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รำยงำนกำรประชุมสำมญัผู้ถอืหุ้นประจ ำปี 2563 
ของ 

บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  

วนัและเวลำทีป่ระชุม 

ประชุมเม่ือวนัท่ี 7 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม เอบี โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัล
พลาซ่า ลาดพร้าว เลขท่ี 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 

เร่ิมกำรประชุม 

 นายชยัภทัร ศรีวิสารวาจา ประธานกรรมการบริษทั ไทยฟู้ ดส์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ท าหนา้ท่ีเป็น
ประธานท่ีประชุมผูถื้อหุ้น (“ประธำนฯ”) และไดม้อบหมายให้ นางสาวศิริลกัษณ์ ตั้งวิบูลยพ์าณิชย ์ เลขานุการบริษทั  
ท าหนา้ท่ีเลขานุการท่ีประชุม (“เลขำนุกำร”) นางสาวช่อมาศ เหลืองค าชาติ ผูจ้ดัการฝ่ายบริหารการลงทุนและงบประมาณ 
และนางสาววภิารัตน์ ทิมประเทือง ในฐานะท่ีปรึกษากฎหมายของบริษทั (“ที่ปรึกษำกฎหมำย”) เป็นผูด้  าเนินการประชุม 
และน าเสนอรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

ผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง เป็นจ านวน 36 ราย นบัรวมจ านวนหุ้น 930,386,682 หุ้น และโดยการมอบ
ฉนัทะจ านวน 215 ราย นบัรวมจ านวนหุ้น 3,815,491,495 หุ้น ดงันั้น รวมจ านวนผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมจ านวน 251 ราย 
นบัรวมจ านวนหุน้ 4,745,878,177 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 84.6334 ของหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมดของบริษทั ซ่ึงมีจ านวนผูถื้อ
หุ้นมากกวา่ 25 ราย และมีจ านวนหุ้นรวมกนัเกินกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายทั้งหมด ครบเป็นองคป์ระชุมตามท่ี
กฎหมาย และขอ้บงัคบัของบริษทัก าหนด 

 ทั้งน้ี ไดแ้นะน ากรรมการ ผูบ้ริหาร ท่ีปรึกษากฎหมาย  ผูส้อบบญัชี และตวัแทนอิสระในการนบัคะแนนท่ีเขา้ร่วม
ประชุมของบริษทั ซ่ึงประกอบดว้ย 

กรรมกำรทีเ่ข้ำร่วมประชุม ดงันี ้(คดิเป็นกรรมกำรเข้ำร่วมประชุมร้อยละ 100 ของกรรมกำรทั้งหมด) 

1)  นายชยัภทัร  ศรีวสิารวาจา ประธานกรรมการ 

2)  นายวนิยั  เตียวสมบูรณ์กิจ กรรมการ 

3)  นายเพชร  นนัทวสิยั กรรมการ 

4)  นางสาวศิริลกัษณ์  ตั้งวบูิลยพ์าณิชย ์ กรรมการ 

5)  นายประสิทธ์ิ  วสุภทัร กรรมการอิสระ 

6)  นายอุดมศกัด์ิ  นิติมนตรี กรรมการอิสระ 

7)  นายเวทย ์ นุชเจริญ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

8)  นายวรีะศกัด์ิ  อึงขจรกลุ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

9)  นายอสันี  ทรัพยวณิช กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
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ผู้บริหำรทีเ่ข้ำร่วมประชุม ดงันี ้

1)  นายสุกนัย ์ ท าผล ผูช่้วยประธานอาวุโสกลุ่มงานโรงช าแหละไก่และโรงงาน      
ไสก้รอก 

ทีป่รึกษำกฏหมำย จำก บริษัท กดุัน่ แอนด์ พำร์ทเนอร์ส จ ำกดั  

1)  นายคม  วชิรวราการ 

2)  นางสาววภิารัตน์  ทิมประเทือง 

ผู้สอบบัญชี จำก บริษัท เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบัญชี จ ำกดั 

1)  นายวรีะชยั  รัตนจรัสกลุ 

2)  นางสาวเชาวนี  ไชยสง่า 

และตวัแทนอิสระในการร่วมนบัคะแนนแต่ละวาระ จาก บริษทั ควดิแลบ จ ากดั  

ทั้ งน้ี บริษัทได้เชิญตัวแทนจากส านักงานกฎหมายภายนอกเขา้ร่วมประชุมในฐานะผูต้รวจการการประชุม 
(Inspector) เพ่ือใหก้ารลงคะแนนเสียงเป็นไปดว้ยความโปร่งใส และเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 

 เพ่ือเป็นการส่งเสริมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และเป็นการปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนั ก่อนการ
ประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้นคร้ังน้ี บริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุม รายช่ือบุคคลเพื่อ
เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั และส่งค าถามเก่ียวกบัการประชุมล่วงหนา้ ส าหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 
ในช่วงเวลาระหวา่งวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2562 ถึง วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ซ่ึงปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอวาระเพ่ิมเติม และ
ไม่มีการเสนอช่ือผูท่ี้มีคุณสมบติัเหมาะสมท่ีจะไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทัล่วงหน้า รวมทั้งไม่มีการส่งค าถาม
เก่ียวกบัการประชุมล่วงหนา้ ซ่ึงก่อนเร่ิมพิจารณาวาระต่าง ๆ เพ่ือใหก้ารประชุมเป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีใน
ส่วนของการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุม บริษทัจึงไดช้ี้แจงวิธีการปฏิบติัในการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง 
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  

ส าหรับผูถื้อหุน้ท่ีไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง ให้ผูถื้อหุ้นลงคะแนนในบตัรลงคะแนน ท่ีบริษทัจดัให้พร้อม 
ลงลายมือช่ือ และยกมือใหเ้จา้หนา้ท่ีไปเก็บบตัรลงคะแนน 
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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) บตัรลงคะแนนท่ีไม่มีการลงคะแนนใด ๆ 

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
เสียงโดยเจา้หนา้ท่ีจะไปเก็บบตัรลงคะแนนจากผูถื้อหุ้นท่ีไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียงก่อน 
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และเก็บบตัรลงคะแนนจากผูถื้อหุ้นทั้งหมดท่ีลงคะแนนเสียงเห็นดว้ย ภายหลงัจากเก็บบตัร
ลงคะแนนจากผูถื้อหุน้ท่ีไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียงแลว้ 

7. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษทัจะเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมซกัถามในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระ 
นั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะท่ีตอ้งการซกัถาม กรุณาแจง้ช่ือและ
นามสกลุใหท่ี้ประชุมทราบก่อนซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นดว้ยทุกคร้ัง 

ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นมีค าถามหรือความเห็นท่ีนอกเหนือจากวาระท่ีก าลงัพิจารณาอยู ่ขอความกรุณาน าไปสอบถาม 
หรือให้ความเห็นในวาระอ่ืน ๆ 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 2562 

ท่ีปรึกษากฏหมายช้ีแจงวา่ วาระน้ีเป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 
2562 โดยบริษทัไดจ้ดัท ารายงานการประชุมสาม ัญผูถ้ือหุ ้นประจ าปี 2562 ซ่ึงประชุมเมื่อวนัที่ 29 
เมษายน 2562 ดงัมีรายละเอียดปรากฏตามส าเนารายงานการประชุมสามญัประจ าปี 2562 ที่ไดส่้ง
ให้กบัผูถื้อหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมแลว้ 

ประธานฯ จึงไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมดงักล่าว 

มตทิีป่ระชุม  รับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2562 ดว้ย
คะแนนเสียง ดงัน้ี 

มตทิีล่ง 
จ ำนวนเสียงทีล่งมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 
ร้อยละของผู้ถือหุ้นซ่ึงมำประชุม

และออกเสียงลงคะแนน 
เห็นดว้ย 4,741,461,279 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 4,514,100 - 
บตัรเสีย 0 - 

หมายเหตุ มติในวาระน้ีจะตอ้งได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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วำระที ่2 พจิำรณำรับทรำบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทประจ ำปี 2562 

