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บริษัท ไทยฟู ้ ดส์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) เลขที 1010 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ช ั นท ี 11- 12  

ถนนวิภาวดีร ังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900  

โทรศัพท์ (02) 513-8989 แฟกซ์ (02) 513-9060 ทะเบียนเลขที 0107557000292 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ ้นประจําปี 2559 

ของ 

บริษัท ไทยฟู ้ ดส์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)  

วันและเวลาทีประชุม 

 ประชุมเมือวันที 28 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 3 – 4 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ  เลขที 60 

ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

เริมการประชุม 

นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา ประธานกรรมการบริษัท  ทําหน้าทีเป็นประธานทีประชุมผู ้ ถือหุ ้นของบริษัท ไทยฟู ้ ดส์ 

กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) (“ประธานฯ”) และได้มอบหมายให้ นางสาวศิริลักษณ์ ตั งวิบูลย์พาณิชย์ เลขานุการบริษัท ทําหน้าที

เลขานุการทีประชุม (“เลขานุการฯ”) และเป็นผู ้ ดําเนินรายการนําเสนอรายละเอียดต่อทีประชุม 

 เลขานุการฯ ได้เรียนให้ทีประชุมได้ทราบว่า การประชุมในวันนี มีผู ้ ถือหุ ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง เป็นจํานวน 

35 ราย นับรวมจํานวนหุ ้น 3,843,706 หุ ้น และโดยการมอบฉันทะจํานวน 12 ราย นับรวมจํานวนหุ ้น 4,266,632,499 หุ ้น 

ดังนั น รวมจํานวนผู ้ ถือหุ ้นทีเข้าร่วมประชุมจํานวน 47 ราย นับรวมจํานวนหุ ้ น 4,270,476,205 หุ ้ น หรือคิดเป็นร้อยละ 

83.73 ของหุ ้นทีจําหน่ายได้ทั งหมดของบริษัท เป็นอันครบองค์ประชุม  

 ประธานฯ ได้แนะนํากรรมการ ผู ้บริหาร และทีปรึกษาของบริษัททีเข้าร่วมประชุมซึงประกอบด้วย 

กรรมการบริษัททเีข้าร่วมประชุม 

1) นายชัยภัทร  ศรีวิสารวาจา ประธานกรรมการ 

2) นายวินัย  เตียวสมบูรณ์กิจ กรรมการ ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าทีบริหาร 

3) นายเวทย์  นุชเจริญ  ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

4) นายวีระศักดิ  อึงขจรกุล  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

5) นายวัฒนา  รัตนานนท์ กรรมการ 

6) นายเชิดศักดิ กู ้ เกียรตินันท์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าทีปฏิบัติการ 

ผู ้บริหารทีเข้าร่วมประชุม 

1) นางสาวณัฏยา ฮวดสุนทร รองประธานสายงานสนับสนุน 

2) นายเพชร นนัทวิสัย  รองประธานสายงานฟาร์ม 
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และทีปรึกษาทางการเงินจาก บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี  จํากัด และทีปรึกษากฎหมายของบริษัท จาก บริษัท วีระ

วงศ์ ชินวัตร และเพียงพนอ จํากัด ได้เข้าร่วมประชุมในวันน ี

ทั งนี  บริษัทได้เชิญทีตัวแทนจากสํานักงานกฎหมายภายนอกและผู ้สอบบัญชีของบริษัท เข้าร่วมประชุมในฐานะ

ผู ้ตรวจการการประชุม (Inspector) เพือให้การลงคะแนนเสียงเป็นไปด้วยความโปร่งใส และเป็นไปตามทีกฎหมายกําหนด 

ประธานฯ ขอมอบหมายให้ เลขานุการฯ ชี แจงเกียวกับระเบียบขั นตอนของการประชุมผู ้ ถือหุ ้น ทั งในส่วนของการ

ลงคะแนนเสียง การนับคะแนน และสิทธิของท่านผู ้ ถือหุ ้นในการประชุมครั งนี 

วิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ดังน ี

1) การออกเสียงลงคะแนนในทีประชุม ผู ้ ถือหุ ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุ ้นทีตนถือ  โดยให้นับหนึงหุ ้นต่อ

หนึงเสียง 

2) กรณีผู ้ ถือหุ ้นมาประชุมด้วยตนเอง และผู ้ รับมอบฉันทะตามแบบทีกฎหมายกําหนด ให้ปฏิบัติการลงคะแนนเสียง

ดังต่อไปน ี

 ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ขอให้ท่านผู ้ ถือหุ ้นลงลายมือชือในบัตรลงคะแนนด้วย ทั งนี  เพือให้เกิดความ

 โปร่งใสในการลงคะแนน 

 ในการลงคะแนนเสียงสําหรับทุกวาระ หากไม่มีผู ้ ถือหุ ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู ้ ถือหุ ้น เห็นชอบ

 หรือเห็นด้วย ตามจํานวนเสียงของท่านต่อมติทีนําเสนอ  

 สําหรับผู ้ ถือหุ ้นที ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ผู ้ ถือหุ ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนน ทีบริษัทจัดให้พร้อมลงลายมือชือ 

 และยกมือให้เจ้าหน้าทีไปเก็บบัตรลงคะแนนจากท่าน 

 ในการรวมผลคะแนน บริษัทจะนําคะแนนเสียงทีไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั งหมด และ

 ส่วนทีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงทีเห็นด้วย สําหรับผู ้ทีออกเสียงเห็นด้วยในวาระเหล่านี   ขอให้เก็บบัตรลงคะแนน

 ไว้ก่อน และส่งคืนแก่เจ้าหน้าทีของบริษัท หลังเสร็จสิ นการประชุม ทั งนี  การลงมติในการประชุมครั งนี  เป็นการลงมติ

 แบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงมติแบบลับ แต่มีการเก็บบัตรลงคะแนนผู ้ เข้าร่วมประชุมทั งหมดเพือให้เกิดความโปร่งใส 

 การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี  จะถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็นโมฆะ 

(1) บัตรลงคะแนนทีมีการทําเครืองหมายเกินกว่าหนึงช่อง  

(2) บัตรลงคะแนนทีมีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน  

(3) บัตรลงคะแนนทีมีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชือกํากับ  

(4) บัตรลงคะแนนทีลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงทีมีอยู่  

 ในกรณีทีท่านต้องการแก้ไขการออกเสียง โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชือกํากับ ด้วยทุกครั ง 

3) กรณีผู ้ ถือหุ ้นทีทําหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้ผู ้อืนเข้าร่วมประชุม หรือมอบให้กรรมการหรือกรรมการอิสระออกเสียง 

และกําหนดให้ผู ้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู ้ ถือหุ ้นหรือผู ้มอบฉันทะ ผู ้ รับมอบฉันทะจะ

ลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู ้ ถือหุ ้นหรือผู ้มอบฉันทะ 
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 ในกรณีของผู ้ ถือหุ ้นต่างประเทศ ซึงแต่งตั งคัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู ้ รับฝากและดูแลหุ ้น สามารถแยกลงคะแนน 

 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง คราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงทีจะทําการลงคะแนนเท่ากับจํานวน

 หุ ้นทีตนถือ 

4) ภายใต้ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35 กําหนดว่า “ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู ้ ถือหุ ้นซึงมาประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนนโดยให้นับหุ ้นเป็นเสียงหนึง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในทีประชุมออกเสียงเพิมขึ นอีกหนึง

เสียงเป็นเสียงชี ขาด”  

ดังนั น ในการพิจารณาคะแนนเสียงข้างมากของผู ้ ถือหุ ้ นว่าเห็นด้วยในวาระนั นๆ หรือไม่ จะนับเฉพาะคะแนนเสียง 

“เห็นด้วย” และ “ไม่เห็นด้วย” ของผู ้ ถือหุ ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเท่านั น โดยในกรณีผู ้ ถือหุ ้นมีการออก

เสียงลงคะแนน “งดออกเสียง” บริษัทจะไม่นับการออกเสียงดังกล่าวเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง    

5) ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ท่านประธานจะเปิดโอกาสให้ผู ้ เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นทีเกียวข้องกับวาระนั นๆ ตาม

ความเหมาะสม โดยขอให้ผู ้ ถือหุ ้นหรือผู ้ รับมอบฉันทะทีต้องการซักถาม กรุณาแจ้งชือและนามสกุลให้ทีประชุมทราบ

ก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยทุกครั ง 

ในกรณีทีผู ้ ถือหุ ้นมีคําถามหรือความเห็นทีนอกเหนือจากวาระทีกําลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณานําไปสอบถาม  หรือให้

ความเห็นในวาระอืนๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอความกรุณาท่านผู ้ ถือหุ ้นให้ความเห็น  หรือสอบถามอย่างกระชับ 

และงดเว้นการซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นทีซํ ากัน เพือเปิดโอกาสให้ ผู ้ ถือหุ ้นรายอืนได้ใช้สิทธิด้วย จึงขอความ

กรุณาผู ้ ถือหุ ้ นโปรดให้ความร่วมมือเพือให้การประชุมเป็นไปด้วยดีและเพือเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที

กําหนด 

ระเบียบและขั นตอนตามทีได้แจ้งให้ท่านทราบนี จะทําให้การประชุมในครั งนี  เป็นไปด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส ถูกต้องตาม

ข้อบังคับของบริษัท และข้อกําหนด ตลอดจนคําแนะนําของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ประธานฯ ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปน ี

วาระที  1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ ้น ครังที  2/2558 

 ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ เป็นผู ้นําเสนอรายละเอียดต่อทีประชมุ 

 เลขานุการฯ ชี แจงว่า วาระนี เป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู ้ ถือหุ ้น ครั งที 2/2558 

 โดยบริษัทได้จัดทํารายงานการประชุมวิสามัญผู ้ ถือหุ ้น ครั งที 2/2558 ซึงประชุมเมือวันที 19 มิถุนายน 

 2558 ดังมีรายละเอียดปรากฎตามสําเนารายงานการประชุมวิสามัญผู ้ ถือหุ ้น ครั งที 2/2558 ทีได้ส่ง

 ให้กับผู ้ ถือหุ ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว 

 ประธานฯ ขอให้ทีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู ้ ถือหุ ้น ครั งที 2/2558 

มติทีประชุม  ทีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู ้ ถือหุ ้นครั งที 2/2558 ซึงประชุมเมือวันที 

19 มิถุนายน 2558 ด้วยคะแนนเสียง ดังน ี
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มติทีลง จํานวนเสียงทีลงมต ิ

(1 หุ ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู ้ ถือหุ ้นซึ งมาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 4,271,858,005 100.0000 

ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 - 

 หมายเหต ุ 1)  มติในวาระนี จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู ้ ถือหุ ้นซึงมาประชุม

  และออกเสียงลงคะแนน 

วาระที  2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทประจําปี 2558 

 ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ เป็นผู ้นําเสนอรายละเอียดต่อทีประชุม โดยบริษัทได้จัดทํารายงานผลการ

 ดําเนินงานของบริษัทประจําปี 2558 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจําปีในรูปแบบซีดีรอม (CD-

 ROM) ทีได้ส่งให้กับผู ้ ถือหุ ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั งนี 

 เลขานุการฯ ชี แจงว่ารายได้จากการขายรวมของปี 2558 เพิมขึ นจากปี 2557 จํานวน 298 ล้านบาท หรือ

 ประมาณร้อยละ 1.7 โดยบริษัทฯมีรายได้จากธุรกิจสุกรเพิมขึ น 1,013 ล้านบาท และรายได้จากธุรกิจ

 อาหารสัตว์เพิมขึ น 612 ล้านบาท ในขณะทีรายได้จากธุรกิจไก่ลดลง 1,327 ล้าบาท เนืองจากราคาขาย

 ไก่ปรับตัวลดลง แม้ว่าปริมาณการขายผลิตภัณฑ์ไก่จะเพิมขึ นก็ตาม โดยบริษัทมีผลประกอบการขาดทนุ

 สุทธิ ในปี 2558 สาเหตุหลักเนืองจากราคาเฉลียของชิ นส่วนไก่ในประเทศลดลง บริษัทฯมีต้นทุนทีเพิมขึ น

 จากการเพิมปริมาณการขาย และมีต้นทุนทีเพิมขึ นจากการส่งออกชิ นส่วนไก่และการตั งค่าเผือสินค้า

 คงเหลือ  

 ในส่วนของสินทรัพย์ บริษัทมีสินทรัพย์รวมลดลงจากปี 2557 จํานวน 592 ล้านบาท โดยสินทรัพย์

 หมุนเวียนลดลง เนืองจากสินค้าคงเหลือลดลงจากการลดลงของวัตถุดิบระหว่างทาง และเงินทดรองจ่าย

 ให้เกษตรกรฯ ลดลง ในขณะทีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิมขึ น สาเหตุหลักเนืองจากการเพิมขึ นของทีดิน 

 อาคารและอุปกรณ์  

  สําหรับหนี สิน บริษัทมีหนี สินรวมลดลงจากปี 2557 จํานวน 1,346 ล้านบาท สาเหตุหลักจากการลดลง

 จากการชําระคืนเงินกู ้ ยืมตามแผนการใช้เงินของบริษัทหลังได้รับเงินค่าหุ ้นสามัญเพิมทุนของบริษัท 

  

 ผู ้ถือหุ ้นซักถาม  

         ถาม : คุณพัชรินทร์ ชาญมี (ผู ้ ถือหุ ้น) 

   บริษัทมีผลขาดทุนในปี 2558 จํานวน 1,574 ล้านบาท เพราะอะไร  

           

                     ตอบ : น.ส.ศิริลักษณ์  ตั งวิบูลย์พาณิชย์  (เลขานุการบริษัท) 

