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รำยงำนกำรประชุมสำมญัผู้ถอืหุ้นประจ ำปี 2564 

ผ่ำนส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ (E-AGM)  
ของ 

บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  

 

วนัและเวลำทีป่ระชุม 

ประชุมเม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชก าหนดวา่ดว้ยการ
ประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ถ่ายทอด ณ ส านกังานใหญ่ของบริษทั ไทยฟู้ ดส์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) 
เลขท่ี 1010 อาคารชินวตัรทาวเวอร์ 3 ชั้นท่ี 12 ถนนวภิาวดีรังสิต แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900 

เร่ิมกำรประชุม 

 นายวรีะศกัด์ิ อึงขจรกลุ ประธานกรรมการบริษทั ท าหนา้ท่ีเป็นประธานท่ีประชุมผูถื้อหุ้น (“ประธำนฯ”) และได้
มอบหมายให้ นางสาวศิริลกัษณ์ ตั้งวิบูลยพ์าณิชย ์ เลขานุการบริษทั ท าหนา้ท่ีเลขานุการท่ีประชุม (“เลขำนุกำร”) นางสาว   
ช่อมาศ เหลืองค าชาติ ผูจ้ดัการฝ่ายบริหารการลงทุนและงบประมาณ และนางสาววิภารัตน์ ทิมประเทือง ในฐานะท่ีปรึกษา
กฎหมายของบริษทั (“ทีป่รึกษำกฎหมำย”) เป็นผูด้  าเนินการประชุม และน าเสนอรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 ของบริษทัจดัข้ึนผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชก าหนดวา่ดว้ยการ
ประชุมผา่นสืออิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. 2563โดยใชร้ะบบของบริษทั ควดิแลบ จ ากดั ซ่ึงเป็นระบบท่ีสอดคลอ้งกบัประกาศของ
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมในเร่ืองมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และเป็นบริษทัท่ีผ่านการรับรองระบบควบคุมการประชุม จากส านักงานพฒันาธุรกรรมทาง
อิเลก็ทรอนิกส์ (ETDA) โดยมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง เป็นจ านวน 10 ราย นบัรวมจ านวนหุ้น 1,294,700,523 หุ้น 
และโดยการมอบฉนัทะจ านวน 61 ราย นบัรวมจ านวนหุ้น 3,581,476,766 หุ้น ดงันั้น รวมจ านวนผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุม
จ านวน 71 ราย นบัรวมจ านวนหุน้ 4,876,177,289 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 86.9570 ของหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมดของบริษทั 
ซ่ึงมีจ านวนผูถื้อหุน้มากกวา่ 25 ราย และมีจ านวนหุน้รวมกนัเกินกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายทั้งหมด ครบเป็นองค์
ประชุมตามท่ีกฎหมาย และขอ้บงัคบัของบริษทัก าหนด 

 ทั้งน้ี ไดแ้นะน ากรรมการ ผูบ้ริหาร ท่ีปรึกษาทางการเงิน ท่ีปรึกษากฎหมาย  ผูส้อบบญัชี และตวัแทนอิสระในการ
นบัคะแนนท่ีเขา้ร่วมประชุมของบริษทั ซ่ึงประกอบดว้ย 

กรรมกำรทีเ่ข้ำร่วมประชุม ดงันี ้(คดิเป็นกรรมกำรเข้ำร่วมประชุมร้อยละ 100 ของกรรมกำรทั้งหมด) 

1)  นายวรีะศกัด์ิ  อึงขจรกลุ ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 

2)  นายเวทย ์ นุชเจริญ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

3)  นายอสันี  ทรัพยวณิช กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

4)  นายอุดมศกัด์ิ  นิติมนตรี กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
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5)  นายประสิทธ์ิ  วสุภทัร กรรมการอิสระ 

6)  นายวนิยั เตียวสมบูรณ์กิจ กรรมการ 

7)  นายเพชร  นนัทวสิยั กรรมการ 

8)  นางสาวศิริลกัษณ์  ตั้งวบูิลยพ์าณิชย ์ กรรมการ 

ผู้บริหำรทีเ่ข้ำร่วมประชุม ดงันี ้

1)  นายสุกนัย ์ ท าผล ผูช่้วยประธานอาวุโสกลุ่มงานโรงช าแหละไก่และโรงงาน      
ไสก้รอก 

ทีป่รึกษำทำงกำรเงนิ จำก บริษัท ทีป่รึกษำ เอเซีย พลัส จ ำกดั 

1)  นางสาวสุวมิล  ศรีโสภาจิต 

ทีป่รึกษำกฏหมำย จำก บริษัท กดุัน่ แอนด์ พำร์ทเนอร์ส จ ำกดั  

1)  นายคม   วชิรวราการ 

2)  นางสาวพลอย  มณีปักษิณ 

3)  นางสาววภิารัตน์  ทิมประเทือง 

ผู้สอบบัญชี จำก บริษัท เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบัญชี จ ำกดั 

1)  นางสาวสุจิตรา  มะเสนา 

2)  นางสาวเชาวนี  ไชยสง่า 

และตวัแทนอิสระในการร่วมนบัคะแนนแต่ละวาระ จาก บริษทั ควดิแลบ จ ากดั  

ทั้ งน้ี บริษัทได้เชิญตัวแทนจากส านักงานกฎหมายภายนอกเขา้ร่วมประชุมในฐานะผูต้รวจการการประชุม 
(Inspector) เพ่ือใหก้ารลงคะแนนเสียงเป็นไปดว้ยความโปร่งใส และเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 

 เพ่ือเป็นการส่งเสริมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และเป็นการปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนั ก่อนการ
ประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้นคร้ังน้ี บริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุม รายช่ือบุคคลเพ่ือ
เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั และส่งค าถามเก่ียวกบัการประชุมล่วงหนา้ ส าหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564ได้
เปิดโอกาสดงักล่าวในช่วงเวลาระหวา่งวนัท่ี 15 มกราคม 2564 ถึง วนัท่ี 15 กมุภาพนัธ์ 2564 ซ่ึงปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอ
วาระเพ่ิมเติม และไม่มีการเสนอช่ือผูท่ี้มีคุณสมบติัเหมาะสมท่ีจะไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทัล่วงหนา้ รวมทั้งไม่มี
การส่งค าถามเก่ียวกบัการประชุมล่วงหนา้ ซ่ึงก่อนเร่ิมพิจารณาวาระต่าง ๆ เพ่ือใหก้ารประชุมเป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดีในส่วนของการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุม บริษทัจึงไดช้ี้แจงวิธีการปฏิบติัในการลงคะแนนและการนับ
คะแนนเสียง ดงัน้ี 

1. การออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุม ผูถื้อหุน้ทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุน้ท่ีตนถือ โดยให้นบั
หน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 
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2. ผูถื้อหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงของท่าน โดยกดปุ่มสัญลกัษณ์เคร่ืองหมายถูกในเมนูล าดบัท่ี 1 ทางแถบ
เมนูท่ีปรากฎอยูท่างซา้ยมือ หลงัจากนั้นจะปรากฎวาระต่างๆท่ีสามารถลงคะแนนเสียงได ้ให้ท่านท าการ
ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยกดปุ่มใดปุ่มหน่ึงของปุ่ม เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง และกด
ปุ่ม “ส่ง” เพ่ือยนืยนัการลงคะแนนเสียงของท่าน  

ทั้งน้ี ท่านสามารถลงคะแนนเสียง/ เปล่ียนแปลงคะแนนเสียง หรือแกไ้ขคะแนนเสียงของท่านในแต่ละ
วาระไดจ้นกวา่ท่ีประชุมจะประกาศใหปิ้ดการลงคะแนนเสียงของวาระนั้นๆ 

3. ผูถื้อหุน้ท่ีไม่ออกเสียงลงคะแนนในโปรแกรมลงคะแนนเสียง หรือไม่กดลงคะแนนเขา้ในระบบ จะถือวา่
มีมติเห็นดว้ย ตามท่ีประธานเสนอต่อท่ีประชุม 

4. กรณีผูถื้อหุน้ท่ีท าหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ใหผู้อ่ื้นเขา้ร่วมประชุม หรือมอบให้กรรมการหรือกรรมการ
อิสระออกเสียง และก าหนดให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องผูถื้อหุ้นหรือผู ้
มอบฉนัทะ ผูรั้บมอบฉนัทะจะลงคะแนนเสียงตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้หรือผูม้อบฉนัทะ 

