จ านวนไม่เกิน 510,000,000 หน่วยต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) 

บริษัทจึงมีความประสงค์จะเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W1 ดังกล่าว ดังนั้น บริษัทจึงจะ
เพิ่มทุนจดทะเบียนจ านวนไม่เกิน 510,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 5,100,000,000 บาท รวมเป็นทุนจด
ทะเบียน 5,610,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจ านวนไม่เกิน 510,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ภายหลังจาก
ที่ได้ท าการลดทุนจดทะเบียนโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้น าออกจ าหน่าย 

 ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม
ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 1 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดง
 สิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 1 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 
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มติที่ลง จ ำนวนเสียงท่ีลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 
ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 4,277,270,207 99.9950 
ไม่เห็นด้วย 213,000 0.0050 
งดออกเสียง 0 0.0000 

หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวน เสียงทั้งหมดของ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 2) ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิมขึ้นจากตอนเริ่มประชุมท าให้ในวาระนี้ มีจ านวนเสียงของผู้
ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด จ านวน 4,277,483,207 เสียง 

วำระท่ี 12 พิจำรณำอนุมัติกำรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
 บริษัท  

  ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ เป็นผู้น าเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม 

 เลขานุการฯ ช้ีแจงว่าสืบเนื่องจากกรณีที่บริษัทได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติม
หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุม
พิจารณาอนุมัติในระเบียบวาระที่ 11 ข้างต้น ดังนี้ 

ทุนจดทะเบียน จ านวน   5,610,000,000 บาท (ห้าพันหกร้อยสิบล้านบาทถ้วน) 
แบ่งออกเป็น 5,610,000,000 หุ้น (ห้าพันหกร้อยสิบล้านหุ้น) 
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) 
โดยแยกออกเป็น   

หุ้นสามัญ 5,610,000,000หุ้น (ห้าพันหกร้อยสิบล้านหุ้น) 
หุ้นนบุริมสิทธิ - หุ้น (-) 

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค าเพื่อให้เป็นไปตามค าส่ังของนายทะเบียนประธานฯ ขอให้
ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท  

มติทีป่ระชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจด
 ทะเบียนของบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 

มติที่ลง จ ำนวนเสียงท่ีลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 
ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 4,277,483,207 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 

หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวน เสียงทั้งหมดของ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 2) ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิมขึ้นจากตอนเริ่มประชุมท าให้ในวาระนี้ มีจ านวนเสียงของผู้
ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด จ านวน 4,277,483,207 เสียง 
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วำระท่ี 13 พิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญ
เพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 1  

  ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ เป็นผู้น าเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม 

 เลขานุการฯ ช้ีแจงว่าสืบเนื่องจากกรณีที่บริษัทได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 510,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (par value) หุ้นละ 1บาท เพื่อ
รองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W1 โดยมีรายละเอียดในวาระที่ 11 บริษัทจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
อนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจ านวนไม่เกิน 510,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (par value) หุ้นละ 1 บาท 
เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W1 ในราคาการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W1 หุ้นละ 
2.50 บาท โดยเงื่อนไขและรายละเอียดของใบส าคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W1 บริษัทได้มีการจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับ
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว 

 นอกจากนี้ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริหารของบริษัท 
หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้มีอ านาจพิจารณาและก าหนด แก้ไขเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง
เงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งมีอ านาจในการลงนามในเอกสารใดๆ ที่
เกี่ยวข้อง และมีอ านาจด าเนินการต่างๆ ที่จ าเป็นและสมควร อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ 

 ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญ
แสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 1  

ผู้ถือหุ้นซักถำม 

ถำม : น.ส.พัชรินทร์  ชำญมี  (ผู้ถือหุ้น)  

 1.  ก าหนดวันใช้สิทธิใบส าคัญแสดงสิทธิ์ TFG-W1 เมื่อไร และวันที่ XM และ XW  

2.  บริษัทต้องการเงินลงทุน 3 ปี จ านวน 2,600 ล้านบาท แต่เงินที่จะได้จากการใช้สิทธ์ิตามใบส าคัญ
แสดงสทธ์ิ TFG-W1 จ านวน 1,275 ล้านบาท และบริษัทคาดหวังที่จะได้เงินจากการใช้สิทธ์ิตามใบส าคัญ
แสดงสทธ์ิ TFG-W1 จ านวนเท่าไหร่ เนื่อง ณ ปัจจุบันราคาหุ้น TFG ราคาตลาดต่ ากว่า 2 บาท แต่ราคาใช้
สิทธิท์ี่บริษัทก าหนดเท่ากับ 2.50 บาท  

 3.  ราคาใช้สิทธิ 2.50 บาทต่อหุ้น บริษัทก าหนดราคาสูงเกินไปหรือไม่ 

ตอบ : น.ส.ศิริลักษณ์  ตั้งวิบูลย์พำณิชย์  (เลขานุการบริษัท) 

 วันที่ก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับใบส าคัญแสดงสิทธิ (Record Date) คือ วันที่  11  พฤษภาคม 
พ.ศ.2559 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น คือ วันที่  12  พฤษภาคม  พ.ศ.2559 และราคาใช้สิทธ์ิ  2.50  บาทต่อหุ้น  
และอายุของใบส าคัญแสดงสิทธิ 3 ปี  นับแต่วันที่ออกใบส าคัญแสดงสิทธิ TFG-W1 และวันที่ออกใบส าคัญแสดงสิทธิ คือ 
วันที่  19  พฤษภาคม  พ.ศ.2559  โดยก าหนดการใช้สิทธิได้ คือ ทุกวันท าการสุดท้ายของเดือนมิถุนายน  และ  เดือน
ธันวาคม  ตลอดอายุของใบส าคัญแสดงสิทธิ TFG-W1  
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ตอบ : นำยเชิดศักดิ์  กู้เกียรตินันท์  (กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ) 