ประธานฯ ขอให้เลขานุการเป็นผูน้ าเสนอรายละเอียดต่อท่ีประชุม บริษทัได้จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานของบริษทัประจ าปี 2562 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจ าปีในรูปแบบรหัสคิวอาร์ 
(QR-Code) ท่ีไดส่้งใหก้บัผูถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมในคร้ังน้ี 

เลขานุการช้ีแจงวา่ รายไดร้วมในปี 2562 มีจ านวน 29,106 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 จาก 28,357 ลา้น
บาท ในงวดเดียวกนัของปีก่อน ซ่ึงส่วนใหญ่เพ่ิมข้ึนมาจากรายไดข้องธุรกิจสุกรและธุรกิจอาหารสตัว ์

รายไดจ้ากธุรกิจไก่ในปี 2562 เท่ากบั 16,443 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 8 จาก 17,920 ลา้นบาท ในงวด
เดียวกนัของปีก่อน ซ่ึงราคาไก่เฉล่ียในปี 2562 เท่ากบั 38.62 บาทต่อกิโลกรัม เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 จากปี 
2561 ท่ีเท่ากบัเป็น 37.64 บาทต่อกิโลกรัม ในขณะท่ีปริมาณขายผลิตภณัฑ์ไก่ในปี 2562 มีจ านวน 
364,660 ตนั ลดลงร้อยละ 10 จากปี 2561 ท่ีมีจ านวน 403,697 ตนั สาเหตุหลกัมาจากปริมาณการขายไก่
ในตลาดลดลง  

ส าหรับรายไดจ้ากธุรกิจสุกร ในปี 2562  มีจ านวน 7,943 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 27 จาก 6,256 ลา้น
บาท ในงวดเดียวกนัของปีก่อน เน่ืองจากราคาขายเฉล่ียและปริมาณขายเพ่ิมข้ึน โดยราคาสุกรเฉล่ียในปี 
2562 เท่ากบั 68.86 บาทต่อกิโลกรัม เพ่ิมข้ึนร้อยละ 14 จากปี 2561 ท่ีเท่ากบั 60.56 บาทต่อกิโลกรัม 
ในขณะท่ีปริมาณการขายสุกรในปี 2562 มีจ านวน 100,031 ตนั เพ่ิมข้ึนร้อยละ 11 จากปี 2561 ท่ีมี
จ านวน 90,488 ตนั สาเหตุหลกัมาจากราคาสุกรในประเทศท่ีเพ่ิมข้ึน 

ส าหรับรายไดจ้ากธุรกิจอาหารสัตวข์ายภายนอกและอ่ืน ๆ ในปี 2562 มีจ านวน 4,533 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 21 จาก 3,757 ลา้นบาท ในงวดเดียวกนัของปีก่อน โดยปริมาณการขายอาหารสตัวน์อกเครือในปี 
2562 ท่ีเท่ากบั 344,753 ตนั เพ่ิมข้ึนร้อยละ 19 จาก 290,328 ตนั ในงวดเดียวกนัของปีก่อน ในปี 2562 
โครงสร้างรายไดข้องบริษทัเป็นธุรกิจไก่ร้อยละ 56 ธุรกิจสุกรร้อยละ 27 และธุรกิจอาหารสตัวแ์ละอ่ืน ๆ
ร้อยละ 17 

ก าไรส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ส าหรับปี 2562 มีจ านวน 1,440 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2561 ร้อยละ 134 
ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากธุรกิจสุกร และการบริหารจดัการตน้ทุนท่ีดีข้ึน 

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

ประธานฯ จึงไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและรับทราบเร่ืองดงักล่าว 

ทั้งน้ี ผูถื้อหุน้มีค าถามเก่ียวกบัวาระน้ี ดงัน้ี 

นายอนุ วอ่งสารกิจ 
(ผูถื้อหุน้) 

ขอสอบถาม ดงัน้ี  

1. สาเหตุท่ีปริมาณขายไก่ลดลงร้อยละ 10 เป็นเพราะสาเหตุใด 

2. แน้วโน้มธุรกิจคร่ึงปีหลังของปีน้ีเป็นอย่างไร ธุรกิจไก่
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ส่งออกไก่ดิบและไก่ปรุงสุกเป็นอย่างไร สถานการณ์
จ าหน่ายในประเทศญ่ีปุ่น ยโุรป จีน เป็นอยา่งไรบา้ง  

3. ปีน้ีเนน้การขายในช่องทาง Modern Trade มากข้ึนหรือไม่  

4. ปีน้ีราคาวตัถุดิบเป็นอยา่งไรบา้ง  

5. บริษทัมีแผนการขยายธุรกิจและการผลิตอยา่งไรบา้ง  

6. โครงการ Solar Floating ท่ีบริษทัก าลงัด าเนินการเป็น
อย่างไร ประหยดัตน้ทุนได้ประมาณเท่าไหร่ และติดตั้งท่ี
ใดบา้ง 

7. สินค้าแปรรูปไก่ปรุงสุก ไส้กรอก จะมีการขยายธุรกิจ
อยา่งไรบา้ง 

นายเพชร นนัทวสิยั 
(กรรมการ) 

 

ช้ีแจง ดงัน้ี  

1. ปริมาณไก่ลดลงจากการเปล่ียนการจัดการเร่ือง Supply 
Chain จาก Production Driven เป็น Market Driven โดยจะ
ประมาณการจากความตอ้งการของลูกคา้ ตามแต่ละประเภท
ช้ินส่วนทั้งในส่วนท่ีเป็นไก่ดิบและไก่ปรุงสุก ซ่ึงจะเห็นได้
วา่ปริมาณขายไก่ในปี 2562 ลดลง แต่บริษทัสามารถบริหาร
จดัการอตัราก าไรขั้นตน้ไดดี้ข้ึน 

2. แนวโนม้การส่งออกธุรกิจไก่ในส่วนไก่ดิบแช่แข็งในปีน้ี จะ
มีจ านวนประมาณ 60,000 ตนั เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนท่ีมีจ านวน 
50,000 ตนั คิดเป็นเติบโตร้อยละ 20 จากปีก่อน โดยตลาด
ส่งออกหลกัท่ีเติบโตไดเ้ป็น ตลาดในประเทศจีน กบัประเทศ
ญ่ีปุ่น ส าหรับในประเทศกลุ่มยุโรปจะคงประมาณการ
ใกลเ้คียงกบัปีก่อนท่ีมีจ านวนประมาณ 30,000 ตนั  ในส่วน
ของการส่งออกไก่ปรุงสุกในปีน้ี จะมีจ านวนประมาณ 
10,000 ตนั เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนท่ีมีจ านวน 5,000 ตนั หรือ
เพ่ิมข้ึนประมาณเท่าตัว โดยการส่งออกจะไปยงัประเทศ
ญ่ีปุ่น ในลกัษณะผลิตภณัฑแ์บบ Hot Box ท่ีเป็นสินคา้พร้อม
ทาน 

ส าหรับแนวโน้มภาพรวมของธุรกิจปีน้ี จะมี 2 เหตุการณ์
หลกัคือ 

-  เหตุการณ์ไวรัส Covid-19 ท่ีก าลงัเกิดข้ึน 

- เหตุการณ์โรคระบาด AFS ในสุกรท่ีเกิดมาแลว้ 2 ปีใน 
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South East Asia ทั้งหมด ท าให้ Supply ของสุกรโลก
หายไปค่อนขา้งมาก 

เหตุการณ์ ASF จะส่งผลให้จ านวนสุกรในประเทศจีน
หายไปค่อนข้างมาก กระทบท าให้อุปทานของทั้ งโลก
หายไปประมาณร้อยละ 15 ซ่ึงท าให้โปรตีนในภาพรวมขาด
แคลน จึงท าให้การส่งออกทั้ งเน้ือไก่ และเน้ือสุกรไปท่ี
ประเทศจีนเพ่ิมข้ึน ในส่วนของอุปสงคอ์าจมีผลกระทบใน
ระยะสั้นถึงระยะกลางจากเหตุการณ์ไวรัส Covid-19 ท่ีเขา้มา 
และมีผลต่อประเทศท่ีระบาดค่อนขา้งหนกั เช่น ยโุรป ญ่ีปุ่น
และประเทศจีนในช่วงตน้ๆ การระบาด โดยในเชิงปริมาณ
ไม่ไดก้ระทบอยา่งมีนัยส าคญั แต่มีผลในเร่ืองของราคา แต่
ทั้ งน้ี ในประเทศท่ีฟ้ืนตัวแล้วอย่างในประเทศจีน ความ
ตอ้งการกลบัมาเป็นปกติ หรือมากกวา่เดิม ซ่ึงปีน้ีบริษทัคาด
วา่อาจส่งออกไปประเทศจีนไดม้ากข้ึนกวา่ปีก่อน  

