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รายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ครงัที 1/2565 

ของบริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั (มหาชน) 
 

วนัและเวลาประชุม 

ประชุมเมือวนัท ี26 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. ซึงเป็นการดําเนินการผ่านสอือิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกําหนด 

ว่าดว้ยการประชุมผ่านสอือเิลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. 2563  

เริมการประชุม 

นายสุภกิต เจยีรวนนท์ ประธานกรรมการบรษิทั ทําหน้าทเีป็นประธานในทปีระชุม โดยกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิัท 

ผูส้อบบญัช ีและทปีรกึษากฎหมาย ทเีขา้ร่วมประชุมมดีงันี 

กรรมการบรษิทั  

กรรมการทเีขา้ร่วมประชุมในครงันีมจีาํนวน 15 คน คดิเป็นรอ้ยละ 100 ของจาํนวนกรรมการ 15 คนทงัคณะ 

1. นายสุภกติ เจยีรวนนท ์ ประธานกรรมการ 

2. นายพงษ์เทพ เจยีรวนนท ์ รองประธานกรรมการ 

3. นายอดเิรก ศรปีระทกัษ์ รองประธานกรรมการ 

ประธานคณะกรรมการบรหิาร  

กรรมการกาํหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ และ 

กรรมการบรรษทัภบิาลและการพฒันาเพอืความยงัยนื 

4. นายศุภชยั เจยีรวนนท ์ รองประธานกรรมการ และ 

รองประธานคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ  

5. นายรงัสรรค ์ ศรวีรศาสตร ์ กรรมการอสิระ 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ 

ประธานคณะกรรมการบรรษทัภบิาลและการพฒันาเพอืความยงัยนื 

6. ศ.ดร.พงษ์ศกัด ิ องักสทิธ ิ กรรมการอสิระ  

กรรมการตรวจสอบ และ 

กรรมการกาํหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ 

7. พล.ต.อ. พชัรวาท วงษ์สุวรรณ กรรมการอสิระ  

ประธานคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ และ 

กรรมการบรรษทัภบิาลและการพฒันาเพอืความยงัยนื 

8. นางวชัร ี วมิุกตายน กรรมการอสิระ และ 

กรรมการตรวจสอบ 

9. นายวนัิย วทิวสัการเวช กรรมการอสิระ และ 

กรรมการตรวจสอบ  

10. ศ.พเิศษ ดร.กติตพิงษ์ กติยารกัษ์ กรรมการอสิระ และ 

กรรมการบรรษทัภบิาลและการพฒันาเพอืความยงัยนื 

11.  นางอรุณี วชัรานานันท ์ กรรมการ และ 

รองประธานคณะกรรมการบรหิาร 

12.  นายประสทิธ ิ บุญดวงประเสรฐิ กรรมการ  

กรรมการบรหิาร และ 

ประธานคณะผูบ้รหิาร 

13.  นายสริพิงศ์  อรุณรตันา กรรมการ  

กรรมการบรหิาร และ 

ประธานผูบ้รหิารฝ่ายปฏบิตักิาร ธุรกจิสตัวบ์ก  



2/12 

14.  น.สพ. สุจนิต์  ธรรมศาสตร ์ กรรมการ  

กรรมการบรหิาร และ 

ประธานผูบ้รหิารฝ่ายปฏบิตักิาร ธุรกจิสตัวนํ์า 

15.  นายไพศาล จริะกจิเจรญิ กรรมการ 

กรรมการบรหิาร และ  

ประธานผูบ้รหิารฝ่ายการเงนิ 

ผูส้อบบญัช ี

นางมญัชุภา สงิหส์ุขสวสัด ิผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขท ี6112 แห่งบรษิทั เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบญัช ีจํากดั  

ทปีรกึษากฎหมาย  

นางสาวประทุมพร สมบรูณ์พูลผล แห่งบรษิทั วรีะวงค์, ชนิวฒัน์ และพาร์ทเนอร์ส จํากดั ทําหน้าทดีูแลการประชุมผูถ้อืหุน้

ใหถู้กต้องตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษิทั และเป็นพยานในการนับคะแนน 

ตวัแทนจากสมาคมทเีกยีวขอ้ง  

นางกชกร นําเกยีรตสิกุล อาสาพทิกัษ์สทิธผิูถ้อืหุน้ ในฐานะผูร้บัมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสรมิผูล้งทุนไทย ซงึเป็นผูถ้อืหุน้

ของบรษิทั 

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม และมอบหมายใหน้ายอดเิรก ศรปีระทกัษ์ รองประธานกรรมการ เป็นผูด้าํเนินการประชุม และ

มอบหมายใหน้างกอบบุญ ศรชียั เลขานุการบรษิทั เป็นเลขานุการทปีระชุม จากนัน นายอดเิรกขอใหเ้ลขานุการฯ รายงาน

จาํนวนผูถ้อืหุน้ทเีขา้ร่วมประชุมใหท้ปีระชุมทราบ 

เลขานุการฯ ไดร้ายงานว่า ณ เวลาเรมิประชุม มผีูถ้อืหุน้ทเีขา้ร่วมประชุม ดงันี 

- เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจํานวน 45 ราย ถือหุ้นรวมจํานวน 3,652,867 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.04 ของจํานวนหุ้นที

จาํหน่ายไดท้งัหมดของบรษิทั   

- เขา้ร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะจํานวน 1,247 ราย ถอืหุน้รวมจํานวน 5,950,563,607 หุ้น คดิเป็นรอ้ยละ 69.10 ของ

จาํนวนหุน้ทจีาํหน่ายไดท้งัหมดของบรษิทั  

รวมมผีูถ้ือหุน้ทเีขา้ร่วมประชุมจํานวนทงัสนิ 1,292 ราย ถอืหุน้รวมจาํนวน 5,954,216,474 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 69.14 ของ

จาํนวนหุน้ทจีําหน่ายไดท้งัหมดของบรษิทั ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบรษิทั 

ก่อนเรมิพจิารณาเรอืงต่างๆ ตามระเบยีบวาระการประชุม เลขานุการฯ ไดแ้จง้ต่อทปีระชุมว่า ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ 

ครงัท ี1/2565 บรษิัทไดจ้ดัส่งหนังสอืเชิญประชุมพรอ้มรายละเอยีดเกยีวกบัการประชุม ซึงรวมถงึวาระการประชุม ขอ้มูล

ของกรรมการอิสระทเีป็นตวัแทนในการรบัมอบฉันทะ หนังสอืมอบฉันทะ สําเนารายงานการประชุมสามญัผถ้ือหุ้นครงัท ี

1/2564 รายงานประจําปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมทังขันตอนวิธีการเข้าร่วมประชุมและการออกเสียง

ลงคะแนนผ่านสอือิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ รวมทงัได้มกีารเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบรษิัทตงัแต่วนัท ี25 

มนีาคม 2565 

นอกจากนี ในช่วงระหว่างวนัท ี30 กนัยายน 2564 ถงึวนัท ี31 ธนัวาคม 2564 บรษิัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถอืหุน้เสนอเรอืง

