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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2560 

บริษัท จีเอฟพีที จาํกัด (มหาชน)  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

วันที่ประชุม วนัพธุท่ี 5 เมษายน 2560 

สถานที่ประชุม  ห้องประชมุบริษัท ชัน้ M อาคารจีเอฟพีที  

  312 ถนนพระรามท่ี 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150 

ผู้เข้าร่วมประชุม ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุ   492 ราย จํานวนหุ้น    903,036,027 หุ้น คิดเป็นร้อยละ    72.02  

 - มาประชมุด้วยตนเอง   77 ราย  จํานวนหุ้น    355,786,658 หุ้น คิดเป็นร้อยละ    28.38  

 - โดยการมอบฉนัทะ 415 ราย จํานวนหุ้น    547,249,369 หุ้น คิดเป็นร้อยละ    43.65 

 ผู้ ถือหุ้นท่ีไมม่าประชมุ   4,844 ราย จํานวนหุ้น    350,784,973 หุ้น คิดเป็นร้อยละ    27.98 

 รวมผู้ ถือหุ้นทัง้หมด       5,336 ราย จํานวนหุ้น 1,253,821,000   หุ้น คิดเป็นร้อยละ  100.00 

กรรมการ 1.  นายประสทิธ์ิ ศิริมงคลเกษม ประธานกรรมการบริษัท 

ที่เข้าร่วมประชุม 2.  นายวิรัช ศิริมงคลเกษม รองประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จดัการ 

3.  นายแพทย์อนนัต์ ศิริมงคลเกษม กรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการบริหาร  

    รองกรรมการผู้จดัการอาวโุส และผู้บริหารสงูสดุด้านการเงิน 

4.  นายแพทย์สาธิต กรเณศ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

                                                      ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน                     

                                                      และประธานคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ 

5.  นายปารเมศ เหตระกลู กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

    และกรรมการตรวจสอบ 

6.  นายธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

7.  นางสมสริิ อิงโพธ์ิชยั กรรมการบริษัท 

8. นางสาววรรณี ศิริมงคลเกษม กรรมการบริษัท 

9.  นายสจิุน ศิริมงคลเกษม กรรมการบริษัท 

ผู้สอบบัญช ี นายอําพล   จํานงค์วฒัน์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 4663 

ที่เข้าร่วมประชุม 

สักขพียาน  อาสาสมคัรจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น (คณุศรัชฌ์ สขุเจริญยิ่งยง) 

ในการนับคะแนน 

ผู้จดบันทึกรายงาน ดร.จฑุามาส  อิงโพธ์ิชยั  เลขานกุารบริษัท และรองกรรมการผู้จดัการ 

การประชุม     สายงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ 

เร่ิมการประชุมเวลา 9.30 น. 
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ก่อนเข้าสูก่ารประชมุฯ ดร.จฑุามาส อิงโพธ์ิชยั เลขานกุารบริษัท ได้กลา่วแนะนํากรรมการบริษัท ผู้บริหารและผู้สอบบญัชี ท่ีเข้าร่วม

ประชมุ และได้แจ้งวา่มีผู้ ถือหุ้นเข้าประชมุด้วยตนเองจํานวน 69 ราย และด้วยการมอบฉนัทะจํานวน 411 ราย รวมทัง้สิน้ 480 ราย 

นับจํานวนหุ้นรวมกันได้ทัง้สิน้ 902,664,814 หุ้ น คิดเป็นร้อยละ 71.99 ของจํานวนหุ้ นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ       

ครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ดร.จฑุามาส อิงโพธ์ิชยั จึงได้เชิญประธานฯ กลา่วเปิดประชมุ 

นายประสทิธ์ิ ศิริมงคลเกษม ประธานกรรมการบริษัท ทําหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชมุ กลา่วต้อนรับผู้ ถือหุ้นและกลา่วเปิดประชมุ

สามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2560 และได้มอบหมายให้ ดร.จุฑามาส อิงโพธ์ิชยั เลขานกุารบริษัท ทําหน้าท่ีเป็นเลขานกุารในท่ีประชมุ 

และดําเนินการพิจารณาเร่ืองตา่งๆ ตามระเบียบวาระการประชมุตอ่ไป 

ก่อนเข้าสูร่ะเบียบวาระการประชมุฯ ดร.จฑุามาส อิงโพธ์ิชยั เลขานกุารบริษัท ได้เชิญให้ทา่นผู้ ถือหุ้น รับชมวีดิทศัน์ ขัน้ตอนวิธีการ

ลงคะแนนเสียง วิธีการนบัคะแนนเสยีง ตวัอย่างบตัรลงคะแนนท่ีถกูต้อง ตวัอย่างบตัรเสีย และวิธีการแจ้งผลการลงคะแนนโดยมี

รายละเอียดดงันี ้

วิธีการลงคะแนนเสยีง 

• ณ ตอนลงทะเบียนผู้ ถือหุ้นจะได้รับบตัรลงคะแนนเสียง เพ่ือใช้ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบ

ฉนัทะมีคะแนนเสยีงเทา่กบัจํานวนหุ้นท่ีมี หรือเทา่กบัจํานวนหุ้นท่ีได้รับมอบฉนัทะมาโดยให้ถือวา่หนึง่หุ้นเทา่กบัหนึง่เสยีง 

• ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะ สามารถลงคะแนนเสยีง เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยทําเคร่ืองหมายในช่อง 

เห็นด้วย หรือไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง ตามท่ีต้องการเพียงช่องเดียวในบตัรลงคะแนนให้ตรงตามระเบียบวาระ 

• การลงคะแนนเสียงในแตล่ะระเบียบวาระ หากผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะท่ีประสงค์จะลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ 

“งดออกเสยีง” ขอให้ทําเคร่ืองหมายในบตัรลงคะแนน แล้วยกมือขึน้ เพ่ือท่ีเจ้าหน้าท่ีจะไปรับบตัรลงคะแนนมาบนัทกึในการ

นบัคะแนนเสยีงตอ่ไป 

วิธีการนบัคะแนนเสยีง 

• บริษัทฯ ใช้ระบบ Barcode ในการนบัคะแนนเสยีง 

• ในการนบัคะแนนเสยีง บริษัทฯ จะนําบตัรลงคะแนนท่ีผู้ ถือหุ้นออกเสยีง ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง มาหกัออกจากจํานวน

เสยีงทัง้หมดท่ีเข้าร่วมประชมุ สว่นท่ีเหลอืจะถือวา่เป็นคะแนนเสยีงท่ีลงคะแนนเห็นด้วยในระเบียบวาระนัน้ๆ 

• บริษัทฯ คํานวณการนบัฐานคะแนนเสยีงในมติประเภทตา่งๆ ดงันี ้

 - กรณีใช้มติเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ จะไม่นําคะแนนงดออกเสยีงมา

นบัเป็นฐานคะแนน 

 -  กรณีใช้มติสองในสามของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุ และมติสามในสีข่องผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุ บริษัทฯ จะนําคะแนน

งดออกเสยีงมานบัเป็นฐานคะแนน 

-  กรณีท่ีผู้ เข้าร่วมประชุมท่ีเป็นผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้นตามหนงัสือมอบฉันทะ ซึ่งผู้ ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้

ลว่งหน้าในหนงัสือมอบฉนัทะแล้ว ผู้ รับมอบฉนัทะจะไมไ่ด้รับบตัรลงคะแนนหลงัจากการลงทะเบียน เน่ืองจากบริษัทฯ 

ได้ทําการบนัทกึคะแนนเสยีงตามท่ีผู้ ถือหุ้นกําหนด ณ ตอนลงทะเบียนแล้ว 

• สําหรับผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่ีประสงค์จะกลบัก่อนหรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด สามารถใช้สิทธิของท่านได้ 

โดยสง่บตัรลงคะแนนลว่งหน้าให้กบัเจ้าหน้าท่ีบริษัทฯ ประจําแถวในห้องประชมุ 
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การแจ้งผลการลงคะแนนเสยีง 

• ในแตล่ะวาระ บตัรลงคะแนนสาํหรับวาระก่อนหน้าจะไมนํ่ามานบัคะแนนเสยีงอีกในแต่ละระเบียบวาระ บริษัทฯ จะแจ้งผล

การลงคะแนนเสยีง และแสดงผลการลงคะแนนเสยีง บนจอภาพตามจดุตา่งๆ ให้ท่ีประชมุทราบ 

• คะแนนเสียงของจํานวนผู้ ถือหุ้นในแตล่ะวาระอาจไม่เท่ากนั เน่ืองจากการทยอยเข้าห้องประชุมของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบ

ฉนัทะ ทําให้จํานวนผู้ เข้าร่วมประชมุในแตล่ะวาระเปลีย่นแปลงไปได้ 

• หลงัจากปิดการลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระ บตัรลงคะแนนสาํหรับวาระก่อนหน้าจะไมนํ่ามานบัคะแนนเสยีงอีก 

คําถามและการเสนอความคิดเห็น  

• ก่อนลงมติในแตล่ะวาระ หากผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะ ประสงค์ท่ีจะแสดงความคิดเห็น หรือซกัถามเพ่ิมเติมในประเด็นท่ี

เก่ียวข้องกบัระเบียบวาระนัน้ๆ ขอให้ยกมือขึน้ และเมื่อประธานฯ อนญุาตแล้ว ขอให้แจ้ง ช่ือและนามสกุล พร้อมระบวุ่า

เป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะ ให้ท่ีประชมุทราบก่อนทกุครัง้  

• ในกรณีท่ีความคิดเห็นหรือคําถามไม่เก่ียวข้องกบัวาระท่ีกําลงัอยู่ในระหว่างการพิจารณา ขอความกรุณาให้ผู้ ถือหุ้นหรือ

ผู้ รับมอบฉนัทะเสนอความเห็นหรือซกัถามในวาระท่ีเก่ียวข้องหรือวาระพิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ 

จากการท่ี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่านผู้ ถือหุ้น สามารถสง่คําถามท่ีเก่ียวกบัการประชุม และ/หรือ ระเบียบวาระการประชุม เป็น

การลว่งหน้า ตัง้แตว่นัท่ี 1 ตลุาคม 2559 ถึง วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2559 บริษัทฯ ขอแจ้งวา่ ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดสง่คําถามมายงับริษัทฯ 

เป็นการลว่งหน้า 

จากนัน้เลขานกุารฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามเก่ียวกบัการลงคะแนนสยีงและการนบัคะแนนเสยีง  

