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รำยงำนกำรประชุมสำมญัผู้ถอืหุ้นประจ ำปี 2562 

ของ 

บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  

วนัและเวลำทีป่ระชุม 

ประชุมเม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม ซี โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัล
พลาซา ลาดพร้าว 

เร่ิมกำรประชุม 

 นายชยัภทัร ศรีวิสารวาจา ประธานกรรมการบริษทั ไทยฟู้ ดส์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ท าหนา้ท่ีเป็น
ประธานท่ีประชุมผูถื้อหุ้น (“ประธำนฯ”) และไดม้อบหมายให้ นางสาวศิริลกัษณ์ ตั้งวิบูลยพ์าณิชย ์ เลขานุการบริษทั  
ท าหน้าท่ีเลขานุการท่ีประชุม (“เลขำนุกำร”) นางสาวช่อมาศ เหลืองค าชาติ ผูจ้ดัการฝ่ายนักลงทุนสัมพนัธ์ และนางสาว
พรรษพร วงศ์วาร ในฐานะท่ีปรึกษากฎหมายของบริษทั (“ที่ปรึกษำกฎหมำย”) เป็นผูด้  าเนินรายการ น าเสนอรายละเอียด
ต่อท่ีประชุม 

เลขานุการไดเ้รียนใหท่ี้ประชุมไดท้ราบวา่ มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง เป็นจ านวน 60 ราย นบัรวมจ านวน
หุ้น 4,023,514 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจ านวน 67 ราย นับรวมจ านวนหุ้น 4,498,049,155 หุ้น ดังนั้น รวมจ านวน 
ผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมจ านวน  127 ราย นับรวมจ านวนหุ้น 4,502,072,669 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 86.9692 ของหุ้นท่ี
จ าหน่ายไดท้ั้งหมดของบริษทั ซ่ึงมีจ านวนผูถื้อหุน้มากกวา่ 25 ราย และมีจ านวนหุ้นรวมกนัเกินกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้น
ท่ีจ าหน่ายทั้งหมด ครบเป็นองคป์ระชุมตามท่ีกฎหมาย และขอ้บงัคบัของบริษทัก าหนด 

 ทั้งน้ี ไดแ้นะน ากรรมการ ผูบ้ริหาร ท่ีปรึกษากฎหมาย  ผูส้อบบญัชี และตวัแทนอิสระในการนบัคะแนนท่ีเขา้ร่วม
ประชุมของบริษทั ซ่ึงประกอบดว้ย 

กรรมกำรทีเ่ข้ำร่วมประชุม ดงันี ้(คดิเป็นกรรมกำรเข้ำร่วมประชุมร้อยละ 100 ของกรรมกำรทั้งหมด) 

1)  นายชยัภทัร  ศรีวสิารวาจา ประธานกรรมการ 

2)  นายวนิยั  เตียวสมบูรณ์กิจ กรรมการ และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

3)  นายเพชร      นนัทวสิยั กรรมการ และรองประธานสายงานฟาร์มและพฒันาคุณภาพ 

4)  นางสาว ศิริลกัษณ์   ตั้งวบูิลยพ์าณิชย ์ กรรมการ และผูช่้วยประธานอาวโุสกลุ่มงานบญัชีและสินเช่ือ 

5)  นายประสิทธ์ิ   วสุภทัร กรรมการ 

6)  นายเวทย ์ นุชเจริญ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

7)  นายวรีะศกัด์ิ  อึงขจรกลุ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ  

8)  นายอนนัต ์ ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ  
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ผู้บริหำรทีเ่ข้ำร่วมประชุม ดงันี ้

1)  นายสุกนัย ์ ท าผล ผูช่้วยประธานอาวุโสกลุ่มงานโรงช าแหละไก่และโรงงานไส้
กรอก 

2)  นายสุรเมศร์  มณีไทย ผูช่้วยประธานอาวโุสกลุ่มงานขายและการตลาด 

ทีป่รึกษำกฏหมำย จำก บริษัท กดุัน่ แอนด์ พำร์ทเนอร์ส จ ำกดั  

1)  นายคม  วชิรวราการ 

2)  นางสาวพรรษพร  วงศว์าร 

ผู้สอบบัญชี จำก บริษัท เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบัญชี จ ำกดั 

1)  นายวรีะชยั  รัตนจรัสกลุ 

2)  นางสาวเชาวนี  ไชยสง่า 

3)  นางสาวสุจิตรา        มะเสนา 

และตวัแทนอิสระในการร่วมนบัคะแนนแต่ละวาระ จาก บริษทั ควดิแลบ จ ากดั  

ทั้ งน้ี บริษัทได้เชิญตัวแทนจากส านักงานกฎหมายภายนอกเขา้ร่วมประชุมในฐานะผูต้รวจการการประชุม 
(Inspector) เพ่ือใหก้ารลงคะแนนเสียงเป็นไปดว้ยความโปร่งใส และเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 

ท่ีปรึกษากฎหมายแจ้งให้ ท่ีประชุมทราบว่า  เ พ่ือ เ ป็นการส่งเสริมการก ากับดูแลกิจการท่ี ดี  และเป็น 
การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนั ก่อนการประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้คร้ังน้ี บริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้
สามารถเสนอวาระการประชุม รายช่ือบุคคลเพ่ือเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั และส่งค าถามเก่ียวกบัการประชุมล่วงหน้า 
ส าหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 ในช่วงเวลาระหวา่งวนัท่ี 18 มกราคม 2562 ถึงวนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ 2562  
ซ่ึงปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอวาระเพ่ิมเติม และไม่มีการเสนอช่ือผูท่ี้มีคุณสมบัติเหมาะสมท่ีจะได้รับการแต่งตั้ งเป็น
กรรมการบริษทัล่วงหน้า รวมทั้งไม่มีการส่งค าถามเก่ียวกบัการประชุมล่วงหน้า ซ่ึงก่อนเร่ิมพิจารณาวาระต่าง ๆ เพื่อให ้
การประชุมเป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีในส่วนของการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุม บริษทัจึงได้ช้ีแจง
วธีิการปฏิบติัในการลงคะแนนและการนบัคะแนนเสียง ดงัน้ี 

1. การออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุม ผูถื้อหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุ้นท่ีตนถือ โดยให้
นบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 

2. กรณีผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง และผูรั้บมอบฉันทะตามแบบท่ีกฎหมายก าหนด ให้ปฏิบติัการลงคะแนน
เสียงดงัต่อไปน้ี 

ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ให้ผูถื้อหุ้นลงลายมือช่ือในบตัรลงคะแนน ทั้งน้ี เพ่ือให้เกิดความ
โปร่งใสในการลงคะแนน โดยในการลงคะแนนเสียงส าหรับทุกวาระ หากไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใด ไม่เห็นดว้ย 
หรืองดออกเสียง ใหถื้อวา่ผูถื้อหุน้เห็นชอบหรือเห็นดว้ย ตามจ านวนเสียงต่อมติท่ีน าเสนอ  



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

 

3 
 

ส าหรับผูถื้อหุน้ท่ีไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง ให้ผูถื้อหุ้นลงคะแนนในบตัรลงคะแนน ท่ีบริษทัจดัให้พร้อม 
ลงลายมือช่ือ และยกมือใหเ้จา้หนา้ท่ีไปเก็บบตัรลงคะแนน 

ในการรวมผลคะแนน บริษทัจะน าคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียง
ทั้งหมด และส่วนท่ีเหลือจะถือวา่เป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ย ส าหรับผูท่ี้ออกเสียงเห็นดว้ยในวาระเหล่าน้ี ให้
เก็บบตัรลงคะแนนไวก่้อน และส่งคืนแก่เจา้หนา้ท่ีของบริษทัหลงัเสร็จส้ินการประชุม ทั้งน้ี การลงมติในการ
ประชุมคร้ังน้ี เป็นการลงมติแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงมติแบบลบั แต่มีการเก็บบัตรลงคะแนนผูเ้ขา้ร่วม
ประชุมทั้งหมดเพ่ือใหเ้กิดความโปร่งใส 

