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รำยงำนกำรประชมุสำมัญผู้ถอืหุน้ประจ ำปี 2560 
ของ 

บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน)  

วันและเวลำท่ีประชุม 

 ประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องโลตัส ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60  
ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

เริ่มกำรประชุม 

นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา ประธานกรรมการบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ท าหน้าที่เป็น
ประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น (“ประธำนฯ”) และได้มอบหมายให้ นางสาวศิริลักษณ์ ตั้งวิบูลย์พาณิชย์  เลขานุการบริษัท  
ท าหน้าที่เลขานุการที่ประชุม (“เลขำนุกำร”) และนางสาววรมนต์ เก่งถนอมศักดิ์ ในฐานะที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท  
(“ที่ปรึกษำกฎหมำย”) เป็นผู้ด าเนินรายการ น าเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม 

 เลขานุการได้เรียนให้ที่ประชุมได้ทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง เป็นจ านวน 83 ราย นับรวมจ านวน
หุ้น 992,699,175 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจ านวน 51 ราย นับรวมจ านวนหุ้น 1,930,291,669 หุ้น ดังนั้น รวมจ านวน 
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจ านวน 134 ราย นับรวมจ านวนหุ้น 2,922,990,844 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 57.2163 ของหุ้น 
ที่จ าหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ซ่ึงมีจ านวนผู้ถือหุ้นมากกว่า 25 ราย และมีจ านวนหุ้นรวมกันเกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวน
หุ้นที่จ าหน่ายทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทก าหนด 

 ทั้งนี้ ได้แนะน ากรรมการ ผู้บริหาร ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้สอบบัญชี และตัวแทนอิสระ 
ในการนับคะแนนที่เข้าร่วมประชุมของบริษัท ซ่ึงประกอบด้วย 

กรรมกำรท่ีเข้ำร่วมประชุม ดังนี้ 

1) นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา ประธานกรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

2) นายวินัย เตียวสมบูรณ์กิจ กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

3) นายเชิดศักดิ์ กู้เกียรตินันท์ กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ 

4) นายประสิทธ์ิ วสุภัทร กรรมการ 

5) นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการอิสระ 

6) นายเวทย์ นุชเจริญ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

7) นายวีระศักดิ์ อึงขจรกุล กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

8) นายนรากร ราชพลสิทธิ ์ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 
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ผู้บริหำรท่ีเข้ำร่วมประชุม ดังนี้ 

1) นางสาวณัฏยา ฮวดสุนทร  รองประธานสายงานบัญชีและสินเช่ือ 

2) นายเพชร นันทวิสัย  รองประธานสายงานฟาร์มและพัฒนาคุณภาพ 

ที่ปรึกษำทำงกำรเงิน จำก บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จ ำกัด 

นางสาวอนงค์ ยุวะหงษ์  

ที่ปรึกษำกฎหมำย จำก บริษัท ส ำนักงำนกฎหมำย แคปปิตอล จ ำกัด 

1) นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ 

2) นางสาววรมนต์ เก่งถนอมศักดิ์ 

ผู้สอบบัญชี จำก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ำกัด 

นายวีระชัย รัตนจรัสกุล 

และตัวแทนอิสระในการร่วมนับคะแนนแต่ละวาระ จาก บริษัท ควิดแลบ จ ากัด  

ทั้งนี้ บริษัทได้เชิญตัวแทนจากส านักงานกฎหมายภายนอกเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ตรวจการการประชุม 
(Inspector) เพื่อให้การลงคะแนนเสียงเป็นไปด้วยความโปร่งใส และเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 

ที่ปรึกษากฎหมายแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อ เป็นการส่งเสริมการก ากับดูแลกิจการที่ดี  และเป็น 
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเทา่เทียมกัน ก่อนการประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุน้ครั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสใหผู้้ถือหุน้
สามารถเสนอวาระการประชุม รายช่ือบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และส่งค าถามเกี่ยวกับการประชุมล่วงหน้า 
ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 ในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559  
ซ่ึงปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติม และไม่มีการเสนอช่ือผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็น
กรรมการบริษัทล่วงหน้า รวมทั้งไม่มีการส่งค าถามเกี่ยวกับการประชุมล่วงหน้า ซ่ึงก่อนเริ่มพิจารณาวาระต่าง ๆ เพื่อให้ 
การประชุมเป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีในส่วนของการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม บริษัทจึงได้ช้ีแจง
วิธีการปฏิบัติในการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง ดังนี้ 

1. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้นับ
หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง 

2. กรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายก าหนด ให้ปฏิบัติการลงคะแนนเสียง
ดังต่อไปนี้ 

ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ให้ผู้ถือหุ้นลงลายมือช่ือในบัตรลงคะแนน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส
ในการลงคะแนน โดยในการลงคะแนนเสียงส าหรับทุกวาระ หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรืองดออก
เสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วย ตามจ านวนเสียงต่อมติที่น าเสนอ  
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ส าหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง  ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนน ที่บริษัทจัดให้พร้อม 
ลงลายมือช่ือ และยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนน 

ในการรวมผลคะแนน บริษัทจะน าคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด 
และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ส าหรับผู้ที่ออกเสียงเห็นด้วยในวาระเหล่านี้ ให้เก็บบัตร
ลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทหลังเสร็จส้ินการประชุม ทั้งนี้ การลงมติในการประชุมครั้งนี้ 
เป็นการลงมติแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงมติแบบลับ แต่มีการเก็บบัตรลงคะแนนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดเพื่อให้
เกิดความโปร่งใส 

การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ จะถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็นโมฆะ 

1) บัตรลงคะแนนที่มีการท าเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง  

2) บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน  

3) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือช่ือก ากับ  

4) บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่ และ 

5) บัตรลงคะแนนที่ไม่มีการลงคะแนนใดๆ 

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียง ให้ขีดฆ่าของเดิมและลงช่ือก ากับด้วยทุกครั้ง 

3. กรณีผู้ถือหุ้นที่ท าหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม หรือมอบให้กรรมการหรือกรรมการอิสระ
ออกเสียง และก าหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ 
ผู้รับมอบฉันทะจะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ 

กรณีผู้ถือหุ้นที่ท าหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ในกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ซ่ึงแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศ
ไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถแยกลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง คราวเดียวกัน 
ในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะท าการลงคะแนนเท่ากับจ านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถือ 

4. ส าหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น
ได้ โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทก่อนออกจากห้องประชุม 

5. ฐานคะแนนเสียงและจ านวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าห้องประชุมของผู้ถือหุ้น
และผู้รับมอบฉันทะ ท าให้จ านวนผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน 

6. กรณีการลงคะแนนในวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากต าแหน่ง 
ตามวาระ ขอเรียนวิธีการลงคะแนนเสียงดังนี้  

- ผู้ถือหุ้นที่ท าหนังสือมอบฉันทะ ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม หรือมอบฉันทะให้กรรมการออกเสียง และ
ก าหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผูถ้ือหุ้นหรือผูม้อบฉันทะ บริษัท
จะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุน้ หรือผู้มอบฉันทะ  
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- บริษัทจะเสนอให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยบริษัทจะอ่าน ช่ือกรรมการที่ได้รับ 
การเสนอช่ือแต่ละคน โดยให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง 
โดยเจ้าหน้าที่จะไปเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงก่อน และเก็บ  
บัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ภายหลังจากเก็บบัตรลงคะแนนจาก 
ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงแล้ว 

7. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระ  
นั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถาม กรุณาแจ้งช่ือและ
นามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยทุกครั้ง 

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีค าถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่ก าลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณาน าไปสอบถาม 
หรือให้ความเห็นในวาระอื่น ๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอความกรุณาผู้ถือหุ้นให้ความเห็น หรือสอบถามอย่าง
กระชับ และงดเว้นการซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่ซ้ ากัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย  
จึงขอความกรุณาผู้ถือหุ้นโปรดให้ความร่วมมือเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดีและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ใน
เวลาที่ก าหนด 

ระเบียบและขั้นตอนตามที่ได้แจ้งให้ทราบนี้จะท าให้การประชุมในครั้งนี้  เป็นไปด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส 
ถูกต้องตามข้อบังคับของบริษัท และข้อก าหนด  ตลอดจนค าแนะน าของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ประธานฯ ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 

วำระท่ี 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 

เลขานุการช้ีแจงว่า วาระนี้เป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 โดย
บริษัทได้จัดท ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 ซ่ึงประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 ดังมี
รายละเอียดปรากฎตามส าเนารายงานการประชุมสามัญประจ าปี 2559 ที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับ
หนังสือเชิญประชุมแล้ว 

ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 ซ่ึงประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 ด้วยคะแนน
เสียง ดังนี้ 

มติที่ลง จ ำนวนเสียงท่ีลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 2,926,685,544 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 - 
บัตรเสีย 0 - 
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หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

วำระท่ี 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2559 

ประธานฯ ขอให้เลขานุการเป็นผู้น าเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม โดยบริษัทได้จัดท ารายงานผล 
การด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2559 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจ าปีในรูปแบบซีดีรอม  
(CD-ROM) ที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ 

เลขานุการช้ีแจงว่า รายได้รวมของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2559 มีจ านวน 20,779.59 ล้านบาท คิดเป็น
อัตราเพิ่มขึ้นจากปี 2558 ร้อยละ 18.69 โดยรายได้ส่วนใหญ่มาจากธุรกิจไก่ รองลงมาเป็นธุรกิจสุกรและ
อาหารสัตว์ รายได้จากธุรกิจไก่ใน 2559 มีจ านวน 13,360.25 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ร้อยละ 20.97 
เนื่องจากผลของทั้งทางด้านราคาขายและปริมาณที่เพิ่มขึ้น โดยราคาขายไก่ในปี 2559 เท่ากับ 37.70 บาท 
ต่อกิโลกรัม และปริมาณขายในปี 2559 มีจ านวน 338,191.77 ตัน เนื่องจากบริษัทขยายก าลังการผลิต  
เพื่อรองรับการจ าหน่ายในประเทศและการส่งออกที่เพิ่มขึ้น  

รายได้จากธุรกิจสุกรในปี 2559 มีจ านวน 5,439.31 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ร้อยละ 18.73 เนื่องจากราคา
ขายสุกรและปริมาณขายที่เพิ่มขึ้น โดยราคาขายสุกรในปี 2559 เท่ากับ 63.35 บาทต่อกิโลกรัม และปริมาณ
การขายสุกรในปี 2559 มีจ านวน 75,806.44 ตัน เนื่องจากก าลังการผลิตและการจ าหน่ายในประเทศที่เพิ่มขึ้น 
รายได้จากธุรกิจอาหารสัตว์และอื่นๆ ในปี 2559 มีจ านวน 1,826.28 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ร้อยละ 
4.61 จากปริมาณการจ าหน่ายอาหารสัตว์ให้แก่บุคคลภายนอกที่เพิ่มขึ้น 

ส าหรับธุรกิจไก่ บริษัทจ าหน่ายไก่ทั้งตัวและชิ้นส่วนไก่ให้แก่ลูกค้าที่อยู่ในประเทศไทย ประเทศญี่ปุ่น และ
กลุ่มสหภาพยุโรป และในเดือนเมษายน 2559 โรงงานไส้กรอกของบริษัทได้เริ่มด าเนินการผลิตเพื่อจ าหน่าย
ภายในประเทศ ทั้งนี้ รายได้จากธุรกิจไก่ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 64.29 ของรายได้รวม ในปี 2559 ส าหรับ
ธุรกิจสุกร บริษัทด าเนินธุรกิจในประเทศไทยและประเทศเวียดนาม รายได้จากธุรกิจสุกร คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 26.18 ของรายได้รวม ในปี 2559 นอกจากนี้ บริษัทยังด าเนินธุรกิจการผลิตอาหารสัตว์ โดยในปี 
2559 ปริมาณอาหารสัตว์ร้อยละ 86.05 ของอาหารสัตว์ที่บริษัทผลิตได้ถูกน าไปใช้เพื่อเลี้ยงไก่และสุกรของ
กลุ่มของบริษัท และบริษัทจ าหน่ายอาหารสัตว์ส่วนที่เหลือให้แก่ลูกค้าภายนอก ทั้งนี้ รายได้จากธุรกิจอาหาร
สัตว์ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8.79 ของรายได้รวมในปี 2559 

ก าไรส าหรับปี 2559 มีจ านวน 1,446.80 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ร้อยละ 191.90 เนื่องจากการเพิ่มช่อง
ทางการจ าหน่ายที่มีอัตราก าไรที่ดีขึ้น การบริหารจัดการต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพ 

ทั้งนี้ บริษัทตระหนักอย่างยิ่งถึงเรื่องการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปช่ัน โดยบริษัทได้เข้าเป็นสมาชิกของ
แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
จากการประชุมเพื่อพิจารณาของคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
ประจ าไตรมาสที่ 4 ของปี 2559  



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

 

6 
 

 

นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับการประเมินการก ากับดูแลกิจการในระดับ “ดี” จากการประเมินของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ซ่ึงบริษัทคาดหวังว่าจะสามารถพัฒนาการก ากับดูแลกิจการให้ดียิ่งขึ้น
ในปีต่อ ๆไป เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นมากขึ้น 

 ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับทราบเรื่องดังกล่าว 

มติที่ประชุม  รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2559 

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 

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

 เลขานุการช้ีแจงว่า ตามมาตรา 112 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการ
แก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหำชนจ ำกัด”) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 ก าหนดให้คณะกรรมการ
บริษัทต้องจัดให้มีการจัดท างบแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีก าไรขาดทุนประจ าปีของบริษัทเพื่อเสนอ
ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ดังนั้น บริษัทจึงได้จัดท างบแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีก าไร
ขาดทุนประจ าปี 2559 ส าหรับปีบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินส าหรับปี
ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ในรูปแบบ CD-ROM ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซ่ึงได้
ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด ( “KPMG”) 
ผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว 

 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นมีค าถามเกี่ยวกับวาระนี้ ดังนี้ 

นายเกียรติ สุมงคลธนกุล 
(ผู้ถือหุน้) 

ขอสอบถามข้อมูลจากงบก าไร (ขาดทุน) ของบริษัท เรื่องก าไร (ขาดทุน) จากอัตรา
แลกเปลี่ยนของในปี 2559 ของงบเฉพาะกิจการที่มีก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจ านวน 
28 ล้านบาท แต่งบการเงินรวมมีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจ านวน 27 ล้านบาท 
จึงขอสอบถามว่าเพราะเหตุใด และบริษัทมีการจัดการกับความเส่ียงของอัตรา
แลกเปลี่ยนที่เหมาะสมแล้วหรือไม่ อย่างไร  

สอบถามเรื่องค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน และค่าขนส่งในปี 2559 ที่
เพิ่มขึ้นจากปี 2558 เพราะเหตุใด  

