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รำยงำนกำรประชุมสำมญัผู้ถอืหุ้นประจ ำปี 2561 

ของ 

บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  

วนัและเวลำทีป่ระชุม 

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

เร่ิมกำรประชุม 

นายชัยภทัร ศรีวิสารวาจา ประธานกรรมการบริษทั ไทยฟู้ ดส์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ท าหน้าท่ีเป็น
ประธานท่ีประชุมผูถื้อหุ้น (“ประธำนฯ”) และได้มอบหมายให้ นางสาวศิริลกัษณ์ ตั้ งวิบูลยพ์าณิชย  ์เลขานุการบริษัท  
ท าหนา้ท่ีเลขานุการท่ีประชุม (“เลขำนุกำร”) และนายธีรศกัด์ิ เพช็รไพบูลย ์ในฐานะท่ีปรึกษากฎหมายของบริษทั (“ทีป่รึกษำ
กฎหมำย”) เป็นผูด้  าเนินรายการ น าเสนอรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

เลขานุการไดเ้รียนใหท่ี้ประชุมไดท้ราบวา่ มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง เป็นจ านวน 75 ราย นบัรวมจ านวน
หุ้น 4,357,108 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจ านวน 86 ราย นับรวมจ านวนหุ้น 3,987,574,246 หุ้น ดังนั้ น รวมจ านวน 
ผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมจ านวน  161 ราย นับรวมจ านวนหุ้น 3,991,931,354 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 78.0756 ของหุ้นท่ี
จ าหน่ายไดท้ั้งหมดของบริษทั ซ่ึงมีจ านวนผูถื้อหุ้นมากกวา่ 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 และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

2)  นายวนิยั  เตียวสมบูรณ์กิจ กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าท่ี
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 

ผู้บริหำรทีเ่ข้ำร่วมประชุม ดงันี ้

1)  น.สพ.เพชร  นนัทวสิยั รองประธานสายงานฟาร์ม 

2)  นายสนัติ  วฒิุเสลา ผูช่้วยประธานกลุ่มงานฟาร์มไก่ 

3)  น.สพ.ปฏิภาณ  ไชยปัญญา ผูช่้วยประธานกลุ่มงานสุขภาพสตัว ์

4)  นายอดุลย ์ บวับาน ผูช่้วยประธานกลุ่มงานสนบัสนุนการบริหารโรงงาน 

5)  นายจุลจกัร์  จนัทร์ลว้น ผูช่้วยประธานกลุ่มงานโรงช าแหละไก่ (กาญจนบุรี) 

6)  นางสาวภทัราพรรณ  รุ่งเจริญ ผูช่้วยประธานกลุ่มงานธุรกิจอาหารสตัว ์

7)  นางสาวศิริลกัษณ์  ตั้งวบูิลยพ์าณิชย ์ ผูช่้วยประธานกลุ่มงานบญัชีและสินเช่ือ 

ทีป่รึกษำทำงกำรเงนิ จำก บริษัท ฮันตนั แอนด์ วลิเลีย่ม (ไทยแลนด์) จ ำกดั  

1)  นายธีรศกัด์ิ  เพช็รไพบูลย ์

2)  นางสาวอภิชา  สงัขชู์ 

ผู้สอบบัญชี จำก บริษัท เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบัญชี จ ำกดั 

1)  นายวรีะชยั  รัตนจรัสกลุ 

2)  นางสาวเชาวนี  ไชยสง่า 

และตวัแทนอิสระในการร่วมนบัคะแนนแต่ละวาระ จาก บริษทั ควดิแลบ จ ากดั  

ทั้ งน้ี บริษัทได้เชิญตัวแทนจากส านักงานกฎหมายภายนอกเข้าร่วมประชุมในฐานะผูต้รวจการการประชุม 
(Inspector) เพื่อใหก้ารลงคะแนนเสียงเป็นไปดว้ยความโปร่งใส และเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 

ท่ีป รึกษากฎหมายแจ้งให้ ท่ีประชุมทราบว่า เพ่ือ เป็นการส่งเสริมการก ากับ ดูแลกิจการท่ี ดี  และเป็น 
การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนั ก่อนการประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้คร้ังน้ี บริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้
สามารถเสนอวาระการประชุม รายช่ือบุคคลเพ่ือเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั และส่งค าถามเก่ียวกบัการประชุมล่วงหน้า 
ส าหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561 ในช่วงเวลาระหวา่งวนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2560 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  
ซ่ึงปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอวาระเพ่ิมเติม และไม่มีการเสนอช่ือผูท่ี้มีคุณสมบัติเหมาะสมท่ีจะได้รับการแต่งตั้ งเป็น
กรรมการบริษทัล่วงหน้า รวมทั้งไม่มีการส่งค าถามเก่ียวกบัการประชุมล่วงหน้า ซ่ึงก่อนเร่ิมพิจารณาวาระต่าง ๆ เพื่อให ้
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การประชุมเป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีในส่วนของการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุม บริษทัจึงไดช้ี้แจง
วธีิการปฏิบติัในการลงคะแนนและการนบัคะแนนเสียง ดงัน้ี 

1. การออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุม ผูถื้อหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุ้นท่ีตนถือ โดยให้
นบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 

2. กรณีผูถื้อหุ้นมาประชุมดว้ยตนเอง และผูรั้บมอบฉันทะตามแบบท่ีกฎหมายก าหนด ให้ปฏิบติัการลงคะแนน
เสียงดงัต่อไปน้ี 

ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ให้ผูถื้อหุ้นลงลายมือช่ือในบัตรลงคะแนน ทั้ งน้ี เพ่ือให้เกิดความ
โปร่งใสในการลงคะแนน โดยในการลงคะแนนเสียงส าหรับทุกวาระ หากไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใด ไม่เห็นดว้ย 
หรืองดออกเสียง ใหถื้อวา่ผูถื้อหุน้เห็นชอบหรือเห็นดว้ย ตามจ านวนเสียงต่อมติท่ีน าเสนอ  

ส าหรับผูถื้อหุ้นท่ีไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง ใหผู้ถื้อหุ้นลงคะแนนในบตัรลงคะแนน ท่ีบริษทัจดัให้พร้อม 
ลงลายมือช่ือ และยกมือใหเ้จา้หนา้ท่ีไปเก็บบตัรลงคะแนน 

ในการรวมผลคะแนน บริษัทจะน าคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียง
ทั้งหมด และส่วนท่ีเหลือจะถือวา่เป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ย ส าหรับผูท่ี้ออกเสียงเห็นดว้ยในวาระเหล่าน้ี ให้
เก็บบตัรลงคะแนนไวก่้อน และส่งคืนแก่เจา้หนา้ท่ีของบริษทัหลงัเสร็จส้ินการประชุม ทั้งน้ี การลงมติในการ
ประชุมคร้ังน้ี เป็นการลงมติแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงมติแบบลบั แต่มีการเก็บบัตรลงคะแนนผูเ้ข้าร่วม
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 าหนดให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้หรือผูม้อบ
ฉนัทะ ผูรั้บมอบฉนัทะจะลงคะแนนเสียงตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้หรือผูม้อบฉนัทะ 

กรณีผูถื้อหุ้นท่ีท าหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ในกรณีของผูถื้อหุ้นต่างประเทศ ซ่ึงแต่งตั้ งคสัโตเดียนใน
ประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้น สามารถแยกลงคะแนน เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง คราว
เดียวกนัในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงท่ีจะท าการลงคะแนนเท่ากบัจ านวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้ถือ 
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4. ส าหรับผูถื้อหุ้นท่ีประสงคจ์ะกลบัก่อน หรือไม่อยูใ่นห้องประชุมในวาระใด ผูถื้อหุ้นสามารถใชสิ้ทธิของผู ้
ถือหุน้ได ้โดยส่งบตัรลงคะแนนล่วงหนา้ใหก้บัเจา้หนา้ท่ีของบริษทัก่อนออกจากหอ้งประชุม 

5. ฐานคะแนนเสียงและจ านวนผูถื้อหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากนั เน่ืองจากการทยอยเขา้ห้องประชุมของผูถื้อ
หุน้และผูรั้บมอบฉนัทะ ท าใหจ้ านวนผูเ้ขา้ร่วมประชุมแต่ละวาระอาจไม่เท่ากนั 

6. กรณีการลงคะแนนในวาระท่ี 5 พิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งพน้จากต าแหน่ง 
ตามวาระ ขอเรียนวธีิการลงคะแนนเสียงดงัน้ี  

- ผูถื้อหุ้นท่ีท าหนังสือมอบฉันทะ ให้ผูอ่ื้นเขา้ร่วมประชุม หรือมอบฉันทะให้กรรมการออก
เสียง และก าหนดใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้หรือผู ้
มอบฉนัทะ บริษทัจะลงคะแนนเสียงตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้ หรือผูม้อบฉนัทะ  

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

7. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษทัจะเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมซกัถามในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระ 
นั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะท่ีตอ้งการซักถาม กรุณาแจง้ช่ือและ
นามสกลุใหท่ี้ประชุมทราบก่อนซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นดว้ยทุกคร้ัง 

ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นมีค าถามหรือความเห็นท่ีนอกเหนือจากวาระท่ีก าลงัพิจารณาอยู ่ขอความกรุณาน าไปสอบถาม 
หรือให้ความเห็นในวาระอ่ืนๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอความกรุณาผูถื้อหุ้นให้ความเห็น หรือสอบถามอย่าง
กระชับ และงดเวน้การซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นท่ีซ ้ ากัน เพ่ือเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นรายอ่ืนไดใ้ช้สิทธิด้วย  
จึงขอความกรุณาผูถื้อหุ้นโปรดให้ความร่วมมือเพ่ือใหก้ารประชุมเป็นไปดว้ยดีและเพ่ือเป็นการบริหารการประชุมใหอ้ยูใ่น
เวลาท่ีก าหนด 

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

ประธานฯ ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปน้ี 

วำระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 

เลขานุการช้ีแจงว่า วาระน้ีเป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2560 
โดยบริษทัไดจ้ดัท ารายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2560 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 
2560 ดงัมีรายละเอียดปรากฎตามส าเนารายงานการประชุมสามญัประจ าปี 2560 ท่ีไดส่้งให้กบัผูถื้อหุ้น
พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมแลว้ 
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ประธานฯ จึงไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมดงักล่าว 

มตทิีป่ระชุม  รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจ าปี 2560 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2560 ด้วย
คะแนนเสียง ดงัน้ี 

มตทิีล่ง 
จ ำนวนเสียงทีล่งมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซ่ึงมำประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

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

หมายเหตุ มติในวาระน้ีจะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วำระที ่2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2560 

ประธานฯ ขอให้เลขานุการเป็นผูน้ าเสนอรายละเอียดต่อท่ีประชุม โดยบริษทัไดจ้ดัท ารายงานผลการ
ด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2560 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจ าปีในรูปแบบซีดีรอม  
(CD-ROM) ท่ีไดส่้งใหก้บัผูถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมในคร้ังน้ี 