 อธิบายเพิ่มเติมเรื่องราคาใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญ 2.50 บาท และเรื่องความเพียงพอของเงินที่ได้รับจากการ
ใช้สิทธิใบส าคัญแสดงสิทธิ TFG-W1  

1. แผนการลงทุนของบริษัทในระยะ 3 ปีข้างหน้า ประมาณ  2,600  ล้านบาท ซ่ึงในการที่บริษัทออกใบส าคัญ
แสดงสิทธ์ิ หากผู้ถือหุ้นทุกรายใช้สิทธิ คือ TFG-W1 จ านวน 510 ล้านหน่วย มีราคาใช้สิทธิที่ 2.5 บาทต่อ
หน่วย บริษัทจะได้รับเงินเพิ่มทุนจ านวน 1,275 ล้านบาท ซ่ึงจะยังไม่เพียงพอหากเทียบกับแผนการลงทุน
ของบริษัท และที่ปรึกษาทางการเงินคาดการณ์ว่าปกติของตลาดหุ้นไทยผู้ถือหุ้นจะใช้สิทธ์ิเพียงประมาณ
ครึ่งหนึ่งของจ านวนที่ออกใบส าคัญแสดงสิทธ์ิ ดังนั้นบริษัทจึงได้วางแผนออกหุ้นกู้จ านวน  2,000  ล้าน
บาท และก าหนดระยะเวลาที่สอดคล้องกัน 

2. ราคาใช้สิทธิ์  2.50  บาท นั้น เป็นราคาที่ทางที่ปรึกษาทางการเงินได้วิเคราะห์ว่าเป็นราคาที่เหมาะสม และ
หากดูจากบทวิเคราะห์ของนักวิเคราะห์ เช่น บมจ.หลักทรัพย์บัวหลวง  และ  บจก.หลักทรัพย์  เคที  ซีมิโก้ 
จะเห็นว่าได้มีการประเมินราคาหุ้นสามัญ TFG ปี 2559 เท่ากับ  2.50  บาทต่อหุ้น  และในส่วนของฝ่าย
จัดการบริษัทได้ท าการปรับปรุงธุรกิจอย่างรวดเร็วและลดความเส่ียงต่างๆที่สามารถบริหารจัดการได้ 
ดังนั้นจึงมองว่าราคาใช้สิทธิ 2.50  บาทต่อหุ้นนั้นเป็นราคาที่เหมาะสม 

นอกจากนี้บริษัทมองว่าการออกใบส าคัญแสดงสิทธิ TFG-W1 เป็นการตอบแทนผู้ถือหุ้นของบริษัท 

3. ราคาใช้สิทธิ  2.50  บาทต่อหุ้นนั้น เป็นราคาที่ทางที่ปรึกษาทางการเงินได้วิเคราะห์ว่าเป็นราคาที่เหมาะสม  

มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว อนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะ
ซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 1ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 

มติที่ลง จ ำนวนเสียงท่ีลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 
ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 4,277,270,207 99.9950 

ไม่เห็นด้วย 213,000 0.0050 

งดออกเสียง 0 - 

หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

 2) ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิมขึ้นจากตอนเริ่มประชุมท าให้ในวาระนี้ มีจ านวนเสียงของผู้
ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด จ านวน 4,277,483,207 เสียง 

วำระท่ี 14 พิจำรณำอนุมัติกำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้ำนบำท  

  ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ เป็นผู้น าเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม 

 เลขานุการฯ ช้ีแจงว่าสืบเนื่องจากบริษัทมีความประสงค์ที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในวงเงินไม่เกิน 
2,000 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นในจ านวนที่เทียบเท่า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มฐานเงินทุนของบริษัทให้มีสถานะทาง
การเงินที่มั่นคงขึ้น รวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนให้กับบริษัท รองรับการเติบโตในอนาคต  
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ดังนั้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในวงเงินไม่เกิน 2,000 

ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นในจ านวนที่เทียบเท่า โดยประเภทของหุ้นเป็นหุ้นกู้ทุกประเภทและรูปแบบ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
ความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว และจะเป็นเสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียวหรือ
หลายคราว และ/หรือ เป็นโครงการ และ/หรือ ในลักษณะหมุนเวียน ( revolving) ภายในประเทศ หรือในต่างประเทศต่อ
ประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนประเภทสถาบันและ/
หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ทั้งหมด หรือบางส่วน ซ่ึงอาจแบ่งเป็นการเสนอขายในครั้งเดียว หรือหลายครั้งก็ได้ โดยอัตราดอกเบี้ย
ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้นๆ หรือตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ได้ออกในคราวนั้น 
ส าหรับอายุของหุ้นกู้ จะเป็นการขอออกหุ้นกู้ระยะส้ันไม่เกิน 270 วัน และส าหรับหุ้นกู้ระยะยาวไม่เกิน 10 ปี โดยขึ้นอยู่กับ
สภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ หรือตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ได้ออกในคราวนั้น  

นอกจากนี้ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร และ /หรือ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายให้มี
อ านาจด าเนินการก าหนดรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ ข้อจ ากัด และเงื่อนไขอื่นๆ ของหุ้นกู้ รวมทั้งให้มีอ านาจใน
การด าเนินการใดๆ อันจ าเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้นๆ ให้ส าเร็จ และเป็นไปตามที่กฎหมาย
ก าหนด 