สอบถามจากรายงานประจ าปีหน้า 150 บริษัทมีการรับรู้การกลับรายการค่าเผื่อมูลค่า
สินค้าลดลง เป็นเพราะเหตุใด 

นางสาวศิริลักษณ์ ตั้งวิบูลย์พาณิชย์ 
(เลขานุการ) 

ตอบค าถามว่าส าหรับเรื่องก าไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน ในงบการเงินเฉพาะ
กิจการ เป็นข้อมูลของ บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) เท่านั้น และส าหรับ  
งบการเงินรวม เป็นข้อมูลสุทธิรวมของบริษัทย่อยด้วย โดยบริษัทป้องกันความเส่ียง
จากการท า Forward Contact ส าหรับน าเข้าวัตถุดิบอยู่แล้ว แต่จากการปิดบัญชีส้ินปี
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แล้วมียอดขาดทุนนั้น เนื่องจาก ณ ส้ินปี มีเกณฑ์การปิดบัญชีเจ้าหนี้และลูกหนี้ 
ตามอัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย ซ่ึงส่งผลให้บริษัทมีผลขาดทุน 
แต่อย่างไรก็ตามบริษัทจะจ่ายช าระหนี้ตามสัญญา Forward ที่ได้ท าแล้วก่อนแล้ว  
ซ่ึงยังไม่ถึงก าหนดการช าระ 

ส าหรับเรื่องค่าใช้จ่ายผลตอบแทนพนักงานและค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่มาจาก
การขยายงานฝ่ายขายที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากการขยายการจ าหน่ายไปต่างประเทศ การเพิ่ม
สาขา และการจ าหน่ายในประเทศที่เพิ่มขึ้น 

ส าหรับเรื่องการรับรู้การกลับรายการค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง เป็นการปรับตาม
หลักการบัญชี โดย ณ ส้ินปี ต้องประเมินราคาสินค้าคงเหลือ ซ่ึงในปี 2558 ราคา
สินค้ามีราคาน้อยกว่าในปี 2559 จึงต้องมีการปรับรายการที่บริษัทเคยตั้งไว้ในปี 2558  

 ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกล่าว 

มติที่ประชุม  อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทุนประจ าปี 2559 ส าหรับปีบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2559 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 

มติที่ลง จ ำนวนเสียงท่ีลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 2,926,806,453 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 - 
บัตรเสีย 0 - 

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน 

วำระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรก าไรเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลส าหรับ 
ผลการด าเนินงานประจ าปี 2559 

 เลขานุการช้ีแจงว่า ตามมาตรา 115 และ 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 
44 และ 45 ก าหนดว่า ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล ส าหรับกรณีที่
บริษัทมีก าไร บริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไร
สุทธิประจ าปี หักด้วยขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนี้จะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ
ทุนจดทะเบียน  

อย่างไรก็ดี งบการเงินรวมของปี 2559 มีขาดทุนสะสมจ านวน 77,739,594 บาท และงบการเงินเฉพาะกิจการ
มีขาดทุนสะสมจ านวน 402,540,491 บาท ดังนั้น บริษัทจึงงดการจัดสรรเงินก าไรเพื่อเป็นทุนส ารอง 
ตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2559  
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ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกล่าว 

มติที่ประชุม  อนุมัติการงดจัดสรรก าไรเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน
ประจ าปี 2559 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 

มติที่ลง จ ำนวนเสียงท่ีลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 2,933,653,053 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 1,400 0.0000 
งดออกเสียง 17,000 - 
บัตรเสีย 0 - 

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

วำระท่ี 5 พจิารณาอนุมตักิารแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต้่องพ้นจากต าแหน่งตามวาระ 

เลขานุการช้ีแจงว่า ตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 ก าหนด
ว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการ 
ในขณะนั้น ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนที่ใกล้ที่สุด  
กับส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาด ารงต าแหน่ง  
เป็นกรรมการใหม่ได้ 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 ของบริษัท มีกรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ
จ านวน 3 ท่าน ดังนี้ 

1) นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา  

2) นายเวทย์ นุชเจริญ 

3) นายเชิดศักดิ์ กู้เกียรตินันท์  

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่มีรายช่ือข้างต้นซ่ึงต้องพ้น
จากการด ารงต าแหน่งกรรมการตามวาระทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และ 
ความเช่ียวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
(รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ”) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ส าหรับ 
ผู้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระ ก็เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติความเป็นกรรมการอิสระตามข้อก าหนด  
ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ส ำนักงำน ก.ล.ต.”) ดังนั้น 
คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งบุคคลดังต่อไปนี้กลับเข้าเป็นเป็นกรรมการ  
ของบริษัทอีกวาระหนึ่ง 
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 ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกล่าว 

มติที่ประชุม  อนุมตัิการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากต าแหน่งตามวาระ จ านวน 3 ราย คือ (1) นายชัยภัทร 
ศรีวิสารวาจา (2) นายเวทย์ นุชเจริญ และ (3) นายเชิดศักดิ์ กู้เกียรตินันท์ กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ  
อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 

5.1 นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา 

มติที่ลง จ ำนวนเสียงท่ีลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 2,929,913,810 99.8718 
ไม่เห็นด้วย 3,762,343 0.1282 
งดออกเสียง 1,400 - 
บัตรเสีย 0 - 

5.2 นายเวทย์ นุชเจริญ 

มติที่ลง จ ำนวนเสียงท่ีลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 2,933,349,853 99.9894 
ไม่เห็นด้วย 310,700 0.0106 
งดออกเสียง 17,000 - 
บัตรเสีย 0 - 

5.3 นายเชิดศักดิ์ กู้เกียรตินันท์ 

มติที่ลง จ ำนวนเสียงท่ีลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 2,933,660,553 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 17,000 - 
บัตรเสีย 0 - 

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน 

วำระท่ี 6 พจิารณาอนุมตักิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจ าปี 2560 

เลขานุการช้ีแจงว่า ตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 ก าหนด
ว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือ
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ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา โดยจากการพิจารณา
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการ  
ชุดย่อยของบริษัท ประจ าปี 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ค่าตอบแทนกรรมการบรษิัท  

ต ำแหน่ง ค่ำเบี้ยประชุมกรรมกำร/ครั้ง 
ประธานกรรมการ 60,000 บาท 
กรรมการ 40,000 บาท/คน/ครัง้ 

ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ (นอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการบริษัท) 

ต ำแหน่ง ค่ำเบี้ยประชุมกรรมกำรตรวจสอบ/ครั้ง 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 50,000 บาท 
กรรมการตรวจสอบ 30,000 บาท/คน/ครัง้ 

ค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (นอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการบริษัท) 

ต ำแหน่ง ค่ำเบี้ยประชุมกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน/ครั้ง 

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

โบนัสกรรมการ  

ต ำแหน่ง ค่ำตอบแทนรำยป ี
ประธานกรรมการ ร้อยละ 50 ของค่าเบี้ยประชุมรวมทั้งปี 
กรรมการบริษัท ร้อยละ 50 ของค่าเบี้ยประชุมรวมทั้งปี 

ทั้งนี้ บริษัทจะไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ให้แก่กรรมการบริษัทและคณะกรรมการ
ชุดย่อย นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่ระบุไว้ข้างต้น 

นอกจากนี้ คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอ านาจให้คณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้จัดสรรเงินจ านวนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละราย และ
คณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ภายใต้ค่าตอบแทนที่ระบุไว้ข้างต้น  

ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกล่าว 

มติที่ประชุม  อนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจ าปี 2560 ด้วยคะแนนเสียง 
ดังนี้ 



บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) เลขที่ 1010 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ช้ันที่ 11- 12 ถนนวิภาวดีรังสิต  
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900  
โทรศัพท์ (02) 513-8989 แฟกซ์ (02) 513-9060 ทะเบียนเลขที่ 0107557000292 
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มติที่ลง จ ำนวนเสียงท่ีลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุม 

เห็นด้วย 2,933,623,275 99.9980 
ไม่เห็นด้วย 41,378 0.0014 
งดออกเสียง 17,000 0.0006 
บัตรเสีย 0 - 

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม 

วำระท่ี 7 พจิารณาอนุมตักิารแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ส าหรับปี 2560 

เลขานุการช้ีแจงว่า ตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 
ก าหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกรอบ
ปีบัญชี ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง
ผู้สอบบัญชีจาก KPMG เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยก าหนดให้
ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท 

1. นายวีระชัย รัตนจรัสกุล  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4323 (ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบ
บัญชีของบริษัท และเป็นผู้สอบบัญชีซ่ึงลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทมาแล้วเป็นระยะเวลา 1 ปี 
ตั้งแต่ปี 2559) และ/หรือ 

2. นางสาวสุจิตรา มะเสนา  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8645 (ได้รับการเสนอช่ือให้ได้รับ 
การแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2560) และ/หรือ 

3. นางสาวนารีวรรณ ชัยบันทัด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 9219 (ได้รับการเสนอช่ือให้ได้รับ 
การแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2560) และ/หรือ 

4. นางสาวอรวรรณ ศิริรัตนวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3757 (ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบ
บัญชีของบริษัทมาแล้วเป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่ปี 2559) 

ทั้งนี้ การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2560 ข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้
พิจารณาคัดเลือกจากผู้สอบบัญชีซ่ึงได้เสนอราคาค่าสอบบัญชีและขอบเขตการด าเนินงานมายังบริษัท  
โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงคุณสมบัติและประสบการณ์การท างานของผู้สอบบัญชี  
ซ่ึงภายหลังจากการพิจารณาเห็นว่า KPMG เป็นส านักงานสอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ มีความเช่ียวชาญ 
ในการสอบบัญชี และค่าสอบบัญชีที่เสนอมีความเหมาะสม ทั้งนี้  ผู้ สอบบัญชีทั้ง 4 ท่านดังกล่าว  
ไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อยของบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้น  
รายใหญ่ หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว 
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อนึ่ง ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้  KPMG แต่งตั้งผู้สอบบัญชี 
รายอื่นของ KPMG เข้าท าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทแทนได้ 

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว และเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก 
KPMG เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ส าหรับรอบระยะเวลาส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และก าหนด
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 9,790,000 บาท และเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2559 ในส่วนที่เพิ่มเติมจากวงเงินที่ได้รับอนุมัติใน 
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 อีก จ านวน 180,000 บาท เนื่องจากบริษัทได้จัดตั้งบริษัทย่อยและมี
บัตรส่งเสริมการลงทุนเพิ่มเติม และมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจในการพิจารณา  
จ่ายค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีตามความเหมาะสม ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีมีการตรวจสอบบัญชีของบริษัท และ
บริษัทย่อยของบริษัทอื่นใดเพิ่มเติมนอกเหนือจากการตรวจสอบบัญชีข้างต้น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การบัญชีที่บังคับใช้กับบริษัท และบริษัทย่อยของบริษัท  

 ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกล่าว 

มติที่ประชุม  อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ส าหรับปี 2560 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 

มติที่ลง จ ำนวนเสียงท่ีลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 2,933,741,653 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 - 
บัตรเสีย 0 - 

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน 

วำระท่ี 8 พจิารณาอนุมตักิารออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท คร้ังที่ 2 ซ่ึงจะ
ออกและจดัสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่คดิมูลค่า 

เลขานุการช้ีแจงว่า เนื่องจากบริษัทมีความประสงค์จะออกใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัท ครั้งที่ 2 (“ใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W2”) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วน 
การถือหุ้น (Right Offering) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มฐานทุนของบริษัทให้มีสภาพคล่องมากขึ้น รวมถึง
ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนให้กับบริษัทเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต 

ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W2 
จ านวนไม่เกิน 510,866,470 หน่วย ต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)  
โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วนการจัดสรรที่หุ้นสามัญเดิม จ านวน 10 หุ้น ต่อ 1 หน่วยใบส าคัญแสดงสิทธิฯ  
TFG-W2 (10:1) โดยที่มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ในปัจจุบันเท่ากับหุ้นละ 1 บาท 
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ทั้งนี้ อัตราการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W2 คือ ใบส าคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W2 1 หน่วย  
มีสิทธิซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทได้ 1 หุ้น (1:1) และราคาใช้สิทธิคือ 9.50 บาท ต่อหุ้น (เว้นแต่ในกรณีที่มี 
การปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิซ่ึงระบุไว้ในข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออก
ใบส าคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W2) นอกจากนี้ ในกรณีที่มีเศษของหุ้นหรือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W2 
ภายหลังจากการค านวณการออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมให้ปัดเศษนั้นทิ้ง (หากมี) 

ในการนี้  บริษัทจะก าหนดวันก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิฯ   
TFG-W2 ตามสัดส่วนจ านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Record Date) ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 และ
ให้รวบรวมรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W2 ตามมาตรา 225 แห่ง
พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 รวมทั้งมอบหมายให้
คณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารมีอ านาจ  
ในการพิจารณาแก้ไขก าหนดวันก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิซ้ือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W2  
ตามสัดส่วนจ านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Record Date) และวันรวบรวมรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ
ได้รับการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W2 ตามมาตรา 225 แห่ง  พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ  ตาม 
ความเหมาะสมโดยพิจารณาประโยชน์และผลกระทบที่มีต่อบริษัทเป็นส าคัญ 

นอกจากนี้ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือ
บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารของบริษัทเป็นผู้มีอ านาจพิจารณา ก าหนด แก้ไขเพิ่มเติม 
และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W2 
ดังกล่าว เช่น วันออกใบส าคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W2 การจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W2 เป็นต้น 
รวมถึงมีอ านาจในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการปรับหรือ  
การเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิตามข้อก าหนดสิทธิ รวมทั้ งมีอ านาจในการลงนาม 
ในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอ านาจด าเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจ าเป็นได้ตามสมควร เพื่อให้  
การออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W2 ส าเร็จลุล่วง ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงการให้ข้อมูล 
และการยื่นเอกสารหลักฐานต่อส านักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด กระทรวงพาณิชย์หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการน าใบส าคัญ
แสดงสิทธิฯ TFG-W2 และหุ้นสามัญที่ เกิดจากการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W2 เข้า 
จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย 

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นมีค าถามเกี่ยวกับวาระนี้ ดังนี้  

นายวิชา โชคพงษ์พันธุ ์
(ผู้ถือหุน้) 

ขอสอบถามว่าบริษัทมีแนวโน้มจะเพิ่มทุน หรือไม่ อย่างไร 

ขอสอบถามเพิ่มเติมเรื่องใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 เป็นเมื่อไหร่ และมี
การใช้สิทธิครั้งที่ 1 ไปแล้วหรือไม่ เป็นจ านวนเท่าใด และอัตราการใช้สิทธิของ
ใบส าคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 ที่มีราคาเท่ากับ 9.50 บาท เหมาะสมแล้วหรือไม่ อย่างไร 



