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รำยงำนกำรประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2560 
ของ 

บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  

วนัและเวลำทีป่ระชุม 

 ประชุมเม่ือวัน ท่ี  21 เมษายน  2560 เวลา 10.00 น. ณ  ห้องโลตัส  ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิ ริกิ ต์ิ  เลขท่ี  60  
ถนนรัชดาภิเษกตดัใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

เร่ิมกำรประชุม 

นายชัยภทัร ศรีวิสารวาจา ประธานกรรมการบริษทั ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ท าหน้าท่ีเป็น
ประธานท่ีประชุมผูถื้อหุ้น (“ประธำนฯ”) และได้มอบหมายให้ นางสาวศิริลกัษณ์ ตั้ งวิบูลยพ์าณิชย  ์เลขานุการบริษัท  
ท าหน้าท่ีเลขานุการท่ีประชุม (“เลขำนุกำร”) และนางสาววรมนต์ เก่งถนอมศกัด์ิ ในฐานะท่ีปรึกษากฎหมายของบริษทั  
(“ทีป่รึกษำกฎหมำย”) เป็นผูด้  าเนินรายการ น าเสนอรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

 เลขานุการไดเ้รียนใหท่ี้ประชุมไดท้ราบวา่ มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง เป็นจ านวน 83 ราย นบัรวมจ านวน
หุ้น 992,699,175 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจ านวน 51 ราย นับรวมจ านวนหุ้น 1,930,291,669 หุ้น ดังนั้น รวมจ านวน 
ผูถื้อหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมจ านวน 134 ราย นับรวมจ านวนหุ้น 2,922,990,844 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 57.2163 ของหุ้น 
ท่ีจ  าหน่ายไดท้ั้งหมดของบริษทั ซ่ึงมีจ านวนผูถื้อหุ้นมากกว่า 25 ราย และมีจ านวนหุ้นรวมกนัเกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวน
หุน้ท่ีจ าหน่ายทั้งหมด ครบเป็นองคป์ระชุมตามท่ีกฎหมาย และขอ้บงัคบัของบริษทัก าหนด 

 ทั้ งน้ี ได้แนะน ากรรมการ ผูบ้ริหาร ท่ีปรึกษาทางการเงิน ท่ีปรึกษากฎหมาย ผูส้อบบัญชี และตวัแทนอิสระ 
ในการนบัคะแนนท่ีเขา้ร่วมประชุมของบริษทั ซ่ึงประกอบดว้ย 

กรรมกำรทีเ่ข้ำร่วมประชุม ดงันี ้

1) นายชยัภทัร ศรีวสิารวาจา ประธานกรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

2) นายวนิยั เตียวสมบูรณ์กิจ กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

3) นายเชิดศกัด์ิ กูเ้กียรตินนัท ์ กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการ 

4) นายประสิทธ์ิ วสุภทัร กรรมการ 

5) นายอนนัต ์ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการอิสระ 

6) นายเวทย ์นุชเจริญ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

7) นายวรีะศกัด์ิ อึงขจรกลุ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

8) นายนรากร ราชพลสิทธ์ิ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 
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ผู้บริหำรทีเ่ข้ำร่วมประชุม ดงันี ้

1) นางสาวณฏัยา ฮวดสุนทร  รองประธานสายงานบญัชีและสินเช่ือ 

2) นายเพชร นนัทวสิยั  รองประธานสายงานฟาร์มและพฒันาคุณภาพ 

ทีป่รึกษำทำงกำรเงนิ จำก บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี ้จ ำกดั 

นางสาวอนงค ์ยวุะหงษ ์ 

ทีป่รึกษำกฎหมำย จำก บริษัท ส ำนักงำนกฎหมำย แคปปิตอล จ ำกดั 

1) นางสาวเยาวโรจน์ กล่ินบุญ 

2) นางสาววรมนต ์เก่งถนอมศกัด์ิ 

ผู้สอบบัญชี จำก บริษัท เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบัญชี จ ำกดั 

นายวรีะชยั รัตนจรัสกลุ 

และตวัแทนอิสระในการร่วมนบัคะแนนแต่ละวาระ จาก บริษทั ควดิแลบ จ ากดั  

ทั้ งน้ี บริษัทได้เชิญตัวแทนจากส านักงานกฎหมายภายนอกเข้าร่วมประชุมในฐานะผูต้รวจการการประชุม 
(Inspector) เพ่ือใหก้ารลงคะแนนเสียงเป็นไปดว้ยความโปร่งใส และเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 

ท่ีป รึกษากฎหมายแจ้งให้ ท่ีประชุมทราบว่า เพ่ือ เป็นการส่งเสริมการก ากับ ดูแลกิจการท่ี ดี  และเป็น 
การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนั ก่อนการประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้คร้ังน้ี บริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้
สามารถเสนอวาระการประชุม รายช่ือบุคคลเพ่ือเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั และส่งค าถามเก่ียวกบัการประชุมล่วงหน้า 
ส าหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2560 ในช่วงเวลาระหว่างวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2559 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559  
ซ่ึงปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอวาระเพ่ิมเติม และไม่มีการเสนอช่ือผูท่ี้มีคุณสมบัติเหมาะสมท่ีจะได้รับการแต่งตั้ งเป็น
กรรมการบริษทัล่วงหน้า รวมทั้งไม่มีการส่งค าถามเก่ียวกบัการประชุมล่วงหน้า ซ่ึงก่อนเร่ิมพิจารณาวาระต่าง ๆ เพื่อให ้
การประชุมเป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีในส่วนของการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุม บริษทัจึงไดช้ี้แจง
วธีิการปฏิบติัในการลงคะแนนและการนบัคะแนนเสียง ดงัน้ี 

1. การออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุม ผูถื้อหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุ้นท่ีตนถือ โดยให้นับ
หน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 

2. กรณีผูถื้อหุ้นมาประชุมดว้ยตนเอง และผูรั้บมอบฉันทะตามแบบท่ีกฎหมายก าหนด ใหป้ฏิบติัการลงคะแนนเสียง
ดงัต่อไปน้ี 

ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ให้ผูถื้อหุ้นลงลายมือช่ือในบตัรลงคะแนน ทั้งน้ี เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส
ในการลงคะแนน โดยในการลงคะแนนเสียงส าหรับทุกวาระ หากไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใด ไม่เห็นดว้ย หรืองดออก
เสียง ใหถื้อวา่ผูถื้อหุน้เห็นชอบหรือเห็นดว้ย ตามจ านวนเสียงต่อมติท่ีน าเสนอ  
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ส าหรับผูถื้อหุ้นท่ีไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง ให้ผูถื้อหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนน ท่ีบริษทัจดัให้พร้อม 
ลงลายมือช่ือ และยกมือใหเ้จา้หนา้ท่ีไปเก็บบตัรลงคะแนน 

ในการรวมผลคะแนน บริษทัจะน าคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด 
และส่วนท่ีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นด้วย ส าหรับผูท่ี้ออกเสียงเห็นดว้ยในวาระเหล่าน้ี ให้เก็บบัตร
ลงคะแนนไวก่้อน และส่งคืนแก่เจา้หนา้ท่ีของบริษทัหลงัเสร็จส้ินการประชุม ทั้งน้ี การลงมติในการประชุมคร้ังน้ี 
เป็นการลงมติแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงมติแบบลบั แต่มีการเก็บบตัรลงคะแนนผูเ้ขา้ร่วมประชุมทั้งหมดเพ่ือให้
เกิดความโปร่งใส 

การลงคะแนนในลกัษณะดงัต่อไปน้ี จะถือวา่การลงคะแนนดงักล่าวเป็นโมฆะ 

1) บตัรลงคะแนนท่ีมีการท าเคร่ืองหมายเกินกวา่หน่ึงช่อง  

2) บตัรลงคะแนนท่ีมีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขดักนั  

3) บตัรลงคะแนนท่ีมีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือช่ือก ากบั  

4) บตัรลงคะแนนท่ีลงคะแนนเสียงเกินกวา่เสียงท่ีมีอยู ่และ 

5) บตัรลงคะแนนท่ีไม่มีการลงคะแนนใดๆ 

ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ตอ้งการแกไ้ขการออกเสียง ใหขี้ดฆ่าของเดิมและลงช่ือก ากบัดว้ยทุกคร้ัง 

3. กรณีผูถื้อหุ้นท่ีท าหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้ผูอ่ื้นเขา้ร่วมประชุม หรือมอบให้กรรมการหรือกรรมการอิสระ
ออกเสียง และก าหนดให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผูถื้อหุ้นหรือผูม้อบฉันทะ 
ผูรั้บมอบฉนัทะจะลงคะแนนเสียงตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้หรือผูม้อบฉนัทะ 

กรณีผูถื้อหุ้นท่ีท าหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ในกรณีของผูถื้อหุ้นต่างประเทศ ซ่ึงแต่งตั้งคสัโตเดียนในประเทศ
ไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้น สามารถแยกลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง คราวเดียวกัน 
ในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงท่ีจะท าการลงคะแนนเท่ากบัจ านวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้ถือ 

4. ส าหรับผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะกลบัก่อน หรือไม่อยูใ่นหอ้งประชุมในวาระใด ผูถื้อหุน้สามารถใชสิ้ทธิของผูถื้อหุ้น
ได ้โดยส่งบตัรลงคะแนนล่วงหนา้ใหก้บัเจา้หนา้ท่ีของบริษทัก่อนออกจากหอ้งประชุม 

5. ฐานคะแนนเสียงและจ านวนผูถื้อหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากนั เน่ืองจากการทยอยเขา้ห้องประชุมของผูถื้อหุ้น
และผูรั้บมอบฉนัทะ ท าใหจ้ านวนผูเ้ขา้ร่วมประชุมแต่ละวาระอาจไม่เท่ากนั 

6. กรณีการลงคะแนนในวาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ งกรรมการแทนกรรมการท่ีต้องพ้นจากต าแหน่ง 
ตามวาระ ขอเรียนวธีิการลงคะแนนเสียงดงัน้ี  

