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รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 

ของ 

บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)  

วนัและเวลาทีป่ระชุม 

ประชุมเม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องสุขุมวิท 2  โรงแรมเจดบับลิว  แมริออท เลขท่ี 4 สุขุมวิท
ซอย 2 คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

เร่ิมการประชุม 

นายชัยภทัร ศรีวิสารวาจา ประธานกรรมการบริษทั ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (“บริษัท”) ทาํหน้าท่ีเป็น
ประธานท่ีประชุมผูถื้อหุ้น (“ประธานฯ”) และได้มอบหมายให้ นางสาวศิริลกัษณ์ ตั้ งวิบูลยพ์าณิชย  ์เลขานุการบริษัท  
ทาํหนา้ท่ีเลขานุการท่ีประชุม (“เลขานุการ”) และนายธีรศกัด์ิ เพช็รไพบูลย ์ในฐานะท่ีปรึกษากฎหมายของบริษทั (“ทีป่รึกษา
กฎหมาย”) เป็นผูด้าํเนินรายการ นาํเสนอรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

เลขานุการไดเ้รียนใหท่ี้ประชุมไดท้ราบวา่ มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง เป็นจาํนวน 75 ราย นบัรวมจาํนวน
หุ้น 4,357,108 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจาํนวน 86 ราย นับรวมจาํนวนหุ้น 3,987,574,246 หุ้น ดังนั้ น รวมจาํนวน 
ผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมจาํนวน  161 ราย นับรวมจาํนวนหุ้น 3,991,931,354 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 78.0756 ของหุ้นท่ี
จาํหน่ายไดท้ั้งหมดของบริษทั ซ่ึงมีจาํนวนผูถื้อหุ้นมากกวา่ 25 ราย และมีจาํนวนหุ้นรวมกนัเกินกวา่ 1 ใน 3 ของจาํนวนหุ้น
ท่ีจาํหน่ายทั้งหมด ครบเป็นองคป์ระชุมตามท่ีกฎหมาย และขอ้บงัคบัของบริษทักาํหนด 

 ทั้งน้ี ไดแ้นะนาํกรรมการ ผูบ้ริหาร ท่ีปรึกษากฎหมาย  ผูส้อบบญัชี และตวัแทนอิสระในการนบัคะแนนท่ีเขา้ร่วม
ประชุมของบริษทั ซ่ึงประกอบดว้ย 

กรรมการทีเ่ข้าร่วมประชุม ดงันี ้(คดิเป็นกรรมการเข้าร่วมประชุมร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด) 

1) นายชยัภทัร  ศรีวสิารวาจา ประธานกรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

2) นายวนิยั  เตียวสมบูรณ์กิจ กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจา้หน้าท่ี
บริหาร 

3) นายเชิดศกัด์ิ  กูเ้กียรตินนัท ์ กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการ 

4) นายประสิทธ์ิ  วสุภทัร กรรมการ 

5) นายอนนัต ์ ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการอิสระ 

6) นายเวทย ์ นุชเจริญ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
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7) นายวรีะศกัด์ิ  อึงขจรกลุ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 

8) นายนรากร  ราชพลสิทธ์ิ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 

ผู้บริหารทีเ่ข้าร่วมประชุม ดงันี ้

1)  น.สพ.เพชร  นนัทวสิัย รองประธานสายงานฟาร์ม

2)  นายสันติ  วฒิุเสลา ผูช่้วยประธานกลุ่มงานฟาร์มไก่ 

3)  น.สพ.ปฏิภาณ  ไชยปัญญา ผูช่้วยประธานกลุ่มงานสุขภาพสัตว ์

4)  นายอดุลย ์ บวับาน ผูช่้วยประธานกลุ่มงานสนบัสนุนการบริหารโรงงาน 

5)  นายจุลจกัร์  จนัทร์ลว้น ผูช่้วยประธานกลุ่มงานโรงชาํแหละไก่ (กาญจนบุรี) 

6)  นางสาวภทัราพรรณ  รุ่งเจริญ ผูช่้วยประธานกลุ่มงานธุรกิจอาหารสัตว ์

7)  นางสาวศิริลกัษณ์  ตั้งวบูิลยพ์าณิชย ์ ผูช่้วยประธานกลุ่มงานบญัชีและสินเช่ือ 

ทีป่รึกษาทางการเงนิ จาก บริษัท ฮันตนั แอนด์ วลิเล่ียม (ไทยแลนด์) จํากัด  

1)  นายธีรศกัด์ิ  เพช็รไพบูลย์

2)  นางสาวอภิชา  สังขชู์ 

ผู้สอบบัญชี จาก บริษัท เคพเีอ็มจี ภูมไิชย สอบบัญชี จํากัด 

1)  นายวรีะชยั  รัตนจรัสกลุ

2)  นางสาวเชาวนี  ไชยสง่า 

และตวัแทนอิสระในการร่วมนบัคะแนนแต่ละวาระ จาก บริษทั ควดิแลบ จาํกดั  

ทั้ งน้ี บริษัทได้เชิญตัวแทนจากสํานักงานกฎหมายภายนอกเข้าร่วมประชุมในฐานะผูต้รวจการการประชุม 
(Inspector) เพ่ือใหก้ารลงคะแนนเสียงเป็นไปดว้ยความโปร่งใส และเป็นไปตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

ท่ีป รึกษากฎหมายแจ้งให้ ท่ีประชุมทราบว่า  เพ่ื อ เป็นการส่งเส ริมการกํากับ ดูแลกิจการท่ี ดี  และเป็น 
การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนั ก่อนการประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้คร้ังน้ี บริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้
สามารถเสนอวาระการประชุม รายช่ือบุคคลเพ่ือเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั และส่งคาํถามเก่ียวกบัการประชุมล่วงหน้า 
สําหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2561 ในช่วงเวลาระหวา่งวนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2560 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  
ซ่ึงปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติม และไม่มีการเสนอช่ือผูท่ี้มีคุณสมบัติเหมาะสมท่ีจะได้รับการแต่งตั้ งเป็น
กรรมการบริษทัล่วงหน้า รวมทั้งไม่มีการส่งคาํถามเก่ียวกบัการประชุมล่วงหน้า ซ่ึงก่อนเร่ิมพิจารณาวาระต่าง ๆ เพ่ือให ้
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การประชุมเป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีในส่วนของการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุม บริษทัจึงไดช้ี้แจง
วธีิการปฏิบติัในการลงคะแนนและการนบัคะแนนเสียง ดงัน้ี 

1. การออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุม ผูถื้อหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากบัจาํนวนหุ้นท่ีตนถือ โดยให้
นบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 