มายงับรษิัท เพือให้พิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ครงัท ี1/2565 หรอืเสนอชอืบุคคลทมีีคุณสมบตัิ

เหมาะสมเพอืรบัการพจิารณาคดัเลอืกและเสนอแต่งตงัเป็นกรรมการบรษิทั ผลปรากฏว่าในช่วงระยะเวลาดงักล่าวไม่มผีูถ้อื

หุน้รายใดเสนอเรอืงเพอืบรรจุเป็นวาระการประชุม หรอืเสนอชอืบุคคลเพอืเขา้รบัการคดัเลอืกและเสนอแต่งตงัเป็นกรรมการ

บรษิทัแต่อย่างใด 
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หลงัจากนัน บรษิทัไดช้แีจงถงึวธิกีารออกเสยีงลงคะแนนและการนับคะแนนเสยีงดว้ยวดีทิศัน์ โดยมรีายละเอยีดดงันี 

1. การออกเสยีงลงคะแนนในทปีระชุม ผูถ้ือหุน้ทุกคนจะมคีะแนนเสยีงเท่ากบัจํานวนหุน้ทตีนถอืและลงทะเบยีนเขา้ร่วม

ประชุม โดยใหน้ับหนึงหุน้ต่อหนึงเสยีง 

2. ในแต่ละวาระนัน หลงัจากทมีกีารชแีจงรายละเอยีดในเรืองทจีะใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาเพอืลงมติแล้ว ผูด้าํเนินการประชุม

จะขอใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาลงมติ 

2.1 ผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะสามารถลงคะแนนเสยีงผ่าน Application IR PLUS AGM (“แอพลเิคชนั”) ล่วงหน้า 

โดยกดทปีุ่ ม “ลงคะแนน” บนหน้าจอไดใ้นทุกวาระ หรอืลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระทอียู่ระหว่างการพจิารณา

ได้ โดยการลงคะแนนในแต่ละวาระจะมชี่วงเวลากําหนด ซึงระบบจะรวมผลคะแนนในแต่ละวาระเมอืมกีารปิด

วาระนันๆ 

2.2 สําหรบัการนับคะแนนเสยีงตามหนังสอืมอบฉันทะ บรษิัทจะนับคะแนนเสยีงของแต่ละวาระตามหนังสอืมอบ

ฉนัทะทไีดนํ้าส่งมายงับรษิทัก่อนการพจิารณาในวาระนันๆ 

ทงันี บรษิัทอาจกําหนดวธิกีารนับคะแนนเสยีงในบางวาระเป็นอย่างอนืตามความเหมาะสม 

3. ในการรวมผลคะแนน ระบบจะนําคะแนนเสยีงทไีม่เห็นดว้ย หรอืงดออกเสยีง หรอืบตัรเสยี หกัออกจากคะแนนเสยีง

ทงัหมดของผู้ถอืหุน้ทมีาประชุม หรอืของผูถ้ือหุน้ทมีสีทิธอิอกเสยีง ตามแต่กรณี และส่วนทเีหลอืจะถอืว่าเป็นคะแนน

เสยีงทเีหน็ดว้ย  

4. ในกรณีทีผู้ถือหุ้น หรือผู้รบัมอบฉันทะออกจากแอพลิเคชันด้วยการ log out ก่อนทีจะปิดการลงมติในวาระใดๆ  

ผูถ้ือหุ้นหรอืผูร้บัมอบฉันทะรายนันจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดงักล่าว และการลงคะแนนเสยีงของผู้ถอืหุ้น

หรอืผูร้บัมอบฉนัทะจะไม่ถูกนํามานับในวาระนันเช่นกนั อย่างไรกต็าม ผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะสามารถ log in เขา้

สู่ระบบเพอืกลบัเขา้ร่วมประชุม และลงคะแนนเสยีงในวาระต่อไปทยีงัอยูร่ะหว่างการพจิารณาของทปีระชุม 

5. กรณีผูเ้ขา้ร่วมประชุมมคีําถามหรอืความเหน็ในวาระใดทกีําลงัพจิารณาอยู่ ผูเ้ขา้ร่วมประชุมสามารถพมิพค์ําถามหรอื

แสดงความเห็นผ่านแอพลเิคชนั โดยระบบจะจดัเรยีงลําดบัก่อนหลงัตามลําดบัเวลาทรีอ้งขอ ทงันี คําถาม หรอืการ

แสดงความเหน็ในเรอืงอนืๆ ทนีอกเหนือจากวาระทกีําลงัพจิารณาอยู่ ขอใหไ้ปสอบถามหรอืใหค้วามเหน็ในวาระตอบ

ขอ้ซกัถามในช่วงทา้ยของการประชุม ทงันี บรษิทัขอสงวนสทิธใินการคดักรองคาํถามทเีหมาะสมกบัวาระการประชุม  

สาํหรบัการออกเสยีงลงคะแนนนัน ในแต่ละวาระ ผูถ้อืหุน้สามารถออกเสยีงลงคะแนนล่วงหน้าหรอืลงคะแนนในแต่ละวาระ

ทอียู่ระหว่างการพจิารณาไดผ้่านแอพลเิคชนั โดยบรษิทัเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุ้นออกเสยีงลงคะแนนในแต่ละวาระเป็นเวลา 1 

นาท ีเวน้แต่ในบางวาระทอีาจกําหนดเป็นอย่างอืนตามความเหมาะสม 

เมอืทปีระชุมรบัทราบและเขา้ใจวธิกีารออกเสยีงลงคะแนนและการนับคะแนนเสยีงแล้ว  นายอดเิรกไดเ้รมิการการประชุม

ตามวาระทกีําหนดไว ้

วาระที 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ครงัที 1/2564 

นายอดเิรกขอใหท้ปีระชุมพจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถอืหุน้ ครงัท ี1/2564 ซงึประชุมเมอืวนัท ี

30 เมษายน 2564 รายละเอียดปรากฏตามสําเนาทีได้จดัส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม และบริษัทได้

เผยแพร่ไวบ้นเวบ็ไซตข์องบรษิทัแลว้ภายใน 14 วนันับแต่วนัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ครงัดงักล่าว 

ไม่มผีู้ถือหุ้นซกัถามในวาระนี นายอดเิรกจงึขอให้ทปีระชุมพจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น 

ครงัท ี1/2564 

มติ ทีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

รบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ครงัท ี1/2564 เมอืวนัท ี30 เมษายน 2564 
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 ทงันี ผลการนับคะแนนในวาระนี สรุปไดด้งันี 
รวมจาํนวนผูอ้อกเสยีง  5,954,226,274 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 

แบง่เป็น     

คะแนนเสยีง “เหน็ดว้ย” จาํนวน 5,954,225,960 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.99 

คะแนนเสยีง “ไม่เหน็ดว้ย” จาํนวน 314 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.01 