- ผูถื้อหุ้นท่ีท าหนงัสือมอบฉันทะ ให้ผูอ่ื้นเขา้ร่วมประชุม หรือมอบฉันทะให้กรรมการออกเสียง และ
ก าหนดใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้หรือผูม้อบฉนัทะ บริษทั
จะลงคะแนนเสียงตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้ หรือผูม้อบฉนัทะ  
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- บริษทัจะเสนอให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยบริษทัจะอ่านช่ือกรรมการท่ีไดรั้บ 
การเสนอช่ือแต่ละคน โดยให้ผู ้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง 
โดยเจ้าหน้าท่ีจะไปเก็บบัตรลงคะแนนจากผูถื้อหุ้นท่ีไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงก่อน และเก็บ 
บตัรลงคะแนนจากผูถื้อหุ้นทั้ งหมดท่ีลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ภายหลงัจากเก็บบัตรลงคะแนนจาก 
ผูถื้อหุน้ท่ีไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียงแลว้ 

7. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษทัจะเปิดโอกาสให้ผูเ้ขา้ร่วมประชุมซักถามในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกับวาระ 
นั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะท่ีตอ้งการซักถาม กรุณาแจ้งช่ือและ
นามสกลุใหท่ี้ประชุมทราบก่อนซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นดว้ยทุกคร้ัง 

ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นมีค าถามหรือความเห็นท่ีนอกเหนือจากวาระท่ีก าลงัพิจารณาอยู ่ขอความกรุณาน าไปสอบถาม 
หรือให้ความเห็นในวาระอ่ืน ๆ ในช่วงทา้ยของการประชุม และขอความกรุณาผูถื้อหุ้นให้ความเห็น หรือสอบถามอย่าง
กระชับ และงดเวน้การซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นท่ีซ ้ ากัน เพ่ือเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นรายอ่ืนไดใ้ช้สิทธิด้วย  
จึงขอความกรุณาผูถื้อหุ้นโปรดให้ความร่วมมือเพ่ือใหก้ารประชุมเป็นไปดว้ยดีและเพ่ือเป็นการบริหารการประชุมใหอ้ยูใ่น
เวลาท่ีก าหนด 

ระเบียบและขั้นตอนตามท่ีได้แจ้งให้ทราบน้ีจะท าให้การประชุมในคร้ังน้ี เป็นไปด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส 
ถูกต้องตามข้อบังคับของบริษัท และข้อก าหนด  ตลอดจนค าแนะน าของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

ประธานฯ ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปน้ี 

วำระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 

เลขานุการช้ีแจงวา่ วาระน้ีเป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2559 โดย
บริษทัไดจ้ดัท ารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2559 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2559 ดงัมี
รายละเอียดปรากฎตามส าเนารายงานการประชุมสามญัประจ าปี 2559 ที่ไดส่้งให้กบัผูถ้ือหุ้นพร้อมกบั
หนงัสือเชิญประชุมแลว้ 

ประธานฯ จึงไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมดงักล่าว 

มตทิีป่ระชุม  รับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2559 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2559 ดว้ยคะแนน
เสียง ดงัน้ี 

มตทิีล่ง จ ำนวนเสียงทีล่งมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซ่ึงมำประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 2,926,685,544 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 - 
บตัรเสีย 0 - 
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หมายเหตุ มติในวาระน้ีจะตอ้งได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

วำระที ่2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2559 

ประธานฯ ขอให้เลขานุการเป็นผู ้น าเสนอรายละเอียดต่อท่ีประชุม โดยบริษัทได้จัดท ารายงานผล 
การด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2559 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจ าปีในรูปแบบซีดีรอม  
(CD-ROM) ท่ีไดส่้งใหก้บัผูถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมในคร้ังน้ี 

เลขานุการช้ีแจงว่า รายไดร้วมของบริษทัและบริษทัย่อยในปี 2559 มีจ านวน 20,779.59 ลา้นบาท คิดเป็น
อตัราเพ่ิมข้ึนจากปี 2558 ร้อยละ 18.69 โดยรายไดส่้วนใหญ่มาจากธุรกิจไก่ รองลงมาเป็นธุรกิจสุกรและ
อาหารสัตว ์รายได้จากธุรกิจไก่ใน 2559 มีจ านวน 13,360.25 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2558 ร้อยละ 20.97 
เน่ืองจากผลของทั้งทางดา้นราคาขายและปริมาณท่ีเพ่ิมข้ึน โดยราคาขายไก่ในปี 2559 เท่ากบั 37.70 บาท 
ต่อกิโลกรัม และปริมาณขายในปี 2559 มีจ านวน 338,191.77 ตัน เน่ืองจากบริษัทขยายก าลังการผลิต  
เพ่ือรองรับการจ าหน่ายในประเทศและการส่งออกท่ีเพ่ิมข้ึน  

รายไดจ้ากธุรกิจสุกรในปี 2559 มีจ านวน 5,439.31 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2558 ร้อยละ 18.73 เน่ืองจากราคา
ขายสุกรและปริมาณขายท่ีเพ่ิมข้ึน โดยราคาขายสุกรในปี 2559 เท่ากบั 63.35 บาทต่อกิโลกรัม และปริมาณ
การขายสุกรในปี 2559 มีจ านวน 75,806.44 ตนั เน่ืองจากก าลงัการผลิตและการจ าหน่ายในประเทศท่ีเพ่ิมข้ึน 
รายได้จากธุรกิจอาหารสัตวแ์ละอ่ืนๆ ในปี 2559 มีจ านวน 1,826.28 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2558 ร้อยละ 
4.61 จากปริมาณการจ าหน่ายอาหารสตัวใ์หแ้ก่บุคคลภายนอกท่ีเพ่ิมข้ึน 

ส าหรับธุรกิจไก่ บริษทัจ าหน่ายไก่ทั้งตวัและช้ินส่วนไก่ให้แก่ลูกคา้ท่ีอยูใ่นประเทศไทย ประเทศญ่ีปุ่น และ
กลุ่มสหภาพยโุรป และในเดือนเมษายน 2559 โรงงานไสก้รอกของบริษทัไดเ้ร่ิมด าเนินการผลิตเพ่ือจ าหน่าย
ภายในประเทศ ทั้งน้ี รายไดจ้ากธุรกิจไก่ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 64.29 ของรายไดร้วม ในปี 2559 ส าหรับ
ธุรกิจสุกร บริษทัด าเนินธุรกิจในประเทศไทยและประเทศเวียดนาม รายไดจ้ากธุรกิจสุกร คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 26.18 ของรายได้รวม ในปี 2559 นอกจากน้ี บริษทัยงัด าเนินธุรกิจการผลิตอาหารสัตว ์โดยในปี 
2559 ปริมาณอาหารสัตวร้์อยละ 86.05 ของอาหารสัตวท่ี์บริษทัผลิตไดถู้กน าไปใชเ้พ่ือเล้ียงไก่และสุกรของ
กลุ่มของบริษทั และบริษทัจ าหน่ายอาหารสตัวส่์วนท่ีเหลือใหแ้ก่ลูกคา้ภายนอก ทั้งน้ี รายไดจ้ากธุรกิจอาหาร
สตัว ์คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 8.79 ของรายไดร้วมในปี 2559 

ก าไรส าหรับปี 2559 มีจ านวน 1,446.80 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2558 ร้อยละ 191.90 เน่ืองจากการเพ่ิมช่อง
ทางการจ าหน่ายท่ีมีอตัราก าไรท่ีดีข้ึน การบริหารจดัการตน้ทุนและค่าใชจ่้ายท่ีมีประสิทธิภาพ 

ทั้งน้ี บริษทัตระหนกัอยา่งยิ่งถึงเร่ืองการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ โดยบริษทัไดเ้ขา้เป็นสมาชิกของ
แนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
จากการประชุมเพ่ือพิจารณาของคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต
ประจ าไตรมาสท่ี 4 ของปี 2559  
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นอกจากน้ี บริษทัยงัได้รับการประเมินการก ากับดูแลกิจการในระดับ “ดี” จากการประเมินของสมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย ซ่ึงบริษทัคาดหวงัวา่จะสามารถพฒันาการก ากบัดูแลกิจการให้ดียิง่ข้ึน
ในปีต่อ ๆไป เพ่ือสร้างความมัน่ใจใหก้บัผูถื้อหุน้มากข้ึน 

 ประธานฯ จึงไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและรับทราบเร่ืองดงักล่าว 

มตทิีป่ระชุม  รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัประจ าปี 2559 

หมายเหตุ วาระน้ีเป็นวาระเพ่ือรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 

วำระที ่3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีก าไรขาดทุนประจ าปี 2559 ส าหรับปีบัญชีส้ินสุดวันที ่
31 ธันวาคม 2559 

 เลขานุการช้ีแจงว่า ตามมาตรา 112 แห่ง พระราชบัญญติับริษทัมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้ งท่ีมีการ
แกไ้ขเพ่ิมเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหำชนจ ำกัด”) และขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 36 ก าหนดให้คณะกรรมการ
บริษทัตอ้งจดัให้มีการจดัท างบแสดงฐานะทางการเงิน และบญัชีก าไรขาดทุนประจ าปีของบริษทัเพ่ือเสนอ
ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติั ดังนั้น บริษทัจึงไดจ้ัดท างบแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีก าไร
ขาดทุนประจ าปี 2559 ส าหรับปีบัญชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ท่ีปรากฏอยู่ในงบการเงินส าหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ในรูปแบบ CD-ROM ท่ีไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุม ซ่ึงได้
ผ่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบัญชีรับอนุญาตจากบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด (“KPMG”) 
ผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทัแลว้ 

 ทั้งน้ี ผูถื้อหุน้มีค าถามเก่ียวกบัวาระน้ี ดงัน้ี 

นายเกียรติ สุมงคลธนกลุ 
(ผูถื้อหุน้) 