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

ตอบค าถามเรื่องการเพิ่มทุนโดยตรง บริษัทยังไม่มีการพิจารณาใด ๆ อย่างไรก็ตาม 
บริษัทมีวาระขออนุมัติการออกใบส าคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 ซ่ึงบริษัทพยายามรักษา
อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นให้อยู่ในระดับที่ดี  

นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ 
(ที่ปรึกษากฎหมาย) 

ตอบค าถามเรื่องใบส าคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 ออกเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 มีอายุ 
3 ปี ซ่ึงจะครบการใช้สิทธคิรั้งสุดท้ายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562  

นางสาวอนงค์ ยุวะหงษ ์
(ที่ปรึกษาทางการเงนิ) 

ตอบค าถามเรื่องการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 ได้ใช้สิทธิไปแล้วเป็น
จ านวนประมาณ 8.6 ล้านหน่วย คิดเป็นเงินประมาณ 20 ล้านบาท นอกจากนี้ อัตรา
การใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 ทางที่ปรึกษาทางการเงินได้ท าประมาณ
การจากแผนธุรกิจของบริษัท รวมทั้งแผนการด าเนินงานที่ค่อนข้างชัดเจน ซ่ึงคาดว่า
การในอีก 3 ปี ราคาใช้สิทธิที่เหมาะสมจะเท่ากับ 9.50 บาท  

ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกล่าว 

มติที่ประชุม  อนุมัติการออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W2 ซ่ึงจะออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ
บริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่คิดมูลค่า ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 

มติที่ลง จ ำนวนเสียงท่ีลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 2,933,742,253 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 1,000 - 
บัตรเสีย 0 - 

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน 

วำระท่ี 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 สืบเนื่องจากกรณีที่บริษัทได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและ
จัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W2 จ านวนไม่เกิน 510,866,470 หน่วย ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทตาม
สัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) บริษัทจึงต้องด าเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียน และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนเพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W2 นั้น 

ทั้งนี้ เนื่องจากมาตรา 136 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด ได้ก าหนดไว้ว่า บริษัทจะเพิ่มทุนจากจ านวน 
ที่จดทะเบียนไว้แล้วโดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้นได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจ าหน่ายและได้รับช าระเงินค่าหุ้น



บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) เลขที่ 1010 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ช้ันที่ 11- 12 ถนนวิภาวดีรังสิต  
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ครบถ้วนแล้ว เว้นแต่ กรณีหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจ าหน่ายนั้นเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือ
ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้น  

เนื่องจาก เพื่อให้บริษัทสามารถด าเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทได้ตามที่กฎหมายก าหนด บริษัทจึง
ต้องด าเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจ 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 มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และไม่ตัดหุ้นที่ออกไว้เพื่อรองรับการจัดสรร
ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 1 (“ใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W1”) 
จ านวน 501,329,242 หุ้น (ซ่ึงได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2559 เมื่อวันที่ 28 
เมษายน 2559 ให้ออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน จ านวน 510,000,000 หุ้น)  

ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกล่าว 

มติที่ประชุม  อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 6,058 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 5,610,000,000 
บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 5,609,993,942 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจ าหน่ายของบริษัท 
จ านวน 6,058 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 

มติที่ลง จ ำนวนเสียงท่ีลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุม
และมีสิทธอิอกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 2,933,786,153 99.9993 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 21,000 0.0007 
บัตรเสีย 0 - 

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธอิอกเสียงลงคะแนน 

วำระท่ี 10 พจิารณาอนุมตักิารแก้ไขเพิม่เตมิหนังสือบริคณห์สนธิเพือ่ให้สอดคล้องกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 

เลขานุการช้ีแจงว่า สืบเนื่องจากการที่บริษัทได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุน  
จดทะเบียนของบริษัทในวาระที่ 9 นั้น ดังนั้น บริษัทจึงมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ
ของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าว โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้
แทน 

ทุนจดทะเบียน จ านวน   5,609,993,942 บาท (ห้าพันหกร้อยเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสามพันเก้า
ร้อยส่ีสิบสองบาทถ้วน) 

แบ่งออกเป็น 5,609,993,942 หุ้น (ห้าพันหกร้อยเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสามพันเก้า
ร้อยส่ีสิบสองหุ้น) 

มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) 



บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) เลขที่ 1010 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ช้ันที่ 11- 12 ถนนวิภาวดีรังสิต  
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โดยแยกออกเป็น:   
หุ้นสามัญ  5,609,993,942 หุ้น (ห้าพันหกร้อยเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสามพันเก้า

ร้อยส่ีสิบสองหุ้น) 
หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น ( - )” 

ทั้งนี้  ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายให้ด าเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ  
ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค าเพื่อให้เป็นไปตามค าส่ังของ
นายทะเบียน 

ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกล่าว 

มติที่ประชุม  อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
ของบริษัท และมอบหมายให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายให้ด าเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค าเพื่อให้เป็นไป
ตามค าส่ังของนายทะเบียน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้  

มติที่ลง จ ำนวนเสียงท่ีลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุม
และมีสิทธอิอกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 2,933,807,153 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 1,000 0.0000 
บัตรเสีย 0 - 

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธอิอกเสียงลงคะแนน 

วำระท่ี 11 พิจำรณำอนุมตักิารเพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษัท 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  

เลขานุการช้ีแจงว่าตามมาตรา 136 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35 ก าหนด
ไว้ว่า บริษัทจะเพิ่มทุนจากจ านวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น  

สืบเนื่องจากบริษัทมีความประสงค์ที่จะออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W2 จ านวนไม่เกิน 
510,866,470 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า 
และออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W1 ดังนั้น บริษัทจึง
มีความจ าเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อรองรับการออกและจัดสรรใบส าคัญใช้สิทธิตาม
ใบส าคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W2 และเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W1 ดังกล่าว 
โดยการเพิ่มทุนจดทะเบียนจ านวนไม่เกิน 528,166,470 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 5,609,993,942 
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บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียน 6,138,160,412 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจ านวนไม่เกิน 528,166,470 หุ้น  
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น
พร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ 

อนึ่งภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าว ทุนจดทะเบียนของบริษัทจะแบ่งออกเป็น (1) ทุนช าระแล้ว
จ านวน 5,108,664,700 บาท (2) ทุนจดทะเบียนที่รองรับใบส าคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W1 จ านวน 
501,329,242 บาท (3) ทุนจดทะเบียนที่เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W1 
ตามข้อ 1.5.3 เงื่อนไขของการปรับสิทธิใบส าคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W1 แห่ง ข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและ
หน้าที่ของผู้ออกใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 1 จ านวนไม่เกิน 17,300,000 
หุ้น และ (4) ทุนจดทะเบียนที่เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับใบส าคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W2 จ านวน 510,866,470 บาท 

ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกล่าว 

มติที่ประชุม  อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวนไม่เกิน 528,166,470 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 
5,609,993,942 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 6,138,160,412 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจ านวนไม่เกิน 
528,166,470 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการออกและจัดสรรใบส าคัญใช้สิทธิตามใบส าคัญ
แสดงสิทธิฯ TFG-W2 จ านวนไม่เกิน 510,866,470 หุ้น และเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบส าคัญ 
แสดงสิทธิฯ TFG-W1 จ านวนไม่เกิน 17,300,000 หุ้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้  

มติที่ลง จ ำนวนเสียงท่ีลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุม
และมีสิทธอิอกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 2,933,791,153 99.9994 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 17,000 0.0006 
บัตรเสีย 0 - 