การลงคะแนนในลกัษณะดงัต่อไปน้ี จะถือวา่การลงคะแนนดงักล่าวเป็นโมฆะ 

1) บตัรลงคะแนนท่ีมีการท าเคร่ืองหมายเกินกวา่หน่ึงช่อง  

2) บตัรลงคะแนนท่ีมีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขดักนั  

3) บตัรลงคะแนนท่ีมีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือช่ือก ากบั  

4) บตัรลงคะแนนท่ีลงคะแนนเสียงเกินกวา่เสียงท่ีมีอยู ่และ 

5) บตัรลงคะแนนท่ีไม่มีการลงคะแนนใดๆ 

ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ตอ้งการแกไ้ขการออกเสียง ใหขี้ดฆ่าของเดิมและลงช่ือก ากบัดว้ยทุกคร้ัง 

3. กรณีผูถื้อหุ้นท่ีท าหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้ผูอ่ื้นเขา้ร่วมประชุม หรือมอบให้กรรมการหรือกรรมการ
อิสระออกเสียง และก าหนดใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องผูถื้อหุ้นหรือผูม้อบ
ฉนัทะ ผูรั้บมอบฉนัทะจะลงคะแนนเสียงตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้หรือผูม้อบฉนัทะ 

กรณีผูถื้อหุ้นท่ีท าหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ในกรณีของผูถื้อหุ้นต่างประเทศ ซ่ึงแต่งตั้ งคสัโตเดียนใน
ประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้น สามารถแยกลงคะแนน เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง คราว
เดียวกนัในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงท่ีจะท าการลงคะแนนเท่ากบัจ านวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้ถือ 

4. ส าหรับผูถื้อหุ้นท่ีประสงคจ์ะกลบัก่อน หรือไม่อยูใ่นห้องประชุมในวาระใด ผูถื้อหุ้นสามารถใชสิ้ทธิของผู ้
ถือหุน้ได ้โดยส่งบตัรลงคะแนนล่วงหนา้ใหก้บัเจา้หนา้ท่ีของบริษทัก่อนออกจากหอ้งประชุม 

5. ฐานคะแนนเสียงและจ านวนผูถื้อหุน้ในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากนั เน่ืองจากการทยอยเขา้ห้องประชุมของผูถื้อ
หุน้และผูรั้บมอบฉนัทะ ท าใหจ้ านวนผูเ้ขา้ร่วมประชุมแต่ละวาระอาจไม่เท่ากนั 

6. กรณีการลงคะแนนในวาระท่ี 5 พิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งพน้จากต าแหน่ง 
ตามวาระ ขอเรียนวธีิการลงคะแนนเสียงดงัน้ี  

- ผูถื้อหุ้นท่ีท าหนังสือมอบฉันทะ ให้ผูอ่ื้นเขา้ร่วมประชุม หรือมอบฉันทะให้กรรมการออก
เสียง และก าหนดใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องผูถื้อหุ้นหรือผู ้
มอบฉนัทะ บริษทัจะลงคะแนนเสียงตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้ หรือผูม้อบฉนัทะ  

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

7. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษทัจะเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมซกัถามในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระ 
นั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะท่ีตอ้งการซกัถาม กรุณาแจง้ช่ือและ
นามสกลุใหท่ี้ประชุมทราบก่อนซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นดว้ยทุกคร้ัง 

ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นมีค าถามหรือความเห็นท่ีนอกเหนือจากวาระท่ีก าลงัพิจารณาอยู ่ขอความกรุณาน าไปสอบถาม 
หรือให้ความเห็นในวาระอ่ืนๆ ในช่วงทา้ยของการประชุม และขอความกรุณาผูถื้อหุ้นให้ความเห็น หรือสอบถามอย่าง
กระชบั และงดเวน้การซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นท่ีซ ้ ากนั เพ่ือเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นรายอ่ืนไดใ้ชสิ้ทธิดว้ย  
จึงขอความกรุณาผูถื้อหุน้โปรดใหค้วามร่วมมือเพ่ือใหก้ารประชุมเป็นไปดว้ยดีและเพ่ือเป็นการบริหารการประชุมให้อยูใ่น
เวลาท่ีก าหนด 

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

ประธานฯ ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปน้ี 

วำระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 

ท่ีปรึกษากฏหมายช้ีแจงวา่ วาระน้ีเป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 
2561 โดยบริษทัไดจ้ดัท ารายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ ้นประจ าปี 2561 ซ่ึงประชุมเมื่อวนัที่ 23 
เมษายน 2561 ดงัมีรายละเอียดปรากฎตามส าเนารายงานการประชุมสามญัประจ าปี 2561 ที่ไดส่้ง
ให้กบัผูถื้อหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมแลว้ 

ประธานฯ จึงไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมดงักล่าว 

มตทิีป่ระชุม  รับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2561 ด้วย
คะแนนเสียง ดงัน้ี 

มตทิีล่ง 
จ ำนวนเสียงทีล่งมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซ่ึงมำประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 4,502,359,700 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 - 
บตัรเสีย 0 - 

หมายเหตุ มติในวาระน้ีจะตอ้งได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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วำระที ่2 พจิำรณำรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2561 

ประธานฯ ขอให้เลขานุการเป็นผูน้ าเสนอรายละเอียดต่อท่ีประชุม บริษทัได้จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานของบริษทัประจ าปี 2561 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจ าปีในรูปแบบรหัสคิวอาร์ 
(QR-Code) ท่ีไดส่้งใหก้บัผูถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมในคร้ังน้ี 

เลขานุการช้ีแจงว่า รายไดร้วมของบริษทัและบริษทัย่อยในปี 2561 มีจ านวน 28,410 ลา้นบาท คิดเป็น
เพ่ิมข้ึนจากปี 2560 ร้อยละ 10 โดยรายไดส่้วนใหญ่มาจากธุรกิจไก่ รองลงมาเป็นธุรกิจสุกรและธุรกิจ
อาหารสตัว ์ 

รายไดจ้ากธุรกิจไก่ใน 2561 มีจ านวน 17,925 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2560 ร้อยละ 1 เน่ืองจากราคาขายท่ี
ลดลง ในขณะท่ีปริมาณขายเพ่ิมข้ึน โดยราคาขายไก่ในปี 2561 เท่ากบั 37.70 บาทต่อกิโลกรัม ลดลงจาก
ปี 2560 และปริมาณขายในปี 2561 มีจ านวน 405,664 ตนั เพ่ิมข้ึนจากปี 2560 เน่ืองจากการขยายก าลงั
การผลิต การขยายฟาร์มและการช าแหละไก่ เพ่ือรองรับความตอ้งการในประเทศและการส่งออก 

รายไดจ้ากธุรกิจสุกรในปี 2561 มีจ านวน 6,256 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 21 จากปี 2560 เน่ืองจากผล
ทางดา้นราคา โดยราคาขายสุกรในปี 2561 เท่ากบั 60.56 บาทต่อกิโลกรัม และปริมาณขายสุกรในปี 
2561 มีจ านวน 90,488 ตนั เพ่ิมข้ึนจากปี 2560 เน่ืองจากขยายก าลงัการผลิตและจ าหน่ายช้ินส่วนเพ่ิมข้ึน 

รายไดจ้ากธุรกิจอาหารสตัวแ์ละอ่ืนๆ ในปี 2561 มีจ านวน 3,805 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2560ร้อยละ 46 
จากปริมาณการจ าหน่ายอาหารสตัวใ์หแ้ก่บุคคลภายนอกท่ีเพ่ิมข้ึน โดยปริมาณยอดขายอาหารสัตวน์อก
เครือรวมในปี  2561 มีจ านวน 290,328 ตนั หรือคิดเป็นร้อยละ 52 เพ่ิมข้ึนจากปี 2560  

