
 

รายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าป ี2563 
วนัศกุรท์ี ่3 กรกฎาคม 2563 

    เวลา 10.00 น.  
ณ ห้องประชมุชัน้ 3 บรษิทั น้ ามนัพชืไทย จ ากดั (มหาชน) 

 
  
กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 
 

1. นายสมพล เกียรติไพบูลย์ ประธานกรรมการ (อิสระ)  
2. นายบวร วงศ์สินอุดม รองประธานกรรมการ 
3. นายอภิชาติ      จีระพันธุ์ กรรมการ (อิสระ) 
4. ดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุล กรรมการ (อิสระ) 
5. รศ.น.สพ.กิจจา อุไรรงค์ กรรมการ (อิสระ) 
6. นายวิชิต วิทยฐานกรณ์ กรรมการ 
7. นางสาวอรัญญา วิทยฐานกรณ์ กรรมการ 
8. นายวิชัย  วิทยฐานกรณ์ กรรมการ 
9. นายวัชร วิทยฐานกรณ์ กรรมการ 
10. นายพาชัย จันทร์พิทักษ์ กรรมการ 
11. นายเอกรัฐ วงศ์ศุภชาติกุล กรรมการ 
12. นายวรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรม กรรมการ 

 
นายสมพล เกียรติไพบูลย์ ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม นางสาวคณัฐศร บัณฑิตเนตร์ เลขานุการ

บริษัท ท าหน้าที่เลขานุการที่ประชุม 
เลขานุการที่ประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีทุนจดทะเบียน 808,610,985 บาท และมีทุนจดทะเบียน

ช าระแล้วจ านวน 808,610,985 บาท แบ่งเป็น 808,610,985 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท การประชุมคร้ังนี้มีผู้ถือหุ้น
มาประชุมด้วยตนเอง 39 ราย ถือหุ้นรวม 195,145,452 หุ้น โดยการมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนจ านวน 988 ราย 
ถือหุ้นรวม 338,197,771 หุ้น นับจ านวนไม่น้อยกว่า 25 ราย เป็นจ านวนหุ้นที่ถือรวมกันทั้งสิ้น 533,343,223 หุ้น คิดเป็น 
ร้อยละ 65.9579 ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท ซึ่งถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท  
ข้อ 25 

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 

เลขานุการที่ประชุมกล่าวเรียนเชิญ นายสมพล เกียรติไพบูลย์ ประธานกรรมการ กล่าวเปิดประชุม 
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ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียง  
และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ที่ผ่านมา ท าให้บริษัทต้องเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นออกไป 
อย่างไม่มีก าหนด อย่างไรก็ดี ขณะนี้สถานการณ์เริ่มดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ยังมีความไม่น่าไว้วางใจ ดังนั้น การจัดประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นประจ าปี 2563 ในวันนี้ บริษัทยังคงมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ซึ่งอาจจะท าให้ผู้ถือหุ้นไม่ได้รับความ
สะดวกเท่าที่ควร บริษัทขออภัยท่านผู้ถือหุ้นมา ณ ที่นี้ด้วย  

ประธานฯ กล่าวแนะน าคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร ตัวแทนผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย 
และผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้ 

ในการประชุมวันนี้ นางสาวสุดารัตน์ วิทยฐานกรณ์ ประธานที่ปรึกษาบริษัท ขอลาประชุม เนื่องจากติดภารกิจส าคัญ 
 คณะกรรมการบริษัท จ านวน 12 คน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ จ านวน 12 คน (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100  
ของจ านวนกรรมการทั้งหมด) ดังนี้ 

1. นายสมพล  เกียรติไพบูลย์ ประธานกรรมการ (อิสระ)  
    ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และก าหนดค่าตอบแทน  
    กรรมการตรวจสอบ 

2. นายบวร    วงศ์สินอุดม รองประธานกรรมการ   
ประธานคณะกรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง และ
ก ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (ESRC) 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ 

3. นายอภิชาติ   จีระพันธุ์ กรรมการ (อิสระ)  
ประธานกรรมการตรวจสอบ  
กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และก าหนดค่าตอบแทน 

4. ดร.ชัยพัฒน์   สหัสกุล กรรมการ (อิสระ)  
กรรมการตรวจสอบ  
กรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง และก ากับการ
ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (ESRC) 

5. รศ.น.สพ.กิจจา   อุไรรงค์ กรรมการ (อิสระ)  
กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และก าหนดค่าตอบแทน 

6. นายวิชิต วิทยฐานกรณ์ กรรมการ 
7. นางสาวอรัญญา   วิทยฐานกรณ์ กรรมการ  

กรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง และก ากับการ
ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (ESRC) 

8. นายวิชัย วิทยฐานกรณ์ กรรมการ 
9. นายวัชร วิทยฐานกรณ์ กรรมการ  

10. นายพาชัย จันทร์พิทักษ์ กรรมการ  
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11. นายเอกรัฐ  วงศ์ศุภชาติกุล กรรมการ 
12. นายวรวุฒิ  ตั้งพิรุฬห์ธรรม กรรมการ 

 

ส าหรับการประชุมครั้งนี้ มีผู้บริหารที่ดูแลงานด้านต่างๆ เข้ามานั่งร่วมประชุมด้วย โดยผู้บริหารสูงสุดทางด้าน
การเงินของบริษัท คือ นางสาวสุนันทา ไตรเทพาภิรักษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน 

นอกจากนั้น บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด (ในฐานะผู้สอบบัญชีของบริษัท) ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุม 
จ านวน 2 คน คือ  

1. นางสาวศิราภรณ์ เอ้ืออนันต์กุล    
2. นางสาวอภิญญา ธรรมธนปัญญา   

ตัวแทนที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จ ากัด จ านวน 2 คน คือ  
1. นางพรภินันท์ อัศววัฒนาพร    ทนายความหุ้นส่วน 
2. นางสาวนฤมล ชิณะวงศ์         ทนายความ 

เพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และแนวทางในการก ากับหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
และส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) เพื่อให้การประชุมเป็นไปโดยโปร่งใส  
เป็นธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น การประชุมในทุกระเบียบวาระที่มีการออกเสียงลงคะแนนเสียง บริษัทได้เชิญ 
นางสาวนฤมล ชิณะวงศ์ ตัวแทนจากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จ ากัด ท าหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียง 

นอกจากนี้  สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยได้ จัดส่งอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือ หุ้นเข้าร่วมประชุมครั้ งนี้  คือ  
นายพุฒินาท พุฒินาทวรรณ ในฐานะผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท  

บริษัทได้จัดเจ้าหน้าที่ของบริษัทจ านวน 4 คน เพื่อด าเนินการประมวลผลคะแนน  
ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม เลขานุการที่ประชุมได้เชิญให้ท่านผู้ถือหุ้นรับชมวีดิทัศน์อธิบายเกี่ยวกับ

ขั้นตอนการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 การออกเสียงลงคะแนน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด มาตรา 107 (1) และข้อบังคับของบริษัท  

ข้อ 27 (1) ก าหนดว่า มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีปกตินั้น ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน โดยให้นับ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด  

 กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อ่ืนมาประชุมแทน ให้ถือว่าผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนคะแนนเสียงที่
ผู้ถือหุ้นซึ่งมอบฉันทะมีอยู่ ทั้งนี้ ให้ถือการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ที่ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ 
เป็นคะแนนเสียงที่ใช้นับมติในที่ประชุม 

 ผู้มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุม และการออกคะแนนเสียงลงคะแนน  
ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

 การออกเสียงลงคะแนนตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก และแบบ ข จะไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
ได้ ส่วนการออกเสียงลงคะแนนตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค จะสามารถแบ่งคะแนนเสียงได้ ซึ่งจะใช้เฉพาะในกรณีที่เป็นผู้ถือหุ้น
ต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเท่านั้น 

 ณ ตอนลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน จะได้รับบัตรลงคะแนนเสียงครบถ้วนทุกวาระ โดยบัตร
ลงคะแนนเสียงจะระบุรายละเอียดจ านวนเสียงของผู้ถือหุ้น และมีช่องลงคะแนนเสียงจ านวน 3 ช่อง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
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และงดออกเสียง เมื่อสิ้นสุดแต่ละวาระ บริษัทขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เพื่อให้การลงคะแนนเสียงเป็นไปด้วยความ
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  

 บริษัทน าระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการลงคะแนนเสียง ส าหรับการออกเสียงลงคะแนนในวาระเพื่อพิจารณาทุก
วาระ เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นย า ตามแนวทางที่คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ก าหนด ผู้ถือหุ้นท่านที่ไม่เห็นด้วย หรือมี
ความประสงค์งดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในช่องไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเท่านั้น แล้วแจ้งเจ้าหน้าที่ของบริษัท   
เพื่อรวบรวมบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นมาบันทึกในการลงคะแนนเสียง โดยบริษัทจะน าบัตรลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย 
และงดออกเสียง หักออกจากเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือเป็นมติผู้ลงคะแนนเสียงเห็นด้วยใน
วาระนั้นๆ 