เพ่ือความโปร่งใสในการนบัคะแนนเสยีง จึงได้เชิญผู้ ถือหุ้น คือ คณุศรัชฌ์ สขุเจริญยิ่งยง อาสาสมคัร เข้าร่วมเป็นสกัขีพยานและทํา

หน้าท่ีช่วยดแูล และตรวจสอบการนบัคะแนน ให้เป็นไปอยา่งถกูต้องและโปร่งใส  

จากนัน้ท่ีประชมุได้เร่ิมพิจารณาเร่ืองตา่งๆ ตามระเบียบวาระการประชมุตามลาํดบัดงัตอ่ไปนี ้

 

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจาํปี 2559 

เลขานุการฯ ขอให้ท่ีประชุมฯ พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวนัท่ี 8 เมษายน 

2559 รายละเอียดปรากฏ ตามสิง่ท่ีสง่มาด้วยลาํดบัท่ี 1 ของหนงัสอืเชิญประชมุ 

จากนัน้ เลขานกุารฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซกัถาม เลขานุการฯ จึงได้เสนอให้ท่ีประชุมฯ พิจารณาลงมติรับรองรายงานการประชุม

สามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2559 

มติ ท่ีประชุมฯ ได้พิจารณารายละเอียดของรายงานการประชมุดงักลา่วแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 

ประจําปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวนัท่ี 8 เมษายน 2559 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท์ของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก

เสยีงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงันี ้
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มติที่ลง 
จาํนวนเสียงที่ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผู้ถอื

หุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 902,760,417 100.00 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0.00 

งดออกเสยีง 0 - 

บตัรเสยี 0 0.00 

 

วาระที่ 2  รายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ประจาํปี 2559 

เลขานุการฯ ชีแ้จงต่อท่ีประชุมฯ ว่า บริษัทฯ ได้จัดทํารายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําปี 2559 ตามรายละเอียดซึ่ง

ปรากฏอยู่ในรายงานประจําปี 2559 (ในรูปแบบซีดี) ท่ีได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชมุแล้ว และได้เชิญให้ผู้ ถือหุ้น

รับชมวีดิทศัน์สรุปผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ประจําปี 2559   (- วีดิทศัน์ สรุปผลการดําเนินงานฯ -) 

จากนัน้ เลขานกุารฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

ผู้ ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซกัถาม สรุปได้ดงันี ้

คุณอนุ ว่องสารกิจ 

ผู้ถอืหุ้น 

การขยายตัวของรายได้ที่ขยายตัวแค่ 1% เพราะสาเหตุใด 

นพ.อนนัต์ ศิริมงคลเกษม 

ประธานกรรมการบริหาร 

รายได้รวมของบริษัทฯ ยงัคงขยายตวัได้ แม้วา่ปีท่ีผา่นมาภาวะเศรษฐกิจโดยรวมยงัไม่ดีขึน้

มากนกั โดยตลาดสง่ออกไก่ในหลายประเทศยงัคงประสบปัญหา แต่ประเทศท่ีนําเข้าหลกั

ของประเทศไทย คือ ญ่ีปุ่ น และสหภาพยโุรป โดยเฉพาะญ่ีปุ่ นมีอตัราการเติบโตคอ่นข้างดี 

แม้ว่าสหภาพยุโรปจะมีปัญหาด้านสภาวะเศรษฐกิจโดยรวม และอัตราแลกเปลี่ยน 

ขณะเดียวกนัอุตสาหกรรมไก่ในประเทศไทยมีการแข่งขนัสงู ทําให้หลายบริษัทมีการเพ่ิม

กําลงัการผลติและแขง่ขนัด้านการขายมากขึน้ 

 บริษัทฯ ได้เพิ่มกาํลังการผลิตขึน้หรือไม่ เพื่อรองรับในปีนีท้ี่มีแนวโน้มว่าจะดีขึน้ 

 บริษัทฯ มีโครงการขยายกําลงัการผลิตโดยใช้ระยะเวลา 3-5 ปี ในปีท่ีผ่านมามีการเตรียม

กําลงัการผลิตในสว่นของอาหารสตัว์ และการขยายฟาร์มเพ่ิมเติม สว่นปัจจุบนัอยู่ระหวา่ง

การขยายโรงชําแหละเพ่ือรองรับการผลติท่ีเพ่ิมขึน้  

 สินค้าบริษัทฯ เน้นแปรรูปและส่งไก่สด จะมีแนวโน้มขยายไปส่งไก่แช่แข็งหรือไม่ 

 

 

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เป็นไก่แช่แข็งอยู่แล้ว ซึ่งมีทัง้ผลิตภัณฑ์สินค้าแปรรูป และไก่สด     

แช่แข็ง 

 ปีที่ผ่านมาด้านต้นทุนการผลิตของสินค้าค่อนข้างตํ่า ปีนีมี้การวางแผนไว้อย่างไร 

 ต้นทนุการผลิตในปีนี ้คาดการณ์ว่าไมน่่าจะแตกต่างจากปีท่ีแล้ว โดยบริษัทฯ มีการสํารอง

วตัถดุิบตามกําลงัการผลติท่ีจะขยายเพ่ิมขึน้ 
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เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซกัถามเพ่ิมเติม เลขานุการฯ สรุปว่า ท่ีประชุมฯ รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ  