5. กรณีผูถื้อหุ้นท่ีท าหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ในกรณีของผูถื้อหุ้นต่างประเทศ ซ่ึงแต่งตั้งคสัโตเดียนใน
ประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ สามารถแยกลงคะแนน เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง คราว
เดียวกนัในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงท่ีจะท าการลงคะแนนเท่ากบัจ านวนหุน้ท่ีตนถือ 

6. ฐานคะแนนเสียงและจ านวนผูถื้อหุน้ในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากนั เน่ืองจากการทยอยเขา้ระบบประชุมของ
ผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะ ท าใหจ้ านวนผูเ้ขา้ร่วมประชุมแต่ละวาระอาจไม่เท่ากนั 

7. กรณีการลงคะแนนในวาระท่ี 5 พิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งพน้จากต าแหน่ง
ตามวาระ ขอเรียนวธีิการลงคะแนนเสียงดงัน้ี  

- ผูถื้อหุน้ท่ีท าหนงัสือมอบฉนัทะ ใหผู้อ่ื้นเขา้ร่วมประชุม หรือมอบฉนัทะให้กรรมการออกเสียง และ
ก าหนดให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผูถื้อหุ้นหรือผูม้อบฉันทะ
บริษทัจะลงคะแนนเสียงตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้ หรือผูม้อบฉนัทะ  

- บริษทัจะเสนอให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยบริษทัจะอ่านช่ือกรรมการท่ีไดรั้บ
การเสนอช่ือแต่ละคน ขอความกรุณาผูถื้อหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียง เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองด
ออกเสียงโดยกดปุ่มสญัลกัษณ์เคร่ืองหมายถูกในเมนูล าดบัท่ี 1 ทางแถบเมนูท่ีปรากฎอยูท่างซา้ยมือ 

ในการรวมคะแนน การนบัผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ จะนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ในท่ีประชุม 
เฉพาะท่ีออกเสียงไม่เห็นดว้ย และ/หรือ งดออกเสียง แลว้น าไปหักออกจากจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นในท่ีประชุม โดย
ส่วนท่ีเหลือจะถือวา่เป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ย ทั้งน้ี ไดน้บัรวมคะแนนเสียงท่ีผูม้อบฉันทะไดล้งคะแนนมาในหนงัสือมอบ
ฉนัทะเรียบร้อยแลว้ ซ่ึงไดบ้นัทึกคะแนนเสียงดงักล่าวไวล่้วงหนา้ในตอนท่ีลงทะเบียนเขา้ประชุมแลว้ 

ทั้งน้ี ผูถื้อหุ้นสามารถดูผลคะแนนไดโ้ดยการกดปุ่มสัญลกัษณ์ในเมนูล าดับท่ี 2 ซ่ึงรายละเอียดของผลการนับ
คะแนนจะแสดงเฉพาะวาระท่ีพิจารณาเสร็จส้ินไปเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้เท่านั้น 
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การแสดงความเห็นหรือซกัถาม  

หากท่านผูถื้อหุ้นท่านใดประสงคจ์ะซักถามหรือแสดงความเห็น ขอความกรุณาให้ ซกัถามหรือแสดงความเห็นท่ี
เก่ียวขอ้งกบัวาระนั้นๆโดยตรง โดยสามารถเร่ิมส่งค าถามหรือแสดงความคิดเห็นผ่าน “กล่องขอ้ความ”ไดต้ั้งแต่ประธานในท่ี
ประชุมประกาศเร่ิมการพิจารณาในวาระนั้นๆ 

หากท่านผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะสอบถามหรือเสนอแนะความคิดเห็นอ่ืนท่ีไม่อยูใ่นระเบียบวาระการประชุม  ขอความ
กรุณาแสดงความคิดเห็น หรือถามค าถามของท่านได้ภายหลงัการปิดการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆท่ีได้ก าหนดไว้
ล่วงหนา้แลว้ เพ่ือเป็นการท าใหก้ารด าเนินการประชุมเป็นไปโดยราบร่ืน 

ทั้งน้ี หากท่านประสงคจ์ะซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น ท่านสามารถพิมพข์อ้ความมาทางหนา้ต่างแชท โดยกดปุ่ม
สญัลกัษณ์ในเมนูล าดบัท่ี 4 พิมพข์อ้ความท่ีท่านตอ้งการสอบถามและกด “ส่ง” เพ่ือยนืยนัขอ้ความดงักล่าวมายงับริษทั 

หลงัจากนั้นเจา้หนา้ท่ีจะเป็นผูอ่้านค าถามของท่านตามล าดบัเวลาท่ีปรากฎอยูใ่นระบบหลงับา้นของบริษทั โดยขอ
สงวนสิทธ์ิในการถามค าถามท่ีตรงกบัวาระในเวลานั้นๆ หากค าถามใดไม่ตรงตามวาระจะถูกน าไปสอบถามภายหลงัจากการ
ปิดประชุมตามวธีิการท่ีไดแ้จง้ไวข้า้งตน้  ทั้งน้ี ก่อนการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นทาง “กล่องขอ้ความ” ขอให้ท่านแจง้
ช่ือ นามสกลุ และสถานะของท่าน เช่น มาดว้ยตนเองหรือรับมอบฉนัทะ เพ่ือท่ีจะไดบ้นัทึกรายงานการประชุมไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
และครบถว้น 

นอกจากน้ี ผูถื้อหุน้สามารถดาวน์โหลดเอกสารท่ีทางบริษทัไดจ้ดัเตรียมไวใ้ห้ ไดแ้ก่ รายงานประจ าปี หนงัสือเชิญ
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ และพรีเซ็นเทชัน่ของบริษทั ไดใ้นระบบ โดยกดปุ่มสญัลกัษณ์ในเมนูล าดบัท่ี 3 และท าการดาวน์โหลด
เอกสารไดต้ามความตอ้งการ 

บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการด าเนินการใดๆท่ีเหมาะสม เพื่อใหก้ารประชุมกระชบัและมีประสิทธิภาพ 

ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นมีค าถามหรือความเห็นท่ีนอกเหนือจากวาระท่ีก าลงัพิจารณาอยู ่ขอความกรุณาน าไปสอบถาม 
หรือใหค้วามเห็นในวาระอ่ืนๆ ในช่วงทา้ยของการประชุม และขอความกรุณาท่านผูถื้อหุ้นให้ความเห็น หรือสอบถามอยา่ง
กระชบั และงดเวน้การซกัถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นท่ีซ ้ ากนั เพ่ือเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นรายอ่ืนไดใ้ชสิ้ทธิดว้ย จึง
ขอความกรุณาผูถื้อหุ้นโปรดให้ความร่วมมือ เพ่ือให้การประชุมเป็นไปดว้ยดีและเพ่ือเป็นการบริหารการประชุมให้อยูใ่น
เวลาท่ีก าหนด 

ระเบียบและขั้นตอนตามท่ีไดแ้จง้ให้ท่านทราบน้ีจะท าให้การประชุมในคร้ังน้ี เป็นไปดว้ยความรวดเร็ว โปร่งใส 
ถูกต้องตามข้อบังคับของบริษัท และข้อก าหนด ตลอดจนค าแนะน าของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

ประธานฯ ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปน้ี 

วำระที ่1 พจิำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2563 

ท่ีปรึกษากฏหมายช้ีแจงวา่ วาระน้ีเป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 
2563 โดยบริษทัไดจ้ดัท ารายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ ้นประจ าปี 2563 ซ่ึงประชุมเมื่อวนัที่ 7 
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สิงหาคม 2563 ดงัมีรายละเอียดปรากฏตามส าเนารายงานการประชุมสามญัประจ าปี 2563 ที่ไดส่้ง
ให้กบัผูถื้อหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมแลว้ 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือ ซักถามปรากฏวา่ ไม่มีผูถื้อหุ้นแสดงความ
คิดเห็นหรือซกัถามใด ๆ จึงไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมดงักล่าว 

มตทิีป่ระชุม  ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 7 สิงหาคม 
2563 ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

มตทิีล่ง จ ำนวนเสียงทีล่งมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซ่ึงมำประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 4,876,181,289 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 - 
บตัรเสีย 0 - 