 บัตรลงคะแนนเสียงที่ถูกต้อง คือ บัตรที่ลงคะแนนเสียงในช่อง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงช่องเดียว
เท่านั้น และมีลายมือชื่อของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะในช่องที่ระบุไว้ 

 ส าหรับบัตรลงคะแนนที่มีการท าเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือบัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่า หรือแสดง
ความจ านงค์ไม่ชัดเจน และไม่มีลายมือชื่อก ากับจะถือเป็นบัตรเสีย และไม่นับเป็นคะแนนเสียงในมตินั้นๆ ดังนั้น หากผู้เข้าร่วม
ประชุมต้องการแก้ไขให้ขีดฆ่าของเดิม และลงลายมือชื่อก ากับเพื่อมิให้เป็นบัตรเสีย 

 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นจะไม่อยู่ในห้องประชุมระหว่างการประชุมในวาระใด และต้องการจะรัก ษาสิทธิใน 
การลงคะแนนเสียง ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ที่โต๊ะลงทะเบียน เพื่อท าการหักคะแนนและแจ้งอีกครั้งเมื่อกลับมาในที่ประชุม  
เพื่อนับคะแนนรวมเข้าไปใหม่ หากไม่ได้แจ้งเร่ืองการเข้าออกจะนับคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วย 

 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่มีกิจธุระจ าเป็น ที่ต้องออกจากที่ประชุมก่อนการประชุมจะเสร็จสิ้น และไม่ประสงค์จะใช้สิทธิ
ลงคะแนนเสียง ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ หากไม่ได้แจ้งเรื่องการออกจากที่ประชุมจะขอนับคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วย 

 ส าหรับกรณีฉุกเฉิน ขอชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ทางออกหนีไฟในกรณีเกิดเพลิงไหม้ ให้ผู้ถือหุ้นเดินออกประตู
ด้านหลังห้องประชุม และเดินลงบันไดหนีไฟที่อยู่ฝั่งห้องน้ าหญิง เพื่อไปรวมตัวกันที่ลานจอดรถด้านหน้าอาคาร 
  โดยระหว่างการประชุม เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างกระชับและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด 
ของโรค Covid-19 ขอให้ทุกท่านสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา นั่งในโซนที่ก าหนดตามระยะห่างทางสังคม และไม่ย้ายที่นั่ง  
ห้ามรับประทานอาหารหรือของว่างตลอดระยะเวลาการประชุม ตลอดจนหลีกเลี่ยงการสัมผัสสิ่งของ และหลีกเลี่ยงการใช้ไมโครโฟน
ร่วมกัน หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือประสงค์แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในระเบียบวาระนั้นๆ กรุณาเขียนค าถามและ
ข้อคิดเห็นในแบบฟอร์มที่เตรียมไว้ และจัดส่งให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทในห้องประชุม เพื่อรวบรวมให้แก่กรรมการ หรือฝ่ายจัดการ
ตอบต่อไป หากค าถามใดไม่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น จะขอรวบรวมและตอบค าถามหลังจากลงมติครบทุกวาระแล้ว 

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้จัดส่งระเบียบวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านเรียบร้อยแล้ว  
และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพื่อพิจารณาส าหรับการประชุมครั้งนี้ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2562 
ถึงวันที่ 24 มกราคม 2563 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระเพื่อพิจารณาเข้ามายังบริษัท ดังนั้น ถือว่าที่ประชุมรับรองให้
ระเบียบวาระการประชุมครั้งนี้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อผู้ถือหุ้น 
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นอกจากนั้น บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งค าถามเกี่ยวกับการประชุมในแต่ละวาระ หรือข้อมูลส าคัญของบริษัท 
ถึงเลขานุการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม ระหว่างวันที่  19 พฤษภาคม 2563 – 19 มิถุนายน 2563 ผ่านอีเมล 
kanutsorn@tvothai.com หรือทางโทรสารหมายเลข 02-477-8022 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดส่งค าถามเข้ามายังบริษัท 
 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม 
 ประธานฯ จึงขอให้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อผู้ถือหุ้น  

จากนั้น ที่ประชุมได้เริ่มพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมตามล าดับดังต่อไปนี้ 
 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562                   
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อ 

วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 ตามเอกสารแนบท้าย 1 ในหนังสือเชิญประชุมหน้า 9-25 โดยบริษัทได้จัดท ารายงานการประชุม
ดังกล่าวภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 และบริษัทได้ส่งส าเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์  ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด พร้อมทั้งเผยแพร่รายงาน 
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ และตรวจสอบความถูกต้อง
ภายในเวลาที่เหมาะสมแล้ว คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายงานการประชุมฉบับดังกล่าวได้บันทึกขึ้น 
อย่างถูกต้องครบถ้วน สมควรให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือทักท้วง 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 ด้วยคะแนน
เสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 
เห็นด้วย  547,147,874 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 
ไม่เห็นด้วย        0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0000 ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 
งดออกเสียง        0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 
บัตรเสีย        0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 

 
วาระที่ 2  รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 
  ประธานฯ เชิญให้นายบวร วงศ์สินอุดม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ รายงานผลการด าเนินงาน
ของบริษัทในปี 2562 ต่อที่ประชุม  
 นายบวร วงศ์สินอุดม รายงานตัวเลขผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2562 อ้างอิงจากการวิเคราะห์และค าอธิบาย
ของฝ่ายจัดการ ซึ่งปรากฎอยู่ในรายงานประจ าปี 2562 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว 
ในรูปแบบ QR Code โดยมีตัวเลขทางการเงิน ดังนี้ 
 
 
 

mailto:kanutsorn@tvothai.com
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หนว่ย : ลา้นบาท 2561 2562 เพิ่ม (ลด) 
จ านวน % 

   รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองและอื่นๆ 

- อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ 

- น้ ามันถั่วเหลืองบริสุทธิ์ 

- ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ 
   รายได้จากการขายวัสดุหีบห่อ 

24,496 
15,979 
7,132 
1,385 

373 

23,225 
15,146 
6,824 
1,255 

362 

(1,271) 
(833) 
(308) 
(130) 
(11) 

(5.19) 
(5.21) 
(4.32) 
(9.39) 
(2.95) 

   รวมรายได้จากการขาย 24,869 23,587 (1,282) (5.16) 
   รายได้อื่นๆ 249 213 (36) (14.46) 
รายได้รวม 25,119 23,800 (1,319) (5.25) 

 กล่าวโดยสรุปว่า ปี 2562 บริษัทมีรายได้รวม 23,800 ล้านบาท ปรับลดลงจ านวน 1 ,319 ล้านบาท  
เมื่อเทียบกับปี 2561 หรือลดลงร้อยละ 5.25 โดยเป็นรายได้จากการขายทั้งสิ้น 23 ,587 ล้านบาท ซึ่งปรับลดลง 
จากปี 2561 จ านวน 1,282 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 5.16 มีสาเหตุหลักมาจาก  

1) ราคากากถั่วเหลืองในประเทศที่อ่อนตัวลงตามราคากากถั่วเหลืองในตลาดโลกที่ได้รับผลกระทบจากการ
แพร่ระบาดของโรคแอฟริกาในสุกร (ASF) โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ประเทศจีน ซึ่งเป็นผู้บริโภคกากถั่วเหลืองรายใหญ่ของโลก 
ประสบปัญหาการลดลงของจ านวนประชากรสุกร ส่งผลให้ปริมาณความต้องการบริโภคกากถั่วเหลืองและอาหารสัตว์ลดลง 
ในขณะที่ปริมาณกากถั่วเหลืองในตลาดเท่าเดิม กดดันราคากากถั่วเหลืองและวัตถุดิบอาหารสั ตว์ปรับตัวลดลงอย่างมาก 
อย่างไรก็ดี บริษัทสามารถเพิ่มปริมาณขายกากถั่วเหลืองและวัตถุดิบอาหารสัตว์ได้มากกว่าร้อยละ 8 ท าให้บริษัทมีรายได้จาก
การขายสินค้าอุตสาหกรรมอาหารสัตว์จ านวน 15,146 ล้านบาท ลดลง 833 ล้านบาท จากปี 2561 หรือลดลงร้อยละ 5.21 

2) ราคาน้ ามันถั่วเหลืองปรับลดลงตามราคาปาล์มน้ ามันที่ตกต่ าทั่วโลก เนื่องจากผลผลิตปาล์มน้ ามัน 
มีปริมาณมาก ในช่วงไตรมาสที่  1 -ไตรมาสที่  3 อย่างไรก็ตาม ราคาปาล์มน้ ามันในไตรมาสที่  4 ปรับตัวสูงขึ้น  
จากผลผลิตที่ลดลงตามฤดูกาล และความต้องการใช้ด้านพลังงานที่ขยายตัวตามมาตรการส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซล
ภายในประเทศ ส่งผลให้ราคาน้ ามันถั่วเหลืองปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วย ประกอบกับบริษัทสามารถเพิ่มปริมาณขายน้ ามัน 
ถั่วเหลืองร้อยละ 5 ท าให้บริษัทมีรายได้จากการขายน้ ามันถั่วเหลือง จ านวน 6,824 ล้านบาท ลดลง 308 ล้านบาท  
จากปี 2561 หรือลดลงร้อยละ 4.32 