ขอสอบถามขอ้มูลจากงบก าไร (ขาดทุน) ของบริษทั เร่ืองก าไร (ขาดทุน) จากอตัรา
แลกเปล่ียนของในปี 2559 ของงบเฉพาะกิจการท่ีมีก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนจ านวน 
28 ลา้นบาท แต่งบการเงินรวมมีผลขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนจ านวน 27 ลา้นบาท 
จึงขอสอบถามว่าเพราะเหตุใด และบริษัทมีการจัดการกับความเส่ียงของอัตรา
แลกเปล่ียนท่ีเหมาะสมแลว้หรือไม่ อยา่งไร  

สอบถามเร่ืองค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน และค่าขนส่งในปี 2559 ท่ี
เพ่ิมข้ึนจากปี 2558 เพราะเหตุใด  

สอบถามจากรายงานประจ าปีหนา้ 150 บริษทัมีการรับรู้การกลบัรายการค่าเผื่อมูลค่า
สินคา้ลดลง เป็นเพราะเหตุใด 

นางสาวศิริลกัษณ์ ตั้งวบูิลยพ์าณิชย ์
(เลขานุการ) 

ตอบค าถามวา่ส าหรับเร่ืองก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียน ในงบการเงินเฉพาะ
กิจการ เป็นขอ้มูลของ บริษทั ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) เท่านั้น และส าหรับ 
งบการเงินรวม เป็นขอ้มูลสุทธิรวมของบริษทัยอ่ยดว้ย โดยบริษทัป้องกนัความเส่ียง
จากการท า Forward Contact ส าหรับน าเขา้วตัถุดิบอยู่แลว้ แต่จากการปิดบญัชีส้ินปี
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แล้วมียอดขาดทุนนั้ น เน่ืองจาก ณ ส้ินปี มีเกณฑ์การปิดบัญชีเจ้าหน้ีและลูกหน้ี 
ตามอตัราแลกเปล่ียนของธนาคารแห่งประเทศไทย ซ่ึงส่งผลให้บริษทัมีผลขาดทุน 
แต่อย่างไรก็ตามบริษัทจะจ่ายช าระหน้ีตามสัญญา Forward ท่ีได้ท าแล้วก่อนแล้ว  
ซ่ึงยงัไม่ถึงก าหนดการช าระ 

ส าหรับเร่ืองค่าใชจ่้ายผลตอบแทนพนักงานและค่าขนส่งท่ีเพ่ิมข้ึน ส่วนใหญ่มาจาก
การขยายงานฝ่ายขายท่ีเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากการขยายการจ าหน่ายไปต่างประเทศ การเพ่ิม
สาขา และการจ าหน่ายในประเทศท่ีเพ่ิมข้ึน 

ส าหรับเร่ืองการรับรู้การกลับรายการค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง เป็นการปรับตาม
หลกัการบัญชี โดย ณ ส้ินปี ต้องประเมินราคาสินค้าคงเหลือ ซ่ึงในปี 2558 ราคา
สินคา้มีราคานอ้ยกวา่ในปี 2559 จึงตอ้งมีการปรับรายการท่ีบริษทัเคยตั้งไวใ้นปี 2558  

 ประธานฯ จึงไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและอนุมติัเร่ืองดงักล่าว 

มตทิีป่ระชุม  อนุมติังบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทุนประจ าปี 2559 ส าหรับปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2559 ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

มตทิีล่ง จ ำนวนเสียงทีล่งมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซ่ึงมำประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 2,926,806,453 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 - 
บตัรเสีย 0 - 

หมายเหตุ มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน 

วำระที ่4 พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรก าไรเพ่ือเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลส าหรับ 
ผลการด าเนินงานประจ าปี 2559 

 เลขานุการช้ีแจงวา่ ตามมาตรา 115 และ 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษทัมหาชนจ ากดั และขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 
44 และ 45 ก าหนดว่า ในกรณีท่ีบริษทัยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล ส าหรับกรณีท่ี
บริษทัมีก าไร บริษทัตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของก าไร
สุทธิประจ าปี หักดว้ยขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่น้อยกวา่ร้อยละ 10 ของ
ทุนจดทะเบียน  

อยา่งไรก็ดี งบการเงินรวมของปี 2559 มีขาดทุนสะสมจ านวน 77,739,594 บาท และงบการเงินเฉพาะกิจการ
มีขาดทุนสะสมจ านวน 402,540,491 บาท ดังนั้ น บริษัทจึงงดการจัดสรรเงินก าไรเพ่ือเป็นทุนส ารอง 
ตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2559  
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ประธานฯ จึงไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและอนุมติัเร่ืองดงักล่าว 

มตทิีป่ระชุม  อนุมติัการงดจดัสรรก าไรเพ่ือเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน
ประจ าปี 2559 ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

มตทิีล่ง จ ำนวนเสียงทีล่งมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซ่ึงมำประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 2,933,653,053 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 1,400 0.0000 
งดออกเสียง 17,000 - 
บตัรเสีย 0 - 

หมายเหตุ มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

วำระที ่5 พจิารณาอนุมตักิารแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต้่องพ้นจากต าแหน่งตามวาระ 

เลขานุการช้ีแจงวา่ ตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษทัมหาชนจ ากดั และขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 17 ก าหนด
วา่ ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีทุกคร้ัง ใหก้รรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการ 
ในขณะนั้น ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจ านวนท่ีใกลท่ี้สุด 
กับส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระนั้ น อาจได้รับเลือกตั้ งเข้ามาด ารงต าแหน่ง 
เป็นกรรมการใหม่ได ้

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2560 ของบริษัท มีกรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ
จ านวน 3 ท่าน ดงัน้ี 

1) นายชยัภทัร ศรีวสิารวาจา  

2) นายเวทย ์นุชเจริญ 

3) นายเชิดศกัด์ิ กูเ้กียรตินนัท ์  

ทั้งน้ี คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาแลว้เห็นวา่บุคคลท่ีมีรายช่ือขา้งตน้ซ่ึงตอ้งพน้
จากการด ารงต าแหน่งกรรมการตามวาระทั้ ง 3 ท่าน เป็นผูมี้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และ 
ความเช่ียวชาญอนัเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ตอ้งห้ามตาม พ.ร.บ. บริษทัมหาชนจ ากดั และพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 
(รวมทั้งท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม) (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ”) ตลอดจนประกาศท่ีเก่ียวขอ้ง นอกจากน้ี ส าหรับ 
ผู ้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระ ก็เป็นผู ้ท่ี มีคุณสมบัติความเป็นกรรมการอิสระตามข้อก าหนด 
ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ส ำนักงำน ก.ล.ต.”) ดังนั้ น 
คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาเลือกตั้งบุคคลดงัต่อไปน้ีกลบัเขา้เป็นเป็นกรรมการ 
ของบริษทัอีกวาระหน่ึง 
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 ประธานฯ จึงไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและอนุมติัเร่ืองดงักล่าว 

มตทิีป่ระชุม  อนุมติัการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งพน้จากต าแหน่งตามวาระ จ านวน 3 ราย คือ (1) นายชยัภทัร 
ศรีวิสารวาจา (2) นายเวทย ์นุชเจริญ และ (3) นายเชิดศกัด์ิ กูเ้กียรตินันท์ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ 
อีกวาระหน่ึง ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

5.1 นายชยัภทัร ศรีวสิารวาจา 

มตทิีล่ง จ ำนวนเสียงทีล่งมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซ่ึงมำประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 2,929,913,810 99.8718 
ไม่เห็นดว้ย 3,762,343 0.1282 
งดออกเสียง 1,400 - 
บตัรเสีย 0 - 

5.2 นายเวทย ์นุชเจริญ 

มตทิีล่ง จ ำนวนเสียงทีล่งมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซ่ึงมำประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 2,933,349,853 99.9894 
ไม่เห็นดว้ย 310,700 0.0106 
งดออกเสียง 17,000 - 
บตัรเสีย 0 - 

5.3 นายเชิดศกัด์ิ กูเ้กียรตินนัท ์

มตทิีล่ง จ ำนวนเสียงทีล่งมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซ่ึงมำประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 2,933,660,553 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 17,000 - 
บตัรเสีย 0 - 

หมายเหตุ มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน 

วำระที ่6 พจิารณาอนุมตักิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจ าปี 2560 

เลขานุการช้ีแจงวา่ ตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษทัมหาชนจ ากดั และขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 22 ก าหนด
ว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษทัในรูปของเงินรางวลั เบ้ียประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือ
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ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอ่ืน ตามท่ี ท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นจะพิจารณา โดยจากการพิจารณา
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการ 
ชุดยอ่ยของบริษทั ประจ าปี 2560 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ค่าตอบแทนกรรมการบริษทั  

ต ำแหน่ง ค่ำเบีย้ประชุมกรรมกำร/คร้ัง 
ประธานกรรมการ 60,000 บาท 
กรรมการ 40,000 บาท/คน/คร้ัง 

ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ (นอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการบริษทั) 

ต ำแหน่ง ค่ำเบีย้ประชุมกรรมกำรตรวจสอบ/คร้ัง 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 50,000 บาท 
กรรมการตรวจสอบ 30,000 บาท/คน/คร้ัง 

ค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (นอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการบริษทั) 

ต ำแหน่ง ค่ำเบีย้ประชุมกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำ
ค่ำตอบแทน/คร้ัง 

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 30,000 บาท 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 20,000 บาท/คน/คร้ัง 

โบนสักรรมการ  

ต ำแหน่ง ค่ำตอบแทนรำยปี 
ประธานกรรมการ ร้อยละ 50 ของค่าเบ้ียประชุมรวมทั้งปี 
กรรมการบริษทั ร้อยละ 50 ของค่าเบ้ียประชุมรวมทั้งปี 

ทั้งน้ี บริษทัจะไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อ่ืน ๆ ให้แก่กรรมการบริษทัและคณะกรรมการ
ชุดยอ่ย นอกเหนือจากค่าตอบแทนท่ีระบุไวข้า้งตน้ 

นอกจากน้ี คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัมอบอ านาจให้คณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู ้จัดสรรเงินจ านวนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละราย และ
คณะกรรมการชุดยอ่ยอ่ืน ๆ ภายใตค้่าตอบแทนท่ีระบุไวข้า้งตน้  

ประธานฯ จึงไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและอนุมติัเร่ืองดงักล่าว 