เลขานุการช้ีแจงว่า รายไดร้วมของบริษทัและบริษทัย่อยในปี 2560 มีจ านวน 25,913 ลา้นบาท คิดเป็น
อตัราเพ่ิมข้ึนจากปี 2559 ร้อยละ 25 โดยรายไดส่้วนใหญ่มาจากธุรกิจไก่ รองลงมาเป็นธุรกิจสุกรและ
อาหารสัตว์ รายได้จากธุรกิจไก่ใน 2560 มีจ านวน 18,023 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2559 ร้อยละ 35 
เน่ืองจากผลของทั้งทางดา้นราคาขายและปริมาณท่ีเพ่ิมข้ึน โดยราคาขายไก่ในปี 2560 เท่ากบั 39.79 บาท
ต่อกิโลกรัม ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากปี 2559 ท่ีมีราคาเท่ากบั 37.70 บาทต่อกิโลกรัม และปริมาณขายในปี 2560 มี
จ านวน 338,070 ตนั เพ่ิมข้ึนจากปี 2559 ท่ีมีปริมาณเท่ากบั 338,209 ตนั เน่ืองจากบริษทัขยายก าลงัการ
ผลิตการขยายฟาร์มและการช าแหละไก่ เพื่อรองรับการจ าหน่ายในประเทศและการส่งออกท่ีเพ่ิมข้ึน  

รายได้จากธุรกิจสุกรในปี 2560 มีจ านวน 5,167 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 ร้อยละ 5 เน่ืองจากผล
ทางดา้นราคาขายท่ีลดลง โดยราคาขายสุกรในปี 2560 เท่ากับ 53.95 บาทต่อกิโลกรัม ซ่ึงลดลงจากปี 
2559 ท่ีมีราคาเท่ากับ 63.35 บาทต่อกิโลกรัม เน่ืองจากราคาสุกรในประเทศไทยประสบปัญหาราคา
ตกต ่า แต่ในแง่ของปริมาณการขายสุกรในปี 2560 มีจ านวนท่ีเพ่ิมข้ึน โดยมีการจ าหน่าย 87,964 ตนั 
เพ่ิมข้ึนจากปี 2559 ท่ีมีการจ าหน่ายทั้ งหมดอยู่ท่ี  75,806 ตัน เน่ืองจากขยายก าลังการผลิตและการ
จ าหน่ายช้ินส่วนสุกรท่ีเพ่ิมข้ึน รายไดจ้ากธุรกิจอาหารสัตวแ์ละอ่ืนๆ ในปี 2560 มีจ านวน 2,600 ลา้น
บาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2559 ร้อยละ 42 จากปริมาณการจ าหน่ายอาหารสตัวใ์หแ้ก่บุคคลภายนอกท่ีเพ่ิมข้ึน 

ส าหรับธุรกิจไก่ บริษทัจ าหน่ายไก่ทั้งตวัและช้ินส่วนไก่ให้แก่ลูกคา้ท่ีอยูใ่นประเทศไทย ประเทศญ่ีปุ่น 
และกลุ่มสหภาพยโุรป และในเดือนเมษายน 2559 โรงงานไสก้รอกของบริษทัไดเ้ร่ิมด าเนินการผลิตเพ่ือ
จ าหน่ายภายในประเทศ ทั้งน้ี รายไดจ้ากธุรกิจไก่ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 70 ของรายไดร้วม ในปี 2560 
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ส าหรับธุรกิจสุกร บริษทัด าเนินธุรกิจในประเทศไทยและประเทศเวียดนาม รายไดจ้ากธุรกิจสุกร คิด
เป็นสดัส่วนร้อยละ 20 ของรายไดร้วม ในปี 2560 นอกจากน้ี บริษทัยงัด าเนินธุรกิจการผลิตอาหารสัตว ์
โดยในปี 2560 ปริมาณอาหารสตัวร้์อยละ 84 ของอาหารสตัวท่ี์บริษทัผลิตไดถู้กน าไปใชเ้พ่ือเล้ียงไก่และ
สุกรของกลุ่มของบริษทั และบริษทัจ าหน่ายอาหารสัตวส่์วนท่ีเหลือให้แก่ลูกคา้ภายนอก ทั้งน้ี รายได้
จากธุรกิจอาหารสตัว ์คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 10 ของรายไดร้วมในปี 2560 

ก าไรสุทธิส าหรับปี 2560 มีจ านวน 1,518 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2559 ร้อยละ 5 เน่ืองจากการเพ่ิมช่อง
ทางการจ าหน่ายท่ีมีอตัราก าไรท่ีดีข้ึน การบริหารจดัการตน้ทุนและค่าใชจ่้ายท่ีมีประสิทธิภาพ 

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

นอกจากน้ี ในปี 2560 บริษทัได้รับผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถื้อหุ้น เท่ากับ 98 
คะแนน และบริษทัยงัไดรั้บการประเมินการก ากบัดูแลกิจการในระดบั “ดีมาก” จากการประเมินของ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย ซ่ึงบริษัทคาดหวงัว่าจะสามารถพฒันาให้ดียิ่งข้ึนในปี
ต่อๆไป เพ่ือสร้างความมัน่ใจใหก้บัผูถื้อหุน้มากข้ึน  

ประธานฯ จึงไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและรับทราบเร่ืองดงักล่าว 