ประจําปี 2559 

 

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงนิและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 

เลขานกุารฯ ขอเสนอให้ท่ีประชมุฯ พิจารณาอนมุตัิงบการเงิน ซึง่ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 

สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ตามท่ีแสดงไว้ในรายงานประจําปี (สิ่งท่ีสง่มาด้วย 2: CD รายงานประจําปี 2559 หมวด 

“งบการเงิน” หน้า 173) ท่ีได้จดัสง่ให้กบัทา่นผู้ ถือหุ้น พร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุแล้ว สรุปได้ดงันี ้

• ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัท จีเอฟพีที และบริษัทยอ่ย มีสินทรัพย์รวม จํานวน 16,160 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 1,184 ล้านบาท 

หรือคิดเป็นร้อยละ 7.91 จากปี 2558 มีหนีส้นิรวม จํานวน 5,381 ล้านบาท ลดลง 152 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.74 จาก

ปี 2558 และมีสว่นของผู้ ถือหุ้นรวม จํานวน 10,779 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 1,336 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 14.15  

• สําหรับผลการดําเนินงานปี 2559 บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย 16,693 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 227 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 

1.38 มีกําไรสทุธิรวม 1,644 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 449 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 37.56 และมีกําไรต่อหุ้น เท่ากับ 1.31 บาท   

ดงัรายละเอียดท่ีได้กลา่วไว้ในวีดิทศัน์ สรุปผลการดําเนินงานฯ ในวาระท่ี 2  

จากนัน้ เลขานกุารฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

ผู้ ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซกัถาม สรุปได้ดงันี ้

คุณอนุ ว่องสารกิจ 

ผู้ถอืหุ้น 

โควตาการส่งไก่ไปสหภาพยุโรปของประเทศไทยเต็มแล้วหรือไม่ 

นพ.อนนัต์ ศิริมงคลเกษม 

ประธานกรรมการบริหาร 

โควตารวมไก่ปรุงสกุของสหภาพยโุรปท่ีประเทศไทยได้รับทัง้หมด 160,000 ตนั ซึ่งปัจจุบนั

โควตาเต็มหมดแล้ว 

 งบการเงินปีที่ ผ่านมาบริษัทฯ มีอสังหาริมทรัพย์ส่วนของที่ดินเพิ่มขึน้ เพราะ 

สาเหตุใด 

คณุธีระศกัดิ ์เป่ียมสภุคัพงศ์ 

ผู้ อํานวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน 

ช่วง 2-3 ปี ท่ีผ่านมาบริษัทฯ มีการขยายกิจการด้านฟาร์มเลีย้งไก่ และในส่วนอ่ืนๆ ทําให้  

ในสว่นของท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์เพ่ิมขึน้ตามลาํดบั 

 จากข้อมูล บริษัทฯ มีส่วนของการปลูกยางพาราด้วยหรือไม่ 

นพ.อนนัต์ ศิริมงคลเกษม 

ประธานกรรมการบริหาร 

บริษัทฯ ไม่ได้ปลกูยางพาราเป็นธุรกิจหลกั แต่ในการก่อสร้างฟาร์มแต่ละแห่งต้องใช้พืน้ท่ี

ค่อนข้างมาก จึงใช้พืน้ท่ีว่างอยู่ให้เป็นประโยชน์ และลกัษณะต้นยางพารานัน้ เมื่อปลกู

รวมๆ กนั จะมีความหนาแนน่สามารถใช้เป็น Buffer Zone ปอ้งกนัลมและฝุ่ นท่ีจะเข้ามาใน

ฟาร์มซึง่มีผลตอ่การเลีย้งไก่ได้ 

 การคืนหนีส้ินเงินกู้ระยะยาว สาเหตุเพราะบริษัทฯ มีความม่ันคงทางการเงิน หรือ

ว่าครบกาํหนดชาํระหนี ้

 โครงสร้างทางการเงินของบริษัทฯ อตัราสว่นของหนีต้อ่ทนุอยู่ท่ีประมาณ 0.5 ซึ่งเรามีฐานะ

ทางการเงินท่ีมัน่คงมาก การคืนเงินกู้ ระยะยาวเป็นไปตามเง่ือนไขของการกู้ ในทกุรายการ 
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 อัตราแลกเปลี่ยนปีที่แล้วค่าเงินบาทอ่อนจึงทําให้บริษัทฯ ได้กําไร แต่ปีนีค่้าเงิน

บาทน่าจะค่อนข้างแข็ง บริษัทฯ มีมาตรการป้องกันอย่างไร 

 บริษัทฯ มีการประกันความเสี่ยงเร่ืองของอัตราแลกเปลี่ยนในทุกๆ ปี โดยในปีนีเ้ช่ือว่า 

บริษัทฯ ไม่น่าจะมีปัญหาในการขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยน สว่นเร่ืองของกําไรเน่ืองจาก

อตัราแลกเปลีย่นท่ีมีความผนัผวนจึงยากตอ่การคาดการณ์ ณ ตอนนี ้

 สอบถามรายละเอียดของกาํไรจากการลงทุนในบริษัทร่วมของบริษัทฯ 

 บริษัทฯ มีบริษัทร่วม 2 บริษัท คือ บริษัท แมคคีย์ ฟูด้ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จํากดั หรือ 