ผู้ถือหุ้นซักถำม 

ถำม : น.ส.พัชรินทร์  ชำญมี  (ผู้ถือหุ้น) 

 หุ้นกู้อนุพันธ์  คืออะไร 

ตอบ : นำงสำวสุภัทรำ (ที่ปรึกษาทางการเงินจาก บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จ ากัด) 

ตามมติของคณะกรรมการได้ก าหนดว่าการออกตราสารหนี้นั้น  จะพิจารณาตามความเหมาะสม  เช่น 
หุ้นกู้  หุ้นกู้ระยะส้ัน  หุ้นกู้อนุพันธ์  ในส่วนของหุ้นกู้อนุพันธ์นั้น  หมายถึงหุ้นกู้ที่สัมพันธ์กับตราสารทุน หรือเป็นหุ้นกู้ที่
สัมพันธ์กับ commodity ซ่ึงเป็นตราสารที่ค่อนข้างซับซ้อน ซ่ึงเบื้องต้นบริษัทคาดว่าจะออกหุ้นกู้แบบทั่วไป ทั้งนี้ ในการขอ
อนุมัติบริษัทจะขอไว้กว้างๆ เพื่อให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับตลาดในขณะนั้น 

ตอบ : นำยชัยภัทร  ศรีวิสำรวำจำ (ประธานกรรมการ) ช้ีแจงเพิ่มเติม 

ทั้งนี้ ในการขออนุมัติ บริษัทจะขออนุมัติเป็นกรอบกว้างๆ เพื่อให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับตลาดใน
ขณะนั้น ซ่ึงบริษัทมีแผนที่จะออกหุ้นกู้แบบทั่วไป และจะท า credit rating เพื่อจะกระจายความเส่ียงจากการกู้ยืมเงิน 
เนื่องจาก ณ ปัจจุบันบริษัทกู้ยืมเงินจากธนาคารเป็นหลัก ดังนั้นบริษัทจึงต้องการหาแหล่งเงินทุนจากตลาดทุนมากขึ้น  

ถำม : น.ส.พัชรินทร์  ชำญมี  (ผู้ถือหุ้น) 

บริษัทก าหนดอัตราดอกเบี้ยเท่าไร   

ตอบ : นำยเชิดศักดิ์  กู้เกียรตินันท์  (กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ) 

 อัตราดอกเบี้ยยังไม่ก าหนด  ซ่ึงอัตราดอกเบี้ยจะขึ้นอยู่กับสภาวะตลาด ณ ขณะนั้น 
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ตอบ : นำงสำวสุภัทรำ (ปรึกษาทางการเงินจาก บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จ ากัด) 

 ในส่วนของอัตราดอกเบี้ย  นักลงทุนจะประเมินจากสถานะทางการเงินของบริษัท เพื่อมาก าหนดอัตรา
ดอกเบี้ย  ซ่ึงปัจจุบันสภาวะอัตราดอกเบี้ยของตลาดค่อนข้างต่ า  ดังนั้นการออกหุ้นกู้จึงเป็นวิธีหนึ่งที่บริษัทจะระดมทุนใน
ต้นทุนที่ต่ า  โดยการก าหนดอัตราดอกเบี้ยต้องประเมินจากนักลงทุน ส่วนใหญ่เป็นนักลงทุนกลุ่มสถาบัน หรือนักวิเคราะห์
จะมีการประเมินว่าบริษัทมีสถานะทางการเงินเป็นอย่างไร และควรให้อัตราดอกเบี้ยเท่าไร ดังนั้นจึงไม่สามารถก าหนดเป็น
กรอบที่ชัดเจนได้ 

ถำม : น.ส.พัชรินทร์  ชำญมี  (ผู้ถือหุ้น) 

เนื่องจากบริษัทเป็นบริษัทที่พึ่งเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงไม่เป็นที่รู้จัก ท า
ให้บริษัทอาจมอีัตราดอกเบี้ยสูงใช่หรือไม ่ท าให้ไม่สามารถก าหนดอัตราดอกเบี้ยได้ 

ตอบ : นำยเชิดศักดิ์  กู้เกียรตินันท์  (กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ) 

เรื่องการออกหุ้นกู้  บริษัทค่อนข้างระมัดระวังมาก จะต้องออกหุ้นกู้ในเวลาที่เหมาะสม เนื่องจากบริษัท
จะต้องรักษาสัดส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นให้ได้ตามเงื่อนไขของธนาคาร ซ่ึงปัจจุบันบริษัทมีวงเงินกับธนาคารต่างๆ  
ทั้งที่เป็นเงินกู้ยืมระยะส้ัน เช่น ตั๋วสัญญาใช้เงิน และตั๋วแลกเงิน  ที่บริษัทสามารถบริหารเงินกู้เหล่านี้ได้ ดังนั้น บริษัทจะท า
การออกหุ้นกู้อย่างระมัดระวัง โดยบริษัทต้องพิจารณาจากปัจจัยต่างๆและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม 

นอกจากนี้การออกใบส าคัญแสดงสิทธิ TFG-W1 เป็นการระดมทุนจากผู้ถือหุ้นที่ช้าที่สุด เนื่องจากมีเวลา
ใช้สิทธิ 3 ปี และบริษัทดูแลผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่ โดย 1. ไม่เพิ่มความเส่ียงกับให้กับผู้ถือหุ้น 2. ไม่ให้ผู้ถือหุ้นเพิ่มเงินเยอะ 
ดังนั้นจะต้องดูเรื่องจังหวะเวลาที่เหมาะสมในการใช้สิทธิใบส าคัญแสดงสิทธิ TFG-W1 

 ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่ เกิน 2,000 ล้านบาท ด้วยคะแนน
 เสียง ดังนี้ 

มติที่ลง จ ำนวนเสียงท่ีลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 
ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 4,277,270,207 99.9950 
ไม่เห็นด้วย 213,000 0.0050 
งดออกเสียง 0 0.0000 

หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวน เสียงทั้งหมดของ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 2) ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มประชุมท าให้ในวาระนี้ มี จ านวนเสียงของ
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด จ านวน 4,277,483,207 เสียง 

วำระท่ี 15 พิจำรณำเรื่องอื่นๆ  
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ผู้ถือหุ้นซักถำม  

ถำม : น.ส.พัชรินทร์  ชำญมี  (ผู้ถอืหุ้น)  

ต้องการทราบสัดส่วนของรายได้  ไก่  สุกร  และอาหารสัตว์  และ ในปี  2559 บริษัทมีแผนจะท าธุรกิจ
สุกรทดแทนธุรกิจไก่หรือไม่ เนื่องจากราคาขายสุกรมีราคาสูง 

ถำม : นำยวีระศักดิ์  กิตพำณิชย์  (ผู้ถือหุ้น) 

 ภาวะภัยแล้งในปี 2559 จะมีผลกระทบอย่างไรกับบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษัทมี
การเตรียมตัวอย่างไรกับภาวะดังกล่าว  

ตอบ : นำยเชิดศักดิ์  กู้เกียรตินันท์  (กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ) 

 จากค าถามก่อนหน้านี้ เกี่ยวกับแนวทางธุรกิจ  และสัดส่วนรายได้  จากความเส่ียงที่พบใน พ.ศ.2558  
นั้นเกิดจากราคาขายไก่เป็นหลัก  โดยขณะนั้นต้นทุนการผลิตค่อนข้างสูงกว่าตลาด  และบริษัทมีผลผลิตเยอะ ในขณะที่ราคา
ขายต่ า ดังนั้นในปี 2559 บริษัทมีวิธีแก้ 2 ทาง คือ 1. แก้ที่ราคาขายเฉลี่ย ซ่ึงบริษัทมีแผนการปรับสัดส่วนการขายของช้ินส่วน
ไก่ เช่น การขายตรงต่อลูกค้า ขายลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรม และขายลูกค้าต่างประเทศ  ซ่ึงในการแตก่ลุ่มลูกค้าจะมีราคาขายที่
แตกต่างกัน  โดยในปี 2559 บริษัทจะมุ่งเน้นการขายตลาดส่งออกเพิ่มขึ้น ซ่ึงในปี 2558 บริษัทเพิ่งเริ่มส่งออกสินค้าช้ินส่วน
ไก่ จึงมียอดการส่งออกทั้งปี 9,000  ตัน แต่ในปี 2559  บริษัทมีเป้าหมายในการส่งออก  25,000 ตัน  ซ่ึงราคาขายเฉลี่ยที่
ส่งออกจะสูงกว่าราคาขายในประเทศประมาณกิโลกรัมละ  8-10  บาท  ดังนั้นการที่บริษัทเพิ่มการส่งออกจะท าให้ราคาขาย
เฉลี่ยสูงขึ้น  2. ในปลายปี 2558 บริษัทได้ร่วมทุนกับบริษัท เซเว่น ฟู้ดส ์จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษัท Trader & Importer โดยบริษัทนี้มี
บทบาทมากในตลาดประเทศญี่ปุ่น  โดยปกติบริษัทจะมีการส่งออกทางอ้อมไปจ าหน่ายในประเทศญี่ปุ่นผ่านลูกค้ากลุ่ม
อุตสาหกรรม แต่ตอนนี้บริษัทจะส่งออกไก่สดแช่แข็งตรงไปประเทศญี่ปุ่น  ซ่ึงในระยะเวลาไม่เกิน  2  ปี คาดบริษัทจะติด
อันดับ  3 ของผู้ส่งออกไก่สดแช่แข็งรายใหญ่ ทั้งในตลาดญี่ปุ่นและยุโรป  ส่วนอื่นๆ จะเป็นการขยายการขายให้มีราคาเฉลี่ย
ที่สูงขึ้น  ซ่ึงล่าสุดคือบริษัทเปิดโรงงานผลิตไส้กรอก  โดยโรงงานผลิตไส้กรอกจะช่วยรองรับวัตถุดิบ  เช่น  ราคาโครงไก่ 
ปกติราคาขายโครงไก่ประมาณกิโลกรัมละ  8-9  บาท แต่เมื่อบริษัทน ามาใช้เป็นวัตถุดิบของโรงงานไส้กรอกจะท าให้บริษัท
สามารถเพิ่มมูลค่าสินค้า ท าให้บริษัทมีก าไรที่สูงขึ้น  นอกจากนี้ บริษัทมีการขยายการขายช้ินส่วนไก่สู่กลุ่มธุรกิจบริการ
อาหารและเครื่องดื่ม  (Food Service)  ซ่ึงธุรกิจนี้จะมีอัตราก าไรสูงแต่ปริมาณขายไม่สูง 