ส าหรับธุรกิจไก่ บริษทัจ าหน่ายทั้งตวัและช้ินส่วนไก่ใหแ้ก่ลูกคา้ท่ีอยูใ่นประเทศไทย ประเทศญ่ีปุ่น และ
กลุ่มสหภาพยโุรป รายไดจ้ากธุรกิจไก่ คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 63 ของรายไดร้วมในปี 2561 

ส าหรับธุรกิจสุกร บริษทัจ าหน่ายสุกรมีชีวิตผ่านการด าเนินงานของบริษัททั้ งในประเทศไทยและ
ประเทศเวยีดนาม รายไดจ้ากธุรกิจสุกร คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 22 ของรายไดร้วมในปี 2561 

นอกจากน้ี บริษทัยงัด าเนินธุรกิจการผลิตอาหารสัตว ์โดยในปี 2561 ปริมาณอาหารสัตวร้์อยละ 79 ของ
อาหารสัตวท่ี์บริษทัผลิตไดถู้กน าไปใช้เพ่ือเล้ียงไก่และสุกรของกลุ่มของบริษทั และบริษทัจ าหน่าย
อาหารสัตวส่์วนท่ีเหลือให้แก่ลูกคา้ภายนอก ทั้งน้ี รายไดจ้ากธุรกิจอาหารสัตว ์ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
13 ของรายไดร้วมในปี 2561 

ก าไรส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ส าหรับปี 2561 มีจ านวน 645 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2560 ร้อยละ 57 
ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากราคาขายไก่เฉล่ียลดลงและโรงงานไก่ปรุงสุกเพ่ิงเร่ิมด าเนินงานจึงมีตน้ทุนและ
ค่าใชจ่้ายท่ีค่อนขา้งสูง  

ทั้งน้ี บริษทัตระหนักอย่างยิ่งถึงเร่ืองการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชั่น โดยบริษทัไดรั้บรองการ
ประกาศเจตนารมณ์ของโครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต (Private 
Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC)  
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นอกจากน้ี ในปี 2561 บริษทัได้รับผลการประเมินคุณภาพการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น เท่ากับ 100 
คะแนน และบริษทัยงัไดรั้บการประเมินการก ากบัดูแลกิจการในระดบั “ดีมาก” จากการประเมินของ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย ซ่ึงบริษทัคาดหวงัว่าจะสามารถพฒันาให้ดียิ่งข้ึนในปี
ต่อๆไป เพ่ือสร้างความมัน่ใจใหก้บัผูถื้อหุน้มากข้ึน  

ประธานฯ จึงไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและรับทราบเร่ืองดงักล่าว 

ทั้งน้ี ผูถื้อหุน้มีค าถามเก่ียวกบัวาระน้ี ดงัน้ี 

นายวชิา โชคพงษพ์นัธ์ุ 
(ผูถื้อหุน้) 

ขอสอบถามวา่ สดัส่วนรายไดใ้นอนาคตจะเพ่ิมข้ึนประมาณร้อย
ละเท่าใด 

บริษทัลงทุนในประเทศเวยีดนามมาก่ีปีและคิดสดัส่วนเท่าใด 

มีธุรกิจไก่ท่ีเวยีดนามหรือไม่และจะขยายหรือไม่อยา่งไร 

นายเพชร นนัทวสิยั 
(กรรมการ) 
 

ตอบค าถามว่าส าหรับธุรกิจไก่จากเดิมส่งออก ร้อยละ 30 จะ
เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 40 ของรายไดธุ้รกิจไก่ ธุรกิจสุกรบริษทัจะ
เพ่ิมปริมาณการผลิตร้อยละ 15 โดยพยายามเพ่ิมสัดส่วนของหมู
ช าแหละต่อหมูมีชีวิตเท่ากบั 50:50  ธุรกิจอาหารสัตวค์าดว่าจะ
ขยายสัดส่วนขายนอกกลุ่มเป็นร้อยละ 25 ของปริมาณการผลิต
รวม 

บริษัทลงทุนในประเทศเวียดนามมาประมาณ 8 ปีแล้ว ผลิต
ประมาณ 7,500 ตวั/เดือน คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 10 ของปริมาณ
สุกรทั้ งหมด ส าหรับธุรกิจไก่ท่ีเวียดนามไม่มี ซ่ึงประเทศ
เวียดนามมีความเส่ียงไขห้วดันกค่อนขา้งมากจึงไม่มีแผนการ
ลงทุนดงักล่าว 

นางสาวสุวรรณี เชียรสิริไกรวฒิุ 
(ผูถื้อหุน้) 

ขอสอบถามว่า  เ ร่ืองโรคระบาดของสุกรในเ วียดนามมี
ผลกระทบต่อบริษทัอยา่งไรบา้ง 

ขอสอบถามวา่เร่ืองราคาไก่และสุกร ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีท าให้ก าไร
บริษทัลดลงมากในปี 2561 และปี 2562 บริษทัคาดว่าราคาจะ
เป็นเท่าไหร่ และบริษทัจะเพ่ิมธุรกิจอาหารสัตว ์โดยมีวิธีการ
อย่างไรท่ีเราจะผลิตออกข้างนอกได้มากข้ึนและน าไปสู้ผู่
บริโภคมากข้ึน 

บริษทัมีวธีิการจดัการเร่ืองตน้ทุนของอาหารสตัว ์(ขา้วโพด กาก
ถัว่เหลือง) และวธีิบริหารจดัการค่าเงินอยา่งไร 
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นายเพชร นนัทวสิยั 
(กรรมการ) 

ตอบค าถามวา่ ปัจจุบนัท่ีประเทศเวียดนามยงัไม่พบโรคระบาด
ในฟาร์มของบริษทัแต่พบบริเวณฟาร์มใกลเ้คียง  อยา่งไรก็ตาม  
ฟาร์มของบริษทัเป็นระบบปิดทั้งหมดซ่ึงจะช่วยลดความเส่ียง
ดงักล่าวได ้

ในส่วนของราคาไก่และสุกร ในปี 2561 และในปี 2562 ราคาไก่
ปี 2561 ประมาณ  37  บาทต่อกิโลกรัม  และปี 2562 ประมาณ 
40 บาทต่อกิโลกรัม ราคาหมูปี 2561  ประมาณ 40 บาทต่อ
กิโลกรัม  และปี 2562 ประมาณ 70  บาทต่อกิโลกรัม โดย
ในช่วงสัปดาห์หนา้ราคาสุกรจะปรับข้ึนอีก 2 บาทต่อกิโลกรัม 
เน่ืองจากโรคระบาด ASF ในประเทศจีนและประเทศเวยีดนาม 

ส าหรับการเขา้ใกลผู้บ้ริโภคมากข้ึนก็เป็นการเพ่ิม Value เช่น 
การขยายตลาด ท าการตลาดมากข้ึน เช่น Food Service  เจาะ
ตลาด Modern Trade ในสินคา้ท่ีเป็น Food คิดวา่น่าจะสามารถ
รักษาการท าก าไรของเราไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

การเพ่ิมธุรกิจดา้นอาหารสัตวต์อนน้ีบริษทัผลิตอาหารสัตวเ์พ่ือ
ใชเ้ป็นเองหลกั บริษทัค่อนขา้งมัน่ใจในคุณภาพ เพราะมีทีมวิจยั
และพฒันาสูตรท่ีมีประสบการณ์จึงท าให้ตอบสนองกบัผูเ้ล้ียง
มากข้ึน  ฉะนั้นคิดวา่การเติบโตเป็นไปได ้อีกอยา่งเราสามารถท่ี
จะตอบสนองกบัผูเ้ล้ียงอิสระไดโ้ดยการท่ีเรามีทั้งโรงช าแหละ
และมีทีมงานวชิาการท่ีมีประสบการณ์  

