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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2565 
ของ 

บริษัท ไทยยูเน่ียน ฟีดมิลล ์จ ากัด (มหาชน) 
วันที ่1 เมษายน 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(e-Meeting) 

ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม ช้ัน 1 บริษัท อินเวนทเ์ทค ซิสเทม็ส ์(ประเทศไทย) จ ากัด 
เลขที ่88/60-61 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 

 

 
เริ่มการประชมุ เวลา 10.00 น. 

การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ของบริษัท ไทยยูเน่ียน ฟีดมิลล ์จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วม
ประชุมดว้ยตนเอง 7 ราย รวมจ านวนหุน้ได ้79,940,551 หุน้ และผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุม 714 ราย รวมจ านวนหุน้ได ้
276,819,444 หุน้ รวมจ านวนผูถื้อหุน้ทัง้หมดท่ีเขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเองและมอบฉันทะจ านวน 721 ราย นบัจ านวนหุน้ท่ีถือรวมกนั
ไดท้ัง้สิน้ 356,759,995 หุน้ จากจ านวนหุน้ทัง้หมด 500,000,000 หุน้ หรือคิดเป็นอัตรารอ้ยละ 71.3519 ครบเป็นองคป์ระชุมตาม
ขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ  

นางสาวธนารตัน ์เจริญรฐั (“ผูด้  าเนินการประชุม”) ไดแ้นะน าคณะกรรมการบริษัท ผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชี และท่ีปรึกษา
กฎหมายอิสระท่ีเขา้รว่มประชมุดงันี ้

กรรมการบรษิัทท่ีเขา้รว่มประชมุผ่านโปรแกรม Microsoft Team 

1. นายฤทธิรงค ์ บญุมีโชติ ประธานกรรมการ 
2. นายเชง นิรุตตนิานนท ์ กรรมการ 
3. นายธีรพงศ ์ จนัศริิ กรรมการ 
4. นายชาน  ช ูชง กรรมการ 
5. นายคณิต วลัยะเพ็ชร ์ กรรมการ 
6. นางรชัดาภรณ ์ ราชเทวนิทร ์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
7. ดร.สมชยั ไทยสงวนวรกลุ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
8. นางมรกต กลุธรรมโยธิน กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

กรรมการท่ีเขา้รว่มประชมุ ณ สถานท่ีถ่ายทอดสด 

9. นายบรรลือศกัร  โสรจัจกิจ กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร 
รวมกรรมการท่ีเขา้รว่มประชมุ 9 ทา่น จากทัง้หมด 9 ท่าน คดิเป็นรอ้ยละ 100 ของกรรมการทัง้หมด 

ผูบ้รหิาร 

1. นายสุชาติ ยดุดร รองประธานอาวโุส และรกัษาการรองประธานฝ่ายขายและการตลาด 
2. นายสขุสนัต ์ วอ่งชวูงศ ์ ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารดา้นการเงิน และเลขานกุารบรษิัท 
3. นายกฤศกร โชตกิลมวรภทัร รองประธานปฏิบตักิารและโรงงาน 
4. นายปรีชา บางนกแขวก รองประธานวจิยัและพฒันาผลิตภณัฑ ์
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5. นายคมกฤช ภาวศทุธินนท ์ รองประธานบญัชี การเงินและสินเช่ือ 
6. นางสาวกนัทมิา รื่นอารมย ์ ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 
7. นางสาวติรี ใจประสงค ์ ผูจ้ดัการฝ่ายการเงิน 

ในการประชุมครัง้นี ้บริษัทฯ ไดเ้ชิญผูส้อบบญัชี เพ่ือใหค้  าอธิบายและตอบขอ้ซกัถามในประเด็นต่าง ๆ ต่อผูถื้อหุน้ และ 
ท่ีปรึกษากฎหมายอิสระ ท าหนา้ท่ีเป็น Inspector เพ่ือดูแลใหก้ารประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกตอ้งตามกฎหมายและขอ้บงัคบั 
บรษิัทฯ รวมถงึตอบขอ้ซกัถามจากผูถื้อหุน้และเป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนนโดยมีรายช่ือดงันี  ้

ผูส้อบบญัชี 
นายพงทวี รตันะโกเศศ บรษิัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั 
ท่ีปรกึษาทางกฎหมายอิสระ 
นางสาวประทมุพร สมบรูณพ์ลูผล บรษิัท วีระวงค,์ ชินวฒัน ์และพารท์เนอรส์ จ ากดั 

เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ยังแพร่ระบาดอย่างต่อเน่ือง  
บริษัทฯ ไดต้ระหนกัและห่วงใยต่อสขุภาพของผูถื้อหุน้ทกุท่านท่ีจะเขา้รว่มประชุม รวมถึงผูท่ี้มีส่วนร่วมในการจดัประชุมเป็นอย่างยิ่ง 
บริษัท ฯ พรอ้มท่ีจะปฏิบตัิตามมาตรการต่าง ๆ ของภาครฐัอย่างเครง่ครดั เพ่ือป้องกนัและเพ่ือลดความเส่ียงการแพรร่ะบาดของโรค
ตดิเชือ้ไวรสั COVID-19 ดว้ยเหตดุงักล่าว บรษิัทฯ จงึไดจ้ดัการประชมุในครัง้นีใ้นรูปแบบการประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ตามพระ
ราชก าหนดว่าดว้ยการประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 รวมทัง้กฎหมายและกฎระเบียบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ซึง่บรษิัทฯ ไดแ้จง้
ใหผู้ถื้อหุน้ไดท้ราบล่วงหนา้พรอ้มหนงัสือบอกกล่าวนดัประชมุในเบือ้งตน้แลว้ พรอ้มกนันี ้ผูด้  าเนินการประชมุไดแ้จง้วธีิปฏิบตัใินการ
ประชุมซึ่งจะเป็นไปตามเอกสารท่ีไดน้  าส่งใหผู้ถื้อหุน้ทกุท่านล่วงหนา้ โดยมีกติกา วิธีการลงคะแนน การนบัคะแนน และวิธีการถาม
ค าถามหรือแสดงความคดิเหน็ ดงันี ้ 

1. ผูเ้ขา้ร่วมประชุมท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมจะตอ้งยืนยนัตวัตนเพ่ือขอรบัช่ือผูใ้ชง้าน และรหสัผ่าน (Username และ Password) 
ตามวิธีการท่ีบริษัทฯ ก าหนดซึ่งไดแ้จ้งรายละเอียดไปพรอ้มหนังสือเชิญประชุม โดยผู้เข้าร่วมประชุมยินยอมปฏิบัติตาม
ข้อก าหนดการเข้าร่วมประชุมดว้ยรูปแบบการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ และท าการลงทะเบียน โดยน า Email และ 
Password ท่ีไดร้บัจาก Email อนมุตัิของท่าน เพ่ือ Sign-in หรือยืนยนัตวัตนผ่านการขอรหสั OTP จากนัน้กดปุ่ ม "ลงทะเบียน
เขา้ร่วมประชุม” ซึ่งในขัน้ตอนนีจ้ะถือว่าผูถื้อหุน้ท  าการลงทะเบียนเขา้รว่มประชุมเรียบรอ้ยแลว้ และจ านวนหุน้ของผูถื้อหุน้จะ
ถกูนบัเป็นองคป์ระชมุ 

2. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามล าดบัระเบียบวาระท่ีระบุไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม โดยจะน าเสนอขอ้มลูในแต่ละวาระ และ
เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามก่อนการลงมต ิและจะแจง้ผลคะแนนตอ่ท่ีประชมุเม่ือมีการนบัคะแนนเสียงในวาระนัน้ ๆ เสรจ็สิน้
ตามล าดบั 