นอกจากรายได้จากไก่ บริษัทมีรายได้จากสุกร ซ่ึงในปี 2558 บริษัทจ าหน่ายสุกร  45,000  ตัวต่อเดือน  
และในปี 2559 จะจ าหน่ายเพิ่มเป็น 54,000  ต่อเดือน  และบริษัทสามารถลดต้นทุนสุกรได้ด้วย ทั้งในส่วนของต้นทุนการ
เลี้ยง  และต้นทุนอาหารสัตว์  ซ่ึงในปัจจุบันบริษัทสามารถบริหารต้นทุนสุกรได้ค่อนข้างดีมาก  ในขณะที่ประเทศไทยมี
ปัญหาด้านสุกร  แต่บริษัทมีการป้องกันที่ดีจึงไม่ได้รับความเสียหาย ท าให้ราคาตลาดของสุกรสูงขึ้น และบริษัทก็ได้รับอนิ
สงค์จากเรื่องดังกล่าวจึงท าให้บริษัทมีรายได้สูงขึ้นจากสุกร ดังนั้นในปี 2559 บริษัทจึงมีแผนบุกธุรกิจสุกรเต็มที่ ซ่ึงสัดส่วน
รายได้ของสุกรจะเป็น 20%-25% ของรายได้รวมของกลุ่มบริษัท นอกจากนี้บริษัทมีการขายช้ินส่วนสุกรช าแหละให้กับเทส
โก้โลตัสทางภาคตะวันออก ซ่ึงเป็นลูกค้ารายใหม่ของบริษัท 

ในส่วนรายได้จากการขายอาหารสัตว์ภายนอกคิดเป็น 10% ของรายได้รวมของกลุ่มบริษัท  เดิมจ าหน่าย
ลูกค้าภายนอก  9,000  ตันต่อเดือน  จะเพิ่มเป็น  15,000 ตันต่อเดือน   
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นอกจากนี้บริษัทเน้นการบริหารต้นทุน เช่น ต้นทุนอาหารสัตว์ ต้นทุนผลิตอาหารสัตว์ ต้นทุนการเลี้ยง 
และค่าใช้จ่ายบริหาร ซ่ึงในปี 2559 บริษัทบริหารได้ค่อนข้างดี และได้ผลดีต่อบริษัท  

จากไตรมาส 4 ปี 2558  บริษัทพบปัญหา 2 เรื่อง คือ ราคาขาย  และ ต้นทุน แต่ในปี 2559 บริษัทได้แก้ไข
ทั้ง 2 ด้าน  นอกจากนี้บริษัทสามารถบริหารการซ้ือวัตถุดิบได้ดีเมื่อเทียบกับปี 2558  

ดังนั้นสัดส่วนรายได้ ระหว่าง ไก่ สุกร และอาหารสัตว์จะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย เช่น ในส่วนของไก่
ในแง่สัดส่วนจะลดลงเล็กน้อย แต่ในแง่ของปริมาณขายเพิ่มขึ้น ส่วนสุกรสัดส่วนเพิ่มขึ้น  

ในส่วนผลกระทบจากภัยแล้ง  ผลกระทบที่ชัดเจนคือ  ราคาวัตถุดิบภายในประเทศ  เช่น  ข้าวโพด โดย
แก้ปัญหาโดยการใช้ข้าวสาลีทดแทนข้าวโพด  ท าให้ราคาข้าวโพดปรับสูงขึ้นได้ไม่มาก  ดังนั้นราคาของข้าวโพดจะขึ้นๆ
ลงๆ แต่ปี 2559 บริษัทพยายามให้ราคาข้าวโพดต่ ากว่าปีที่แล้ว โดยบริษัทมีเป้าหมายใช้ข้าวโพดราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ  8.40  
บาท ซ่ึงฝ่ายบริหารของบริษัทได้ดูแลเรื่องราคาวัตถุดิบอย่างใกล้ชิด ส่วนวัตถุดิบน าเข้า เช่น ข้าวสาลี  ราคายังไม่แพงมาก 
หากเป็นวัตถุดิบกากถ่ัวราคาจะเริ่มสูงขึ้นในไตรมาส 4 ปีนี้ แต่บริษัทมีฝ่ายวิชาการสูตรอาหารที่ดูแลเรื่องสูตร และคิดเรื่อง
การใช้วัตถุดิบทดแทน  อย่างเช่น ข้าวโพดที่ซ้ือในประเทศ ก็มีวัตถุดิบอื่นที่สามารถทดแทนได้  เช่น   มันเส้น  กากมัน  
นอกจากนี้ ในส่วนวัตถุดิบร าข้าวและปลายข้าวราคาสูงขึ้น เนื่องจากการปลูกข้าวลดลงจึงส่งผลให้ราคาร าข้าวและปลายข้าว
ราคาปรับตัวสูงขึ้น  แตบ่ริษัทแก้ไขโดยให้ฝ่ายวิชาการสูตรอาหารปรับลดการใช้วัตถุดิบดังกล่าว นอกจากนั้นภาวะภัยแล้ง  
ยังส่งผลกระทบต่อการเลี้ยงสัตว์ของฟาร์ม ซ่ึงบริษัทป้องกันภัยแล้งโดยการขุดสระน้ า  ขุดบ่อบาดาล  

 ผลกระทบจากจากผู้บริโภค  เช่น ช่วงเทศกาลกินเจ ช่วงปิดเทอม จะท าให้ยอดขายของบริษัทลดลง 

ถำม : น.ส.บุศกร  งำมพสุธำดล  (ผู้ถือหุ้นรับมอบฉันทะ)   