2. กรณีผูถื้อหุ้นมาประชุมดว้ยตนเอง และผูรั้บมอบฉนัทะตามแบบท่ีกฎหมายกาํหนด ใหป้ฏิบติัการลงคะแนน
เสียงดงัต่อไปน้ี 

ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ให้ผูถื้อหุ้นลงลายมือช่ือในบตัรลงคะแนน ทั้ งน้ี เพ่ือให้เกิดความ
โปร่งใสในการลงคะแนน โดยในการลงคะแนนเสียงสําหรับทุกวาระ หากไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใด ไม่เห็นดว้ย 
หรืองดออกเสียง ใหถื้อวา่ผูถื้อหุน้เห็นชอบหรือเห็นดว้ย ตามจาํนวนเสียงต่อมติท่ีนาํเสนอ  

สาํหรับผูถื้อหุน้ท่ีไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง ใหผู้ถื้อหุน้ลงคะแนนในบตัรลงคะแนน ท่ีบริษทัจดัให้พร้อม 
ลงลายมือช่ือ และยกมือใหเ้จา้หนา้ท่ีไปเกบ็บตัรลงคะแนน 

ในการรวมผลคะแนน บริษทัจะนําคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียง
ทั้งหมด และส่วนท่ีเหลือจะถือวา่เป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ย สาํหรับผูท่ี้ออกเสียงเห็นดว้ยในวาระเหล่าน้ี ให้
เกบ็บตัรลงคะแนนไวก่้อน และส่งคืนแก่เจา้หนา้ท่ีของบริษทัหลงัเสร็จส้ินการประชุม ทั้งน้ี การลงมติในการ
ประชุมคร้ังน้ี เป็นการลงมติแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงมติแบบลบั แต่มีการเก็บบัตรลงคะแนนผูเ้ขา้ร่วม
ประชุมทั้งหมดเพ่ือใหเ้กิดความโปร่งใส 

การลงคะแนนในลกัษณะดงัต่อไปน้ี จะถือวา่การลงคะแนนดงักล่าวเป็นโมฆะ 

1) บตัรลงคะแนนท่ีมีการทาํเคร่ืองหมายเกินกวา่หน่ึงช่อง  

2) บตัรลงคะแนนท่ีมีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขดักนั  

3) บตัรลงคะแนนท่ีมีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือช่ือกาํกบั  

4) บตัรลงคะแนนท่ีลงคะแนนเสียงเกินกวา่เสียงท่ีมีอยู ่และ 

5) บตัรลงคะแนนท่ีไม่มีการลงคะแนนใดๆ 

ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ตอ้งการแกไ้ขการออกเสียง ใหขี้ดฆ่าของเดิมและลงช่ือกาํกบัดว้ยทุกคร้ัง 

3. กรณีผูถื้อหุ้นท่ีทาํหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้ผูอ่ื้นเขา้ร่วมประชุม หรือมอบให้กรรมการหรือกรรมการ
อิสระออกเสียง และกาํหนดใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้หรือผูม้อบ
ฉนัทะ ผูรั้บมอบฉนัทะจะลงคะแนนเสียงตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้หรือผูม้อบฉนัทะ 

กรณีผูถื้อหุ้นท่ีทาํหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ในกรณีของผูถื้อหุ้นต่างประเทศ ซ่ึงแต่งตั้ งคสัโตเดียนใน
ประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้น สามารถแยกลงคะแนน เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง คราว
เดียวกนัในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงท่ีจะทาํการลงคะแนนเท่ากบัจาํนวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้ถือ 
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4. สาํหรับผูถื้อหุ้นท่ีประสงคจ์ะกลบัก่อน หรือไม่อยูใ่นห้องประชุมในวาระใด ผูถื้อหุ้นสามารถใชสิ้ทธิของผู ้
ถือหุน้ได ้โดยส่งบตัรลงคะแนนล่วงหนา้ใหก้บัเจา้หนา้ท่ีของบริษทัก่อนออกจากหอ้งประชุม 

5. ฐานคะแนนเสียงและจาํนวนผูถื้อหุน้ในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากนั เน่ืองจากการทยอยเขา้ห้องประชุมของผูถื้อ
หุน้และผูรั้บมอบฉนัทะ ทาํใหจ้าํนวนผูเ้ขา้ร่วมประชุมแต่ละวาระอาจไม่เท่ากนั 

6. กรณีการลงคะแนนในวาระท่ี 5 พิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งพน้จากตาํแหน่ง 
ตามวาระ ขอเรียนวธีิการลงคะแนนเสียงดงัน้ี  

- ผูถื้อหุ้นท่ีทาํหนังสือมอบฉันทะ ให้ผูอ่ื้นเขา้ร่วมประชุม หรือมอบฉันทะให้กรรมการออก
เสียง และกาํหนดใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้หรือผู ้
มอบฉนัทะ บริษทัจะลงคะแนนเสียงตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้ หรือผูม้อบฉนัทะ  

- บริษทัจะเสนอให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยบริษทัจะอ่านช่ือกรรมการท่ี
ไดรั้บการเสนอช่ือแต่ละคน โดยให้ผูถื้อหุ้นลงคะแนนเสียง เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออก
เสียงโดยเจา้หนา้ท่ีจะไปเก็บบตัรลงคะแนนจากผูถื้อหุ้นท่ีไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียงก่อน 
และเก็บบตัรลงคะแนนจากผูถื้อหุ้นทั้งหมดท่ีลงคะแนนเสียงเห็นดว้ย ภายหลงัจากเก็บบตัร
ลงคะแนนจากผูถื้อหุน้ท่ีไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียงแลว้ 

7. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษทัจะเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมซกัถามในประเดน็ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระ 
นั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะท่ีตอ้งการซักถาม กรุณาแจง้ช่ือและ
นามสกลุใหท่ี้ประชุมทราบก่อนซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นดว้ยทุกคร้ัง 

ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นมีคาํถามหรือความเห็นท่ีนอกเหนือจากวาระท่ีกาํลงัพิจารณาอยู ่ขอความกรุณานาํไปสอบถาม 
หรือให้ความเห็นในวาระอ่ืนๆ ในช่วงทา้ยของการประชุม และขอความกรุณาผูถื้อหุ้นให้ความเห็น หรือสอบถามอย่าง
กระชบั และงดเวน้การซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นท่ีซํ้ ากนั เพ่ือเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นรายอ่ืนไดใ้ชสิ้ทธิดว้ย  
จึงขอความกรุณาผูถื้อหุ้นโปรดให้ความร่วมมือเพ่ือให้การประชุมเป็นไปดว้ยดีและเพ่ือเป็นการบริหารการประชุมใหอ้ยูใ่น
เวลาท่ีกาํหนด 