งดออกเสยีง จาํนวน 0 เสยีง   

บตัรเสยี จาํนวน 0 เสยีง   

วาระที 2 รบัทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัประจาํปี 2564 

นายอดเิรกมอบหมายใหเ้ลขานุการฯ เป็นผูร้ายงานรายละเอยีดวาระนีต่อทปีระชุม  โดยเลขานุการฯ ไดร้ายงาน

สรุปผลการดาํเนินงานประจาํปี 2564 ตามทไีดเ้ปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปี (แบบ 56-1 One Report) ซงึบรษิทัฯ ไดจ้ดัส่ง

ใหผู้ถ้อืหุน้พรอ้มหนังสอืเชญิประชุม ดงันี 

ในระหว่างปี 2564 มเีหตุการณ์ทสีาํคญัสรุปไดโ้ดยสงัเขปดงันี 

1. การโอนกิจการทงัหมดของ บรษิัท ซีพ ีรเีทล โฮลดงิ จํากดั หรอื กิจการโลตสั ให้แก่บรษิัท สยามแมค็โคร 

จํากดั (มหาชน) (“MAKRO”) และการเสนอขายหุ้น MAKRO ให้แก่ประชาชนทวัไป โดยภายหลงัการเสนอ

ขายหุ้นให้แก่ประชาชนทวัไปเสรจ็สมบูรณ์ในเดอืนธนัวาคม 2564 บรษิัทมีสดัส่วนการถือหุ้นใน MAKRO 

รอ้ยละ 8.85 

2. การเปลยีนสถานะของ Chia Tai Investment Co., Ltd. (“CTI”) ซึงดําเนินธุรกิจอาหารสัตว์ในประเทศจีน 

จากบรษิัทย่อยเป็นบรษิทัร่วมในงบการเงนิปี 2564 จากผลของการท ีCTI เขา้ลงทุนในธุรกจิสุกรในประเทศ

จนีในเดอืนธนัวาคม 2563 และชาํระเป็นหุน้เพมิทุน  

3. การนําหุ้นสามญัทงัหมดของ C.P. Pokphand Co., Ltd. (“CPP”) บรษิัทย่อยทีลงทุนในประเทศเวยีดนาม

และประเทศจนี ออกจากการเป็นหลกัทรพัย์จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ฮ่องกง โดยหุ้นสามญัของ CPP 

ไดถู้กเพกิถอนออกจากการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนอย่างเป็นทางการ ในวนัท ี18 มกราคม 2565 

สําหรบัผลการดําเนินงานในปี 2564  บรษิัทมรีายได้จากการขายจํานวน 512,704 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 13 

จากปีก่อน ส่วนใหญ่มาจากการเปลยีนสถานะของ CTI จากบรษิทัย่อยเป็นบรษิทัร่วมเมอืเดอืนธนัวาคม 2563 ทงันี หากไม่

นับผลกระทบจากการเปลยีนสถานะดงักล่าว รายไดจ้ากการขายในปี 2564 ปรบัตวัเพมิขนึรอ้ยละ 10 ทงันี รายไดจ้ากการ

ขายของบรษิทัแบง่เป็นสดัส่วนของรายไดจ้ากการขายของกจิการประเทศไทยรอ้ยละ 37 และกจิการต่างประเทศรอ้ยละ 63  

ในปี 2564 การระบาดของโรคตดิเชอืไวรสัโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ยงัคงส่งผลกระทบกบัเศรษฐกจิทวัโลก 

สาํหรบัธุรกจิของบรษิทัไดร้บัผลกระทบจากการระบาดทรีุนแรงขนึของโรค COVID-19 ซงึทาํใหก้ําลงัซอืของผูบ้รโิภคลดลง

และต้นทุนในการดําเนินงานของบรษิัทเพมิขนึ อนัส่งผลให้บรษิัทมกีําไรสุทธ ิจํานวน 13,028 ล้านบาท ลดลงรอ้ยละ 50 

เมอืเทยีบกบัปีก่อน จากปัจจยัหลกั ดงันี 

1. อตัรากําไรขนัตน้ของปี 2564 อยู่ทรีอ้ยละ 13 อยู่ในระดบัทตีํากว่าปีก่อน ซงึอยู่ทรีอ้ยละ 18 โดยมปัีจจยัหลกั

มาจากระดบัราคาสุกร โดยเฉพาะในประเทศเวยีดนามทปีรบัตวัลดลงประมาณรอ้ยละ 20 และต้นทุนการผลติ

อาหารสตัว์ทปีรบัเพมิขนึจากราคาวตัถุดบิทวัโลกทปีรบัตวัสูงขนึเฉลยีมากกว่ารอ้ยละ 20 จากปีก่อน  

2 ราคาสุกรปรบัตวัลดลง ส่งผลใหก้ําไร(ขาดทุน)จากการเปลยีนแปลงมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยช์วีภาพลดลง

จากปีก่อนจํานวน 2,111 ลา้นบาท 

3. ส่วนแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนลดลงจากปีก่อนจํานวน 5,087 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่มาจากผลการดําเนินงาน

ของบรษิทัร่วมในประเทศจนี ประเทศแคนาดา และ CPALL ทลีดลง 
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สําหรบัฐานะทางการเงนิของบรษิทัและบรษิทัย่อย ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2564 สนิทรพัย์รวมมจีาํนวน 842,681 

ลา้นบาท หนีสนิรวมมจีาํนวน 555,544 ล้านบาท และส่วนของผูถ้ือหุน้รวมมจีาํนวน 287,137 ลา้นบาท 

นอกจากผลการดําเนินงานทางด้านเศรษฐกิจในปี 2564 บรษิัทยงัมผีลการดําเนินงานด้านความยงัยืน ซึง

ประกอบดว้ย การกํากบัดแูลกจิการทดี ีความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสงิแวดลอ้มทงัในระดบัประเทศและระดบัสากล ดงันี 

1. บรษิัทได้รบัคดัเลอืกให้เขา้เป็นสมาชกิในกลุ่มดชันีความยงัยืนของดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability 

Indices: DJSI) ประเภทตลาดเกดิใหม่ประจาํปี 2564  

2. บรษิทัไดร้บัคดัเลอืกใหเ้ขา้เป็นสมาชกิ FTSE4Good Index ประเภทตลาดเกดิใหม่ 

3. บรษิทัไดร้บัการประเมนิโดย MSCI ESG ซงึเป็นดชันีชวีดัความยงัยนืทไีดร้บัการยอมรบัในระดบัสากล 

4. บรษิทัไดร้บัรางวลั SET Awards 2021  จาํนวน 2 รางวลั ไดแ้ก่ 

- รางวลัดเีด่นดา้นความยงัยนื และ 

- รางวลันวตักรรมดเีด่น จากผลติภณัฑ ์“หมชูวีา หมูสายพนัธุด์ ีมโีอเมกา้ 3” 

5. บรษิัทไดร้บัการประเมนิผลการกํากบัดูแลกจิการประจําปี 2564 โดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทั

ไทย ในระดบั “ดเีลศิ” 

6. บรษิัทได้รบัการต่ออายุสมาชกิแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจรติ (CAC)  และ

ไดร้บัการรบัรองให้เป็น CAC Change Agent เพอืช่วยขบัเคลอืนการสร้างเครอืข่ายธุรกิจทยีดึหลกัธรรมา 

ภบิาลไปยงับรษิทัคู่คา้ 

7. บรษิทัไดร้บัรางวลัองค์กรนวตักรรมดเีด่น ประจาํปี 2564 โดยสาํนักงานนวตักรรมแห่งชาติ 

8. บรษิทัไดร้บัการจดัอนัดบัเป็น Best Companies to work for in Asia 2021 โดยนิตยสาร HR Asia 

9. นิตยสาร Corporate Governance Asia ซึงเป็นหนึงในสือชนันําด้านเศรษฐกิจของฮ่องกง ได้มอบรางวัล 

Asia Excellence Awards 2021 ใหก้บับรษิทั จาํนวน 5 รางวลั ดงันี 

- CEO ยอดเยยีมแห่งเอเชยี  

- CFO ยอดเยยีมแห่งเอเชยี  

- นักลงทุนสมัพนัธย์อดเยยีมแห่งเอเชยี 

- บรษิทัทดีาํเนินกจิกรรมดา้นนักลงทุนสมัพนัธย์อดเยยีมแห่งเอเชยี และ 

- บรษิทัทดีาํเนินกจิกรรมดา้น CSR ยอดเยยีมแห่งเอเชยี  

10. The Asset มอบรางวลั The Asset ESG Corporate Awards 2021 จํานวน 2 รางวลั ดงันี 

- CEO ยอดเยยีมในธุรกจิเกษตรอุตสาหกรรมอาหาร และ 

- Gold Award for ESG 

ในวาระนี มผีูถ้อืหุน้ส่งคาํถามระหว่างการประชุมผ่านสอือเิลก็ทรอนิกส ์ดงันี 

1. สาเหตุทอีตัรากําไรสุทธขิองปี 2564 ลดลงเหลอืร้อยละ 2 เมอืเทียบกบัรอ้ยละ 7 ในปี 2563 และแนวโน้ม

แนวโน้มผลการดาํเนินงานในปี 2565  

นายประสทิธ ิบุญดวงประเสรฐิ ประธานคณะผูบ้รหิาร ชแีจงว่า สาเหตุทกีําไรสุทธขิองปี 2564 ลดลง มาจาก

ปัจจยัหลกั 3 ประการตามทเีลขานุการฯ ไดร้ายงานไป ไดแ้ก่ 1) ระดบัราคาสุกรทปีรบัตวัลดลง 2) ราคาสุกร

ทปีรบัตวัลดลงส่งผลใหเ้กดิการขาดทุนจากการเปลยีนแปลงมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัย์ชวีภาพ และ 3) ส่วน

แบ่งกําไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมลดลง 

สําหรบัผลการดําเนินงานในปี 2565 มีแนวโน้มทีดีขนึ เนืองจาก 1) ประเทศทีบรษิัทมีการลงทุนเริมเปิด

ประเทศมากขนึ ทําให้มีความต้องการสินค้าเพิมขนึ และจากการทีประเทศไทยจะเปิดประเทศในวนัท ี1 

พฤษภาคม 2565 คาดว่าจะส่งผลใหม้กีารบรโิภคอาหารมากขนึ อยา่งไรกต็าม ประเทศจนียงัดาํเนินนโยบาย 

Zero-COVID อยู่ ซงึจะทําใหก้ําลงัซอืในประเทศจนียงัไม่สูงมาก แต่คาดการณ์ว่าจะมกีารผ่อนปรนนโยบาย
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และมีแนวโน้มทีดีขึนในไตรมาส 3 ของปี 2565  และ 2) ผลประกอบการของธุรกิจสุกรทีคาดว่าจะดีขึน  

เนืองจากบริษัทมีมาตรการควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African Swine Fever : ASF) ทีดีในทุก

ประเทศ ประกอบกับอุปทานในตลาดทีลดลง   อย่างไรก็ตาม บริษัทยังมีปัจจัยความเสียงในด้านราคา

วตัถุดิบทสีูงขนึ เช่น ข้าวโพด เป็นต้น อย่างไรก็ตาม บรษิัทยงัสามารถบริหารจดัการได้ดโีดยการจดัหา

วตัถุดบิทดแทน เช่น ขา้วเปลือก และปลายขา้ว เป็นต้น ซงึจะช่วยลดผลกระทบจากการเพมิขนึของราคา

วตัถุดบิไดใ้นระดบัทน่ีาพอใจ 

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิมเติมในวาระนี ทีประชุมรบัทราบผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําปี 2564 และ

รายงานผลการดาํเนินงานดา้นความยงัยนืของบรษิทัในปี 2564 

วาระที 3 พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและบญัชีกาํไรขาดทุน สาํหรบัปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2564 

ประธานฯ ขอให้ทีประชุมพิจารณาอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงนิและบญัชีกําไรขาดทุน สําหรบัปีสินสุดวนัท ี 

31 ธันวาคม 2564 ซึงได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชรีบัอนุญาตแล้ว ดังปรากฏในงบการเงินและรายงานของ 

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทไีดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้แลว้  

ในวาระนี มผีูถ้อืหุน้ส่งคาํถามล่วงหน้ามายงับรษิทัก่อนการประชุม ดงันี 

1. มลูค่าเงนิลงทุนในกจิการประเทศจนี และผลตอบแทนจากการลงทุน 

นายประสิทธชิแีจงว่า บรษิัทเล็งเห็นโอกาสของธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมอาหารในประเทศจนีและมีการ

ขยายธุรกจิมาอย่างต่อเนือง ผ่าน C.P. Pokphand Co., Ltd. (“CPP”) ในฮ่องกง โดยปัจจุบนัมบีรษิทัย่อยที

ดําเนินธุรกิจไก่เนือครบวงจรและอาหาร ธุรกจิเคมภีณัฑ์ (Biochemical) และมกีารร่วมลงทุนในธุรกิจสุกร

ครบวงจรและอาหารสตัว์ โดยมมีูลค่าเงนิลงทุนรวมประมาณ 78,000 ล้านบาท โดยในช่วงเวลาทผี่านมา

จนถงึปี 2564 กจิการในประเทศจนีมกีารจ่ายเงนิปันผลอย่างต่อเนือง  นับไดว้่าใหผ้ลตอบแทนทดีแีละเป็น

ฐานสําหรบัการเตบิโตของบรษิทัในอนาคต อย่างไรกต็าม ดว้ยสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 

จงึทาํใหเ้กดิความทา้ทาย และธุรกจิอาจไม่เป็นไปตามเป้าหมาย แต่บรษิทัยงัเชอืว่าธุรกจิในประเทศจนีจะมี