มตทิีป่ระชุม  อนุมติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอ่ยของบริษทั ประจ าปี 2560 ดว้ยคะแนนเสียง 
ดงัน้ี 



บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) เลขท่ี 1010 อาคารชินวตัรทาวเวอร์ 3 ชั้นท่ี 11- 12 ถนนวิภาวดีรังสิต  
แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900  
โทรศพัท ์(02) 513-8989 แฟกซ์ (02) 513-9060 ทะเบียนเลขท่ี 0107557000292 
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มตทิีล่ง จ ำนวนเสียงทีล่งมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซ่ึงมำประชุม 

เห็นดว้ย 2,933,623,275 99.9980 
ไม่เห็นดว้ย 41,378 0.0014 
งดออกเสียง 17,000 0.0006 
บตัรเสีย 0 - 

หมายเหตุ มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 

วำระที ่7 พจิารณาอนุมตักิารแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ส าหรับปี 2560 

เลขานุการช้ีแจงว่า ตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 
ก าหนดใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้แต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทัทุกรอบ
ปีบญัชี ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาแลว้เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัแต่งตั้ง
ผูส้อบบญัชีจาก KPMG เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 โดยก าหนดให้
ผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงดงัต่อไปน้ี เป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั 

1. นายวรีะชยั รัตนจรัสกลุ  ผูส้อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4323 (ได้รับการแต่งตั้ งเป็นผูส้อบ
บัญชีของบริษทั และเป็นผูส้อบบัญชีซ่ึงลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัมาแลว้เป็นระยะเวลา 1 ปี 
ตั้งแต่ปี 2559) และ/หรือ 

2. นางสาวสุจิตรา มะเสนา  ผูส้อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8645 (ได้รับการเสนอช่ือให้ได้รับ 
การแต่งตั้งเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัในปี 2560) และ/หรือ 

3. นางสาวนารีวรรณ ชยับนัทดั ผูส้อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 9219 (ได้รับการเสนอช่ือให้ได้รับ 
การแต่งตั้งเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัในปี 2560) และ/หรือ 

4. นางสาวอรวรรณ ศิริรัตนวงศ ์ผูส้อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3757 (ได้รับการแต่งตั้ งเป็นผูส้อบ
บญัชีของบริษทัมาแลว้เป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่ปี 2559) 

ทั้ งน้ี การพิจารณาคัดเลือกผูส้อบบัญชี ประจ าปี 2560 ข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้
พิจารณาคัดเลือกจากผูส้อบบัญชีซ่ึงได้เสนอราคาค่าสอบบัญชีและขอบเขตการด าเนินงานมายงับริษัท  
โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงคุณสมบัติและประสบการณ์การท างานของผูส้อบบัญชี  
ซ่ึงภายหลงัจากการพิจารณาเห็นว่า KPMG เป็นส านักงานสอบบัญชีท่ีมีความเป็นอิสระ มีความเช่ียวชาญ 
ในการสอบบัญชี และค่าสอบบัญชีท่ี เสนอมีความเหมาะสม ทั้ งน้ี  ผู ้สอบบัญชีทั้ ง 4 ท่านดังกล่าว  
ไม่มีความสัมพนัธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษทัย่อยของบริษัท กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูถื้อหุ้น 
รายใหญ่ หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว 
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อน่ึง ในกรณีท่ีผูส้อบบัญชีท่ีมีรายนามขา้งตน้ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได ้ให้ KPMG แต่งตั้งผูส้อบบัญชี 
รายอ่ืนของ KPMG เขา้ท าหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัแทนได ้

คณะกรรมการพิจารณาแลว้ และเห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบัญชีจาก 
KPMG เป็นผูส้อบบัญชีของบริษัท ส าหรับรอบระยะเวลาส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และก าหนด
ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทัเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 9,790,000 บาท และเห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อ
หุ้นพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนผูส้อบบัญชีประจ าปี 2559 ในส่วนท่ีเพ่ิมเติมจากวงเงินท่ีได้รับอนุมติัใน 
ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2559 อีก จ านวน 180,000 บาท เน่ืองจากบริษทัไดจ้ดัตั้งบริษทัยอ่ยและมี
บัตรส่งเสริมการลงทุนเพ่ิมเติม และมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจในการพิจารณา 
จ่ายค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีตามความเหมาะสม ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีมีการตรวจสอบบญัชีของบริษทั และ
บริษทัยอ่ยของบริษทัอ่ืนใดเพ่ิมเติมนอกเหนือจากการตรวจสอบบญัชีขา้งตน้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การบญัชีท่ีบงัคบัใชก้บับริษทั และบริษทัยอ่ยของบริษทั  

 ประธานฯ จึงไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและอนุมติัเร่ืองดงักล่าว 

มตทิีป่ระชุม  อนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ส าหรับปี 2560 ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

มตทิีล่ง จ ำนวนเสียงทีล่งมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซ่ึงมำประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 2,933,741,653 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 - 
บตัรเสีย 0 - 

หมายเหตุ มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน 

วำระที ่8 พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท คร้ังที่ 2 ซ่ึงจะ
ออกและจดัสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่คดิมูลค่า 

เลขานุการช้ีแจงวา่ เน่ืองจากบริษทัมีความประสงคจ์ะออกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของ
บริษทั คร้ังท่ี 2 (“ใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W2”) เพ่ือจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัตามสัดส่วน 
การถือหุ้น (Right Offering) โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือเพ่ิมฐานทุนของบริษทัให้มีสภาพคล่องมากข้ึน รวมถึง
ใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีนใหก้บับริษทัเพ่ือรองรับการเติบโตในอนาคต 

ดงันั้น จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิฯ TFG-W2 
จ านวนไม่เกิน 510,866,470 หน่วย ต่อผูถื้อหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)  
โดยไม่คิดมูลค่า ในอตัราส่วนการจดัสรรท่ีหุ้นสามญัเดิม จ านวน 10 หุ้น ต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิฯ  
TFG-W2 (10:1) โดยท่ีมูลค่าหุน้ท่ีตราไวใ้นปัจจุบนัเท่ากบัหุน้ละ 1 บาท 
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ทั้ งน้ี อัตราการใช้สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิฯ TFG-W2 คือ ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ TFG-W2 1 หน่วย  
มีสิทธิซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัได้ 1 หุ้น (1:1) และราคาใช้สิทธิคือ 9.50 บาท ต่อหุ้น (เวน้แต่ในกรณีท่ีมี 
การปรับอตัราการใชสิ้ทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิซ่ึงระบุไวใ้นขอ้ก าหนดวา่ดว้ยสิทธิและหนา้ท่ีของผูอ้อก
ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ TFG-W2) นอกจากน้ี ในกรณีท่ีมีเศษของหุ้นหรือใบส าคญัแสดงสิทธิฯ TFG-W2 
ภายหลงัจากการค านวณการออกและจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมใหปั้ดเศษนั้นท้ิง (หากมี) 

ในการน้ี บริษัทจะก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผู ้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิฯ  
TFG-W2 ตามสัดส่วนจ านวนหุ้นท่ีผูถื้อหุ้นแต่ละรายถืออยู ่(Record Date) ในวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2560 และ
ให้รวบรวมรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิไดรั้บการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิฯ TFG-W2 ตามมาตรา 225 แห่ง
พ.ร.บ. หลกัทรัพยฯ์ โดยวธีิปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ในวนัท่ี 4 พฤษภาคม 2560 รวมทั้งมอบหมายให้
คณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารมีอ านาจ  
ในการพิจารณาแก้ไขก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผู ้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิซ้ือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W2  
ตามสัดส่วนจ านวนหุ้นท่ีผูถื้อหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Record Date) และวนัรวบรวมรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิ
ได้รับการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W2 ตามมาตรา 225 แห่ง พ.ร.บ . หลักทรัพย์ฯ  ตาม 
ความเหมาะสมโดยพิจารณาประโยชน์และผลกระทบท่ีมีต่อบริษทัเป็นส าคญั 

นอกจากน้ี ขอเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาและอนุมติัมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริหารของบริษทั หรือ
บุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารของบริษทัเป็นผูมี้อ  านาจพิจารณา ก าหนด แกไ้ขเพ่ิมเติม 
และเปล่ียนแปลงเง่ือนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิฯ TFG-W2 
ดงักล่าว เช่น วนัออกใบส าคญัแสดงสิทธิฯ TFG-W2 การจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิฯ TFG-W2 เป็นตน้ 
รวมถึงมีอ านาจในการเป ล่ียนแปลงเง่ือนไขและรายละเอียดอ่ืน  ๆ  ท่ี เก่ียวข้องกับการปรับหรือ 
การเปล่ียนแปลงอตัราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิตามขอ้ก าหนดสิทธิ รวมทั้ งมีอ านาจในการลงนาม 
ในเอกสารใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และมีอ านาจด าเนินการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งหรือจ าเป็นได้ตามสมควร เพ่ือให ้
การออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิฯ TFG-W2 ส าเร็จลุล่วง ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงการให้ขอ้มูล 
และการยื่นเอกสารหลกัฐานต่อส านักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย บริษทั ศูนยรั์บฝาก
หลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั กระทรวงพาณิชยห์รือหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนการน าใบส าคญั
แสดงสิทธิฯ TFG-W2 และหุ้นสามัญท่ีเกิดจากการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W2 เข้า 
จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยดว้ย 

ทั้งน้ี ผูถื้อหุน้มีค าถามเก่ียวกบัวาระน้ี ดงัน้ี  

นายวชิา โชคพงษพ์นัธ์ุ 
(ผูถื้อหุน้) 

ขอสอบถามวา่บริษทัมีแนวโนม้จะเพ่ิมทุน หรือไม่ อยา่งไร 

ขอสอบถามเพ่ิมเติมเร่ืองใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิคร้ังท่ี 1 เป็นเม่ือไหร่ และมี
การใช้สิทธิคร้ังท่ี 1 ไปแลว้หรือไม่ เป็นจ านวนเท่าใด และอตัราการใช้สิทธิของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 2 ท่ีมีราคาเท่ากบั 9.50 บาท เหมาะสมแลว้หรือไม่ อยา่งไร 



บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) เลขท่ี 1010 อาคารชินวตัรทาวเวอร์ 3 ชั้นท่ี 11- 12 ถนนวิภาวดีรังสิต  
แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900  
โทรศพัท ์(02) 513-8989 แฟกซ์ (02) 513-9060 ทะเบียนเลขท่ี 0107557000292 
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นายเชิดศกัด์ิ กูเ้กียรตินนัท ์
(ประธานเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการ) 

ตอบค าถามเร่ืองการเพ่ิมทุนโดยตรง บริษทัยงัไม่มีการพิจารณาใด ๆ อยา่งไรก็ตาม 
บริษทัมีวาระขออนุมติัการออกใบส าคญัแสดงสิทธิคร้ังท่ี 2 ซ่ึงบริษทัพยายามรักษา
อตัราผลตอบแทนของผูถื้อหุน้ให้อยูใ่นระดบัท่ีดี  

นางสาวเยาวโรจน์ กล่ินบุญ 
(ท่ีปรึกษากฎหมาย) 

ตอบค าถามเร่ืองใบส าคญัแสดงสิทธิคร้ังท่ี 1 ออกเม่ือวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2559 มีอาย ุ
3 ปี ซ่ึงจะครบการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยในวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2562  

นางสาวอนงค ์ยวุะหงษ ์
(ท่ีปรึกษาทางการเงิน) 

ตอบค าถามเร่ืองการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิคร้ังท่ี 1 ไดใ้ชสิ้ทธิไปแลว้เป็น
จ านวนประมาณ 8.6 ลา้นหน่วย คิดเป็นเงินประมาณ 20 ลา้นบาท นอกจากน้ี อตัรา
การใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิคร้ังท่ี 2 ทางท่ีปรึกษาทางการเงินไดท้ าประมาณ
การจากแผนธุรกิจของบริษทั รวมทั้งแผนการด าเนินงานท่ีค่อนขา้งชดัเจน ซ่ึงคาดวา่
การในอีก 3 ปี ราคาใชสิ้ทธิท่ีเหมาะสมจะเท่ากบั 9.50 บาท  

ประธานฯ จึงไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและอนุมติัเร่ืองดงักล่าว 

มตทิีป่ระชุม  อนุมติัการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิฯ TFG-W2 ซ่ึงจะออกและจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของ
บริษทัตามสดัส่วนการถือหุน้โดยไม่คิดมูลค่า ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

มตทิีล่ง จ ำนวนเสียงทีล่งมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซ่ึงมำประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 2,933,742,253 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 1,000 - 
บตัรเสีย 0 - 

หมายเหตุ มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน 

วำระที ่9 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 6,058 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 
5,610,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 5,609,993,942 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจ าหน่าย
ของบริษัท จ านวน 6,058 หุ้น มูลค่าทีต่ราไว้หุ้นละ 1 บาท 

เลขานุการช้ีแจงว่า สืบเน่ืองจากกรณีท่ีบริษทัได้เสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการออกและ
จัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W2 จ านวนไม่เกิน 510,866,470 หน่วย ต่อผู ้ถือหุ้นของบริษัทตาม
สัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) บริษทัจึงตอ้งด าเนินการเพ่ิมทุนจดทะเบียน และจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิม
ทุนเพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิฯ TFG-W2 นั้น 

ทั้งน้ี เน่ืองจากมาตรา 136 แห่ง พ.ร.บ. บริษทัมหาชนจ ากดั ไดก้ าหนดไวว้่า บริษทัจะเพ่ิมทุนจากจ านวน 
ท่ีจดทะเบียนไวแ้ลว้โดยการออกหุน้ใหม่เพ่ิมข้ึนไดเ้ม่ือหุน้ทั้งหมดไดอ้อกจ าหน่ายและไดรั้บช าระเงินค่าหุ้น



บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) เลขท่ี 1010 อาคารชินวตัรทาวเวอร์ 3 ชั้นท่ี 11- 12 ถนนวิภาวดีรังสิต  
แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900  
โทรศพัท ์(02) 513-8989 แฟกซ์ (02) 513-9060 ทะเบียนเลขท่ี 0107557000292 
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ครบถว้นแลว้ เวน้แต่ กรณีหุ้นท่ียงัไม่ไดอ้อกจ าหน่ายนั้นเป็นหุ้นท่ีออกเพ่ือรองรับหุ้นกูแ้ปลงสภาพหรือ
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้  

เน่ืองจาก เพ่ือใหบ้ริษทัสามารถด าเนินการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัไดต้ามท่ีกฎหมายก าหนด บริษทัจึง
ต้องด าเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจ าน วน 6,058 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 
5,610,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 5,609,993,942 บาท โดยการตดัหุ้นท่ียงัไม่ไดอ้อกจ าหน่าย
ของบริษทั จ านวน 6,058 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท และไม่ตดัหุ้นท่ีออกไวเ้พ่ือรองรับการจัดสรร
ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท คร้ังท่ี 1 (“ใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W1”) 
จ านวน 501,329,242 หุ้น (ซ่ึงได้รับการอนุมัติจากท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2559 เม่ือวนัท่ี 28 
เมษายน 2559 ใหอ้อกและจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วน จ านวน 510,000,000 หุน้)  

ประธานฯ จึงไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและอนุมติัเร่ืองดงักล่าว 

มตทิีป่ระชุม  อนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัจ านวน 6,058 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 5,610,000,000 
บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 5,609,993,942 บาท โดยการตัดหุ้นท่ียงัไม่ได้ออกจ าหน่ายของบริษัท 
จ านวน 6,058 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

มตทิีล่ง จ ำนวนเสียงทีล่งมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซ่ึงมำประชุม
และมสิีทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 2,933,786,153 99.9993 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 21,000 0.0007 
บตัรเสีย 0 - 

หมายเหตุ มติในวาระน้ีจะตอ้งได้รับการอนุมติัด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วำระที ่10 พจิารณาอนุมตักิารแก้ไขเพิม่เตมิหนังสือบริคณห์สนธิเพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 

เลขานุการช้ีแจงว่า สืบเน่ืองจากการท่ีบริษัทได้เสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุน  
จดทะเบียนของบริษทัในวาระท่ี 9 นั้น ดงันั้น บริษทัจึงมีความจ าเป็นตอ้งแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ
ของบริษทัขอ้ 4. เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัดงักล่าว โดยให้ใชข้อ้ความต่อไปน้ี
แทน 

ทุนจดทะเบียน จ านวน   5,609,993,942 บาท (หา้พนัหกร้อยเกา้ลา้นเกา้แสนเกา้หม่ืนสามพนัเกา้
ร้อยส่ีสิบสองบาทถว้น) 

แบ่งออกเป็น 5,609,993,942 หุน้ (หา้พนัหกร้อยเกา้ลา้นเกา้แสนเกา้หม่ืนสามพนัเกา้
ร้อยส่ีสิบสองหุน้) 

มูลค่าหุน้ละ 1 บาท (หน่ึงบาท) 



บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) เลขท่ี 1010 อาคารชินวตัรทาวเวอร์ 3 ชั้นท่ี 11- 12 ถนนวิภาวดีรังสิต  
แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900  
โทรศพัท ์(02) 513-8989 แฟกซ์ (02) 513-9060 ทะเบียนเลขท่ี 0107557000292 
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โดยแยกออกเป็น:   
หุน้สามญั  5,609,993,942 หุน้ (หา้พนัหกร้อยเกา้ลา้นเกา้แสนเกา้หม่ืนสามพนัเกา้

ร้อยส่ีสิบสองหุน้) 
หุน้บุริมสิทธิ - หุน้ ( - )” 

ทั้ งน้ี  ให้ บุคคลท่ีคณะกรรมการมอบหมายให้ด าเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ 
ท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอ านาจแกไ้ขและเพ่ิมเติมถอ้ยค าเพ่ือให้เป็นไปตามค าสั่งของ
นายทะเบียน 

ประธานฯ จึงไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและอนุมติัเร่ืองดงักล่าว 

มตทิีป่ระชุม  อนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4 เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียน
ของบริษัท และมอบหมายให้บุคคลท่ีคณะกรรมการมอบหมายให้ด าเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอ านาจแกไ้ขและเพ่ิมเติมถอ้ยค าเพ่ือให้เป็นไป
ตามค าสัง่ของนายทะเบียน ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี  

มตทิีล่ง จ ำนวนเสียงทีล่งมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซ่ึงมำประชุม
และมสิีทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 2,933,807,153 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 1,000 0.0000 
บตัรเสีย 0 - 

หมายเหตุ มติในวาระน้ีจะตอ้งได้รับการอนุมติัด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วำระที ่11 พจิำรณำอนุมตัิการเพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษัท จ านวนไม่เกิน 528,166,470 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
จ านวน 5,609,993,942 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 6,138,160,412 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจ านวน
ไม่เกนิ 528,166,470 หุ้น มูลค่าทีต่ราไว้หุ้นละ 1 บาท  

เลขานุการช้ีแจงวา่ตามมาตรา 136 แห่ง พ.ร.บ. บริษทัมหาชนจ ากดั และขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 35 ก าหนด
ไวว้า่ บริษทัจะเพ่ิมทุนจากจ านวนท่ีจดทะเบียนไวแ้ลว้ไดโ้ดยการออกหุน้ใหม่เพ่ิมข้ึน  

สืบเน่ืองจากบริษทัมีความประสงค์ท่ีจะออกและจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิฯ TFG-W2 จ านวนไม่เกิน 
510,866,470 หน่วย ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า 
และออกหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหม่เพ่ือรองรับการปรับสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิฯ TFG-W1 ดงันั้น บริษทัจึง
มีความจ าเป็นตอ้งเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทเพ่ือรองรับการออกและจัดสรรใบส าคญัใช้สิทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ TFG-W2 และเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิฯ TFG-W1 ดงักล่าว 
โดยการเพ่ิมทุนจดทะเบียนจ านวนไม่เกิน 528,166,470 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 5,609,993,942 



บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) เลขท่ี 1010 อาคารชินวตัรทาวเวอร์ 3 ชั้นท่ี 11- 12 ถนนวิภาวดีรังสิต  
แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900  
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บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียน 6,138,160,412 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจ านวนไม่เกิน 528,166,470 หุ้น  
มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพ่ิมทุน (F53-4) ท่ีไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุ้น
พร้อมหนงัสือเชิญประชุมฉบบัน้ี 

อน่ึงภายหลงัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนดงักล่าว ทุนจดทะเบียนของบริษทัจะแบ่งออกเป็น (1) ทุนช าระแลว้
จ านวน  5,108,664,700 บาท (2) ทุนจดทะเบียน ท่ีรองรับใบส าคัญแสดงสิทธิฯ  TFG-W1 จ านวน 
501,329,242 บาท (3) ทุนจดทะเบียนท่ีเพ่ิมข้ึนเพ่ือรองรับการปรับสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิฯ TFG-W1 
ตามขอ้ 1.5.3 เง่ือนไขของการปรับสิทธิใบส าคญัแสดงสิทธิฯ TFG-W1 แห่ง ขอ้ก าหนดว่าดว้ยสิทธิและ
หนา้ท่ีของผูอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทั คร้ังท่ี 1 จ านวนไม่เกิน 17,300,000 
หุน้ และ (4) ทุนจดทะเบียนท่ีเพ่ิมข้ึนเพ่ือรองรับใบส าคญัแสดงสิทธิฯ TFG-W2 จ านวน 510,866,470 บาท 

ประธานฯ จึงไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและอนุมติัเร่ืองดงักล่าว 

มตทิีป่ระชุม  อนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัจ านวนไม่เกิน 528,166,470 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 
5,609,993,942 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 6,138,160,412 บาท โดยการออกหุ้นสามญัจ านวนไม่เกิน 
528,166,470 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อรองรับการออกและจดัสรรใบส าคญัใชสิ้ทธิตามใบส าคญั
แสดงสิทธิฯ TFG-W2 จ านวนไม่เกิน 510,866,470 หุ้น  และเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบส าคัญ 
แสดงสิทธิฯ TFG-W1 จ านวนไม่เกิน 17,300,000 หุน้ ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี  

มตทิีล่ง จ ำนวนเสียงทีล่งมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซ่ึงมำประชุม
และมสิีทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 2,933,791,153 99.9994 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 17,000 0.0006 
บตัรเสีย 0 - 

หมายเหตุ มติในวาระน้ีจะตอ้งได้รับการอนุมติัด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วำระที ่12 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิเพ่ือให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน 
ของบริษัท  

เลขานุการ ช้ีแจงว่า สืบเน่ืองจากการท่ีบริษัทได้เสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุน 
จดทะเบียนของบริษัทในวาระท่ี  11 นั้ น ดังนั้ น บริษัทจึงมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือ 
บริคณห์สนธิของบริษทัขอ้ 4. เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัดงักล่าว โดยให้ใช้
ขอ้ความต่อไปน้ีแทน 
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ทุนจดทะเบียน จ านวน   6,138,160,412 บาท (หกพนัหน่ึงร้อยสามสิบแปดลา้นหน่ึงแสน
หกหม่ืนส่ีร้อยสิบสองบาทถว้น) 

แบ่งออกเป็น 6,138,160,412 หุน้ (หกพนัหน่ึงร้อยสามสิบแปดลา้นหน่ึงแสน
หกหม่ืนส่ีร้อยสิบสองหุน้) 

มูลค่าหุน้ละ 1 บาท (หน่ึงบาท) 
โดยแยกออกเป็น:   
หุน้สามญั 6,138,160,412 หุน้ (หกพนัหน่ึงร้อยสามสิบแปดลา้นหน่ึงแสน

หกหม่ืนส่ีร้อยสิบสองหุน้) 
หุน้บุริมสิทธิ - หุน้ ( - )” 

ทั้ งน้ี  ให้ บุคคลท่ีคณะกรรมการมอบหมายให้ด าเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ 
ท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอ านาจแกไ้ขและเพ่ิมเติมถอ้ยค าเพ่ือให้เป็นไปตามค าสั่งของ
นายทะเบียน  

ประธานฯ จึงไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและอนุมติัเร่ืองดงักล่าว 

มตทิีป่ระชุม  อนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4 เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียน
ของบริษัท และมอบหมายให้บุคคลท่ีคณะกรรมการมอบหมายให้ด าเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอ านาจแกไ้ขและเพ่ิมเติมถอ้ยค าเพ่ือให้เป็นไป
ตามค าสัง่ของนายทะเบียน ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

มตทิีล่ง จ ำนวนเสียงทีล่งมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซ่ึงมำประชุม
และมสิีทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 2,933,776,153 99.9987 
ไม่เห็นดว้ย 20,000 0.0007 
งดออกเสียง 17,000 0.0006 
บตัรเสีย 0 - 

หมายเหตุ มติในวาระน้ีจะตอ้งได้รับการอนุมติัด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

วำระที ่13 พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรหุ้นเพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษัท  

เลขานุการช้ีแจงว่า สืบเน่ืองจากกรณีท่ีบริษัทได้เสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการเพ่ิมทุน 
จดทะเบียนโดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวนไม่เกิน 528,166,470 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท เพื่อ
รองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W2 และเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบส าคัญ 
แสดงสิทธิฯ TFG-W1 โดยมีรายละเอียดในวาระท่ี 11 นั้น บริษทัจึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัจดัสรร
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หุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัจ านวนไม่เกิน 528,166,470 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท โดยมีรายละเอียด
ดงัน้ี 

1. จัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท จ านวนไม่เกิน  510,866,470 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ  
1 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิฯ TFG-W2 

2. จัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท จ านวนไม่เกิน 17,300,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท  
เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิฯ TFG-W1 ตามขอ้ 1.5.3 เง่ือนไขของการปรับสิทธิ
ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ TFG-W1 แห่ง ขอ้ก าหนดวา่ดว้ยสิทธิและหนา้ท่ีของผูอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ี
จะซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท คร้ังท่ี 1 อย่างไรก็ดี บริษัทยงัไม่สามารถค านวณอัตราการ 
ปรับสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิฯ TFG-W1 ไดใ้นขณะน้ี เน่ืองจากในการค านวณราคา และอตัรา 
การใช้สิทธิใหม่นั้ น จะตอ้งค านวณโดยใช้ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัทท่ีได้ก าหนดไว้
เท่ากับราคาเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของหุ้นสามัญของบริษัทท่ีมีการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 7 วนัท าการติดต่อกันก่อนวนัแรกท่ีผูถื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการได้รับ
ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ TFG-W2 (วนัแรกท่ีตลาดหลกัทรัพยข้ึ์นเคร่ืองหมาย XW) ซ่ึงปัจจุบนับริษทั
ยงัไม่สามารถค านวณได ้ในการน้ี จึงไดป้ระมาณการหุน้สามญัเพ่ิมทุนเพื่อรองรับการปรับสิทธิของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ TFG-W1 ทั้งน้ี บริษทัจะสามารถค านวณราคาการใชสิ้ทธิท่ีมีการเปล่ียนแปลง
ไดใ้นวนัท่ี 28 เมษายน 2560 ซ่ึงเป็นวนัแรกท่ีผูถื้อหุ้นสามญัจะไม่ไดรั้บสิทธิในการจองซ้ือหลกัทรัพยท่ี์
ออกใหม่ของบริษทั 

ทั้งน้ี เง่ือนไขและรายละเอียดของใบส าคญัแสดงสิทธิฯ TFG-W2 ปรากฏตาม สรุปรายละเอียดส าคญัของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ TFG-W2 ท่ีไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมฉบบัน้ี  

นอกจากน้ี ขอเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัมอบอ านาจใหค้ณะกรรมการบริหารของบริษทั หรือ
บุคคลท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร เป็นผูมี้อ  านาจพิจารณา ก าหนด แก้ไขเพ่ิมเติม และ
เปล่ียนแปลงเง่ือนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ท่ี เก่ียวข้องกับการจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุนดังกล่าว รวมถึง 
มีอ านาจในการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขและรายละเอียดอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปรับหรือการเปล่ียนแปลงอตัรา
การใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิตามข้อก าหนดสิทธิ รวมทั้ งมีอ านาจในการลงนามในเอกสารใด ๆ  
ท่ีเก่ียวขอ้ง และมีอ านาจด าเนินการต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นและสมควร อนัเก่ียวเน่ืองกับการจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน  
ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงการให้ขอ้มูลและการยื่นเอกสารหลกัฐานต่อส านักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั กระทรวงพาณิชย ์หรือ หน่วยงาน 
อ่ืน ๆ ท่ี เก่ียวข้อง ตลอดจนการน าหุ้นสามัญเพ่ิมทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยดว้ย 

ทั้งน้ี ผูถื้อหุน้มีค าถามเก่ียวกบัวาระน้ี ดงัน้ี  

นายบณัฑิตย ์สุจริตจนัทร์ 
(ผูถื้อหุน้) 

สอบถามเร่ืองการเพ่ิมทุนเพ่ือปรับสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิคร้ังท่ี 1 มีราคาใช้
สิทธิเท่ากับ 2.50 บาท และใบส าคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี 2 เท่ากับ 9.50 บาท จะมี 
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การเปล่ียนแปลงอยา่งไรหรือไม่ 

นางสาวอนงค ์ยวุะหงษ ์
(ท่ีปรึกษาทางการเงิน) 

ตอบค าถามเร่ืองการเพ่ิมทุนเพ่ือปรับสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิคร้ังท่ี 1 นั้น เป็น
การประมาณการเพ่ือรองรับราคาตลาดหากราคาหุ้นมีการปรับตัวเพ่ิมข้ึนท่ีเป็น
เง่ือนไขตามขอ้ก าหนดสิทธิ จะตอ้งออกหุ้นเพ่ือรองรับใบส าคญัแสดงสิทธิคร้ังท่ี 1 
ดว้ย แต่ทั้งน้ี หากราคาเท่ากบัปัจจุบนัน้ี ใบส าคญัแสดงสิทธิคร้ังท่ี 1 จะไม่มีการปรับ
สิทธิแต่อยา่งใด 