McKey และบริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จํากดั หรือ GFN 

คณุธีระศกัดิ ์เป่ียมสภุคัพงศ์ 

ผู้ อํานวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน 

มีการแสดงข้อมลูผลประกอบการของบริษัทร่วมทัง้สอง ภายในรายงานประจําปี หวัข้องบ

การเงิน หน้า 213 โดย McKey มีผลประกอบการอยู่ท่ี 481 ล้านบาท ส่วน GFN มีผล

ประกอบการอยูท่ี่ 278 ล้านบาท 

 บริษัทร่วมทัง้ 2 บริษัท ประกอบกิจการอะไร 

นพ.อนนัต์ ศิริมงคลเกษม 

ประธานกรรมการบริหาร 

ธุรกิจหลกัของ McKey เป็นการนําเนือ้ไก่จาก GFPT ไปผลิตเป็นสินค้าบริโภค โดยมีลกูค้า

หลกั คือ แมคโดนลัด์ทัง้ในประเทศไทย สิงคโปร์ และญ่ีปุ่ น นอกจากนีย้งัมีลกูค้าทัว่ไปใน

ญ่ีปุ่ นและยโุรป สว่น GFN เป็นโรงเชือดและแปรรูปสนิค้าเพ่ือสง่ออกไปยงัตลาดญ่ีปุ่ นและ

ยโุรป 

 GFN ไม่ได้เป็นคู่แข่งกับ GFPT แต่เป็นคู่ ค้าใช่หรือไม่ 

 เป็นคูค้่าท่ีเกือ้หนนุกนั 

เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซกัถามเพ่ิมเติม เลขานุการฯ จึงเสนอให้ท่ีประชุมฯ พิจารณาลงมติอนุมตัิงบแสดงฐานะ

การเงินและงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ สาํหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

มติ ท่ีประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับปีสิน้สุดวันท่ี          

31 ธันวาคม 2559 ตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท์ของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน โดยมี

รายละเอียดดงันี ้

มติที่ลง 
จาํนวนเสียงที่ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผู้ถอื

หุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 902,070,417 100.00 

ไมเ่ห็นด้วย 0.00 0.00 

งดออกเสยีง 964,600 - 

บตัรเสยี 0.00 0.00 
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วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงนิปันผลจากผลการดาํเนินงาน ประจาํปี 2559 

เลขานกุารฯ เสนอให้ท่ีประชมุฯ พิจารณาเร่ืองการจ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงาน ประจําปี 2559 ซึ่งผ่านความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

• บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไมเ่กินร้อยละ 50 ของกําไรสทุธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ หลงัหกัเงินสํารองตา่งๆ 

ทุกประเภทท่ีกฎหมายและบริษัทฯ ได้กําหนดไว้ โดยมีเง่ือนไขว่าการจ่ายเงินปันผลจะขึน้อยู่กับกระแสเงินสด สภาพคล่อง 

แผนการลงทนุของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย รวมทัง้สภาวะเศรษฐกิจโดยรวม 

• ในปี 2559 บริษัทฯ มีกําไรสทุธิ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จํานวน 512,586,612.93 บาท หรือ กําไรตอ่หุ้นเทา่กบั 0.41 บาท 

และไม่มียอดขาดทุนสะสม ประกอบกบับริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอท่ีจะจ่ายเงินปันผลได้ และเมื่อพิจารณาถึงแผนการ

ลงทนุในโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยแล้ว เห็นว่าบริษัทฯ สมควรท่ีจะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้กับผู้ ถือหุ้น

สามญั ประจําปี 2559 ในอตัราหุ้นละ 0.30 บาท (สามสบิสตางค์) รวมเป็นเงินทัง้สิน้จํานวน 376,146,300 บาท คิดเป็นร้อยละ 

73.38 ของกําไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งสงูกวา่นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะจ่ายเงินปัน

ผลจากกําไรสะสมท่ียงัไมไ่ด้จดัสรร ท่ีได้รับสทิธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคล (BOI) ทัง้จํานวน ผู้ ถือหุ้นท่ีได้รับเงินปันผลจะไม่ถกู

หกัภาษี ณ ท่ีจ่าย และไมส่ามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ 

• บริษัทฯ กําหนดรายช่ือผู้มีสทิธิรับเงินปันผล ในวนัท่ี 9 มีนาคม 2560 (Record Date) และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 

ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวนัท่ี   

10 มีนาคม 2560 และกําหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 28 เมษายน 2560 

จากนัน้ เลขานกุารฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

ผู้ ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซกัถาม สรุปได้ดงันี ้

คุณอนุ ว่องสารกิจ 

ผู้ถอืหุ้น 

ในปีนี ้บริษัทฯ มีรายได้เพิ่มขึน้ และกําไรเพิ่มขึน้พอสมควร สาเหตุใด Payout 

Ratio จึงลดลง 

นพ.อนนัต์ ศิริมงคลเกษม 

ประธานกรรมการบริหาร 

ผลกําไรทัง้หมดเป็นของงบการเงินรวม ซึ่งประกอบด้วยบริษัทย่อย และบริษัทร่วมของ

บริษัทฯ ถ้าดูการจ่ายปันผลจากงบเฉพาะกิจการ อตัราส่วนการจ่ายเงินปันผลไม่ได้ลดลง 

ซึง่การจ่ายปันผลดงักลา่ว คณะกรรมการมีความเห็นวา่เหมาะสมแล้ว โดยพิจารณาจาก 

อีก 2-3 ปีข้างหน้า จะมีการสร้างโรงงานชําแหละ และโรงงานแปรรูปปรุงสกุ ท่ีจงัหวดัชลบรีุ 