3. ในการออกเสียงลงคะแนน ผูถื้อหุน้ทกุรายมีคะแนนเสียง 1 หุน้ต่อ 1 เสียง โดยในกรณีผูถื้อหุน้รายใดมีส่วนไดเ้สียในเรื่องใด
เป็นพิเศษ จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ส าหรบัผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะออกเสียงลงคะแนน จะตอ้งลงคะแนนเสียงในระบบ 
Inventech Connect  กรุณาเลือกวาระที่ทา่นตอ้งการลงคะแนนเสียง ระบบจะแสดงปุ่ มส าหรบัการออกเสียงลงคะแนนทัง้หมด 
4 ปุ่ ม คือ  
1) เหน็ดว้ย (สีเขียว) 
2) ไม่เหน็ดว้ย (สีแดง) 
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3) งดออกเสียง (สีสม้) 
4) ยกเลิกออกเสียงลงคะแนนล่าสดุ (สีฟ้า)  
หากท าการเลือก “ยกเลิกออกเสียงลงคะแนนล่าสุด” หรือไม่ออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ จะถือว่าท่านเห็นดว้ยกบัวาระนัน้ ๆ 
และการออกเสียงลงคะแนนสามารถท าการเปล่ียนแปลงไดจ้นกว่าจะมีการแจง้ปิดการลงคะแนน โดยบริษัทฯ ใหเ้วลาในการ
ลงคะแนนเสียงในระบบในแตล่ะวาระเป็นเวลา 1 นาที 

4. ในการนบัคะแนนเสียง บรษิัทฯ จะใชว้ธีิหกัคะแนนเสียงท่ีไม่เหน็ดว้ยและงดออกเสียงออกจากจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้
ซึง่เขา้รว่มประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และส่วนท่ีเหลือจะถือวา่เป็น คะแนนเสียงท่ี “เหน็ดว้ย” 

5. กรณีผูร้บัมอบฉนัทะ รบัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้หลายราย ใหก้ดเลือกท่ี “ไอคอนผูใ้ชง้าน” และกดท่ีปุ่ ม “สลบับญัชี” เพ่ือเขา้ใช้
งานในบญัชีของผูถื้อหุน้รายอ่ืน ๆ ผูถื้อหุน้จะตอ้งอยู่ในวาระการประชุมจนจบวาระ และจะตอ้งลงมตใินแตล่ะวาระก่อนจะปิด
ใหล้งมติ ในวาระนัน้ ๆ กรณีท่ีผูถื้อหุน้กดปุ่ มออกจากหอ้งประชุม หรือ Exit The Meeting ก่อนท่ีจะปิดการลงมติในวาระใด ๆ 
คะแนนเสียงของผูถื้อหุน้จะไม่ถูกนบัเป็นองคป์ระชุมในวาระดงักล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถกูน ามานบัคะแนนในวาระนัน้  ๆ 
อย่างไรก็ตาม การกดปุ่ มออกจากหอ้งประชุม หรือ Exit The Meeting ในวาระใดวาระหนึ่งจะไม่เป็นการตดัสิทธิของผูถื้อหุน้ 
หรือผูร้บัมอบฉนัทะในการกลบัเขา้รว่มประชมุ และลงคะแนนเสียงในวาระตอ่ไปในระบบ 

6. วธีิการถามค าถามหรือแสดงความคดิเห็น 
ก่อนลงมติแต่ละวาระประธานในท่ีประชุมจะเปิดโอกาสใหผู้้เข้าร่วมประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นท่ี
เก่ียวขอ้งกบัวาระนัน้ ๆ ตามความเหมาะสม โดยสามารถสอบถามได ้2 ช่องทาง ดงันี ้
1) กรณีผูเ้ขา้ร่วมประชุมตอ้งการสอบถามผ่านขอ้ความ กรุณาเลือกเมนกูารถามค าถาม จากนัน้เลือกวาระท่ีตอ้งการถาม

ค าถาม และท าการพิมพข์อ้ซกัถาม หรือ ความคิดเห็นของท่าน แลว้กดส่งค  าถาม โดยบริษัทฯ จะตอบค าถามในหอ้ง
ประชุมในวาระท่ีเก่ียวขอ้งกบัค  าถามนัน้ ๆ อย่างไรก็ดี หากมีจ านวนค าถามท่ีถูกส่งเขา้มาจ านวนมาก บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธ์ิในการพิจารณาคดัเลือกค าถามตามความเหมาะสม 

2) กรณีผูเ้ขา้รว่มประชุมตอ้งการสอบถามค าถามดว้ยขอ้ความเสียง กรุณาเลือกวาระท่ีตอ้งการถามค าถาม จากนัน้ กดปุ่ ม 
“บนัทกึเสียง/Record” แลว้ท าการถามค าถามดว้ยเสียง เม่ือถามค าถามเรียบรอ้ยแลว้ ใหก้ดปุ่ ม “หยดุบนัทกึเสียง/Stop 
for Record” และท าการ กดปุ่ ม “ส่งค  าถาม /Send Question”  

ในกรณีท่ีมีค  าถามท่ีเก่ียวขอ้งในวาระนัน้ ๆ ถูกส่งเขา้มาในระบบเป็นจ านวนมาก บริษัทฯ จะเป็นผูพ้ิจารณาคดัเลือกค าถาม
ตามความเหมาะสม  

7. ผูถื้อหุน้ท่ีท  าหนงัสือมอบฉันทะใหผู้อ่ื้นเขา้ร่วมประชมุ และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้แลว้นัน้ 
บริษัทฯ ได้น าคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึ กรวมไว้ในการ
ลงทะเบียนเพ่ือการลงมตติามวาระไวแ้ลว้ 

8. กรณีผูถื้อหุน้ประสบปัญหาการเขา้ระบบประชุม หรือระบบการลงคะแนน กรุณาศกึษาและปฏิบตัิตาม ค  าแนะน าท่ีไดแ้จง้ไป
พรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุ หรือตดิตอ่ Inventech Call Center ท่ีหมายเลขโทรศพัท ์02-931-9139 

9. หากเกดิกรณีระบบขดัขอ้งระหวา่งการประชมุ ผูถื้อหุน้จะไดร้บัอีเมล ์เพ่ือกลบัเขา้สู่การประชมุผ่านระบบส ารองตอ่ไป 
 

เม่ือจ านวนผูถื้อหุน้และจ านวนหุน้ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุครบเป็นองคป์ระชมุตามขอ้บงัคบัของบริษัทฯ แลว้ นายฤทธิรงค ์บญุมีโชติ 
ประธานกรรมการ ท าหนา้ท่ีประธานในท่ีประชุม (“ประธานฯ”) ไดก้ล่าวเปิดประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการ
ประชมุ ดงัตอ่ไปนี ้
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วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2564 

ประธานฯ เสนอต่อท่ีประชุมใหพ้ิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจ าปี 2564 เม่ือวันท่ี 1 
เมษายน 2564 โดยมีรายละเอียดตามสิ่งท่ีส่งมาดว้ย 1 ใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติรบัรองรายงานการประชุม
ดงักล่าว 

หลงัจากนัน้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วมประชมุซกัถาม และแสดงขอ้คดิเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง ซึง่ไม่มี
ผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะรายใดแสดงความเหน็หรือสอบถามเก่ียวกบัรายงานการประชมุ ประธานฯ จงึเสนอใหท่ี้
ประชมุพิจารณาลงมตเิพ่ือรบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 