นอกจากนี้ บริษัทมีรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ อ่ืน เช่น เลซิติน น้ ามันด า น้ ามันเหม็น รวมทั้งรายได้ 
จากก าไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน และการลงทุน จ านวน 213 ล้านบาท ลดลง 36 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2561 หรือ
ลดลงร้อยละ 14.46 บริษัทมีค่าใช้จ่ายรวมจ านวน 21,990 ล้านบาท ลดลง 821 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2561 หรือลดลง 
ร้อยละ 3.60  

ผลประกอบการ 2561 2562 เพิ่ม (ลด) 
จ านวน % 

รายได้รวม 25,119 23,800 (1,319) (5.25) 
ค่าใช้จ่ายรวม 22,811 21,990 (821) (3.60) 
ก าไรสุทธิ 1,867 1,411 (456) (24.42) 
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จากผลการด าเนินงานดังกล่าว บริษัทมีก าไรสุทธิ 1,411 ล้านบาท ลดลงจ านวน 456 ล้านบาท หรือลดลง 
ร้อยละ 24.42 จากปี 2561 แต่เพิ่มขึ้นจากแผนธุรกิจที่วางไว้ที่ 1,365 ล้านบาท โดยบริษัทมีมูลค่าต่อหุ้น 10.72 บาท/หุ้น 
เพิ่มข้ึน 0.25 บาท/หุ้น เม่ือเทียบกับปี 2561 และมีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นร้อยละ 16.47  

อัตราสว่นทางการเงนิทีส่ าคญั งบป ี2560 
31 ธ.ค. 2560 

งบป ี2561 
31 ธ.ค. 2561 

งบป ี2562 
31 ธ.ค. 2562 

ก าไรต่อหุ้น (บาท) 1.64 2.31 1.74 
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) 10.13 10.47 10.72 
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.99 3.91 3.35 
อัตราส่วนหนี้ต่อผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.36 0.25 0.30 
อัตราส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 15.86 22.42 16.47 

นายบวร วงศ์สินอุดม กล่าวเสริมว่า บริษัทให้ความส าคัญกับเรื่องการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน 
ในทุกรูปแบบ และได้ประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต  พร้อมทั้งสื่อสารให้
กรรมการ ผู้บริหาร รวมทั้งพนักงานทุกคนรับทราบ จัดอบรม และยึดถือเป็นแนวปฏิบัติเดียวกัน บริษัทได้รับการพิจารณา
รับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ประจ าปี 2562 เมื่อวันศุกร์ที่  
18 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา 
 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม มีผู้ถือหุ้นซักถามและให้ความเห็นโดยสรุป ดังนี้  

1. นางสาวรุ่งเรือง เงางามรัตน์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามดังนี้  
1) จากบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ มีนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า ในปี 2563 บริษัทจะมีก าไร 1,700 ล้านบาท 

เพิ่มข้ึนร้อยละ 26 จากปี 2562 จริงเท็จประการใด 
ประธานฯ กล่าวว่า บทวิเคราะห์หลักทรัพย์ และสถิติการวิเคราะห์ของนักวิเคราะห์นั้น ขอให้ผู้ถือหุ้นใช้ 

ดุลยพินิจในการพิจารณา ทั้งนี้ บริษัทไม่สามารถชี้น าผลการด าเนินงานที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ได้เนื่องจากอาจส่งผลต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท 

นายบวร วงศ์สินอุดม ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ผลประกอบการไตรมาสที่ 1/2563 อยู่ในทิศทางที่ดี อันเป็นผลมาจาก
ความต้องการใช้น้ ามันพืชเพื่อการบริโภคภายในครัวเรือนปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมาก ในช่วงการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและ
ขอความร่วมมือให้ประชาชนอยู่บ้าน น้ ามันพืชถือเป็นส่วนประกอบหนึ่งในการท าอาหาร แต่ละครัวเรือนจึงมีการส ารองน้ ามัน
พืชไว้เพื่อการบริโภคเพิ่มขึ้นเป็นจ านวนมาก น้ ามันถั่วเหลืองตรา “องุ่น” เป็นน้ ามันพืชที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคเช่นกัน 
ประกอบกับระดับราคาน้ ามันปาล์มที่เพิ่มขึ้นมาใกล้เคียงกับราคาน้ ามันถั่วเหลือง จึงท าให้ผู้บริโภคหันมาเลือกซื้อน้ ามัน 
ถั่วเหลืองเป็นจ านวนมาก ส่งผลให้ปริมาณขายน้ ามันถั่วเหลืองของบริษัทเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ส าหรับไตรมาสที่ 3/2563 
และไตรมาสที่ 4/2563 สถานการณ์ยังมีความไม่แน่นอน 

2) บริษัทตั้งเป้าการเติบโตของรายได้ปีละเท่าไร และจะรักษา EBITDA อย่างน้อยเท่าไร ในปี 2562 
สถานการณ์การระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) ส่งผลให้รายได้จากการขายวัตถุดิบอาหารสัตว์ลดลงอย่างมาก 
ซึ่งรายได้จากกลุ่มนี้คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 66 ของรายได้ทั้งหมดของบริษัท  



 
 

 

    ห น้ า  8 | 20 

นายบวร วงศ์สินอุดม ชี้แจงว่า แม้ว่าในปี 2563 บริษัทมีก าลังการผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 แต่ไม่ได้เป็น 
การรับประกันว่าบริษัทจะสามารถเพิ่มปริมาณขายได้ตามสัดส่วนก าลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นทั้งหมด เนื่องจากยังมีอีกหลายปัจจัย 
ที่เกี่ยวข้อง อย่างเช่น จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ส่งผลให้ไตรมาสที่ 1/2563 บริษัทเร่งขาย 
สินค้าไม่ทัน และตลาดโลกประสบปัญหามากมายเช่นกัน การน าเข้า/ส่งออกสินค้ายากล าบาก แต่คาดการณ์ว่าจะดีขึ้นใน 
ไตรมาสที่ 3/2563 ท าให้การน าเข้าสินค้าที่มากข้ึนย่อมมีผลต่อการขายสินค้าของบริษัท  

ประธานฯ กล่าวเสริมว่า บริษัทได้จัดท าแผนธุรกิจประจ าปีเช่นเดียวกับบริษัทอ่ืนๆ แผนงานใดที่เปิดเผยได้ก็จะ
เปิดเผย แต่ที่เป็นกลยุทธ์ส าคัญของบริษัทที่จะต้องเก็บไว้เป็นความลับของบริษัทก็ต้องไม่เปิดเผย เพื่อผลประโยชน์ในการท า
ธุรกิจของบริษัท ซึ่งมีการแข่งขันกันอย่างมาก อย่างไรก็ดี ความยากล าบากของการท าธุรกิจของเราคือ ระยะเวลาระหว่างวันที่
ซื้อวัตถุดิบกับวันที่ขายผลิตภัณฑ์มีระยะห่างกันค่อนข้างมากไม่น้อยกว่า 3-4 เดือน ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว สถานการณ์
อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่เป็นประโยชน์ หรือเสียประโยชน์ของบริษัทได้ทั้งนั้น ซึ่งเป็นธรรมชาติของการซื้อขายสินค้า
โภคภัณฑ์ ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงมีหน่วยงานที่รับผิดชอบติดตามความเคลื่อนไหว และปรับเปลี่ยนการด าเนินการให้สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงที่จะไม่ท าให้บริษัทประสบความเสียหาย ซึ่งในระยะที่ผ่านมาก็ด าเนินไปได้ด้วยดี 

นายบวร วงศ์สินอุดม ชี้แจงว่า  โดยปกติบริษัทจะมี  Gross Profit Margin มากกว่าร้อยละ 10 และ  
Net Margin ประมาณร้อยละ 5-6 ดังนั้น บริษัทตั้งเป้าหมาย Gross Profit Margin ที่ระดับร้อยละ 12 อย่างไรก็ตาม  
ผลการด าเนินงานย่อมขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในช่วงเวลานั้นด้วย ทั้งนี้ จากก าลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 บริษัทคาดการณ์ 
ปริมาณขายเพิ่มข้ึนร้อยละ 10 เช่นกัน 

3) โครงการผลิตภัณฑ์น้ ามันคาโนลามีความคืบหน้าอย่างไร บริษัทตั้งเป้ารายได้อย่างไร 
นายบวร วงศ์สินอุดม ชี้แจงว่า เนื่องจากปีที่ผ่านมา ความต้องการน้ ามันถั่วเหลืองและกากถั่วเหลืองปรับตัว

สูงขึ้นมาก บริษัทจึงใช้เครื่องจักรในการผลิตสินค้าดังกล่าวเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดก่อน ท าให้ไม่ได้ใช้เพื่อการ
ผลิตน้ ามันคาโนลาอย่างเต็มที่ ปริมาณขายที่ออกสู่ตลาดจึงยังไม่มากนัก ส าหรับปี 2563 เริ่มมีการผลิตและท าการตลาด 
บ้างแล้ว 