การเตบิโตทดีแีละใหผ้ลตอบแทนคุม้ค่าการลงทุนในอนาคต 

2. กจิการลงทุนทโีดดเด่นในปี 2564 และรปูแบบการใชเ้งนิลงทุน 

นายประสทิธชิแีจงว่า ในปี 2564 บรษิัทมีนโยบายในการลงทุนด้วยความระมดัระวงั โดยนอกเหนือจาก

โครงการลงทุนทเีลขานุการฯ ไดร้ายงานต่อทปีระชุมแล้วนัน ยงัมกีารขยายการลงทุนในฟารม์สุกรประเทศ

รสัเซีย  โดยการใชเ้งนิในการลงทุนนัน จะแตกต่างกนัขนึอยู่กบัรูปแบบการดาํเนินการ  
ไม่มผีูถ้ือหุ้นซกัถามเพมิเติมในวาระนี นายอดเิรกจึงขอให้ทปีระชุมพิจารณาอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงนิและ

บญัชกีําไรขาดทุน สําหรบัปีสนิสุดวนัท ี31 ธนัวาคม 2564 

มติ ทีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

อนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิและบญัชกีําไรขาดทุน สาํหรบัปีสนิสุดวนัท ี31 ธนัวาคม 2564 

 ทงันี ผลการนับคะแนนในวาระนี สรุปไดด้งันี 

รวมจาํนวนผูอ้อกเสยีง  5,950,785,474 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 

แบง่เป็น     

คะแนนเสยีง “เหน็ดว้ย” 

คะแนนเสยีง “ไม่เหน็ดว้ย” 

จาํนวน 

จาํนวน                           

5,950,785,160 

314 

เสยีง 

เสยีง 

คดิเป็นรอ้ยละ 

คดิเป็นรอ้ยละ 

99.99 

0.01 

งดออกเสยีง จาํนวน 3,584,700   เสยีง   

บตัรเสยี จาํนวน 0 เสยีง   
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วาระที 4 พิจารณาอนุมติัการจดัสรรกาํไรและจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2564 

นายอดเิรกมอบหมายใหเ้ลขานุการฯ เป็นผูเ้สนอรายละเอียดวาระนีต่อทปีระชุม โดยเลขานุการฯ ไดร้ายงานว่า 

สําหรบัการจดัสรรกําไรเป็นทุนสํารองตามกฎหมายนัน คณะกรรมการบรษิัทขอเสนอต่อทปีระชุมเพอืพจิารณาให้บรษิัท 

ไม่ตอ้งจดัสรรกําไรสุทธปิระจาํปี 2564 เพอืเป็นทุนสํารองตามกฎหมายเพมิเตมิอกี เนืองจาก ณ ปัจจุบนั บรษิทัมทีนุสํารอง

เกนิกว่าจาํนวนขนัตําทตีอ้งสาํรองไวต้ามทกีฎหมายกําหนดแลว้ 

ในส่วนของการจ่ายเงนิปันผลนัน บรษิทัมนีโยบายการจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ปีละ 2 ครงั โดยเงนิปันผลที

จ่ายรวมทังสินในแต่ละปีจะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสุทธิประจําปี (ส่วนทีเป็นของบริษัทใหญ่ ตาม 

งบการเงนิรวม) ทงันี อตัราการจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวอาจมกีารเปลยีนแปลงไดข้นึอยู่กบัผลการดําเนินงาน ฐานะการเงนิ 

และโครงการในอนาคตของบรษิทั รวมทงัภาวะเศรษฐกจิโดยรวม  

จากผลการดําเนินงานของบรษิัทประจําปี 2564 คณะกรรมการเสนอให้พจิารณาจดัสรรกําไรเพอืจ่ายเป็นเงนิ 

ปันผลประจําปี 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นรวมทงัสนิในอตัราหุ้นละ 0.65 บาท โดยบรษิัทได้มีการจ่ายเงินปันผลครงัแรกเป็น 

เงนิปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.40 บาท สําหรบัหุน้สามญัทมีสีทิธริบัเงนิปันผลจาํนวน 8,413,568,585 

หุ้นหรือคิดเป็นเงินปันผลจ่ายครังแรกจํานวนทังสิน 3,365,427,434 บาท เมือวันที 10 กันยายน 2564 ดังนัน 

คณะกรรมการจึงขอเสนอให้ผู้ถอืหุน้พจิารณาการจ่ายเงนิปันผลครงัทสีองในอตัราหุ้นละ 0.25 บาท สําหรบัหุน้สามญัทมีี

สทิธริบัเงนิปันผลจํานวน 8,406,962,585 หุน้ หรอืคดิเป็นเงนิปันผลจ่ายครงัทสีองจํานวน 2,101,740,646.25 บาท ซงึเมอื

รวมกบัเงนิปันผลครงัแรกทบีรษิัทได้จ่ายไปในระหว่างปี 2564 จะรวมเป็นเงนิปันผลจ่ายทงัสนิ 5,467,168,080.25 บาท  

ซงึคดิเป็นรอ้ยละ 42 ของกําไรสุทธปิระจําปี 2564 (ส่วนทเีป็นของบรษิทัใหญ่ ตามงบการเงนิรวม) ซงึเป็นไปตามนโยบาย

การจ่ายเงนิปันผลของบรษิทั สําหรบัการจ่ายเงนิปันผลครงัทสีองจํานวน 2,101,740,646.25 บาทนี เป็นการจ่ายจากกําไร

ส่วนทีหกัผลขาดทุนทางภาษี ซึงผู้รบัเงินปันผลต้องถูกหักภาษี ณ ทีจ่าย ตามหลกัเกณฑ์และเงือนไขทีกําหนดไว้ใน

ประมวลรษัฎากร แต่ผูร้บัเงนิปันผลทเีป็นบุคคลธรรมดาจะไม่ไดร้บัเครดติภาษีตามมาตรา 47 ทว ิแห่งประมวลรษัฎากร 

โดยคณะกรรมการขอเสนอใหว้นัท ี6 พฤษภาคม 2565 เป็นวนักําหนดรายชอืผูถ้อืหุน้ทมีสีทิธไิดร้บัเงนิปันผล และกําหนด

จ่ายเงนิปันผลในวนัท ี25 พฤษภาคม 2565 

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามในวาระนี นายอดิเรกจึงขอให้ทปีระชุมพิจารณาอนุมตัิให้บรษิัทไม่ต้องจดัสรรกําไรสุทธิ

ประจําปี 2564 เป็นทุนสํารองตามกฎหมายเพิมเติมอีก และอนุมตัิการจ่ายเงนิปันผลประจําปี 2564 ตามรายละเอียดที

คณะกรรมการเสนอ  

มติ ทีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

อนุมตัใิห้บรษิัทไม่ต้องจดัสรรกําไรสุทธปิระจําปี 2564 เป็นทุนสํารองตามกฎหมายเพมิเติมอีก และอนุมตักิาร