            ผลการดําเนินการของบริษัทใน  พ.ศ.   เมือเทียบกับ  พ.ศ.   บริษัทมีรายได้เพิมขึ นเล็กน้อย 

ถึงแม้ในปี 2558 บริษัทขายไก่ชําแหละะปริมาณเพิมขึ นมาก แต่ราคาขายไก่ชําแหละของปี 2558 ตํากว่าปี 2557 

เนืองจากในปี 2558 ราคาขายไก่ชําแหละในประเทศมีความผันผวนมาก ดังนั นจึงส่งผลให้บริษัทขาดทุน 
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 นอกจากนี  ในปี 2558 มีผลขาดทุนสุทธิจํานวน 1,574 ล้านบาท ซึงเมือเทียบกับปี  บริษัทมีกําไรสุทธิ   

ล้านบาท แสดงว่าในปี 2558 กําไรของบริษัทหายไป  ,490 ล้านบาท  สาเหตุหลักเกิดจาก 

1. ราคาขายไก่ชําแหละทีลดลงประมาณ    บาทต่อกิโลกรัม  และราคาขายสุกรลดลงประมาณ    บาทต่อ

กิโลกรัม  จึงทําให้บริษัทมีรายได้ทีลดลงประมาณ 1,700 ล้านบาท  

2. ต้นทุนค่าชําแหละทีสูงขึ นประมาณ 400 ล้านบาท เพราะบริษัทมีค่าใช้จ่ายจากโรงงานชําแหละใหม่ ซึงเป็น

โรงงานทผีลิตสินค้าเพือส่งออก บริษัทเพิงเริมส่งออกชิ นส่วนไก่ในปี  จึงทําให้บริษัทมีต้นทุนทีสูงและ

โรงงานยังผลิตไม่เต็มกําลังการผลิต   

 

           ตอบ : นายเชิดศักดิ   กูเ้กียรตินันท์  (กรรมการและประธานเจ้าหน้าทีปฏิบัติการ)  

 ในปี   ธุรกิจไก่มีรายได้ประมาณ  ,   ล้านบาท  และมีต้นทุนประมาณ  ,   ล้านบาท  ทําให้

ขาดทุนขั นต้นประมาณ  ,   ล้านบาท หรือคิดเป็น -13%  ส่วนธุรกิจสุกรมีรายได้ประมาณ  ,   ล้านบาท  มีต้นทุน

ประมาณ  ,   ล้านบาท  มีกําไรขั นต้นประมาณ    ล้านบาท หรือคิดเป็น 12%  และธุรกิจอาหารสัตว์เฉพาะขาย

ภายนอกมีรายได้ประมาณ  ,   ล้านบาท  มีต้นทุนประมาณ  ,   ล้านบาท  มีกําไรเบื องต้นประมาณ    ล้าน

บาท หรือคิดเป็น 6% โดยสาเหตุทีทําให้ธุรกิจไก่ขาดทุนมีดังน ี

 1. ต้นทุนอาหารและวัตถุดิบค่อนข้างสูง  เช่น  กากถัว  ซึงเป็นวัตถุดิบนําเข้า โดยในปี 2558 ราคาเฉลียกิโลกรัมละ 

  บาท แต่ในปี 2559 เป้าหมายทีราคาเฉลียกิโลกรัมละ   บาท ดังนั นในปี 2559 ราคาลดลงกิโลกรัมละ 4 บาท ซึงใน    

เดือน  บริษัทใช้กากถัวในการผลิต  ,   ตัน  จะลดต้นทุนได้เดือนละ    กว่าล้านบาท ดังนั น  ปีจะลดต้นทุนได้

ประมาณ  กว่าล้านบาท  ในส่วนของข้าวโพดปี   ราคาเฉลียกิโลกรัมละ  .2   บาท แต่ปี   ราคาข้าวโพด

เฉลียค่อนข้างสูงกิโลกรัมละ  9 บาทกว่า ซึงใน    เดือน บริษัทใช้ข้าวโพดในการผลิต  ,   ตัน  จะลดต้นทุนได้เดือน

ละ    ล้านบาท  ดังนั น   ปีจะลดต้นทุนได้ประมาณ    ล้านบาท   

 2. ต้นทุนการเลี ยง  ซึงส่วนใหญ่บริษัทจะใช้ระบบเกษตรกรแบบพันธะสัญญา ซึงในปี 2558 ต้นทุนการเลี ยงบาง

รายการจะสูง แต่ในปี 2559 บริษัทมีการลดต้นทุนจากค่าขนส่ง มีการลดต้นทุนค่าอาหารโดยการปรับปรุงสูตรอาหาร โดย

บริษัทมีผู ้ เชียวชาญด้านสูตรอาหารดูแลเรืองสูตรอาหารโดยเฉพาะ โรงงานอาหารสัตว์มีต้นทุนการผลิตทีลดลง ดังนั นในปี 

2559 บริษัทมองว่าสามารถบริหารต้นทุนได้  

 นอกจากนี  กําไรขาดทุนก่อนภาษีของบริษัทประมาณ 1,800  ล้านบาท  โดยเป็นรายการค่าใช้จ่ายทีไม่ใช่เงินสด

จํานวน 1,073 ล้านบาท โดยประกอบด้วย ค่าเสือมพันธุ ์พ่อแม่พันธุ ์ไก่และสุกร  ล้านบาท ค่าเสือมราคาสินทรัพย์ถาวร 

 ล้านบาท  ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง  ล้านบาท และขาดทุนจากการตีราคาทีดินใหม่  ล้านบาท 

ดังนั นในปี 2558 บริษัทขาดทุนจากการดําเนินงานทีไม่รวมค่าใช้จ่ายทีไม่ใช่เงินสดประมาณ    ล้านบาท ซึงในปี 2559 

บริษัทคาดว่าจะบริหารจัดการขาดทุนดังกล่าวได้ 

                ส่วนในเรืองของราคาขายไก่ชําแหละ บริษัทไม่สามารถควบคุมได้ แต่ในปี 2559 มีแนวโน้มว่าราคาขายไก่

ชําแหละจะทรงตัวหรือปรับขึ นเล็กน้อย ในส่วนของราคาขายสุกรมีแนวโน้มสูงขึ น เนืองจากปัญหาการขาดแคลนสุกรใน

ต่างประเทศและในประเทศ นอกจากนี บริษัทยังสามารถลดต้นทุนสุกรได้ดี ดังนั นบริษัทคาดว่าในปี 2559 สําหรับธุรกิจสุกร 

บริษัทยังคงกําไรต่อเนือง และธุรกิจไก่จะไม่ขาดทุน และธุรกิจอาหารสัตว์ยังคงกําไร นอกจากนี สําหรับธุรกิจทีประเทศ

เวียดนาม ในปี 2558 บริษัททีเวียดนามมีกําไรประมาณ    ล้านบาท แต่ในปี 2559 บริษัทคาดว่าจะมียอดขายและกําไรจะ

เพิมขึ น ซึงบริษัททีเวียดนามดําเนินธุรกิจสุกร  
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              ถาม : คุณพัชรินทร์ ชาญมี (ผู ้ ถือหุ ้น) 

ณ ปัจจุบัน เกิดภาวะภัยแล้ง ดังนั นราคาถัวเหลืองน่าจะสูงขึ น แล้วต้นทุนกรเลี ยงจะลดลงได้อย่างไร 

    

ตอบ : นายเชิดศักดิ   กู ้ เกียรตินันท์  (กรรมการและประธานเจ้าหน้าทีปฏิบัติการ)  

 วัตถุดิบนั นแบ่งออกเป็น  ประเภท  คือวัตถุดิบนําเข้าจากต่างประเทศและวัตถุดิบซื อในประเทศ  ซึงหลายคน

อาจเข้าใจว่าข้าวโพดจะขาดตลาดจากภาวะภัยแล้ง ซึงถูกต้องในแง่ของการเพาะปลูก แต่ในส่วนของบริษัท วัตถุดิบส่วน

ใหญ่จะมีวัตถุดิบทีสามารถนํามาใช้ทดแทนได้  เช่น  วัตถุดิบข้าวโพด สามารถใช้วัตถุดิบข้าวสาลีทดแทนได้ ซึงการนําเข้า

ข้าวสาลีจะถูกกว่าข้าวโพดประมาณกิโลกรัมละ    บาท ดังนั นบริษัทจะนําเข้าข้าวสาลีมาใช้ทดแทนข้าวโพด ส่วนกากถัว

เหลืองซึงเป็นวัตถุดิบหลักเช่นกัน ในช่วงหนึงเดือนทีผ่านมา  ราคาปรับขึ นเล็กน้อย  แต่ในช่วงก่อนหน้านีราคาค่อนข้างถูก 

ซึงบริษัทมีการทําสัญญาซื อล่วงหน้าจนถึงปลายปี  แล้ว นอกจากนี บริษัทมีการบริหารด้านการเงินเกียวกับอัตรา

แลกเปลียน ซึงสามารถช่วยลดต้นทุนของบริษัทได้ 

 ในส่วนของการเลี ยงไก่และสุกร  บริษัทยังคงใช้มาตรฐานเดิม  แต่มีวีธีการลดต้นทุน เช่น มีการปรับสูตรอาหารให้

ใช้วัตถุดิบบางอย่างลดลง  เช่น  ถ้าข้าวโพดราคาสูง  จะใช้ข้าวสาลีทดแทน  จะทําให้ต้นทุนลดลง เป็นต้น 

 

 ประธานฯ แจ้งว่า เนืองจากวาระนี เป็นวาระแจ้งเพือทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 

 ทีประชุมรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทประจําปี 2558 

 

วาระที  3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจําปี 2558 สําหรับ

 สิ นสุดวันที  31 ธันวาคม 2558 

 ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ เป็นผู ้นําเสนอรายละเอียดต่อทีประชุม 

 เลขานุการฯ ชี แจงว่าบริษัทได้จัดทํางบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับปี

 สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม 2558 ตามทีแสดงไว้ในรายงานประจําปี 2558 หน้า 156 ภายใต้หัวข้อ งบ

 การเงินประจําปี 2558 ตามทีได้จัดส่งให้กับผู ้ ถือหุ ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนั น โดยงบแสดงฐานะ

 ทางการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับปีสิ นสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2558 ดังกล่าวได้ผ่านการ

 ตรวจสอบและรับรองจากผู ้ สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท และผ่านการสอบทานของคณะกรรมการ

 ตรวจสอบแล้ว ซึงสรุปสาระสําคัญได้ ดังน ี

 

 

  

  

 

 

รายการ 
จํานวน 

(ล้านบาท) 

- สินทรัพย์รวม 12,705 

- หนี สินรวม 8,053 

- ส่วนของผู ้ ถือหุ ้นรวม 4,652 

- รายได้รวม 17,365 

- ขาดทุนสุทธิ 1,574 
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              ผู ้ถือหุ ้นซักถาม  

              ถาม : คุณพัชรินทร์ ชาญมี (ผู ้ ถือหุ ้น) 

                จากรายงานประจําปี  หน้า    กําไร(ขาดทุน)ทียังไม่จัดสรรจํานวน ,   ล้านบาท  คือ ขาดทุนสะสม

ทั งหมดใช่หรือไม่  

 

ตอบ : น.ส.ศิริลักษณ์  ตั งวิบูลย์พาณิชย์  (เลขานุการบริษัท)  

 จากรายงานประจําปี  หน้า    กําไร(ขาดทุน)ทียังไม่จัดสรรจํานวน ,  ล้านบาท  เป็นขาดทุนสะสมของทงั

กลุ่มบริษัท ไทยฟู ้ ดส์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 

  

 ประธานฯ ขอให้ทีประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจําปี 

 2558 สําหรับสิ นสุดวันที 31 ธันวาคม 2558 

มติทีประชุม  ทีประชุมพิจารณาแล้ว อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจําปี 2558 

สําหรับสิ นสุดวันที 31 ธันวาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียง ดังน ี

มติทีลง จํานวนเสียงทีลงมต ิ

(1 หุ ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู ้ ถือหุ ้นซึ งมาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 4,276,878,305 99.9950 

ไม่เห็นด้วย 213,000 0.0050 

งดออกเสียง 0 - 

 หมายเหต ุ 1) มติในวาระนี จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู ้ ถือหุ ้นซึงมาประชุม

  และออกเสียงลงคะแนน 

  2) ในวาระนี มีผู ้ ถือหุ ้ นเข้าร่วมประชุมเพิมขึ นจากตอนเริมเปิดประชุมจํานวน 5,233,300 

  หุ ้น คิดเป็น 5,233,300 เสียง ทําให้ในวาระนี มีจํานวนเสียงของผู ้ ถือหุ ้นทีเข้าร่วมประชุม

  และผู ้ รับมอบฉันทะทั งหมดจํานวน 4,277,091,305 เสียง 

วาระที  4 พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกําไรเพือเป็นทุนสํารองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลสําหรับ

 ผลการดําเนินงานประจําปี 2558 

 ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ เป็นผู ้นําเสนอรายละเอียดต่อทีประชุม 

 เลขานุการฯ ชี แจงว่าบริษัทตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และ 116 

 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 44 และ 45 กําหนดไว้ว่า กรณีบริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้

 จ่ายเงินปันผล และสําหรับกรณีบริษัทมีกําไร บริษัทต้องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีส่วนหนึงไว้เป็นทุน

 สํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปี หักด้วยขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี

 จะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน อย่างไรก็ดี ในปี 2558 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ

 จํานวน 1,574 บาท ดังนั น บริษัทจึงงดการจัดสรรเงินกําไรเพือเป็นทุนสํารองตามกฎหมาย และงดการ

 จ่ายเงินปันผล 
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 ประธานฯ ขอให้ทีประชุมพิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกําไรเพือเป็นทุนสํารองตามกฎหมายและงด