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธอิอกเสียงลงคะแนน 

วำระท่ี 12 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน 
ของบริษัท  

เลขานุการช้ีแจงว่า สืบเนื่องจากการที่บริษัทได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุน 
จดทะเบียนของบริษัทในวาระที่  11 นั้น ดังนั้น บริษัทจึงมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ 
บริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าว โดยให้ใช้
ข้อความต่อไปนี้แทน 
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ทุนจดทะเบียน จ านวน   6,138,160,412 บาท (หกพันหนึ่งร้อยสามสิบแปดล้านหนึ่งแสน
หกหมื่นส่ีร้อยสิบสองบาทถ้วน) 

แบ่งออกเป็น 6,138,160,412 หุ้น (หกพันหนึ่งร้อยสามสิบแปดล้านหนึ่งแสน
หกหมื่นส่ีร้อยสิบสองหุ้น) 

มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) 
โดยแยกออกเป็น:   
หุ้นสามัญ 6,138,160,412 หุ้น (หกพันหนึ่งร้อยสามสิบแปดล้านหนึ่งแสน

หกหมื่นส่ีร้อยสิบสองหุ้น) 
หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น ( - )” 

ทั้งนี้  ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายให้ด าเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ  
ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค าเพื่อให้เป็นไปตามค าส่ังของ
นายทะเบียน  

ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกล่าว 

มติที่ประชุม  อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริษัท และมอบหมายให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายให้ด าเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค าเพื่อให้เป็นไป
ตามค าส่ังของนายทะเบียน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 

มติที่ลง จ ำนวนเสียงท่ีลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุม
และมีสิทธอิอกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 2,933,776,153 99.9987 
ไม่เห็นด้วย 20,000 0.0007 
งดออกเสียง 17,000 0.0006 
บัตรเสีย 0 - 

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธอิอกเสียงลงคะแนน  

วำระท่ี 13 พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรหุ้นเพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษัท  

เลขานุการช้ีแจงว่า สืบเนื่องจากกรณีที่บริษัทได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุน  
จดทะเบียนโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 528,166,470 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อ
รองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W2 และเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบส าคัญ 
แสดงสิทธิฯ TFG-W1 โดยมีรายละเอียดในวาระที่ 11 นั้น บริษัทจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรร
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หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจ านวนไม่เกิน 528,166,470 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 

1. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จ านวนไม่เกิน  510,866,470 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ  
1 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W2 

2. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จ านวนไม่เกิน 17,300,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท  
เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W1  ตามข้อ 1.5.3 เงื่อนไขของการปรับสิทธิ
ใบส าคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W1 แห่ง ข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบส าคัญแสดงสิทธิที่
จะซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 1  อย่างไรก็ดี บริษัทยังไม่สามารถค านวณอัตราการ 
ปรับสิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W1 ได้ในขณะนี้ เนื่องจากในการค านวณราคา และอัตรา 
การใช้สิทธิใหม่นั้น จะต้องค านวณโดยใช้ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทที่ได้ก าหนดไว้
เท่ากับราคาเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ้นสามัญของบริษัทที่มีการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 7 วันท าการติดต่อกันก่อนวันแรกที่ผู้ถือหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการได้รับ
ใบส าคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W2 (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XW) ซ่ึงปัจจุบันบริษัท
ยังไม่สามารถค านวณได้ ในการนี้ จึงได้ประมาณการหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการปรับสิทธิของ
ใบส าคัญแสดงสิทธิฯ  TFG-W1 ทั้งนี้ บริษัทจะสามารถค านวณราคาการใช้สิทธิที่มีการเปลี่ยนแปลง
ได้ในวันที่ 28 เมษายน 2560 ซ่ึงเป็นวันแรกที่ผู้ถือหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซ้ือหลักทรัพย์ที่
ออกใหม่ของบริษัท 

ทั้งนี้ เงื่อนไขและรายละเอียดของใบส าคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W2 ปรากฏตาม สรุปรายละเอียดส าคัญของ
ใบส าคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W2 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้  

นอกจากนี้ ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือ
บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้มีอ านาจพิจารณา ก าหนด แก้ไขเพิ่มเติม และ
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึง  
มีอ านาจในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตรา
การใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิตามข้อก าหนดสิทธิ รวมทั้งมีอ านาจในการลงนามในเอกสารใด ๆ  
ที่เกี่ยวข้อง และมีอ านาจด าเนินการต่าง ๆ ที่จ าเป็นและสมควร อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน  
ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงการให้ข้อมูลและการยื่นเอกสารหลักฐานต่อส านักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด กระทรวงพาณิชย์ หรือ หน่วยงาน  
อื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้อง ตลอดจนการน าหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย 

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นมีค าถามเกี่ยวกับวาระนี้ ดังนี้  

นายบัณฑิตย์ สุจริตจนัทร ์
(ผู้ถือหุน้) 

สอบถามเรื่องการเพิ่มทุนเพื่อปรับสิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 มีราคาใช้
สิทธิเท่ากับ 2.50 บาท และใบส าคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 เท่ากับ 9.50 บาท จะมี 
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การเปลี่ยนแปลงอย่างไรหรือไม่ 

นางสาวอนงค์ ยุวะหงษ ์
(ที่ปรึกษาทางการเงนิ) 

ตอบค าถามเรื่องการเพิ่มทุนเพื่อปรับสิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 นั้น เป็น
การประมาณการเพื่อรองรับราคาตลาดหากราคาหุ้นมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นที่เป็น
เงื่อนไขตามข้อก าหนดสิทธิ จะต้องออกหุ้นเพื่อรองรับใบส าคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 
ด้วย แต่ทั้งนี้ หากราคาเท่ากับปัจจุบันนี้ ใบส าคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 จะไม่มีการปรับ
สิทธิแต่อย่างใด 

นางสาวจิณพักตร์ พรพิบูลย ์

(ผู้ถือหุน้) 

สอบถามเรื่องผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทที่จะได้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 
จะซ้ือหุ้นของบริษัทได้ถึงวันที่เท่าไหร่ 

นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ 

(ที่ปรึกษากฎหมาย) 

วันที่จะได้สิทธิวันสุดท้าย คือวันที่ 27 เมษายน 2560 

ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกล่าว 

มติที่ประชุม  อนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวนไม่เกิน 528,166,470 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ  
1 บาท ดังนี้ ก) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W2 จ านวนไม่เกิน 510,866,470 หุ้น  
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และ ข) เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิ TFG-W1  ตามข้อ 1.5 .3 
เงื่อนไขของการปรับสิทธิใบส าคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W1 แห่ง ข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออก
ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 1 จ านวนไม่เกิน 17,300,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 1 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้  

มติที่ลง จ ำนวนเสียงท่ีลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 2,933,811,755 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 1,400 0.0000 
งดออกเสียง 0 - 
บัตรเสีย 0 - 

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน 

วำระท่ี 14 พจิารณาอนุมตักิารออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงนิไม่เกนิ 6,000,000,000 บาท  

เลขานุการช้ีแจงว่า สืบเนื่องจากบริษัทมีความประสงค์ที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในวงเงินต้นไม่เกิน 
6,000,000,000 บาท หรือในสกุลเงินอื่นในจ านวนที่เทียบเท่า โดยมีรายละเอียดเบื้องต้น ดังนี้ 