ระเบียบและขั้นตอนตามท่ีไดแ้จ้งให้ทราบน้ีจะทาํให้การประชุมในคร้ังน้ี เป็นไปดว้ยความรวดเร็ว โปร่งใส 
ถูกต้องตามข้อบังคับของบริษัท  และข้อกําหนด  ตลอดจนคําแนะนําของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

ประธานฯ ดาํเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปน้ี 

วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 

เลขานุการช้ีแจงว่า วาระน้ีเป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจาํปี 2560 
โดยบริษทัไดจ้ดัทาํรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจาํปี 2560 ซ่ึงประชุมเมื่อวนัที่ 21 เมษายน 
2560 ดงัมีรายละเอียดปรากฎตามสาํเนารายงานการประชุมสามญัประจาํปี 2560 ท่ีไดส่้งให้กบัผูถื้อหุ้น
พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมแลว้ 
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ประธานฯ จึงไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมดงักล่าว 

มตทิีป่ระชุม  รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจาํปี 2560 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2560 ด้วย
คะแนนเสียง ดงัน้ี 

มตทิี่ลง 
จํานวนเสียงที่ลงมติ 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 
ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน 
เห็นดว้ย 3,990,233,099 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 1,917,300 - 
บตัรเสีย 0 - 

หมายเหตุ มติในวาระน้ีจะตอ้งได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่2 รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทประจําปี 2560 

ประธานฯ ขอให้เลขานุการเป็นผูน้าํเสนอรายละเอียดต่อท่ีประชุม โดยบริษทัไดจ้ดัทาํรายงานผลการ
ดําเนินงานของบริษัทประจําปี  2560 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจําปีในรูปแบบซีดีรอม  
(CD-ROM) ท่ีไดส่้งใหก้บัผูถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมในคร้ังน้ี 

เลขานุการช้ีแจงว่า รายไดร้วมของบริษทัและบริษทัยอ่ยในปี 2560 มีจาํนวน 25,913 ลา้นบาท คิดเป็น
อตัราเพิ่มข้ึนจากปี 2559 ร้อยละ 25 โดยรายไดส่้วนใหญ่มาจากธุรกิจไก่ รองลงมาเป็นธุรกิจสุกรและ
อาหารสัตว์ รายได้จากธุรกิจไก่ใน 2560 มีจํานวน 18,023 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2559 ร้อยละ 35 
เน่ืองจากผลของทั้งทางดา้นราคาขายและปริมาณท่ีเพ่ิมข้ึน โดยราคาขายไก่ในปี 2560 เท่ากบั 39.79 บาท
ต่อกิโลกรัม ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากปี 2559 ท่ีมีราคาเท่ากบั 37.70 บาทต่อกิโลกรัม และปริมาณขายในปี 2560 มี
จาํนวน 338,070 ตนั เพ่ิมข้ึนจากปี 2559 ท่ีมีปริมาณเท่ากบั 338,209 ตนั เน่ืองจากบริษทัขยายกาํลงัการ
ผลิตการขยายฟาร์มและการชาํแหละไก่ เพ่ือรองรับการจาํหน่ายในประเทศและการส่งออกท่ีเพ่ิมข้ึน  

รายได้จากธุรกิจสุกรในปี 2560 มีจาํนวน 5,167 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 ร้อยละ 5 เน่ืองจากผล
ทางดา้นราคาขายท่ีลดลง โดยราคาขายสุกรในปี 2560 เท่ากบั 53.95 บาทต่อกิโลกรัม ซ่ึงลดลงจากปี 
2559 ท่ีมีราคาเท่ากบั 63.35 บาทต่อกิโลกรัม เน่ืองจากราคาสุกรในประเทศไทยประสบปัญหาราคา
ตกตํ่า แต่ในแง่ของปริมาณการขายสุกรในปี 2560 มีจาํนวนท่ีเพ่ิมข้ึน โดยมีการจาํหน่าย 87,964 ตนั 
เพ่ิมข้ึนจากปี 2559 ท่ีมีการจาํหน่ายทั้ งหมดอยู่ท่ี 75,806 ตัน เน่ืองจากขยายกาํลังการผลิตและการ
จาํหน่ายช้ินส่วนสุกรท่ีเพ่ิมข้ึน รายไดจ้ากธุรกิจอาหารสัตวแ์ละอ่ืนๆ ในปี 2560 มีจาํนวน 2,600 ลา้น
บาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2559 ร้อยละ 42 จากปริมาณการจาํหน่ายอาหารสัตวใ์หแ้ก่บุคคลภายนอกท่ีเพ่ิมข้ึน 

สาํหรับธุรกิจไก่ บริษทัจาํหน่ายไก่ทั้งตวัและช้ินส่วนไก่ให้แก่ลูกคา้ท่ีอยูใ่นประเทศไทย ประเทศญ่ีปุ่น 
และกลุ่มสหภาพยโุรป และในเดือนเมษายน 2559 โรงงานไส้กรอกของบริษทัไดเ้ร่ิมดาํเนินการผลิตเพ่ือ
จาํหน่ายภายในประเทศ ทั้งน้ี รายไดจ้ากธุรกิจไก่ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 70 ของรายไดร้วม ในปี 2560 



บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) เลขท่ี 1010 อาคารชินวตัรทาวเวอร์ 3 ชั้นท่ี 11- 12 ถนนวิภาวดีรังสิต  
แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900  
โทรศพัท ์(02) 513-8989 แฟกซ์ (02) 513-9060 ทะเบียนเลขท่ี 0107557000292 

 

6 
 

สําหรับธุรกิจสุกร บริษทัดาํเนินธุรกิจในประเทศไทยและประเทศเวียดนาม รายไดจ้ากธุรกิจสุกร คิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ 20 ของรายไดร้วม ในปี 2560 นอกจากน้ี บริษทัยงัดาํเนินธุรกิจการผลิตอาหารสัตว ์
โดยในปี 2560 ปริมาณอาหารสัตวร้์อยละ 84 ของอาหารสัตวท่ี์บริษทัผลิตไดถู้กนาํไปใชเ้พ่ือเล้ียงไก่และ
สุกรของกลุ่มของบริษทั และบริษทัจาํหน่ายอาหารสัตวส่์วนท่ีเหลือให้แก่ลูกคา้ภายนอก ทั้งน้ี รายได้
จากธุรกิจอาหารสัตว ์คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10 ของรายไดร้วมในปี 2560 