ส าหรับการจัดการเร่ืองวตัถุดิบ  บริษัทจะหาวตัถุดิบอ่ืนมา
ทดแทนโดยไม่พ่ึงพิงขา้วโพดและกากถัว่เหลืองอยา่งเดียว เช่น 
ขา้วสาลี มนัส าปะหลงั และขา้วบาเล่ย ์เป็นตน้ 

นางสาวศิริลกัษณ์ ตั้งวบูิลยพ์าณิชย ์
 (กรรมการ) 

ตอบค าถามว่า ในส่วนของค่าเงินบริษทัเรามีการป้องกนัความ
เส่ียงโดยการ Forward ค่าเงินไวแ้ละมีการบริหารเร่ืองค่าเงิน
ค่อนขา้งใกลชิ้ด 

นายอภิสิทธ์ิ บูรณกานนท ์

(ผูถื้อหุน้) 

ขอสอบถามวา่ เร่ืองโรคระบาดมาถึงประเทศกมัพชูาแลว้ บริษทั
ประเมินความเส่ียงอยา่งไร 

นายเพชร นนัทวสิยั 
(กรรมการ) 
 

ตอบค าถามวา่ ในส่วนของโรคระบาดท่ีจงัหวดัรัตนคีรี (ประเทศ
กมัพูชา) ซ่ึงห่างจากชายแดนไทยประมาณ 300-400 กิโลเมตร 
แผนป้องกนัของบริษทัคือ ตรวจสอบรถทุกคนัท่ีมาจากประเทศ
กัมพูชา และท าความสะอาดโดยการฉีดสเปรย์ฆ่าเช้ือ  ซ่ึง
รูปแบบของฟาร์มของบริษทัเราค่อนขา้งกระจายและเป็นฟาร์ม
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ปิดทั้งหมด รวมทั้ งบริษทัยงัให้ความรู้เก่ียวกับโรคระบาดกับ
เกษตรกรท่ีด าเนินธุรกิจร่วมกบับริษทั เพ่ือให้เขา้ใจและป้องกนั
ความเส่ียงเก่ียวกบัเร่ืองน้ี 

นายปุณณภพ อรรถชยัพานิช 
(ผูถื้อหุน้) 

 

ขอสอบถามวา่ ปัจจุบนัโรงงานไก่ปรุงสุกมีก าลงัการผลิตคิดเป็น
ร้อยละเท่าใด และไตรมาส 4 ท่ีผ่านมามีการลดพนักงานอยาก
ทราบว่าเร่ืองค่าชดเชยของพนักงานบนัทึกบัญชีในปีท่ีผ่านมา
เรียบร้อยแลว้หรือไม่ 

ขอสอบถามวา่ เร่ืองท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในปี 2561 เพ่ิมข้ึน
จากอะไร และโครงการมี BOI หรือไม่ 

ขอสอบถามว่าโครงการท่ีขยายเพ่ิมข้ึนนั้ น มีตลาดรองรับ
หรือไม่ อย่างไร และจากงบการเงินสัดส่วนหน้ีสินต่อทุน 
ค่อนขา้งสูง อยากทราบวา่บริษทัจะมีวธีิจดัการอยา่งไร 

นางสาวศิริลกัษณ์ ตั้งวบูิลยพ์าณิชย ์
 (กรรมการ) 

 

ตอบค าถามว่า โรงงานไก่ปรุงสุกปัจจุบันใชก้ าลงัการผลิตอยู่
ประมาณร้อยละ 15 โดยประมาณการ ปีหนา้จะเท่ากบัร้อยละ 50  
และปี 2564 จะสามารถผลิตไดเ้ตม็ก าลงั   

ส าหรับเร่ืองการลดพนกังาน บริษทัมีการปรับโครงสร้างโดยลด
งานท่ีซ ้ าซอ้น ส่วนค่าชดเชยไดบ้นัทึกในปี 2561 เรียบร้อยแลว้ 

ตอบค าถามว่า ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากในปี 
2561 เน่ืองจากบริษทัมีโครงการลงทุนขนาดใหญ่ ไดแ้ก่  

1.โรงงานไก่ปรุงสุก บริษทัเร่ิมลงทุนตั้งแต่ปี 2560 และ 2561 
ใชง้บลงทุนประมาณ 1,800 ลา้นบาท 

2.ขยายโรงงานไก่ช าแหละใชง้บลงทุนประมาณ 600  ลา้นบาท  

3.โรงงานอาหารสตัว ์Tower 3 ใชง้บลงทุนประมาณ 1,000 ลา้น
บาท 

4.ฟาร์มพ่อแม่พันธ์ุไก่ (2 ฟาร์ม กับ 1 โรงฟัก) ใช้งบลงทุน
ประมาณ 700 ลา้นบาท 

ตอบค าถามว่า ในส่วนของโรงงานอาหารสัตว ์และโรงงานไก่
ปรุงสุกมี BOI ส่วนโรงงานไก่ช าแหละไม่มี BOI 

ในส่วนของโรงงานช าแหละไก่เรามีตลาดรองรับแลว้ แต่ใน
ส่วนของไก่ปรุงสุก จะเป็นลูกคา้รายใหม่ซ่ึงจ าเป็นตอ้งขยาย
ฐานลูกคา้ต่อไป 
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หน้ีสินต่อทุนในปี 2561 ค่อนขา้งสูงเพราะวา่บริษทัมีการลงทุน 
ในโครงการใหญ่ โดยประมาณร้อยละ 70 มาจากการกูเ้งินจาก
สถาบันการเงิน และในปี 2562 คาดว่าหน้ีสินต่อทุนจะลดลง
เน่ืองจากในเดือนพฤษภาคม 2562 จะมีการใชสิ้ทธิ TFG-W1ซ่ึง
คาดวา่จะมีผูถื้อหุ้นเขา้มาใชสิ้ทธิ ประมาณ 800-1,000 ลา้นบาท 
ท าใหส่้วนของทุนจะเพ่ิมข้ึน 

มตทิีป่ระชุม  พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัประจ าปี 2561 

หมายเหตุ วาระน้ีเป็นวาระเพ่ือรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 

วำระที ่3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน  และบัญชีก าไรขาดทุนประจ าปี 2561 ส าหรับปีบัญชีส้ินสุด
วนัที ่31 ธันวาคม 2561 

ท่ีปรึกษากฏหมายช้ีแจงวา่ ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ี
มีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) และขอ้บงัคบัขอ้ 36 ก าหนดใหค้ณะกรรมการบริษทัตอ้งจดัให้มีการจดัท างบแสดง
ฐานะทางการเงิน และบญัชีก าไรขาดทุนประจ าปีของบริษทัเพ่ือเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณา
อนุมติั  ดงันั้น บริษทัจึงไดจ้ดัท างบแสดงฐานะทางการเงิน และบญัชีก าไรขาดทุนประจ าปี 2561 ส าหรับ
ปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ท่ีปรากฏอยูใ่นงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31ธนัวาคม 2561 
ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ท่ีได้จดัส่งให้ผูถื้อหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซ่ึงไดผ้่านการ
ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตจากบริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั (“KPMG”) ผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทัแลว้ 

ประธานฯ จึงไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและอนุมติัเร่ืองดงักล่าว 

มตทิีป่ระชุม  อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทุนประจ าปี 2561 ส าหรับปีบัญชีส้ินสุดวนัท่ี  
31 ธนัวาคม 2561 ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

มตทิีล่ง 
จ ำนวนเสียงทีล่งมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซ่ึงมำประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 4,502,576,315 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 - 
บตัรเสีย 0 - 

หมายเหตุ มติในวาระน้ีจะตอ้งได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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วำระที ่4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลส าหรับ 
ผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 

ท่ีปรึกษากฏหมายช้ีแจงวา่ ตามมาตรา 115 และ 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 
(รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) และขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 44 และ 45 ก าหนดวา่ ในกรณีท่ีบริษทัยงัมี
ยอดขาดทุนสะสมอยู ่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล ส าหรับกรณีท่ีบริษทัมีก าไร บริษทัตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิ
ประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี หักดว้ยขาดทุนสะสม
ยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยบริษทัจะ
จดัสรรเงินจ านวน 34,776,329 บาท เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 