หมายเหตุ มติในวาระน้ีจะตอ้งได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วำระที ่2 พจิำรณำรับทรำบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทประจ ำปี 2563 

ประธานฯ ขอให้เลขานุการเป็นผูน้ าเสนอรายละเอียดต่อท่ีประชุม ทั้งน้ี บริษทัไดจ้ดัท ารายงานผลการ
ด าเนินงานของบริษทัประจ าปี 2563 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจ าปีในรูปแบบรหัสคิวอาร์ 
(QR-Code) ท่ีไดส่้งใหก้บัผูถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมแลว้ 

เลขานุการช้ีแจงวา่ รายไดร้วมในปี 2563 มีจ านวน 31,857 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 2,751 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 9.45 จาก 29,106 ลา้นบาท ในงวดเดียวกนัของปีก่อน ส่วนใหญ่เพ่ิมข้ึนมาจากรายไดข้องธุรกิจ
สุกรและธุรกิจอาหารสตัว ์

พิจารณากราฟยอ้นหลงั 3 ปีตั้งแต่ปี 2561 - 2563 บริษทัมีรายไดเ้ติบโตทุกปี และอตัราก าไรขั้นตน้ของ
บริษทัเพ่ิมข้ึนทุกปี โดยในปี 2563 มีอตัราก าไรขั้นตน้ท่ีร้อยละ 14.13 และหากพิจารณา PIE Graph 
เปรียบเทียบปี 2562 กบัปี 2563 จะเห็นวา่บริษทัมีสดัส่วนธุรกิจสุกรท่ีเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 27  เป็นร้อยละ 
30 ท าใหใ้นปี 2563 สดัส่วนรายได ้ธุรกิจไก่ร้อยละ 51 ธุรกิจสุกรร้อยละ 30 ธุรกิจอาหารสัตวแ์ละอ่ืน ๆ 
ร้อยละ 13 

รายไดจ้ากธุรกิจไก่ในปี 2563 เท่ากบั 16,309 ลา้นบาท ลดลง 134 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 0.82 จาก 
16,443 ลา้นบาท ในงวดเดียวกนัของปีก่อน ซ่ึงราคาไก่เฉล่ียในปี 2563 เท่ากบั 38.01 บาทต่อกิโลกรัม 
ลดลงร้อยละ 1.58 จากปี 2562 ท่ีเท่ากบัเป็น 38.62 บาทต่อกิโลกรัม และปริมาณขายผลิตภณัฑไ์ก่ในปี 
2563 มีจ านวน 354,216 ตนั ลดลง 10,444 ตนั หรือลดลงร้อยละ 2.86 จากปี 2562 ท่ีมีจ านวน 364,660 
ตนั สาเหตุหลกัมาจากราคาและปริมาณขายไก่ในประเทศลดลง  
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ส าหรับรายไดจ้ากธุรกิจสุกร ในปี 2563  มีจ านวน 9,502 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 1,559 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 19.63 จาก 7,943 ลา้นบาท ในงวดเดียวกนัของปีก่อน เน่ืองจากราคาขายเฉล่ียและปริมาณขาย
สุกรเพ่ิมข้ึน โดยราคาสุกรเฉล่ียในปี 2563 เท่ากบั 75.54 บาทต่อกิโลกรัมเพ่ิมข้ึน 6.68 บาทต่อกิโลกรัม 
หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 9.70 จากปี 2562 ท่ีเท่ากบั 68.86 บาทต่อกิโลกรัม ในขณะท่ีปริมาณการขายสุกรในปี 
2563 มีจ านวน 108,652 ตนั เพ่ิมข้ึน 8,621 ตนั หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 8.62 จากปี 2562 ท่ีมีจ านวน 100,031 
ตนั สาเหตุหลกัมาจากราคาสุกรในประเทศท่ีเพ่ิมข้ึน และบริษทัเพ่ิมก าลงัการผลิตสุกร 

ส าหรับรายไดจ้ากธุรกิจอาหารสัตวข์ายภายนอกและอ่ืนๆ ในปี 2563 มีจ านวน 5,528 ลา้นบาทเพ่ิมข้ึน 
995 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 21.95 จาก 4,533 ลา้นบาท ในงวดเดียวกนัของปีก่อน โดยปริมาณการ
ขายอาหารสตัวน์อกเครือในปี 2563 ท่ีเท่ากบั 412,085 ตนั เพ่ิมข้ึน 67,332 ตนั หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 19.53 
จาก 344,753  ตนั ในงวดเดียวกนัของปีก่อน 

ก าไรส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ส าหรับปี 2563 มีจ านวน 2,563 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2562 เท่ากบั 
1,132 ลา้นบาท หรือร้อยละ 78.01 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากธุรกิจสุกร และการบริหารจดัการตน้ทุนท่ีดี
ข้ึน และหากดูกราฟยอ้นหลงั 3 ปี ตั้งแต่ปี 2561 - 2563 บริษทัมีอตัราก าไรสุทธิสูงข้ึนทุกปี โดยในปี 
2563 มีอตัราก าไรสุทธิท่ีร้อยละ 8.05 

ทั้งน้ี บริษทัตระหนักอย่างยิ่งถึงเร่ืองการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชั่น โดยบริษทัไดรั้บรองการ
ประกาศเจตนารมณ์ของโครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต (Private 
Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC)  

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือ ซักถามปรากฏวา่ ไม่มีผูถื้อหุ้นแสดงความ
คิดเห็นหรือซกัถามใด ๆ   

หมายเหตุ วาระน้ีเป็นวาระเพ่ือรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 

วำระที ่3 พิจำรณำอนุมัติงบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน และบัญชีก ำไรขำดทุนประจ ำปี 2563 ส ำหรับปีบัญชีส้ินสุด
วนัที ่31 ธันวำคม 2563 

ท่ีปรึกษากฏหมายช้ีแจงวา่ ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ี
มีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) และขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 36 ก าหนดให้ คณะกรรมการบริษทัตอ้งจดัให้มีการ
จดัท างบแสดงฐานะทางการเงิน และบญัชีก าไรขาดทุนประจ าปีของบริษทัเพ่ือเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อ
หุน้พิจารณาอนุมติั ดงันั้น บริษทัจึงไดจ้ดัท างบแสดงฐานะทางการเงิน และบญัชีก าไรขาดทุนประจ าปี 
2563 ส าหรับปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ท่ีปรากฏอยูใ่นงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2563 ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2 (รายงานประจ าปี 2563 และงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2563 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ท่ีไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชุมแลว้ 
โดยงบแสดงฐานะทางการเงิน และบญัชีก าไรขาดทุนประจ าปี 2563 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
ดงักล่าว ไดผ้า่นการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตจากบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
(“KPMG”) ซ่ึงผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริษทัแลว้ 
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เลขานุการช้ีแจง้เพ่ิมวา่ ณ วนัท่ี 31ธนัวาคม 2563 บริษทัและบริษทัยอ่ย มีสินทรัพยร์วม จ านวน 26,091 
ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 3,304 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 14.50 จากปี 2562 มีหน้ีสินรวม จ านวน 14,950 
ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 2,050 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 15.89 จากปี 2562 และมีส่วนของผูถื้อหุ้นรวม 
จ านวน 11,140 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 1,254 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 12.69 จากปี 2562 และมีก าไรต่อ
หุน้เท่ากบั 0.46 บาทต่อหุน้ 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือ ซักถามปรากฏวา่ ไม่มีผูถื้อหุ้นแสดงความ
คิดเห็นหรือซกัถามใด ๆ จึงไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและอนุมติัเร่ืองดงักล่าว 

มตทิีป่ระชุม  ท่ีประชุมมีมติอนุมติังบแสดงฐานะทางการเงิน และบญัชีก าไรขาดทุนประจ าปี 2563 ส าหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

มตทิีล่ง จ ำนวนเสียงทีล่งมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซ่ึงมำประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 4,876,181,289 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 - 
บตัรเสีย 0 - 

หมายเหตุ มติในวาระน้ีจะตอ้งได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วำระที ่4 พิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรก ำไรเพื่อเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย และกำรจ่ำยปันผลจำกผลกำร
ด ำเนินงำนประจ ำปี 2563 และรับทรำบกำรจ่ำยปันผลระหว่ำงกำล 