การลงมต ิ วาระนีต้อ้งผ่านมตท่ีิประชมุ โดยอนมุตัดิว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชมุมีมตริบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมา
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

มตท่ีิลง จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุน้ = 1 เสียง) 

% ของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและ
ออกเสียงลงคะแนน 

เหน็ดว้ย 356,810,094 100.000 

ไม่เหน็ดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 1 ไม่นบัเป็นฐานเสียง 
บตัรเสีย 0 0.0000 

รวม 356,810,095 - 

วาระที ่2 พจิารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2564 

ประธานฯ ไดม้อบหมายใหน้ายบรรลือศกัร โสรจัจกิจ (“นายบรรลือศกัรฯ”) กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
เป็นผูน้  าเสนอสรุปผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ ประจ าปี 2564  

นายบรรลือศกัรฯ น าเสนอผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ ประจ าปี 2564 ดงันี ้

ในปี 2564 บริษัทฯ มียอดขายอยู่ท่ีประมาณ 4,773 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากช่วงเดียวกันของปีก่อนรอ้ยละ 14.1 
ในขณะท่ีก าไรสุทธิลดลงรอ้ยละ 48.6 มาอยู่ท่ี 211.5 ลา้นบาท ซึ่งเป็นผลมาจากราคาวตัถุดิบหลักท่ีปรบัตัวเพิ่ม
สูงขึน้อย่างต่อเน่ืองมาตัง้แต่ปลายปี 2563 อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ยงัสามารถสรา้งผลก าไรและจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผู้
ถือหุน้ได ้โดยจะจ่ายในอตัรา 0.15 บาทต่อหุน้ ซึ่งเป็นอตัราการจ่ายเงินปันผลกว่ารอ้ยละ 69 และจะเสนอตอ่ผูถื้อ
หุน้เพ่ือพิจารณาอนมุตัิในวาระท่ี 4 ต่อไป ทัง้นี ้บริษัทฯ ยงัคงมีฐานะทางการเงินท่ีแข็งแกร่ง โดยมีอตัราหนีส้ินท่ีมี
ภาระดอกเบีย้ตอ่ส่วนของผูถื้อหุน้อยู่ในระดบัต ่าท่ี 0.09 เทา่ ซึง่เป็นหนึ่งในการเตรียมพรอ้มของบรษิัทฯ ในดา้นการ
ลงทนุเม่ือมีโอกาสในอนาคต 

แมว้่าจะอยู่ในภาวะเศรษฐกิจผนัผวน บริษัทฯ ยงัคงเติบโตในทกุสายผลิตภณัฑ ์ไม่ว่าจะเป็นอาหารกุง้ท่ีเติบโตขึน้
รอ้ยละ 14.1 อาหารปลารอ้ยละ 8.9 และอาหารสตัวบ์กท่ีบรษิัทฯ ไดเ้ริ่มผลิตและจ าหน่ายในปีท่ีผ่านมา เติบโตขึน้
กวา่รอ้ยละ 41.3 
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บริษัทฯ ยงัคงมุ่งเนน้การผลิตอาหารสตัวน์  า้เป็นหลกั ดงัจะเห็นไดว้่ารายไดจ้ากการขายอาหารกุง้ของบริษัทฯ คิด
เป็นรอ้ยละ 50.2 ของรายไดท้ัง้หมด รองลงมาคืออาหารปลาท่ีรอ้ยละ 37.6 และอาหารสตัวบ์กประมาณรอ้ยละ 
9.3 

ปี 2564 เป็นท่ีบรษิัทฯ ไดร้ว่มลงทนุในประเทศปากีสถานในนามของ AMG-Thaiunion Feedmill (Private) Limited 
(“AMG-TFM”) โดยไดเ้ริ่มด  าเนินการในเดือนเมษายน 2564 และสามารถสรา้งรายไดแ้ละผลก าไรไดใ้นปีเดียวกนั 
ซึ่งคิดเป็นรอ้ยละ 3.3 ของรายไดร้วมของบริษัทฯ รายไดใ้นส่วนท่ีเหลือเป็นรายไดข้องบริษัทฯ ท่ีเกิดขึน้ในประเทศ 
โดยมีสดัส่วนการขายในประเทศเป็นหลกักว่ารอ้ยละ 92.5 และส่งออกรอ้ยละ 4.2  

คาดการณผ์ลประกอบการ 

บริษัทฯ คาดว่าในไตรมาสแรกของปี 2565  ยอดขายและอตัราก าไรยงัคงไม่ฟ้ืนตวั เน่ืองจากยงัคงอยู่ในช่วง โลว ์
ซีซั่นของการเพาะเลีย้งสตัวน์  า้ทัง้ในประเทศไทยและปากีสถาน รวมถงึราคาวตัถุดบิหลกัยงัคงอยู่ในระดบัสงู ไม่ว่า
จะเป็นราคาแป้งสาลีท่ีไดร้บัผลกระทบจากสงครามระหว่างรสัเซียและยูเครน ซึ่งเป็นประเทศหลกัท่ีเป็นผูผ้ลิตขา้ว
สาลี และราคากากถั่วเหลืองท่ีไดร้บัผลกระทบจากภยัแลง้ในอาเจนตินาและบราซิล ซึ่งเป็นผูผ้ลิตถั่ว เหลืองหลัก
ของโลก โดยคาดว่าสถานการณด์งักล่าวจะสิน้สุดลงในไตรมาสท่ี 2/2565 ท าใหภ้าพรวมครึ่งปีแรก คาดว่าอัตรา
ก าไรจะยังคงไม่ฟ้ืนตัวขึน้จากไตรมาสท่ี 4/2564 ทัง้นี ้บริษัทฯ มิไดน่ิ้งนอนใจต่อสถานการณ์ดังกล่าว และมี
เป้าหมายท่ีจะมุ่งเนน้ในการบริหารตน้ทุนภายในใหมี้ประสิทธิภาพมากท่ีสุด ทัง้การควบคุมประสิทธิภาพในการ
ผลิตสินคา้ การควบคมุคา่ใชจ้่ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถงึการปรบัราคาสินคา้เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัตน้ทนุและภาวะ
ตลาด อย่างไรก็ดี ในปีท่ีผ่านบรษิัทฯ ยงัไม่สามารถปรบัราคาสินคา้ไดม้ากนกั เน่ืองจากภาวะตลาดและการแข่งขนั
ยงัไม่เอือ้อ  านวย 

บริษัทฯ คาดว่าในครึ่งปีหลังของปี 2565 ตน้ทุนวัตถุดิบจะเริ่มปรบัตัวลง ซึ่งจะมีส่วนช่วยท าใหอ้ัตราก าไรของ 
บรษิัทฯ ดีขึน้และคาดวา่ความตอ้งการในการบริโภคในปี 2565 จะสงูกวา่ปีท่ีผ่านมาเน่ืองจากสถานการณก์ารแพร่
ระบาดของ COVID-19 ท่ีเริ่มมีสญัญาณของความรุนแรงท่ีลดนอ้ยลง และหลายประเทศไดเ้ริ่มมีการเปิดประเทศ 
ท าใหค้าดวา่ยอดขายจะเตบิโตขึน้ประมาณรอ้ยละ 15  

ส าหรบัรายละเอียดอ่ืน ๆ ผูถื้อหุน้สามารถศกึษาไดจ้ากแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี/รายงานประจ าปี 2564 
(แบบ 56-1 One Report) ตามท่ีเผยแพร่บนเว็บไซตบ์ริษัทฯ และ QR Code ท่ีจัดส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พรอ้มหนังสือ
เชิญประชมุ 