 จ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2558  

ผู ้ถือหุ ้นซักถาม  

ถาม : คุณพัชรินทร์ ชาญมี (ผู ้ ถือหุ ้น) 

จากรายงานประจําปี  หน้า  0 และ 162 

1. ในปี  บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลจํานวน ,   ล้านบาทนั น  ซึงการจ่ายเงินปันผลนี ใช้เงินจากการ

ขายหุ ้น IPO หรือไม่  

2. ในปี 2557 บริษัทมีขาดทุนสะสมเท่าไหร่ 

 

ตอบ : น.ส.ศิริลักษณ์  ตั งวิบูลย์พาณิชย์  (เลขานุการบริษัท) 

 1. การจ่ายเงินปันผลในปี   มูลค่า  ,   ล้านบาทนั น  เป็นการเงินปันผลให้กับผู ้ ถือหุ ้นเดิม ก่อนทีบริษัท

จะขายหุ ้น  IPO ดังนั นเงินทีใช้จ่ายเงินปันผลจึงไม่ได้มาจากเงิน IPO และในส่วนการขายหุ ้น  IPO บริษัทสามารถระดมทุน

ได้จํานวน ,   ล้านบาท และมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงิน คือเพือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท  เช่น  เพือชําระคืน

เงินกู ้ระยะสั นของบริษัท  และเพือนํามาใช้ในการขยายธุรกิจของบริษัท 

 2. จากรายงานประจําปี  หน้า    บริษัทมีกําไรสะสมปี 2557 จํานวน    ล้านบาท  และในปี  มีขาดทุน

สุทธิจํานวน ,   ล้านบาท  ดังนั นทําให้ในปี 2558 บริษัทจึงมีขาดทุนสะสมจํานวน  ,   ล้านบาท 

 

มติทีประชุม  ทีประชุมพิจารณาแล้ว อนุมัติการงดจัดสรรกําไรเพือเป็นทุนสํารองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผล

สําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2558 ด้วยคะแนนเสียง ดังน ี

มติทีลง จํานวนเสียงทีลงมต ิ

(1 หุ ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู ้ ถือหุ ้นซึ งมาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย   4,276,976,005 99.9950 

ไม่เห็นด้วย 213,000 0.0050 

งดออกเสียง 0 - 

 หมายเหต ุ 1) มติในวาระนี จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู ้ ถือหุ ้นซึงมา 

  ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

  2) ในวาระนี มีผู ้ ถือหุ ้นเข้าร่วมประชุมเพิมขึ นจากตอนเริมเปิดประชุมจํานวน 97,700 หุ ้น 

  คิดเป็น 97,700 เสียง ทําให้ในวาระนี มีจํานวนเสียงของผู ้ ถือหุ ้นทีเข้าร่วมประชุมและ

  ผู ้ รับมอบฉันทะทั งหมดจํานวน 4,277,189,005 เสียง 

วาระที  5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั งกรรมการ 

 ประธานฯ ชี แจงว่า ในวาระที 5 นี  บริษัทจะแยกการพิจารณาออกเป็นวาระย่อยโดยแบ่งออกเป็นวาระที 

 5.1 และ 5.2  
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วาระที  5.1  พิจารณาอนุมัติการแต่งตั งกรรมการแทนกรรมการที ต้องออกตามวาระ 

 ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ เป็นผู ้นําเสนอรายละเอียดต่อทีประชุม 

 เลขานุการฯ ชี แจงว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 (รวมทั งทีมีการ

 แก้ไขเพิมเติม) และข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 กําหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจําปีทุกครั ง ให้

 กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวนหนึงในสามของจํานวนกรรมการในขณะนั น ถ้าจํานวนกรรมการทีจะ

 แบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ทีสุดกับส่วนหนึงในสาม กรรมการทีออกจาก

 ตําแหน่งตามวาระนั น อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการใหม่ก็ได้ 

 ในการประชุมสามัญผู ้ ถือหุ ้นประจําปี 2559 ของบริษัท มีกรรมการทีจะต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ 

 จํานวน 2 ราย ดังน ี

 1) นายวีระศักดิ  อึงขจรกุล  

 2) นายวินัย เตียวสมบูรณ์กิจ  

 เนืองจากกรรมการทั ง 2 ราย เป็นผู ้ มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการ

 ดําเนินงานของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ทีประชุมผู ้ ถือหุ ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั งให้

 กรรมการทั ง 2 ราย กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง  

 ทั งนี  รายละเอียดเกียวกับประวัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทํางาน ของกรรมการทีจะต้องออกตาม

วาระ และได้รับการเสนอชือเพือกลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง ได้มีการจัดส่งให้กับผู ้ ถื อ หุ ้ น พ ร้ อ ม

กับหนังสือเชิญประชุมผู ้ ถือหุ ้นแล้ว 

 ประธานฯ ขอให้ทีประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั งกรรมการแทนกรรมการทีต้องออกตามวาระ 

มติทีประชุม  ทีประชุมพิจารณาแล้ว อนุมัติการแต่งตั งกรรมการแทนกรรมการทีต้องออกตามวาระ ด้วยคะแนนเสียง 

ดังน ี

 5.1.1 นายวีระศักดิ  อึงขจรกุล  

มติทีลง จํานวนเสียงทีลงมต ิ

(1 หุ ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู ้ ถือหุ ้นซึ งมาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 4,277,229,105 100.0000 

ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 - 

5.1.2 นายวินัย เตียวสมบูรณ์กิจ 

มติทีลง จํานวนเสียงทีลงมต ิ

(1 หุ ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู ้ ถือหุ ้นซึ งมาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 4,277,016,105 99.9950 

ไม่เห็นด้วย 213,000 0.0050 

งดออกเสียง 0 - 
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 หมายเหต ุ 1) มติในวาระนี จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู ้ ถือหุ ้นซึงมาประชุม

  และออกเสียงลงคะแนน 

  2) ในวาระนี มีผู ้ ถือหุ ้นเข้าร่วมประชุมเพิมขึ นจากตอนเริมเปิดประชุมจํานวน 40,100 หุ ้น 

  คิดเป็น 40,100 เสียง ทําให้ในวาระนี มีจํานวนเสียงของผู ้ ถือหุน้ทีเข้าร่วมประชุมและ

  ผู ้ รับมอบฉันทะทั งหมดจํานวน 4,277,229,105 เสียง 

วาระที  5.2  พิจารณาอนุมัติการเพิ มจํานวนกรรมการจาก 6 ท่าน เป็น 9 ท่าน และการแต่งตัง

 กรรมการเข้าใหม่ 

 ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ เป็นผู ้นําเสนอรายละเอียดต่อทีประชุม 

 เลขานุการฯ ชี แจงว่า เพือให้บริษัทเกิดการบริหารจัดการทีเหมาะสม คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควร

 เสนอให้ทีประชุมผู ้ ถือหุ ้นพิจารณาการแต่งตั งกรรมการเพิมเติมจากปัจจุบันมีกรรมการจํานวน 6 ท่าน 

 โดยเห็นควรเพิมเป็น 9 ท่าน โดยในการนี  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้พิจารณา

 คุณสมบัติต่างๆ แล้ว เห็นว่าบุคคลดังต่อไปนี เป็นผู ้ทีมีคุณสมบัติครบถ้วน มีความรู้ ความสามารถและไม่

 มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย รวมถึงมีประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของบริษัท 

 จึงเห็นสมควรเสนอให้ทีประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั งบุคคลดังต่อไปนี เข้า

 ดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทเพิมเติม 

 1) นายประสิทธิ  วสุภัทร  กรรมการ 

 2) นายอนันต์ ตั งตรงเวชกิจ กรรมการอิสระ 

 3) นายนรากร ราชพลสิทธิ  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

 ทั งนี  รายละเอียดเกียวกับประวัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทํางาน สัดส่วนการถือหุ ้นในบริษัท การเป็น

 กรรมการในบริษัทอืน ของกรรมการทีได้รับการเสนอชือให้ดํารงตําแหน่งกรรมกการใหม่ ได้มีการจัดส่ง

 ให้กับผู ้ ถือหุ ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู ้ ถือหุ ้นแล้ว ประธานฯ ขอให้ทีประชุมพิจารณาอนุมัติ

 การแต่งตั งกรรมการแทนกรรมการทีต้องออกตามวาระ 

มติทีประชุม  ทีประชุมพิจารณาแล้ว อนุมัติการเพิมจํานวนกรรมการจาก 6 ท่าน เป็น 9 ท่าน และการแต่งตั งกรรมการเข้า

ใหม่ คือ 

 1) นายประสิทธิ  วสุภัทร  กรรมการ 

 2) นายอนันต์ ตั งตรงเวชกิจ กรรมการอิสระ 

 3) นายนรากร ราชพลสิทธิ  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

 ด้วยคะแนนเสียง ดังน ี
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 5.2.1 นายประสิทธิ  วสุภัทรยวีระศักดิ  อึงขจรกุล 

มติทีลง จํานวนเสียงทีลงมต ิ

(1 หุ ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู ้ ถือหุ ้นซึ งมาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 4,277,004,105 99.9942 

ไม่เห็นด้วย 250,000 0.0058 

งดออกเสียง 0 - 

5.2.2 นายอนันต์ ตั งตรงเวชกิจ 

มติทีลง จํานวนเสียงทีลงมต ิ

(1 หุ ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู ้ ถือหุ ้นซึ งมาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 4,277,217,105 99.9991 

ไม่เห็นด้วย 37,000 0.0009 

งดออกเสียง 0 - 

5.2.3 นายนรากร ราชพลสิทธิ 

มติทีลง จํานวนเสียงทีลงมต ิ

(1 หุ ้น = 1 เสยีง) 

ร้อยละของผู ้ ถือหุ ้นซึ งมาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 4,277,004,105 99.9942 

ไม่เห็นด้วย 250,000 0.0058 

งดออกเสียง 0 - 

 หมายเหต ุ 1) มติในวาระนี จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู ้ ถือหุ ้นซึงมาประชุม

  และออกเสียงลงคะแนน 

  2) ในวาระนี มีผู ้ ถือหุ ้นเข้าร่วมประชุมเพิมขึ นจากตอนเริมเปิดประชุมจํานวน 25,000 หุ ้น 

  คิดเป็น 25,000 เสียง ทําให้ในวาระนี มีจํานวนเสียงของผู ้ ถือหุ ้นทีเข้าร่วมประชุมและ

  ผู ้ รับมอบฉันทะทั งหมดจํานวน 4,277,254,105 เสียง 

วาระที  6 พิจารณาอนุมัติการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2559 

 ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ เป็นผู ้นําเสนอรายละเอียดต่อทีประชุม 

 เลขานุการฯ ชี แจงว่าเนืองจากการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ จะต้องได้รับการอนุมัติจากทีประชุมผู ้ ถือ

 หุ ้ น ซึงคณะกรรมการบริษัทได้กําหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ โดยมอบหมายให้

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน เป็นผู ้ เสนอค่าตอบแทนของกรรมการในรูปแบบของเงิน

 รางวัล เบี ยประชุม บําเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอืน ทั งนี  คณะกรรมการสรรหา

 และพิจารณาผลตอบแทนจะพิจารณาจากผลการดําเนินงานของบริษัท และเปรียบเทียบกับบริษัทจด

 ทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกันและบริษัททีมีขนาดใกล้เคียงกัน โดยคํานึงถึงความเหมาะสม และ

 สอดคล้องกับภาระหน้าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ดังมีรายละเอียดต่อไปน ี
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 ค่าเบี ยประชุม 

 1. คณะกรรมการบริษัท 

  ประธานกรรมการบริษัท   60,000 บาท/ครั ง 

  กรรมการบริษัท    40,000 บาท/ครั ง 

 2. คณะกรรมการตรวจสอบ  

  ประธานกรรมการตรวจสอบ  50,000 บาท/ครั ง 

  กรรมการตรวจสอบ   30,000 บาท/ครั ง 

 3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

  ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  30,000 บาท/ครั ง 

  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน   20,000 บาท/ครั ง  

 ประธานฯ ขอให้ทีประชุมพิจารณาอนุมัติการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2559 

มติทีประชุม  ทีประชุมพิจารณาแล้ว อนุมัติการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2559 ด้วยคะแนนเสียง ดังน ี

มติทีลง จํานวนเสียงทีลงมต ิ

(1 หุ ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู ้ ถือหุ ้นซึ งมาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 4,277,004,105 99.9942 

ไม่เห็นด้วย 250,000 0.0058 

งดออกเสียง 0 0.0000 

 หมายเหต ุ 1) มติในวาระนี จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวน

  เสียงทั งหมดของผู ้ ถือหุ ้นซึงมาประชุม 

  2) ในวาระนี ไม่มีผูถื้อหุ ้นเข้าร่วมประชุมเพิมขึ นจากตอนเริมประชุมทําให้ในวาระนี  มี 

  จํานวนเสียงของผู ้ ถือหุ ้นทีเข้าร่วมประชุมและผู ้ รับมอบฉันทะทั งหมด จํานวน  

  4,277,254,105 เสียง 

วาระที  7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั งผู ้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2559 

 ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ เป็นผู ้นําเสนอรายละเอียดต่อทีประชุม 

 เลขานุการฯ ชี แจงว่าเพือให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด (รวมทั งทีมี

 การแก้ไขเพิมเติม) ซึงกําหนดให้ทีประชุมผู ้ ถือหุ ้นสามัญประจําปีแต่งตั งผู ้สอบบัญชี และกําหนดจํานวน

 เงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั งผู ้สอบบัญชีจะแต่งตั งผู ้สอบบัญชีคนเดิมอีกได้ 