วัตถุประสงค์ของ
การใช้เงิน 

: เพื่อขยายธุรกิจของบริษัท และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทในอนาคต
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ประเภทหุ้นกู้ : หุ้นกู้ทุกประเภทและรูปแบบ ซ่ึงอาจเป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิชนิด
ทยอยคืนเงินต้น หรือคืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบก าหนดไถ่ถอน มีประกัน
หรือไม่มีประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือเป็นหุ้นกู้อนุพันธ์ ทั้งนี้ 
ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ 
ในแต่ละคราว 

มูลค่ารวมของหุ้น
กู ้

: ไม่เกิน 6,000,000,000 บาท หรือในสกุลเงินอื่นในจ านวนที่เทียบเท่า 

ทั้งนี้ บริษัทสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม และ/หรือ ออกและเสนอ
ขายหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการไถ่ถอนไปแล้วได้ภายในวงเงินดังกล่าว 
โดยวงเงินต้นของหุ้นกู้ที่บริษัทออกจ าหน่ายแล้วในขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมี
จ านวนเงินไม่เกินวงเงินดังกล่าว 

การเสนอขาย : เสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียวหรือหลายคราว และ/หรือ เป็นโครงการ และ/หรือ 
ในลักษณะหมุนเวียน (revolving) ภายในประเทศ หรือในต่างประเทศ 
ต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/
หรือ เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนประเภทสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่
ทั้งหมด หรือบางส่วน ซ่ึงอาจแบ่งเป็นการเสนอขายในครั้งเดียว หรือหลายครั้ง
ก็ได้ตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(“คณะกรรมการ ก.ล.ต.”) และ/หรือส านักงาน ก.ล.ต. และ/หรือกฎระเบียบ 
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้น 

อัตราดอกเบี้ย : ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้น ๆ หรือตาม
ข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ได้ออกในคราวนั้น ทั้งนี้ ให้อยู่ภายใต้บังคับ
ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือส านักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ
ประกาศหรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ออกและ
เสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว 

อาย ุ : ส าหรับหุ้นกู้ระยะส้ันไม่เกิน 270 วัน และส าหรับหุ้นกู้ระยะยาวไม่เกิน 10 ปี 
โดยขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ หรือตามข้อตกลง
และเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ได้ออกในคราวนั้น ทั้งนี้ ให้อยู่ภายใต้บังคับของ
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือส านักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ ประกาศ
หรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ออกและเสนอขาย
หุ้นกู้ในแต่ละคราว 

การไถ่ถอนก่อน
ก าหนด 

: ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนก าหนด ทั้งนี้ เป็นไปตาม
ข้อก าหนดและเงื่อนไขในการออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว 



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

 

22 
 

 

เงื่อนไขอื่น ๆ : มอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/
หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
มอบหมาย มีอ านาจด าเนินการดังต่อไปนี้ 

1) ก าหนดรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ ข้อจ ากัดและเงื่อนไข 
อื่น ๆ ของหุ้นกู้  เ ช่น ประเภท หรือชนิดของหุ้นกู้ที่จะออกใน 
แต่ละครั้ง มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย  
การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ วิธีการออกและเสนอขาย วิธีการจัดสรร 
รายละเอียดการเสนอขาย การไถ่ถอนก่อนก าหนด และการจดทะเบียน
ในตลาดรองใด ๆ (ถ้ามี) รวมทั้งก าหนดหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และ
รายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละ
ประเภท แต่ละชนิดในแต่ละครั้ง รวมทั้งให้มีอ านาจในการด าเนินการ
ใด ๆ อันจ าเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้น ๆ 
ให้ส าเร็จและเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด  

2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผู้จัดจ าหน่ายและรับประกัน  
การจัดจ าหน่าย และ/หรือ สถาบันการจัดอันดับความน่าเช่ือถือของ  
ผู้ออกหลักทรัพย์ และ/หรือ หลักทรัพย์ และ/หรือ บุคคลอื่นใดในกรณี
ที่จะต้องมีการแต่งตั้งตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องหรือในกรณีอื่นใดตามที่
เห็นควร 

3) ติดต่อ เจรจา เข้าท า ลงนาม แก้ไขในสัญญา Underwriting Agreement 
หรือสัญญา Placement Agreement และ/หรือสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
และ/หรือ เอกสารต่าง ๆ รวมถึงติดต่อให้ข้อมูล ยื่นค าขอและเอกสาร
หลักฐานต่าง ๆ กับส านักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานอื่นใด 
ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขาย
หุ้นกู้ดังกล่าว ตลอดจนด าเนินการใด ๆ ที่ เกี่ยวข้องหรือจ าเป็น  
ได้ทุกประการตามที่เห็นควร เป็นต้น 

ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกล่าว 

มตทิี่ประชุม  อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในวงเงินต้นไม่เกิน 6,000,000,000 บาท หรือในสกุลเงินอื่นในจ านวน 
ที่เทียบเท่า โดยมีรายละเอียดตามที่บริษัทก าหนด ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้  

มติที่ลง จ ำนวนเสียงท่ีลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุม
และมีสิทธอิอกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 2,933,783,255 99.9988 



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

 

23 
 

 

มติที่ลง จ ำนวนเสียงท่ีลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุม
และมีสิทธอิอกเสียงลงคะแนน 

ไม่เห็นด้วย 35,900 0.0012 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บัตรเสีย 0 - 

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธอิอกเสียงลงคะแนน 

วำระท่ี 15 พิจำรณำเรื่องอื่น ๆ (ถ้ำมี)  

นอกจากนี้มีผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องต่าง ๆ ที่ส าคัญ ดังนี้ 

นายแดน หวานอารมย ์
(ผู้ถือหุน้) 

สอบถามจากรายงานการประจ าปีหน้า 19 รายได้จากธุรกิจไก่มีสัดส่วนร้อยละ 64.29 
ของรายได้รวม ซ่ึงมีสัดส่วนที่สูงกว่าธุรกิจสุกรค่อนข้างมาก จึงอาจถือเป็นการพึ่งพา
รายได้ จึงขอให้พิจารณาเพิ่มสัดส่วนรายได้จากธุรกิจสุกรให้มากขึ้น 

สอบถามเพิ่มเติมกรณีไข้หวัดนก มีผลกระทบต่อบริษัทหรือไม่ อย่างไร 

สอบถามเรื่องหุ้นกู้ที่ขออนุมัติผู้ถือหุ้นเป็นการ Refinance หรือ General Mandate 

สอบถามเรื่องบริษัทมีแนวโน้มจะท าธุรกิจเนื้อวัวแปรรูป อาหารทะเล ปลาแปรรูป
หรือไม่ อย่างไร 

สอบถามเรื่องบริษัทมีทิศทางการด าเนินธุรกิจภายใน 3 - 5 ปี เป็นอย่างไร  

นายเชิดศักดิ์ กู้เกียรตนิันท ์
(ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ) 

ขอช้ีแจงว่าในปี 2560 บริษัทพยายามขยายธุรกิจเข้าสู่สุกรช าแหละเพิ่มขึ้น เพื่อรักษา
ราคาให้มีเสถียรภาพมากขึ้น โดยบริษัทสร้างโรงช าแหละสุกรเพิ่มในจังหวัด
ขอนแก่นและจังหวัดชลบุรี ปัจจุบันสุกรมียอดจ าหน่ายประมาณ 70,000 ตัวต่อเดือน 
แต่ทั้งนี้ในปีนี้ราคาของสุกรไม่ค่อยดี แต่ราคาไก่ค่อนข้างดี 