หลงัจากนัน้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมซกัถาม และแสดงขอ้คิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง ซึ่งมี  
ผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะ ซกัถามและแสดงความเห็นในวาระนี ้และบริษัทฯ ไดต้อบขอ้ซกัถามดงักล่าวโดยสรุป
ไดด้งันี ้ 

1. การปรบัราคาสินคา้ของบรษิัทฯ ในปีท่ีผ่านมาส่งผลตอ่ก าไรของบรษิัทฯ มากนอ้ยเพียงใด 

นายบรรลือศักรฯ ชี้แจงว่า ในปี 2564 บริษัทฯ มีการปรับราคาอาหารกุ้งเพิ่มขึ ้นประมาณร้อยละ 2  
ท าใหอ้ตัราก าไรของอาหารกุง้ยงัอยู่ในเกณฑท่ี์ดี ส่วนอาหารปลามีการปรบัราคา 3 ครัง้ เฉล่ียประมาณรอ้ยละ 
3-10 ทัง้นี ้แมมี้การปรบัราคาสินคา้เพิ่มขึน้แลว้แต่อาจไม่ส่งผลต่อก าไรมากนัก เน่ืองจากราคาวตัถุดิบยงัมี



 

6 

การปรบัตวัเพิ่มสูงขึน้อย่างต่อเน่ือง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยงัไม่สามารถปรบัราคาอาหารปลาน า้จืดไดม้ากนัก 
เพราะจะส่งผลท าใหเ้กษตรกรผูเ้ลีย้งปลาน า้จืดประสบภาวะขาดทนุจากราคาอาหารสตัวท่ี์เพิ่มสงูขึน้ ในขณะ
ท่ีราคาผลผลิตในตลาดไม่ปรบัเพิ่มขึน้ ส  าหรบัอาหารสตัวบ์ก ในปีท่ีผ่านมามีการปรบัราคาประมาณรอ้ยละ 
15-20 ลกูคา้ส่วนใหญ่ซึง่เป็นลกูคา้รายใหญ่ มีความเขา้ใจภาวะตลาดและตน้ทนุสินคา้ท่ีปรบัเพิ่มสงูขึน้ 

2. อตัราก าไรขัน้ตน้ทัง้ปีและครึง่ปีแรก 2565 จะเป็นอย่างไร 

นายบรรลือศกัรฯ ชีแ้จงว่าในเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพนัธ ์เป็นช่วงโลวซ์ีซั่นของการเพาะเลีย้งสตัวน์  า้ 
ดงันัน้ ยอดขายอาหารสตัวใ์นช่วงนีจ้งึยงัไม่สงูมากนกั ประกอบกบัราคาวตัถดุบิท่ีเพิ่มสงูขึน้ ทัง้นีค้าดการณว์่า
ก าไรขัน้ตน้จะใกลเ้คียงกบัไตรมาสที่ 4/2564  

3. บรษิัทฯ มีแผนการลงทนุใน 1-2 ปีอย่างไร 

นายบรรลือศกัรฯ ชีแ้จงว่า ปัจจุบนั บริษัทฯ มีการลงทุนในประเทศอินโดนีเซียผ่านบริษัทย่อย Thai Union 
Kharisma Lestari (“TUKL”) ซึง่ไดเ้ริ่มจ าหน่วยอาหารกุง้ไปในเดือนมกราคม 2565 และเน่ืองจาก TUKL เป็น
ผูผ้ลิตอาหารสตัวน์  า้รายใหม่ในตลาดประเทศอินโดนีเซีย ดงันัน้จึงอาจตอ้งใชร้ะยะเวลาในการแนะน าสินคา้
เพ่ือใหลู้กคา้เกิดความมั่นใจในสินคา้ และคาดว่ายอดขาดจะเติบโตในช่วงไตรมาสท่ี 3 และ 4 ของปี 2565 
นอกจากนี ้บริษัทฯ ยังมีการลงทุนในประเทศปากีสถานผ่านบริษัทย่อย AMG-TFM เพ่ือผลิตและจ าหน่าย
อาหารปลาในประเทศปากีสถาน โดยไดเ้ริ่มรบัรูร้ายไดใ้นปี 2564 ทัง้นี ้บริษัทฯ จะมุ่งเนน้การการลงทนุใน 2 
ประเทศนีเ้ป็นหลกัก่อน และยงัไม่มีแผนการลงทนุอ่ืน อย่างไรก็ดี หากบริษัทฯ มีการศกึษาและวิเคราะหแ์ลว้
เหน็วา่การลงทนุใดจะมีส่วนช่วยเพิ่มยอดขายและผลก าไร บรษิัทฯ อาจจะพิจารณาลงทนุเพิ่มเตมิตอ่ไป 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะรายใดแสดงความเห็นหรือสอบถามเก่ียวกบัวาระนีเ้พิ่มเตมิ ประธานฯ จงึเสนอ
ใหท่ี้ประชมุพิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ ประจ าปี 2564  

การลงมต ิ วาระนีไ้ม่ตอ้งลงมต ิเน่ืองจากเป็นการรายงานใหผู้ถื้อหุน้รบัทราบ 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชมุรบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ ประจ าปี 2564 

วาระที ่3 พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิ ประจ าปี 2564 สิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2564 

ประธานฯ แจง้ต่อท่ีประชุมว่า เพ่ือใหเ้ป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 
(รวมทัง้ท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม) (พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด) และขอ้บงัคบัขอ้ท่ี 40 ของบริษัทฯ ท่ีก าหนดว่า 
บรษิัทฯ ตอ้งจดัท างบแสดงฐานะการเงิน (งบดลุ) และงบก าไรขาดทนุประจ าปี ณ รอบบญัชีของบรษิัทฯ ท่ีผ่านการ
ตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของบริษัทแล้ว ดงันัน้ ประธานฯ ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน  ประจ าปี 
2564 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564  ซึง่จดัท  าโดยผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต บรษิัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอ
เอส จ ากัด และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแลว้  โดยสามารถสรุป
สาระส าคญัไดด้งันี ้
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ขอ้มลูงบการเงินรวมเปรียบเทียบ (บางส่วน) ของบรษิัทฯ 
หน่วย: ลา้นบาท 

รายการ 2563 2564 เปลี่ยนแปลง 
สินทรพัยร์วม 2,498.49  3,343.56  33.82% 
หนีส้ินรวม 1,015.83  940.13  -7.45% 
รายไดร้วม 4,244.47 4,833.96 13.89% 
ก าไรสทุธิสว่นที่เป็นของผูถื้อหุน้บรษัิทฯ 411.69 211.50 -48.63% 
ก าไรสทุธิตอ่หุน้ (บาท/หุน้) 1.00 0.50 -50.00% 

หลงัจากนัน้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วมประชมุซกัถาม และแสดงขอ้คดิเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง ซึง่ไม่มี
ผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะรายใดแสดงความเห็นหรือสอบถามเก่ียวกับงบการเงิน ประจ าปี 2564 ประธานฯ จึง
เสนอใหท่ี้ประชมุพิจารณาลงมตเิพ่ืออนมุตังิบการเงิน ประจ าปี 2564 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

การลงมต ิ วาระนีต้อ้งผ่านมตท่ีิประชมุ โดยอนมุตัดิว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนมุตัิงบการเงิน ประจ าปี 2564 สิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผู้ถือ
หุน้ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

มตท่ีิลง จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุน้ = 1 เสียง) 

% ของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและ
ออกเสียงลงคะแนน 

เหน็ดว้ย 356,818,894 100.0000 
ไม่เหน็ดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสียง 1 ไม่นบัเป็นฐานเสียง 
บตัรเสีย 0 0.0000 
รวม 356,818,895 - 