 ท่ีปรึกษากฏหมายช้ีแจงวา่ ตามมาตรา 115 และ 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 
(รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) และขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 44 และ 45 ก าหนดวา่ ในกรณีท่ีบริษทัยงัมี
ยอดขาดทุนสะสมอยู ่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล ส าหรับกรณีท่ีบริษทัมีก าไร บริษทัตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิ
ประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี หักดว้ยขาดทุนสะสม
ยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยบริษทัจะ
จดัสรรเงินจ านวน 80,981,406 บาท  เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย  

 ส าหรับการจ่ายปันผลจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 บริษทัจะจ่ายเงินปันผลในรูปแบบเงินสดใน
อตัราหุน้ละ 0.055 บาท จากผลประกอบการของปี 2563 และก าไรสะสม รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน 
308,416,502 บาท โดยจะจ่ายให้แก่ผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินปันผลตามท่ีปรากฏรายช่ือ ณ วนัก าหนด
สิทธิผูถื้อหุน้ (Record Date) ในวนัท่ี 11 มีนาคม 2564 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 12 พฤษภาคม 
2564 
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 ส าหรับผลการด าเนินงานปี 2563 บริษทัไดด้ าเนินการจ่ายปันผลระหว่างกาลจ านวนทั้งส้ิน 1 คร้ังคือ 
การจ่ายปันผลจากผลการด าเนินงานตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 - 30 มิถุนายน 2563 ในอตัราหุ้นละ 
0.03 บาทต่อหุน้ รวมเป็นเงิน 168,227,183 บาท เม่ือวนัท่ี 9 กนัยายน 2563 เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 

 ดงันั้น บริษทัไดจ่้ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2563 รวมทั้งส้ินในอตัราหุ้นละ 0.085 บาท 
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน 476,643,685 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 29.43 ของก าไรสุทธิหลงัหักภาษี
จากงบเฉพาะกิจการและหลงัหักเงินส ารองต่าง ๆ โดยเงินปันผลดงักล่าวจะถูกหัก ภาษี ณ ท่ีจ่าย ตามท่ี
กฎหมายก าหนด  

 ทั้งน้ี อตัราการจ่ายปันผลขา้งตน้อยู่ในเกณฑ์ท่ีต ่ากว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทั ท่ีระบุว่า 
บริษทัจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิหลงัหักภาษีจากงบ
เฉพาะกิจการและหลงัหกัเงินส ารองต่าง ๆ ทั้งน้ี เน่ืองจากบริษทัมีแผนการลงทุนขยายกิจการเพ่ือรองรับ
การขยายตวัในกลุ่มบริษทั และตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทั อตัราการจ่ายเงินปันผลอาจมี
การเปล่ียนแปลงไดต้ามผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการขยายธุรกิจ ความ
จ าเป็นและความเหมาะสมอ่ืนใดในอนาคต รวมถึงปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารงานของบริษทั
ตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 

 ทั้งน้ี ตารางเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 และ 2563 

รำยละเอยีดกำรจ่ำยเงนิปันผล ปี 2563 ปี 2562  
เงินปันผล (บาทต่อหุน้) 0.085 0.27 
  ระหวา่งกาล  0.03                     0.27  
  ประจ าปี  0.055  -  
จ านวนเงินปันผล (บาท)  476,643,685  1,514,044,625 
  ระหวา่งกาล  168,227,183       1,514,044,625 
  ประจ าปี  308,416,502           - 
ก าไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 1,619,627,000        1,031,168,000  
อตัราส่วนการจ่ายเงินปันผล (%)  29.43% 146.83% 

 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือ ซักถามปรากฏวา่ ไม่มีผูถื้อหุ้นแสดงความ
คิดเห็นหรือซกัถามใด ๆ จึงไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและอนุมติัเร่ืองดงักล่าว 

มตทิีป่ระชุม  ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการจดัสรรก าไรเพ่ือเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลการ
ด าเนินงาน ประจ าปี 2563 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

มตทิีล่ง จ ำนวนเสียงทีล่งมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซ่ึงมำ
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 4,862,190,189 99.7131 
ไม่เห็นดว้ย 13,991,100 0.2869 
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มตทิีล่ง จ ำนวนเสียงทีล่งมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซ่ึงมำ
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

งดออกเสียง 0 - 
บตัรเสีย 0 - 

หมายเหตุ มติในวาระน้ีจะตอ้งได้รับการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วำระที ่5 พจิำรณำอนุมตักิำรแต่งตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรทีต้่องพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ  

 ท่ีปรึกษากฏหมายช้ีแจงวา่ ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชน และขอ้บงัคบัของบริษทั 
ขอ้ 17 ก าหนดวา่ ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 
ของจ านวนกรรมการในขณะนั้น ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ให้ออก
โดยจ านวนท่ีใกลท่ี้สุดกบัส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระนั้น อาจไดรั้บเลือกตั้ง
เขา้มาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการใหม่ได ้

 ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 ของบริษทั มีกรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ
จ านวน 3 ท่าน ดงัน้ี 

 1) นายวรีะศกัด์ิ  อึงขจรกลุ  

 2) นายวนิยั  เตียวสมบูรณ์กิจ 

 3) นายอุดมศกัด์ิ  นิติมนตรี 

โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาแลว้วา่บุคคลท่ีมีรายช่ือขา้งตน้ซ่ึงตอ้งพน้
จากการด ารงต าแหน่งกรรมการตามวาระทั้ง 3 ท่าน เป็นผูมี้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และ
ความเช่ียวชาญอนัเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษทั ตลอดจนมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะ
ตอ้งห้ามตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนและพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 
2535 (รวมทั้งท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม) ตลอดจนประกาศท่ีเก่ียวขอ้ง นอกจากน้ี ส าหรับผูด้  ารงต าแหน่ง
เป็นกรรมการอิสระ ก็เป็นผูท่ี้มีคุณสมบัติความเป็นกรรมการอิสระตามข้อก าหนดของส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ซ่ึงสามารถให้ความเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระและ
เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีเ ก่ียวข้อง และมีความเหมาะสมท่ีจะด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท ดังนั้ น 
คณะกรรมการบริษทัจึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2564 แต่งตั้ งบุคคล
ดงักล่าวกลบัเขา้เป็นเป็นกรรมการของบริษทัอีกวาระหน่ึง  

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือ ซักถามปรากฏวา่ ไม่มีผูถื้อหุ้นแสดงความ
คิดเห็นหรือซกัถามใด ๆ จึงไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและอนุมติัเร่ืองดงักล่าว 

มตทิีป่ระชุม  ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งพน้จากต าแหน่งตามวาระ จ านวน 3 ราย 
คือ (1) นายวรีะศกัด์ิ อึงขจรกลุ  (2) นายวินยั เตียวสมบูรณ์กิจ และ (3) นายอุดมศกัด์ิ นิติมนตรี กลบัเขา้
ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 
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5.1 นายวรีะศกัด์ิ อึงขจรกลุ 

มตทิีล่ง 
จ ำนวนเสียงทีล่งมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 
ร้อยละของผู้ถือหุ้นซ่ึงมำ

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
เห็นดว้ย 4,876,181,289 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 - 
บตัรเสีย 0 - 

5.2 นายวนิยั เตียวสมบูรณ์กิจ 

มตทิีล่ง 
จ ำนวนเสียงทีล่งมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 
ร้อยละของผู้ถือหุ้นซ่ึงมำ

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
เห็นดว้ย 4,876,181,289 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 - 
บตัรเสีย 0 - 

5.3 นายอุดมศกัด์ิ นิติมนตรี 

มตทิีล่ง 
จ ำนวนเสียงทีล่งมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 
ร้อยละของผู้ถือหุ้นซ่ึงมำ

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
เห็นดว้ย 4,802,150,678 98.4818 

ไม่เห็นดว้ย 74,030,611 1.5182 
งดออกเสียง 0 - 
บตัรเสีย 0 - 

หมายเหตุ มติในวาระน้ีจะตอ้งได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วำระที ่6 พจิำรณำอนุมตักิ ำหนดค่ำตอบแทนคณะกรรมกำร และคณะกรรมกำรชุดย่อยของบริษัทประจ ำปี 2564 