อะไรคือเหตุผลในการที่บริษัทตัดสินใจไปท าธุรกิจที่ประเทศเวียดนาม  และบริษัทมีนโยบายขยายการ
ลงทุนไปยังประเทศอื่นๆ อีกหรือไม่ 

ตอบ : นำยเชิดศักดิ์  กู้เกียรตินันท์  (กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ) 

การลงทุนในประเทศเวียดนามนั้นเป็นนโยบายจากนายวินัย  เตียวสมบูรณ์กิจ  ซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่  
เนื่องจากประเทศเวียดนามเป็นประเทศที่มีการเจริญเติบโตด้านบริโภคสูง ประชากรในเวียดนามมีประมาณ  83  ล้านคน    
และประชากรเวียดนามนิยมรับประทานสุกร  สัดส่วนการบริโภคสุกรจึงสูง  ราคาขายสุกรที่เวียดนามจึงสูงกว่าประเทศไทย
เฉลี่ยกิโลกรัมละ 10  บาท  และประเทศเวียดนามส่วนใหญ่เป็นลักษณะผู้ประกอบการรายย่อย (เลี้ยงสุกร)  ซ่ึงบริษัทอยู่ใน
กลุ่มผู้จ าหน่ายระดับกลาง  ท าให้บริษัทสามารถแข่งขันได้ง่าย  เนื่องจากบริษัทมีการด าเนินทั้งธุรกิจฟาร์มและธุรกิจผลิต
อาหารสัตว์  ปัญหาที่พบในการด าเนินธุรกิจที่เวียดนาม  เนื่องจากประเทศเวียดนามมีผู้ประกอบการรายย่อยจ านวนมาก  ท า
ให้พบเชื้อโรคจ านวนมาก  ในปี 2558  บริษัทมีก าไรจากบริษัทที่เวียดนามประมาณ  20  ล้านบาท  ซ่ึงคาดว่า  ปี 2559 บริษัท
จะสามารถสร้างก าไรได้มากขึ้นหลายเท่า และเหตุผลที่บริษัทใช้ในการพิจารณาการลงทุนในเวียดนาม คือ มีความน่าลงทุน
ของตลาดสูง และบริษัทมีความสามารถในการแข่งขันสูง บริษัทจึงลงทุน 

ถำม : น.ส.บุศกร  งำมพสุธำดล  (ผู้ถือหุ้นรับมอบฉันทะ)   

ส่วนแบ่งทางการตลาดในประเทศเวียดนามกี่เปอร์เซ็นต ์และจะขยายธุรกิจเป็นกี่เปอร์เซ็นต์  และบริษัท
ลงทุนทั้งในเวียดนามเหนือและเวียดนามใต้ ใช่หรือไม ่
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ตอบ : นำยเชิดศักดิ์  กู้เกียรตินันท์  (กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ) 

บริษัทยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นการลงทุน ในปีนี้รายได้ที่เวียดนามไม่เกิน 1,000 ล้านบาท  แต่ก าไรค่อนข้างดี 
ส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทยังต่ ามาก ดังนั้นบริษัทสามารถขยายกิจการได้มาก แต่มีข้อที่ต้องกังวลคือรัฐบาลเวียดนาม
สามารถท าธุรกิจไดเ้ช่นกัน ดังนั้นบริษัทจึงต้องระวัง ปัจจุบันบริษัทลงทุนที่ดานัง และมีแผนที่จะขยายเพิ่มขึ้น 

ถำม : น.ส.บุศกร  งำมพสุธำดล  (ผู้ถือหุ้นรับมอบฉันทะ)   

บริษัทท าธุรกิจต้นน้ า คือ ผลิตและจ าหน่ายไก่และสุกร บริษัทมีขนาดธุรกิจที่ใหญ่ขึ้นแต่อาจจะไม่ครบ
วงจรในลักษณะเดียวกับบริษัทคู่แข่ง  อยากทราบว่าจะมีผลกระทบต่อบริษัทในอนาคตหรือไม่  ปัจจุบันอาจยังไม่พบ
ผลกระทบแต่หากอนาคตมีผลกระทบบริษัทมีนโยบายแก้ไขอย่างไร 

ตอบ : นำยเชิดศักดิ์  กู้เกียรตินันท์  (กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ) 

ล่าสุดบริษัทได้สร้างโรงงานผลิตไส้กรอก ซ่ึงสามารถเข้าถึงผู้บริโภคโดยตรง  บริษัทเข้าสู่ตลาด Food 

service และเข้าสู่ตลาดช าแหละไก่ ซ่ึงสามารถเข้าถึงผู้บริโภคโดยตรง นอกจากนี้ บริษัทมีแผนลงทุนในโรงงานปรุงสุก แต่
เนื่องจากเป็นการลงทุนที่มีขนาดใหญ่ทางบริษัทจึงร่วมทุนกับบริษัทต่างชาติ  ซ่ึงต้องใช้ระยะเวลาในการศึกษาข้อมูล
ค่อนข้างมาก  โดยบริษัทต้องพิจารณาช่วงเวลาที่เหมาะสม  โดยบริษัทต้องรอบครอบในการลงทุนเนือ่งจากระยะเวลาคนืทนุ
อาจต้องใช้ระยะเวลาถึง  2-3  ปี  นอกจากนี้บริษัทท าแบบทางอ้อมคือหาผู้ร่วมทุนที่ท าการขายไปสู่ตลาดปลายน้ า 

ถำม : น.ส.บุศกร  งำมพสุธำดล  (ผู้ถือหุ้นรับมอบฉันทะ)   