 ทั งนี  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู ้ สอบบัญชี ประจําปี  2559 และเสนอให้

 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอให้ทีประชุมผู ้ ถือหุ ้นพิจารณาแต่งตั ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบ

 บัญชี จํากัด ซึงเป็นสํานักงานสอบบัญชีทีมีความอิสระและมีความเชียวชาญในการสอบบัญชี โดยเสนอ
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 ให้ผู ้สอบบัญชีคนใดคนหนึงดังต่อไปนี  เป็นผู ้ ทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ

 บริษัท 

  1. นายวีระชัย รัตนจรัสกุล  ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที 4323 และ/หรือ 

  2. นายศักดา เกาทัณฑ์ทอง   ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที 4628 และ/หรือ 

  3. นายบุญญฤทธิ  ถนอมเจริญ  ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที 7900 และ/หรือ 

  4.  นางสาวอรวรรณ ศิริรัตนวงศ์  ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที 3757 

 ทั งนี  ผู ้สอบบัญชีตามรายชือทีเสนอมานั นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท ผู ้บริหาร ผู ้ ถือหุ ้น

 รายใหญ่ หรือผู ้ทีเกียวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความอิสระในการตรวจสอบและแสดง

 ความเห็นต่องบการเงินของบริษัท 

 นอกจากนี  โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้

 ทีประชุมผู ้ ถือหุ ้นพิจารณากําหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท ประจําปี 2559 เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 8.76 

 ล้านบาท  

ผู ้ถือหุ ้นซักถาม  

ถาม : คุณพัชรินทร์ ชาญมี (ผู ้ ถือหุ ้น) 

 ค่าสอบบัญชีประจําปี 2559 ของบริษัท ไทยฟู ้ ดส์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) สูงไปหรือไม่  

 

ตอบ : น.ส.ศิริลักษณ์  ตั งวิบูลย์พาณิชย์  (เลขานุการบริษัท) 

 ค่าสอบบัญชีประจําปี 2559 เพิมขึ นจากปี 2558 ประมาณ    ล้านบาทนั น  เนืองจากในปี 2558 มีมาตรฐานการ

บัญชีใหม่เพิมขึ น เช่น มาตรฐานเรืองสินทรัพย์ชีวภาพ และบริษัทมีแผนการขยายธุรกิจ ดังนั นจึงส่งผลทําให้ค่าสอบบัญชี

เพิมขึ น นอกจากนี ในการคัดเลือกผู ้สอบบัญชี บริษัทได้มีการเปรียบเทียบราคา ซึงทาง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี 

จํากัด ได้เสนอค่าสอบบัญชีได้เหมาะสมทีสุด 

 ประธานฯ ขอให้ทีประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั งผู ้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2559 

มติทีประชุม  ทีประชุมพิจารณาแล้ว อนุมัติการแต่งตั งผู ้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2559 ด้วยคะแนน

เสียง ดังน ี

มติทีลง จํานวนเสียงทีลงมต ิ

(1 หุ ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู ้ ถือหุ ้นซึ งมาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 4,277,254,105 100.0000 

ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 - 

 หมายเหต ุ 1) มติในวาระนี จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู ้ ถือหุ ้นซึงมาประชุม

  และออกเสียงลงคะแนน 
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  2) ในวาระนี ไม่มีผู ้ ถือหุ ้นเข้าร่วมประชุมเพิมขึ นจากตอนเริมประชุมทําให้ในวาระนี  มี 

  จํานวนเสียงของผู ้ ถือหุ ้นทีเข้าร่วมประชุมและผู ้ รับมอบฉันทะทั งหมด จํานวน  

  4,277,254,105 เสียง 

วาระที  8 พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซื อหุ ้นสามัญเพิมทุนของบริษัท ครัง

 ที  1 ให้แก่ผู ้ถือหุ ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ ้น 

 ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ เป็นผู ้นําเสนอรายละเอียดต่อทีประชุม 

 เลขานุการฯ ชี แจงว่าเนืองจากบริษัทมีความประสงค์จะออกใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซื อหุ ้นสามัญเพิมทุน

 ของบริษัท ครั งที  เพือจัดสรรให้แก่ผู ้ ถือหุ ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพือ

 เพิมฐานเงินทุนของบริษัทให้มีสถานะทางการเงินทีมันคงขึ น รวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนให้กับบริษัท 

 รองรับการเติบโตในอนาคต  

 ดังนั น จึงขอเสนอให้ทีประชุมพิจารณาและอนุมัติการออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซื อหุ ้ น

 สามัญเพิมทุนของบริษัท ครั งที 1 (“ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W ”) โดยไม่คิดมูลค่า จํานวนไม่เกิน 

 510,000,000 หน่วย ต่อผู ้ ถือหุ ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ ้น (Right Offering) ในอัตราส่วนการ

 จัดสรรทีหุ ้นสามัญเดิม (มูลค่าหุ ้นทีตราไว้ (par value) หุ ้นละ 1 บาท) จํานวน 10 หุ ้น ต่อ 1 หน่วย

 ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W  (10:1) 

 ทั งนี  อัตราการใช้สิทธิ คือ ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W  1 หน่วย มีสิทธิซื อหุ ้นสามัญของบริษัท 

 (มูลค่าหุ ้นทีตราไว้ (par value) หุ ้นละ 1 บาท) ได้ 1 หุ ้น โดยราคาใช้สิทธิคือ 2.50 บาทต่อหุ ้น 

 (เว้นแต่ในกรณีมีการปรับสิทธิ) ในกรณีทีมีเศษของหุ ้ นหรือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W  จากการ

 คํานวณ (หากมี) ให้ปัดเศษนั นทิ ง โดยเงือนไขและรายละเอียดของใบสําคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W  บริษัท

 ได้มีการจัดส่งให้กับผู ้ ถือหุ ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู ้ ถือหุ ้นแล้ว 

 ในการนี  บริษัทจะกําหนดวันกําหนดรายชือผู ้ถือหุ ้นที มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 

 TFG-W  ตามสัดส่วนจํานวนหุ ้ นที ผู ้ ถือหุ ้ นแต่ละรายถืออยู ่  (Record Date) ในวันที  11 

 พฤษภาคม 2559 และให้รวบรวมรายชือผู ้ ถือหุ ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ

 ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั งทีมีการแก้ไขเพิมเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ ้นใน

 วันที  12 พฤษภาคม 2559   

 นอกจากนี  ขอเสนอให้ทีประชุมพิจารณาและอนุมัติมอบอํานาจให้คณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือ

 บุคคลทีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารเป็นผู ้ มีอํานาจพิจารณาและกําหนด แก้ไขเพิมเติม 

 และเปลียนแปลงเงือนไขและรายละเอยีดต่างๆ ทีเกียวข้องกับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W  

 ดังกล่าว รวมทั งมีอํานาจในการลงนามในเอกสารใดๆ ทีเกียวข้อง และมีอํานาจดําเนินการต่างๆ ที

 เกียวข้องหรือจําเป็นได้ตามสมควร เพือให้การออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W  สําเร็จ

 ลุล่วง  

 ในการน ีคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงเหตุผลและความจําเป็นของการเพิมทุนครั งนี  เห็นว่าเป็นการ

 ระดมทุนทีมีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท อีกทั ง เป็นแนวทางในการระดมทุนทีไม่ส่งผล
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 กระทบต่อส่วนแบ่งกําไรหรือสิทธิออกเสียงของผู ้ ถือหุ ้น (control dilution) ในกรณีทีออกและจัดสรรให้แก่

 ผู ้ ถือหุ ้ นเดิมทุกรายของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ ้ น และไม่ส่งผลกระทบต่อการลดลงของราคาหุ ้ น 

 (price dilution) ดังนั น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ทีประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและ

 จัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W1 ให้แก่ผู ้ ถือหุ ้ นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ ้ น ตาม

 รายละเอียดดังกล่าวข้างต้น  

ผู ้ถือหุ ้นซักถาม  

ถาม : คุณพัชรินทร์ ชาญมี (ผู ้ ถือหุ ้น) 

  บริษัทออกใบสําคัญแสดงสิทธิ  TFG-W1 จํานวน    ล้านหน่วย และบริษัทต้องการเงินทุน 2,600 ล้าน

บาทใช่หรือไม่ ซึง 2 เรืองนี สัมพันธ์กันอย่างไร และในการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ  TFG-W1 บริษัทจะได้รับเงินเท่าไร 

 

ตอบ : นายเชิดศักดิ   กู ้ เกียรตินันท์  (กรรมการและประธานเจ้าหน้าทีปฏิบัติการ) 

 บริษัทมีแผนการลงทุนในระยะเวลา    ปี จํานวน 2,600 ล้านบาท ซึงในการทีบริษัทออกใบสําคัญแสดงสิทธิ  หาก

ผู ้ ถือหุ ้นทุกรายใช้สิทธิ คือ TFG-W1 จํานวน 510 ล้านหน่วย มีราคาใช้สิทธิที 2.5 บาทต่อหน่วย บริษัทจะได้รับเงินเพิมทุน

จํานวน 1,275 ล้านบาท นอกจากนี ในปี 2559 บริษัทมีแผนทีจะออกหุ ้นกู ้อีกด้วย  

 ประธานฯ ขอให้ทีประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซื อหุ ้นสามญัเพิมทุน

 ของบริษัท ครั งที 1 ให้แก่ผู ้ ถือหุ ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ ้น 

มติทีประชุม  ทีประชุมพิจารณาแล้ว อนุมัติการออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซื อหุ ้นสามัญเพิมทุนของบริษัท 

ครั งที 1 ให้แก่ผู ้ ถือหุ ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ ้นด้วยคะแนนเสียง ดังน ี

มติทีลง จํานวนเสียงทีลงมต ิ

(1 หุ ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู ้ ถือหุ ้นซึ งมาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 4,277,268,207 99.9950 

ไม่เห็นด้วย 213,000 0.0050 

งดออกเสียง 0 - 

 หมายเหต ุ 1) มติในวาระนี จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู ้ ถือหุ ้นซึงมาประชุม

  และออกเสียงลงคะแนน 

  2) ในวาระนี มีผู ้ ถือหุ ้นเข้าร่วมประชุมเพิมขึ นจากตอนเริมเปิดประชุมจํานวน 227,102 หุ ้น 

  คิดเป็น 227,102 เสียง ทําให้ในวาระนี มีจํานวนเสียงของผู ้ ถือหุ ้นทีเข้าร่วมประชุมและ

  ผู ้ รับมอบฉันทะทั งหมดจํานวน 4,277,481,207 เสียง 

วาระที  9 พิจารณาอนุมัติการลดทุนโดยวิธีตัดหุ ้นจดทะเบียนทียังไม่ได้นําออกจําหน่าย 

 ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ เป็นผู ้นําเสนอรายละเอียดต่อทีประชุม 

 เลขานุการฯ ชี แจงว่าสืบเนืองจากกรณีทีบริษัทได้เสนอให้ทีประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรร

 ใบสําคญัแสดงสิทธิฯ TFG-W  จํานวนไม่เกิน 510,000,000 หน่วยต่อผู ้ ถือหุ ้นของบริษัทตามสัดส่วนการ



16 

 

 ถือหุ ้น (Right Offering) นั น บริษัทจึงต้องดําเนินการเพิมทุนจดทะเบียน และจัดสรรหุ ้นสามัญเพิมทุน

 เพือรองรับการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W   

 ปัจจุบันทุนจดทะเบียนทีเหลืออยู่ของบริษัทมีหุ ้นสามัญทียังมิได้นําออกจําหน่ายจํานวน 300,000,000 

 หุ ้น ทั งนี  ภายใต้บทบัญญัติมาตรา 136 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัด ได้กําหนดไว้ว่า บริษัทจะเพิม

 ทุนจากจํานวนทีจดทะเบียนไว้แล้วโดยการออกหุ ้นใหม่เพิมขึ นได้เมือหุ ้ นทั งหมดได้ออกจําหน่ายและ

 ได้รับชําระเงินค่าหุ ้นครบถ้วนแล้ว เว้นแต่ กรณีหุ ้นทียังไม่ได้ออกจําหน่ายนั นเป็นหุ ้นทีออกเพือรองรับหุ ้นกู ้

 แปลงสภาพหรือใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซื อหุ ้ น ดังนั น เพือให้บริษัท สามารถดําเนินการเพิมทุนจด

 ทะเบียนของบริษัท และเพือให้เป็นไปตามทีกฎหมายกําหนด บริษัทจึงต้องดําเนินการลดทุนจดทะเบียน

 ของบริษัทจํานวน 300,000,000  บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 5,400,000,000 บาท เป็นทุนจด

 ทะเบียนจํานวน 5,100,000,000 บาท โดยการตัดหุ ้ นทียังไม่ได้ออกจําหน่ายของบริษัท จํานวน 

 300,000,000  หุ ้น มูลค่าทีตราไว้หุ ้นละ 1 บาท  

ผูถ้ือหุ ้นซักถาม  

ถาม : คุณพัชรินทร์ ชาญมี (ผู ้ ถือหุ ้น) 

 การลดทุนจํานวน   ล้านหุ ้น เกิดจากอะไร    

 

ตอบ : นายเชิดศักดิ   กู ้ เกียรตินันท์  (กรรมการและประธานเจ้าหน้าทีปฏิบัติการ) 

 ในปี 2558 บริษัทมีทุนจดทะเบียนทั งสิ น  ,   ล้านหุ ้น  ซึงเป็นของผู ้ ถือหุ ้นเดิม  จํานวน  ,   ล้านหุ ้น  และ

อีก ,   ล้านหุ ้น เป็นหุ ้นทีวางแผนทีจะออกหุ ้น IPO แต่เมือบริษัทเสนอขายหุ ้น IPO บริษัทเสนอขายเพียง 1,100 ล้านหุ ้น 