ทั้งน้ี ผูถื้อหุน้มีค าถามเก่ียวกบัวาระน้ี ดงัน้ี 

นางสาวรุ่งเรือง เงางามรัตน์ 
(ผูถื้อหุน้) 

ขอสอบถามว่าอตัราก าไรสุทธิในปี 2560 ลดลง เพราะเหตุใด 
อัตรา Utilization ของหมูและไก่เท่ากับเท่าไร ช่องทางการ
จ าหน่ายของ Modern Trade คือ Tesco Lotus ท่ีเดียวใช่หรือไม่ 

สอบถามวา่สัดส่วนไก่ปรุงสุกและไก่ดิบคิดเป็นร้อยละเท่าไหร่
อตัราการส่งออกไก่และการขายไก่ในประเทศเป็นอยา่งไรและ
ธุรกิจไก่ปรุงสุกจะเป็นอนาคตของบริษทัใช่หรือไม่  

สอบถามว่าราคาสุกรในปัจจุบนัเท่ากบัเท่าไหร่ เม่ือเทียบกบัปี
ก่อน และธุรกิจสุกรเป็นธุรกิจท่ีข้ึนอยูก่บัฤดูกาลหรือไม่ รวมทั้ง
ธุรกิจสุกรในประเทศเวยีดนามมีการแข่งขนัค่อนขา้งสูง เหตุใด
บริษทัจึงไม่สนใจลงทุนในประเทศอ่ืนแทน 

สอบถามวา่บริษทัสนใจตลาดประเทศจีนหรือไม่ 
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นางสาวศิริลกัษณ์ ตั้งวบูิลยพ์าณิชย ์
 (เลขานุการ) 

 

 

 
 

ตอบค าถามว่าอตัราก าไรสุทธิลดลงจากร้อยละ 7 ลดลงเหลือ
ร้อยละ 6 ส่วนใหญ่เน่ืองจากธุรกิจสุกรมีราคาขายลดลง แมว้่า
ปริมาณการขายจะเพ่ิมข้ึน แต่ราคาขายลดลงจึงท าให้กระทบต่อ
ก าไรขั้นตน้ของบริษทั จึงท าใหก้ าไรสุทธิลดลงไปดว้ย 

ตอบค าถามในเร่ืองของราคาสุกรวา่ในปี 2560 ราคาเฉล่ียเท่ากบั 
53.95 บาทต่อกิโลกรัม ปัจจุบันราคาสุกรเฉล่ียเพ่ิมข้ึนเท่ากับ
ประมาณ 60 บาทต่อกิโลกรัม 

นายเชิดศกัด์ิ กูเ้กียรตินนัท ์
(ประธานเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการ) 

ตอบค าถามว่า ไก่ปรุงสุกจะเร่ิมผลิตประมาณเดือนมิถุนายนน้ี 
ประมาณการณ์วา่จะผลิตปริมาณ 30,000 ตนัต่อปี ตลาดไก่ปรุง
สุกมีขนาดใหญ่เป็นสองเท่ากว่าของตลาดไก่ดิบ ซ่ึงปัจจุบัน
บริษทัสามารถส่งออกไก่ดิบไดค้่อนขา้งดี โดยปี 2560 ปริมาณ
ส่งออกไก่ดิบเท่ากับ 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 ส่วนปัจจุบันไก่ปรุงสุกก็เร่ิมมีลูกค้าญ่ีปุ่นสนใจส่งเข้า
จ าหน่าย Convenient Store ท่ีประเทศญ่ีปุ่น ซ่ึงมีการตอบรับ
ค่อนข้างดี  จะช่วยรักษาความเสถียรของราคาจ าหน่ายไป
ทางบวกมากข้ึน ช่องทางการจ าหน่ายของไก่ปรุงสุก บริษทัมี
ฐานลูกคา้ไก่ดิบจ านวนมากทั้งยุโรปและญ่ีปุ่น ซ่ึงบางส่วนจะ
สัง่ซ้ือไก่ปรุงสุกดว้ย 

 ตลาดส่งออกไม่ค่อยข้ึนอยูก่บัฤดูกาล แต่การสั่งซ้ือจากลูกคา้ใน
ประเทศญ่ี ปุ่นก็ลดลงเพราะสินค้าท่ีส ารองไว ้ ส าหรับใน
ประเทศ บริษทัไดรั้บผลกระทบ อย่างในไตรมาสท่ี 4 ของปีท่ี
ผ่านมา ยอดขายตกลงเน่ืองมาจากเทศกาลเจและค่อยเพ่ิมข้ึนใน
ไตรมาสท่ี 1 และไตรมาสท่ี 2 ของปีน้ี ส าหรับในไทย คิดว่า
ตลาดข้ึนอยูก่บัฤดูกาล อยา่งเช่นฤดูฝน ยอดขายจะลดเป็นปกติ 

ขอช้ีแจงเสริมในส่วนของอตัราก าไรท่ีลดลงของปี 2560 ทาง
บริษัทประสบปัญหาราคาสุกรและไก่ตกต ่าตั้ งแต่ไตรมาส 4 
หากพิจารณาในไตรมาสท่ี 3 ทางบริษทัมีก าไรสะสมจ านวน 
1,400 ลา้นบาท ซ่ึงเท่ากับก าไรทั้ งปีของปีก่อน ปัจจุบันราคา
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สุกรกลบัมาเท่ากบัประมาณ 60 บาท ท าให้คาดว่าธุรกิจสุกรดี
ข้ึน ส าหรับธุรกิจไก่ตอ้งปรับเข้าหาช่องทางการจ าหน่ายท่ีมี 
Margin สูงข้ึน คือตลาดท่ีเป็น Food Service ตลาดส่งออก และ
Modern Trade  โดยบริษัทได้ติดตั้ งระบบ Automatic Cutting 
Line เพ่ือช าแหละช้ินไก่โดยใช้แรงงานคนน้อยท่ีสุด และได้
ประสิทธิภาพสูง ติดตั้งเสร็จไปเม่ือเดือนท่ีผ่านมา ซ่ึงช่วยให้ขีด
ความสามารถและก าลงัการผลิตเพ่ิมข้ึน ช่องทางการจ าหน่าย 
Modern trade ไม่ไดจ้ าหน่ายเฉพาะเพียง Tesco Lotus 