จ่ายเงนิปันผลประจําปี 2564 ตามรายละเอยีดทคีณะกรรมการเสนอทุกประการ 

 ทงันี ผลการนับคะแนนในวาระนี สรุปไดด้งันี 

รวมจาํนวนผูอ้อกเสยีง  5,954,396,174 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 

แบง่เป็น     

คะแนนเสยีง “เหน็ดว้ย” 

คะแนนเสยีง “ไม่เหน็ดว้ย” 

จาํนวน 

จาํนวน      

5,949,363,114 

5,033,060 

เสยีง 

เสยีง 

คดิเป็นรอ้ยละ 

คดิเป็นรอ้ยละ 

99.92 

0.08 

งดออกเสยีง จาํนวน 300   เสยีง   

บตัรเสยี จาํนวน 0 เสยีง   

วาระที 5 พิจารณาอนุมติัการแต่งตงักรรมการแทนกรรมการทีพ้นจากตาํแหน่งตามวาระ  

เนืองด้วยนายอดเิรกเป็นบุคคลหนึงทจีะไดร้บัการเสนอแต่งตงัใหก้ลบัเขา้เป็นกรรมการบรษิทัอีกวาระหนึง เพอื

ความโปร่งใสตามแนวทางการกํากบัดแูลกจิการทดี ีนายอดเิรกจงึไดม้อบหมายใหเ้ลขานุการฯ เป็นผูด้าํเนินการประชุมใน

วาระนี 
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จากนัน เลขานุการฯ ได้รายงานว่า ตามขอ้บงัคบัของบรษิัท กําหนดให้กรรมการจํานวน 1 ใน 3 ต้องพ้นจาก

ตําแหน่งตามวาระในวนัประชุมสามญัประจําปีผู้ถือหุ้น โดยกรรมการบริษัททีจะพ้นจากตําแหน่งตามวาระในวนัประชุม

สามญัผูถ้อืหุน้ ครงัท ี1/2565 มจีาํนวน 5 ท่าน ไดแ้ก่ 

1. นายสุภกติ  เจยีรวนนท ์

2. นายอดเิรก  ศรปีระทกัษ์ 

3. นายวนิัย  วทิวสัการเวช 

4. ศ.พเิศษ ดร. กติตพิงษ์ กติยารกัษ์ 

5. นายไพศาล  จริะกจิเจรญิ 

คณะกรรมการไดพ้จิารณาดว้ยความรอบคอบและระมดัระวงัตามทคีณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหา

กรรมการเสนอแล้วจึงขอเสนอแต่งตังนายสุภกิต เจียรวนนท์ นายอดิเรก ศรีประทักษ์  นายวินัย วิทวัสการเวช 

ศาสตราจารย์พเิศษ ดร.กติตพิงษ์ กติยารกัษ์ และนายไพศาล จริะกจิเจรญิ กรรมการซงึพน้จากตําแหน่งตามวาระกลบัเขา้

เป็นกรรมการบรษิทัอกีวาระหนึง โดยบุคคลทไีดร้บัการเสนอชอืทกุท่านเป็นผูท้มีคีวามรูค้วามสามารถและประสบการณ์อนั

เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกจิของบรษิทั และมคุีณสมบตัคิรบถว้นตามพระราชบญัญัติบรษิทัมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 

ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน รวมถึงนโยบาย

บรรษทัภบิาลและการพฒันาเพอืความยงัยนืของบรษิทั  

ทงันี คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการไดพ้จิารณาความชํานาญเฉพาะดา้นทจีาํเป็นตอ้งมี

เพอืประโยชน์ในการดาํเนินธุรกจิของบรษิทั ความหลากหลายของคณะกรรมการ รวมถงึหลกัเกณฑก์ารพจิารณาคุณสมบตัิ

ทดีขีองกรรมการบรษิทัโดยองค์กรต่างๆ เป็นปัจจยัเพมิเติมในการเสนอชอืบุคคลดงักล่าว สําหรบักรณีบุคคลทไีด้รบัการ

เสนอชอืใหเ้ป็นกรรมการอสิระนัน ไดพ้จิารณาแล้วว่า บุคคลดงักล่าวจะสามารถให้ความเหน็ไดอ้ย่างเป็นอสิระและเป็นไป

ตามหลกัเกณฑ์ทเีกยีวขอ้ง โดยขอ้มูลของบุคคลทไีดร้บัการเสนอชอืต่อทปีระชุมผู้ถอืหุ้นเพอืพจิารณาแต่งตงัให้เขา้ดํารง

ตําแหน่งกรรมการปรากฏตามเอกสารทจีดัส่งใหผู้ถ้อืหุน้พรอ้มกบัหนังสอืเชญิประชุมฯ รวมทงัไดเ้ผยแพร่ไวบ้นเวบ็ไซตข์อง

บรษิทัแลว้ 

ไม่มผีูถ้อืหุน้ซกัถามในวาระนี เลขานุการฯ จงึขอใหท้ปีระชุมพิจารณาแต่งตงักรรมการแทนกรรมการทพีน้จาก

ตําแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล ตามรายนามทคีณะกรรมการบรษิทัเสนอ 

มติ ทปีระชุมพจิารณาแล้ว มมีตดิ้วยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซงึมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน อนุมตัิ

การแต่งตงักรรมการแทนกรรมการทีพ้นจากตําแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล ตามรายนามทีคณะกรรมการ

บรษิทัเสนอทุกประการ 

 ทงันี ผลการนับคะแนนในวาระนี สรุปไดด้งันี 

(1) นายสุภกติ เจยีรวนนท ์

รวมจาํนวนผูอ้อกเสยีง  5,954,376,099 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 

แบง่เป็น     

คะแนนเสยีง “เหน็ดว้ย” จํานวน 5,812,468,287 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 97.62 

คะแนนเสยีง “ไม่เหน็ดว้ย” จํานวน 141,907,812 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 2.38 

งดออกเสยีง จํานวน 0 เสยีง   

บตัรเสยี จํานวน 0 เสยีง   
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(2) นายอดเิรก ศรปีระทกัษ์ 

รวมจาํนวนผูอ้อกเสยีง  5,954,376,099 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 

แบง่เป็น     

คะแนนเสยีง “เหน็ดว้ย” จํานวน 5,591,340,678 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 93.90 

คะแนนเสยีง “ไม่เหน็ดว้ย” จํานวน 363,035,421 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 6.10 

งดออกเสยีง จํานวน 0 เสยีง   

บตัรเสยี จํานวน 0 เสยีง   

(3) นายวนิัย วทิวสัการเวช 

รวมจาํนวนผูอ้อกเสยีง  5,954,376,099 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 

แบง่เป็น     

คะแนนเสยีง “เหน็ดว้ย” จํานวน 5,908,741,702 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.23 

คะแนนเสยีง “ไม่เหน็ดว้ย” จํานวน 45,634,397 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.77 

งดออกเสยีง จํานวน 0 เสยีง   

บตัรเสยี จํานวน 0 เสยีง   

(4) ศ.พเิศษ ดร. กติตพิงษ์ กติยารกัษ์ 

รวมจาํนวนผูอ้อกเสยีง  5,954,375,799 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 