บริษทัจะจ่ายเงินปันผลในรูปเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.013 บาท จากผลประกอบการของปี 2561 และ
ก าไรสะสม รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน 67,296,173 บาท โดยจะจ่ายใหผู้ถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินปัน
ผลตามท่ีปรากฏรายช่ือ ณ วนัก าหนดสิทธิผูถื้อหุน้ (Record Date) ในวนัท่ี 13 มีนาคม 2562 และก าหนด
จ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2562 

ทั้งน้ี บริษทัไดด้ าเนินการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลจากผลการด าเนินงานงวด 9 เดือนแรกของปี 2561 
ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2561 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และก าไรสะสม ในอตัราหุ้นละ 0.07 บาทต่อหุ้น 
รวมเป็นเงินจ านวน 357,931,399 บาท ในวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2561 เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 

ดงันั้น อตัราการจ่ายปันผลประจ าปี 2561 เท่ากบัอตัราหุ้นละ 0.083 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน 
425,227,572 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 61.14 ของก าไรสุทธิหลงัหกัภาษีจากงบเฉพาะกิจการและหลงัหัก
เงินส ารองต่างๆ โดยเงินปันผลดงักล่าวจะถูกหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย ตามท่ีกฎหมายก าหนด 

ประธานฯ จึงไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและอนุมติัเร่ืองดงักล่าว 

มตทิีป่ระชุม  อนุมติัการจดัสรรก าไรเพ่ือเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน
ประจ าปี 2561 ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

มตทิีล่ง 
จ ำนวนเสียงทีล่งมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซ่ึงมำประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 4,502,576,625 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 - 
บตัรเสีย 0 - 

หมายเหตุ มติในวาระน้ีจะตอ้งได้รับการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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วำระที ่5 พจิารณาอนุมตักิารแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต้่องพ้นจากต าแหน่งตามวาระ 

ท่ีปรึกษากฏหมายช้ีแจงวา่ ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ี
มีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) และขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 17 ก าหนดวา่ ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีทุก
คร้ัง ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการในขณะนั้น ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะ
แบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจ านวนท่ีใกลท่ี้สุดกบัส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการท่ีพน้
จากต าแหน่งตามวาระนั้น อาจไดรั้บเลือกตั้งเขา้มาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการใหม่ได ้

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 ของบริษทั มีกรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ
จ านวน 3 ท่าน ดงัน้ี 

1) นายเวทย ์นุชเจริญ  

2) นายอนนัต ์ตั้งตรงเวชกิจ 

3) นายเพชร นนัทวสิยั 

ทั้งน้ี คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาแลว้วา่บุคคลท่ีมีรายช่ือขา้งตน้ซ่ึงตอ้งพน้
จากการด ารงต าแหน่งกรรมการตามวาระทั้ง 3 ท่าน เป็นผูมี้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และ
ความเช่ียวชาญอนัเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษทั ตลอดจนมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะ
ตอ้งห้ามตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้ งท่ีได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) และ
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม) ตลอดจน
ประกาศท่ีเก่ียวขอ้ง นอกจากน้ี ส าหรับผูด้  ารงต าแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ ก็เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติั
ความเป็นกรรมการตรวจสอบตามขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์(“ส านกังาน ก.ล.ต.”) ดงันั้น คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาเลือกตั้ง
บุคคลดงัต่อไปน้ีกลบัเขา้เป็นกรรมการของบริษทัอีกวาระหน่ึง 

ประธานฯ จึงไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและอนุมติัเร่ืองดงักล่าว 

มตทิีป่ระชุม  อนุมติัการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งพน้จากต าแหน่งตามวาระ จ านวน 3 ราย คือ (1) นาย
เวทย์ นุชเจริญ  (2) นายอนันต์ ตั้ งตรงเวชกิจ และ (3) นายเพชร นันทวิสัย กลับเขา้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการอีกวาระหน่ึง ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

5.1 นายเวทย ์นุชเจริญ 

มตทิีล่ง 
จ ำนวนเสียงทีล่งมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซ่ึงมำ
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 4,501,920,625 99.9854 
ไม่เห็นดว้ย 656,000 0.0146 
งดออกเสียง 0 - 
บตัรเสีย 0 - 
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5.2 นายอนนัต ์ตั้งตรงเวชกิจ 

มตทิีล่ง 
จ ำนวนเสียงทีล่งมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซ่ึงมำ
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 4,434,053,106 98.4775 
ไม่เห็นดว้ย 68,553,519 1.5225 
งดออกเสียง 0 - 
บตัรเสีย 0 - 

5.3 นายเพชร นนัทวสิยั 

มตทิีล่ง จ ำนวนเสียงทีล่งมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซ่ึงมำ
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 4,500,068,125 99.9436 
ไม่เห็นดว้ย 2,538,500 0.0564 
งดออกเสียง 0 - 
บตัรเสีย 0 - 

หมายเหตุ มติในวาระน้ีจะตอ้งได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วำระที ่6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งอนุมัติการเพิ่มจ านวนกรรมการจาก 8 ท่าน เป็น 9 ท่าน และการแต่งตั้ง
กรรมการเข้าใหม่ 

 ท่ีปรึกษากฏหมายช้ีแจงว่า เพื่อให้การด าเนินงานของบริษทั มีความคล่องตวัและมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึนจึงควรเพ่ิมจ านวนกรรมการ 8 ท่าน เป็น 9 ท่าน โดยเสนอช่ือนายอสันี ทรัพยวณิช เขา้เป็น
กรรมการของบริษทัทั้งน้ี คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาแลว้ว่าบุคคลท่ีมี
รายช่ือขา้งตน้ เป็นผูมี้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญอนัเป็นประโยชน์ต่อการ
ด าเนินงานของบริษทั ตลอดจนมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม) และพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้ งท่ีได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) ตลอดจนประกาศท่ีเก่ียวข้องดังนั้ น 
คณะกรรมการบริษทัจึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี  2562 อนุมติัเพ่ิมจ านวน
กรรมการจาก 8  ท่าน เป็น 9 ท่าน และแต่งตั้ งกรรมการเขา้ใหม่ท่ีได้รับการเสนอช่ือดังกล่าวด ารง
ต าแหน่งกรรมการ 

 ประธานฯ จึงไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและอนุมติัเร่ืองดงักล่าว 

มตทิีป่ระชุม  อนุมติัการแต่งตั้งการเพ่ิมจ านวนกรรมการจาก 8 ท่าน เป็น 9 ท่านและการแต่งตั้งกรรมการเขา้ใหม่ 

  ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 
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มตทิีล่ง 
จ ำนวนเสียงทีล่งมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซ่ึงมำ
ประชุม 

เห็นดว้ย 4,499,878,165 99.9405 
ไม่เห็นดว้ย 2,678,500 0.0595 
งดออกเสียง 50,000 - 
บตัรเสีย 0 - 

หมายเหตุ มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของของผูถื้อหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วำระที ่7 พจิารณาอนุมตักิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทประจ าปี 2562 

 ท่ีปรึกษากฏหมายช้ีแจงวา่ ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ี
ไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม) และขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 22 ก าหนดวา่ กรรมการมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนจาก
บริษทัในรูปของเงินรางวลั เบ้ียประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืน 
ตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะพิจารณา โดยจากการพิจารณาคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู ้
ถือหุ้นอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจ าปี 2562 โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั  

ต ำแหน่ง ค่ำเบีย้ประชุมกรรมกำร/คร้ัง 
ประธานคณะกรรมการบริษทั 60,000 บาท/เดือน 
กรรมการบริษทั 50,000 บาท/เดือน 