จึงเหลือหุ ้นอีกจํานวน    ล้านหุ ้นทีไม่เสนอขาย ดังนั นเพือให้บริษัทสามารถดําเนินการเพิมทุนเพือรองรับการออกและ

เสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W  ได้ บริษัทต้องดําเนินการลดทุนจดทะเบียนก่อน แล้วบริษัทจึงจะสามารถเพิมทุน

ได้ 

 ประธานฯ ขอให้ทีประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนโดยวิธีตัดหุ ้นจดทะเบียนทียังไม่ได้นําออกจําหน่าย 

มติทีประชุม  ทีประชุมพิจารณาแล้ว อนุมัติการลดทนุโดยวิธีตัดหุ ้นจดทะเบียนทียังไม่ได้นําออกจําหน่าย ด้วยคะแนน

 เสียง ดังน ี

มติทีลง จํานวนเสียงทีลงมต ิ

(1 หุ ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู ้ ถือหุ ้นซึ งมาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 4,277,268,207 99.9950 

ไม่เห็นด้วย 213,000 0.0050 

งดออกเสียง 0 0.0000 

 หมายเหต ุ 1) มติในวาระนี จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีของจํานวน

  เสียงทั งหมดของผู ้ ถือหุ ้นซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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  2) ในวาระนี ไม่มีผู ้ ถือหุ ้นเข้าร่วมประชุมเพิมขึ นจากตอนเริมประชุมทําให้ในวาระนี  มี 

  จํานวนเสียงของผู ้ ถือหุ ้นทีเข้าร่วมประชุมและผู ้ รับมอบฉันทะทั งหมด จํานวน  

  4,277,481,207 เสียง  

วาระที  10 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิเพือให้สอดคล้องกับการลดทุนจด

 ทะเบียนของบริษัท 

 ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ เป็นผู ้นําเสนอรายละเอียดต่อทีประชุม 

 เลขานุการฯ ชี แจงว่าสืบเนืองจากกรณีทีบริษัทได้เสนอให้ทีประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิมเติมหนังสือ

 บริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพือให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยวิธีตัดหุ ้นจดทียัง

 มิได้นําออกจําหน่ายทั งหมด ตามทีได้เสนอให้ทีประชุมพิจารณาอนุมัติในระเบียบวาระที 9 ดังน ี

ทุนจดทะเบียน จํานวน   5,100,000,000 บาท (ห้าพันหนึงร้อยล้านบาทถ้วน) 

แบ่งออกเป็น   5,100,000,000 หุ ้น (ห้าพันหนึงร้อยล้านหุ ้น) 

มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท (หนึงบาท) 

โดยแยกออกเป็น   

หุ ้นสามัญ 5,100,000,000 หุ ้น (ห้าพันหนึงร้อยล้านหุ ้น) 

หุ ้นนบุริมสิทธิ - หุ ้น (-) 

 ทั งนี  ให้บุคคลทีคณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิทีกรมพัฒนาธุรกิจ

 การค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ไขและเพิมเติมถ้อยคําเพือให้เป็นไปตามคําสังของนายทะเบียน

 ประธานฯ ขอให้ทีประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิเพือให้สอดคล้องกับการ

 ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 

มติทีประชุม  ทีประชุมพิจารณาแล้ว อนุมัติการแก้ไขเพิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิเพือให้สอดคล้องกับการลดทุนจด

 ทะเบียนของบริษัทด้วยคะแนนเสียง ดังน ี

มติทีลง จํานวนเสียงทีลงมต ิ

(1 หุ ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู ้ ถือหุ ้นซึ งมาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 4,277,483,207 100.0000 

ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 0.0000 

 หมายเหต ุ 1) มติในวาระนี จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีของจํานวน

  เสียงทั งหมดของผู ้ ถือหุ ้นซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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  2) ในวาระนี มีผู ้ ถือหุ ้นเข้าร่วมประชุมเพิมขึ นจากตอนเริมเปิดประชุมจํานวน 2,000 หุ ้น คิด

  เป็น 2,000 เสียง ทําให้ในวาระนี มีจํานวนเสียงของผู ้ ถือหุ ้นทีเข้าร่วมประชุมและผู ้ รับ

  มอบฉันทะทั งหมดจํานวน 4,277,483,207 เสียง 

วาระที  11 พิจารณาอนุมัติการเพิมทุนจดทะเบียนของบริษัทเพือรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดง

 สิทธิทีจะซื อหุ ้นสามัญเพิมทุนของบริษัท ครังที  1  

 ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ เป็นผู ้นําเสนอรายละเอียดต่อทีประชุม 

 เลขานุการฯ ชี แจงว่าสืบเนืองจากบริษัทมีความประสงค์และเห็นสมควรทีจะออกและจัดสรรใบสําคัญ

 แสดงสิทธิฯ TFG-W  จํานวนไม่เกิน 510,000,000 หน่วยต่อผู ้ ถือหุ ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ ้น 

 (Right Offering) บริษัทจึงมีความประสงค์จะเพิมทุนเพือรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 

 TFG-W  ดังกล่าว ดังนั น บริษัทจึงจะเพิมทนุจดทะเบียนจํานวนไม่เกิน 510,000,000 บาท จากทุนจด

 ทะเบียนเดิมจํานวน 5,100,000,000 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียน 5,610,000,000 บาท โดยการออกหุ ้น

 สามัญจํานวนไม่เกิน 510,000,000 หุ ้น มูลค่าทีตราไว้หุ ้นละ 1 บาท ภายหลังจากทีได้ทําการลดทุนจด

 ทะเบียนโดยวิธีตัดหุ ้นจดทะเบียนทียังไม่ได้นําออกจําหน่าย 

 ประธานฯ ขอให้ทีประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิมทุนจดทะเบียนของบริษัทเพือรองรับการใช้สิทธิตาม

 ใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซื อหุ ้นสามัญเพิมทุนของบริษัท ครั งที 1 

มติทีประชุม  ทีประชุมพิจารณาแล้ว อนุมัติการเพิมทุนจดทะเบียนของบริษัทเพอืรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดง

 สิทธิทีจะซื อหุ ้นสามัญเพิมทุนของบริษัท ครั งที 1 ด้วยคะแนนเสียง ดังน ี

มติทีลง จํานวนเสียงทีลงมต ิ

(1 หุ ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู ้ ถือหุ ้นซึ งมาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 4,277,270,207 99.9950 

ไม่เห็นด้วย 213,000 0.0050 

งดออกเสียง 0 0.0000 

 หมายเหต ุ 1) มติในวาระนี จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีของจํานวน

  เสียงทั งหมดของผู ้ ถือหุ ้นซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

  2) ในวาระนี ไม่มีผู ้ ถือหุ ้นเข้าร่วมประชุมเพิมขึ นจากตอนเริมประชุมทําให้ในวาระนี  มี 

  จํานวนเสียงของผู ้ ถือหุ ้นทีเข้าร่วมประชุมและผู ้ รับมอบฉันทะทั งหมด จํานวน  

  4,277,483,207 เสียง 

วาระที  12 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิเพือให้สอดคล้องกับการเพิมทุนจด

 ทะเบียนของบริษัท  

 ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ เป็นผู ้นําเสนอรายละเอียดต่อทีประชุม 

 เลขานุการฯ ชี แจงว่าสืบเนืองจากกรณีทีบริษัทได้เสนอให้ทีประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิมเติม

 หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพือให้สอดคล้องกับการเพิมทุนจดทะเบียนของบริษัทตามทีได้เสนอ

 ให้ทีประชุมพิจารณาอนุมัติในระเบียบวาระที 11 ข้างต้น ดังน ี
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ทุนจดทะเบียน จํานวน   5,610,000,000 บาท (ห้าพันหกร้อยสิบล้านบาทถ้วน) 

แบ่งออกเป็น   5,610,000,000 หุ ้น (ห้าพันหกร้อยสิบล้านหุ ้น) 

มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท (หนึงบาท) 

โดยแยกออกเป็น   

หุ ้นสามัญ 5,610,000,000หุ ้น (ห้าพันหกร้อยสิบล้านหุ ้น) 

หุ ้นนบุริมสิทธิ - หุ ้น (-) 

 ทั งนี  ให้บุคคลทีคณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิทีกรมพัฒนาธุรกิจ

 การค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ไขและเพิมเติมถ้อยคําเพือให้เป็นไปตามคําสังของนายทะเบียน

 ประธานฯ ขอให้ทีประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพมิเติมหนังสือบริคณห์สนธิเพือให้สอดคล้องกับการ

 เพิมทุนจดทะเบียนของบริษัท  

มติทีประชุม  ทีประชุมพิจารณาแล้ว อนุมัติการแก้ไขเพิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิเพือให้สอดคล้องกับการเพิมทุนจด

 ทะเบียนของบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังน ี

มติทีลง จํานวนเสียงทีลงมต ิ

(1 หุน้ = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู ้ ถือหุ ้นซึ งมาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 4,277,483,207 100.0000 

ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 0.0000 

 หมายเหต ุ 1) มติในวาระนี จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีของจํานวน

  เสียงทั งหมดของผู ้ ถือหุ ้นซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

  2) ในวาระนี ไม่มีผู ้ ถือหุ ้นเข้าร่วมประชุมเพิมขึ นจากตอนเริมประชุมทําให้ในวาระนี  มี 

  จํานวนเสียงของผู ้ ถือหุ ้นทีเข้าร่วมประชุมและผู ้ รับมอบฉันทะทั งหมด จํานวน  

  4,277,483,207 เสียง 

วาระที  13 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ ้ นเพิ มทุนเพื อรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ 

 ทีจะซื อหุ ้นสามัญเพิมทุนของบริษัท ครังที  1  

 ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ เป็นผู ้นําเสนอรายละเอียดต่อทีประชุม 

 เลขานุการฯ ชี แจงว่าสืบเนืองจากกรณีทีบริษัทได้เสนอให้ทีประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิมทุนจดทะเบียน

 โดยการออกหุ ้นสามัญเพิมทุนจํานวนไม่เกิน 510,000,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นทีตราไว้ (par value) หุ ้นละ 1 

 บาท เพือรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W  โดยมีรายละเอียดในวาระที 11 บริษัทจึง

 เสนอให้ทีประชุมพิจารณาอนุมัติให้จัดสรรหุ ้นสามัญเพิมทุนของบริษัทจํานวนไม่เกิน 510,000,000 หุ ้น 
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 มูลค่าหุ ้นทีตราไว้ (par value) หุ ้นละ  บาท เพือรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W  

 ในราคาการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W  หุ ้นละ 2.50 บาท โดยเงือนไขและรายละเอียด

 ของใบสําคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W  บริษัทได้มีการจัดส่งให้กับผู ้ ถือหุ ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู ้ ถือ

 หุ ้นแล้ว 

 นอกจากนี  ขอเสนอให้ทีประชุมพิจารณาและอนุมัติมอบอํานาจให้คณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือ

 บุคคลทีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร เป็นผู ้ มีอํานาจพิจารณาและกําหนด แก้ไขเพิมเติม 

 และเปลียนแปลงเงือนไขและรายละเอียดต่างๆ ทีเกียวข้องกับการจัดสรรหุ ้นเพิมทุนดังกล่าว รวมทั งมี

 อํานาจในการลงนามในเอกสารใดๆ ทีเกียวข้อง และมีอํานาจดําเนินการต่างๆ ทีจําเป็นและสมควร อัน

 เกียวเนืองกับการจัดสรรหุ ้นเพิมทุนในครั งนี 

 ประธานฯ ขอให้ทีประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ ้นเพิมทุนเพือรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดง

 สิทธิทีจะซื อหุ ้นสามัญเพิมทุนของบริษัท ครั งที 1  

ผู ้ถือหุ ้นซักถาม 

ถาม : น.ส.พัชรินทร์  ชาญมี  (ผู ้ ถือหุ ้น)  

 1. กําหนดวันใช้สิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ  TFG-W1 เมือไร และวันที XM และ XW  

 2. บริษัทต้องการเงินลงทุน 3 ปี จํานวน 2,600 ล้านบาท แต่เงินทีจะได้จากการใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสทธิ  

TFG-W1 จํานวน 1,275 ล้านบาท และบริษัทคาดหวังทีจะได้เงินจากการใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสทธิ  TFG-W1 จํานวน

เท่าไหร่ เนือง ณ ปัจจุบันราคาหุ ้น TFG ราคาตลาดตํากว่า 2 บาท แต่ราคาใช้สิทธิทีบริษัทกําหนดเท่ากับ  .   บาท  

 3. ราคาใช้สิทธิ 2.50 บาทต่อหุ ้น บริษัทกําหนดราคาสูงเกินไปหรือไม่ 

 

ตอบ : น.ส.ศิริลักษณ์  ตั งวิบูลย์พาณิชย์  (เลขานุการบริษัท) 

 วันทกํีาหนดรายชือผู ้ ถือหุ ้นทีมีสิทธิได้รับใบสําคัญแสดงสิทธิ (Record Date) คือ วันที    พฤษภาคม พ.ศ.  

และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ ้น คือ วันที    พฤษภาคม  พ.ศ.  และราคาใช้สิทธิ   .   บาทต่อหุ ้น  และอายุ

ของใบสําคัญแสดงสิทธิ  ปี  นับแต่วันทีออกใบสําคัญแสดงสิทธิ TFG-W1 และวันทีออกใบสําคัญแสดงสิทธิ คือ วันที    

พฤษภาคม  พ.ศ.   โดยกําหนดการใช้สิทธิได้ คือ ทุกวันทําการสุดท้ายของเดือนมิถุนายน  และ  เดือนธันวาคม  

ตลอดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ TFG-W1  

 

ตอบ : นายเชิดศักดิ   กู ้ เกียรตินันท์  (กรรมการและประธานเจ้าหน้าทีปฏิบัติการ) 

 อธิบายเพิมเติมเรืองราคาใช้สิทธิซื อหุ ้นสามัญ 2.50 บาท และเรืองความเพียงพอของเงินทีได้รับจากการใช้สิทธิ

ใบสําคัญแสดงสิทธิ TFG-W1  

1. แผนการลงทุนของบริษัทในระยะ  ปีข้างหน้า ประมาณ  ,   ล้านบาท ซึงในการทีบริษัทออกใบสําคัญ

แสดงสิทธิ  หากผู ้ ถือหุ ้นทุกรายใช้สิทธิ คือ TFG-W1 จํานวน 510 ล้านหน่วย มีราคาใช้สิทธิที 2.5 บาทต่อหน่วย 

บริษัทจะได้รับเงินเพิมทุนจํานวน 1,275 ล้านบาท ซึงจะยังไม่เพียงพอหากเทียบกับแผนการลงทุนของบริษัท 

และทีปรึกษาทางการเงินคาดการณ์ว่าปกติของตลาดหุ ้นไทยผู ้ ถือหุ ้นจะใช้สิทธิ เพียงประมาณครึงหนึงของ

จํานวนทีออกใบสําคัญแสดงสิทธิ  ดังนนับริษัทจึงได้วางแผนออกหุ ้นกู ้ จํานวน  ,   ล้านบาท และกําหนด

ระยะเวลาทีสอดคล้องกัน 
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2. ราคาใช้สิทธิ   .   บาท นั น เป็นราคาทีทางทีปรึกษาทางการเงินได้วิเคราะห์ว่าเป็นราคาทีเหมาะสม และ

หากดูจากบทวิเคราะห์ของนักวิเคราะห์ เช่น บมจ.หลักทรัพย์บัวหลวง  และ  บจก.หลกัทรัพย์  เคที  ซีมิโก้ 

จะเห็นว่าได้มีการประเมินราคาหุ ้ นสามัญ TFG ปี 2559 เท่ากับ  .   บาทต่อหุ ้น  และในส่วนของฝ่าย

จัดการบริษัทได้ทําการปรับปรุงธุรกิจอย่างรวดเร็วและลดความเสียงต่างๆทีสามารถบริหารจัดการได้ ดังนั น

จึงมองว่าราคาใช้สิทธิ .   บาทต่อหุ ้นนนัเป็นราคาทีเหมาะสม 

นอกจากนี บริษัทมองว่าการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ TFG-W1 เป็นการตอบแทนผู ้ ถือหุ ้นของบริษัท 

3. ราคาใช้สิทธิ  .   บาทต่อหุ ้นนั น เป็นราคาทีทางทีปรึกษาทางการเงินได้วิเคราะห์ว่าเป็นราคาทีเหมาะสม  

 

มติทีประชุม  ทีประชุมพิจารณาแล้ว อนุมัติการจัดสรรหุ ้นเพิมทุนเพือรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซื อ

 หุ ้นสามัญเพิมทุนของบริษัท ครั งที 1ด้วยคะแนนเสียง ดังน ี

มติทีลง จํานวนเสียงทีลงมต ิ

(1 หุ ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู ้ ถือหุ ้นซึ งมาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 4,277,270,207 99.9950 

ไม่เห็นด้วย 213,000 0.0050 

งดออกเสียง 0 - 

 หมายเหต ุ 1) มติในวาระนี จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู ้ ถือหุ ้นซึงมาประชุม

  และออกเสียงลงคะแนน 

  2) ในวาระนี ไม่มีผู ้ ถือหุ ้นเข้าร่วมประชุมเพิมขึ นจากตอนเริมประชุมทําให้ในวาระนี  มี 

  จํานวนเสียงของผู ้ ถือหุ ้นทีเข้าร่วมประชุมและผู ้ รับมอบฉันทะทั งหมด จํานวน  

  4,277,483,207 เสียง 

วาระที  14 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ ้นกู ้ในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท  

 ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ เป็นผู ้นําเสนอรายละเอียดต่อทีประชุม 

 เลขานุการฯ ชี แจงว่าสืบเนืองจากบริษัทมีความประสงค์ทีจะออกและเสนอขายหุ ้นกู ้  ในวงเงินไม่เกิน 

 2,000 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอืนในจํานวนทีเทียบเท่า โดยมีวัตถุประสงค์เพือเพิมฐานเงินทุนของบริษัท

 ให้มีสถานะทางการเงินทีมันคงขึ น รวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนให้กับบริษัท รองรับการเติบโตใน

 อนาคต  

 ดังนั น จึงขอเสนอให้ทีประชุมพิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ ้นกู ้  ในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้าน

 บาท หรือในสกุลเงินอืนในจํานวนทีเทียบเท่า โดยประเภทของหุ ้นเป็นหุ ้นกู ้ทุกประเภทและรูปแบบ ทั งนี

 ขึ นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุน้กู ้ในแต่ละคราว และจะเป็นเสนอ

 ขายหุ ้ นกู ้ ในคราวเดียวหรือหลายคราว และ/หรือ เป็นโครงการ และ/หรือ ในลักษณะหมุนเวียน 

 (revolving) ภายในประเทศ หรือในต่างประเทศต่อประชาชนทัวไป และ/หรือ เสนอขายให้แก่ผู ้ลงทุนโดย

 เฉพาะเจาะจง และ/หรือ เสนอขายให้แก่ผู ้ลงทุนประเภทสถาบนัและ/หรือผู ้ลงทุนรายใหญ่ทั งหมด หรือ

 บางส่วน ซึงอาจแบ่งเป็นการเสนอขายในครั งเดียว หรือหลายครั งก็ได้ โดยอัตราดอกเบี ยขึ นอยู่กับสภาวะ
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 ตลาดในขณะทีออกและเสนอขายหุ ้นกู ้นั นๆ หรือตามข้อตกลงและเงือนไขของหุ ้นกู ้ทีได้ออกในคราวนั น 

 สําหรับอายุของหุ ้นกู ้  จะเป็นการขอออกหุ ้นกู ้ระยะสั นไม่เกิน 270 วัน และสําหรับหุ ้นกู ้ ระยะยาวไม่เกิน 10 

 ปี โดยขึ นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะทีออกและเสนอขายหุ ้นกู ้  หรือตามข้อตกลงและเงือนไขของหุ ้นกู ้ทีได้

 ออกในคราวนั น  

 นอกจากนี  ขอเสนอให้ทีประชุมพิจารณาและอนุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ 

 ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร และ/หรือ บุคคลทีคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร

 มอบหมายให้มีอํานาจดําเนินการกําหนดรายละเอียดต่างๆ ทีเกียวข้องกับหุ ้นกู ้  ข้อจํากัด และเงือนไขอืน  ๆ

 ของหุ ้นกู ้  รวมทั งให้มีอํานาจในการดําเนินการใดๆ อันจําเป็น และเกียวเนืองกับการออกและเสนอขายหุ ้น

 กู ้นั นๆ ให้สําเร็จ และเป็นไปตามทีกฎหมายกําหนด 

ผู ้ถือหุ ้นซักถาม 
 

ถาม : น.ส.พัชรินทร์  ชาญมี  (ผู ้ ถือหุ ้น) 

 หุ ้นกู ้อนุพันธ์  คืออะไร 

ตอบ : นางสาวสุภัทรา (ทีปรึกษาทางการเงินจาก บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี  จํากัด) 

 ตามมติของคณะกรรมการได้กําหนดว่าการออกตราสารหนี นั น  จะพิจารณาตามความเหมาะสม  เช่น  หุ ้นกู ้   หุ ้น

กู ้ระยะสั น  หุ ้นกู ้อนุพันธ์  ในส่วนของหุ ้นกู ้อนุพันธ์นั น  หมายถึงหุ ้นกู ้ทีสัมพันธ์กับตราสารทุน หรือเป็นหุ ้นกู ้ทีสัมพันธ์กับ 

commodity ซึงเป็นตราสารทีค่อนข้างซบัซ้อน ซึงเบื องต้นบริษัทคาดว่าจะออกหุ ้นกู ้แบบทัวไป ทั งนี  ในการขออนุมัติบริษัทจะ

ขอไว้กว้างๆ เพือให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับตลาดในขณะนั น 

 

ตอบ : นายชัยภัทร  ศรีวิสารวาจา (ประธานกรรมการ) ชี แจงเพิมเติม 

 ทั งนี  ในการขออนุมัติ บริษัทจะขออนุมัติเป็นกรอบกว้างๆ เพือให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับตลาดในขณะนั น 

ซึงบริษัทมีแผนทีจะออกหุ ้นกู ้แบบทัวไป และจะทํา credit rating เพือจะกระจายความเสียงจากการกู ้ ยืมเงิน เนืองจาก ณ 

ปัจจุบันบริษัทกู ้ ยืมเงินจากธนาคารเป็นหลัก ดังนั นบริษัทจึงต้องการหาแหล่งเงินทุนจากตลาดทุนมากขึน  

 

ถาม : น.ส.พัชรินทร์  ชาญมี  (ผู ้ ถือหุ ้น) 

 บริษัทกําหนดอัตราดอกเบี ยเท่าไร   

 

ตอบ : นายเชิดศักดิ   กู ้ เกียรตินันท์  (กรรมการและประธานเจ้าหน้าทีปฏิบัติการ) 

 อัตราดอกเบี ยยังไม่กําหนด  ซึงอัตราดอกเบี ยจะขึ นอยู่กับสภาวะตลาด ณ ขณะนั น 

 

ตอบ : นางสาวสุภัทรา (ปรึกษาทางการเงินจาก บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี  จํากัด) 

 ในส่วนของอัตราดอกเบี ย  นกัลงทุนจะประเมินจากสถานะทางการเงินของบริษัท เพือมากําหนดอัตราดอกเบี ย  

ซึงปัจจุบันสภาวะอัตราดอกเบี ยของตลาดค่อนข้างตํา  ดังนั นการออกหุ ้นกู ้จึงเป็นวิธีหนึงทีบริษัทจะระดมทุนในต้นทุนทีตํา  

โดยการกําหนดอัตราดอกเบี ยต้องประเมินจากนักลงทุน ส่วนใหญ่เป็นนักลงทุนกลุ่มสถาบัน หรือนักวิเคราะห์จะมีการ
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ประเมินว่าบริษัทมีสถานะทางการเงินเป็นอย่างไร และควรให้อัตราดอกเบี ยเท่าไร ดังนั นจึงไม่สามารถกําหนดเป็นกรอบที

ชัดเจนได้ 

 

ถาม : น.ส.พัชรินทร์  ชาญมี  (ผู ้ ถือหุ ้น) 

 เนืองจากบริษัทเป็นบริษัททีพึงเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงไม่เป็นทีรู ้ จัก ทําให้บริษัท

อาจมีอัตราดอกเบี ยสูงใช่หรือไม่ ทําให้ไม่สามารถกําหนดอัตราดอกเบี ยได้ 

 

ตอบ : นายเชิดศักดิ   กู ้ เกียรตินันท์  (กรรมการและประธานเจ้าหน้าทีปฏิบัติการ) 

 เรืองการออกหุ ้นกู ้   บริษัทค่อนข้างระมัดระวังมาก จะต้องออกหุ ้นกู ้ ในเวลาทีเหมาะสม เนืองจากบริษัทจะต้อง

รักษาสัดส่วนหนี สินต่อส่วนของผู ้ ถือหุ ้นให้ได้ตามเงือนไขของธนาคาร ซึงปัจจุบันบริษัทมีวงเงินกบัธนาคารต่างๆ  ทั งทีเป็น

เงินกู ้ ยืมระยะสั น เช่น ตัวสัญญาใช้เงิน และตัวแลกเงิน  ทีบริษัทสามารถบริหารเงินกู ้ เหล่านไีด้ ดังนั น บริษัทจะทําการออก

หุ ้นกู ้อย่างระมัดระวัง โดยบริษัทต้องพิจารณาจากปัจจัยต่างๆและสภาพแวดล้อมทเีหมาะสม 

 นอกจากนี การออกใบสําคัญแสดงสิทธิ TFG-W1 เป็นการระดมทุนจากผู ้ ถือหุน้ทีช้าทีสุด เนืองจากมีเวลาใช้สิทธิ 3 

ปี และบริษัทดูแลผู ้ ถือหุ ้นอย่างเต็มที โดย 1. ไม่เพิมความเสียงกับให้กับผู ้ ถือหุ ้น 2. ไม่ให้ผู ้ ถือหุ ้นเพิมเงินเยอะ ดังนั นจะต้อง

ดูเรืองจังหวะเวลาทีเหมาะสมในการใช้สิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ TFG-W1 

 ประธานฯ ขอให้ทีประชมุพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ ้นกู ้ในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท 

มติทีประชุม  ทีประชุมพิจารณาแล้ว อนุมัติการออกและเสนอขายหุ ้นกู ้ ในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท ด้วยคะแนน

 เสียง ดังน ี

มติทีลง จํานวนเสียงทีลงมต ิ

(1 หุ ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู ้ ถือหุ ้นซึงมาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 4,277,270,207 99.9950 

ไม่เห็นด้วย 213,000 0.0050 

งดออกเสียง 0 0.0000 

 หมายเหต ุ 1) มติในวาระนี จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีของจํานวน

  เสียงทั งหมดของผู ้ ถือหุ ้นซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

  2) ในวาระนี ไม่มีผู ้ ถือหุ ้นเข้าร่วมประชุมเพิมขึ นจากตอนเริมประชุมทําให้ในวาระนี  มี 