ส าหรับไข้หวัดนก บริษัทมีทีมสัตวแพทย์และทีมงานสัตวบาล เพื่อป้องตัวกันให้ทัน
ต่อเหตุการณ์ มีการบริหารฟาร์มที่ดี โดยเช้ือโรคจะส่งผลกับกลุ่มผู้ประกอบการขนาด
เล็กค่อนข้างมาก แต่สร้างผลดีด้านราคาให้กับบริษัทรายใหญ่ ซ่ึงมีระบบการเลี้ยง  
การป้องตัวที่มีประสิทธิภาพ 

ส าหรับเรื่องหุ้นกู้ที่ขออนุมัติเป็น General Mandate การประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อรองรับ
การขยายตัวในอนาคตของบริษัท ให้มีความคล่องตัวมากขึ้น และไม่ต้องกังวลว่า
บริษัทจะก่อหนี้มากเกินไป เนื่องจากบริษัทมีเพดานการก่อหนี้ที่ได้ก าหนดไว้อยู่แล้ว 
ปัจจุบันบริษัทมีอัตราส่วน D/E เท่ากับ 1.5 เท่า นอกจากนี้ ยังสามารถช่วยบริษัท 
ในการปรับระดับสัดส่วน หนี้สินหมุนเวียนกับสินทรัพย์หมุนเวียนให้อยู่ในระดับที่



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

 

24 
 

 

เหมาะสม โดยล่าสุดบริษัท ทริส เรทติ้ง จ ากัด จัดอันดับบริษัทได้เท่ากับระดับ BBB- 

ส าหรับเรื่องแนวโน้มจะท าธุรกิจเนื้อวัวแปรรูป อาหารทะเล ปลาแปรรูป นั้น บริษัท
ยังไม่มีแนวโน้มในการเข้าท าธุรกิจอื่นไม่ไม่ใช่ธุรกิจหลักของบริษัท โดยบริษัท
พยายามท าส่ิงที่บริษัทมีความรู้ ความเชี่ยวชาญอยู่แล้ว เช่น การเข้าไปซื้อหุ้นในบริษัท 
บิ๊ก ฟู้ดส์ เป็นการเพิ่มขนาดของธุรกิจบริษัท และธุรกิจแปรรูปไก่ที่ก าลังก่อสร้าง 

ส าหรับทิศทางของบริษัท ในปีนี้บริษัทมีแผนจะเติบโตประมาณร้อยละ 15 โดยในปี
นี้ปริมาณการผลิตอาหารสัตว์ เท่ากับ 120,000 ตันต่อเดือน จากปีก่อนประมาณ 
80,000 - 90,000 ตันต่อเดือน ส าหรับธุรกิจสุกรปีก่อนมีจ านวน 54,000 ตัวต่อเดือน 
และประมาณการปีนี้เท่ากับ 65,000 ตัว หากรวมกับเวียดนามจะประมาณ 70,000 ตัว 
ส าหรับธุรกิจไก่ เพิ่มทั้งทางด้านปริมาณและราคา ซ่ึงยังพอมีก าลังการผลิตที่เหลืออยู่ 
โดยทิศทางบริษัมจะไปแนวทางเขา้ใกล้ลูกค้ามากขึ้น (Closer to customers) ในปีหน้า
จะมีโรงงานแปรรูปไก่ เพื่อส่งออก โดยตลาดดิบมีความคล่องตัวสูง  แต่มี 
ความเส่ียงด้านราคา แต่ตลาดแปรรูป มีความคล่องตัวต่ า แต่มีราคาเสถียร เนื่องจาก
เป็นการผูกกับลูกค้าน้อยรายแต่จ าหน่ายได้ในปริมาณมาก ซ่ีงเป็นการลดความเส่ียง
ด้านราคาได้บางส่วน 

นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา 
(ประธานกรรมการ) 

กล่าวเสริมเรื่องหุ้นกู้ว่า เข้าใจว่าบริษัทมีความต้องการอัตราดอกเบี้ ยในระดับต่ า 
เนื่องจากแนวโน้มดอกเบี้ยของตลาดโลกมีแนวโน้มสูงขึ้น 

นายอภิสิทธิ์ บูรณกานนท์ 
(ผู้ถือหุน้) 

สอบถามเรื่องธุรกิจไก่ ส่งออกไปประเทศใดบ้าง และส่งออกเนื่อไก่ดิบและปรุงสุก
ประมาณร้อยละเท่าไหร่ 

สอบถามเรื่องประเทศที่ส่งออกพันธ์ุไก่ได้รับผลกระทบจากไข้หวัดนก หากบริษัท
เพิ่มก าลังการผลิต แล้วอาเบอร์เคเคอร์จะสามารถเพิ่มไก่พันธ์ุให้กับบริษัทได้เพียงพอ
หรือไม ่

สอบถามเรื่องรายละเอียดของโรงงานแปรรูปสุกรที่จังหวัดขอนแก่นและชลบุรี 

นายเชิดศักดิ์ กู้เกียรตนิันท ์
(ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ) 

ตอบค าถามเรื่องเนื้อไก่ดิบแช่แข็ง บริษัทส่งออกประเทศญี่ปุ่นและยุโรปเป็นหลัก  
มีมาเลเซียบ้าง และก าลังเปิดตลาดเกาหลี ส่วนสินค้าปรุงสุกยังไม่มี การส่งออก 
เนื่องจากตอนนี้บริษัทมีสินค้าแปรรูปเฉพาะไส้กรอกไก่ ซ่ึงจ าหน่ายภายในประเทศ  
มีการผลิตอยู่ประมาณ 25 ตันต่อวัน โดยมีแผนจะขยายปริมาณการผลิตให้เต็มก าลัง
การผลิตที่เท่ากับ 60 ตัวต่อวัน 

ผู้ถือหุ้น สอบถามเรื่องประเทศที่ส่งออกพันธ์ุไก่ได้รับผลกระทบจากไข้หวัดนก หากบริษัท
เพิ่มก าลังการผลิต แล้วอาเบอร์เคเคอร์จะสามารถเพิ่มไก่พันธ์ุให้กับบริษัทได้เพียงพอ
หรือไม่ และอยากทราบรายละเอียดของโรงงานแปรรูปสุกรที่จังหวัดขอนแก่นและ
ชลบุรี 
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นายเชิดศักดิ์ กู้เกียรตนิันท ์
(ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ) 

ตอบค าถามเรื่องการพึ่งพาพันธ์ุไก่ โดยปัจจุบันบริษัทก็ไม่ได้พึ่งพาอาเบอร์เอเคอร์
เพียงเจ้าเดียว บริษัทก็มีแนวจะเพิ่มเจ้าอ่ืนเพื่อขยายก าลังการผลิตด้วย 

ส าหรับเรื่องการแปรรูปสุกร บริษัทพิจารณาว่าราคาหมูช าแหละจะเสถียรมากกว่าหมู
เป็น โดยบริษัทเริ่มร่วมมือกับโลตัส เพื่อจ าหน่ายสุกรช าแหละ ที่โรงงานปราจีนบุรี 
ซ่ึงเป็นฝั่งตะวันออกที่ปีก่อน เป็นโรงงานขนาดเล็ก ต่อมาจึงขยายมาที่ฝั่งอีสาน ที่
จังหวัดขอนแก่น และเพิ่มฝั่งตะวันออกอีกที่จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้ บริษัทยังมีคู่ค้ารายอื่น
อีก เช่น หมูอินเตอร์ โดยมาเปิดสาขาเพิ่มที่ภาคเหนือตอนล่างและอีสาน เพื่อไม่ให้
เกิดการพึ่งพาลูกค้ารายใดที่มากเกินไป 

 

ปิดประชุมเวลา 12.00 น.   

 

                                                        
 (นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา) 

ประธานทีป่ระชุม 