4) บริษัทควรจัดส่งรายงานการประชุมในเรื่องรายได้และก าไรให้ผู้ถือหุ้นภายใน 1-2 สัปดาห์ เพื่อผู้ถือหุ้น
จะได้ไม่เสียประโยชน์ จากการที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วยตนเองได้  

นายบวร วงศ์สินอุดม ชี้แจงว่า บริษัทจัดส่งรายงานประจ าปีต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามก าหนดเวลา และได้
เผยแพร่เอกสารบนเว็บไซต์ของบริษัทอีกทางหนึ่งด้วย 

5) จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส  Covid-19 ในอาร์เจนตินาและบราซิล ส่งผลต่ออุปทาน 
ในตลาดถั่วเหลืองอย่างไร  

นายบวร วงศ์สินอุดม ชี้แจงว่า เนื่องจากผลผลิตถั่วเหลืองภายในประเทศมีจ ากัดเพียง 4-5 หมื่นตัน/ปี  
จึงมีความจ าเป็นต้องน าเข้าถั่วเหลืองจากอเมริกาและบราซิลประมาณ 1.5 ล้านตัน/ปี ในขณะที่ ประเทศไทยต้องการใช้ 
กากถั่วเหลืองประมาณ 5 ล้านตัน/ปี แต่ผลผลิตกากถั่วเหลืองจากโรงสกัดภายในประเทศมีเพียงประมาณ 2 ล้านตัน/ปี ท าให้
ไทยต้องน าเข้ากากถั่วเหลืองจากทั้งสองประเทศจ านวนมาก 

ในปี 2563 อาร์เจนตินาประสบปัญหาภัยแล้ง ท าให้ระดับน้ าในแม่น้ าสายหลักอยู่ในระดับต่ า การขนส่งสินค้า
ทางเรือเกิดความล่าช้า ส่งผลให้ปริมาณการส่งออกกากถั่วเหลืองมายังไทยลดลงในช่วงครึ่งปีแรก ทั้งนี้ บริษัทได้รับอานิสงส์
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จากปริมาณการน าเข้ากากถั่วเหลืองลดลง ที่ผลักดันให้ราคากากถั่วเหลืองภายในประเทศปรับตัวดีขึ้น อย่างไรก็ตาม ยังไม่มี
ความชัดเจนว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 จะส่งผลกระทบต่ออเมริกาและบราซิลมากน้อยเพียงใด  
แต่ส าหรับการส่งออกถั่วเหลืองมาไทยยังไม่น่าเป็นกังวล เนื่องจากประเทศต้นทางมีท่าเรือรองรับการส่งออกหลายแห่ง  
ทั้งนี้ บริษัทได้จัดท าแผนบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM) และก าหนดระดับการเฝ้าระวังและเตือนภัยล่วงหน้า  
(Early Warning) เพื่อเตรียมการตอบสนองเชิงรุกในแต่ละสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม  

6) การแข็งค่าของเงินบาทมีผลต่อก าไร/ขาดทุนของบริษัทอย่างไร 
นายบวร วงศ์สินอุดม ชี้แจงว่า ค่าเงินมีผลต่อการน าเข้าเมล็ดถั่วเหลืองและกากถั่วเหลือง เนื่องจากการซื้อขาย

ด้วยสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ จะมีอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศแฝงอยู่ด้วย อย่างไรก็ดี บริษัทลดผลกระทบจาก 
ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ ด้วยการท า Natural Hedge ร้อยละ 70 โดยการบริหารรายได้
และรายจ่ายที่เป็นเงินตราต่างประเทศอยู่ในสกุลเดียวกัน  

ประธานฯ กล่าวเสริมว่า บริษัทไม่มีนโยบายเก็งก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ นโยบายการ
บริหารเงินของบริษัทมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนที่จะมีผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัท  
ในอนาคต ทั้งนี้ สัดส่วนในการบริหารความเสี่ยงขึ้นอยู่กับสถานการณ์ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งบริษัทมีทีมงาน
เฝ้าติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์และข่าวสารของอัตราแลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชิด 

2. นางสาวปิยนุช แซ่เต็ง ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า 
1) จากมาตรการแบน 2 สารเคมีทางการเกษตรคือ พาราควอตและคลอร์ไพริฟอส เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 

2563 ส่งผลกระทบต่อบริษัทอย่างไร และบริษัทมีแนวทางการแก้ปัญหาอย่างไร  
ประธานฯ ชี้แจงว่า มาตรการดังกล่าวไม่เพียงจะมีผลต่อสินค้าเกษตรน าเข้าทั้งถั่วเหลือง กากถั่วเหลือง  

และข้าวสาลี ที่ใช้สารเคมีนี้ในต่างประเทศ ซึ่งไทยมีปริมาณการน าเข้าสินค้าเกษตรเหล่านี้ปีละหลายล้านตัน แต่ยังส่งผล
กระทบต่ออุตสาหกรรมต่อเนื่องอย่างมากมาย เช่น อุตสาหกรรมทูน่ากระป๋อง และอุตสาหกรรมบะหมี่กึ่งส าเร็จรูป เป็นต้น 
อย่างไรก็ตาม ทางราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก าลังพิจารณาเรื่องนี้อย่างละเอียดรอบคอบ เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อ
อุตสาหกรรมพืชน้ ามันและอุตสาหกรรมอ่ืนที่เก่ียวข้องน้อยที่สุด 

2) บริษัทมีแนวทางในการรักษาส่วนแบ่งการตลาดอย่างไร เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมา  น้ ามันถั่วเหลือง 
ในตลาดมีการแข่งขันค่อนข้างรุนแรง 

นายบวร วงศ์สินอุดม ชี้แจงว่า ในช่วงที่ผ่านมา เกิดการแข่งขันอย่างรุนแรงในตลาดน้ ามันถั่วเหลืองและ 
ตลาดกากถั่วเหลือง โดยมีสาเหตุหลักมาจาก การขยายก าลังการผลิตของคู่แข่ง การเพิ่มปริมาณการน าเข้าอาหารสัตว์ และ
การเพิ่มขึ้นของคู่แข่งรายใหม่ในตลาด จากสาเหตุดังกล่าวท าให้บริษัทต้องอาศัยกลยุทธ์ทางการตลาดหลายรูปแบบ 
ภายใต้สถานการณ์ที่แตกต่างกัน เพื่อรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดไว้ เช่น การลดราคา การจัดโปรโมชั่น การเจาะตลาดใหม่ 
เป็นต้น 

3. นางสาวสุภารัตน์  บุญกระพือ  ผู้ รั บมอบฉันทะ  สอบถามถึ งแนวโน้ มตลาดต่ า งประเทศทั้ ง 
ตลาดกากถั่วเหลืองและตลาดน้ ามันถั่วเหลือง และกลยุทธ์ในการขยายตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะตลาด CLMV 

นายบวร วงศ์สินอุดม ชี้แจงว่า บริษัทให้ความส าคัญกับตลาดภายในประเทศเป็นหลัก ส าหรับตลาดต่างประเทศ
จะรักษาไว้เพื่อสร้างความสมดุลในการบริหารจัดการ ในกรณีที่ เกิดปัญหาหรืออุปสรรคในตลาดภายในประเทศ  
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ซึ่งสถานการณ์ตลาดในแต่ละปีจะแตกต่างกันไป ส าหรับปี 2563 บริษัทอาจพิจารณาการส่งออกไปตลาดต่างประเทศมากข้ึน 
เนื่องจากบริษัทมีก าลังการผลิตเพิ่มขึ้น และคู่แข่งมีปริมาณการน าเข้ากากถั่วเหลืองเพิ่มข้ึนด้วย  

4.  นางสาวณัฏฐ์ทิตา จันสุทธิรางกูร ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามดังนี้ 
 1)  บริษัทมีมาตรการรับมือการแพร่ระบาดของโรคอหิวาร์แอฟริกาในสุกรไทยอย่างไร  
ประธานฯ เรียนเชิญ รศ.น.สพ. กิจจา อุไรรงค์ กรรมการอิสระ ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม 
รศ.น.สพ. กิจจา อุไรรงค์ ชี้แจงว่า โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African Swine Fever : ASF) เป็นโรคที่ระบาด

ในจีนเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมา สร้างความเสียหายต่อประเทศอย่างมาก และมีการระบาดตามแนวชายแดนไทยโดยรอบ เช่น 
เวียดนาม กัมพูชา ลาว เมียนมาร ์เป็นต้น โดยในปี 2561 ฟาร์มสุกรไทยเพิ่มมาตรการควบคุมโรคที่เข้มงวดมากขึ้น ฟาร์มสุกร
ส่วนใหญ่และอุตสาหกรรมที่เก่ียวข้องมีการลงทุนในเร่ือง Biosecurity เพื่อยกระดับมาตรฐานในการควบคุมโรค และลดความ
เสี่ยงของการน าโรคเข้าสู่ฟาร์ม หรือกระจายโรคออกจากฟาร์มไปกับรถที่บรรทุกสัตว์หรือบรรทุกอาหารสัตว์ ซึ่งเป็นมาตรการ
ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลว่าสามารถควบคุมโรค ASF ไม่ให้เข้าสู่อุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรไทยได้  