ค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการบริษทั) 

ต าแหน่ง ค่าเบ้ียประชุมกรรมการ/คร้ัง 
ประธานคณะกรรมการบริษทั 35,000 บาท/คน/คร้ัง 
กรรมการบริษทั 25,000 บาท/คน/คร้ัง 

ค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

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

ค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ต ำแหน่ง ค่ำเบีย้ประชุมกรรมกำรตรวจสอบ/คร้ัง 
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

35,000 บาท/คน/คร้ัง 
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ต ำแหน่ง ค่ำเบีย้ประชุมกรรมกำรตรวจสอบ/คร้ัง 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 25,000 บาท/คน/คร้ัง 

ค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการบรรษทัภิบาล 

ต ำแหน่ง ค่ำเบีย้ประชุมกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำ
ค่ำตอบแทน/คร้ัง 

ประธานคณะกรรมการบรรษทัภิบาล 35,000 บาท/คน/คร้ัง 
กรรมการบรรษทัภิบาล 25,000 บาท/คน/คร้ัง 

โบนสักรรมการ  

ต ำแหน่ง ค่ำตอบแทนรำยปี 
ประธานกรรมการ 1 เท่าของค่าตอบแทนรายเดือน 
กรรมการบริษทั 1 เท่าของค่าตอบแทนรายเดือน 

ทั้ งน้ี  บริษัทจะไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ อ่ืน ๆ ให้แก่กรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการชุดยอ่ย นอกเหนือจากค่าตอบแทนท่ีระบุไวข้า้งตน้ 

นอกจากน้ี คณะกรรมการเห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัมอบอ านาจให้
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผูจ้ดัสรรเงินจ านวนดงักล่าวใหแ้ก่กรรมการแต่ละ
ราย และคณะกรรมการชุดยอ่ยอ่ืนๆ ภายใตค้่าตอบแทนท่ีระบุไวข้า้งตน้  

ประธานฯ จึงไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและอนุมติัเร่ืองดงักล่าว 

มตทิีป่ระชุม  อนุมติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอ่ยของบริษทั ประจ าปี 2562 ดว้ยคะแนน
เสียง ดงัน้ี 

มตทิีล่ง 
จ ำนวนเสียงทีล่งมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซ่ึงมำประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 4,502,498,876 99.9976 
ไม่เห็นดว้ย 100,000 0.0022 
งดออกเสียง 7,800 0.0002 
บตัรเสีย 0 - 

หมายเหตุ มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงสองในสามของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 

วำระที ่8  พจิำรณำอนุมตักิำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก ำหนดค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชี ส ำหรับปี 2562 

ท่ีปรึกษากฏหมายช้ีแจงวา่ ตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษทัมหาชนจ ากดั และขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 
36 ก าหนดใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้แต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทั
ทุกรอบปีบญัชี ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาแลว้เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณา
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อนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจาก KPMG เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2562  โดยก าหนดให้ผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงดงัต่อไปน้ี เป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็น
ต่องบการเงินของบริษทั 

1.  นายวรีะชยั  รัตนจรัสกลุ ผูส้อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4323 (ได้รับ
การแต่งตั้ งเป็นผู ้สอบบัญชีของบริษัท และเป็น
ผูส้อบบญัชีซ่ึงลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทั
มาแลว้เป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2559) และ/หรือ 

2.  นางสาวสุจิตรา  มะเสนา ผูส้อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8645 (ได้รับ
การแต่งตั้ งเป็นผู ้สอบบัญชีของบริษัทและเป็น
ผูส้อบบญัชีซ่ึงลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทั
มาแลว้เป็นระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่ปี 2560)  และ/หรือ 

3.  นางสาวนารีวรรณ ชยับนัทดั ผูส้อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 9219 (ได้รับ
การแต่งตั้ งเป็นผู ้สอบบัญชีของบริษัทและเป็น
ผูส้อบบญัชีซ่ึงลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทั
มาแลว้เป็นระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่ปี 2560 )  

ทั้งน้ี การพิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2562 ขา้งตน้ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัได้
พิจารณาคดัเลือกจากผูส้อบบญัชีซ่ึงไดเ้สนอราคาค่าสอบบญัชีและขอบเขตการด าเนินงานมายงับริษทั  
โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาถึงคุณสมบัติและประสบการณ์การท างานของผูส้อบบญัชี  
ซ่ึงภายหลังจากการพิจารณาเห็นว่า KPMG เป็นส านักงานสอบบัญชีท่ีมีความเป็นอิสระ มีความ
เช่ียวชาญในการสอบบญัชี และค่าสอบบญัชีท่ีเสนอมีความเหมาะสม ทั้ งน้ี ผูส้อบบัญชีทั้ ง 3 ท่าน
ดงักล่าว ไม่มีความสมัพนัธ์ หรือมีส่วนไดเ้สียกบับริษทั บริษทัยอ่ยของบริษทั กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผู ้
ถือหุน้รายใหญ่ หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว 

อน่ึง ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีท่ีมีรายนามขา้งตน้ ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ให ้KPMG แต่งตั้งผูส้อบบญัชี 
รายอ่ืนของ KPMG เขา้ท าหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัแทนได ้

นอกจากน้ี เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของ
บริษทัและบริษทัยอ่ย ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 
11,450,000 บาท ซ่ึงลดลงจากปีท่ีผา่นมาเน่ืองจากบริษทัยอ่ยของบริษทัลดลง 1 บริษทั  

ทั้งน้ี ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทัและบริษทัยอ่ยประจ าปี 2562 มีจ านวนไม่เกิน 11,450,000 บาท 
เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2561 มีจ านวนไม่เกิน 11,750,000 บาท ส าหรับค่าบริการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
สอบบญัชีในปี 2562 จะมีจ านวนไม่เกิน 860,000 บาท และในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมาบริษทัมีค่าบริการอ่ืน
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสอบบญัชีจ านวน 629,000 บาท 

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

ประธานฯ จึงไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและอนุมติัเร่ืองดงักล่าว 

ทั้งน้ี ผูถื้อหุน้มีค าถามเก่ียวกบัวาระน้ี ดงัน้ี 

นายศกัด์ิชยั สกลุศรีมนตรี 

(ผูถื้อหุน้) 

 

ขอสอบถามวา่ การจดัประชุม สามญัผูถื้อหุน้ ล่าชา้เพราะเหตุใด 
บริษทัส่งงบการเงินให้กบัผูต้รวจสอบบญัชีชา้หรือไม่ จ าเป็นท่ี
ตอ้งประชุมสปัดาห์สุดทา้ยของเดือนเมษายนของทุกปีหรือเปล่า 

นางสาวศิริลกัษณ์ ตั้งวบูิลยพ์าณิชย ์
 (กรรมการ) 

ตอบค าถาม ตอ้งขอเรียนช้ีแจ้งผูถื้อหุ้นตามตรงว่าทางบริษัท
ไม่ไดติ้ดปัญหาเร่ืองงบการเงินส าหรับปี 2561 เพราะผูส้อบ
รับรองงบการเงินใหก้บับริษทัตั้งแต่วนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2562  

มตทิีป่ระชุม  อนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบัญชี ส าหรับปี 2562 ดว้ยคะแนนเสียง 
ดงัน้ี 

มตทิีล่ง 
จ ำนวนเสียงทีล่งมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซ่ึงมำประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 4,496,999,675 99.9978 
ไม่เห็นดว้ย 100,001 0.0022 
งดออกเสียง 5,507,800 - 
บตัรเสีย 0 - 

หมายเหตุ มติในวาระน้ีจะต้องได้รับการอนุมติัด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วำระที ่9 พจิำรณำอนุมตัแิก้ไขข้อบังคบับริษัท 