  จํานวนเสียงของผู ้ ถือหุ ้นทีเข้าร่วมประชุมและผู ้ รับมอบฉันทะทั งหมด จํานวน  

  4,277,483,207 เสียง 
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วาระที  15 พิจารณาเรืองอืนๆ  

 

ผู ้ถือหุ ้นซักถาม  
 

ถาม : น.ส.พัชรินทร์  ชาญมี  (ผู ้ถือหุ้น)  

 ต้องการทราบสัดส่วนของรายได้  ไก่  สุกร  และอาหารสัตว์  และ ในปี   บริษัทมีแผนจะทําธุรกิจสุกร

ทดแทนธุรกิจไก่หรือไม่ เนืองจากราคาขายสุกรมีราคาสูง 

 

ถาม : นายวีระศักดิ  กิตพาณิชย์  (ผู ้ถือหุ้น) 
ภาวะภัยแล้งในปี 2559 จะมีผลกระทบอย่างไรกับบริษัท ไทยฟู ้ ดส์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทมีการเตรียมตัวอย่างไร

กับภาวะดังกล่าว  

 

ตอบ : นายเชิดศักดิ   กู ้ เกียรตินันท์  (กรรมการและประธานเจ้าหน้าทีปฏิบัติการ) 

 จากคําถามก่อนหน้านี  เกียวกับแนวทางธุรกิจ  และสัดส่วนรายได้  จากความเสียงทีพบใน พ.ศ.   นั นเกิด

จากราคาขายไก่เป็นหลัก  โดยขณะนั นต้นทุนการผลิตค่อนข้างสูงกว่าตลาด  และบริษัทมีผลผลิตเยอะ ในขณะทีราคาขาย

ตํา ดังนั นในปี 2559 บริษัทมีวิธีแก้ 2 ทาง คือ 1. แก้ทีราคาขายเฉลีย ซึงบริษัทมีแผนการปรับสัดส่วนการขายของชิ นส่วนไก่ 

เช่น การขายตรงต่อลูกค้า ขายลกูค้ากลุ่มอตุสาหกรรม และขายลูกค้าต่างประเทศ  ซึงในการแต่กลุ่มลูกค้าจะมีราคาขายที

แตกต่างกัน  โดยในปี 2559 บริษัทจะมุ่งเน้นการขายตลาดส่งออกเพิมขึ น ซึงในปี  บริษัทเพิงเริมส่งออกสินค้าชิ นส่วน

ไก่ จึงมียอดการส่งออกทั งปี 9,   ตัน แต่ในปี   บริษัทมีเป้าหมายในการส่งออก  ,  ตัน  ซึงราคาขายเฉลียที

ส่งออกจะสูงกว่าราคาขายในประเทศประมาณกิโลกรัมละ  -   บาท  ดังนั นการทีบริษัทเพิมการส่งออกจะทําให้ราคา

ขายเฉลียสูงขึ น  2. ในปลายปี 2558 บริษัทได้ร่วมทุนกับบริษัท เซเว่น ฟู ้ ดส์ จํากดั ซึงเป็นบริษัท Trader & Importer โดยบริษัท

นีมีบทบาทมากในตลาดประเทศญีปุ ่ น  โดยปกติบริษัทจะมีการส่งออกทางอ้อมไปจําหน่ายในประเทศญีปุ ่ นผ่านลูกค้ากลุ่ม

อุตสาหกรรม แต่ตอนนี บริษัทจะส่งออกไก่สดแช่แข็งตรงไปประเทศญีปุ ่ น  ซึงในระยะเวลาไม่เกิน    ปี คาดบริษัทจะติด

อันดับ   ของผู ้ ส่งออกไก่สดแช่แข็งรายใหญ่ ทั งในตลาดญีปุ ่ นและยุโรป  ส่วนอืนๆ จะเป็นการขยายการขายให้มีราคา

เฉลียทีสูงขึ น  ซึงล่าสุดคือบริษัทเปิดโรงงานผลิตไส้กรอก  โดยโรงงานผลิตไส้กรอกจะช่วยรองรับวัตถุดิบ  เช่น  ราคาโครง

ไก่ ปกติราคาขายโครงไก่ประมาณกิโลกรัมละ  -   บาท แต่เมือบริษัทนํามาใช้เป็นวัตถุดิบของโรงงานไส้กรอกจะทําให้

บริษัทสามารถเพิมมูลค่าสินค้า ทําให้บริษัทมีกําไรทีสูงขึ น  นอกจากนี บริษัทมีการขยายการขายชิ นส่วนไก่สู่กลุ่มธุรกิจ

บริการอาหารและเครืองดืม  (Food Service)  ซึงธุรกิจนี จะมีอัตรากําไรสูงแต่ปริมาณขายไม่สูง 

 นอกจากรายได้จากไก่ บริษัทมีรายได้จากสุกร ซึงในปี 2558 บริษัทจําหน่ายสุกร  ,0   ตัวต่อเดือน  และในปี 

2559 จะจําหน่ายเพิมเป็น ,0   ต่อเดือน  และบริษัทสามารถลดต้นทุนสุกรได้ด้วย ทั งในส่วนของต้นทุนการเลี ยง  และ

ต้นทุนอาหารสัตว์  ซึงในปัจจุบันบริษัทสามารถบริหารต้นทุนสุกรได้ค่อนข้างดีมาก  ในขณะทีประเทศไทยมีปัญหาด้าน

สุกร  แต่บริษัทมีการป้องกันทีดีจึงไม่ได้รับความเสียหาย ทําให้ราคาตลาดของสุกรสูงขึ น และบริษัทก็ได้รับอนิสงค์จากเรือง

ดังกล่าวจึงทําให้บริษัทมีรายได้สูงขึ นจากสุกร ดังนนัในปี 2559 บริษัทจึงมีแผนบุกธุรกิจสุกรเต็มท ีซึงสัดส่วนรายได้ของสุกร

จะเป็น 20%-25% ของรายได้รวมของกลุ่มบริษัท นอกจากนี บริษัทมีการขายชิ นส่วนสุกรชําแหละให้กับเทสโก้โลตัสทางภาค

ตะวันออก ซึงเป็นลูกค้ารายใหม่ของบริษัท 
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ในส่วนรายได้จากการขายอาหารสัตว์ภายนอกคิดเป็น 10% ของรายได้รวมของกลุ่มบริษัท  เดิมจําหน่ายลูกค้า

ภายนอก  ,   ตันต่อเดือน  จะเพิมเป็น  ,  ตันต่อเดือน   

นอกจากนีบริษัทเน้นการบริหารต้นทุน เช่น ต้นทุนอาหารสัตว์ ต้นทุนผลิตอาหารสัตว์ ต้นทุนการเลี ยง และ

ค่าใช้จ่ายบริหาร ซึงในปี 2559 บริษัทบริหารได้ค่อนข้างดี และได้ผลดีต่อบริษัท  

 จากไตรมาส 4 ปี 2558  บริษัทพบปัญหา  เรือง คือ ราคาขาย  และ ต้นทุน แต่ในปี 2559 บริษัทได้แก้ไขทั ง 2 

ด้าน  นอกจากนี บริษัทสามารถบริหารการซื อวัตถุดิบได้ดีเมือเทียบกับปี   

 ดังนั นสัดส่วนรายได้ ระหว่าง ไก่ สุกร และอาหารสัตว์จะมีการเปลียนแปลงเล็กน้อย เช่น ในส่วนของไก่ในแง่

สัดส่วนจะลดลงเล็กน้อย แต่ในแง่ของปริมาณขายเพิมขึ น ส่วนสุกรสัดส่วนเพิมขึ น  

 ในส่วนผลกระทบจากภัยแล้ง  ผลกระทบทีชัดเจนคือ  ราคาวัตถุดิบภายในประเทศ  เช่น  ข้าวโพด  โดย

แก้ปัญหาโดยการใช้ข้าวสาลีทดแทนข้าวโพด  ทําให้ราคาข้าวโพดปรับสูงขึ นได้ไม่มาก  ดังนั นราคาของข้าวโพดจะขึ นๆ

ลงๆ แต่ปี 2559 บริษัทพยายามให้ราคาข้าวโพดตํากว่าปีทีแล้ว โดยบริษัทมีเป้าหมายใช้ข้าวโพดราคาเฉลียกิโลกรัมละ  

.   บาท ซึงฝ่ายบริหารของบริษัทได้ดูแลเรืองราคาวัตถุดิบอย่างใกล้ชิด ส่วนวัตถุดิบนําเข้า เช่น ข้าวสาล ีราคายังไม่แพง

มาก หากเป็นวัตถุดิบกากถัวราคาจะเริมสูงขึ นในไตรมาส 4 ปีนี  แต่บริษัทมีฝ่ายวิชาการสูตรอาหารทีดูแลเรืองสูตร และคิด

เรืองการใช้วัตถุดิบทดแทน  อย่างเช่น ข้าวโพดทีซื อในประเทศ ก็มีวัตถุดิบอืนทีสามารถทดแทนได้  เช่น   มันเส้น  กากมัน  

นอกจากนี  ในส่วนวัตถุดิบรําข้าวและปลายข้าวราคาสูงขึ น เนืองจากการปลูกข้าวลดลงจึงส่งผลให้ราคารําข้าวและปลาย

ข้าวราคาปรับตัวสูงขึ น  แต่บริษัทแก้ไขโดยให้ฝ่ายวิชาการสูตรอาหารปรับลดการใช้วัตถุดิบดังกล่าว นอกจากนั นภาวะภัย

แล้ง  ยังส่งผลกระทบต่อการเลี ยงสัตว์ของฟาร์ม ซึงบริษัทป้องกันภัยแล้งโดยการขุดสระนํ า  ขุดบ่อบาดาล  

 ผลกระทบจากจากผู ้บริโภค  เช่น ช่วงเทศกาลกินเจ ช่วงปิดเทอม จะทําให้ยอดขายของบริษัทลดลง 

 

ถาม : น.ส.บุศกร  งามพสุธาดล  (ผู ้ ถือหุ ้นรับมอบฉันทะ)   

 อะไรคือเหตุผลในการทีบริษัทตัดสนิใจไปทําธุรกิจทีประเทศเวียดนาม  และบริษัทมีนโยบายขยายการลงทุนไปยัง

ประเทศอืนๆ อีกหรือไม่ 

 

ตอบ : นายเชิดศักดิ   กู ้ เกียรตินันท์  (กรรมการและประธานเจ้าหน้าทีปฏิบัติการ) 

 การลงทุนในประเทศเวียดนามนั นเป็นนโยบายจากนายวินัย  เตียวสมบูรณ์กิจ  ซึงเป็นผู ้ ถือหุ ้ นรายใหญ่  

เนืองจากประเทศเวียดนามเป็นประเทศทีมีการเจริญเติบโตด้านบริโภคสูง ประชากรในเวียดนามมีประมาณ    ล้านคน    

และประชากรเวียดนามนิยมรับประทานสุกร  สัดส่วนการบริโภคสุกรจึงสูง  ราคาขายสุกรทีเวียดนามจึงสูงกว่าประเทศไทย

เฉลียกิโลกรัมละ    บาท  และประเทศเวียดนามส่วนใหญ่เป็นลักษณะผู ้ประกอบการรายย่อย (เลี ยงสุกร)  ซึงบริษัทอยู่

ในกลุ่มผู ้ จําหน่ายระดับกลาง  ทําให้บริษัทสามารถแข่งขันได้ง่าย  เนืองจากบริษัทมีการดําเนินทั งธุรกิจฟาร์มและธุรกิจ

ผลิตอาหารสัตว์  ปัญหาทีพบในการดําเนินธุรกิจทีเวียดนาม  เนืองจากประเทศเวียดนามมีผู ้ประกอบการรายย่อยจํานวน

มาก  ทําให้พบเชื อโรคจํานวนมาก  ในปี   บริษัทมีกําไรจากบริษัททีเวียดนามประมาณ    ล้านบาท  ซึงคาดว่า  ปี 

2  บริษัทจะสามารถสร้างกําไรได้มากขึ นหลายเท่า และเหตุผลทบีริษัทใช้ในการพิจารณาการลงทุนในเวียดนาม คือ มี

ความนา่ลงทุนของตลาดสูง และบริษัทมีความสามารถในการแข่งขันสูง บริษัทจึงลงทุน 
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ถาม : น.ส.บุศกร  งามพสุธาดล  (ผู ้ ถือหุ ้นรับมอบฉันทะ)   

 ส่วนแบ่งทางการตลาดในประเทศเวียดนามกีเปอร์เซ็นต์ และจะขยายธุรกิจเป็นกีเปอร์เซ็นต์  และบริษัทลงทุนทั ง

ในเวียดนามเหนือและเวียดนามใต้ ใช่หรือไม่ 

 

ตอบ : นายเชิดศักดิ   กู ้ เกียรตินันท์  (กรรมการและประธานเจ้าหน้าทีปฏิบัติการ) 

 บริษัทยังอยู่ในช่วงเริมต้นการลงทุน ในปีนีรายได้ทีเวียดนามไม่เกิน 1,000 ล้านบาท  แต่กําไรค่อนข้างดี ส่วนแบ่ง

การตลาดของบริษัทยังตํามาก ดังนั นบริษัทสามารถขยายกิจการได้มาก แต่มีข้อทีต้องกังวลคือรัฐบาลเวียดนามสามารถ

ทําธุรกิจได้เช่นกัน ดังนั นบริษัทจึงต้องระวัง ปัจจุบันบริษัทลงทุนทีดานัง และมีแผนทีจะขยายเพิมขึ น 

ถาม : น.ส.บุศกร  งามพสุธาดล  (ผู ้ ถือหุ ้นรับมอบฉันทะ)   