 ท่ีปรึกษากฏหมายช้ีแจงวา่ ตามมาตรา 90 แห่งพ.ร.บ. บริษทัมหาชนจ ากดั และขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 22 
ก าหนดวา่ กรรมการมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนจากบริษทัในรูปของเงินรางวลั เบ้ียประชุม บ าเหน็จ โบนสั 
หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืน ตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะพิจารณา โดยจากการพิจารณา
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการ
ชุดยอ่ยของบริษทั ประจ าปี 2564 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
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 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั  

ต ำแหน่ง ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริษัท/เดอืน 
ประธานคณะกรรมการบริษทั 70,000 บาท/เดือน 
กรรมการบริษทั 60,000 บาท/เดือน 

ค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการบริษทั 

ต ำแหน่ง ค่ำเบีย้ประชุมคณะกรรมกำรบริษทั/คร้ัง 
ประธานคณะกรรมการบริษทั 35,000 บาท/คน/คร้ัง 
กรรมการบริษทั 25,000 บาท/คน/คร้ัง 

ค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

ต ำแหน่ง ค่ำเบีย้ประชุมกรรมกำรตรวจสอบ/คร้ัง 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 35,000 บาท/คน/คร้ัง 
กรรมการตรวจสอบ 25,000 บาท/คน/คร้ัง 

ค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ต ำแหน่ง ค่ำเบีย้ประชุมคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำ
ค่ำตอบแทน/คร้ัง 

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

35,000 บาท/คน/คร้ัง 

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 25,000 บาท/คน/คร้ัง 

ค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการบรรษทัภิบาล 

ต ำแหน่ง ค่ำเบีย้ประชุมคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล/คร้ัง 
ประธานคณะกรรมการบรรษทัภิบาล 35,000 บาท/คน/คร้ัง 
กรรมการบรรษทัภิบาล 25,000 บาท/คน/คร้ัง 

ค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

ต ำแหน่ง ค่ำเบีย้ประชุมกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง/ คร้ัง 
ประธานคณะกรรมการบรรษทัภิบาล 35,000 บาท/คน/คร้ัง 
กรรมการบรรษทัภิบาล 25,000 บาท/คน/คร้ัง 

โบนสักรรมการ  

ต ำแหน่ง ค่ำตอบแทนรำยปี 
ประธานกรรมการ ไม่เกินร้อยละ 0.15 ของเงินปันผลท่ีมีการจ่าย

ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ กรรมการบริษทั 
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ค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ยของบริษทั ประจ าปี 2564 เปรียบเทียบกบัปี 2563 
มีอตัราท่ีเท่ากนั โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

องค์ประกอบค่ำตอบแทน ปี 2564 (ปีทีเ่สนอ) ปี 2563 
ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริษัท (ต่อเดอืน) 
ประธานคณะกรรมการบริษทั 70,000 บาท/เดือน 70,000 บาท/เดือน 
กรรมการบริษทั 60,000 บาท/เดือน 60,000 บาท/เดือน 
ค่ำเบีย้ประชุมคณะกรรมกำรบริษทั 
ประธานคณะกรรมการบริษทั 35,000 บาท/คน/คร้ัง 35,000 บาท/คน/คร้ัง 
กรรมการบริษทั 25,000 บาท/คน/คร้ัง 25,000 บาท/คน/คร้ัง 
ค่ำเบีย้ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 35,000 บาท/คน/คร้ัง 35,000 บาท/คน/คร้ัง 
กรรมการตรวจสอบ 25,000 บาท/คน/คร้ัง 25,000 บาท/คน/คร้ัง 
ค่ำเบีย้ประชุมคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน 
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

35,000 บาท/คน/คร้ัง 35,000 บาท/คน/คร้ัง 

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 25,000 บาท/คน/คร้ัง 25,000 บาท/คน/คร้ัง 
ค่ำเบีย้ประชุมคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล 
ประธานคณะกรรมการบรรษทัภิบาล 35,000 บาท/คน/คร้ัง 35,000 บาท/คน/คร้ัง 
กรรมการบรรษทัภิบาล 25,000 บาท/คน/คร้ัง 25,000 บาท/คน/คร้ัง 
ค่ำเบีย้ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 35,000 บาท/คน/คร้ัง 35,000 บาท/คน/คร้ัง 
กรรมการบริหารความเส่ียง 25,000 บาท/คน/คร้ัง 25,000 บาท/คน/คร้ัง 
โบนัสกรรมกำรบริษัท 
ประธานคณะกรรมการ ไม่เกินร้อยละ 0.15 ของเงินปัน

ผลท่ีมีการจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 
ไม่เกินร้อยละ 0.15 ของเงินปัน
ผลท่ีมีการจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ กรรมการบริษทั 

ทั้ งน้ี บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อ่ืน ๆ ให้แก่คณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการชุดยอ่ย นอกเหนือจากค่าตอบแทนท่ีระบุไวข้า้งตน้ 

นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัใหน้ าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณามอบอ านาจให้
คณะกรรมการบริษทัเป็นผูจ้ดัสรรเงินจ านวนดงักล่าวใหแ้ก่กรรมการแต่ละราย และกรรมการชุดยอ่ยอ่ืน 
ๆ ภายใตว้งเงิน ท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้  

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความคิดเห็น หรือ ซกัถามปรากฏวา่ ไม่มีผูถื้อหุน้แสดงความ
คิดเห็นหรือซกัถามใด ๆ จึงไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและอนุมติัเร่ืองดงักล่าว 

มตทิีป่ระชุม  ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอ่ยของบริษทัประจ าปี 
2564 ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 
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มตทิีล่ง จ ำนวนเสียงทีล่งมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซ่ึงมำประชุม 

เห็นดว้ย 4,876,181,289 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 0.0000 

หมายเหตุ มติในวาระน้ีจะตอ้งได้รับการอนุมติัด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของ
จ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 

วำระที ่7  พจิำรณำอนุมตักิำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก ำหนดค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชี ส ำหรับปี 2564 

 ท่ีปรึกษากฏหมายช้ีแจงวา่ ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ี
ไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม) และขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 36 ก าหนดใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นแต่งตั้งผูส้อบ
บัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบัญชีของบริษทัทุกรอบปีบัญชี ทั้ งน้ี คณะกรรมการบริษัทได้
พิจารณาแลว้เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจาก บริษทั เคพีเอ็มจี 
ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั หรือ KPMG เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2564 โดยก าหนดใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงดงัต่อไปน้ี เป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ
งบการเงินของบริษทั 

1.  นายวรีะชยั  รัตนจรัสกลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4323 (ไดรั้บ
การแต่งตั้ งเป็นผู ้สอบบัญชีของบริษัท และเป็น
ผูส้อบบญัชีซ่ึงลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทั
มาแลว้เป็นระยะเวลา 4 ปี ตั้งแต่ปี 2559) และ/หรือ 

2.  นางสาวสุจิตรา  มะเสนา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8645 (ไดรั้บ
การแต่งตั้ งเป็นผู ้สอบบัญชีของบริษัท และเป็น
ผูส้อบบญัชีซ่ึงลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทั
มาแลว้เป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2560) และ/หรือ 

3.  นางสาวนารีวรรณ ชยับนัทดั ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 9219 (ไดรั้บ
การแต่งตั้ งเป็นผู ้สอบบัญชีของบริษัท และเป็น
ผูส้อบบญัชีซ่ึงลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทั
มาแลว้เป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2560)   

4.  นางสาวเชาวนี  ไชยสง่า ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 12663 (ไม่เคย
ได้รับการแต่งตั้ งเป็นผูส้อบบัญชีของบริษทั และ
เป็นผูส้อบบญัชีซ่ึงลงลายมือช่ือในงบการเงินของ
บริษทั) 
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ทั้งน้ี การพิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชีประจ าปี 2564 ขา้งตน้ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัได้
พิจารณาคดัเลือกจากผูส้อบบญัชี ซ่ึงไดเ้สนอราคาค่าสอบบญัชีและขอบเขตการด าเนินงานมายงับริษทั 
โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาถึงคุณสมบติัและประสบการณ์การท างานของผูส้อบบญัชี ซ่ึง
ภายหลงัจากการพิจารณาเห็นวา่ KPMG เป็นส านกังานสอบบญัชีท่ีมีความเป็นอิสระมีความเช่ียวชาญใน
การสอบบัญชี และค่าสอบบญัชีท่ีเสนอมีความเหมาะสม ทั้งน้ี ผูส้อบบญัชีทั้ง 4 ท่านดงักล่าว ไม่มี
ความสัมพนัธ์ หรือมีส่วนไดเ้สียกบับริษทั บริษทัยอ่ยของบริษทั กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูถื้อหุ้นราย
ใหญ่ หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว โดยผูส้อบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอมานั้น จะเป็น
ผูส้อบบญัชีรายเดียวกบัผูส้อบบญัชีของบริษทัยอ่ยดว้ย 