ในส่วนของภายในประเทศไทย ทั้งไก่และสุกรเหมือนกนัคือ 
ในสุกรมีการส่งออกไปให้ประเทศขา้งเคียง เช่น ในกมัพูชา 
ลาว เวียดนาม ท าให้ราคาสุกรในประเทศสูงมาก ถึงแมว้่า
ในช่วง Covid-19 จะกระทบกบับริษทัโดยเฉพาะอยา่งยิ่งใน
เดือนเมษายน แต่ทั้ งน้ีไม่ได้รุนแรงมากนัก โดยปริมาณ
จ าหน่ายช้ินส่วนสุกรให้ Food Service ไดน้อ้ยลงเน่ืองจาก
การปิดประเทศ แต่ทางบริษทัเปล่ียนช่องทางการจ าหน่ายไป 
Modern Trade ไดค้่อนขา้งดี ท าให้ผลกระทบในประเทศ
ค่อนขา้งนอ้ย  

3. บริษทัอาจมุ่ง Modern Trade เป็นเพียงช่วงระยะสั้ น ๆ 
เน่ืองจากผลกระทบของ Covid-19 แต่หลกั ๆ แลว้ ยงัเน้น
ตลาดท่ีมีความแน่นอน ราคาไม่ผนัผวน และ High value 
product โดยหลังจากท่ีเลิกปิดประเทศแล้ว มีการท า 
Recovery Plan กบัทางร้านอาหาร Food Chain ใหญ่ ๆ หลาย
แห่งในปีหน้าในธุรกิจไก่ของบริษทัคาดว่าจะไปทาง Food 
Service มากข้ึน และอาจมีการเพ่ิมก าลงัการผลิตร้อยละ 5 - 
10 เพื่อ Support ใหก้บั Food Chain รายใหญ่ 

4. ในเร่ืองของวตัถุดิบ จะมีความสัมพนัธ์กับจ านวนสุกรใน
โลกท่ีหายไปค่อนข้างมากจากโรค ASF ท าให้มีอุปทาน
ส่วนเกินทั้ งในส่วนของขา้วโพดและกากถัว่เหลือง ท่ีเป็น
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วตัถุดิบหลกัส่งผลให้ราคาค่อนขา้งต ่า โดยภาพรวมปีน้ีท า 
Hedging ดา้นราคาในส่วนของวตัถุดิบน าเขา้ในส่วนท่ีเหลือ
ของปีครบแลว้ และในส่วนของวตัถุดิบภายในประเทศท าไป
จนถึงไตรมาส 3 ของปีน้ีแลว้ บริษัทประมาณการราคา
วตัถุดิบอาจมีโอกาสปรับเพ่ิมมากข้ึน แต่ไม่มากนัก จาก
ผลกระทบของจ านวนสัตวท่ี์ยงัมีจ านวนไม่มาก ทั้งน้ี บริษทั
มีโครงการท าไก่ป่นเพ่ือให้เป็นวตัถุดิบในอาหาร โดยน าหัว 
ไส ้ซ่ึงเป็นสินคา้ by Product ของไก่ มาเป็นโปรตีนจากสัตว์
ใชเ้ป็นวตัถุดิบอาหารในสุกรได ้ 

5. แผนงานธุรกิจปีหน้าในประเทศ ส าหรับธุรกิจไก่เติบโต
ประมาณร้อยละ 5 - 10 โดยเน้นไปทาง Food Service 
ส าหรับธุรกิจสุกรประมาณร้อยละ 10 และธุรกิจอาหารสัตว์
จะเติบโตประมาณร้อยละ 15 ภาพรวมตน้ทุนบริษทัยงัคง
สามารถควบคุมการบริหารจดัการได ้ในส่วนธุรกิจอ่ืนๆ ท่ี
จะเติบโตในอนาคตบริษทัพิจารณาวา่อาจหา New S Curve 
ในตลาดต่างประเทศ โดยบริษัทเล็งเห็นศักยภาพของ
ประเทศเวยีดนาม ซ่ึงบริษทัมีฐานธุรกิจค่อนขา้งดีอยูแ่ลว้ใน
ประเทศเวียดนาม และด าเนินธุรกิจท่ีประเทศเวียดนาม
มาแลว้ 7 - 8 ปี  

6. โครงการ Solar Floating บริษทัมีการร่วมลงทุนกบับริษทั 
พลงังานบริสุทธ์ิ จ ากดั (มหาชน) หรือ EA ซ่ึงโรงงานใน
เครือของบริษทัใช้ไฟฟ้าค่อนขา้งมาก และบริษทัมีบ่อน ้ า 
หลงัคาโรงงาน และหลงัคาฟาร์ม ท่ีสามารถใชป้ระโยชน์ได ้
จึงเร่ิมลงทุนร่วมกันในโครงการแรก คือ Solar Floating  
มูลค่าโครงการประมาณ 360 ล้านบาท ติดตั้ งในพ้ืนท่ี
โรงงานช าแหละไก่ 2 แห่ง และโรงงานอาหารสัตว ์2 แห่ง 
โดยคาดวา่จะลดค่าไฟฟ้าไดป้ระมาณ 10 - 15 ลา้นบาทต่อปี 
ในอนาคตคาดวา่จะมีแผนขยายในพ้ืนท่ีอ่ืนในเครือเพ่ิมข้ึน   

7. บริษทัมีกลยทุธ์ Closer to Customer คือเขา้ไปใกลผู้บ้ริโภค
ปลายทางให้มากข้ึน ปีหน้าไก่ปรุงสุกจะมีปริมาณการผลิต
ประมาณ 15,000 ตนั และธุรกิจไสก้รอกไก่ก็ไปไดค้่อนขา้งดี 
ก าลังการผลิตประมาณ 55 ตันต่อวนั ตั้ งอยู่ท่ีจังหวัด
ปราจีนบุรี และมีแผนเพ่ิมโรงไสก้รอกไก่ รวมถึงธุรกิจอ่ืนใน
ส่วนของ Food เช่น  เคร่ืองปรุงรส และเคร่ืองด่ืม สามารถท า
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ก าไรไดป้ระมาณ 20 ลา้นบาทต่อปี  

นายอนุ วอ่งสารกิจ 
(ผูถื้อหุน้) 

ขอสอบถามเพ่ิมเติม ดงัน้ี  

1. บริษทัมีผลกระทบต่ออตัราแลกเปล่ียนอยา่งไรบา้ง บริษทัมี
การวางแผนและป้องกนัความเส่ียงอยา่งไรบา้ง 

2. แผนการลงทุนของบริษทัเป็นอยา่งไร หลงัจากปิดประเทศ 
ราคาไก่ค่อนขา้งฟ้ืน ราคาสุกรเร่ิมฟ้ืน บริษทัมีแผนเติบโต
อยา่งไร 

นางสาวศิริลกัษณ์ ตั้งวบูิลยพ์าณิชย ์
 (กรรมการ) 

 

ช้ีแจง ดงัน้ี 

1. เร่ืองของค่าเงินบริษทัยงัเป็น Net Importer อยู ่เราน าเขา้อยูท่ี่
ร้อยละ 60 และส่งออกอยู่ท่ีร้อยละ 40 ในอนาคตคาดว่า
สัดส่วนจะสามารถท า Natural Hedging ได ้ซ่ึงปกติบริษทัมี
ท า Forward Contact เพ่ือป้องกนัความเส่ียงของค่าเงิน 

2. บริษทัวางแผนงบทุนอยูป่ระมาณ 2,000 -  2,500 ลา้นบาทต่อ
ปี โดยเน้นไปท่ีธุรกิจสุกรและอาหารสัตว์  รวมถึงขยาย
ลงทุนประเทศเวยีดนามดว้ย ในส่วนของธุรกิจอาหารสตัวจ์ะ
เพ่ิมอีก 1 โรงงาน โดยไดสิ้ทธิส่งเสริมการลงทุน (BOI) ท่ี
บริษทัเคยยืน่ขอไว ้