ใช้เงินลงทนุทัง้โครงการประมาณ 5,000 ล้านบาท คาดว่าเมื่อแล้วเสร็จจะทําให้บริษัทฯ มี

การชําแหละ จากเดิม 130,000-140,000 ตวั/วนั เพ่ิมขึน้เป็น 300,000 ตวั/วนั  

บริษัท จีเอฟ ฟูดส์ จํากัด จะสร้างโรงงานผลิตลูกชิน้ ไส้กรอกเพ่ิมเติม ใช้เงินลงทุนทัง้

โครงการประมาณ 350-400 ล้านบาท 

บริษัท เอ็ม. เค. เอส. ฟาร์ม จํากัด ท่ีเลีย้งไก่เนือ้ป้อนให้กับ GFPT และ GFN มีการขยาย

กําลงัการผลิต โดยการสร้างฟาร์มเพ่ิม ซึ่งดําเนินการตัง้แต่ 2 ปีท่ีผ่านมา และปัจจุบนัยงั

สร้างเพ่ิมตอ่ไปอีก โดยใช้เงินลงทนุในการขยายฟาร์มอยูท่ี่ประมาณ 1,500-2,000 ล้านบาท  

การขยายโรงงานอาหารสตัว์ เพ่ือรองรับฟาร์มท่ีขยายเพ่ิมขึน้ 



           GFPT PUBLIC COMPANY LIMITED 
                        PLANT:  209 MOO 1, TEPARAK RD., K.M. 20.5 BANGSAOTONG, SAMUTPRAKARN 10570, THAILAND TE: 02-315-9400 FAX: 02-315-9433-6 
                               OFFICE: GFPT TOWER, 312,  RAMA 2 ROAD,  BANGMOD,  JOMTHONG,  BANGKOK  10150,  THAILAND  TEL: 02-473-8000,  02-473-8398 

รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น  ประจําปี 2560 | หน้า 8/15 

 

ซึ่งทัง้หมดเป็นการใช้เงินลงทนุจํานวนมาก บริษัทฯ จําเป็นท่ีจะต้องสํารองเงินทนุเพ่ือขยาย

กิจการดงัท่ีกลา่วมา 

 โครงการทัง้หมดจะแล้วเสร็จเม่ือไหร่ 

 อีกประมาณ 3-5 ปี ข้างหน้า โดยจะทยอยคอ่ยๆ เสร็จในแตล่ะโครงการ 

เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซกัถามในวาระนี ้เลขานกุารฯ จึงเสนอให้ท่ีประชุมฯ พิจารณาลงมติอนมุตัิการจ่ายเงินปัน

ผลจากผลการดําเนินงาน ประจําปี 2559 

มติ ท่ีประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงาน ประจําปี 2559 ในอตัราหุ้นละ 0.30 

บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้จํานวน 376,146,300 บาท ตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและ

ออกเสยีงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงันี ้

มติที่ลง 
จาํนวนเสียงที่ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผู้ถอื

หุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 903,031,026 99.9996 

ไมเ่ห็นด้วย 4,000 0.0004 

งดออกเสยีง 0.00 - 

บตัรเสยี 0.00 0.00 

 

วาระที่ 5  พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประจาํปี 2560 

เลขานกุารฯ แจ้งให้ท่ีประชมุฯ ทราบวา่ ในปี 2560 นี ้มีกรรมการบริษัทท่ีต้องออกจากตําแหนง่ตามวาระจํานวน 3 ทา่น ดงันี ้

(1) นายแพทย์อนนัต์  ศิริมงคลเกษม  ตําแหนง่  กรรมการบริษัท 

(2) นางสมสริิ  อิงโพธ์ิชยั ตําแหนง่  กรรมการบริษัท  

(3) นายปารเมศ  เหตระกลู   ตําแหนง่  กรรมการอิสระ    

• บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลเพ่ือรับการเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทลว่งหน้า ตัง้แต่วนัท่ี 1 ตลุาคม 2559 ถึง 

วนัท่ี 30 ธันวาคม 2559 ท่ีผ่านมา เมื่อพ้นกําหนดระยะเวลาดงักลา่วแล้ว พบว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้ารับเลือกตัง้

เป็นกรรมการ มายงับริษัทฯ 

• คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีสว่นได้เสีย) ได้ดําเนินการพิจารณาคุณสมบตัิของ

กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ ตามขัน้ตอนการสรรหา ซึ่งหลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหา ปรากฏอยู่ในหมวด “การกํากบั

ดแูลกิจการ” ของรายงานประจําปี ท่ีได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุในครัง้นี ้(สิง่ท่ีสง่มาด้วย 2: CD รายงาน

ประจําปี 2559 หน้า 96) และพิจารณาถึงความเหมาะสม ท่ีจะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดําเนินงานของบริษัทฯ ตาม

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ประกอบกบัคณุสมบตัิ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความเช่ียวชาญ 

• คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ซึง่ไมม่ีกรรมการผู้มีสว่นได้เสยีในวาระนี ้ได้เสนอให้พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการ

ท่ีต้องออกจากตําแหนง่ตามวาระทัง้ 3 ทา่น กลบัเข้าดํารงตําแหนง่กรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึง่ ดงันี ้
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(1) นายแพทย์อนนัต์  ศิริมงคลเกษม กลบัเข้าดาํรงตําแหนง่  กรรมการบริษัท อีกวาระหนึง่ 

(2) นางสมสริิ  อิงโพธ์ิชยั กลบัเข้าดาํรงตําแหนง่  กรรมการบริษัท อีกวาระหนึง่ 

(3) นายปารเมศ  เหตระกลู กลบัเข้าดาํรงตําแหนง่ กรรมการอิสระ อีกวาระหนึง่  

• รายละเอียดประวตัิ ผลงาน และข้อมลูของกรรมการทัง้ 3 ทา่น ท่ีเสนอเพ่ือแตง่ตัง้ทดแทนกรรมการท่ีต้องออกจากตําแหนง่ตาม

วาระ ปรากฏตามสิง่ท่ีสง่มาด้วย 3 ท่ีสง่มาพร้อมกนันี ้

• ทัง้นี ้กรรมการท่ีได้รับการเสนอช่ือ กลบัเข้าดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการอิสระ คือ นายปารเมศ เหตระกูล มีคณุสมบตัิตามคํา

นิยามกรรมการอิสระท่ีบริษัทฯ ได้กําหนดไว้ ซึ่งเข้มกว่าข้อกําหนดขัน้ตํ่าของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์ และ

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ดงัรายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีสง่มาด้วย 4 โดยกรรมการอิสระ ท่ีได้เสนอให้กลบัเข้าดํารง

ตําแหนง่ ยงัคงสามารถปฏิบตัิหน้าท่ี และให้ความเห็นได้อยา่งเป็นอิสระ 

จากนัน้ เลขานกุารฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซกัถามในวาระนี ้เลขานุการฯ จึงได้เสนอให้ท่ีประชุมฯพิจารณาลงมติอนุมตัิเลือกตัง้

กรรมการทีละทา่น 

มติ ท่ีประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมตัิแต่งตัง้กรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระ 3 ท่าน ได้แก่ นายแพทย์อนนัต์     

ศิริมงคลเกษม นางสมสริิ อิงโพธ์ิชยั และนายปารเมศ เหตระกลู กลบัเข้าเป็นกรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึง่ ตามท่ีได้เสนอ

ข้างต้น โดยได้ดําเนินการลงมติเลือกกรรมการเป็นรายบคุคล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ

ออกเสยีงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงันี ้

(1) นายแพทย์อนันต์ ศิริมงคลเกษม กลับเข้าดาํรงตาํแหน่ง กรรมการบริษัท อีกวาระหน่ึง 

มติที่ลง 
จาํนวนเสียงที่ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผู้ถอื

หุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 821,706,380 90.99 

ไมเ่ห็นด้วย   81,325,647 9.01 

งดออกเสยีง 4,000 - 

บตัรเสยี 0 0.00 

 (2) นางสมสิริ อิงโพธ์ิชัย กลับเข้าดาํรงตาํแหน่ง กรรมการบริษัท อีกวาระหน่ึง 

มติที่ลง 
จาํนวนเสียงที่ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผู้ถอื

หุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 882,509,487 97.73 

ไมเ่ห็นด้วย  20,526,540 2.27 

งดออกเสยีง 0 - 

บตัรเสยี 0 0.00 
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 (3) นายปารเมศ เหตระกูล กลับเข้าดาํรงตาํแหน่ง กรรมการอิสระ อีกวาระหน่ึง 

มติที่ลง 
จาํนวนเสียงที่ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผู้ถอื

หุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 899,736,027 99.63 

ไมเ่ห็นด้วย  3,300,000 0.37 

งดออกเสยีง 0 - 

บตัรเสยี 0 0.00 

 

วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2560 

เลขานุการฯ แจ้งให้ท่ีประชุมฯ ทราบว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนได้พิจารณาตามหลกัเกณฑ์ และความ

เหมาะสมประการต่างๆ และได้เปรียบเทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน (เกษตรและ

อตุสาหกรรมอาหาร) จึงมีความเห็นสมควรให้คงไว้ในอตัราเดิม ตามท่ีได้รับอนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2559 ดงันี ้

คา่ตอบแทนรายเดือน 

ประธานกรรมการบริษัท       เดือนละ 50,000 บาท 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ    เดือนละ 50,000 บาท 

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ     เดือนละ 45,000 บาท 

กรรมการบริษัท        เดือนละ 45,000 บาท 

โบนสัประจําปี 

ปีละ 1 เทา่ของคา่ตอบแทนรายเดือน 

ทัง้นี ้หากกรรมการท่านใดเป็นลกูจ้างของบริษัทฯ คงให้ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและโบนสัประจําปี ตามอตัราท่ี

กลา่วมาข้างต้น นอกเหนือจากคา่ตอบแทนท่ีได้รับในฐานะลกูจ้างของบริษัทฯ 

คา่ตอบแทนท่ีไมใ่ช่ตวัเงิน 

- ไมม่ ี- 

จากนัน้ เลขานกุารฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซกัถามเพ่ิมเติม เลขานกุารฯ จึงได้เสนอให้ท่ีประชุมฯ พิจารณาลงมติอนมุตัิคา่ตอบแทน