กาํไรสุทธิสําหรับปี 2560 มีจาํนวน 1,518 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2559 ร้อยละ 5 เน่ืองจากการเพ่ิมช่อง
ทางการจาํหน่ายท่ีมีอตัรากาํไรท่ีดีข้ึน การบริหารจดัการตน้ทุนและค่าใชจ่้ายท่ีมีประสิทธิภาพ 

ทั้ งน้ี บริษทัตระหนักอย่างยิ่งถึงเร่ืองการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชั่น โดยบริษทัไดรั้บรองการ
ประกาศเจตนารมณ์ของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต (Private 
Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC)  

นอกจากน้ี ในปี 2560 บริษัทได้รับผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถื้อหุ้น เท่ากับ 98 
คะแนน และบริษทัยงัไดรั้บการประเมินการกาํกบัดูแลกิจการในระดบั “ดีมาก” จากการประเมินของ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย ซ่ึงบริษทัคาดหวงัว่าจะสามารถพฒันาให้ดียิ่งข้ึนในปี
ต่อๆไป เพ่ือสร้างความมัน่ใจใหก้บัผูถื้อหุน้มากข้ึน  

ประธานฯ จึงไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและรับทราบเร่ืองดงักล่าว 

ทั้งน้ี ผูถื้อหุน้มีคาํถามเก่ียวกบัวาระน้ี ดงัน้ี 

นางสาวรุ่งเรือง เงางามรัตน์ 
(ผูถื้อหุน้) 

ขอสอบถามว่าอตัรากาํไรสุทธิในปี 2560 ลดลง เพราะเหตุใด 
อัตรา Utilization ของหมูและไก่เท่ากับเท่าไร ช่องทางการ
จาํหน่ายของ Modern Trade คือ Tesco Lotus ท่ีเดียวใช่หรือไม่ 

สอบถามว่าสัดส่วนไก่ปรุงสุกและไก่ดิบคิดเป็นร้อยละเท่าไหร่
อตัราการส่งออกไก่และการขายไก่ในประเทศเป็นอยา่งไรและ
ธุรกิจไก่ปรุงสุกจะเป็นอนาคตของบริษทัใช่หรือไม่  

สอบถามว่าราคาสุกรในปัจจุบนัเท่ากบัเท่าไหร่ เม่ือเทียบกบัปี
ก่อน และธุรกิจสุกรเป็นธุรกิจท่ีข้ึนอยูก่บัฤดูกาลหรือไม่ รวมทั้ง
ธุรกิจสุกรในประเทศเวียดนามมีการแข่งขนัค่อนขา้งสูง เหตุใด
บริษทัจึงไม่สนใจลงทุนในประเทศอ่ืนแทน 

สอบถามวา่บริษทัสนใจตลาดประเทศจีนหรือไม่ 
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นางสาวศิริลกัษณ์ ตั้งวบูิลยพ์าณิชย ์
 (เลขานุการ) 

 

 

 
 

ตอบคาํถามว่าอตัรากาํไรสุทธิลดลงจากร้อยละ 7 ลดลงเหลือ
ร้อยละ 6 ส่วนใหญ่เน่ืองจากธุรกิจสุกรมีราคาขายลดลง แมว้่า
ปริมาณการขายจะเพ่ิมข้ึน แต่ราคาขายลดลงจึงทาํให้กระทบต่อ
กาํไรขั้นตน้ของบริษทั จึงทาํใหก้าํไรสุทธิลดลงไปดว้ย 

ตอบคาํถามในเร่ืองของราคาสุกรวา่ในปี 2560 ราคาเฉล่ียเท่ากบั 
53.95 บาทต่อกิโลกรัม ปัจจุบันราคาสุกรเฉล่ียเพ่ิมข้ึนเท่ากับ
ประมาณ 60 บาทต่อกิโลกรัม 

นายเชิดศกัด์ิ กูเ้กียรตินนัท ์
(ประธานเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการ) 

ตอบคาํถามว่า ไก่ปรุงสุกจะเร่ิมผลิตประมาณเดือนมิถุนายนน้ี 
ประมาณการณ์ว่าจะผลิตปริมาณ 30,000 ตนัต่อปี ตลาดไก่ปรุง
สุกมีขนาดใหญ่เป็นสองเท่ากว่าของตลาดไก่ดิบ ซ่ึงปัจจุบัน
บริษทัสามารถส่งออกไก่ดิบไดค้่อนขา้งดี โดยปี 2560 ปริมาณ
ส่งออกไก่ดิบเท่ากบั 37,000 ตนั จากปี 2559 มีปริมาณส่งออก
เท่ากบั 24,000 ตนั  

บริษัทตั้ งเป้าหมายส่งออกไก่ดิบในปี น้ี เท่ากับ  50,000 ตัน  
บริษัทจะเร่ิมผลิตไก่ปรุงสุกในช่วงกลางปี ซ่ึงตามแผนในปี 
2018 จะมีปริมาณผลิต 10,000 ตนั โดยปกติ Margin จะสูงกว่า
ไก่ดิบ ส่วนปัจจุบันไก่ปรุงสุกก็เร่ิมมีลูกคา้ญ่ีปุ่นสนใจส่งเขา้
จําหน่าย Convenient Store ท่ีประเทศญ่ีปุ่น ซ่ึงมีการตอบรับ
ค่อนข้างดี  จะช่วยรักษาความเสถียรของราคาจําหน่ายไป
ทางบวกมากข้ึน ช่องทางการจาํหน่ายของไก่ปรุงสุก บริษทัมี
ฐานลูกคา้ไก่ดิบจาํนวนมากทั้งยุโรปและญ่ีปุ่น ซ่ึงบางส่วนจะ
สั่งซ้ือไก่ปรุงสุกดว้ย 

 ตลาดส่งออกไม่ค่อยข้ึนอยูก่บัฤดูกาล แต่การส่ังซ้ือจากลูกคา้ใน
ประเทศญ่ี ปุ่นก็ลดลงเพราะสินค้าท่ีสํารองไว้  สําหรับใน
ประเทศ บริษทัไดรั้บผลกระทบ อย่างในไตรมาสท่ี 4 ของปีท่ี
ผา่นมา ยอดขายตกลงเน่ืองมาจากเทศกาลเจและค่อยเพ่ิมข้ึนใน
ไตรมาสท่ี 1 และไตรมาสท่ี 2 ของปีน้ี สําหรับในไทย คิดว่า
ตลาดข้ึนอยูก่บัฤดูกาล อยา่งเช่นฤดูฝน ยอดขายจะลดเป็นปกติ 