นางสาวบุษกร งามพสุธาดล 
(ผูถื้อหุน้) 

ขอสอบถามว่า ธุรกิจไก่ท่ีแยกเป็นไก่ปรุงสุกและไส้กรอก
สัดส่วนเป็นประมาณเท่าไร และอัตราก าไรขั้นต้นประมาณ
เท่าไหร่  

ธุรกิจไก่ปรุงสุกผลิตเต็มก าลังแล้วหรือไม่ และหากยงัไม่เต็ม
ก าลงัการผลิต เพราะสาเหตุอะไร 

นางสาวศิริลกัษณ์ ตั้งวบูิลยพ์าณิชย ์
 (กรรมการ) 

 

ช้ีแจงวา่ ส าหรับธุรกิจไก่ปรุงสุกและธุรกิจไส้กรอกจะอยูใ่นกลุ่ม
ธุรกิจไก่ โดยปัจจุบนัมีรายไดป้ระมาณร้อยละ 5 ของรายไดร้วม 
ส าหรับธุรกิจไก่ปรุงสุกหากด าเนินการผลิตเต็มก าลงัจะมีอตัรา
ก าไรขั้นตน้อยู่ในระดบัเลข 2 หลกั และธุรกิจไส้กรอกไก่อตัรา
ก าไรขั้นตน้อยูใ่นระดบัดีแต่อาจจะไม่เท่าธุรกิจไก่ปรุงสุก  

ปัจจุบนัธุรกิจไก่ปรุงสุกยงัไม่ด าเนินการผลิตเต็มก าลงัการผลิต 
โดยในปี 2562 มี ก าลงัการผลิตท่ีอยูป่ระมาณร้อยละ 20 และในปี
น้ีคาดวา่จะเพ่ิมข้ึนมาอยูท่ี่ประมาณร้อยละ 40 ของก าลงัการผลิต
รวม 
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นายเพชร นนัทวสิยั 
(กรรมการ) 

 

ขอช้ีแจงเสริมว่า สาเหตุท่ีธุรกิจไก่ปรุงสุกยงัไม่ด าเนินการผลิต
เตม็ก าลงัการผลิต  เน่ืองจากธุรกิจไก่ปรุงสุกเราจะหา Partner ใน
ประเทศญ่ีปุ่นท่ีเขา้มาท างานร่วมกัน ซ่ึงลกัษณะวิธีท างานของ
ญ่ีปุ่นจะค่อย ๆ เรียนรู้ พฒันาผลิตภณัฑ์ร่วมกนั โดยปริมาณผลิต
ของธุรกิจปรุงสุกในปี 2562 -2563 มีจ านวนจาก 5,000 ตนั เป็น 
10,000 ตนั โดยคาดวา่ปีหนา้จะอยูท่ี่ 15,000 ตนั ซ่ึงใชเ้วลาพฒันา
สินคา้ค่อนขา้งนานกวา่จะออกสินคา้จริงได ้บริษทัไม่ไดห้าลูกคา้
หลายราย ในกรณีท่ีส่งออกไปประเทศญ่ีปุ่นบริษทัก็มีลูกคา้เจ้า
เดียว ตอนน้ีตลาดเกาหลีอยูใ่นช่วงด าเนินการเจรจา โดยขั้นตอน
จะคลา้ย ๆ กนั เพราะมีแนวทางการด าเนินธุรกิจท่ีคลา้ยคลึงกนั
กบัญ่ีปุ่น 

นายอภิสิทธ์ิ บูรณกานนท ์
(ผูถื้อหุน้) 

ขอสอบถาม ดงัน้ี 

1. ส าหรับธุรกิจอาหารสตัวจ์ะขยายก าลงัการผลิตเป็นก่ีตนัต่อปี 
โรงงานใหม่อยู่ในจงัหวดัอะไร และอตัราการผลิตปัจจุบนั
อยูท่ี่ประมาณเท่าไหร่  

2. ปัจจุบนัสุกรมีก าลงัการผลิตเท่าไหร่ และมีแผนจะเพ่ิมก าลงั
การผลิตเป็นเท่าไหร่ และตามข่าวจะมีการส่งออกวนัละ 
10,000 ตวั ประกอบกบัราคาสุกรอยูใ่นระดบัสูง จะส่งผลให้
ราคาในไตรมาส 4 ปี 2563 ปรับเพ่ิมข้ึนหรือไม่ อยา่งไร 

3. หาก AFS ยงัคงอยูใ่นระยะเวลา 2 - 3 ปีน้ี ประกอบกบัราคา
หมูยงัอยูใ่นระยะสูง บริษทัมีแผนขยายสุกรพ่อแม่พนัธ์ และ
สุกรขนุอยา่งไรบา้ง 

4. บริษทัมีการลงทุนในประเทศเวียดนามเพ่ิมหรือไม่ อยา่งไร 
สดัส่วนสุกรมีชีวติ และสุกรช าแหละเป็นอยา่งไร 

5. การส่งออกไปยงัตลาดประเทศจีนมีความยัง่ยนืหรือไม่ 

6. การท่ีประเทศองักฤษออกจาก EU ส่งผลกระทบอะไรต่อ
บริษทัหรือไม่ 

นายเพชร นนัทวสิยั 
 (กรรมการ) 

 

ช้ีแจง ดงัน้ี 

1. ธุรกิจอาหารสัตวมี์สัดส่วนประมาณร้อยละ 15 ของรายได้
รวม บริษทัมีลงทุน Tower ใหม่ท่ีโรงงานอาหารสตัว ์จงัหวดั
สุพรรณบุรี โดยก าลงัการผลิตอยูท่ี่ 70,000 ตนัต่อเดือน แต่
เดิมบริษทัมีก าลงัการผลิตอยูท่ี่ 120,000 ตนัต่อเดือน ปัจจุบนั 
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อตัราก าลงัการผลิตอยูท่ี่ร้อยละ 75 ของอตัราเต็มก าลงัการ
ผลิต และจะขยายเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 85 ในอีกประมาณ 2 ปี
ขา้งหน้า ในส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนเพ่ือสนับสนุนการขยายตวัของ
สุกรและไก่ภายในเครือ และมีแผนท่ีจะขายภายนอกเครือ
บริษทั โดยยอดขายนอกบริษทัจะอยูท่ี่ประมาณร้อยละ 30 มี
แผนเติบโตอยูป่ระมาณร้อยละ 15 ต่อปี 

2. ปัจจุบนัก าลงัการผลิตสุกรอยูท่ี่ 90,000 ตวัต่อเดือน ราคาอยู่
ประมาณ 80 บาทต่อกิโลกรัม คร่ึงหน่ึงไปช าแหละ ส่วนอีก
คร่ึงหน่ึงขายเป็นสุกรมีชีวิต ในช่วงไตรมาส 3 ปี 2563 ราคา
ค่อนขา้งดี เน่ืองจากความตอ้งการขาย Food Service และ 
Modern trade ค่อนขา้งมาก ประกอบกบัลูกคา้ท่ีตอ้งการสุกร
มีชีวิตก็ต้องการเยอะเช่นกัน เป็นเหตุผลท่ีหลีกเล่ียงการ
ส่งออกทุกกรณี  เ พ่ือสนับสนุนลูกค้าภายในประเทศ 
โดยประมาณการก าลงัการผลิตของสุกรในปีน้ีในทั้งประเทศ
ไทยจะอยูท่ี่ประมาณ 21 - 22 ลา้นตวั การบริโภคอยูท่ี่ 18 - 
19 ลา้นตวั และควบคุมปริมาณการส่งออกให้อยู่ในระดบัท่ี
เหมาะสม 

3. AFS ควบคุมค่อนขา้งยากในประเทศเวียดนาม และกมัพูชา 
เน่ืองจากส่วนใหญ่เป็นผูป้ระกอบการรายยอ่ย โดยประเทศ
จีนก็ได้รับผลกระทบค่อนข้างมาก อาจจะใช้เวลาฟ้ืนตัว
ประมาณ 2 - 3 ปี ซ่ึงบริษทัมีแผนการขยายสุกรระดบัพนัธ์ุ
และสุกรขนุอยู ่ 