ช่องทางการจัดจ าหน่ายของบริษัท 

ตอบ : นำยเชิดศักดิ์  กู้เกียรตินันท์  (กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ) 

เดิมบริษัทมีสาขา   13  สาขา  ซ่ึงมีนโยบายขยายเป็น  33  สาขา  โดยปัจจุบันมี  28  สาขาแล้ว  เดิมมีเพียง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ปัจจุบันได้ขยายไปยังภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก  ส่วนในภาคใต้ค่อนข้างยาก 
เนื่องจากปริมาณการบริโภคน้อย  ซ่ึงสาขาเหล่านี้จะรองรับการเพิ่มปริมาณการผลิตไก่ในไตรมาส  2 ปี 2559  เป็นต้นไป  
และไส้กรอกซ่ึงปัจจุบันมีการผลิต  30  ตันต่อวันนั้น มีสาขาในการจัดจ าหน่ายเพียงพอ  ทั้งนี้บริษัทต้องพิจารณาว่าตลาด
น่าสนใจหรือไม ่และบริษัทมีความสามารถในการลงทุนหรือไม่ 

ถำม : น.ส.บุศกร  งำมพสุธำดล  (ผู้ถือหุ้นรับมอบฉันทะ)   

 ร้านจ าหน่ายสินค้าในตลาดหมายถึงอะไร 

ตอบ : นำยเชิดศักดิ์  กู้เกียรตินันท์  (กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ) 

บริษัทไม่ได้มีการตั้งหน้าร้านในตลาดส าหรับจ าหน่ายสินค้า  แต่เป็นการตั้งเป็นศูนย์กระจายในแต่ละ
ภูมิภาคที่สามารถครอบคลุมประมาณ  2-3  จังหวัดใกล้เคียง  และส่งให้กับร้านค้าปลีกในตลาดสดต่างๆ 

ถำม : น.ส.บุศกร  งำมพสุธำดล  (ผู้ถือหุ้นรับมอบฉันทะ)   

เนื่องจากลักษณะการด ารงชีวิตในสังคมปัจจุบันเปลี่ยนไป  ผู้บริโภคเปลี่ยนมานิยมเลือกซ้ือสินค้าจาก
ร้านค้าที่มีลักษณะเหมือนร้านสะดวกซ้ือมากกว่า บริษัทมีแผนที่จะท าเป็นร้านขายสินค้าแทนศูนย์กระจายสินค้าหรือไม่ 
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ตอบ : นำยเชิดศักดิ์  กู้เกียรตินันท์  (กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ) 

หากต้องท าบริษัทยังมีระยะเวลาในการด าเนินการเพียงพอ  และ ณ ปัจจุบันสาขาของบริษัทจะขายให้กับ
ลูกค้าที่ขายสินค้าในตลาด ซ่ึงมีฐานลูกค้าที่แน่นอน 

ถำม : น.ส.บุศกร  งำมพสุธำดล  (ผู้ถือหุ้นรับมอบฉันทะ)   

การขยายตลาดของบริษัทในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นนั้น เกิดจากบริษัทขยายขึ้นเพราะตลาดมีการขยายตัว  หรือ
ขยายตลาดจากการแย่งส่วนแบ่งการตลาดจากคู่แข่งรายอื่นๆ 

ตอบ : นำยเชิดศักดิ์  กู้เกียรตินันท์  (กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ) 

จะเห็นได้ชัด  เช่น  ตลาดยุโรปนั้นเป็นประเทศที่มีโควต้า  บริษัทจะเพิ่มยอดขายได้ บริษัทจะต้องใช้
ความสามารถในการแย่งส่วนแบ่งการตลาดจากคู่แข่งรายอื่น  ดังนั้นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้านั้นมีความส าคัญ
มาก  ส าหรับประเทศญี่ปุ่นแม้จะไม่มีโควต้าแต่มีผู้จ าหน่ายเดิม  ดังนั้นบริษัทจึงมีการส่งออกเป็น  2  ทาง  คือส่งออก
โดยตรง กับส่งออกทางอ้อมผ่านลูกค้าอุตสาหกรรมของบริษัท  ซ่ึงทั้งสองทางเป็นการแย่งส่วนแบ่งการตลาดซ่ึงต้องใช้
ความสามารถสูง  ส่วนตลาดภายในประเทศคู่แข่งคอ่นขา้งเปน็ปัญหาในด้านราคา ซ่ึงในปัจจุบันยอดผลิตชิ้นส่วนไก่เกินกว่า
ความต้องการของตลาดเล็กน้อย แต่ในช่วงปลายปี  2559  คาดว่าจะเกิดความสมดุลระหว่างความต้องการและปริมาณการ
ผลิตสินค้า 

ถำม : น.ส.บุศกร  งำมพสุธำดล  (ผู้ถือหุ้นรับมอบฉันทะ)   

ในการแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดนั้นบริษัทต้องใช้ความพยายามอย่างสูง  ดังนั้นอยากทราบว่าบริษัทมี
อะไรเป็นข้อได้เปรียบให้สามารถแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดได้  เช่น  บริษัทแข่งขันด้วยราคา  หรือแข่งขันด้วยคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์  และมีวิธีในการรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดที่แย่งมาได้อย่างไร 

ตอบ : นำยเชิดศักดิ์  กู้เกียรตินันท์  (กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ) 