ตอบค าถามในเร่ืองของสุกรท่ี มีประเด็นเร่ือง Oversupply 
เน่ืองจากโครงสร้างตลาดเป็นตลาดท่ีมีผูค้า้รายยอ่ยจ านวนมาก 
รายใหญ่เพียงประมาณร้อยละ 30  รายย่อยประมาณร้อยละ 70  
ราคาควบคุมของสุกรในช่วงหลงัท าไดย้ากมาก ในขณะท่ีธุรกิจ
ไก่เป็นรายใหญ่ประมาณร้อยละ 70  รายยอ่ยประมาณร้อยละ 30 
ส าหรับการลงทุนในประเทศเวยีดนาม บริษทัลงทุนในประเทศ
เวียดนามมา 2-3 ปีแลว้ ซ่ึงมีก าลงัผลิตเดือนละประมาณ 7,000 
ตัว  ใน ปี ท่ี ผ่ านมาธุรกิจสุกรในประเทศเวียดนามได้ รับ
ผลกระทบโดยตรงจากประเทศจีนระงบัการน าเขา้สุกร ท าให้
ราคาสุกรในประเทศเวียดนามลดลงอย่างมาก ทั้ งน้ี เม่ือ 2 ปีท่ี
แลว้ ธุรกิจสุกรในประเทศเวียดนามมีก าไร แต่ปีท่ีแลว้ประสบ
ปัญหาขาดทุนจากราคาสุกรตกลง แต่ในปัจจุบันราคาสุกรก็
ปรับตวัสูงข้ึนแลว้ 

ส าหรับการพฒันาประสิทธิภาพและการเพ่ิมก าลงัการผลิตของ
บริษัท มี 3 เร่ืองหลกั คือ 1. การช าแหละ คือการปรับเปล่ียน
น าไลน์การผลิตเข้ามา ท าให้ผลิตได้มากข้ึน 2. โรงงานผลิต
อาหารสัตว ์เพ่ิมก าลงัการผลิตอีกประมาณ 75,000 ตนัต่อเดือน 
และใชแ้รงงานคนลดลง 3. เพ่ิมการผลิตลูกไก่ เพ่ิมโรงฟักไข่เขา้
มา ช่วยให้การผลิตมากข้ึน ตน้ทุนต ่าลง สามารถน าไก่เขา้โรง
ช าแหละไดเ้พ่ิมมากข้ึน อีกอยา่งหน่ึงคือพยายามปรับเทคโนโลยี
ส าหรับสุกร เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตลูกสุกร 

ส าหรับการลงทุนในประเทศจีนตอนน้ีก าลงัเจรจาท าธุรกิจกบัผู ้
ซ้ือในประเทศจีน หลังจากจีนเพ่ิงเปิดให้น าเข้าสินค้าจาก
ประเทศไทยได ้
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นางสาวบุษกร งามพสุธาดล 
(ผูถื้อหุน้) 

สอบถามว่า อยากทราบ Overview ว่ารายไดธุ้รกิจหมูและไก่มี
แนวโนม้เป็นอยา่งไร 

สอบถามวา่ หลงัจากโรงงานไก่ปรุงสุก เร่ิมผลิต จะสามารถเต็ม
ก าลังการผลิตหรือไม่ และสัดส่วนของไก่ปรุงสุกและไก่ดิบ
เท่ากบัเท่าไหร่ จะท าใหผ้ลก าไรปรับเพ่ิมข้ึนหรือไม่  

สอบถามว่า  Margin ระหว่างไก่ปรุงสุกกับไก่ดิบต่างกันมาก
หรือไม่ 

สอบถามว่า จากรายงานประจ าปี ค่านิยมท่ีเกิดข้ึนในปี 2560 
จ านวน 43 ลา้นบาท เป็นค่านิยมท่ีเกิดข้ึนจากอะไร  

นางสาวศิริลกัษณ์ ตั้งวบูิลยพ์าณิชย ์
(เลขานุการ) 

ตอบค าถามว่า เร่ืองค่านิยมจ านวน 43 ล้านบาท เกิดข้ึนจากท่ี
บริษัทเข้าไปซ้ือหุ้นใน Big Food ท่ีร้อยละ 75 เม่ือตอนต้นปี 
2560   