ขอช้ีแจงเสริมในส่วนของอตัรากาํไรท่ีลดลงของปี 2560 ทาง
บริษัทประสบปัญหาราคาสุกรและไก่ตกตํ่าตั้ งแต่ไตรมาส 4 
หากพิจารณาในไตรมาสท่ี 3 ทางบริษัทมีกาํไรสะสมจาํนวน 
1,400 ล้านบาท ซ่ึงเท่ากับกาํไรทั้ งปีของปีก่อน ปัจจุบันราคา
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สุกรกลบัมาเท่ากบัประมาณ 60 บาท ทาํให้คาดว่าธุรกิจสุกรดี
ข้ึน สําหรับธุรกิจไก่ต้องปรับเข้าหาช่องทางการจาํหน่ายท่ีมี 
Margin สูงข้ึน คือตลาดท่ีเป็น Food Service ตลาดส่งออก และ
Modern Trade  โดยบริษัทได้ติดตั้ งระบบ  Automatic Cutting 
Line เพ่ือชาํแหละช้ินไก่โดยใช้แรงงานคนน้อยท่ีสุด และได้
ประสิทธิภาพสูง ติดตั้งเสร็จไปเม่ือเดือนท่ีผา่นมา ซ่ึงช่วยให้ขีด
ความสามารถและกาํลงัการผลิตเพ่ิมข้ึน ช่องทางการจาํหน่าย 
Modern trade ไม่ไดจ้าํหน่ายเฉพาะเพียง Tesco Lotus 

ตอบคําถามในเร่ืองของสุกรท่ี มีประเด็น เร่ือง  Oversupply 
เน่ืองจากโครงสร้างตลาดเป็นตลาดท่ีมีผูค้า้รายยอ่ยจาํนวนมาก 
รายใหญ่เพียงประมาณร้อยละ 30  รายย่อยประมาณร้อยละ 70  
ราคาควบคุมของสุกรในช่วงหลงัทาํไดย้ากมาก ในขณะท่ีธุรกิจ
ไก่เป็นรายใหญ่ประมาณร้อยละ 70  รายยอ่ยประมาณร้อยละ 30 
สาํหรับการลงทุนในประเทศเวียดนาม บริษทัลงทุนในประเทศ
เวียดนามมา 2-3 ปีแลว้ ซ่ึงมีกาํลงัผลิตเดือนละประมาณ 7,000 
ตัว  ใน ปี ท่ี ผ่ านมาธุรกิจสุกรในประเทศ เวียดนามได้รับ
ผลกระทบโดยตรงจากประเทศจีนระงบัการนาํเขา้สุกร ทาํให้
ราคาสุกรในประเทศเวียดนามลดลงอย่างมาก ทั้ งน้ี เม่ือ 2 ปีท่ี
แลว้ ธุรกิจสุกรในประเทศเวียดนามมีกาํไร แต่ปีท่ีแลว้ประสบ
ปัญหาขาดทุนจากราคาสุกรตกลง แต่ในปัจจุบันราคาสุกรก็
ปรับตวัสูงข้ึนแลว้ 

สําหรับการพฒันาประสิทธิภาพและการเพ่ิมกาํลงัการผลิตของ
บริษัท มี 3 เร่ืองหลัก คือ 1. การชาํแหละ คือการปรับเปล่ียน
นําไลน์การผลิตเข้ามา ทําให้ผลิตได้มากข้ึน 2. โรงงานผลิต
อาหารสัตว ์เพ่ิมกาํลงัการผลิตอีกประมาณ 75,000 ตนัต่อเดือน 
และใชแ้รงงานคนลดลง 3. เพ่ิมการผลิตลูกไก่ เพ่ิมโรงฟักไข่เขา้
มา ช่วยให้การผลิตมากข้ึน ตน้ทุนตํ่าลง สามารถนาํไก่เขา้โรง
ชาํแหละไดเ้พ่ิมมากข้ึน อีกอยา่งหน่ึงคือพยายามปรับเทคโนโลยี
สาํหรับสุกร เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตลูกสุกร 

สาํหรับการลงทุนในประเทศจีนตอนน้ีกาํลงัเจรจาทาํธุรกิจกบัผู ้
ซ้ือในประเทศจีน  หลังจากจีนเพ่ิงเปิดให้นําเข้าสินค้าจาก
ประเทศไทยได ้
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นางสาวบุษกร งามพสุธาดล 
(ผูถื้อหุน้) 

สอบถามว่า อยากทราบ Overview ว่ารายไดธุ้รกิจหมูและไก่มี
แนวโนม้เป็นอยา่งไร 

สอบถามวา่ หลงัจากโรงงานไก่ปรุงสุก เร่ิมผลิต จะสามารถเตม็
กาํลังการผลิตหรือไม่ และสัดส่วนของไก่ปรุงสุกและไก่ดิบ
เท่ากบัเท่าไหร่ จะทาํใหผ้ลกาํไรปรับเพ่ิมข้ึนหรือไม่  

สอบถามว่า  Margin ระหว่างไก่ปรุงสุกกับไก่ดิบต่างกันมาก
หรือไม่ 

สอบถามว่า จากรายงานประจาํปี ค่านิยมท่ีเกิดข้ึนในปี 2560 
จาํนวน 43 ลา้นบาท เป็นค่านิยมท่ีเกิดข้ึนจากอะไร  

นางสาวศิริลกัษณ์ ตั้งวบูิลยพ์าณิชย ์
(เลขานุการ) 

ตอบคาํถามว่า เร่ืองค่านิยมจาํนวน 43 ลา้นบาท เกิดข้ึนจากท่ี
บริษัทเข้าไปซ้ือหุ้นใน Big Food ท่ีร้อยละ 75 เม่ือตอนต้นปี 
2560   