จากมาตรการควบคุมโรค ASF ที่เข้มงวดของไทย ท าให้ภาคอุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรภายในประเทศในปีนี้
ได้รับอานิสงส์ในการป้องกันเชื้อไวรัสไม่ให้กระจายเข้าสู่ฟาร์มในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส  Covid-19  
ดังเช่นในอเมริกาและบราซิลที่พบคนงานป่วยติดเชื้อ Covid-19 ในโรงงานแปรรูปเนื้อสัตว์และโรงงานผลิตอาหาร  
จึงจ าเป็นต้องปิดท าการชั่วคราว และท าลายสุกรไปกว่า 10 ล้านตัว คาดการณ์ ในอีก 3-4 เดือนข้างหน้า อเมริกาจะประสบ
ปัญหาขาดแคลนเนื้อหมูบริโภค โดยภาพรวมมองว่า จากมาตรการกรมปศุสัตว์ที่เข้มงวด และการควบคุมโรคของฟาร์มสุกร 
ที่ได้มาตรฐาน จะสามารถรับมือต่อการแพร่ระบาดของโรค ASF ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ประธานฯ กล่าวเสริมว่า TVO เป็นบริษัทที่ผลิตวัตถุดิบอาหารสัตว์ ดังนั้น องค์ประกอบของคณะกรรมการ
บริษัทนี้จึงจ าเป็นต้องมีกรรมการที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านสตัว์โดยเฉพาะ ซึ่งรศ.น.สพ. กิจจา อุไรรงค์ มีความช านาญ
ในเรื่องโรคสัตว์และอาหารสัตว์  เมื่อครั้ ง เกิดการระบาดของโรค  ASF ท่านเป็นก าลังส าคัญในการประสานกับ 
กรมปศุสัตว์ เพื่อสกัดกั้นไม่ให้โรคนี้เข้ามาในประเทศ อันจะสร้างความเสียหายต่ออุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรอย่างมาก  

2) สัดส่วนการตลาดของน้ ามนัคาโนลาภายในประเทศและตลาดสง่ออกเป็นเท่าไร 
นายบวร วงศ์สินอุดม ชี้แจงว่า ตลาดน้ ามันพืชภายในประเทศ ส่วนใหญ่เป็นตลาดน้ ามันปาล์มประมาณ 

ร้อยละ 60 และตลาดน้ ามันถั่วเหลืองประมาณร้อยละ 40 ส่วนตลาดน้ ามันพืชชนิดอ่ืนมีสัดส่วนน้อยมาก ซึ่งตลาดน้ ามัน 
คาโนลาภายในประเทศมีอยู่อย่างจ ากัด คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 0.3 หรือเทียบเท่าปริมาณ 1 ล้านลิตร/ปี  
ทั้งนี้ สัดส่วนการบริโภคน้ ามันคาโนลาในตลาดโลกจะอยู่ที่ประมาณ 30,000 ล้านลิตร/ปี  

3) สัดส่วนการตลาดของน้ ามันดิบ เลซิติน น้ ามันด า น้ ามันเหม็น ของบริษัทเป็นเท่าไร 
นายบวร วงศ์สินอุดม ชี้แจงว่า สัดส่วนการผลิตเพื่อขายของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีอยู่น้อยมาก จึงเป็นรายได้ที่มี

นัยส าคัญต่อผลประกอบการของบริษัทไม่มากนัก 
5.  นายสมคิด วงศ์ภากร ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามดังนี้ 
 1) การปลอดเชื้อ ASF ต้องมีระยะห่างเท่าไร  
รศ.น.สพ. กิจจา อุไรรงค์ ชี้แจงว่า โรค ASF เป็นโรคที่ร้ายแรง หากพบสุกรติดเชื้อต้องท าลายทิ้งอย่างเดียว 

ปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนป้องกัน แต่เมื่อเกิดการระบาดที่จีน ซึ่ง เป็นผู้ผลิตสุกรรายใหญ่ของโลก สร้างความเสียหายต่อ



 
 

 

    ห น้ า  11 | 20 

อุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรอย่างมหาศาล ท าให้มีการเร่งพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคนี้ แต่ยังไม่เป็นผลส าเร็จ ดังนั้น มาตรการที่ใช้
ในปัจจุบันมีอยู่ทางเดียวคือ การควบคุมป้องกันไม่ให้เชื้อโรคเข้ามาในประเทศ  

 2) ปริมาณการส่งออกเนื้อไก่ที่เพิ่มข้ึนทุกปีมีผลดีกับบริษัทอย่างไร 
นายบวร วงศ์สินอุดม ชี้แจงว่า ปริมาณการส่งออกเนื้อไก่ที่ เพิ่มจะท าให้ความต้องการใช้อาหารสัตว์ 

เพิ่มมากขึ้นด้วย ซึ่งโดยปกติอัตราการเติบโตของการใช้อาหารสัตว์ของไทยอยู่ที่ปีละประมาณร้อยละ 2-4 ทั้งนี้   
ในช่วงที่ผ่านมา จีนได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบโรงงานแปรรูปเนื้อไก่ในไทย และได้ประกาศรับรองโรงงานที่สามารถส่งออก
ไปจีนเพิ่มขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการบริโภคเนื้อไก่ในจีน ซึ่งจะส่งผลให้ไทยเพิ่มการเลี้ยงไก่เพื่อการส่งออกมากขึ้น  
ท าให้ความต้องการใช้กากถั่วเหลืองเพิ่มขึ้นตามด้วย 

3) การขยายก าลังการผลิตด้วยการติดตั้งเคร่ืองจักร Expander เป็นอย่างไรบ้าง 
นายบวร วงศ์สินอุดม ชี้แจงว่า บริษัทติดตั้งเครื่องจักร Expander เรียบร้อยแล้ว มีก าลังการผลิตเพิ่มขึ้น

ประมาณร้อยละ 10 ของก าลังการผลิตทั้งหมด อย่างไรก็ตาม เนื่องจากยังมีการปรับปรุงเครื่องจักรบางส่วนในโรงงาน  
จึงท าให้บริษัทยังไม่สามารถใช้ก าลังการผลิตส่วนเพิ่มได้อย่างเต็มที่ 

6.  นางสาววาสนา วงศ์ไพโรจน์กุล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามดังนี้ 
 1)  โครงสร้างรายได้ปัจจุบัน (สัดส่วน) ของบริษัทเป็นอย่างไร 
นายบวร วงศ์สินอุดม ชี้แจงว่า รายละเอียดดังกล่าวมีระบุในรายงานประจ าปี 2562 หน้า 36 

2) สงครามการค้าระหว่างจีน-อเมริกา ส่งผลต่อต้นทุนถั่วเหลืองน าเข้าอย่างไร 
นายบวร วงศ์สินอุดม ชี้แจงว่า สงครามการค้าระหว่างจีนและอเมริกามีความยืดเยื้อยาวนาน และมีความ 

ไม่แน่นอนสูงมาก ส่งผลต่อราคาถั่วเหลืองน าเข้า เนื่องจากจีนน าเข้าถั่วเหลืองจากอเมริกาจ านวนมาก สงครามการค้าที่เกิดขึ้น
จะท าให้จีนหยุดการน าเข้าถั่วเหลืองจากอเมริกา และหันไปน าเข้าถั่วเหลืองจากบราซิลแทน ส่งผลให้ถั่วเหลืองบราซิลมีราคา
สูงขึ้น ซึ่งโดยปกติบริษัทน าเข้าถั่วเหลืองจากบราซิลเป็นส่วนใหญ่ จึงท าให้บริษัทมีต้นทุนในการผลิตที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม 
บริษัทสามารถสลับซื้อถั่วเหลืองจากอเมริกาได้เพียงบางส่วนเท่านั้น เนื่องจากตลาดปศุสัตว์ภายในประเทศมีความต้องการ 
กากถั่วเหลืองที่มีค่าโปรตีนสูง ซึ่งถั่วเหลืองอเมริกามีค่าโปรตีนต่ ากว่าถั่วเหลืองจากบราซิล ทั้งนี้ บริษัทจะพิจารณาน าเข้า 
ถั่วเหลืองจากอเมริกาเพิ่มขึ้น หากค่าโปรตีนเพียงพอกับที่ตลาดต้องการ  

3) บริษัทน าเข้าเมล็ดถั่วเหลืองเท่าไร 
นายบวร วงศ์สินอุดม ชี้แจงว่า บริษัทน าเข้าเมล็ดถั่วเหลืองประมาณ 1.5 ล้านตัน/ปี 
7.  นางสาวราวดี สุริสระพันธุ์ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามถึงกระแสการใช้น้ ามันสัตว์ และน้ ามันมะพร้าว 