นายเชิดศกัด์ิ กูเ้กียรตินนัท ์
(ประธานเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตอบค าถามว่า เร่ือง Overview ของรายได้ธุรกิจสุกรและไก่ 
ส าหรับสุกร ปริมาณการจ าหน่ายเพ่ิมข้ึน ประมาณร้อยละ 15  
แต่ปรากฏว่ารายได้ลดลง ประมาณร้อยละ 5  เน่ืองจากราคา
ตลาดเป็นหลกั และโครงสร้างตลาดตามท่ีแจง้วา่รายยอ่ยร้อยละ 
70 และรายใหญ่ร้อยละ 30 จึงมีทางท่ีจะปรับตวัข้ึนมา คร่ึงหลงั
ของปีน้ีในไตรมาสท่ี 3 และไตรมาสท่ี 4 คาดวา่ไม่น่าลดลงจาก
เดิม บริษทัมีวิธีแกคื้อลดตน้ทุนท าให้ผลผลิตเพ่ิมข้ึนและมีโรง
ช าแหละของบริษัทเอง ส่วนราคาไก่นั้ นแก้ไขค่อนข้างยาก 
เน่ืองจากราคาไก่ในประเทศลดลงอยา่งมาก เพราะผูค้า้รายใหม่
เขา้มาในตลาดไดง่้าย ซ่ึงบริษทัแกปั้ญหาดว้ยการลดตน้ทุนให้
ต ่ากวา่ราคาขาย และการขายไส้กรอกร่วมดว้ย อีกทางคือบุกเบิก
ตลาดส่งออก จากนั้นก็คือการผลิตไก่ปรุงสุก โดยการน าไก่ดิบท่ี
มีอยูม่าเพ่ิมมูลค่า โดยบริษทัวางเป้าการผลิตท่ีปริมาณ 25,000 - 
30,000 ตนัต่อปี นอกจากน้ีบริษทัเพ่ิมยอดขายดว้ยอาหารสัตว ์
ซ่ึงปีท่ีแลว้ขายประมาณ 2,600 ลา้นตนั ปีน้ีประมาณวา่จะขายใน
ต่างประเทศได้ 4,000 ล้านตัน  ปี น้ีบริษัทเพ่ิมการลงทุน ท่ี
เก่ียวขอ้ง และการพฒันาเทคโนโลยี รวมทั้ งการเพ่ิมมูลค่าการ
ประกอบธุรกิจ 

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

ส าหรับไก่ปรุงสุกบริษัทตั้ งเป้าอยู่ท่ี  10,000 ลา้นตนัต่อคร่ึงปี 
เม่ือเพ่ิมไก่ปรุงสุกเขา้มายอดขายจะเพ่ิมมากข้ึน และจะเพ่ิมก าลงั
การผลิตข้ึน รายได้จะเกิดจากการส่งออกมากข้ึน โดย margin 
ของไก่ปรุงสุกสูงกวา่ไก่ดิบ 

นายพรเทพ ไพรไพศาลกิจ 
(ผูถื้อหุน้)  

สอบถามว่าเร่ืองค่าใช้จ่ายในงบการเงินหน้า 61 เห็นว่าค่า
โฆษณาและค่าส่งเสริมการขายโตข้ึนมาก เพราะเหตุใด และเม่ือ
ราคาสินค้าตกบริษัทได้ใช้นโยบายในการส่งเสริมการขาย
อะไรบา้ง  

นายเชิดศกัด์ิ กูเ้กียรตินนัท ์
(ประธานเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการ) 

ตอบค าถามว่า มี 2 เร่ืองท่ีเข้ามากระทบ คือเร่ืองการขายผ่าน 
Modern Trade ท่ีมีค่าใชจ่้ายค่าเช่าตะกร้ามากข้ึน และค่าใชจ่้าย
ในส่วนการส่งออก เช่น การขนส่ง เน่ืองจากเราเปิดตลาดใหม่ 
แต่โดยรวมเราก็รักษาสมดุลได้มากพอสมควร ส่วนใหญ่เป็น
ค่าใชจ่้ายในการขาย 

มตทิีป่ระชุม  รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัประจ าปี 2560 

หมายเหตุ วาระน้ีเป็นวาระเพ่ือรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 

วำระที ่3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีก าไรขาดทุนประจ าปี 2560 ส าหรับปีบัญชีส้ินสุด
วนัที ่31 ธันวาคม 2560 

เลขานุการช้ีแจงวา่ ตามมาตรา 112 แห่ง พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการ
แก้ไขเพ่ิม เติม) (“พ.ร.บ . บ ริษัทมหำชนจ ำกัด”) และข้อบังคับของบริษัท  ข้อ  36 ก าหนดให้
คณะกรรมการบริษทัตอ้งจดัให้มีการจดัท างบแสดงฐานะทางการเงิน และบญัชีก าไรขาดทุนประจ าปี
ของบริษทัเพ่ือเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติั ดงันั้น บริษทัจึงไดจ้ดัท างบแสดงฐานะทาง
การเงิน และบญัชีก าไรขาดทุนประจ าปี 2560 ส าหรับปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ท่ีปรากฏอยู่
ในงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ในรูปแบบ CD-ROM ท่ีไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุ้นพร้อม
หนังสือเชิญประชุม ซ่ึงไดผ้่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตจากบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย 
สอบบญัชี จ ากดั (“KPMG”) ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และไดรั้บความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริษทัแลว้ 
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ประธานฯ จึงไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและอนุมติัเร่ืองดงักล่าว 

มตทิีป่ระชุม  อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทุนประจ าปี 2560 ส าหรับปีบัญชีส้ินสุดวนัท่ี  
31 ธนัวาคม 2560 ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

มตทิีล่ง 
จ ำนวนเสียงทีล่งมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซ่ึงมำประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

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

หมายเหตุ มติในวาระน้ีจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วำระที ่4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลส าหรับ 
ผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 