การแข่งขันในตลาดมีหลักการเบื้องต้น  เช่น  สถานที่ส าหรับกระจายสินค้า  โดยบริษัทเร่งเปิดสาขาเพื่อ
กระจายสินค้า  ด้านผลิตภัณฑ์  บริษัทมีการปรับเปลี่ยนสูงเพื่อให้สามารถแข่งขันได้   สินค้าต้องสดใหม่และส่งตรงจาก
โรงงานรวมทั้งสะอาดถูกหลักอนามัยตามมาตรฐานสากล  ด้านราคา  การแข่งขันในแต่ละตลาดต้องมีด้านราคาเข้ามา
เกี่ยวข้อง  เช่น  ปริมาณการซ้ือมากจะได้รับส่วนลด  หรือซ้ือสม่ าเสมอจะมีป้ายหน้าร้านให้ เป็นต้น  

ถำม : น.ส.บุศกร  งำมพสุธำดล  (ผู้ถือหุ้นรับมอบฉันทะ)   

ต้นทุนของบริษัทสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้หรือไม่ 

ตอบ : นำยเชิดศักดิ์  กู้เกียรตินันท์  (กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ) 

ส าหรับคู่แข่งรายใหญน่่าจะมคีวามสามารถในลดต้นทุนได้สูงกว่าบริษัท  ดังนั้นบริษัทต้องท าเต็มที่โดย
ใช้ทุกวิธีเพื่อให้สามารถแข่งขันได้   

ถำม : น.ส.บุศกร  งำมพสุธำดล  (ผู้ถือหุ้นรับมอบฉันทะ)   

ส าหรับการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าของบริษัทยังมีปริมาณน้อย  ปัจจุบันมีสัดส่วนเท่าไร บริษัทมี
นโยบายขยายอย่างไร  และอนาคตคาดว่าจะมีสัดส่วนเท่าไร 
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ตอบ : นำยเชิดศักดิ์  กู้เกียรตินันท์  (กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ) 

ส าหรับตลาดแปรรูปสามารถท าได้หลายช่องทาง เช่น ขายผ่านนายหน้า หรือเข้าผ่านตลาด food chain 
สัดสว่นในปี 2559  ไม่เกิน  5%  และจะสูงขึ้นในปีต่อไป  แต่ตลาดนี้จะต้องระมัดระวังเรื่อง ก าไรและการแข่งขันที่ค่อนข้าง
สูง  อาจมองเป็นตลาดที่มีก าไรสูง แต่ด าเนินการได้ค่อนข้างยากและต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินการ 

ถำม : น.ส.พัชรินทร์  ชำญมี  (ผู้ถือหุ้น)  

อยากให้บริษัทจัดพาเยี่ยมชมสถานประกอบการโดยเฉพาะผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นใน
วันนี้ 

ตอบ : นำยเชิดศักดิ์  กู้เกียรตินันท์  (กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ) 

บริษัทมีแผนการที่จะจัดให้เยี่ยมชมสถานประกอบการ  และรับข้อเสนอแนะไว้พิจารณา 

ถำม : นำยอภิสิทธิ์  บูรณกำนนท์  (ผู้ถือหุ้น) 

อยากให้อธิบายเกี่ยวกับธุรกิจสุกร  ปัจจุบันจ าหน่ายสุกรมีชีวิต  หรือสุกรช าแหละ    

ตอบ : นำยเชิดศักดิ์  กู้เกียรตินันท์  (กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ) 

ธุรกิจสุกรเป็นธุรกิจครบวงจรเช่นกัน  ตั้งแต่พ่อพันธ์ุแม่พันธ์ุ  ลูกสุกร  แต่ส่วนใหญ่ลูกสุกรจะเลี้ยง
ภายในบริษัท  จ าหน่ายสู่ภายนอกปริมาณน้อย  ปัจจุบันสุกรขุนจะเลี้ยงโดยระบบเกษตรแบบพันธะสัญญา  โดยมีสัตวบาล
และสัตวแพทย์ควมคุมกระบวนการเลี้ยง  และใช้พันธ์ุสัตว์  และอาหารสัตว์จากบริษัท  และในปี 2559  สุกรจะมีบทบาทสูง
มาก  รวมทั้งมีการเพิ่มพันธมิตรทางธุรกิจในส่วนของโรงช าแหละ ปัญหาที่พบคือปริมาณการผลิตไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการของตลาด ส่วนใหญ่บริษัทขายเป็นสุกรเป็น และมีสุกรช าแหละประมาณ 10% และอนาคตมีเปอร์เซ็นต์สูงขึ้น 

ถำม : นำยอภิสิทธิ์  บูรณกำนนท์  (ผู้ถือหุ้น) 

บริษัทมีนโยบายอีกก่ีปีข้างหน้าบริษัทจะมีโรงช าแหละสุกร 

ตอบ : นำยเชิดศักดิ์  กู้เกียรตินันท์  (กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ) 

ตามนโยบายของนายวินัย  เตียวสมบูรณ์กิจ  ปัจจุบันบริษัทก าลังด าเนินการศึกษาและหาสถานที่ที่
เหมาะสมในการท าโรงช าแหละสุกร  แต่เนื่องจากโรงช าแหละในต่างจังหวัดส่วนใหญ่เป็นระดับเทศบาล  หรือโรงช าแหละ
ขนาดเล็ก  แต่ปัจจุบันบริษัทได้เข้าร่วมบริหาร 2 ที่ คือ ที่ภาคตะวันออก 1 ที่  และอีก 1 อยู่จังหวัดนครปฐม ซ่ึงปกติโรง
ช าแหละจะต้องใกล้กับฟาร์มและโรงอาหารสัตว์ 

ปิดประชุมเวลา 12.20 น. 

 

   

                                                                            (นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา) 
ประธานทีป่ระชุม 