อน่ึง ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีท่ีมีรายนามขา้งตน้ ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ให ้KPMG แต่งตั้งผูส้อบบญัชี
รายอ่ืนของ KPMG เขา้ท าหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัแทนได ้

นอกจากน้ี เห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทั 
ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 2,660,000 บาท และใน
รอบบญัชีท่ีผา่นมาค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีเท่ากบั 2,840,000 บาท 

ส าหรับค่าบริการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสอบบญัชี (Non-Audit Fee) ของบริษทั ในปี 2564 จะมีจ านวนไม่
เกิน 245,000  บาท และในรอบบญัชีท่ีผา่นมาบริษทัมีค่าบริการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสอบบญัชี 245,000 
บาท 

นอกจากน้ี คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอ านาจให้
คณะกรรมการบริษทัมีอ านาจให้คณะกรรมการบริษทัมีอ านาจในการพิจารณาค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี
ตามความเหมาะสม ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีมีการตรวจสอบบญัชีของบริษทั และบริษทัยอ่ยของบริษทัอ่ืน
ใดเพ่ิมเติมนอกเหนือจากการตรวจสอบขา้งตน้ เพ่ือใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีบงัคบัใหก้บั
บริษทัและบริษทัยอ่ยของบริษทั 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือ ซักถามปรากฏวา่ ไม่มีผูถื้อหุ้นแสดงความ
คิดเห็นหรือซกัถามใด ๆ จึงไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและอนุมติัเร่ืองดงักล่าว 

มตทิีป่ระชุม  ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ส าหรับปี 2564 ดว้ย
คะแนนเสียง ดงัน้ี 

มตทิีล่ง จ ำนวนเสียงทีล่งมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซ่ึงมำ
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 4,844,999,789 99.3605 
ไม่เห็นดว้ย 31,181,500 0.6395 
งดออกเสียง 0 - 
บตัรเสีย 0 - 

หมายเหตุ มติในวาระน้ีจะต้องได้รับการอนุมติัด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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ท่ีปรึกษากฏหมายช้ีแจงวา่เน่ืองจากวาระท่ี 8 ถึง 13 เป็นเร่ืองท่ีมีความเก่ียวเน่ืองกนัและเป็นเง่ือนไขซ่ึง
กนัและกนั ดงันั้น หากวาระใดวาระหน่ึงไม่ไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 จะไม่
มีการพิจารณาในวาระอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกนัและเป็นเง่ือนไขซ่ึงกนัและกนักบัวาระดงักล่าวอีก และจะถือ
วา่วาระท่ีเก่ียวเน่ืองและเป็นเง่ือนไขซ่ึงกนัและกนัท่ีไดรั้บอนุมติัไปแลว้เป็นอนัยกเลิกไป 

วำระที ่8 พิจำรณำอนุมัติกำรออกและเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญของบริษัท คร้ังที่ 3 ซ่ึงจะ
ออกและจดัสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิของบริษัทตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นโดยไม่คดิมูลค่ำ 

ท่ีปรึกษากฎหมายช้ีแจงวา่ เพ่ือเพ่ิมฐานทุนของบริษทัให้มีสภาพคล่องมากข้ึน และส ารองเป็นเงินทุน
หมุนเวียนภายในกิจการ รวมถึงเพ่ือรองรับการขยายของธุรกิจในอนาคต บริษทัมีความประสงค์ท่ีจะ
ออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั คร้ังท่ี 3 (“ใบส าคญัแสดง
สิทธิ TFG-W3”) เพ่ือจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ใน
จ านวนไม่เกิน 560,757,277 หน่วย (โดยไม่คิดมูลค่า) ในอตัราส่วนการจดัสรรท่ีหุน้สามญัเดิม จ านวน 10 
หุ้น ต่อ 1 หน่วย ใบส าคญัแสดงสิทธิ TFG-W3 ทั้งน้ี ใบส าคญัแสดงสิทธิ TFG-W3 มีอาย ุ3  ปี นบัจาก
วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ อตัราการใชสิ้ทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิ TFG-W3 คือ ใบส าคญัแสดง
สิทธิ TFG-W3 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัได ้1 หุ้น และราคาใชสิ้ทธิคือ 5.50 บาท ต่อหุ้น 
(เวน้แต่ในกรณี มีการปรับอตัราการใชสิ้ทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิซ่ึงระบุไวใ้นขอ้ก าหนดว่าดว้ย
สิทธิและหนา้ท่ี ของผูอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิ TFG-W3) (ในกรณีท่ีมีเศษของหุ้นหรือใบส าคญัแสดง
สิทธิ TFG-W3 ภายหลงัจากการค านวณการออกและจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมให้ปัดเศษนั้นท้ิง) โดย
ก าหนดใหว้นัท่ี 30 เมษายน 2564  เป็นวนัท่ีใชก้ าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิไดรั้บการจดัสรรใบส าคญั
แสดงสิทธิดงักล่าว (Record Date) 

ทั้งน้ี เง่ือนไขและรายละเอียดของใบส าคญัแสดงสิทธิ TFG-W3 ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5 (สรุป
รายละเอียดเบ้ืองตน้ของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั ไทยฟู้ ดส์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
คร้ังท่ี 3 ท่ีออกและจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุ้น) ท่ีไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุ้น
พร้อมหนงัสือเชิญประชุมแลว้ 

ในการน้ี เพ่ือให้ข้อก าหนดและเง่ือนไขของใบส าคญัแสดงสิทธิ TFG-W3 มีความเหมาะสมตาม
สภาวะการณ์ของตลาดทุนและตลาดเงินโดยค านึงถึงประโยชน์ของบริษทัและผูถื้อหุ้น ท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทัจึงขอเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัมอบอ านาจให ้คณะกรรมการบริษทั 
และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั และ/หรือ 
คณะกรรมการบริหารมีอ านาจในการด าเนินการใด ๆ อนัจ าเป็นและเก่ียวเน่ืองกบัการออกและจดัสรร
ใบส าคญัแสดงสิทธิ เพ่ือใหเ้ป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงอ านาจในการ 

(1) ก าหนดและแกไ้ขหลกัเกณฑ ์ขอ้ก าหนด เง่ือนไข และรายละเอียดอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออก
และจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ TFG-W3 ซ่ึงรวมถึงการก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมี
สิทธิไดรั้บจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ  
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(2) เจรจา ตกลง เขา้ท า แกไ้ข เพ่ิมเติม ลงนามในสัญญา ค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผนั หลกัฐาน การ
เปิดเผยขอ้มูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการออกและ
จดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ TFG-W3 ซ่ึงรวมถึงการติดต่อ การยื่น การแกไ้ข การเพ่ิมเติม การลง
นามในค าขออนุญาต ค าขอผอ่นผนั หลกัฐาน การเปิดเผยขอ้มูล รายงานผลการขาย และเอกสาร
ต่าง ๆ ต่อส านกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพยฯ์”) หน่วยงาน
ราชการ หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ TFG-W3 และการ
น าใบส าคญัแสดงสิทธิ และหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจากการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ เขา้เป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ และ  

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

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือ ซักถามปรากฏวา่ ไม่มีผูถื้อหุ้นแสดงความ
คิดเห็นหรือซกัถามใด ๆ จึงไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและอนุมติัเร่ืองดงักล่าว 

มตทิีป่ระชุม  อนุมติัการออกและเสนอขาย ใบส าคญัแสดงสิทธิ TFG-W3 ซ่ึงจะออกและจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของ
บริษทัตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่คิดมูลค่า ในจ านวนไม่เกิน 560,757,277 หน่วย ในอตัราส่วนการ
จดัสรรท่ีหุน้สามญัเดิมจ านวน 10 หุน้ ต่อ 1 หน่วย ใบส าคญัแสดงสิทธิ TFG-W3 ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