เลขานุการช้ีแจงวา่ ตามมาตรา 115 และ 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษทัมหาชนจ ากดั และขอ้บงัคบัของบริษทั 
ขอ้ 44 และ 45 ก าหนดวา่ ในกรณีท่ีบริษทัยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู ่หา้มมิใหจ่้ายเงินปันผล ส าหรับกรณี
ท่ีบริษทัมีก าไร บริษทัตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 
ของก าไรสุทธิประจ าปี หักดว้ยขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยบริษทัจะจัดสรรเงินจ านวน 54,143,389 บาท เป็นทุนส ารองตาม
กฎหมาย 

บริษทัจะจ่ายเงินปันผลในรูปเงินสดในอตัราหุน้ละ 0.05 บาท จากผลประกอบการของปี 2560 และก าไร
สะสม รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน 255,645,285 บาท โดยจะจ่ายให้ผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล
ตามท่ีปรากฏรายช่ือ ณ วนัก าหนดสิทธิผูถื้อหุ้น (Record Date) ในวนัท่ี 12 มีนาคม 2561 และก าหนด
จ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2561 

ทั้งน้ี บริษทัไดด้ าเนินการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลจากผลการด าเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 2560 
ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2560 ถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน และก าไรสะสม ในอตัราหุ้นละ 0.05 บาทต่อหุ้น รวม
เป็นเงินจ านวน 255,466,830 บาท ในวนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2560 เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 

ประธานฯ จึงไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและอนุมติัเร่ืองดงักล่าว 
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มตทิีป่ระชุม  อนุมติัการจดัสรรก าไรเพ่ือเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน
ประจ าปี 2560 ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

มตทิีล่ง 
จ ำนวนเสียงทีล่งมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซ่ึงมำประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

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

หมายเหตุ มติในวาระน้ีจะตอ้งได้รับการอนุมติัด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วำระที ่5 พจิารณาอนุมตักิารแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต้่องพ้นจากต าแหน่งตามวาระ 

เลขานุการช้ีแจงว่า ตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษทัมหาชนจ ากัด และขอ้บังคบัของบริษทั ขอ้ 17 
ก าหนดว่า ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 ของ
จ านวนกรรมการในขณะนั้น ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดย
จ านวนท่ีใกลท่ี้สุดกบัส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระนั้น อาจไดรั้บเลือกตั้งเขา้มา
ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการใหม่ได ้

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561 ของบริษทั มีกรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ
จ านวน 3 ท่าน ดงัน้ี 

1) นายวนิยั เตียวสมบูรณ์กิจ 

2) นายวรีะศกัด์ิ อึงขจรกลุ 

3) นายประสิทธ์ิ วสุภทัร  

ทั้งน้ี คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาแลว้เห็นวา่บุคคลท่ีมีรายช่ือขา้งตน้ซ่ึงตอ้ง
พน้จากการด ารงต าแหน่งกรรมการตามวาระทั้ง 3 ท่าน เป็นผูมี้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และ 
ความเช่ียวชาญอนัเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษทั ตลอดจนมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะ
ต้องห้ามตาม  พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์ 
พ.ศ. 2535 (รวมทั้ งท่ีได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ”) ตลอดจนประกาศท่ีเก่ียวขอ้ง 
นอกจากน้ี ส าหรับผูด้  ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระ ก็เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติัความเป็นกรรมการอิสระ
ตามขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“ส ำนักงำน ก.ล.ต.”) 
ดงันั้น คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาเลือกตั้งบุคคลดงัต่อไปน้ีกลบัเขา้เป็นเป็น
กรรมการของบริษทัอีกวาระหน่ึง 

ประธานฯ จึงไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและอนุมติัเร่ืองดงักล่าว 
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มตทิีป่ระชุม  อนุมติัการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งพน้จากต าแหน่งตามวาระ จ านวน 3 ราย คือ (1) นาย
วนิยั เตียวสมบูรณ์กิจ  (2) นายวรีะศกัด์ิ อึงขจรกุล และ (3) นายประสิทธ์ิ วสุภทัร กลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการอีกวาระหน่ึง ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

5.1 นายวนิยั เตียวสมบูรณ์กิจ 

มตทิีล่ง 
จ ำนวนเสียงทีล่งมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซ่ึงมำ
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

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

5.2 นายวรีะศกัด์ิ อึงขจรกลุ 

มตทิีล่ง 
จ ำนวนเสียงทีล่งมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซ่ึงมำ
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

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

5.3 นายประสิทธ์ิ วสุภทัร 

มตทิีล่ง จ ำนวนเสียงทีล่งมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซ่ึงมำ
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

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

หมายเหตุ มติในวาระน้ีจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วำระที ่6 พจิารณาอนุมตักิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจ าปี 2561 

เลขานุการช้ีแจงว่า ตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษทัมหาชนจ ากัด และขอ้บังคบัของบริษทั ขอ้ 22 
ก าหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวลั เบ้ียประชุม บ าเหน็จ 
โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืน ตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะพิจารณา โดยจากการ
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พิจารณาคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และ
กรรมการชุดยอ่ยของบริษทั ประจ าปี 2561 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ค่าตอบแทนกรรมการบริษทั  

ต ำแหน่ง ค่ำเบีย้ประชุมกรรมกำร/คร้ัง 
ประธานกรรมการ 70,000 บาท 
กรรมการ 50,000 บาท/คน/คร้ัง 

ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ (นอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการบริษทั) 

ต ำแหน่ง ค่ำเบีย้ประชุมกรรมกำรตรวจสอบ/คร้ัง 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 60,000 บาท 
กรรมการตรวจสอบ 40,000 บาท/คน/คร้ัง 