4. บริษทัไดล้งทุนเพ่ิมในฟาร์มทางภาคใตข้องเวียดนามแลว้ 
โดยมุ่งเน้นสถานท่ีไม่ไกลจากเมืองหลวง ซ่ึงปัจจุบันได้
ลงทุนในฟาร์ม และปีหนา้อาจจะลงทุนในธุรกิจอาหารสัตว ์ 
การด าเนินงานเป็นสุกรมีชีวติทั้งหมด เน่ืองจากสุกรช าแหละ
มีข้อจ ากัดในด้านบริหารจัดการ และคนเวียดนามนิยม
รับประทานสุกรร้อน ซ่ึงมีความเส่ียงของคุณภาพสินคา้  

5. บริษทัส่งออกไปประเทศจีนจ านวนไม่มาก ซ่ึงประเทศจีนยงั
เป็นประเทศท่ีมีการบริโภคค่อนข้างมาก และท่ีผ่านมา
บริโภคสุกรมากกวา่ไก่ และตั้งแต่มีโรค AFS มีการบริโภค
ไก่มากกวา่สุกร โดยแนวโนม้น้ีอาจจะยงัคงเป็นลกัษณะน้ีอยู ่

6. ไม่ส่งผลกระทบต่อบริษทั 
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นายปุณณภพ อรรถชยัพานิช 
(ผูถื้อหุน้) 

ขอสอบถามวา่ ทาง CPF ซ้ือ Tesco ไป ส่งผลอยา่งไรกบับริษทั
บา้งหรือไม่ 

ขอสอบถามว่า บริษทัมีออกหุ้นกู้ในสัดส่วนค่อนขา้งสูง แต่มี
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียลดลง บริษทัมีวธีิจดัการอยา่งไร 

นายเพชร นนัทวสิยั 
 (กรรมการ) 

ช้ีแจงวา่ บริษทัมีสัดส่วนการขายไป Tesco ประมาณร้อยละ 15 - 
20 ซ่ึงบริษทัจะวางแผนจดัการโดยกระจายไปช่องทางอ่ืนได ้โดย
ในระยะยาวบริษทัมีแผนท่ีจะลดความเส่ียงทางดา้นน้ี เช่นจะเปิด 
ร้านคา้ 1 - 2 สาขาภายในปีน้ี 

นางสาวศิริลกัษณ์ ตั้งวบูิลยพ์าณิชย ์
 (กรรมการ) 

 

ช้ีแจงวา่ บริษทัมีการออกหุน้กูท่ี้มีหลกัประกนัเป็นการค ้าประกนั
โดย CGIF จ านวน 2,000 ลา้นบาท ในอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.48 
อายหุุ้นกู ้5 ปี อนัดบั rating เป็น AAA ซ่ึงไดอ้ตัราดอกเบ้ียดีกวา่
การกูจ้ากธนาคารพาณิชย ์

มตทิีป่ระชุม  พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัประจ าปี 2562 

หมายเหตุ วาระน้ีเป็นวาระเพ่ือรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 

วำระที ่3 พิจำรณำอนุมัติงบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน และบัญชีก ำไรขำดทุนประจ ำปี 2562 ส ำหรับปีบัญชีส้ินสุด
วนัที ่31 ธันวำคม 2562 

ท่ีปรึกษากฏหมายช้ีแจงวา่ ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ี
มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหำชนจ ำกัด”) และขอ้บังคบัของบริษทั ขอ้ 36 ก าหนดให้
คณะกรรมการบริษทัตอ้งจดัให้มีการจดัท างบแสดงฐานะทางการเงิน และบญัชีก าไรขาดทุนประจ าปี
ของบริษทัเพ่ือเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติั ดงันั้น บริษทัจึงไดจ้ดัท างบแสดงฐานะทาง
การเงิน และบญัชีก าไรขาดทุนประจ าปี 2562 ส าหรับปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ท่ีปรากฏอยู่
ในงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2 (รายงานประจ าปี 2562 และ
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ในรูปแบบรหสัคิวอาร์ (QR Code) ท่ีไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อ
หุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบบัน้ี โดยงบแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีก าไรขาดทุนประจ าปี 
2562 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ดงักล่าว ไดผ้า่นการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตจากบริษทั 
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั (“KPMG”) ซ่ึงผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และ
ไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทัแลว้ 

ประธานฯ จึงไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและอนุมติัเร่ืองดงักล่าว 
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ทั้งน้ี ผูถื้อหุน้มีค าถามเก่ียวกบัวาระน้ี ดงัน้ี 

นายอนุ วอ่งสารกิจ 
(ผูถื้อหุน้) 

ขอสอบถาม ดงัน้ี 

1.  ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญเพ่ิมข้ึนเกิดจากสาเหตุใด 

2. ค่าเผื่อการดอ้ยค่าสินทรัพยชี์วภาพค านวณมาอยา่งไร 

3. ลูกหน้ีการค้าบางส่วนไปอยู่ในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
เพราะเหตุใด 

4. อตัราส่วน DE เพ่ิมสูงข้ึนเพราะเหตุใด 

5. มาตรฐาน IFRS 9 และ 16 ส่งผลต่อบริษทัหรือไม่ อยา่งไร 

นางสาวศิริลกัษณ์ ตั้งวบูิลยพ์าณิชย ์
 (กรรมการ) 

ช้ีแจง ดงัน้ี 

1. ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญท่ีเ พ่ิมข้ึนมาจาก รายการพิเศษ
ประมาณ 100 ลา้นบาท เกิดจากลูกหน้ี 1 ราย ท่ีมีปัญหาทาง
การเงิน และตั้งตามนโยบายของบริษทั  

2. ประมาณการมูลค่ายติุธรรม โดยใชร้าคาท่ีจะขายได ้ณ ส้ิน
งวดมาค านวณ 

3. เป็นลูกหน้ีท่ีเคยเป็นบริษทัย่อยของบริษทั เลยยงัคงไดรั้บ 
Credit Term พิเศษ 

4. บริษทัมีการประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล แต่ ณ วนั
ส้ินงวดยงัไม่ถึงวนัจ่ายเงินปันผล จึงตอ้งบนัทึกเป็นเงินปัน
ผลคา้งจ่าย ท าใหห้น้ีสินรวมของบริษทัเพ่ิมข้ึน 

5. ไม่ไดก้ระทบอยา่งมีนยัส าคญั  

มตทิีป่ระชุม  อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทุนประจ าปี 2562 ส าหรับปีบัญชีส้ินสุดวนัท่ี  
31 ธนัวาคม 2562 ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

มตทิีล่ง 
จ ำนวนเสียงทีล่งมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 
ร้อยละของผู้ถือหุ้นซ่ึงมำประชุม

และออกเสียงลงคะแนน 
เห็นดว้ย 4,747,683,779 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 - 
บตัรเสีย 0 - 

หมายเหตุ มติในวาระน้ีจะตอ้งได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 



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 

 

14 
 

วำระที ่4 พจิำรณำอนุมตักิำรจดัสรรก ำไรเพือ่เป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย และรับทรำบกำรจ่ำยเงนิปันผลระหว่ำง
กำล 

ท่ีปรึกษากฏหมายช้ีแจงวา่ ตามมาตรา 115 และ 116 แห่งพ.ร.บ. บริษทัมหาชนจ ากดั และขอ้บงัคบัของ
บริษทั ขอ้ 44 และ 45 ก าหนดว่า ในกรณีท่ีบริษทัยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู ่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล 
ส าหรับกรณีท่ีบริษทัมีก าไร บริษทัตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกวา่
ร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี หักดว้ยขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่
นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยบริษทัจะจดัสรรเงินจ านวน 51,558,371 บาท เป็นทุนส ารอง
ตามกฎหมาย  