วาระที ่4 พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรก าไรสุทธิและการจ่ายเงนิปันผล ประจ าปี 2564 

ประธานฯ แจง้ต่อท่ีประชุมว่า เพ่ือใหเ้ป็นไปตามมาตรา 115 และ 116 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั 
พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเตมิ) และขอ้บงัคบับรษิัทฯ ขอ้ 42 และ 43 ซึง่ก  าหนดใหบ้รษิัทฯ ตอ้งจดัสรร
ก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละหา้ของก าไรสุทธิประจ าปี หกัดว้ยยอดเงินขาดทุน
สะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละสิบของทุนจดทะเบียนซึ่งบริษัทฯ ส า รองไว้
ครบถว้นแลว้ และการจ่ายเงินปันผลตอ้งไดร้บัอนมุตัจิากท่ีประชมุผูถื้อหุน้ นอกจากนี ้บรษิัทฯ ยงัมีนโยบายจ่ายเงิน
ปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้อย่างนอ้ยปีละ 2 ครัง้ รวมกนัเป็นจ านวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 50 ของก าไรสุทธิตามงบการเงิน
รวม ซึ่งการจ่ายปันผลจะขึน้อยู่กับภาวะเศรษฐกิจ ผลการด าเนินงาน กระแสเงินสด และแผนการลงทุน รวมถึง
ความจ าเป็นและความเหมาะสมอ่ืน ๆ ในอนาคตของบริษัทฯ ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะตอ้งไม่เกินก าไร
สะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการและไม่มีผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัตอ่การด าเนินงานปกตขิองบรษิัทฯ 

ส าหรบัปี 2564 บรษิัทฯ มีก าไรสทุธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการจ านวน 218.40 ลา้นบาท ก าไรสทุธิจากงบการเงิน
รวม จ านวน 211.50 ลา้นบาท และมีก าไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรจากงบการเงินเฉพาะกิจการ จ านวน 312.20 ลา้น
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บาท จึงขอเสนอต่อท่ีประชุมเพ่ือน าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทและท่ีประชุมผูถื้อหุน้สามัญประจ าปี 
2565 เพ่ือพิจารณาอนมุตักิารจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 และก าไรสะสมเป็นเงินสดใหแ้ก่
ผูถื้อหุน้ทกุราย ในอตัราหุน้ละ 1.15 บาท รวมเงินปันผลทัง้สิน้ 485 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 229.32 ของก าไรสุทธิ 
ซึง่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบรษิัทฯ  

อนึ่ง เน่ืองจากมตท่ีิประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 4/2564 เม่ือวนัท่ี 5 สิงหาคม 2564 ไดอ้นมุตักิารจ่ายเงินปัน
ผลระหวา่งกาล ส าหรบัผลการด าเนินงานงวดวนัท่ี 1 มกราคม – 30 มิถนุายน 2564 และก าไรสะสม ในอตัราหุน้ละ 
1.00 บาท รวมเป็นเงินจ านวน 410 ลา้นบาท โดยจ่ายใหก้ับผูถื้อหุน้เดิมก่อนเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย ซึ่งบริษัทฯ ไดจ้่ายแลว้เม่ือวันท่ี 3 กันยายน 2564 จึงยังคงเหลือเงินปันผลท่ีบริษัทฯ ตอ้งจ่าย
ส าหรบัผลการด าเนินงานงวดวนัท่ี 1 กรกฎาคม – 31 ธนัวาคม 2564 ในอตัราหุน้ละ 0.15 บาท รวมเป็นเงินจ านวน 
75 ล้านบาท ทัง้นี ้เงินปันผลท่ีจะจ่ายใหแ้ก่ผู้ถือหุน้มาจากก าไรจากส่วนท่ีไดร้ับการส่งเสริมการลงทุน (BOI)  
ทัง้จ  านวน โดยบริษัทฯ จะก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิรบัเงินปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 4 มีนาคม 2565 
และจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 19 เมษายน 2565  

ขอ้มลูเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลท่ีผ่านมาเป็นดงันี ้
รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

(ปีทีเ่สนอ) 
1. ก าไรสุทธิตามงบการเงินรวม ส่วนที่เป็นของผู้

ถือหุน้ของบรษัิทฯ (บาท) 
840,795,659 411,693,688 211,497,536 

2. จ านวนหุน้ 410,000,000 410,000,000 425,397,260* 
3. รวมเงินปันผลจา่ยตอ่หุน้ (บาท) 

3.1 เงินปันผลระหวา่งกาล ครัง้ที่ 1 
3.2 เงินปันผลระหวา่งกาล ครัง้ที่ 2 
3.3 เงินปันผลประจ าปี 

1.95 
1.00 
0.95 

- 

0.60 
0.30 

- 
0.30 

1.15 
1.00 

- 
0.15 

4. รวมเป็นเงินปันผลจา่ยทัง้สิน้ (บาท) 799,500,000 246,000,000 485,000,000 
5. อตัราสว่นการจา่ยเงินปันผลตอ่ก าไรสทุธิ 95.09% 59.75% 229.32% 
* เม่ือวันที่ 26 ตุลาคม 2564 บริษัทฯ ไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแลว้จากเดิม 410,000,000 หุน้ เป็น 500,000,000 หุน้ 
มลูคา่หุน้ที่ตราไวหุ้น้ละ 2 บาท ดงันัน้ จ  านวนหุน้สามญัถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัเทา่กบั 425,397,260 หุน้ 

ทัง้นี ้บริษัทฯ มีทนุส ารองครบตามจ านวนท่ีกฎหมายก าหนดแลว้ ดงันัน้ จึงไม่ตอ้งจดัสรรทนุส ารองตามกฎหมาย
เพิ่มเตมิแตอ่ย่างใด 

หลงัจากนัน้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมซกัถาม และแสดงขอ้คดิเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง ซึง่ไม่มี
ผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะรายใดแสดงความเห็นหรือสอบถามเก่ียวกับวาระนี ้ประธานฯ จึงเสนอใหท่ี้ประชุม
พิจารณาลงมตเิพ่ืออนมุตักิารจดัสรรก าไรสทุธิและการจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2564 

การลงมต ิ วาระนีต้อ้งผ่านมตท่ีิประชมุ โดยอนมุตัดิว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผล  ประจ าปี 2564 ดว้ยคะแนนเสียงข้างมากของ 
ผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้
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มตท่ีิลง จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุน้ = 1 เสียง) 

% ของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและ
ออกเสียงลงคะแนน 

เหน็ดว้ย 356,819,994 99.9999 

ไม่เหน็ดว้ย 1 0.0000 
งดออกเสียง 0 ไม่นบัเป็นฐานเสียง 
บตัรเสีย 0 0.0000 

รวม 356,819,995 - 

วาระที ่5 พจิารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการทีพ้่นจากต าแหน่งตามวาระ ประจ าปี 2565  

ประธานฯ แจ้งต่อท่ีประชุมว่า เน่ืองจาก ประธานฯ นายชาน ชู ชง และนายบรรลือศักร โสรัจจกิจ ถือเป็น  
ผู้มีส่วนไดเ้สียในวาระนี ้จะขอออกจากการประชุมเป็นการชั่วคราว เพ่ือใหผู้้ถือหุน้สามารถพิจารณาเลือกตัง้
กรรมการไดอ้ย่างเป็นอิสระ โดยขอมอบหมายใหน้างรัชดาภรณ์  ราชเทวินทร ์ (“นางรัชดาภรณ์ฯ”) ประธาน
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ เป็นผูด้  าเนินการประชมุ ในวาระนี ้