นายเชิดศกัด์ิ กูเ้กียรตินนัท ์
(ประธานเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตอบคําถามว่า เร่ือง Overview ของรายได้ธุรกิจสุกรและไก่ 
สําหรับสุกร ปริมาณการจาํหน่ายเพ่ิมข้ึน ประมาณร้อยละ 15  
แต่ปรากฏว่ารายได้ลดลง ประมาณร้อยละ 5  เน่ืองจากราคา
ตลาดเป็นหลกั และโครงสร้างตลาดตามท่ีแจง้วา่รายยอ่ยร้อยละ 
70 และรายใหญ่ร้อยละ 30 จึงมีทางท่ีจะปรับตวัข้ึนมา คร่ึงหลงั
ของปีน้ีในไตรมาสท่ี 3 และไตรมาสท่ี 4 คาดวา่ไม่น่าลดลงจาก
เดิม บริษทัมีวิธีแกคื้อลดตน้ทุนทาํให้ผลผลิตเพ่ิมข้ึนและมีโรง
ชําแหละของบริษัทเอง ส่วนราคาไก่นั้ นแก้ไขค่อนข้างยาก 
เน่ืองจากราคาไก่ในประเทศลดลงอยา่งมาก เพราะผูค้า้รายใหม่
เขา้มาในตลาดไดง่้าย ซ่ึงบริษทัแกปั้ญหาดว้ยการลดตน้ทุนให้
ต ํ่ากวา่ราคาขาย และการขายไส้กรอกร่วมดว้ย อีกทางคือบุกเบิก
ตลาดส่งออก จากนั้นกคื็อการผลิตไก่ปรุงสุก โดยการนาํไก่ดิบท่ี
มีอยูม่าเพ่ิมมูลค่า โดยบริษทัวางเป้าการผลิตท่ีปริมาณ 25,000 - 
30,000 ตนัต่อปี นอกจากน้ีบริษทัเพ่ิมยอดขายดว้ยอาหารสัตว ์
ซ่ึงปีท่ีแลว้ขายประมาณ 2,600 ลา้นตนั ปีน้ีประมาณวา่จะขายใน
ต่างประเทศได้ 4,000 ล้านตัน  ปี น้ีบ ริษัท เพ่ิมการลงทุนท่ี
เก่ียวขอ้ง และการพฒันาเทคโนโลยี รวมทั้ งการเพ่ิมมูลค่าการ
ประกอบธุรกิจ 

ตอบคาํถามว่า Food Service ซ่ึงเป็นธุรกิจหลกัของบริษัทปีท่ี
แลว้ มียอดขายประมาณพนัลา้นตนั ปีน้ีเป้าหมายคือ 2,500 ลา้น
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ตนั ซ่ึงเป็นการขายท่ีบริษทัขายใหแ้ก่กลุ่มสายการบินและ Chain 
ร้านอาหารขนาดใหญ่  

สําหรับไก่ปรุงสุกบริษัทตั้ งเป้าอยู่ท่ี 10,000 ล้านตันต่อคร่ึงปี 
เม่ือเพ่ิมไก่ปรุงสุกเขา้มายอดขายจะเพิ่มมากข้ึน และจะเพ่ิมกาํลงั
การผลิตข้ึน รายไดจ้ะเกิดจากการส่งออกมากข้ึน โดย margin 
ของไก่ปรุงสุกสูงกวา่ไก่ดิบ 

นายพรเทพ ไพรไพศาลกิจ 
(ผูถื้อหุน้)  

สอบถามว่าเร่ืองค่าใช้จ่ายในงบการเงินหน้า 61 เห็นว่าค่า
โฆษณาและค่าส่งเสริมการขายโตข้ึนมาก เพราะเหตุใด และเม่ือ
ราคาสินค้าตกบริษัทได้ใช้นโยบายในการส่งเสริมการขาย
อะไรบา้ง  

นายเชิดศกัด์ิ กูเ้กียรตินนัท ์
(ประธานเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการ) 

ตอบคาํถามว่า มี 2 เร่ืองท่ีเข้ามากระทบ คือเร่ืองการขายผ่าน 
Modern Trade ท่ีมีค่าใชจ่้ายค่าเช่าตะกร้ามากข้ึน และค่าใชจ่้าย
ในส่วนการส่งออก เช่น การขนส่ง เน่ืองจากเราเปิดตลาดใหม่ 
แต่โดยรวมเราก็รักษาสมดุลไดม้ากพอสมควร ส่วนใหญ่เป็น
ค่าใชจ่้ายในการขาย 

มตทิีป่ระชุม  รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัประจาํปี 2560 

หมายเหตุ วาระน้ีเป็นวาระเพ่ือรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 

วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีกําไรขาดทุนประจําปี 2560 สําหรับปีบัญชีส้ินสุด
วนัที ่31 ธันวาคม 2560 

เลขานุการช้ีแจงวา่ ตามมาตรา 112 แห่ง พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการ
แก้ไขเพ่ิม เติม ) (“พ .ร .บ . บริษัทมหาชนจํากัด”) และข้อบังคับของบริษัท  ข้อ  36 กําหนดให้
คณะกรรมการบริษทัตอ้งจดัให้มีการจดัทาํงบแสดงฐานะทางการเงิน และบญัชีกาํไรขาดทุนประจาํปี
ของบริษทัเพ่ือเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติั ดงันั้น บริษทัจึงไดจ้ดัทาํงบแสดงฐานะทาง
การเงิน และบญัชีกาํไรขาดทุนประจาํปี 2560 สาํหรับปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ท่ีปรากฏอยู่
ในงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ในรูปแบบ CD-ROM ท่ีไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้พร้อม
หนังสือเชิญประชุม ซ่ึงไดผ้่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตจากบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย 
สอบบญัชี จาํกดั (“KPMG”) ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และไดรั้บความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริษทัแลว้ 

 

 

 



บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) เลขท่ี 1010 อาคารชินวตัรทาวเวอร์ 3 ชั้นท่ี 11- 12 ถนนวิภาวดีรังสิต  
แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900  
โทรศพัท ์(02) 513-8989 แฟกซ์ (02) 513-9060 ทะเบียนเลขท่ี 0107557000292 

 

11 
 

ประธานฯ จึงไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและอนุมติัเร่ืองดงักล่าว 

มตทิีป่ระชุม  อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน  และงบกําไรขาดทุนประจําปี 2560 สําหรับปีบัญชีส้ินสุดวนัท่ี  
31 ธนัวาคม 2560 ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

มตทิี่ลง 
จํานวนเสียงที่ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 
ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน 
เห็นดว้ย 3,995,899,583 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 495 0.0000 
งดออกเสียง 0 - 
บตัรเสีย 0 - 

หมายเหตุ มติในวาระน้ีจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรเพ่ือเป็นทุนสํารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสําหรับ 
ผลการดาํเนินงานประจําปี 2560 

เลขานุการช้ีแจงว่า ตามมาตรา 115 และ 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษทัมหาชนจาํกดั และขอ้บงัคบัของบริษทั 
ขอ้ 44 และ 45 กาํหนดวา่ ในกรณีท่ีบริษทัยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู ่หา้มมิใหจ่้ายเงินปันผล สาํหรับกรณี
ท่ีบริษทัมีกาํไร บริษทัตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 
ของกาํไรสุทธิประจาํปี หักดว้ยขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสํารองน้ีจะมีจาํนวนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยบริษทัจะจัดสรรเงินจาํนวน 54,143,389 บาท เป็นทุนสํารองตาม
กฎหมาย 