มีผลต่อความต้องการน้ ามันพืชอย่างไร และบริษัทมีความคิดเห็นอย่างไร 
นายบวร วงศ์สินอุดม ชี้แจงว่า ปริมาณการใช้น้ ามันสัตว์และน้ ามันมะพร้าวในประเทศมีจ านวนไม่มาก 

โดยทั่วไปสามารถแบ่งน้ ามันออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 1) กรดไขมันอ่ิมตัว เช่น น้ ามันมะพร้าว น้ ามันหมู 2) กรดไขมันไม่อ่ิมตัว
เชิงเดี่ยว เช่น น้ ามันคาโนลา น้ ามันร าข้าว 3) กรดไขมันไม่อ่ืมตัวเชิงซ้อน เช่น น้ ามันถั่วเหลือง เป็นต้น จากข้อมูลงานวิจัย
พบว่าการบริโภคน้ ามันเพื่อให้ได้คุณประโยชน์ครบถ้วนสูงสุดจะต้องบริโภคน้ ามันทั้ง 3 กลุ่มในสัดส่วนปริมาณที่เท่ากัน  
ซึ่งอาจมีความล าบากในการปฏิบัติจริง  
 

มติที่ประชุม รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 
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วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
 ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน  และงบก าไรขาดทุนรอบปีบัญชี 
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบการเงินดังกล่าว ได้จัดท าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และหลักการบัญชีที่
รับรองทั่วไป ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด และได้ผ่านการ
พิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจ าปี 2562 หน้า 123 ถึง 164 ที่ได้จัดส่งใน
รูปแบบ QR Code ให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมของบริษัทแล้ว คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า  
งบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ได้จัดท าอย่างถูกต้องและผ่านการตรวจสอบ 
ตามขั้นตอนทุกประการ สมควรให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนดังกล่าว 
 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือทักท้วง 
 ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุน  สิ้นสุด ณ วันที่  

31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ดังนี้  
เห็นด้วย  553,591,161 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 
ไม่เห็นด้วย        0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0000 ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 
งดออกเสียง        0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 
บัตรเสีย        0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 

 
วาระที่ 4    พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมส าหรับผลประกอบการปี  2562 และรับทราบการจ่ายเงินปันผล 

ระหว่างกาลปี 2562 จ านวน 2 ครั้ง 
  ประธานฯ ชี้แจงว่า ภายใต้มาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และที่มีการแก้ไข
เพิ่มเติม และข้อบังคับของบริษัทข้อ 37 ซึ่งห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร โดยในกรณีที่บริษัทยัง
มียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจ านวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เมื่อพิจารณาจากผลการ
ด าเนินงานประจ าปี 2562 บริษัทมีก าไรสุทธิตามงบการเงินรวม  1,410,529,447.57 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม  
บริษัทจึงจ่ายปันผลได้ ทั้งนี้ บริษัทได้จัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย จ านวนไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนครบถ้วน ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และที่ม ี
การแก้ไขเพิ่มเติมเรียบร้อยแล้ว จึงไม่ต้องกันส ารองเพิ่มอีก  
 บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของก าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ (หากไม่มีเหตุจ าเป็น
อ่ืนใด)  ในการนี้  บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจ านวน 2 ครั้ ง  จากผลการด าเนินงานระหว่างวันที่   
1 มกราคม 2562 – วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 1.45 บาท (หนึ่งบาทสี่สิบห้าสตางค์) คิดเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 
1,172,485,928.25 บาท (หรือคิดเป็นร้อยละ 83.12 ของก าไรสุทธิตามงบการเงินรวม) ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท  
รวมทั้งสิ้นจ านวน 808,610,985 หุ้น โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวด 6 เดือนแรกปี 2562 ไปแล้วเมื่อวันที่  



 
 

 

    ห น้ า  13 | 20 

6 กันยายน 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท (เจ็ดสิบสตางค์) คิดเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 566,027,689.50 บาท และจ่ายเงิน 
ปันผลระหว่างกาลงวด 6 เดือนหลังปี 2562 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท (เจ็ดสิบห้าสตางค์)  
คิดเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 606,458,238.75 บาท ซึ่งการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวด 6 เดือนหลังนี้ เพื่อลดผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ก าหนดไว้เมื่อวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 ออกไปไม่มี
ก าหนด บริษัทจึงไม่มีการเสนอจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมส าหรับปี 2562 อีก 
 คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 เพื่อพิจารณางดจ่ายเงินปันผล
เพิ่มเติมส าหรับผลประกอบการปี 2562 และรับทราบการจ่ายเงินผลระหว่างกาลปี 2562 จ านวน 2 คร้ังดังกล่าว 
 ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 เปรียบเทียบกับผลการด าเนินงาน
ประจ าปี 2561 และปี 2560 ตามตารางที่ปรากฏบนจอภาพ ดังนี้ 

รายละเอยีดการจา่ยเงนิปนัผล ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 
1.  ก าไรสุทธิ (ล้านบาท) 1,326.76 1,867.44 1,410.53 
2.  จ านวนหุ้น (หุ้น) 808,610,985 808,610,985 808,610,985 
3.  เงินปันผล (บาท/หุ้น) 
    - เงินปันผลระหว่างกาล 
    - เงินปันผลงวดสุดท้าย 

1.43 
0.58 
0.85 

1.90 
1.10 
0.80 

1.45 
0.70 
0.75 

4.  รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท) 1,156.31 1,536.36 1,172.49 
5.  สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับก าไรสุทธิ (%)  87.15 82.27 83.12 

 ประธานฯ เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามเก่ียวกับวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือทักท้วง  
 ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมส าหรับผลประกอบการปี 2562 
และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2562 จ านวน 2 ครั้ง 
 

มติที่ประชุม ที่ประชมุพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงดจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมส าหรับผลการด าเนินงานปี 2562 และ
รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2562 จ านวน 2 ครั้ง ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตราหุ้นละ 1.45 
บาท (หนึ่งบาทสี่สิบห้าสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 83.12 ของก าไรสุทธิ ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทรวมทั้งสิ้นจ านวน 

808,610,985 หุ้น โดยบริษทัได้จา่ยเงินปันผลระหว่างกาลงวด 6 เดือนแรกปี 2562 ไปแลว้ในอัตราหุ้นละ 0.70 

บาท (เจ็ดสิบสตางค์) เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 และบริษัทจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลงวด 6 เดือนหลังปี 2562 

ในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท (เจ็ดสิบห้าสตางค์) เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

เห็นด้วย  553,591,161 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 
ไม่เห็นด้วย        0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0000 ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 
งดออกเสียง        0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 
บัตรเสีย        0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 
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วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
  ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทข้อ 13 ในการประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้น 
ทุกคร้ัง กรรมการต้องออกจากต าแหน่งเป็นจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งแลว้ 
อาจได้รับเลือกให้เข้ารับต าแหน่งอีกได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 4  คน คือ 

1. นายบวร วงศ์สินอุดม   (กรรมการ) 
2. นายวรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรม  (กรรมการ) 
3. นายวิชัย วิทยฐานกรณ์   (กรรมการ) 
4. นางสาวอรัญญา วิทยฐานกรณ์  (กรรมการ) 

เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเปน็ไปตามหลักเกณฑ์การก ากับดแูลกิจการที่ดี กรรมการที่ออกตามวาระทัง้ 4 คน 
สมัครใจที่จะออกจากห้องประชมุในระหว่างการพิจารณา เพื่องดการมีส่วนร่วม ในการพิจารณาระเบียบวาระนี้  
 นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้  ความสามารถ 
และคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อรับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า โดยเปิดรับเรื่องจากผู้ถือหุ้นตั้งแต่
วันที่ 24 ตุลาคม 2562 จนถึงวันที่ 24 มกราคม 2563 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัท 
แต่อย่างใด 
 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และก าหนดค่าตอบแทน โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณา
ประวัติ คุณสมบัติ และความเหมาะสม รวมทั้งผลการปฏิบัติงานของกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระแล้ว เห็นควรเสนอ
ชื่อกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 4 คน ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง 
 คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียที่ออกตามวาระ ได้พิจารณาตามความเห็นของ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และก าหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นควรเสนอชื่อบุคคลดังต่อไปนี้ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2563 พิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง คือ 

1. นายบวร วงศ์สินอุดม   (กรรมการ) 
2. นายวรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรม  (กรรมการ) 
3. นายวิชัย วิทยฐานกรณ์   (กรรมการ) 
4. นางสาวอรัญญา วิทยฐานกรณ์  (กรรมการ) 

 อนึ่ง บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้ว เห็นว่ามี
คุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนมีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจตลอดระยะเวลาที่ด ารง
ต าแหน่ง ส าหรับประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 
ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 2 หน้า 26 ถึง 32 และปรากฏอยู่บนจอภาพ 
 ในวาระเลือกตั้งกรรมการ จะท าการพิจารณาอนุมัติเป็นรายบุคคลตามบัตรลงคะแนนเสียง วาระ 5.1-5.4  