ทั้งน้ี ส าหรับผลการด าเนินงานปี 2562 บริษทัไดด้ าเนินการจ่ายปันผลระหวา่งกาลจ านวนทั้งส้ิน 3 คร้ัง
คือ (1) การจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 - 30 มิถุนายน 2562 ในอตัรา
หุน้ละ 0.07 บาทต่อหุน้ รวมเป็นเงิน 392,530,088 บาท เม่ือวนัท่ี 5 กนัยายน 2562 (2) การจ่ายเงินปันผล
จากผลด าเนินงานปี 2562 ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 - 31 ธนัวาคม 2562 ในอตัราหุ้น 0.055 บาท รวม
เป็นเงิน 308,416,498 บาท เม่ือวนัท่ี 10 เมษายน 2563 และ (3) การจ่ายเงินปันผลกรณีพิเศษจากผล
ด าเนินงานปี 2562 ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 - 31 ธนัวาคม 2562 ในอตัราหุ้นละ 0.145 บาทต่อหุ้น 
รวมเป็นเงิน 813,098,039 บาท เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2563  

ดงันั้น บริษทัไดจ่้ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2562 รวมทั้งส้ินในอตัราหุ้นละ 0.27 บาท 
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน 1,514,044,625 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 146.83 ของก าไรสุทธิหลงัหกัภาษี
จากงบเฉพาะกิจการและหลงัหักเงินส ารองต่าง ๆ โดยเงินปันผลดงักล่าวจะถูกหัก ภาษี ณ ท่ีจ่าย ตามท่ี
กฎหมายก าหนด ซ่ึงเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทั 

ประธานฯ จึงไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและอนุมติัเร่ืองดงักล่าว 

ทั้งน้ี ผูถื้อหุน้มีค าถามเก่ียวกบัวาระน้ี ดงัน้ี 

นายอนุ วอ่งสารกิจ 
(ผูถื้อหุน้) 

ขอสอบถามวา่ การไดรั้บสิทธิส่งเสริมการลงทุน (BOI) ส่งผล
ต่อเครดิตเงินปันผลหรือไม่ และบริษทัเหลือสิทธิการใชอี้กก่ีปี 

นางสาวศิริลกัษณ์ ตั้งวบูิลยพ์าณิชย ์
 (กรรมการ) 

ช้ีแจงว่า ถา้จ่ายเงินปันผลจากก าไร BOI ผูถื้อหุ้นจะได้รับ
ประโยชน์ยกเวน้ภาษี โดยสิทธิส่งเสริมการลงทุน (BOI) ของ
บริษทัจะเหลือประมาณ 2 ปี  
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มตทิีป่ระชุม  อนุมติัการจดัสรรก าไรเพ่ือเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลดว้ย
คะแนนเสียง ดงัน้ี 

มตทิีล่ง 
จ ำนวนเสียงทีล่งมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 
ร้อยละของผู้ถือหุ้นซ่ึงมำประชุม

และออกเสียงลงคะแนน 
เห็นดว้ย 4,747,683,793 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 - 
บตัรเสีย 0 - 

หมายเหตุ มติในวาระน้ีจะตอ้งได้รับการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วำระที ่5 พจิำรณำอนุมตักิำรแต่งตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรทีต้่องพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ 

 ท่ีปรึกษากฏหมายช้ีแจงวา่ ตามมาตรา 71 แห่งพ.ร.บ. บริษทัมหาชนจ ากดั และขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 
17 ก าหนดวา่ ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 ของ
จ านวนกรรมการในขณะนั้น ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดย
จ านวนท่ีใกลท่ี้สุดกบัส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระนั้น อาจไดรั้บเลือกตั้งเขา้มา
ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการใหม่ได ้

 ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 ของบริษทั มีกรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ
จ านวน 3 ท่าน ดงัน้ี 

 1) นายชยัภทัร ศรีวสิารวาจา  

 2) นายประสิทธ์ิ วสุภทัร 

 3) นางสาวศิริลกัษณ์ ตั้งวบูิลยพ์าณิชย ์  

 ทั้งน้ี นายชยัภทัร ศรีวสิารวาจา แจง้ใหท่ี้ประชุมคณะกรรมการทราบวา่ติดภารกิจส่วนตวั จึงไม่ประสงค์
ท่ีจะกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทั 

โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาแลว้วา่ นายประสิทธ์ิ วสุภทัร และนางสาว
ศิริลกัษณ์ ตั้ งวิบูลยพ์าณิชย ์เป็นผูมี้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญอนัเป็น
ประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม
พระราชบญัญติับริษทัมหาชนและพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ี
ไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม) ตลอดจนประกาศท่ีเก่ียวขอ้ง นอกจากน้ี ส าหรับผูด้  ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ
อิสระ ก็เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติัความเป็นกรรมการอิสระตามขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ซ่ึงสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามเกณฑ์ท่ี
เก่ียวขอ้ง และมีความเหมาะสมท่ีจะด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท ดังนั้น คณะกรรมการบริษทัจึง
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เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2563 แต่งตั้งบุคคลดงัต่อไปน้ีกลบัเขา้เป็นเป็น
กรรมการของบริษทัอีกวาระหน่ึง 

ประธานฯ จึงไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและอนุมติัเร่ืองดงักล่าว 

ทั้งน้ี ผูถื้อหุน้มีค าถามเก่ียวกบัวาระน้ี ดงัน้ี 

นายอนุ วอ่งสารกิจ 
(ผูถื้อหุน้) 

ขอสอบถามว่า บริษัทเปล่ียนรูปแบบการจ่ายเ งินปันผล
กรรมการเพราะอะไร 

นางสาวศิริลกัษณ์ ตั้งวบูิลยพ์าณิชย ์
 (กรรมการ) 

ช้ีแจงวา่ บริษทัไดเ้ปล่ียนรูปแบบการจ่ายเงินโบนสักรรมการให้
สอดคลอ้งกับผลประกอบการบริษทั โดยไดศึ้กษาจากบริษทั
มหาชนส่วนใหญ่มีวิธีด าเนินการตามน้ี โดยแตกต่างกันท่ี
สดัส่วนท่ีจ่าย  

มตทิีป่ระชุม  อนุมติัการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งพน้จากต าแหน่งตามวาระ จ านวน 2 ราย คือ (1) นาย
ประสิทธ์ิ วสุภทัร (2) นางสาวศิริลกัษณ์ ตั้งวิบูลยพ์าณิชย ์กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง 
ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

5.1 นายประสิทธ์ิ วสุภทัร 

มตทิีล่ง 
จ ำนวนเสียงทีล่งมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 
ร้อยละของผู้ถือหุ้นซ่ึงมำ

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
เห็นดว้ย 4,747,693,796 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 - 
บตัรเสีย 0 - 

5.2 นางสาวศิริลกัษณ์ ตั้งวบูิลยพ์าณิชย ์

มตทิีล่ง 
จ ำนวนเสียงทีล่งมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 
ร้อยละของผู้ถือหุ้นซ่ึงมำ

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
เห็นดว้ย 4,743,331,597 99.9081 

ไม่เห็นดว้ย 4,362,200 0.0919 
งดออกเสียง 0 - 
บตัรเสีย 0 - 

หมายเหตุ มติในวาระน้ีจะตอ้งได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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วำระที ่6 พจิำรณำอนุมตักิ ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2563 

 ท่ีปรึกษากฏหมายช้ีแจงวา่ ตามมาตรา 90 แห่งพ.ร.บ. บริษทัมหาชนจ ากดั และขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 
22 ก าหนดวา่ กรรมการมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนจากบริษทัในรูปของเงินรางวลั เบ้ียประชุม บ าเหน็จ 
โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืน ตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะพิจารณา โดยจากการ
พิจารณาคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และ
กรรมการชุดยอ่ยของบริษทั ประจ าปี 2563 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั  

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

ค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการบริษทั 

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

ค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

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

ค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ต ำแหน่ง ค่ำเบีย้ประชุมคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำ
ค่ำตอบแทน/คร้ัง 

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

35,000 บาท/คน/คร้ัง 

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 25,000 บาท/คน/คร้ัง 

ค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการบรรษทัภิบาล 

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

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

โบนสักรรมการ  

ต ำแหน่ง ค่ำตอบแทนรำยปี 
ประธานกรรมการ ไม่เกินร้อยละ 0.15 ของเงินปันผลท่ีมีการจ่าย

ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ กรรมการบริษทั 

ทั้งน้ี บริษทัไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อ่ืน ๆ ใหแ้ก่กรรมการบริษทัและคณะกรรมการ
ชุดยอ่ย นอกเหนือจากค่าตอบแทนท่ีระบุไวข้า้งตน้ 

นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัใหน้ าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณามอบอ านาจให้
คณะกรรมการบริษทัเป็นผูจ้ดัสรรเงินจ านวนดงักล่าวให้แก่กรรมการแต่ละราย และกรรมการชุดย่อย
อ่ืนๆ ภายใตว้งเงิน ท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้  

ประธานฯ จึงไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและอนุมติัเร่ืองดงักล่าว 

มตทิีป่ระชุม  อนุมติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

มตทิีล่ง 
จ ำนวนเสียงทีล่งมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 
ร้อยละของผู้ถือหุ้นซ่ึงมำประชุม 

เห็นดว้ย 4,743,179,697 99.9049 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 4,514,100 0.0951 
บตัรเสีย 0 0.0000 

หมายเหตุ มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงสองในสามของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 

วำระที ่7  พจิำรณำอนุมตักิำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก ำหนดค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชี ส ำหรับปี 2563 

ท่ีปรึกษากฏหมายช้ีแจงวา่ ตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษทัมหาชนจ ากดั และขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 
36 ก าหนดใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้แต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทั
ทุกรอบปีบญัชี ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาแลว้เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณา
อนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจาก KPMG เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2563  โดยก าหนดให้ผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงดงัต่อไปน้ี เป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็น
ต่องบการเงินของบริษทั 
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1.  นายวรีะชยั  รัตนจรัสกลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4323 (ไดรั้บ
การแต่งตั้ งเป็นผู ้สอบบัญชีของบริษัท และเป็น
ผูส้อบบญัชีซ่ึงลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทั
มาแลว้เป็นระยะเวลา 4 ปี ตั้งแต่ปี 2559) และ/หรือ 

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

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

ทั้งน้ี การพิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2563 ขา้งตน้ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัได้
พิจารณาคดัเลือกจากผูส้อบบญัชีซ่ึงไดเ้สนอราคาค่าสอบบญัชีและขอบเขตการด าเนินงานมายงับริษทั 
โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาถึงคุณสมบติัและประสบการณ์การท างานของผูส้อบบญัชี ซ่ึง
ภายหลงัจากการพิจารณาเห็นวา่ KPMG เป็นส านกังานสอบบญัชีท่ีมีความเป็นอิสระ มีความเช่ียวชาญ
ในการสอบบญัชี และค่าสอบบญัชีท่ีเสนอมีความเหมาะสม ทั้งน้ี ผูส้อบบญัชีทั้ง 3 ท่านดงักล่าว ไม่มี
ความสัมพนัธ์ หรือมีส่วนไดเ้สียกบับริษทั บริษทัยอ่ยของบริษทั กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูถื้อหุ้นราย
ใหญ่ หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว โดยผูส้อบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอมานั้น จะเป็น
ผูส้อบบญัชีรายเดียวกบัผูส้อบบญัชีของบริษทัยอ่ยดว้ย 

อน่ึง ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีท่ีมีรายนามขา้งตน้ ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ให ้KPMG แต่งตั้งผูส้อบบญัชี
รายอ่ืนของ KPMG เขา้ท าหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัแทนได ้

นอกจากน้ี เห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทั
และบริษทัย่อย ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 
12,570,000 บาท ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผา่นมาเน่ืองจากบริษทัยอ่ยของบริษทัเพ่ิมข้ึน  

ทั้งน้ี ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทัและบริษทัยอ่ยประจ าปี 2563 มีจ านวนไม่เกิน 12,570,000  บาท 
เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2562 มีจ านวนไม่เกิน 11,450,000 บาท ส าหรับค่าบริการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
สอบบญัชีในปี 2563 จะมีจ านวนไม่เกิน 850,000 บาท และในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมาบริษทัมีค่าบริการอ่ืน
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสอบบญัชีจ านวน 820,000 บาท 

ทั้งน้ี ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทัประจ าปี 2563 มีจ านวนไม่เกิน 2,840,000  บาท เม่ือเปรียบเทียบ
กบัปี 2562 มีจ านวนไม่เกิน 2,640,000 บาท ส าหรับค่าบริการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสอบบญัชีในปี 2563 
จะมีจ านวนไม่เกิน 245,000 บาท และในรอบปีบญัชีท่ีผ่านมาบริษทัมีค่าบริการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
สอบบญัชีจ านวน 215,000 บาท 



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 

 

20 
 

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

ประธานฯ จึงไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและอนุมติัเร่ืองดงักล่าว 

ทั้งน้ี ผูถื้อหุน้มีค าถามเก่ียวกบัวาระน้ี ดงัน้ี 

นายอนุ วอ่งสารกิจ 
(ผูถื้อหุน้) 

ขอสอบถามวา่ ค่าสอบบญัชีเพ่ิมข้ึนเกิดจากสาเหตุใด และบริษทั
ไดมี้การตอ่รองแลว้หรือไม่ 

นางสาวศิริลกัษณ์ ตั้งวบูิลยพ์าณิชย ์
 (กรรมการ) 

ช้ีแจงว่า ค่าสอบบญัชีท่ีเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากมีบริษทัใหม่เพ่ิมข้ึน 2 
บริษทัคือ FBC และ FBC EXIM รวมทั้งมีมาตรฐานบญัชีใหม่ 2 
มาตรฐาน ซ่ึงบริษทัไดมี้การเจรจาต่อรองแลว้ 

มตทิีป่ระชุม  อนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ส าหรับปี 2563 ดว้ยคะแนนเสียง 
ดงัน้ี 

มตทิีล่ง 
จ ำนวนเสียงทีล่งมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 
ร้อยละของผู้ถือหุ้นซ่ึงมำประชุม

และออกเสียงลงคะแนน 
เห็นดว้ย 4,747,693,797 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 - 
บตัรเสีย 0 - 

หมายเหตุ มติในวาระน้ีจะต้องได้รับการอนุมติัด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วำระที ่8 พจิำรณำอนุมตักิำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้ในวงเงนิไม่เกนิ 10,000 ล้ำนบำท 

ท่ีปรึกษากฎหมายช้ีแจงวา่ ตามท่ีบริษทัมีนโยบายขยายธุรกิจ และแผนการลงทุนต่าง ๆ เพ่ือท าให้บริษทั
มีแหล่งเงินทุนเพ่ือใชใ้นการด าเนินงานของบริษทัในอนาคตเพ่ิม และเพ่ือน าไปใชใ้นวตัถุประสงคอ่ื์น ๆ 
จึงเห็นสมควรให้มีการออกและเสนอขายหุ้นกูข้องบริษทัเพ่ิมอีกจ านวน 4,000 ลา้นบาท จากวงเงินเดิม
ไม่เกิน 6,000 ลา้นบาท รวมเป็นวงเงินใหม่ไม่เกิน 10,000 ลา้นบาท 

วตัถุประสงคข์องการ
ใชเ้งิน 

: เพ่ือขยายธุรกิจของบริษัท และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทใน
อนาคต 

ประเภทหุน้กู ้ : หุ้นกูทุ้กประเภทและรูปแบบ ซ่ึงอาจเป็นหุ้นกูด้อ้ยสิทธิหรือไม่ดอ้ยสิทธิ
ชนิดทยอยคืนเงินตน้ หรือคืนเงินตน้คร้ังเดียวเม่ือครบก าหนดไถ่ถอน มี
ประกันหรือไม่มีประกัน มีหรือไม่มีผู ้แทนผู ้ถือหุ้นกู้ หรือเป็นหุ้นกู้
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อนุพนัธ์ ทั้งน้ี ข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและ
เสนอขายหุน้กูใ้นแต่ละคราว 

มูลค่ารวมของหุน้กู ้ : ไม่เกิน 10,000,000,000 บาท หรือในสกลุเงินอ่ืนในจ านวนท่ีเทียบเท่า 