บริษทัจะจ่ายเงินปันผลในรูปเงินสดในอตัราหุน้ละ 0.05 บาท จากผลประกอบการของปี 2560 และกาํไร
สะสม รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน 255,645,285 บาท โดยจะจ่ายให้ผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล
ตามท่ีปรากฏรายช่ือ ณ วนักาํหนดสิทธิผูถื้อหุ้น (Record Date) ในวนัท่ี 12 มีนาคม 2561 และกาํหนด
จ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2561 

ทั้งน้ี บริษทัไดด้าํเนินการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดาํเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 2560 
ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2560 ถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน และกาํไรสะสม ในอตัราหุ้นละ 0.05 บาทต่อหุ้น รวม
เป็นเงินจาํนวน 255,466,830 บาท ในวนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2560 เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 

ประธานฯ จึงไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและอนุมติัเร่ืองดงักล่าว 
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มตทิีป่ระชุม  อนุมติัการจดัสรรกาํไรเพ่ือเป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงาน
ประจาํปี 2560 ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

มตทิี่ลง 
จํานวนเสียงที่ลงมติ 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 
ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน 
เห็นดว้ย 3,995,885,079 99.9995 
ไม่เห็นดว้ย 20,000 0.0005 
งดออกเสียง 0 - 
บตัรเสีย 0 - 

หมายเหตุ มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่5 พจิารณาอนุมตักิารแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตําแหน่งตามวาระ 

เลขานุการช้ีแจงว่า ตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษทัมหาชนจาํกดั และขอ้บังคบัของบริษทั ขอ้ 17 
กาํหนดว่า ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากตาํแหน่ง 1 ใน 3 ของ
จาํนวนกรรมการในขณะนั้น ถา้จาํนวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดย
จาํนวนท่ีใกลท่ี้สุดกบัส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการท่ีพน้จากตาํแหน่งตามวาระนั้น อาจไดรั้บเลือกตั้งเขา้มา
ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการใหม่ได ้

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2561 ของบริษทั มีกรรมการท่ีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระ
จาํนวน 3 ท่าน ดงัน้ี 

1) นายวนิยั เตียวสมบูรณ์กิจ 

2) นายวรีะศกัด์ิ อึงขจรกลุ 

3) นายประสิทธ์ิ วสุภทัร  

ทั้งน้ี คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาแลว้เห็นวา่บุคคลท่ีมีรายช่ือขา้งตน้ซ่ึงตอ้ง
พน้จากการดาํรงตาํแหน่งกรรมการตามวาระทั้ง 3 ท่าน เป็นผูมี้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และ 
ความเช่ียวชาญอนัเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินงานของบริษทั ตลอดจนมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะ
ต้องห้ามตาม พ .ร.บ . บริษัทมหาชนจํากัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์ 
พ.ศ. 2535 (รวมทั้ งท่ีได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) (“พ .ร.บ. หลักทรัพย์ฯ”) ตลอดจนประกาศท่ีเก่ียวข้อง 
นอกจากน้ี สําหรับผูด้าํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการอิสระ ก็เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติัความเป็นกรรมการอิสระ
ตามขอ้กาํหนดของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“สํานักงาน ก.ล.ต.”) 
ดงันั้น คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาเลือกตั้งบุคคลดงัต่อไปน้ีกลบัเขา้เป็นเป็น
กรรมการของบริษทัอีกวาระหน่ึง 

ประธานฯ จึงไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและอนุมติัเร่ืองดงักล่าว 
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มตทิีป่ระชุม  อนุมติัการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งพน้จากตาํแหน่งตามวาระ จาํนวน 3 ราย คือ (1) นาย
วนิยั เตียวสมบูรณ์กิจ  (2) นายวีระศกัด์ิ อึงขจรกุล และ (3) นายประสิทธ์ิ วสุภทัร กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่ง
กรรมการอีกวาระหน่ึง ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

5.1 นายวนิยั เตียวสมบูรณ์กิจ 

มตทิี่ลง 
จํานวนเสียงที่ลงมติ 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 
ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
เห็นดว้ย 3,995,628,928 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 303,700 - 
บตัรเสีย 0 - 

5.2 นายวรีะศกัด์ิ อึงขจรกลุ 

มตทิี่ลง 
จํานวนเสียงที่ลงมติ 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 
ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
เห็นดว้ย 3,995,629,029 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 303,700 - 
บตัรเสีย 0 - 

5.3 นายประสิทธ์ิ วสุภทัร 

มตทิี่ลง จํานวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 3,995,629,029 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 303,700 - 
บตัรเสีย 0 - 

หมายเหตุ มติในวาระน้ีจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่6 พจิารณาอนุมตักิาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจําปี 2561 

เลขานุการช้ีแจงว่า ตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษทัมหาชนจาํกดั และขอ้บังคบัของบริษทั ขอ้ 22 
กาํหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวลั เบ้ียประชุม บาํเหน็จ 
โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืน ตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะพิจารณา โดยจากการ
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พิจารณาคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติักาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ และ
กรรมการชุดยอ่ยของบริษทั ประจาํปี 2561 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
ค่าตอบแทนกรรมการบริษทั  

ตาํแหน่ง ค่าเบีย้ประชุมกรรมการ/คร้ัง 
ประธานกรรมการ 70,000 บาท 
กรรมการ 50,000 บาท/คน/คร้ัง 

ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ (นอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการบริษทั) 

ตาํแหน่ง ค่าเบีย้ประชุมกรรมการตรวจสอบ/คร้ัง 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 60,000 บาท 
กรรมการตรวจสอบ 40,000 บาท/คน/คร้ัง 

ค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (นอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการบริษทั) 

ตาํแหน่ง 
ค่าเบีย้ประชุมกรรมการสรรหาและพจิารณา

ค่าตอบแทน/คร้ัง 
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 40,000 บาท 

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 30,000 บาท/คน/คร้ัง 

โบนสักรรมการ  

ตาํแหน่ง ค่าตอบแทนรายปี 
ประธานกรรมการ ร้อยละ 50 ของค่าเบ้ียประชุมรวมทั้งปี 
กรรมการบริษทั ร้อยละ 50 ของค่าเบ้ียประชุมรวมทั้งปี 

ทั้ งน้ี  บริษัทจะไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อ่ืน  ๆ  ให้แก่กรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการชุดยอ่ย นอกเหนือจากค่าตอบแทนท่ีระบุไวข้า้งตน้ 

นอกจากน้ี  คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ ท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอํานาจให้
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผูจ้ดัสรรเงินจาํนวนดงักล่าวให้แก่กรรมการแต่ละ
ราย และคณะกรรมการชุดยอ่ยอ่ืนๆ ภายใตค้่าตอบแทนท่ีระบุไวข้า้งตน้  