นางสาวจิณพกัตร์ พรพิบูลย ์

(ผูถื้อหุน้) 

สอบถามเร่ืองผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัท่ีจะไดสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิคร้ังท่ี 2 
จะซ้ือหุน้ของบริษทัไดถึ้งวนัท่ีเท่าไหร่ 

นางสาวเยาวโรจน์ กล่ินบุญ 

(ท่ีปรึกษากฎหมาย) 

วนัท่ีจะไดสิ้ทธิวนัสุดทา้ย คือวนัท่ี 27 เมษายน 2560 

ประธานฯ จึงไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและอนุมติัเร่ืองดงักล่าว 

มตทิีป่ระชุม  อนุมติัการจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัจ านวนไม่เกิน 528,166,470 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ  
1 บาท ดงัน้ี ก) เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ TFG-W2 จ านวนไม่เกิน 510,866,470 หุ้น  
มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท และ ข) เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ TFG-W1 ตามขอ้ 1.5.3 
เง่ือนไขของการปรับสิทธิใบส าคญัแสดงสิทธิฯ TFG-W1 แห่ง ข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าท่ีของผูอ้อก
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั คร้ังท่ี 1 จ านวนไม่เกิน 17,300,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้
หุน้ละ 1 บาท ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี  

มตทิีล่ง จ ำนวนเสียงทีล่งมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซ่ึงมำประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 2,933,811,755 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 1,400 0.0000 
งดออกเสียง 0 - 
บตัรเสีย 0 - 

หมายเหตุ มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน 

วำระที ่14 พจิารณาอนุมตักิารออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงนิไม่เกนิ 6,000,000,000 บาท  

เลขานุการช้ีแจงว่า สืบเน่ืองจากบริษทัมีความประสงค์ท่ีจะออกและเสนอขายหุ้นกู ้ในวงเงินตน้ไม่เกิน 
6,000,000,000 บาท หรือในสกลุเงินอ่ืนในจ านวนท่ีเทียบเท่า โดยมีรายละเอียดเบ้ืองตน้ ดงัน้ี 

วตัถุประสงค์ของ
การใชเ้งิน 

: เพ่ือขยายธุรกิจของบริษทั และใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษทัในอนาคต
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ประเภทหุน้กู ้ : หุ้นกูทุ้กประเภทและรูปแบบ ซ่ึงอาจเป็นหุ้นกูด้อ้ยสิทธิหรือไม่ดอ้ยสิทธิชนิด
ทยอยคืนเงินตน้ หรือคืนเงินตน้คร้ังเดียวเม่ือครบก าหนดไถ่ถอน มีประกัน
หรือไม่มีประกัน มีหรือไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้ หรือเป็นหุ้นกู้อนุพนัธ์ ทั้ งน้ี 
ข้ึนอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู ้
ในแต่ละคราว 

มูลค่ารวมของหุ้น
กู ้

: ไม่เกิน 6,000,000,000 บาท หรือในสกลุเงินอ่ืนในจ านวนท่ีเทียบเท่า 

ทั้งน้ี บริษทัสามารถออกและเสนอขายหุ้นกูเ้พ่ิมเติม และ/หรือ ออกและเสนอ
ขายหุ้นกูเ้พ่ือทดแทนหุ้นกูเ้ดิมท่ีมีการไถ่ถอนไปแลว้ไดภ้ายในวงเงินดงักล่าว 
โดยวงเงินตน้ของหุ้นกูท่ี้บริษทัออกจ าหน่ายแลว้ในขณะใดขณะหน่ึงจะตอ้งมี
จ านวนเงินไม่เกินวงเงินดงักล่าว 

การเสนอขาย : เสนอขายหุน้กูใ้นคราวเดียวหรือหลายคราว และ/หรือ เป็นโครงการ และ/หรือ 
ในลักษณะหมุนเวียน (revolving) ภายในประเทศ หรือในต่างประเทศ 
ต่อประชาชนทัว่ไป และ/หรือเสนอขายให้แก่ผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/
หรือ เสนอขายให้แก่ผู ้ลงทุนประเภทสถาบันและ/หรือผู ้ลงทุนรายใหญ่
ทั้งหมด หรือบางส่วน ซ่ึงอาจแบ่งเป็นการเสนอขายในคร้ังเดียว หรือหลายคร้ัง
ก็ได้ตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์
(“คณะกรรมการ ก.ล.ต.”) และ/หรือส านักงาน ก.ล.ต. และ/หรือกฎระเบียบ 
อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีผลใชบ้งัคบัในขณะท่ีออกและเสนอขายหุน้กูน้ั้น 

อตัราดอกเบ้ีย : ข้ึนอยู่กับสภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้ น ๆ หรือตาม
ขอ้ตกลงและเง่ือนไขของหุ้นกูท่ี้ไดอ้อกในคราวนั้น ทั้งน้ี ให้อยูภ่ายใตบ้งัคบั
ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือส านักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ
ประกาศหรือกฎระเบียบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีผลใชบ้ังคบัในขณะท่ีออกและ
เสนอขายหุน้กูใ้นแต่ละคราว 

อาย ุ : ส าหรับหุ้นกูร้ะยะสั้นไม่เกิน 270 วนั และส าหรับหุ้นกูร้ะยะยาวไม่เกิน 10 ปี 
โดยข้ึนอยูก่บัสภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายหุน้กู ้หรือตามขอ้ตกลง
และเง่ือนไขของหุ้นกู้ท่ีได้ออกในคราวนั้ น ทั้ งน้ี  ให้อยู่ภายใต้บังคับของ
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือส านกังาน ก.ล.ต. และ/หรือ ประกาศ
หรือกฎระเบียบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีผลใชบ้งัคบัในขณะท่ีออกและเสนอขาย
หุน้กูใ้นแต่ละคราว 

การไถ่ถอนก่อน
ก าหนด 

: ผูถื้อหุน้กูอ้าจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุน้กูคื้นก่อนก าหนด ทั้งน้ี เป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดและเง่ือนไขในการออกหุน้กูใ้นแต่ละคราว 
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เง่ือนไขอ่ืน ๆ : มอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และ/
หรือ บุคคลท่ีคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
มอบหมาย มีอ านาจด าเนินการดงัต่อไปน้ี 

1) ก าหนดรายละเอียดต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับหุ้นกู้ ขอ้จ ากัดและเง่ือนไข 
อ่ืน  ๆ ของหุ้นกู้  เช่น ประเภท หรือชนิดของหุ้นกู้ ท่ี จะออกใน 
แต่ละคร้ัง มูลค่าท่ีตราไว ้ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบ้ีย  
การแต่งตั้งผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้วิธีการออกและเสนอขาย วิธีการจดัสรร 
รายละเอียดการเสนอขาย การไถ่ถอนก่อนก าหนด และการจดทะเบียน
ในตลาดรองใด ๆ (ถา้มี) รวมทั้งก าหนดหรือเปล่ียนแปลงเง่ือนไข และ
รายละเอียดต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละ
ประเภท แต่ละชนิดในแต่ละคร้ัง รวมทั้งใหมี้อ านาจในการด าเนินการ
ใด ๆ อนัจ าเป็น และเก่ียวเน่ืองกบัการออกและเสนอขายหุ้นกูน้ั้ น ๆ 
ใหส้ าเร็จและเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด  

2) แต่งตั้งท่ีปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผูจ้ดัจ าหน่ายและรับประกัน 
การจดัจ าหน่าย และ/หรือ สถาบันการจดัอนัดับความน่าเช่ือถือของ 
ผูอ้อกหลกัทรัพย ์และ/หรือ หลกัทรัพย ์และ/หรือ บุคคลอ่ืนใดในกรณี
ท่ีจะตอ้งมีการแต่งตั้งตามกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งหรือในกรณีอ่ืนใดตามท่ี
เห็นควร 

3) ติดต่อ เจรจา เขา้ท า ลงนาม แกไ้ขในสญัญา Underwriting Agreement 
หรือสัญญา Placement Agreement และ/หรือสัญญาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
และ/หรือ เอกสารต่าง ๆ รวมถึงติดต่อให้ขอ้มูล ยื่นค าขอและเอกสาร
หลักฐานต่าง ๆ กับส านักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานอ่ืนใด 
ท่ีเก่ียวขอ้ง และ/หรือบุคคลอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขาย
หุ้นกู้ดังกล่าว ตลอดจนด าเนินการใด ๆ ท่ี เก่ียวข้องหรือจ าเป็น 
ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นควร เป็นตน้ 

ประธานฯ จึงไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและอนุมติัเร่ืองดงักล่าว 

มตทิีป่ระชุม  อนุมติัการออกและเสนอขายหุ้นกู ้ในวงเงินตน้ไม่เกิน 6,000,000,000 บาท หรือในสกุลเงินอ่ืนในจ านวน 
ท่ีเทียบเท่า โดยมีรายละเอียดตามท่ีบริษทัก าหนด ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี  

มตทิีล่ง จ ำนวนเสียงทีล่งมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซ่ึงมำประชุม
และมสิีทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 2,933,783,255 99.9988 
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มตทิีล่ง จ ำนวนเสียงทีล่งมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซ่ึงมำประชุม
และมสิีทธิออกเสียงลงคะแนน 

ไม่เห็นดว้ย 35,900 0.0012 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 - 

หมายเหตุ มติในวาระน้ีจะตอ้งได้รับการอนุมติัด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วำระที ่15 พจิำรณำเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ำม)ี  

นอกจากน้ีมีผูถื้อหุน้สอบถามเร่ืองต่าง ๆ ท่ีส าคญั ดงัน้ี 

นายแดน หวานอารมย ์
(ผูถื้อหุน้) 