แบง่เป็น     

คะแนนเสยีง “เหน็ดว้ย” จํานวน 5,885,474,311 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 98.84 

คะแนนเสยีง “ไม่เหน็ดว้ย” จํานวน 68,901,488 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.16 

งดออกเสยีง จํานวน 300 เสยีง   

บตัรเสยี จํานวน 0 เสยีง   

(5) นายไพศาล จริะกจิเจรญิ 

รวมจาํนวนผูอ้อกเสยีง  5,954,376,099 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 

แบง่เป็น     

คะแนนเสยีง “เหน็ดว้ย” จํานวน 5,852,013,203 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 98.28 

คะแนนเสยีง “ไม่เหน็ดว้ย” จํานวน 102,362,896 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 1.72 

งดออกเสยีง จํานวน 0 เสยีง   

บตัรเสยี จํานวน 0 เสยีง   

วาระที 6 พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2565 

นายอดเิรกมอบหมายใหเ้ลขานุการฯ เป็นผูเ้สนอรายละเอียดวาระนีต่อทปีระชุม โดยเลขานุการฯ ไดร้ายงานว่า 

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามทีคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการเสนอแล้วเห็นว่า อตัรา

ค่าตอบแทนทจี่ายใหก้รรมการบรษิทัและคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2564 เป็นอตัราผลตอบแทนทเีหมาะสมกบัหน้าท ีและ

ความรับผิดชอบของกรรมการ จึงเห็นควรให้เสนอต่อทีประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและ

คณะกรรมการชุดย่อยประจําปี 2565 ในอตัราเดยีวกนักบัอตัราค่าตอบแทนในปี 2564 ตามทไีดแ้จง้ไวแ้ล้วในหนังสอืเชญิ

ประชุม ซงึประกอบดว้ยค่าตอบแทนดงัต่อไปนี  
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1. คา่ตอบแทนกรรมการบรษิทั 

(1) ค่าตอบแทนรายเดอืน 

ใหก้รรมการแต่ละท่านไดร้บัค่าตอบแทนรายเดอืนตามตําแหน่งในคณะกรรมการ ดงันี 

ประธานกรรมการ  เดอืนละ 200,000 บาท 

รองประธานกรรมการ  เดอืนละ 150,000 บาท 

กรรมการ   เดอืนละ 100,000 บาท 

(2) ค่าตอบแทนพเิศษ 

ให้กรรมการทังคณะได้รบัค่าตอบแทนพิเศษในอัตราร้อยละ 0.50 ของเงินปันผลประจําปีของ 

แต่ละปี โดยใหค้ณะกรรมการไปพจิารณาแบ่งจ่ายกนัเอง 

(3) ค่าตอบแทนอนื 

ไม่ม ี

2. คา่ตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย 

(หน่วย : บาท) 

 ประธาน  กรรมการ 

1. คณะกรรมการตรวจสอบ  เดอืนละ 450,000 200,000 

2. คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ   ครงัละ  50,000 30,000 

3. คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและการพฒันาเพอืความยงัยนื ครงัละ  50,000 30,000 

ทงันี กรณีกรรมการท่านใดเป็นลูกจา้งของบรษิัท หรอืดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ 

หรอืคณะกรรมการชุดย่อยอืน คงใหไ้ดร้บัค่าตอบแทนกรรมการตามอตัราทกีล่าวขา้งต้น นอกเหนือจากค่าตอบแทนทไีดร้บั

ในฐานะลูกจา้ง หรอืกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบหรอืในคณะกรรมการชุดย่อยอนืของบรษิทั แลว้แต่กรณี 

ในวาระนี มผีูถ้อืหุน้ส่งคาํถามล่วงหน้ามายงับรษิทัก่อนการประชุม ดงันี 

1. สดัส่วนค่าตอบแทนกรรมการเปรยีบเทยีบกบักําไรสุทธทิเีสนอจ่ายใหผู้ถ้อืหุน้ในปี 2564  

นายประสทิธชิแีจงว่า ในปี 2564 บรษิทัมกีําไรสุทธ ิ13,028 ล้านบาท ซงึคณะกรรมการบรษิทัมมีตเิสนอต่อ 

ทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครังนี อนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 42 ของกําไรสุทธิ

ดงักล่าว และบรษิัทฯ จะจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการตามมติทปีระชุมสามญัผู้ถอืหุ้นครงัท ี1/2564 ซึง

อนุมตัใิหจ้่ายค่าตอบแทนพเิศษแกก่รรมการทงัคณะในอตัรารอ้ยละ 0.5 ของเงนิปันผลประจาํปีของบรษิทั 

ไม่มผีูถ้อืหุน้ซกัถามเพมิเตมิในวาระนี นายอดเิรกจงึขอใหท้ปีระชุมพจิารณาอนุมตัคิ่าตอบแทนกรรมการตามที

คณะกรรมการบรษิทัเสนอ 

มติ ทปีระชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสยีงมากกว่าสองในสาม (2/3) ของจํานวนเสยีงทงัหมดของผู้ถือหุ้น 

ซงึมาประชุม อนุมตัคิ่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2565 ตามทคีณะกรรมการบรษิทัเสนอทุกประการ 

 ทงันี ผลการนับคะแนนในวาระนี สรุปไดด้งันี 

รวมจาํนวนผูม้าประชุม  5,954,376,099 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 

แบง่เป็น     

คะแนนเสยีง “เหน็ดว้ย” จาํนวน 5,860,642,800 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 98.43 

คะแนนเสยีง “ไม่เหน็ดว้ย” จาํนวน 93,517,399 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 1.57 

งดออกเสยีง จาํนวน 215,900 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 

บตัรเสยี จาํนวน 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 

ไม่มสีทิธอิอกเสยีง จาํนวน 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 
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วาระที 7 พิจารณาอนุมติัการแต่งตงัผู้สอบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทน สาํหรบัปี 2565 

นายอดเิรกมอบหมายใหเ้ลขานุการฯ เป็นผูเ้สนอรายละเอียดวาระนีต่อทปีระชุม โดยเลขานุการฯ ไดร้ายงานว่า

คณะกรรมการบรษิัทพจิารณาตามทคีณะกรรมการตรวจสอบเสนอแล้ว เห็นควรเสนอให้ทปีระชุมพจิารณาแต่งตงัผู้สอบ

บญัช ีดงัมรีายชอืต่อไปนี 

 รายชือผู้สอบบญัชี ทะเบียนเลขที จาํนวนปีทีลงลายมือชือ 
 รบัรองงบการเงินของบริษทั 

1. นางมญัชุภา สงิห์สุขสวสัด ิ 6112 2/1 
2. นายเจรญิ ผูส้มัฤทธเิลศิ 4068 3/2 
3. นางสาวสาวติร ี องคส์ริมิมีงคล 10449 - 
/1 เคยลงลายมอืชอืรบัรองงบการเงนิของบรษิทั ระหว่างรอบปีบญัช ี2555–2559 และ 2563-2564 
/2 เคยลงลายมอืชอืรบัรองงบการเงนิของบรษิทั ระหว่างรอบปีบญัช ี2550–2554 และ 2560-2562 