ประธานฯ จึงไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและอนุมติัเร่ืองดงักล่าว 

มตทิีป่ระชุม  อนุมติักาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอ่ยของบริษทั ประจาํปี 2561 ดว้ยคะแนน
เสียง ดงัน้ี 



บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) เลขท่ี 1010 อาคารชินวตัรทาวเวอร์ 3 ชั้นท่ี 11- 12 ถนนวิภาวดีรังสิต  
แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900  
โทรศพัท ์(02) 513-8989 แฟกซ์ (02) 513-9060 ทะเบียนเลขท่ี 0107557000292 
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มตทิี่ลง 
จํานวนเสียงที่ลงมติ 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 
ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา

ประชุม 
เห็นดว้ย 4,393,838,649 99.9524 
ไม่เห็นดว้ย 2,082,900 0.0474 
งดออกเสียง 11,400 0.0003 
บตัรเสีย 0 - 

หมายเหตุ มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของ
จาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 

วาระที ่7 พจิารณาอนุมตักิารแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สําหรับปี 2561 

เลขานุการช้ีแจงว่า ตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษทัมหาชนจาํกดั และขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 36 
กาํหนดใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้แต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทัทุก
รอบปีบญัชี ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาแลว้เห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติั
แต่งตั้งผูส้อบบญัชีจาก KPMG เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 โ ดย
กาํหนดให้ผูส้อบบัญชีคนใดคนหน่ึงดังต่อไปน้ี เป็นผูท้าํการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบ
การเงินของบริษทั 

1. นายวีระชยั  รัตนจรัสกลุ ผูส้อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4323 (ได้รับ
การแต่งตั้ งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท  และเป็น
ผูส้อบบญัชีซ่ึงลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทั
มาแลว้เป็นระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่ปี 2559) และ/หรือ 

2. นางสาวสุจิตรา  มะเสนา ผูส้อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8645 (ได้รับ
การเสนอช่ือให้ได้รับการแต่งตั้ งเป็นผูส้อบบัญชี
ของบริษทัในปี 2560) และ/หรือ 

3. นางสาวนารีวรรณ ชยับนัทดั ผูส้อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 9219 (ได้รับ
การเสนอช่ือให้ได้รับการแต่งตั้ งเป็นผูส้อบบัญชี
ของบริษทัในปี 2560) และ/หรือ 

ทั้งน้ี การพิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชี ประจาํปี 2561 ขา้งตน้ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัได้
พิจารณาคดัเลือกจากผูส้อบบญัชีซ่ึงไดเ้สนอราคาค่าสอบบญัชีและขอบเขตการดาํเนินงานมายงับริษทั  
โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาถึงคุณสมบติัและประสบการณ์การทาํงานของผูส้อบบญัชี  
ซ่ึงภายหลังจากการพิจารณาเห็นว่า KPMG เป็นสํานักงานสอบบัญชีท่ีมีความเป็นอิสระ มีความ
เช่ียวชาญในการสอบบัญชี และค่าสอบบัญชีท่ีเสนอมีความเหมาะสม ทั้ งน้ี ผูส้อบบัญชีทั้ ง 3 ท่าน
ดงักล่าว ไม่มีความสัมพนัธ์ หรือมีส่วนไดเ้สียกบับริษทั บริษทัยอ่ยของบริษทั กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผู ้
ถือหุน้รายใหญ่ หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว 



บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) เลขท่ี 1010 อาคารชินวตัรทาวเวอร์ 3 ชั้นท่ี 11- 12 ถนนวิภาวดีรังสิต  
แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900  
โทรศพัท ์(02) 513-8989 แฟกซ์ (02) 513-9060 ทะเบียนเลขท่ี 0107557000292 
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อน่ึง ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีท่ีมีรายนามขา้งตน้ ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ให ้KPMG แต่งตั้งผูส้อบบญัชี 
รายอ่ืนของ KPMG เขา้ทาํหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัแทนได ้

นอกจากน้ี เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติักาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของ
บริษทัและบริษทัยอ่ย สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 เป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 
11,750,000 บาท ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผ่านมาดว้ยปริมาณงานในการตรวจสอบบญัชีท่ีมากข้ึน เน่ืองจากมี
บริษทัยอ่ยของบริษทัเพ่ิมข้ึนอีก 1 บริษทั 

ทั้งน้ี ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทัและบริษทัยอ่ยประจาํปี 2561 มีจาํนวนไม่เกิน 11,750,000 บาท 
เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2560 มีจาํนวนไม่เกิน 9,700,000 บาท สาํหรับค่าบริการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสอบ
บญัชีในปี 2561 จะมีจาํนวนไม่เกิน 860,000 บาท และในรอบปีบญัชีท่ีผ่านมาบริษทัมีค่าบริการอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการสอบบญัชีจาํนวน 780,000 บาท 

นอกจากน้ี  คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ ท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอํานาจให้
คณะกรรมการบริษทัมีอาํนาจให้คณะกรรมการบริษทัมีอาํนาจในการพิจารณาค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี
ตามความเหมาะสม ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีมีการตรวจสอบบญัชีของบริษทั และบริษทัยอ่ยของบริษทัอ่ืน
ใดเพ่ิมเติมนอกเหนือจากการตรวจสอบขา้งตน้ เพ่ือใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีบงัคบัใหก้บั
บริษทั และบริษทัยอ่ยของบริษทั  

ประธานฯ จึงไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและอนุมติัเร่ืองดงักล่าว 

มตทิีป่ระชุม  อนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี สําหรับปี 2561 ดว้ยคะแนนเสียง 
ดงัน้ี 

มตทิี่ลง 
จํานวนเสียงที่ลงมติ 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 
ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน 
เห็นดว้ย 4,395,920,649 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 300 0.0000 
งดออกเสียง 12,000 - 
บตัรเสีย 0 - 

หมายเหตุ มติในวาระน้ีจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่8 พจิารณาเร่ืองอ่ืน  ๆ(ถ้าม)ี 

ประธานฯ ขอให้นายวินัย เตียวสมบูรณ์กิจ ในฐานะประธานเจา้หน้าท่ีบริหารของบริษทั กล่าวในท่ี
ประชุมเก่ียวกบัการเติบโตของธุรกิจ 
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ทั้งน้ี ไม่มีผูถื้อหุน้ใดมีคาํถามเพ่ิมเติม 

 

ปิดประชุมเวลา 12.00 น.   
  

 

 (นายชยัภทัร ศรีวสิารวาจา) 

ประธานท่ีประชุม 