สอบถามจากรายงานการประจ าปีหนา้ 19 รายไดจ้ากธุรกิจไก่มีสดัส่วนร้อยละ 64.29 
ของรายไดร้วม ซ่ึงมีสดัส่วนท่ีสูงกวา่ธุรกิจสุกรค่อนขา้งมาก จึงอาจถือเป็นการพึ่งพา
รายได ้จึงขอใหพิ้จารณาเพ่ิมสดัส่วนรายไดจ้ากธุรกิจสุกรใหม้ากข้ึน 

สอบถามเพ่ิมเติมกรณีไขห้วดันก มีผลกระทบต่อบริษทัหรือไม่ อยา่งไร 

สอบถามเร่ืองหุน้กูท่ี้ขออนุมติัผูถื้อหุน้เป็นการ Refinance หรือ General Mandate 

สอบถามเร่ืองบริษทัมีแนวโน้มจะท าธุรกิจเน้ือววัแปรรูป อาหารทะเล ปลาแปรรูป
หรือไม่ อยา่งไร 

สอบถามเร่ืองบริษทัมีทิศทางการด าเนินธุรกิจภายใน 3 - 5 ปี เป็นอยา่งไร  

นายเชิดศกัด์ิ กูเ้กียรตินนัท ์
(ประธานเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการ) 

ขอช้ีแจงวา่ในปี 2560 บริษทัพยายามขยายธุรกิจเขา้สู่สุกรช าแหละเพ่ิมข้ึน เพ่ือรักษา
ราคาให้มีเสถียรภาพมากข้ึน โดยบริษัทสร้างโรงช าแหละสุกรเพ่ิมในจังหวัด
ขอนแก่นและจงัหวดัชลบุรี ปัจจุบนัสุกรมียอดจ าหน่ายประมาณ 70,000 ตวัต่อเดือน 
แต่ทั้งน้ีในปีน้ีราคาของสุกรไม่ค่อยดี แต่ราคาไก่ค่อนขา้งดี 

ส าหรับไขห้วดันก บริษทัมีทีมสัตวแพทยแ์ละทีมงานสัตวบาล เพ่ือป้องตวักนัให้ทนั
ต่อเหตุการณ์ มีการบริหารฟาร์มท่ีดี โดยเช้ือโรคจะส่งผลกบักลุ่มผูป้ระกอบการขนาด
เล็กค่อนขา้งมาก แต่สร้างผลดีด้านราคาให้กบับริษทัรายใหญ่ ซ่ึงมีระบบการเล้ียง  
การป้องตวัท่ีมีประสิทธิภาพ 

ส าหรับเร่ืองหุ้นกูท่ี้ขออนุมติัเป็น General Mandate การประชุมผูถื้อหุ้น เพื่อรองรับ
การขยายตวัในอนาคตของบริษทั ให้มีความคล่องตวัมากข้ึน และไม่ตอ้งกังวลว่า
บริษทัจะก่อหน้ีมากเกินไป เน่ืองจากบริษทัมีเพดานการก่อหน้ีท่ีไดก้ าหนดไวอ้ยูแ่ลว้ 
ปัจจุบันบริษัทมีอัตราส่วน D/E เท่ากับ 1.5 เท่า นอกจากน้ี ยงัสามารถช่วยบริษัท 
ในการปรับระดบัสัดส่วน หน้ีสินหมุนเวียนกบัสินทรัพยห์มุนเวียนให้อยูใ่นระดบัท่ี
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เหมาะสม โดยล่าสุดบริษทั ทริส เรทติ้ง จ ากดั จดัอนัดบับริษทัไดเ้ท่ากบัระดบั BBB- 

ส าหรับเร่ืองแนวโนม้จะท าธุรกิจเน้ือววัแปรรูป อาหารทะเล ปลาแปรรูป นั้น บริษทั
ยงัไม่มีแนวโน้มในการเข้าท าธุรกิจอ่ืนไม่ไม่ใช่ธุรกิจหลกัของบริษัท โดยบริษัท
พยายามท าส่ิงท่ีบริษทัมีความรู้ ความเช่ียวชาญอยูแ่ลว้ เช่น การเขา้ไปซ้ือหุน้ในบริษทั 
บ๊ิก ฟู้ดส์ เป็นการเพ่ิมขนาดของธุรกิจบริษทั และธุรกิจแปรรูปไก่ท่ีก าลงัก่อสร้าง 

ส าหรับทิศทางของบริษทั ในปีน้ีบริษทัมีแผนจะเติบโตประมาณร้อยละ 15 โดยในปี
น้ีปริมาณการผลิตอาหารสัตว์ เท่ากับ 120,000 ตันต่อเดือน จากปีก่อนประมาณ 
80,000 - 90,000 ตนัต่อเดือน ส าหรับธุรกิจสุกรปีก่อนมีจ านวน 54,000 ตวัต่อเดือน 
และประมาณการปีน้ีเท่ากบั 65,000 ตวั หากรวมกบัเวียดนามจะประมาณ 70,000 ตวั 
ส าหรับธุรกิจไก่ เพ่ิมทั้งทางดา้นปริมาณและราคา ซ่ึงยงัพอมีก าลงัการผลิตท่ีเหลืออยู ่
โดยทิศทางบริษมัจะไปแนวทางเขา้ใกลลู้กคา้มากข้ึน (Closer to customers) ในปีหนา้
จะมีโรงงานแปรรูปไก่ เพ่ื อส่งออก โดยตลาดดิบ มีความคล่องตัวสูง แต่ มี 
ความเส่ียงดา้นราคา แต่ตลาดแปรรูป มีความคล่องตวัต ่า แต่มีราคาเสถียร เน่ืองจาก
เป็นการผูกกบัลูกคา้นอ้ยรายแต่จ าหน่ายไดใ้นปริมาณมาก ซ่ีงเป็นการลดความเส่ียง
ดา้นราคาไดบ้างส่วน 

นายชยัภทัร ศรีวสิารวาจา 
(ประธานกรรมการ) 

กล่าวเสริมเร่ืองหุ้นกู้ว่า เข้าใจว่าบริษัทมีความต้องการอตัราดอกเบ้ียในระดับต ่า 
เน่ืองจากแนวโนม้ดอกเบ้ียของตลาดโลกมีแนวโนม้สูงข้ึน 

นายอภิสิทธ์ิ บูรณกานนท ์
(ผูถื้อหุน้) 

สอบถามเร่ืองธุรกิจไก่ ส่งออกไปประเทศใดบา้ง และส่งออกเน่ือไก่ดิบและปรุงสุก
ประมาณร้อยละเท่าไหร่ 

สอบถามเร่ืองประเทศท่ีส่งออกพนัธ์ุไก่ไดรั้บผลกระทบจากไขห้วดันก หากบริษทั
เพ่ิมก าลงัการผลิต แลว้อาเบอร์เคเคอร์จะสามารถเพ่ิมไก่พนัธ์ุให้กบับริษทัไดเ้พียงพอ
หรือไม่ 

สอบถามเร่ืองรายละเอียดของโรงงานแปรรูปสุกรท่ีจงัหวดัขอนแก่นและชลบุรี 

นายเชิดศกัด์ิ กูเ้กียรตินนัท ์
(ประธานเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการ) 

ตอบค าถามเร่ืองเน้ือไก่ดิบแช่แข็ง บริษทัส่งออกประเทศญ่ีปุ่นและยุโรปเป็นหลกั  
มีมาเลเซียบ้าง และก าลังเปิดตลาดเกาหลี ส่วนสินค้าปรุงสุกยงัไม่มีการส่งออก 
เน่ืองจากตอนน้ีบริษทัมีสินคา้แปรรูปเฉพาะไส้กรอกไก่ ซ่ึงจ าหน่ายภายในประเทศ  
มีการผลิตอยูป่ระมาณ 25 ตนัต่อวนั โดยมีแผนจะขยายปริมาณการผลิตให้เต็มก าลงั
การผลิตท่ีเท่ากบั 60 ตวัต่อวนั 

ผูถื้อหุน้ สอบถามเร่ืองประเทศท่ีส่งออกพนัธ์ุไก่ไดรั้บผลกระทบจากไขห้วดันก หากบริษทั
เพ่ิมก าลงัการผลิต แลว้อาเบอร์เคเคอร์จะสามารถเพ่ิมไก่พนัธ์ุให้กบับริษทัไดเ้พียงพอ
หรือไม่ และอยากทราบรายละเอียดของโรงงานแปรรูปสุกรท่ีจงัหวดัขอนแก่นและ
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ชลบุรี 

นายเชิดศกัด์ิ กูเ้กียรตินนัท ์
(ประธานเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการ) 

ตอบค าถามเร่ืองการพ่ึงพาพนัธ์ุไก่ โดยปัจจุบนับริษทัก็ไม่ไดพ่ึ้งพาอาเบอร์เอเคอร์
เพียงเจา้เดียว บริษทัก็มีแนวจะเพ่ิมเจา้อ่ืนเพ่ือขยายก าลงัการผลิตดว้ย 

ส าหรับเร่ืองการแปรรูปสุกร บริษทัพิจารณาวา่ราคาหมูช าแหละจะเสถียรมากกวา่หมู
เป็น โดยบริษทัเร่ิมร่วมมือกบัโลตสั เพ่ือจ าหน่ายสุกรช าแหละ ท่ีโรงงานปราจีนบุรี 
ซ่ึงเป็นฝ่ังตะวนัออกท่ีปีก่อน เป็นโรงงานขนาดเล็ก ต่อมาจึงขยายมาท่ีฝ่ังอีสาน ท่ี
จงัหวดัขอนแก่น และเพ่ิมฝ่ังตะวนัออกอีกท่ีจงัหวดัชลบุรี ทั้งน้ี บริษทัยงัมีคู่คา้รายอ่ืน
อีก เช่น หมูอินเตอร์ โดยมาเปิดสาขาเพ่ิมท่ีภาคเหนือตอนล่างและอีสาน เพ่ือไม่ให้
เกิดการพ่ึงพาลูกคา้รายใดท่ีมากเกินไป 

 

ปิดประชุมเวลา 12.00 น.   

 

                                                        
 (นายชยัภทัร ศรีวสิารวาจา) 

ประธานท่ีประชุม 