ทั้งน้ี บริษทัสามารถออกและเสนอขายหุ้นกูเ้พ่ิมเติม และ/หรือ ออกและ
เสนอขายหุน้กูเ้พ่ือทดแทนหุน้กูเ้ดิมท่ีมีการไถ่ถอนไปแลว้ไดภ้ายในวงเงิน
ดังกล่าว โดยวงเงินต้นของหุ้นกู้ท่ีบริษัทออกจ าหน่ายแล้วในขณะใด
ขณะหน่ึงจะตอ้งมีจ านวนเงินไม่เกินวงเงินดงักล่าว 

การเสนอขาย : เสนอขายหุน้กูใ้นคราวเดียวหรือหลายคราว และ/หรือ เป็นโครงการ และ/
หรือ ในลักษณะหมุนเวียน ( revolving) ภายในประเทศ หรือใน
ต่างประเทศต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายให้แก่ผูล้งทุนโดย
เฉพาะเจาะจง และ/หรือ เสนอขายให้แก่ผูล้งทุนประเภทสถาบนัและ/หรือ
ผูล้งทุนรายใหญ่ทั้งหมด หรือบางส่วน ซ่ึงอาจแบ่งเป็นการเสนอขายใน
คร้ังเดียว หรือหลายคร้ังก็ไดต้ามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์(“คณะกรรมกำร ก.ล.ต.”) และ/หรือ ส านักงาน 
ก.ล.ต. และ/หรือ กฎระเบียบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีผลใชบ้งัคบัในขณะท่ี
ออกและเสนอขายหุน้กูน้ั้น 

อตัราดอกเบ้ีย : ข้ึนอยู่กบัสภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้น ๆ หรือตาม
ขอ้ตกลงและเง่ือนไขของหุ้นกู้ท่ีได้ออกในคราวนั้น ทั้ งน้ี ให้อยู่ภายใต้
บังคับของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ ส านักงาน ก.ล.ต.  
และ/หรือ ประกาศหรือกฎระเบียบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีผลใช้บังคบัใน
ขณะท่ีออกและเสนอขายหุน้กูใ้นแต่ละคราว 

อาย ุ : ส าหรับหุน้กูร้ะยะสั้นไม่เกิน 270 วนั และส าหรับหุ้นกูร้ะยะยาวไม่เกิน 10 
ปี โดยข้ึนอยู่กบัสภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายหุ้นกู ้หรือตาม
ขอ้ตกลงและเง่ือนไขของหุ้นกู้ท่ีได้ออกในคราวนั้น ทั้ งน้ี ให้อยู่ภายใต้
บงัคบัของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ ส านกังาน ก.ล.ต. และ/
หรือ ประกาศหรือกฎระเบียบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีผลใชบ้งัคบัในขณะท่ี
ออกและเสนอขายหุน้กูใ้นแต่ละคราว 

การไถ่ถอนก่อน
ก าหนด 

: ผูถื้อหุน้กูอ้าจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุน้กูคื้นก่อนก าหนด ทั้งน้ี เป็นไป
ตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขในการออกหุน้กูใ้นแต่ละคราว 

เง่ือนไขอ่ืน ๆ : มอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร 
และ/หรือ บุคคลท่ีคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหาร มอบหมาย มีอ านาจด าเนินการดงัต่อไปน้ี 

1) ก าหนดรายละเอียดต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับหุ้นกู้ ข้อจ ากัดและ
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เง่ือนไขอ่ืน ๆ ของหุน้กู ้เช่น ประเภท หรือชนิดของหุ้นกูท่ี้จะออก
ในแต่ละคร้ัง มูลค่าท่ีตราไว ้ราคาเสนอขายต่อหน่วย อตัราดอกเบ้ีย  
การแต่งตั้ งผู ้แทนผู ้ถือหุ้นกู้ วิธีการออกและเสนอขาย วิธีการ
จดัสรร รายละเอียดการเสนอขาย การไถ่ถอนก่อนก าหนด และ
การจดทะเบียนในตลาดรองใด ๆ (ถ้ามี) รวมทั้ งก าหนดหรือ
เปล่ียนแปลงเง่ือนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับการ
ออกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละประเภท แต่ละชนิดในแต่ละคร้ัง 
รวมทั้ งให้มีอ านาจในการด าเนินการใด ๆ อันจ าเ ป็น และ
เก่ียวเน่ืองกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้ น ๆ ให้ส าเร็จและ
เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด  

2) แต่งตั้งท่ีปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผูจ้ดัจ าหน่ายและรับประกนั 
การจดัจ าหน่าย และ/หรือ สถาบันการจดัอนัดับความน่าเช่ือถือ
ของผูอ้อกหลกัทรัพย ์และ/หรือ หลกัทรัพย ์และ/หรือ บุคคลอ่ืนใด
ในกรณีท่ีจะตอ้งมีการแต่งตั้งตามกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งหรือในกรณี
อ่ืนใดตามท่ีเห็นควร 

3) ติดต่อ  เจรจา เข้าท า  ลงนาม แก้ไขในสัญญา Underwriting 
Agreement หรือสัญญา Placement Agreement และ/หรือสัญญา
อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และ/หรือ เอกสารต่าง ๆ รวมถึงติดต่อให้ขอ้มูล 
ยื่นค าขอและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ กับส านักงาน ก.ล.ต.  
และ/หรือ หน่วยงานอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง และ/หรือ บุคคลอ่ืนใดท่ี
เ ก่ียวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว ตลอดจน
ด าเนินการใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งหรือจ าเป็นไดทุ้กประการตามท่ีเห็น
ควร เป็นตน้ 

ประธานฯ จึงไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและอนุมติัเร่ืองดงักล่าว 

ทั้งน้ี ผูถื้อหุน้มีค าถามเก่ียวกบัวาระน้ี ดงัน้ี 

นายอนุ วอ่งสารกิจ 
(ผูถื้อหุน้) 

ขอสอบถามว่า หุ้นกู้ในส่วนน้ีใช้เพื่อวตัถุประสงค์ใด อัตรา
ดอกเบ้ีย และ Credit Rating เป็นอยา่งไร 

นางสาวศิริลกัษณ์ ตั้งวบูิลยพ์าณิชย ์
(กรรมการ) 

ช้ีแจงวา่ วตัถุประสงคห์ลกัเพื่อการลงทุนในปีหนา้และปีต่อๆไป 
รวมทั้งใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียน อตัราดอกเบ้ียเป็นอตัราตลาด 
และไม่ตอ้งมีหลกัทรัพยค์  ้ าประกนั ส าหรับ Credit Rating ใน
ปัจจุบนัของบริษทัคือ BBB- โดยคาดวา่จะมีแนวโนม้พฒันาข้ึน
ได ้



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 
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มตทิีป่ระชุม  อนุมติัพิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขายหุ้นกูใ้นวงเงินไม่เกิน 10,000 ลา้นบาท ดว้ยคะแนนเสียง 
ดงัน้ี 

มตทิีล่ง 
จ ำนวนเสียงทีล่งมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 
ร้อยละของผู้ถือหุ้นซ่ึงมำประชุม
และมสิีทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 4,743,179,709 99.9049 
ไม่เห็นดว้ย 4,514,101 0.0951 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 0.0000 

หมายเหตุ มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการรับรองดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของผูถื้อ
หุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วำระที ่9  พจิำรณำเร่ืองอืน่ ๆ (ถ้ำม)ี 

ประธานท่ีประชุมช้ีแจงวา่ วาระน้ีเป็นการเปิดโอกาสใหก้บัผูถื้อหุน้เสนอเร่ืองอ่ืนท่ีนอกเหนือจากวาระท่ี
ก าหนดไวใ้นหนังสือเชิญประชุม โดยการเสนอเร่ืองอ่ืนใดนั้น ให้อยู่ภายใตห้ลกัเกณฑ์และวิธีการท่ี
กฏหมายก าหนด 

หมายเหตุ วาระน้ีไม่มีพิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ 

 

ทั้งน้ี ไม่มีผูถื้อหุน้ใดมีค าถามเพ่ิมเติม 

 

ปิดประชุมเวลา 12.30 น.   

  

 

 (นายชยัภทัร ศรีวสิารวาจา) 

ประธานท่ีประชุม 