ท่ีปรึกษากฎหมายช้ีแจงวา่  วาระน้ีเป็นการพิจารณาเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัพ.ร.บ.บริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.
2535 มาตรา 100 ท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ท่ี 21/2560 
เร่ืองแกไ้ขเพ่ิมเติมกฎหมายเพ่ืออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ฉบบั ลงวนัท่ี 4 เมษายน 2560 
จึงตอ้งพิจารณาแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 31 และขอใหท้างท่ีปรึกษากฏหมายเพ่ิมเติมรายละเอียด 
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พ.ร.บ.บริษัทมหำชนจ ำกดั พ.ศ.2535 
แก้ไขโดยค ำส่ังหัวหน้ำ คสช.21/2560 

ข้อบงัคบัของบริษัท ร่ำงข้อบังคบัของบริษัททีข่อ
แก้ไข 

มาตรา 100 ผูถื้อหุน้คนหน่ึงหรือ

หลายคนซ่ึงมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่

นอ้ยกวา่ร้อยละสิบของจ านวนหุน้ท่ี

จ าหน่ายไดท้ั้งหมด จะเขา้ช่ือกนัท า

หนงัสือขอใหค้ณะกรรมการเรียก

ประชุมผูถื้อหุน้ เป็นการประชุม

วสิามญัเม่ือใดก็ได ้ แต่ตอ้งระบุเร่ือง

และเหตผุลในการขอใหเ้รียกประชุม

ไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ย 

ในกรณีเช่นน้ี คณะกรรมการตอ้งจดั

ใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้ภายในส่ีสิบ

หา้วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือจากผู ้

ถือหุน้ 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จดัใหมี้

การประชุมภายในก าหนดระยะเวลา

ตามวรรคหน่ึง ผูถื้อหุน้ทั้งหลายซ่ึง

เขา้ช่ือกนัหรือผูถื้อหุน้คนอ่ืนๆ 

รวมกนัไดจ้ านวนหุน้ตามท่ีบงัคบัไว้

นั้นจะเรียกประชุมเองก็ไดภ้ายในส่ี

สิบหา้วนันบัแต่ครบก าหนด

ระยะเวลาตามวรรคหน่ึง ในกรณี

เช่นน้ี ใหถื้อวา่เป็นการประชุมผูถื้อ

หุน้ท่ีคณะกรรมการเรียกประชุม โดย

บริษทัตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายอนั

จ าเป็นท่ีเกิดจากการจดัใหมี้การ

ประชุมและอ านวยความสะดวกตาม

สมควร 

ในกรณีท่ีปรากฎวา่การประชุมผูถื้อ

ขอ้ 31. คณะกรรมการตอ้งจดั

ใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้เป็น

การประชุมสามญัประจ าปี

ภายในส่ี (4) เดือน นบัแต่วนั

ส้ินสุดของรอบปีบญัชีของ

บริษทั 

 การประชุมผูถื้อหุน้คราวอ่ืน

นอกจากวรรคหน่ึง ใหเ้รียกวา่

การประชุมวสิามญั โดย

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู ้

ถือหุน้เป็นการประชุมวสิามญั

เม่ือใดก็ไดสุ้ดแตจ่ะเห็นสมควร 

ผูถื้อหุน้ซ่ึงมีหุน้นบัรวมกนัได้

ไม่นอ้ยกวา่หน่ึงในหา้ (1/5) 

ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายได้

ทั้งหมด หรือผูถื้อหุน้จ านวนไม่

นอ้ยกวา่ยีสิ่บหา้ (25) คน ซ่ึงมี

หุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่

หน่ึงในสิบ (1/10) ของจ านวน

หุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมดจะ

เขา้ช่ือกนัท าหนงัสือขอให้

คณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อ

หุน้เป็นการประชุมวสิามญั

เม่ือใดก็ได ้ แตต่อ้งระบุเหตุผล

ในการท่ีขอใหเ้รียกประชุมไว้

ใหช้ดัเจนในหนงัสือดงักล่าว

ดว้ย ในกรณีเช่นน้ี 

คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การ

ขอ้ 31. คณะกรรมการตอ้งจดั

ใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้เป็น

การประชุมสามญัประจ าปี

ภายในส่ี (4) เดือน นบัแต่วนั

ส้ินสุดของรอบปีบญัชีของ

บริษทั 

การประชุมผูถื้อหุน้คราวอ่ืน

นอกจากวรรคหน่ึง ใหเ้รียกวา่

การประชุมวสิามญั โดย

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู ้

ถือหุน้เป็นการประชุมวสิามญั

เม่ือใดก็ไดสุ้ดแตจ่ะเห็นสมควร 

ผูถื้อหุน้คนหน่ึงหรือหลายคน

ซ่ึงมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ย

กวา่ร้อยละสิบ (10) ของจ านวน

หุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด จะ

เขา้ช่ือกนัท าหนงัสือขอให้

คณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อ

หุน้ เป็นการประชุมวสิามญั

เม่ือใดก็ได ้ แต่ตอ้งระบุเร่ือง

และเหตผุลในการขอใหเ้รียก

ประชุมไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสือ

ดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นน้ี 

คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การ

ประชุมผูถื้อหุน้ภายในส่ีสิบหา้

วนั (45) นบัแต่วนัท่ีไดรั้บ

หนงัสือจากผูถื้อหุน้ 
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พ.ร.บ.บริษัทมหำชนจ ำกดั พ.ศ.2535 
แก้ไขโดยค ำส่ังหัวหน้ำ คสช.21/2560 

ข้อบงัคบัของบริษัท ร่ำงข้อบังคบัของบริษัททีข่อ
แก้ไข 

หุน้ท่ีเป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อ

หุน้ตามวรรคสองคร้ังใดจ านวนผูถื้อ

หุน้ซ่ึงมาร่วมประชุมไม่ครบองค์

ประชุมตามท่ีก าหนดไวใ้นมาตรา 

103 ผูถื้อหุน้ตามวรรคสองตอ้ง

ร่วมกนัรับผิดชอบชดใชค้่าเสียหายท่ี

เกิดจากการจดัใหมี้การประชุมใน

คร้ังนั้นใหแ้ก่บริษทั 

ประชุมผูถื้อหุน้ภายในหน่ึง (1) 

เดือน นบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือ

นั้นจากผูถื้อหุน้ดงักล่าว 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จดั

ใหมี้การประชุมภายในก าหนด

ระยะเวลาตามวรรคหน่ึง ผูถื้อ

หุน้ทั้งหลายซ่ึงเขา้ช่ือกนัหรือผู ้

ถือหุน้คนอ่ืนๆ รวมกนัได้

จ านวนหุน้ตามท่ีบงัคบัไวน้ั้น

จะเรียกประชุมเองก็ไดภ้ายในส่ี

สิบหา้ (45) วนันบัแต่ครบ

ก าหนดระยะเวลาตามวรรค

หน่ึง ในกรณีเช่นน้ี ใหถื้อวา่

เป็นการประชุมผูถื้อหุน้ท่ี

คณะกรรมการเรียกประชุม 

โดยบริษทัตอ้งรับผิดชอบ

ค่าใชจ่้ายอนัจ าเป็นท่ีเกิดจาก

การจดัใหมี้การประชุมและ

อ านวยความสะดวกตาม

สมควร           

ในกรณีท่ีปรากฎวา่การประชุม

ผูถื้อหุน้ท่ีเป็นการเรียกประชุม

เพราะผูถื้อหุน้ตามวรรคก่อน

คร้ังใดจ านวนผูถื้อหุน้ซ่ึง

มาร่วมประชุมไม่ครบองค์

ประชุมตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 

33 ผูถื้อหุน้ตามวรรคก่อนตอ้ง

ร่วมกนัรับผิดชอบชดใช้

ค่าเสียหายท่ีเกิดจากการจดัใหมี้

การประชุมในคร้ังนั้นใหแ้ก่

บริษทั 
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มตทิีป่ระชุม  อนุมติัพิจารณาอนุมติัแกไ้ขขอ้บงัคบับริษทั ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