นางรชัดาภรณฯ์ ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่ ตามพระราชบญัญตับิรษิัทมหาชนจ ากดั มาตรา 71 และขอ้บงัคบับรษิัทฯ ขอ้ 
16 ก าหนดว่า ในการประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะ
แบง่ออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกกโดยจ านวนท่ีใกลท่ี้สุดกบัจ านวน 1 ใน 3 โดยกรรมการท่ีตอ้งออกจาก
ต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจากจดทะเบียนบรษิัทนัน้ ใหจ้บัสลากกนัว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไป 
ใหก้รรมการท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง ทัง้นี ้  กรรมการซึ่งพน้จากต าแหน่งอาจไดร้บั
เลือกตัง้ใหม่ได ้

ส าหรบัการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 มีกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระจ านวน 3 ทา่น ดงัตอ่ไปนี ้

1. นายฤทธิรงค ์ บญุมีโชติ  ประธานกรรมการ  

2. นายชาน ช ูชง   กรรมการ  

3. นายบรรลือศกัร โสรจัจกิจ   กรรมการ  

เม่ือพิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการทัง้ 3 ท่านดังกล่าวเป็นผู้มีความรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ และความ
เช่ียวชาญในสาขาต่าง ๆ ท่ีหลากหลาย อนัเป็นประโยชนต์่อบริษัทฯ ในภาพรวมและสอดคลอ้งกบักลยุทธใ์นการ
ด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทัง้ไดป้ฏิบตัิหน้าท่ีของตนดว้ยดีเสมอมา รวมถึงไดพ้ิจารณาผลการปฏิบตัิงานใน
ต าแหน่งหนา้ท่ีของกรรมการและกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคลแลว้ นอกจากนี ้กรรมการทัง้ 3 ท่าน เป็นผูท่ี้มี
คณุสมบตัิครบถว้นและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบริษัทมหาชน และไม่มีลกัษณะท่ีแสดงถึงการ
ขาดความเหมาะสมท่ีจะไดร้บัความไวว้างใจใหบ้ริหารจดัการกิจการท่ีมีมหาชนเป็นผูถื้อหุน้ตามกฎหมายว่าดว้ย
หลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์จึงเห็นควรเสนอใหค้ณะกรรมการบริษัทเสนอท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุน้เลือกตัง้
กรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามก าหนดวาระทัง้ 3 ทา่น กลบัเขา้เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง  

รายละเอียดเก่ียวกบัอาย ุสดัส่วนการถือหุน้ในบรษิัทฯ วฒุกิารศกึษา ประสบการณก์ารท างาน และประวตักิารเขา้
ประชมุคณะกรรมการของกรรมการแตล่ะทา่น ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 3 
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หลงัจากนัน้ นางรชัดาภรณ์ฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมซกัถาม และแสดงขอ้คิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง 
ซึง่ไม่มีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะรายใดแสดงความเหน็หรือสอบถามเก่ียวกบัวาระนี ้ นางรชัดาภรณฯ์ จงึเสนอให้
ท่ีประชุมพิจารณาลงมติเพ่ือเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระ ประจ าปี 2565 เป็น
รายบคุคล 

การลงมต ิ วาระนีต้อ้งผ่านมตท่ีิประชมุ โดยอนมุตัดิว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชมุมีมตอินมุตักิารเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระ ประจ าปี 2565 ทัง้ 3 ทา่นกลบั
เขา้ด  ารงต  าแหน่ง ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

1. นายฤทธิรงค ์ บญุมีโชต ิ

มตท่ีิลง จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุน้ = 1 เสียง) 

% ของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและ
ออกเสียงลงคะแนน 

เหน็ดว้ย 356,819,994 99.9999 
ไม่เหน็ดว้ย 1 0.0000 

งดออกเสียง 0 ไม่นบัเป็นฐานเสียง 
บตัรเสีย 0 0.0000 
รวม 356,819,995 - 

2. นายชาน ช ูชง 

มตท่ีิลง จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุน้ = 1 เสียง) 

% ของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและ
ออกเสียงลงคะแนน 

เหน็ดว้ย 356,819,994 99.9999 
ไม่เหน็ดว้ย 1 0.0000 

งดออกเสียง 0 ไม่นบัเป็นฐานเสียง 
บตัรเสีย 0 0.0000 
รวม 356,819,995 - 

3. นายบรรลือศกัร โสรจัจกิจ 

มตท่ีิลง จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุน้ = 1 เสียง) 

% ของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและ
ออกเสียงลงคะแนน 

เหน็ดว้ย 356,819,994 99.9999 

ไม่เหน็ดว้ย 1 0.0000 
งดออกเสียง 0 ไม่นบัเป็นฐานเสียง 
บตัรเสีย 0 0.0000 

รวม 356,819,995 - 

ภายหลงัการลงคะแนนเสรจ็สิน้ ประธานฯ นายชาน ช ูชง และนายบรรลือศกัร โสรจัจกิจ ไดก้ลบัเขา้สู่การประชมุ 
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วาระที ่6 พจิารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2565 

ประธานฯ แจง้ต่อท่ีประชุมว่าตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด มาตรา 90 และขอ้บงัคบับริษัทฯ ขอ้ 26 
ก าหนดใหก้รรมการของบริษัทมีสิทธิไดร้ับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าท่ีจากบริษัทฯ ซึ่งค่าตอบแทน ไดแ้ก่ 
คา่ตอบแทนรายเดือน เบีย้ประชมุ เบีย้เลีย้ง และโบนสั เป็นตน้ โดยตอ้งไดร้บัการอนมุตัจิากท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ 

ทัง้นี ้เม่ือพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการใหส้อดคลอ้งกบัหนา้ท่ีความรบัผิดชอบ และผลการปฏิบตังิานของ
กรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดงักล่าวจะอยู่ในระดบัท่ีเหมาะสมเทียบเคียงได้ กับตลาดและอุตสาหกรรม
เดียวกนั รวมทัง้เพียงพอท่ีจะจูงใจและรกัษากรรมการท่ีมีคณุภาพไวก้ับบริษัทฯ จงึเหน็สมควรก าหนดค่าตอบแทน
ใหแ้กก่รรมการ ประจ าปี 2565 ในอตัราเดียวกบัคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 ซึง่ประกอบดว้ย คา่ตอบแทน
รายเดือน และคา่เบีย้ประชมุ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

คณะกรรมการบริษัท/ 
คณะกรรมการชุดย่อย 

ค่าตอบแทนรายเดือน 
(บาท/คน) 

ค่าเบีย้ประชุม 
(บาท/ครัง้/คน) 

(เฉพาะกรรมการทีเ่ข้าประชุม) 
ปี 2564 ปี 2565  

(ปีทีเ่สนอ) 
ปี 2564 ปี 2565  

(ปีทีเ่สนอ) 
1.  กรรมการบริษัท     
- ประธานกรรมการบรษัิท 25,000 25,000 15,000 15,000 
- กรรมการ 20,000 20,000 10,000 10,000 

2. กรรมการตรวจสอบ     
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 20,000 20,000 - ไมมี่ - - ไมมี่ - 
- กรรมการ 15,000 15,000 - ไมมี่ - - ไมมี่ - 

3. กรรมการบริหาร     
- ประธานกรรมการบรหิาร - ไมมี่ - - ไมมี่ - - ไมมี่ - - ไมมี่ - 
- กรรมการ - ไมมี่ - - ไมมี่ - - ไมมี่ - - ไมมี่ - 