มตทิีล่ง จ ำนวนเสียงทีล่งมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซ่ึงมำประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 4,876,181,289 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 - 
บตัรเสีย 0 - 

หมายเหตุ มติในวาระน้ีจะต้องได้รับการอนุมติัด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วำระที ่9  พจิำรณำอนุมตักิำรลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จ ำนวน 530,587,644 บำท จำกทุนจดทะเบียนจ ำนวน 
6,138,160,412 บำท เป็น 5,607,572,768 บำท โดยกำรตดัหุ้นสำมญัจดทะเบียนทีย่งัไม่ได้จ ำหน่ำยจ ำนวน  
530,587,644 หุ้น มูลค่ำทีต่รำไว้หุ้นละ 1 บำท 

 ท่ีปรึกษากฎหมายช้ีแจงวา่ สืบเน่ืองจากกรณีท่ีบริษทัไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการออก
และจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ TFG-W3 จ านวนไม่เกิน 560,757,277 หน่วย ต่อผูถื้อหุ้น ของบริษทัตาม
สดัส่วนการถือหุน้ (Right Offering) บริษทัจึงตอ้งด าเนินการเพ่ิมทุนจดทะเบียน และจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิม
ทุนเพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ TFG-W3 นั้น 
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เพ่ือปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามบทบญัญติัของพ.ร.บ. บริษทัมหาชน ท่ีก าหนดให ้บริษทัจะเพ่ิมทุนจากจ านวนท่ี
จดทะเบียนไวแ้ลว้ไดโ้ดยการออกหุ้นใหม่เพ่ิมข้ึน ก็ต่อเม่ือหุ้นทั้งหมดไดอ้อกจ าหน่ายและไดรั้บช าระค่า
หุน้ครบถว้นแลว้ หรือในกรณีหุ้นยงัจ าหน่ายไม่ครบ หุ้นท่ีเหลือตอ้งเป็นหุ้นท่ีออกเพ่ือรองรับหุ้นกูแ้ปลง
สภาพหรือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น ดงันั้น บริษทัจึงตอ้งลดทุนจดทะเบียนจ านวน 530,587,644 
บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 6,138,160,412 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 5,607,572,768 บาท 
โดยการตดัหุน้สามญัจดทะเบียนท่ียงัไม่ไดจ้ าหน่ายจ านวน 530,587,644  หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท 
ซ่ึงคงเหลือจากการจดัสรรหุน้เพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิในการจองซ้ือหุ้นสามญัของ
บริษทั ไทยฟู้ ดส์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 1 (TFG-W1) จ านวน 19,721,256 หุ้น และคงเหลือจากการ
จดัสรรหุ้นเพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิในการจองซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั ไทยฟู้ ดส์ 
กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 2 (TFG-W2) จ านวน 510,866,388 และจะเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั ตาม
รายละเอียดท่ีจะพิจารณาในวาระท่ี 11 ต่อไป 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือ ซักถามปรากฏวา่ ไม่มีผูถื้อหุ้นแสดงความ
คิดเห็นหรือซกัถามใด ๆ จึงไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและอนุมติัเร่ืองดงักล่าว 

มตทิีป่ระชุม  อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 530,587,644 บาท จากทุนจดทะเบียนจ านวน 
6,138,160,412 บาท เป็น 5,607,572,768 บาท โดยการตดัหุน้สามญัจดทะเบียนท่ียงัไม่ไดจ้ าหน่ายจ านวน 
530,587,644 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

มตทิีล่ง จ ำนวนเสียงทีล่งมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นทั้งหมดทีม่ำ
ประชุมและมสิีทธิออกเสียง

ลงคะแนน 
เห็นดว้ย 4,894,281,289 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 0.0000 

หมายเหตุ มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวน
เสียงของผูถื้อหุน้ทั้งหมดท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วำระที ่10 พจิำรณำอนุมตักิำรแก้ไขเพิม่เตมิหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพือ่ให้สอดคล้องกบักำรลดทุนของบริษัท 

 ท่ีปรึกษากฎหมายช้ีแจงว่า เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัท่ีคณะกรรมการบริษทัไดเ้สนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
พิจารณาอนุมติัการลดทุนของบริษทั ในวาระท่ี 9 ขา้งตน้ คณะกรรมการบริษทัจึงไดมี้มติอนุมติัให้เสนอ
ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4 เพ่ือให้สอดคลอ้งกบั
การลดทุนจดทะเบียนของบริษทั โดยใหย้กเลิกขอ้ความเดิมและใชข้อ้ความต่อไปน้ีแทนดงัน้ี  

“ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียน
จ านวน 

: 5,607,572,768 บาท หา้พนัหกร้อยเจ็ดลา้นหา้แสนเจด็หม่ืน
สองพนัเจ็ดร้อยหกสิบแปดบาทถว้น) 
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 แบ่งออกเป็น : 5,607,572,768 หุน้ (หา้พนัหกร้อยเจด็ลา้นหา้แสนเจด็หม่ืน
สองพนัเจ็ดร้อยหกสิบแปดหุน้) 

 มูลค่าหุน้ละ  : 1 บาท (หน่ึงบาท) 

 โดยแบ่งออกเป็น :   

 หุน้สามญั : 5,607,572,768 หุน้ (หา้พนัหกร้อยเจด็ลา้นหา้แสนเจด็หม่ืน
สองพนัเจ็ดร้อยหกสิบแปดหุน้) 

 หุน้บุริมสิทธิ  : -ไม่มี- ( - )” 

นอกจากน้ีคณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นพิจารณามอบหมายให้บุคคลท่ี
คณะกรรมการมอบหมายให้ด าเนินการจดทะเบียนแกไ้ขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั มีอ านาจใน
การจดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ ท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์รวมทั้งมีอ านาจ
แกไ้ขและเพ่ิมเติมถอ้ยค าเพ่ือใหเ้ป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียน 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือ ซักถามปรากฏวา่ ไม่มีผูถื้อหุ้นแสดงความ
คิดเห็นหรือซกัถามใด ๆ จึงไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและอนุมติัเร่ืองดงักล่าว 

มตทิีป่ระชุม  อนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4 เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของ
บริษทั ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

มตทิีล่ง จ ำนวนเสียงทีล่งมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นทั้งหมดทีม่ำ
ประชุมและมสิีทธิออกเสียง

ลงคะแนน 
เห็นดว้ย 4,894,281,289 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 0.0000 

หมายเหตุ มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ
จ านวนเสียงของผูถื้อหุน้ทั้งหมดท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วำระที ่11 พิจำรณำอนุมัติกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจ ำนวน 560,757,277  บำท จำกทุนจดทะเบียนจ ำนวน 
5,607,572,768 บำท เป็นทุนจดทะเบียนจ ำนวน 6,168,330,045  บำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุนใหม่
จ ำนวน 560,757,277  หุ้น มูลค่ำทีต่รำไว้หุ้นละ 1 บำท 

 ท่ีปรึกษากฎหมายช้ีแจงวา่ ตามมาตรา 136 แห่งพ.ร.บ. บริษทัมหาชน และขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 35 
ก าหนดไวว้่า บริษทัจะเพ่ิมทุนจากจ านวนท่ีจดทะเบียนไวแ้ลว้ไดโ้ดยการออกหุ้นใหม่เพ่ิมข้ึน สืบเน่ือง
จากบริษทัมีความประสงคท่ี์จะออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ TFG-W3 จ านวนไม่เกิน  560,757,277  
หน่วย ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุ้น (Warrant-RO) โดยไม่คิดมูลค่า และออกหุ้น
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สามญัเพ่ิมทุนใหม่เพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ TFG-W3 ท่ีออกและเสนอขายให้แก่ผู ้
ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น (Warrant - RO) ดงันั้น บริษทัจึงมีความจ าเป็นตอ้งเพ่ิมทุนจดทะเบียนของ
บริษทัเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ TFG-W3 ดงักล่าว โดยการเพ่ิมทุนจดทะเบียน
จ านวนไม่เกิน 560,757,277 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จ านวน 5,607,572,768 บาท รวมเป็นทุนจด
ทะเบียน 6,168,330,045  บาท โดยการออกหุ้นสามญัจ านวน ไม่เกิน 560,757,277  หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้น
ละ 1 บาท รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6 (แบบรายงานการเพ่ิมทุน (F53-4)) และส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 
7 (สารสนเทศเก่ียวกบัการออก เสนอขาย และจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั) ท่ีไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุ้น
พร้อมหนงัสือเชิญประชุมฉบบัน้ี โดยบริษทัจะด าเนินการจดทะเบียนเพ่ิมทุนกบักระทรวงพาณิชยต์่อไป 