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือทักท้วง 
 ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง เพื่อเลือกกรรมการ  
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มติที่ประชุม ที่ ป ร ะ ชุ ม พิ จ า ร ณ า แ ล้ ว มี ม ติ แ ต่ ง ตั้ ง ใ ห้  น า ย บ ว ร  ว ง ศ์ สิ น อุ ด ม  น า ย ว ร วุฒิ  ตั้ ง พิ รุ ฬ ห์ ธ ร ร ม  
นายวิชัย วิทยฐานกรณ์ และนางสาวอรัญญา วิทยฐานกรณ์ เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้   

 

นายบวร วงศ์สินอุดม (กรรมการ) 
เห็นด้วย 462,333,858 เสียง คิดเป็นร้อยละ 85.6745 ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 
ไม่เห็นด้วย   77,306,303 เสียง คิดเป็นร้อยละ 14.3255 ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 
งดออกเสียง  13,951,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 
บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 

 

นายวรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรม (กรรมการ) 
เห็นด้วย 550,446,262 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.4331 ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 
ไม่เห็นด้วย     3,138,299 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.5669 ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 
งดออกเสียง           6,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 
บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 

 

นายวิชัย วิทยฐานกรณ์ (กรรมการ) 
เห็นด้วย 416,083,987 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.2514 ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 
ไม่เห็นด้วย     3,138,299 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.7486 ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 
งดออกเสียง  134,368,975 เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 
บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 

  

นางสาวอรัญญา วิทยฐานกรณ์ (กรรมการ) 
เห็นด้วย 300,481,129 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.2024 ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 
ไม่เห็นด้วย     2,415,799 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.7976 ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 
งดออกเสียง 250,694,333 เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 
บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 

  
 ประธานที่ประชุมให้เลขานุการที่ประชุมเชิญกรรมการผู้มีส่วนได้เสียทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าห้องประชุม  
 ปัจจุบันกรรมการของบริษัทมีทั้งหมด 12 คน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ 4 คน และกรรมการทั่วไป 8 คน 
ครบถ้วนตามสัดส่วนอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด ดังรายชื่อต่อไปนี้ 
  1. นายสมพล     เกียรติไพบูลย์ ประธานกรรมการ (อิสระ)  
  2. นายบวร       วงศ์สินอุดม รองประธานกรรมการ 
  3. นายอภิชาติ   จีระพันธุ์  กรรมการ (อิสระ) 
  4. ดร.ชัยพัฒน์      สหัสกุล  กรรมการ (อิสระ) 
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  5. รศ.น.สพ.กิจจา   อุไรรงค์  กรรมการ (อิสระ) 
  6. นายวิชิต          วิทยฐานกรณ์ กรรมการ 
  7. นางสาวอรัญญา  วิทยฐานกรณ์ กรรมการ 
 8. นายวิชัย          วิทยฐานกรณ์ กรรมการ 
 9. นายวัชร          วิทยฐานกรณ์ กรรมการ 
 10. นายพาชัย      จันทร์พิทักษ์ กรรมการ 
 11. นายเอกรัฐ     วงศ์ศุภชาติกุล กรรมการ 
 12. นายวรวุฒิ      ตั้งพิรุฬห์ธรรม กรรมการ 
 
วาระที่ 6 พิจารณาค่าตอบแทนประจ าปี 2562  ให้แก่กรรมการบริษัท 
 ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 19 กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท  
ในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอ่ืน ตามข้อบังคับหรือตามที่ 
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาตามแนวปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกัน   
ผลประกอบการ ความรับผิดชอบของกรรมการ  รวมถึงได้น าข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจและเงินเฟ้อมาใช้ในการพิจารณา 
เพิ่มเติมด้วย ทั้งนี้  คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 และเห็นสมควรอนุมัติตามที่
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และก าหนดค่าตอบแทนเสนอ  
 ประธานฯ เชิญนายบวร วงศ์สินอุดม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ  เป็นผู้น าเสนอ
รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการต่อที่ประชุม 
 นายบวร วงศ์สินอุดม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 
ให้กรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนต่อคร้ังที่เข้าร่วมประชุม และ/หรือ ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนเฉลี่ยไม่
เกินเดือนละ 600,000 บาท โดยให้ไปพิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง  

2. ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย  
คณะกรรมการชุดย่อย ต าแหน่ง เบี้ยประชุม  

    (บาท/คน/ครั้ง) 
 คณะกรรมการตรวจสอบ ประธาน  50,000  
  กรรมการ  40,000  
 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา  ประธาน  40,000  
    และก าหนดค่าตอบแทน กรรมการ  30,000  
 คณะกรรมการนโยบายสิ่งแวดลอ้ม  ประธาน  40,000  
    สังคม บริหารความเสี่ยง และการ กรรมการ  30,000  
    ก ากับการปฏิบัตติามกฎเกณฑ์ (ESRC)     
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3. เงินรางวัล 
ให้กรรมการบริษัทได้รับเงินรางวัลประจ าปีในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 20 ล้านบาท โดยให้พิจารณาแบ่งจ่าย
กันเอง ทั้งนี้ ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา
อนุมัติการจ่ายเงินรางวัลประจ าปี 2562 เป็นจ านวนเงิน 14 ล้านบาท  

4.  อื่นๆ - ประกันภัยความรับผิดของกรรมการ วงเงิน 100 ล้านบาท 

 ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใสและด ารงตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เปิดเผยค่าตอบแทนของ
คณะกรรมการ โดยแยกเป็นรายบุคคลและประเภทค่าตอบแทนให้สาธารณชนทราบในรายงานประจ าปี 2562 หน้า 50 และ
แบบรายงาน 56-1 หน้า 34 
 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือทักท้วง 

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 ตามที่คณะกรรมการ
บริษัทเสนอ  
 
มติที่ประชุม  ที่ประชมุพจิารณาแลว้มมีติอนมุัติค่าตอบแทนประจ าป ี2562 ให้แก่กรรมการบริษทัตามทีค่ณะกรรมการบรษิทั

เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2  ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้เป็นฐานในการลงมติและนับคะแนน  ดังนี้  

เห็นด้วย 426,859,734 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.9244 ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 
ไม่เห็นด้วย     4,631,093 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.0733 ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 
งดออกเสียง         10,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0023 ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 
บัตรเสีย               0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 

 
วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2563 

ประธานฯ เชิญนายอภิชาติ จีระพันธุ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้น าเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม 
นายอภิชาติ จีระพันธุ์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และที่มีการ

แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 120 และตามที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ออกประกาศ  
ฉบับที่ 161/2561 ปรับเกณฑ์หมุนเวียนผู้สอบบัญชีให้สอดคล้องกับมาตราฐานสากล เพื่อส่งเสริมความเป็นอิสระ และสร้าง
ความเชื่อมั่นให้ผู้ลงทุนในการใช้รายงานทางการเงินในการตัดสินใจลงทุน โดยก าหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการ
หมุนเวียนผู้สอบบัญชี (ที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงิน) ทุก 7 รอบปีบัญชี โดยสามารถหมุนเวียนไปใช้ผู้สอบบัญชีรายอื่นใน 
ส านักงานสอบบัญชีเดียวกันได้ และเมื่อมีการหมุนเวียนไปใช้ผู้สอบบัญชีรายใหม่แล้ว บริษัทจดทะเบียนต้องเว้นช่วงอย่างน้อย 
5 รอบปีบัญชี ก่อนจะกลับมาใช้ผู้สอบบัญชีรายเดิมนั้น  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาภายใต้ ข้อก าหนดดังกล่าวแล้ว เ ห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้ ง  
นางชลรส สันติอัศวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 หรือ นางสาวศิราภรณ์ เอ้ืออนันต์กุล ผู้สอบบัญชี 
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รับอนุญาตทะเบียนเลขที่  3844 หรือ นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่  5813  
แห่งบริษัทส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2563 และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชี ดังนี้ 
  
 
 
 
 
 
 

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวยังไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ เช่น ค่าเอกสาร ค่าสิ่งพิมพ์ ค่าไปรษณียากร  
ค่าติดต่อสื่อสาร ซึ่งผู้สอบบัญชีจะเรียกเก็บมายังบริษัทตามที่ได้จ่ายจริง ในปี 2562 บริษัทไม่มีค่าบริการอ่ืนที่ไม่ใช่ค่าสอบ
บัญชี (Non-Audit Service Fee) ที่จ่ายให้กับบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด 

ผู้สอบบัญชีทั้งสามท่านเป็นผู้มีคุณสมบัติครบตามข้อบังคับของบริษัท และข้อก าหนดของส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ 
และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท/บริษัทย่อย ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล
ดังกล่าวแต่อย่างใด คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี  
และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ นอกจากนี้ บริษัท พรอดดิจิ จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็น
บริษัทย่อยของบริษัทได้ใช้ผู้ตรวจสอบบัญชีส านักงานเดียวกัน  

ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ.28/2563 ก าหนดให้ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถจัดประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีเพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีได้ เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 ให้บริษัทส่งงบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2563 
ซึ่ งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่ ได้ รับความเห็นชอบจากส านักงานและได้รับการแต่งตั้ งจากบริษัทได้   
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2563 จึงมีมติมอบหมายให้นางชลรส สันติอัศวราภรณ์ ผู้สอบบัญชี 
รับอนุญาตทะเบียนเลขที่  4523 หรือนางสาวศิราภรณ์ เอ้ืออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3844  
หรือนายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5813 แห่งบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด  ท าหน้าที่
สอบทานงบการเงินรายไตรมาส ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีประจ าปี 2563 ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจ าปี 2563 ก่อน 
  ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือทักท้วง  
 ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ประจ าปี 2563 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ 
 
 

(หน่วย : บาท) ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 
งบสอบทานไตรมาส 1 250,000   260,000 280,000 
งบสอบทานไตรมาส 2 250,000   260,000 280,000 
งบสอบทานไตรมาส 3 250,000   260,000 280,000 
งบตรวจสอบประจ าปี  900,000   940,000 1,000,000 
รวม 1,650,000 1,720,000 1,840,000 
อัตราที่เพิ่มขึ้น 12.63% 4.24% 6.98% 
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มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2563 ด้วย
คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ดังต่อไปนี้  

เห็นด้วย 553,578,161 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9994 ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 
ไม่เห็นด้วย 3,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.0006 ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 
งดออกเสียง 10,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 
บัตรเสีย               0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 

 
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ  

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาว่า จะเสนอเรื่องอ่ืนๆ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือสอบถามประเด็น
ต่างๆนอกเหนือจากวาระที่ก าหนดไว้หรือไม่ มีผู้ถือหุ้นซักถาม ดังนี้ 

1.  นางวารุณี ทิพย์พญาชัย ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง มีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 1)  ขอให้บริษัทพิจารณาจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันเสาร์ช่วงเช้า   
ประธานฯ กล่าวขอบคุณส าหรับข้อเสนอแนะและจะน าไปพิจารณาตามสมควร  
นายบวร วงศ์สินอุดม กล่าวเสริมว่า การจัดประชุมในวันธรรมดาดีกว่า เนื่องการจราจรในวันเสาร์จะติดขัดมาก 

2) ขอให้กรรมการสรรหาบุคลากรที่มีความสามารถทางด้าน Food Technology, Food Science  
เพื่อท า R&D ลดต้นทุนการผลิต 

นายบวร วงศ์สินอุดม ชี้แจงว่า ปัจจุบันบริษัทมีรองกรรมการผู้จัดการรับผิดชอบดูแลเรื่องการพัฒนาธุรกิจ 
(Business Development) ซึ่งครอบคลุมในเรื่องการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วย บริษัทมีการท า R&D ร่วมกับอาจารย์
มหาวิทยาลัย ผู้เชี่ยวชาญ และส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มาโดยตลอด อย่างไรก็ตาม  
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 บริษัทเข้มงวดเรื่องการเข้าพื้นที่โรงงานเป็นอย่างมาก ท าให้ต้องชะลอ
งานโครงการต่างๆ ออกไป เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคสู่พนักงานของบริษัท ส่งผลให้บริษัทต้องเลื่อนแผนการ
เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ในปีนี้ออกไปด้วย 

3) ขอให้บริษัทสรรหากรรมการที่มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ เนื่องจากบริษัทต้องเตรียมความพร้อม
ส าหรับในเรื่อง AI, iCloud, iOT, ระบบ Automation และหุ่นยนต์ Robotics เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
นอกจากนี้ การที่บริษัทมีกรรมการที่เป็นเจ้าของกิจการในสัดส่วนที่มากเกินไป จะเหมือนเป็นบริษัทส่วนตัว บริษัทควรสรรหา
กรรมการภายนอกที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อน าพาบริษัทให้เจริญรุ่งเรืองและมีผลประกอบการที่ดี  

ประธานฯ ชี้แจงว่า โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีความรู้ความสามารถใน
วิชาชีพที่หลากหลายอย่างครบถ้วน และเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ต. กล่าวคือ นายอภิชาติ  
จีระพันธุ์ มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย ดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุล มีความเชี่ยวชาญด้านตลาดสัญญาซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า   
รศ.น.สพ.กิจจา อุไรรงค์ มีความเชี่ยวชาญด้านโรคสัตว์และอาหารสัตว์ นอกจากนี้ นายบวร วงศ์สินอุดม ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารและกรรมการผู้จัดการของบริษัท เคยด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระในหลายบริษัท ดังนั้น โครงสร้างคณะกรรมการ
บริษัทมีความเหมาะสม และสอดคล้องต่อการด าเนินธุรกิจในปัจจุบันแล้ว 
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2. นายวีระศักดิ์ สหชัยเสรี ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง เสนอแนะว่า บริษัทควรพิจารณาเรื่องการใช้ 
Robotic อย่างรอบคอบ ซึ่งจะส่งผลให้มีคนตกงานเพิ่มข้ึนเป็นจ านวนมาก 

นายบวร วงศ์สินอุดม กล่าวขอบคุณส าหรับค าแนะน า 
3. นายวินัย รุ่งทิวาสุวรรณ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามดังนี้ 

1) จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ในไตรมาสที่ 1/2563 ส่งผลต่อราคาถั่วเหลือง
ในตลาดโลกปรับตัวลดลงจาก 900 เหรียญสหรัฐฯต่อบุชเชล มาอยู่ที่ 820 เหรียญสหรัฐฯต่อบุชเชล แต่ในปัจจุบันราคา 
ถั่วเหลืองฟื้นตัวกลับมาที่ระดับราคา 900 เหรียญสหรัฐฯต่อบุชเชลเช่นเดิม จะมีผลท าให้ Gross Profit Margin ในครึ่งปีหลัง
สูงขึ้นหรือไม่ 

นายบวร วงศ์สินอุดม ชี้แจงว่า ราคาถั่วเหลืองเป็นต้นทุนหลักของบริษัท โดยสถานการณ์ทั่วไปหากราคาวัตถุดบิ
สูงขึ้นจะส่งผลให้ราคาผลิตภัณฑ์สูงขึ้นตามด้วย แต่ ในบางครั้ งพบว่าราคากากถั่ว เหลืองต่ ากว่าราคาถั่ว เหลือง  
ดังนั้น จึงไม่มีความชัดเจนว่าราคาถั่วเหลืองที่ปรับสูงขึ้นจะท าให้บริษัทมีก าไรเพิ่มขึ้นตาม 

2) อุตสาหกรรมปศุสัตว์ของไทยทั้งไก่เนื้อและสุกรในปี 2563 มีทิศทางที่สดใส ประกอบกับอาร์เจนตินา
ประสบปัญหาการส่งออกกากถ่ัวเหลือง บริษัทคาดการณ์ปริมาณขายกากถั่วเหลืองจะเติบโตเท่าไร 
 นายบวร วงศ์สินอุดม ชี้แจงว่า มีอีกหลายปัจจัยที่เป็นตัวแปรส าคัญ เช่น ปริมาณกากถั่วเหลืองน าเข้า 
หากสถานการณ์ภัยแล้งในอาร์เจนตินากลับสู่ภาวะปกติ การขนส่งทางเรือไม่มีปัญหา การน าเข้ากากถั่วเหลืองจะเพิ่มขึ้น 
ดังนั้น จึงไม่สามารถสรุปได้ว่า ปริมาณการส่งออกสุกรและเนื้อไก่ที่เพิ่มขึ้น จะเป็นการรับประกันว่าบริษัทจะมีปริมาณขาย 
กากถั่วเหลืองเพิ่มขึ้น หรือบริษัทจะมีผลประกอบการที่ดีขึ้น ทั้งนี้ ไทยมีการน าเข้ากากถั่วเหลืองในสัดส่วนที่มากกว่าผลผลิต
ภายในประเทศ จึงท าให้ปัจจัยเร่ืองกากถ่ัวเหลืองน าเข้าเป็นตัวแปรที่ส าคัญมาก  

3) ในปี 2563 บริษัทจะสามารถมีอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Return on Equity : ROE)  
ที่ระดับมากกว่าร้อยละ 20 เช่นเดียวกับปี 2561 ได้หรือไม่ 

นายบวร วงศ์สินอุดม ชี้แจงว่า บริษัทไม่สามารถตอบได้ แต่จะพยายามท าให้ดีที่สุด 

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม เลขานุการที่ประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ภายหลัง
เสร็จสิ้นการประชุม บริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นส่งบัตรลงคะแนนเสียงคืนที่ประตูทางออกห้องประชุม หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท  
เพื่อใช้เป็นหลักฐานต่อไป 

 ประธานฯ แจ้งว่า บัดนี้ระเบียบวาระที่น าเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงขอปิดประชุมและ
ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้  

 

ปิดประชุมเวลา 12.15 น. 
 
 
         ลงชื่อ  ...................................................                   ลงชื่อ   .......................................................... 
                        (นางสาวคณัฐศร บัณฑิตเนตร์)                                    (นายสมพล เกียรติไพบูลย์) 
                              เลขานกุารทีป่ระชมุ                                                ประธานที่ประชุม   