ทัง้นี ้ไมมี่สิทธิประโยชนอ่ื์น ๆ ใหแ้ก่กรรมการและกรรมการชดุยอ่ย นอกจากคา่ตอบแทนรายเดือนและคา่เบีย้ประชมุ 

หลงัจากนัน้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมซกัถาม และแสดงขอ้คดิเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง ซึง่ไม่มี
ผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะรายใดแสดงความเห็นหรือสอบถามเก่ียวกับวาระนี ้ประธานฯ จึงเสนอใหท่ี้ประชุม
พิจารณาลงมตเิพ่ืออนมุตัคิา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2565 

การลงมต ิ วาระนีต้อ้งผ่านมติท่ีประชุม โดยอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้ งหมดของ 
ผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุ 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชมุมีมตอินมุตัคิา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2565 ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุ 

มตท่ีิลง จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุน้ = 1 เสียง) 

% ของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุ 

เหน็ดว้ย 356,819,994 99.9999 
ไม่เหน็ดว้ย 1 0.0000 

งดออกเสียง 0 0.0000 
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มตท่ีิลง จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุน้ = 1 เสียง) 

% ของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุ 

บตัรเสีย 0 0.0000 

รวม 356,819,995 100.0000 

วาระที ่7 พจิารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2565 

ประธานฯ เสนอต่อท่ีประชุมว่า เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 120 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด ซึ่ง
ก าหนดให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปีของ 
บริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิัทไดพ้ิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชีประจ าปี 2565 โดย
ไดป้ระเมินจากความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชี ทกัษะความรู ้ความสามารถของทีมงาน และประสบการณใ์นการ
ตรวจสอบอนัเป็นประโยชนต์่อธุรกิจท่ีจะไดร้บัและความเหมาะสมของค่าสอบบญัชีแลว้ โดยเปรียบเทียบค่าสอบ
บัญชีกับบริษัทอ่ืน จึงเห็นสมควรเสนอใหผู้้ถือหุน้พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาส ์
คเูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั (“PwC”) เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัทฯ ประจ าปี 2565 โดยมีรายช่ือดงันี ้

รายช่ือผูส้อบบญัชี ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี จ านวนปีท่ีลงลายมือช่ือ 
รบัรองงบการเงินของบรษิัทฯ 

1. นายพงทวี รตันะโกเศศ 7795 4 ปี (2561 -2564) 
2. นายชาญชยั ชยัประสิทธ์ิ 3760 - 
3. นางสาวอมรรตัน ์ เพิ่มพนูวฒันาสขุ 4599 - 

โดยใหค้นใดคนหนึ่งเป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีท่ีผูส้อบบญัชี
รบัอนุญาตดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบตัิงานได ้ให้ PwC จัดหาผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตอ่ืนของ PwC แทนได ้
ทัง้นี ้รายช่ือผูส้อบบญัชีตามท่ีเสนอไม่มีความสมัพนัธห์รือส่วนไดเ้สียใด ๆ กบับรษิัทฯ บรษิัทย่อย ผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้
ใหญ่หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งของบุคคลดงักล่าว และมีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบ
การเงินของบรษิัทฯ ขอ้มลูเก่ียวกบัประวตัขิองผูส้อบบญัชีแตล่ะทา่น ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 4 

ค่าสอบบญัชีท่ีเสนอส าหรบัปี 2565 เป็นเงินจ านวนไม่เกิน 2,700,000 บาท ซึ่งสูงกว่าค่าสอบบญัชีของปี 2564 
จ  านวน 400,000 บาท และค่าสอบบัญชีท่ีเสนอดังล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีเบิกตามจริง (Out of pocket 
expense)  

รายละเอียดคา่สอบบญัชี 
คา่สอบบญัชี ปี 2564 ปี 2565 

(ปีที่เสนอ) 
เพ่ิมขึน้/
ลดลง 

คา่สอบบญัชีของบรษัิทฯ 1,397,300 1,797,300 400,000 
คา่สอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบรษัิทฯ 902,700 902,700 - 

รวม 2,300,000 2,700,000 400,000 
* ค่าสอบบญัชีปี 2564 ขา้งตน้ไม่รวมค่าบริการอ่ืน (Non-audit fee) ซึ่งจ่ายเป็นจ านวน 300,000 และค่าใชจ้่ายอ่ืน ๆ 

ที่เบิกตามจรงิ (Out of pocket expense)  
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หลงัจากนัน้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมซกัถาม และแสดงขอ้คิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง ซึ่งมี  
ผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะ ซกัถามและแสดงความเหน็ในวาระนี ้และบรษิัทฯ ไดต้อบขอ้ซกัถามดงักล่าว โดยสรุป
ไดด้งันี ้ 

นางสาวมณีรตัน ์ธรรมธรสคุนธ ์ผูถื้อหุน้ สอบถามถงึสาเหตท่ีุท  าใหค้า่สอบบญัชีปี 2565 สงูกวา่ปี 2564 

นางรชัดาภรณฯ์ ชีแ้จงวา่ เน่ืองจากในปี 2565 บรษิทัฯ มีแผนจะใชร้ะบบ SAP จงึท าใหมี้คา่ใชจ้่ายส าหรบัการสอบ
บญัชีในส่วนนีเ้พิ่มเตมิจากปีท่ีผ่านมา 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะรายใดแสดงความเห็นหรือสอบถามเก่ียวกบัวาระนีเ้พิ่มเตมิ ประธานฯ จงึเสนอ
ใหท่ี้ประชมุพิจารณาลงมตเิพ่ือแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดคา่สอบบญัชี ประจ าปี 2565 

การลงมต ิ วาระนีต้อ้งผ่านมตท่ีิประชมุ โดยอนมุตัดิว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชมุมีมตอินมุตักิารแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2565 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของ
ผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

มตท่ีิลง จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุน้ = 1 เสียง) 

% ของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและ
ออกเสียงลงคะแนน 

เหน็ดว้ย 356,819,994 99.9999 
ไม่เหน็ดว้ย 1 0.0000 

งดออกเสียง 0 ไม่นบัเป็นฐานเสียง 
บตัรเสีย 0 0.0000 
รวม 356,819,995 - 

วาระที ่8 พจิารณาอนุมัตกิารแก้ไขเพิม่เตมิข้อบังคับบริษัทฯ ข้อที ่5 

ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมว่า เพ่ือใหส้อดคลอ้งกับกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง และสอดคลอ้งกบัการปฏิบตัิหน้าท่ี
นายทะเบียนหุน้ของบรษิัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั จงึเสนอใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาแกไ้ข
ขอ้บงัคบับรษิัทฯ ขอ้ท่ี 5 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ข้อบังคับปัจจุบัน ข้อบังคับทีเ่สนอให้แก้ไข 

ขอ้ 5 ใบหุน้ของบริษัทเป็นใบหุน้ชนิดระบุช่ือผูถื้อหุน้ 
และตอ้งมีกรรมการอย่างน้อยหนึ่งคนลงลายมือช่ือและ
ประทบัตราส าคญัของบริษัทดว้ย หรือคณะกรรมการอาจ
มอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วย
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยล์งลายมือช่ือแทนได ้โดย
ไม่ต้องประทับตราส าคัญของบริษัท และหากบริษัทได้
มอบหมายใหต้ลาดหลักทรัพย์เป็นนายทะเบียนหุน้ของ