มตทิีล่ง 
จ ำนวนเสียงทีล่งมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซ่ึงมำประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 4,501,300,976 99.9709 
ไม่เห็นดว้ย 1,310,100 0.0291 
งดออกเสียง 0 - 
บตัรเสีย 0 - 

หมายเหตุ มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการรับรองดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของผูถื้อ
หุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วำระที ่10 พจิำรณำเร่ืองอืน่ ๆ (ถ้ำม)ี 

ประธานท่ีประชุมช้ีแจงวา่ วาระน้ีเป็นการเปิดโอกาสใหก้บัผูถื้อหุน้เสนอเร่ืองอ่ืนท่ีนอกเหนือจากวาระท่ี
ก าหนดไวใ้นหนังสือเชิญประชุม โดยการเสนอเร่ืองอ่ืนใดนั้น ให้อยู่ภายใตห้ลกัเกณฑ์และวิธีการท่ี
กฏหมายก าหนด 

หมายเหตุ วาระน้ีไม่มีพิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ 

ค ำถำมเพิม่เตมิ 

นายศกัด์ิชยั สกลุศรีมนตรี 
(ผูถื้อหุน้) 

 

ขอสอบถามวา่ บริษทัมีนโยบายเปล่ียนลูกจา้งประจ าเป็นลูกจา้ง
ชั่วคราวหรือไม่ และข่าวเร่ืองกลุ่ม EU ให้ Quota เพ่ิมกับ
ประเทศไทยจ านวน 5,000 ตนั บริษทัไดป้ระโยชน์หรือไม่ 
อยา่งไร   

ขอสอบถามวา่เพ่ิมเติม ราคาหุ้นลดลงมีผลมาจากอะไร เก่ียวกบั
การลดพนกังานหรือผูบ้ริหารลาออกหรือไม่ 

นางสาวศิริลกัษณ์ ตั้งวบูิลยพ์าณิชย ์
 (กรรมการ) 

 

ตอบค าถาม เร่ืองการเปล่ียนลูกจ้างประจ าเป็นลูกจา้งชั่วคราว
ตามหลกักฏหมายไม่สามารถด าเนินการได ้ แต่ส าหรับลูกจา้ง
ใหม่บริษทัมีใชน้โยบายน้ีในบางส่วนงานประมาณร้อยละ 10-
15  

นายสุรเมศร์ มณีไทย 
 (ผูช่้วยประธานอาวโุสกลุ่มงานขาย
และการตลาด) 

ตอบค าถามวา่ เร่ือง EU ให ้Quota การส่งออกเพ่ิมข้ึน 5,000 ตนั 
จากเดิมท่ีประเทศไทยสามารถส่งออกไป EU ได้ทั้ งหมด
ประมาณ 160,000 ตนั ซ่ึงจ านวน 5,000 ตนั ไม่ไดเ้พ่ิมให้กบั
ประเทศไทยประเทศแต่เพียงประเทศเดียว แต่เ พ่ิมให้กับ
ประเทศอ่ืนๆดว้ย ซ่ึงจ านวนน้ีถือวา่ไม่มีนยัส าคญั 
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นายศกัด์ิชยั สกลุศรีมนตรี 
(ผูถื้อหุน้) 

 

ขอสอบถามวา่ ราคาหุ้นลดลงมีผลมาจากอะไร เก่ียวกบัการลด
พนกังานหรือผูบ้ริหารลาออกหรือไม่ 

นายวนิยั เตียวสมบูรณ์กิจ 
(กรรมการ) 

 

ตอบค าถามวา่ ในส่วนของผูบ้ริหารไม่น่าจะมีผลกระทบ 

โดยทางคุณเชิดศกัด์ิได้แจง้ว่าบริษทัได้ปรับพ้ืนฐานมัน่คงข้ึน
ระดับนึงแลว้ และได้หมดสัญญากับทางบริษทัพอดี จึงจะไป
ช่วยบริหารงานท่ีอ่ืนต่อ  

นางสาว ลินจง บ่อหิรัญรัตน ์
(ผูถื้อหุน้) 

 

ขอสอบถามว่า  แนวโน้มของอาหารปรุกสุกของบริษัท
ตั้งเป้าหมายจะท าให้รายได้สูงข้ึนประมาณร้อยละเท่าใดและ
ขยายตวัเท่าใด  

ขอสอบถามเพ่ิมเติมวา่ ตวัผลิตภณัฑมี์โอกาสจะเหนือคู่แข่งบา้ง
หรือไม่ และอาหารปรุงสุกนอกจากใชไ้ก่เป็นวตัถุดิบแลว้จะใช้
หมไูดห้รือไม่ 

นายเพชร นนัทวสิยั 
 (กรรมการ) 

 

ตอบค าถามวา่ ในปี 2562 อาหารปรุงสุกประมาณการไวร้้อยละ 
10 ซ่ึงปัจจุบนับริษทัสามารถจ าหน่ายสินคา้ใน Family Mart 
และ 7-Eleven ท่ีญ่ีปุ่นเรียบร้อยแลว้ และคาดวา่ยอดขายจะ
เติบโตข้ึนเร่ือยๆ 

ตอบค าถามว่า ผลิตภณัฑ์ท่ีเราท าอยู่ เช่น ไก่ยากิโทริ คาราเกะ 
ตอ้งมีความสามารถค่อนขา้งสูงท าใหคู้่แข่งรายอ่ืนท าไดค้อ่นขา้ง
ยาก 

ตอบค าถามว่า เป็นไปได้แต่ว่าโดยภาพรวมการส่งออกหมูไป
ทางญู่ปุ่นยงัมีโควตา้อยู ่ซ่ีงในอนาคตมีแผนท่ีจะขยายธุรกิจของ
หมเูพ่ิมข้ึน 

นายอภิสิทธ์ิ บูรณกานนท ์
 (ผูถื้อหุน้) 

 

ขอสอบถามวา่ อยากทราบวา่จะมีส่งไปจีนบา้งหรือไม่  คิดเป็น
สดัส่วนเท่าใด  และในปี 2562  จะเติบโตร้อยละเท่าใด 

ขอสอบถามวา่ ปัจจุบนัสามารถแบ่งสัดส่วนวา่ส่งออกไป กลุ่ม
EU ประเทศญ่ีปุ่น และสัดส่วนท่ีเหลืออย่างไร นอกจากน้ียงั
ศึกษาตลาดอ่ืนเพ่ิมข้ึนหรือไม่อยา่งไร 

นายสุรเมศร์ มณีไทย 
(ผูช่้วยประธานอาวโุสกลุ่มงานขาย
และการตลาด) 

ตอบค าถามวา่ บริษทัอยูใ่น List ท่ีส่งออกไปจีนไดอ้ยูแ่ลว้และ
ส่งออกตามก าลงัการผลิตทั้งหมดท่ีสามารถส่งออกได ้คิดเป็น
ร้อยละประมาณ 15 ของปริมาณการส่งออกทั้งหมด 
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 ตอบค าถามว่า ส าหรับสัดส่วนการส่งออกกลุ่ม EU ส่งออก
ประมาณร้อยละ 50 ประเทศญ่ีปุ่นประมาณร้อยละ 25 ประเทศ
มาเลเซียประมาณร้อยละ 15 และประเทศจีนประมาณร้อยละ 15 
นอกจากน้ี เราพยายามศึกษาตลาด Middle East ซาอุดิอาระเบีย 
South Africa และ Canada เ พราะประเทศเหล่าน้ีมีความ
ตอ้งการสินคา้เฉพาะเจาะจง บริษทัจึงตอ้งศึกษาและปรับระบบ
การผลิตท่ีแตกต่าง 

 

 

ทั้งน้ี ไม่มีผูถื้อหุน้ใดมีค าถามเพ่ิมเติม 

 

ปิดประชุมเวลา 12.00 น.   

  

 

 (นายชยัภทัร ศรีวสิารวาจา) 

ประธานท่ีประชุม 