 บริษัททําธุรกิจต้นนํ า คือ ผลิตและจําหน่ายไก่และสกุร บริษัทมีขนาดธุรกิจทีใหญ่ขึ นแต่อาจจะไม่ครบวงจรใน

ลักษณะเดียวกับบริษัทคู่แข่ง  อยากทราบว่าจะมีผลกระทบต่อบริษัทในอนาคตหรือไม่  ปัจจุบันอาจยังไม่พบผลกระทบแต่

หากอนาคตมีผลกระทบบริษัทมีนโยบายแก้ไขอย่างไร 

 

ตอบ : นายเชิดศักดิ   กู ้ เกียรตินันท์  (กรรมการและประธานเจ้าหน้าทีปฏิบัติการ) 

 ล่าสุดบริษัทได้สร้างโรงงานผลิตไส้กรอก ซึงสามารถเข้าถึงผู ้บริโภคโดยตรง  บริษัทเข้าสู่ตลาด Food service และ

เข้าสู่ตลาดชําแหละไก่ ซึงสามารถเข้าถึงผู ้บริโภคโดยตรง นอกจากนี  บริษัทมีแผนลงทุนในโรงงานปรุงสุก แต่เนืองจากเป็น

การลงทุนทีมีขนาดใหญ่ทางบริษัทจึงร่วมทุนกับบริษัทต่างชาติ  ซึงต้องใช้ระยะเวลาในการศึกษาข้อมูลค่อนข้างมาก  โดย

บริษัทต้องพิจารณาช่วงเวลาทีเหมาะสม  โดยบริษัทต้องรอบครอบในการลงทุนเนืองจากระยะเวลาคืนทุนอาจต้องใช้

ระยะเวลาถึง  -   ปี  นอกจากนี บริษัททําแบบทางอ้อมคือหาผู ้ ร่วมทุนทีทําการขายไปสู่ตลาดปลายนํ า 

 

ถาม : น.ส.บุศกร  งามพสุธาดล  (ผู ้ ถือหุ ้นรับมอบฉันทะ)   

 ช่องทางการจัดจําหน่ายของบริษัท 

 

ตอบ : นายเชิดศักดิ   กู ้ เกียรตินันท์  (กรรมการและประธานเจ้าหน้าทีปฏิบัติการ) 

 เดิมบริษัทมีสาขา     สาขา  ซึงมีนโยบายขยายเป็น    สาขา  โดยปัจจุบันมี    สาขาแล้ว  เดิมมีเพียงภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ  ปัจจุบันได้ขยายไปยังภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก  ส่วนในภาคใต้ค่อนข้างยาก 

เนืองจากปริมาณการบริโภคน้อย  ซึงสาขาเหล่านี จะรองรับการเพิมปริมาณการผลิตไก่ในไตรมาส   ปี   เป็นต้นไป  

และไส้กรอกซึงปัจจุบันมีการผลิต    ตันต่อวันนั น มีสาขาในการจัดจําหน่ายเพียงพอ  ทั งนี บริษัทต้องพิจารณาว่าตลาด

น่าสนใจหรือไม่ และบริษัทมีความสามารถในการลงทุนหรือไม่ 

 

ถาม : น.ส.บุศกร  งามพสุธาดล  (ผู ้ ถือหุ ้นรับมอบฉันทะ)   

 ร้านจําหน่ายสินค้าในตลาดหมายถึงอะไร 

 

ตอบ : นายเชิดศักดิ   กู ้ เกียรตินันท์  (กรรมการและประธานเจ้าหน้าทีปฏิบัติการ) 

 บริษัทไม่ได้มีการตั งหน้าร้านในตลาดสําหรับจําหน่ายสินค้า  แต่เป็นการตั งเป็นศูนย์กระจายในแต่ละภูมิภาคที

สามารถครอบคลุมประมาณ  -   จังหวัดใกล้เคียง  และส่งให้กับร้านค้าปลีกในตลาดสดต่างๆ 

 



27 

 

ถาม : น.ส.บุศกร  งามพสุธาดล  (ผู ้ ถือหุ ้นรับมอบฉันทะ)   

 เนืองจากลักษณะการดํารงชีวิตในสังคมปัจจุบันเปลียนไป  ผู ้บริโภคเปลียนมานิยมเลือกซื อสินค้าจากร้านค้าทีมี

ลักษณะเหมือนร้านสะดวกซื อมากกว่า บริษัทมีแผนทีจะทําเป็นร้านขายสินค้าแทนศูนย์กระจายสินค้าหรือไม่ 

 

ตอบ : นายเชิดศักดิ   กู ้ เกียรตินันท์  (กรรมการและประธานเจ้าหน้าทีปฏิบัติการ) 

 หากต้องทําบริษัทยังมีระยะเวลาในการดําเนินการเพียงพอ  และ ณ ปัจจุบันสาขาของบริษัทจะขายให้กับลูกค้าที

ขายสินค้าในตลาด ซึงมีฐานลูกค้าทีแน่นอน 

 

ถาม : น.ส.บุศกร  งามพสุธาดล  (ผู ้ ถือหุ ้นรับมอบฉันทะ)   

 การขยายตลาดของบริษัทในสัดส่วนทีเพิมขึ นนั น เกิดจากบริษัทขยายขึ นเพราะตลาดมีการขยายตัว  หรือขยาย

ตลาดจากการแย่งส่วนแบ่งการตลาดจากคู่แข่งรายอืน  ๆ

 

ตอบ : นายเชิดศักดิ   กู ้ เกียรตินันท์  (กรรมการและประธานเจ้าหน้าทีปฏิบัติการ) 

 จะเห็นได้ชัด  เช่น  ตลาดยุโรปนั นเป็นประเทศทีมีโควต้า  บริษัทจะเพิมยอดขายได้ บริษัทจะต้องใช้

ความสามารถในการแย่งส่วนแบ่งการตลาดจากคู่แข่งรายอืน  ดังนั นการสร้างความสัมพันธ์ทีดีกับลูกค้านั นมีความสําคัญ

มาก  สําหรับประเทศญีปุ ่ นแม้จะไม่มีโควต้าแต่มีผู ้ จําหน่ายเดิม  ดังนั นบริษัทจึงมีการส่งออกเป็น    ทาง  คือส่งออก

โดยตรง กับส่งออกทางอ้อมผ่านลูกค้าอุตสาหกรรมของบริษัท  ซึงทั งสองทางเป็นการแย่งส่วนแบ่งการตลาดซึงต้องใช้

ความสามารถสูง  ส่วนตลาดภายในประเทศคู่แข่งค่อนข้างเป็นปัญหาในด้านราคา ซึงในปัจจุบันยอดผลิตชิ นส่วนไก่เกิน

กว่าความต้องการของตลาดเล็กน้อย แต่ในช่วงปลายปี    คาดว่าจะเกิดความสมดุลระหว่างความต้องการและ

ปริมาณการผลิตสินค้า 

 

ถาม : น.ส.บุศกร  งามพสุธาดล  (ผู ้ ถือหุ ้นรับมอบฉันทะ)   

 ในการแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดนั นบริษัทต้องใช้ความพยายามอย่างสูง  ดังนั นอยากทราบว่าบริษัทมีอะไรเป็น

ข้อได้เปรียบให้สามารถแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดได้  เช่น  บริษัทแข่งขันด้วยราคา  หรือแข่งขันด้วยคุณภาพของ

ผลิตภัณฑ์  และมีวิธีในการรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดทีแย่งมาได้อย่างไร 

 

ตอบ : นายเชิดศักดิ   กู ้ เกียรตินันท์  (กรรมการและประธานเจ้าหน้าทีปฏิบัติการ) 

 การแข่งขันในตลาดมีหลักการเบื องต้น  เช่น  สถานทีสําหรับกระจายสินค้า  โดยบริษัทเร่งเปิดสาขาเพือกระจาย

สินค้า  ด้านผลิตภัณฑ์  บริษัทมีการปรับเปลียนสูงเพือให้สามารถแข่งขันได้  สินค้าต้องสดใหม่และส่งตรงจากโรงงาน

รวมทั งสะอาดถูกหลักอนามยัตามมาตรฐานสากล  ด้านราคา  การแข่งขันในแต่ละตลาดต้องมีด้านราคาเข้ามาเกียวข้อง  

เช่น  ปริมาณการซื อมากจะได้รับส่วนลด  หรือซื อสมําเสมอจะมีป้ายหน้าร้านให้ เป็นต้น  

 

ถาม : น.ส.บุศกร  งามพสุธาดล  (ผู ้ ถือหุ ้นรับมอบฉันทะ)   

 ต้นทุนของบริษัทสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้หรือไม่ 
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ตอบ : นายเชิดศักดิ   กู ้ เกียรตินันท์  (กรรมการและประธานเจ้าหน้าทีปฏิบัติการ) 

 สําหรับคู่แข่งรายใหญ่น่าจะมีความสามารถในลดต้นทุนได้สูงกว่าบริษัท  ดังนั นบริษัทต้องทําเต็มทีโดยใช้ทุกวิธี

เพือให้สามารถแข่งขันได้   

 

ถาม : น.ส.บุศกร  งามพสุธาดล  (ผู ้ ถือหุ ้นรับมอบฉันทะ)   

 สําหรับการแปรรูปเพือเพิมมูลค่าสินค้าของบริษัทยังมีปริมาณน้อย  ปัจจุบันมีสัดส่วนเท่าไร บริษัทมีนโยบาย

ขยายอย่างไร  และอนาคตคาดว่าจะมีสัดส่วนเท่าไร 

 

ตอบ : นายเชิดศักดิ   กู ้ เกียรตินันท์  (กรรมการและประธานเจ้าหน้าทีปฏิบัติการ) 

 สําหรับตลาดแปรรูปสามารถทําได้หลายช่องทาง เช่น ขายผ่านนายหน้า หรือเข้าผ่านตลาด food chain สัดสว่นใน

ปี 2   ไม่เกิน  %  และจะสูงขึ นในปีต่อไป  แต่ตลาดนี จะต้องระมัดระวังเรือง กําไรและการแข่งขันทีค่อนข้างสูง  อาจ

มองเป็นตลาดทีมีกําไรสูง แต่ดําเนินการได้ค่อนข้างยากและต้องใช้ระยะเวลาในการดําเนินการ 

 

ถาม : น.ส.พัชรินทร์  ชาญมี  (ผู ้ ถือหุ ้น)  

 อยากให้บริษัทจัดพาเยียมชมสถานประกอบการ  โดยเฉพาะผู ้ ถือหุ ้นทีเข้าร่วมประชุมสามัญผู ้ ถือหุ ้นในวันน ี

 

ตอบ : นายเชิดศักดิ   กู ้ เกียรตินันท์  (กรรมการและประธานเจ้าหน้าทีปฏิบัติการ) 

 บริษัทมีแผนการทีจะจัดให้เยียมชมสถานประกอบการ  และรับข้อเสนอแนะไว้พิจารณา 

 

ถาม : นายอภิสิทธิ   บูรณกานนท์  (ผู ้ ถือหุ ้น) 

 อยากให้อธิบายเกียวกับธุรกิจสุกร  ปัจจุบันจําหน่ายสุกรมีชีวิต  หรือสุกรชําแหละ    

 

ตอบ : นายเชิดศักดิ   กู ้ เกียรตินันท์  (กรรมการและประธานเจ้าหน้าทีปฏิบัติการ) 

 ธุรกิจสุกรเป็นธุรกิจครบวงจรเช่นกัน  ตั งแต่พ่อพันธุ ์แม่พันธุ ์   ลูกสุกร  แต่ส่วนใหญ่ลูกสุกรจะเลี ยงภายในบริษัท  

จําหน่ายสู่ภายนอกปริมาณน้อย  ปัจจุบันสุกรขุนจะเลี ยงโดยระบบเกษตรแบบพันธะสัญญา  โดยมีสัตวบาลและสัตว

แพทย์ควมคุมกระบวนการเลี ยง  และใช้พันธุ ์สัตว์  และอาหารสัตว์จากบริษัท  และในปี   สุกรจะมีบทบาทสูงมาก  

รวมทั งมีการเพิมพันธมิตรทางธุรกิจในส่วนของโรงชําแหละ ปัญหาทพีบคือปริมาณการผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการ

ของตลาด ส่วนใหญ่บริษัทขายเป็นสุกรเป็น และมีสุกรชําแหละประมาณ 10% และอนาคตมีเปอร์เซ็นต์สูงขึ น 

 

ถาม : นายอภิสิทธิ   บูรณกานนท์  (ผู ้ ถือหุ ้น) 

 บริษัทมีนโยบายอีกกีปีข้างหน้าบริษัทจะมีโรงชําแหละสุกร 

 

ตอบ : นายเชิดศักดิ   กู ้ เกียรตินันท์  (กรรมการและประธานเจ้าหน้าทีปฏิบัติการ) 

 ตามนโยบายของนายวินัย  เตียวสมบูรณ์กิจ  ปัจจุบันบริษัทกําลังดําเนินการศึกษาและหาสถานทีทีเหมาะสมใน

การทําโรงชําแหละสุกร  แต่เนืองจากโรงชําแหละในต่างจังหวัดส่วนใหญ่เป็นระดับเทศบาล  หรือโรงชําแหละขนาดเล็ก  

แต่ปัจจุบันบริษัทได้เข้าร่วมบริหาร  2  ที คือ ทีภาคตะวันออก 1 ที  และอีก 1 อยูจ่ังหวัดนครปฐม ซึงปกติโรงชําแหละ

จะต้องใกล้กับฟาร์มและโรงอาหารสัตว์ 
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ปิดประชุมเวลา 12.20 น.   

 

 

                                                                         - นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา - 

 (นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา) 

 ประธานทีประชุม 

 

 

 

 