แห่งบรษิทั เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบญัช ีจาํกดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัประจาํปี 2565 โดยใหผู้ส้อบบญัชคีนใดคนหนึงมี

อํานาจในการตรวจสอบบญัชี และแสดงความเห็นต่องบการเงนิของบรษิัทได้ และให้ได้รบัค่าตอบแทนในการสอบบญัช ี

ประจําปี 2565 สําหรบัการตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงนิรวมประจําปี และการสอบทานงบการเงิน

ดงักล่าวรายไตรมาส เป็นเงนิเท่ากบั 3,977,000 บาท ซงึเพมิขนึจากค่าตอบแทนปี 2564 จาํนวน 100,000 บาท เนืองจาก

ขอบขา่ยงานทเีพมิมากขนึ 

ไม่มผีูถ้อืหุน้ซกัถามในวาระนี นายอดเิรกจงึขอใหท้ปีระชุมพจิารณาแต่งตงัผูส้อบบญัช ีและกําหนดค่าตอบแทน 

สาํหรบัปี 256  ตามทคีณะกรรมการบรษิทัเสนอ 

มติ ทปีระชุมพจิารณาแล้ว มมีตดิ้วยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซงึมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน อนุมตัิ

การแต่งตงัผูส้อบบญัชแีละกําหนดค่าตอบแทนสาํหรบัปี 2565 ตามรายละเอยีดทคีณะกรรมการบรษิทัเสนอทุก

ประการ 

ทงันี ผลการนับคะแนนในวาระนี สรุปไดด้งันี 
รวมจาํนวนผูม้าประชุม  5,954,162,292 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 

แบง่เป็น     

คะแนนเสยีง “เหน็ดว้ย” จาํนวน 5,951,476,491 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.95 

คะแนนเสยีง “ไม่เหน็ดว้ย” จาํนวน 2,685,801 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.05 

งดออกเสยีง จาํนวน 82,014 เสยีง   

บตัรเสยี จาํนวน 0 เสยีง   

วาระที 8 ตอบข้อซกัถาม  

ในวาระนี มีผู้ถือหุ้นส่งคําถามล่วงหน้ามายังบริษัทก่อนการประชุม และในระหว่างการประชุมผ่านสือ

อเิลก็ทรอนิกส ์ในเรอืงต่างๆ ดงันี 

1. กจิกรรมพาผูถ้อืหุน้เยยีมชมกจิการ 

นายประสทิธ ิชแีจงว่า เนืองจากสถานการณ์โรคระบาดต่างๆ ทเีกดิขนึ บรษิทัจงึของดการจดัเยยีมชมกจิการ 

ตามมาตรฐานอาชวีอนามยั ทงันี เพอืความปลอดภยัทงักระบวนการผลติและผูเ้ยยีมชม 

2. การนําหุน้ของบรษิทัย่อยเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์  

นายประสทิธชิแีจงว่า ทผี่านมา คณะกรรมการบรษิทัไดอ้นุมตัแิผนการกระจายหุน้สามญัของ C.P. Vietnam 

Corporation ให้กบัผู้ถือหุ้นรายย่อยเพอืแปรสภาพเป็นบรษิัทมหาชน และจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์

ประเทศเวยีดนาม เท่านัน  
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3. มาตรการดา้นความปลอดภยัสําหรบัผลติภณัฑ์เนือสตัว์ของบรษิทั  

นายประสทิธชิแีจงว่า การผลติผลติภณัฑ์เนือสตัว์ทงัหมดของบรษิัทอยู่ภายใต้มาตรฐานทมีีความปลอดภยั

สงูสุด นอกจากนี บรษิทัยงัไดย้กระดบัมาตรฐานการผลติของบรษิทั โดยการใช ้Probiotic ในอาหารสตัวเ์พอื

เสรมิสรา้งความแขง็แรงของสตัว ์ทาํใหสุ้ขภาพสตัว์ดกีว่ามาตรฐานทวัไป 

4. ผลกระทบจากสถานการณ์สงครามรสัเซยีทมีตี่อธุรกจิของบรษิทัในปี 2565 

นายอดิเรกชแีจงว่า บรษิัทมีการลงทุนในธุรกิจสุกรและไก่เนือในประเทศรสัเซีย ซึงเป็นธุรกิจอาหารทีมี

ความสําคญัต่อการดําเนินชีวิตของประชากรในประเทศ ดงันันเหตุการณ์สงครามรสัเซีย-ยูเครนทเีกิดขนึ

จนถึงปัจจุบนัยงัไม่ได้ส่งผลกระทบต่อธุรกิจของกลุ่มบริษัท  อย่างไรก็ตาม เนืองจากเหตุการณ์ดงักล่าวมี

ผลกระทบต่อราคาพลงังานของโลก ซึงผู้ใช้พลังงานจะต้องรบัภาระจากราคาทีแพงขนึ บริษัทจึงได้รบั

ผลกระทบทางอ้อมจากราคาพลงังานทสีูงขนึดงักล่าว ส่วนธุรกิจของบรษิทัในประเทศโปแลนด์นัน ยงัไม่ได้

รบัผลกระทบใดๆ และคาดว่าจะมผีลการดาํเนินงานทดีขีนึกว่าปีทผี่านมา 

5. ผลกระทบของราคาสุกรทเีพมิสูงขนึในไตรมาสแรกของปี 2565 และผลกระทบของโรค ASF ต่อธุรกิจของ

บรษิทั 

นายประสิทธชิแีจงว่า ราคาสุกรในประเทศไทยในช่วงไตรมาสแรกของปี 2565 มีแนวโน้มทดีขีนึ และด้วย

มาตรการป้องกนัโรค ASF ทมีปีระสทิธภิาพ จะทาํใหผ้ลประกอบการของธุรกจิสุกรของบรษิทัดขีนึ 

นอกจากนี ผู้ถือหุน้ไดเ้สนอแนะใหบ้ริษทัจดัส่งแบบ 56-1 One Report หรอืรายงานประจําปี แบบรูปเล่มใหแ้ก่ 

ผูถ้อืหุ้น 

เมอืไม่มขีอ้ซกัถามเพมิเตมิอกี ประธานฯ จงึขอปิดการประชุมและกล่าวขอบคุณผูถ้อืหุน้ทมีาเขา้ร่วมประชุม 

ปิดประชุม เวลา 14.41 น. 

 

ลงชอื         สุภกติ เจยีรวนนท ์       ประธานทปีระชุม 

      ( นายสุภกติ เจยีรวนนท ์) 
 

 
 

ลงชอื           กอบบุญ ศรชียั       เลขานุการทปีระชุม 

            ( นางกอบบญุ ศรชียั )  

 