 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือ ซักถามปรากฏว่า ไม่มีผูถื้อหุ้นแสดงความ
คิดเห็นหรือซกัถามใด ๆ จึงไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและอนุมติัเร่ืองดงักล่าว 

มตทิีป่ระชุม  อนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนอีกจ านวน 560,757,277 บาท จากทุนจดทะเบียนจ านวน 5,607,572,768 บาท 
เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 6,168,330,045 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนใหม่จ านวน 560,757,277 
หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ TFG-W3 ดว้ยคะแนน
เสียง ดงัน้ี 

มตทิีล่ง จ ำนวนเสียงทีล่งมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นทั้งหมดทีม่ำ
ประชุมและมสิีทธิออกเสียง

ลงคะแนน 
เห็นดว้ย 4,894,281,289 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 0.0000 

หมายเหตุ มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ
จ านวนเสียงของผูถื้อหุน้ทั้งหมดท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วำระที ่12 พจิำรณำอนุมตักิำรแก้ไขเพิม่เตมิหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพือ่ให้สอดคล้องกบักำรเพิม่ทุนของบริษัท 

  ท่ีปรึกษากฎหมายช้ีแจงว่า เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัท่ีคณะกรรมการบริษทัไดเ้สนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
พิจารณาอนุมติัการเพ่ิมทุนของบริษทั ในวาระท่ี 11 ขา้งตน้ คณะกรรมการบริษทัจึงไดมี้มติอนุมติัให้
เสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4 เพื่อให้สอดคลอ้ง
กบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั โดยใหย้กเลิกขอ้ความเดิมและใชข้อ้ความต่อไปน้ีแทนดงัน้ี 

“ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียน
จ านวน 

: 6,168,330,045  บาท (หกพนัหน่ึงร้อยหกสิบแปดล้านสาม
แสนสามหม่ืนส่ีสิบหา้บาทถว้น) 

 แบ่งออกเป็น : 6,168,330,045  หุน้ (หกพนัหน่ึงร้อยหกสิบแปดล้านสาม
แสนสามหม่ืนส่ีสิบหา้หุน้) 
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 มูลค่าหุน้ละ  : 1 บาท (หน่ึงบาท) 

 โดยแบ่งออกเป็น :   

 

 หุน้สามญั : 6,168,330,045  หุน้ (หกพนัหน่ึงร้อยหกสิบแปดล้านสาม
แสนสามหม่ืนส่ีสิบหา้หุน้) 

 หุน้บุริมสิทธิ  : -ไม่มี- ( - )” 

นอกจากน้ีท่ีประชุมคณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณามอบหมายให้บุคคลท่ี
คณะกรรมการมอบหมายใหด้ าเนินการจดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั มีอ านาจในการ
จดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ ท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์รวมทั้งมีอ านาจแกไ้ข
และเพ่ิมเติมถอ้ยค าเพ่ือใหเ้ป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียน 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือ ซักถามปรากฏว่า ไม่มีผูถื้อหุ้นแสดงความ
คิดเห็นหรือซกัถามใด ๆ จึงไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและอนุมติัเร่ืองดงักล่าว 

มตทิีป่ระชุม  อนุมติัการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพ่ือให้สอดคลอ้งกับการเพ่ิมทุนของบริษทั ด้วย
คะแนนเสียง ดงัน้ี 

มตทิีล่ง จ ำนวนเสียงทีล่งมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นทั้งหมดทีม่ำ
ประชุมและมสิีทธิออกเสียง

ลงคะแนน 
เห็นดว้ย 4,894,281,289 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 0.0000 

หมายเหตุ มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ
จ านวนเสียงของผูถื้อหุน้ทั้งหมดท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วำระที ่13 พจิำรณำอนุมตักิำรจดัสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทุนของบริษัทจ ำนวนไม่เกิน  560,757,277  หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้
หุ้นละ 1 บำท ไว้เพือ่รองรับกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ TFG-W3 ทีอ่อกและเสนอขำยให้แก่ผู้ถือ
หุ้นเดมิตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น (Warrant - RO) 

  ท่ีปรึกษากฎหมายช้ีแจงวา่ เเพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการพิจารณาอนุมติัเพ่ิมทุนของบริษทัตามรายละเอียด
ในวาระท่ี 11 ประกอบกับท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 1/2564 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 24 
กมุภาพนัธ์ 2564 ไดมี้มติอนุมติัใหเ้สนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุน
ของบริษทัจ านวนไม่เกิน 560,757,277  หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท ไวเ้พื่อรองรับการใชสิ้ทธิ
แปลงสภาพตามใบส าคญัแสดงสิทธิ TFG-W3 ท่ีออกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือ
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หุ้น (Warrant - RO) ทั้งน้ีรายละเอียดการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6 (แบบ
รายงานการเพ่ิมทุน (F53-4)) และ ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 7 (สารสนเทศเก่ียวกบัการออก เสนอขาย และจดัสรร
หุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทั) ท่ีไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ทุกท่านพร้อมหนงัสือเชิญประชุมแลว้ 

คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร หรือ
บุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร เป็นผูมี้อ  านาจพิจารณา ก าหนด แกไ้ขเพ่ิมเติม และ
เปล่ียนแปลงเง่ือนไขและรายละเอียดต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้เพ่ิมทุนดงักล่าว รวมถึงมีอ านาจ
ในการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขและรายละเอียดอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปรับหรือการเปล่ียนแปลงอตัราการ
ใชสิ้ทธิและราคาใชสิ้ทธิตามขอ้ก าหนดสิทธิ รวมทั้งมีอ านาจในการลงนามในเอกสารใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
และมีอ านาจด าเนินการต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นและสมควร อนัเก่ียวเน่ืองกบัการจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน ซ่ึงรวมถึงแต่
ไม่จ ากดัเพียงการให้ขอ้มูลและการยื่นเอกสารหลกัฐานต่อส านกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพยฯ์ บริษทั 
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
ตลอดจนการน าหุน้สามญัเพ่ิมทุนเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ดว้ย 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือ ซักถามปรากฏว่า ไม่มีผูถื้อหุ้นแสดงความ
คิดเห็นหรือซกัถามใด ๆ จึงไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและอนุมติัเร่ืองดงักล่าว 

มตทิีป่ระชุม  ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัจ านวนไม่เกิน 560,757,277 หุ้น มูลค่าท่ีตรา
ไวหุ้น้ละ 1 บาท ไวเ้พื่อรองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ TFG-W3 ท่ีออกและเสนอขายให้แก่ผู ้
ถือหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ (Warrant – RO) ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

มตทิีล่ง จ ำนวนเสียงทีล่งมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซ่ึงมำประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 4,894,281,289 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 - 
บตัรเสีย 0 - 

หมายเหตุ มติในวาระน้ีจะตอ้งได้รับการอนุมติัด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วำระที ่14 พจิำรณำเร่ืองอืน่ ๆ (ถ้ำม)ี 

ประธานท่ีประชุมช้ีแจงวา่ วาระน้ีเป็นการเปิดโอกาสใหก้บัผูถื้อหุน้เสนอเร่ืองอ่ืนท่ีนอกเหนือจากวาระท่ี
ก าหนดไวใ้นหนังสือเชิญประชุม โดยการเสนอเร่ืองอ่ืนใดนั้น ให้อยู่ภายใตห้ลกัเกณฑ์และวิธีการท่ี
กฏหมายก าหนด 

หมายเหตุ วาระน้ีไม่มีพิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ 
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ทั้งน้ี ไม่มีผูถื้อหุน้ใดมีค าถามเพ่ิมเติม 

ปิดประชุมเวลา 12.00 น.   

 

 
(นายวรีะศกัด์ิ อึงขจรกลุ ) 

        ประธานท่ีประชุม 