ค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (นอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการบริษทั) 

ต ำแหน่ง 
ค่ำเบีย้ประชุมกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำ

ค่ำตอบแทน/คร้ัง 
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

40,000 บาท 

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 30,000 บาท/คน/คร้ัง 

โบนสักรรมการ  

ต ำแหน่ง ค่ำตอบแทนรำยปี 
ประธานกรรมการ ร้อยละ 50 ของค่าเบ้ียประชุมรวมทั้งปี 
กรรมการบริษทั ร้อยละ 50 ของค่าเบ้ียประชุมรวมทั้งปี 

ทั้ งน้ี  บริษัทจะไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ อ่ืน ๆ ให้แก่กรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการชุดยอ่ย นอกเหนือจากค่าตอบแทนท่ีระบุไวข้า้งตน้ 

นอกจากน้ี  คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ ท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอ านาจให้
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผูจ้ดัสรรเงินจ านวนดงักล่าวให้แก่กรรมการแต่ละ
ราย และคณะกรรมการชุดยอ่ยอ่ืนๆ ภายใตค้่าตอบแทนท่ีระบุไวข้า้งตน้  

ประธานฯ จึงไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและอนุมติัเร่ืองดงักล่าว 

มตทิีป่ระชุม  อนุมติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอ่ยของบริษทั ประจ าปี 2561 ดว้ยคะแนน
เสียง ดงัน้ี 
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มตทิีล่ง 
จ ำนวนเสียงทีล่งมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซ่ึงมำ
ประชุม 

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

หมายเหตุ มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของ
จ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 

วำระที ่7 พจิารณาอนุมตักิารแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ส าหรับปี 2561 

เลขานุการช้ีแจงว่า ตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษทัมหาชนจ ากดั และขอ้บังคบัของบริษทั ขอ้ 36 
ก าหนดใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทัทุก
รอบปีบญัชี ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาแลว้เห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติั
แต่งตั้งผูส้อบบญัชีจาก KPMG เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 โดย
ก าหนดให้ผูส้อบบัญชีคนใดคนหน่ึงดังต่อไปน้ี เป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบ
การเงินของบริษทั 

1.  นายวรีะชยั  รัตนจรัสกลุ ผูส้อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4323 (ได้รับ
การแต่งตั้ งเป็นผู ้สอบบัญชีของบริษัท 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 ประจ าปี 2561 ขา้งตน้ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัได้
พิจารณาคดัเลือกจากผูส้อบบญัชีซ่ึงไดเ้สนอราคาค่าสอบบญัชีและขอบเขตการด าเนินงานมายงับริษทั  
โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงคุณสมบติัและประสบการณ์การท างานของผูส้อบบัญชี  
ซ่ึงภายหลังจากการพิจารณาเห็นว่า KPMG เป็นส านักงานสอบบัญชีท่ีมีความเป็นอิสระ มีความ
เช่ียวชาญในการสอบบัญชี และค่าสอบบัญชีท่ีเสนอมีความเหมาะสม ทั้ งน้ี ผูส้อบบัญชีทั้ ง 3 ท่าน
ดงักล่าว ไม่มีความสมัพนัธ์ หรือมีส่วนไดเ้สียกบับริษทั บริษทัยอ่ยของบริษทั กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผู ้
ถือหุน้รายใหญ่ หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว 
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อน่ึง ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีท่ีมีรายนามขา้งตน้ ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ให ้KPMG แต่งตั้งผูส้อบบญัชี 
รายอ่ืนของ KPMG เขา้ท าหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัแทนได ้

นอกจากน้ี เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของ
บริษทัและบริษทัยอ่ย ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 
11,750,000 บาท ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผ่านมาดว้ยปริมาณงานในการตรวจสอบบญัชีท่ีมากข้ึน เน่ืองจากมี
บริษทัยอ่ยของบริษทัเพ่ิมข้ึนอีก 1 บริษทั 

ทั้งน้ี ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทัและบริษทัยอ่ยประจ าปี 2561 มีจ านวนไม่เกิน 11,750,000 บาท 
เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2560 มีจ านวนไม่เกิน 9,700,000 บาท ส าหรับค่าบริการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสอบ
บญัชีในปี 2561 จะมีจ านวนไม่เกิน 860,000 บาท และในรอบปีบญัชีท่ีผ่านมาบริษทัมีค่าบริการอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการสอบบญัชีจ านวน 780,000 บาท 

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

ประธานฯ จึงไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและอนุมติัเร่ืองดงักล่าว 

มตทิีป่ระชุม  อนุมติัการแต่งตั้ งผูส้อบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ส าหรับปี 2561 ดว้ยคะแนนเสียง 
ดงัน้ี 

มตทิีล่ง 
จ ำนวนเสียงทีล่งมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซ่ึงมำประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

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

หมายเหตุ มติในวาระน้ีจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วำระที ่8 พจิำรณำเร่ืองอืน่ ๆ (ถ้ำมี) 

ประธานฯ ขอให้นายวินัย เตียวสมบูรณ์กิจ ในฐานะประธานเจา้หน้าท่ีบริหารของบริษทั กล่าวในท่ี
ประชุมเก่ียวกบัการเติบโตของธุรกิจ 
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ทั้งน้ี ไม่มีผูถื้อหุน้ใดมีค าถามเพ่ิมเติม 

 

ปิดประชุมเวลา 12.00 น.   

  

 

 (นายชยัภทัร ศรีวสิารวาจา) 

ประธานท่ีประชุม 