ข้อ 5 หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นชนิดระบุช่ือผู้ถือหุ้น 
และตอ้งมีกรรมการอย่างนอ้ยหนึ่งคนลงลายมือช่ือและ
ประทับตราส าคัญของบริษัทบนใบหุ้นด้วย  หรือ
คณะกรรมการอาจมอบหมายใหน้ายทะเบียนหุน้ตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ลง
ลายมือช่ือแทนได้ โดยไม่ต้องประทับตราส าคัญของ
บริษัท และหากบริษัทไดม้อบหมายให ้บริษัท ศูนย์รับ
ฝากหลักทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากัด เป็นนายทะเบียน
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ข้อบังคับปัจจุบัน ข้อบังคับทีเ่สนอให้แก้ไข 

บริษัท วิธีการปฏิบตัิท่ีเก่ียวกับงานทะเบียนของบริษัทให้
เป็นไปตามที่นายทะเบียนหุน้ก าหนด 

หุน้ของบริษัท วิธีการปฏิบตัิท่ีเก่ียวกับงานทะเบียนของ
บรษิัทใหเ้ป็นไปตามที่นายทะเบียนหุน้ก าหนด 

หลงัจากนัน้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วมประชมุซกัถาม และแสดงขอ้คดิเหน็ในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง ซึง่ไม่มี

ผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะรายใดแสดงความเห็นหรือสอบถามเก่ียวกับวาระนี ้ประธานฯ จึงเสนอใหท่ี้ประชุม

พิจารณาลงมตเิพ่ืออนมุตักิารแกไ้ขเพิ่มเตมิขอ้บงัคบับรษิัทฯ ขอ้ท่ี 5 

การลงมต ิ วาระนีต้อ้งผ่านมติท่ีประชุม โดยอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้
ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนมุตักิารแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ขอ้ท่ี ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจ านวน
เสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี  ้

มตท่ีิลง จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุน้ = 1 เสียง) 

% ของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เหน็ดว้ย 356,819,994 99.9999 

ไม่เหน็ดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 1 0.0000 
บตัรเสีย 0 0.0000 

รวม 356,819,995 100.0000 

วาระที ่9 พจิารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถาม แสดงความคดิเหน็หรือขอ้เสนอแนะเพิ่มเตมิ ซึง่มีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบ
ฉนัทะ ซกัถามและแสดงความเหน็ในวาระนี ้และบรษิัทฯ ไดต้อบขอ้ซกัถามดงักล่าว โดยสรุปไดด้งันี ้ 

นางสาวมณีรตัน ์ธรรมธรสุคนธ์ ผูถื้อหุน้ สอบถามว่า ปัจจุบนัราคาวตัถุดิบเพิ่มสูงขึน้ บริษัทฯ มีมาตรการในการ
รบัมืออย่างไร มีการใชว้ตัถดุบิทดแทนหรือไม่ 

ประธานฯ ชีแ้จงว่า ดังเช่นท่ีนายบรรลือศักรฯ ไดชี้แ้จงไปเบือ้งตน้ว่า ปีนีเ้ป็นปีแรกหลังจากเปิดด าเนินกิจการ
มากกวา่ 20 ปีท่ีบรษิัทฯ ไดร้บัผลกระทบจากราคาวตัถดุบิท่ีเพิ่มสงูขึน้เป็นประวตักิารณ ์โดยราคาแปง้สาลีและกาก
ถั่วเหลืองที่ปรบัตวัเพิ่มสงูขึน้ รวมถงึสงครามการสูร้บระหวา่งรสัเซียและยเูครนซึง่เป็นประเทศผูส้่งออกแปง้สาลีราย
ส าคญัของโลก นอกจากนี ้สถานการณก์ารแพรร่ะบาดของ COVID-19 ยงัส่งผลกระทบใหมี้การปิดประเทศ ท าให้
รา้นอาหารไดร้บัผลกระทบ เกษตรกรผูเ้ลีย้งปลากะพงซึง่อาศยัตลาดการรบัซือ้จากรา้นอาหารย่อมไดร้บัผลกระทบ
เช่นเดียวกัน อีกทัง้ราคาปลากะพงท่ีปรบัตวัลดลง ท าใหเ้กษตรกรไม่มีความเช่ือมั่นในการลงทุนเลีย้งปลากะพง 
อย่างไรก็ดี ในดา้นการเลีย้งกุง้ ยงัไม่ไดร้บัผลกระทบมากนกั เน่ืองจากยงัคงมีค  าสั่งซือ้กุง้ในตลาดอย่างตอ่เน่ือง 
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ในปี 2565 บรษิัทฯ ไดเ้ริ่มปรบัราคาสินคา้ในอาหารปลากะพง ส่วนอาหารกุง้จะยงัไม่ปรบัราคาเพ่ือรกัษาฐานลูกคา้ 
อย่างไรก็ดี หากสถานการณร์าคาวตัถดุิบไม่ดีขึน้ บรษิัทฯ อาจพิจารณาปรบัราคาสินคา้ใหเ้หมาะสมกบัตน้ทุนและ
ภาวะตลาดตอ่ไป 

ส าหรบัการจดัหาวตัถุดิบทดแทนนัน้ บริษัทฯ มีทีมวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ ์ (R&D) ท าหนา้ท่ีศกึษา คน้ควา้และ
วิจัยการใชว้ตัถุดิบทดแทนอ่ืน อย่างไรก็ดี บริษัทฯ จะค านึงถึงคุณภาพสินคา้เป็นส าคญั และเช่ือมั่นว่าแมร้าคา
วตัถุดิบท่ีสูงขึน้จะส่งผลกระทบต่อก าไร แต่หากบริษัทฯ สามารถรกัษาคณุภาพของสินคา้ไวไ้ดแ้ลว้ ยอดขายก็จะ
ยังคงสามารถเติบโตได้ ในปีนี้อาจเป็นปีท่ียากล าบากของบริษัทฯ แต่เช่ือว่าในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2565 
สถานการณน่์าจะคล่ีคลายไปในทางที่ดีขึน้ 

นางสาวสิรทิร สิทธิวฒันาวงศ ์ผูถื้อหุน้ สอบถามวา่บรษิัทฯ มีแผนขายออนไลนค์รอบคลมุหรือไม่ 

ประธานฯ ชีแ้จงว่า ยอดขายหลักของบริษัทฯ ประมาณรอ้ยละ 90 มาจากการซือ้สินคา้โดยตรงทัง้ผ่านตัวแทน
จ าหน่าย และพนกังานขาย เน่ืองจากการขายผ่านช่องทางนี ้ลูกคา้สามารถพูดคยุ ซกัถามเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์การ
เลีย้งสัตวไ์ดโ้ดยตรง บริษัทฯ สามารถให้บริการดา้นวิชาการ ค  าแนะน าการเลีย้งสัตว ์รวมถึงค  าปรึกษาในดา้น  
ตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งไดอ้ย่างชดัเจน ส าหรบัการขายผ่านช่องทางออนไลนใ์นปัจจบุนัยงัมีปรมิาณไม่มากนกั 

เม่ือไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอ่ืนใดต่อท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุน้ และกล่าวปิด
ประชมุ 

ปิดประชมุเวลา  11.30 น.  

 

 
ลงช่ือ .......................................................  ลงช่ือ ....................................................... 

 (นางสาวจิตรา วกิรยัไพศาล) (นายสขุสนัต ์ วอ่งชวูงศ)์ 
 ผูช้่วยเลขานกุารบรษิัท ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารดา้นการเงิน 

      ผูบ้นัทกึการประชมุ เลขานกุารบรษิัท 
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  ประธานกรรมการ 
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