กรรมการ ประจําปี 2560 โดยวาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สองในสามของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

มติ ท่ีประชมุฯ ได้พิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2560 ตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกว่า

สองในสามของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

มติที่ลง 
จาํนวนเสียงที่ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนเสียงทัง้หมด 

ของผู้ถอืหุ้นซึ่งมาประชุม 

เห็นด้วย 901,959,427 99.88 

ไมเ่ห็นด้วย 1,076,600 0.12 

งดออกเสยีง 0 0.00 

บตัรเสยี 0 0.00 
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วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตัง้และกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจาํปี 2560 

เลขานุการฯ เสนอให้ท่ีประชุมฯ พิจารณาเร่ืองการแต่งตัง้และกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี ประจําปี 2560 ซึ่งคณะกรรมการ

บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นและข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ท่ีได้พิจารณากลัน่กรองอย่างเหมาะสมแล้วเห็นว่า

บริษัท สาํนกังาน เอ เอ็ม ซี จํากดั (AMC) เป็นหนว่ยงานท่ีมีความนา่เช่ือถือ มีผลงานด ีมีบคุลากรท่ีเพียงพอ มีความรู้ความสามารถ 

และได้เสนอคา่ตอบแทนท่ีเหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุตัิการแตง่ตัง้ให้ 

(1) นายอําพล จํานงค์วฒัน์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 4663 หรือ 

 (เป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมาแล้วเป็นระยะเวลา 4 ปี ตัง้แตปี่ 2556) 

(2) นางสาวประภาศรี ลลีาสภุา  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 4664 หรือ 

(3) นายนริศ เสาวลกัษณ์สกลุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 5369 

จากบริษัท สํานกังาน เอ เอ็ม ซี จํากัด (AMC) เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจํานวน 5 บริษัท ประจําปี 2560 และ

อนมุตัิค่าตอบแทนการสอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจํานวน 5 บริษัท ประจําปี 2560 เป็นจํานวนเงินรวม 2,715,000 บาท 

ซึ่งตํ่ากว่าค่าสอบบญัชีในปี 2559 จํานวน 5,000 บาท หรือลดลงร้อยละ 0.19 (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ในการ

เดินทางในการตรวจสอบบญัชีท่ีตา่งจงัหวดั) โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ี ปี 2559 ปี 2560 

(ปีที่เสนอ) 

คา่สอบบญัชีบริษัทฯ 860,000.- 870,000.- 

คา่สอบบญัชีบริษัทยอ่ย (5 บริษัท) 1,860,000.- 1,845,000.- 

คา่บริการอ่ืนๆ (Non-Audit Fee) - - 

รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ี 2,720,000.- 2,715,000.- 

เปลี่ยนแปลง  (0.19%) 

ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีท่ีได้รับการเสนอช่ือดงักลา่ว ไม่มีความสมัพนัธ์ และ/หรือสว่นได้เสยีกบับริษัทฯ บริษัทร่วม บริษัทย่อย ผู้บริหาร    

ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีมีความเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว จึงมีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นตอ่งบ

การเงินของบริษัทฯ 

จากนัน้ เลขานกุารฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

ผู้ ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซกัถาม สรุปได้ดงันี ้

คุณอนุ ว่องสารกิจ 

ผู้ถอืหุ้น 

ในปีที่ผ่านมาค่าสอบบัญชีลดลง เพราะสาเหตุใด 

คณุธีระศกัดิ ์เป่ียมสภุคัพงศ์ 

ผู้ อํานวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน 

ค่าสอบบญัชีท่ีลดลง เป็นส่วนของค่าสอบบญัชีในบริษัทย่อย ท่ีลดการตรวจสอบรายการ

บญัชีท่ีได้รับการสง่เสริมการลงทนุ (BOI) ซึ่งหมดอายไุปบางสว่น ซึ่งค่าสอบบญัชีท่ีลดลง

ของบริษัทยอ่ยนัน้ลดลงมากกวา่คา่สอบบญัชีของบริษัท จีเอฟพีที ท่ีเพ่ิมขึน้ 

 ในส่วนของการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ที่หมดอายุไป จะมีผลกระทบกับรายได้

ของบริษัทฯ หรือไม่ 
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ไมม่ีผลกระทบ 

 บริษัทฯ มีแผนจะขอรับสิทธิส่งเสริมการลงทุน (BOI) ดังกล่าวต่อหรือไม่ 

นพ.อนนัต์ ศิริมงคลเกษม 

ประธานกรรมการบริหาร 

ในสว่นของโครงการท่ีขยายใหม่ในอนาคต บริษัทฯ มีแผนท่ีจะขอรับสิทธิสง่เสริมการลงทนุ

ทัง้หมด 

เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซกัถามเพ่ิมเติม เลขานกุารฯ จึงได้เสนอให้ท่ีประชมุฯ พิจารณาลงมติอนมุตัิแต่งตัง้ผู้สอบ

บญัชีและกําหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี ประจําปี 2560 

มติ ท่ีประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิแต่งตัง้บริษัท สํานกังาน เอ เอ็ม ซี จํากดั (AMC) โดย นายอําพล จํานงค์วฒัน์ 

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 4663 หรือนางสาวประภาศรี ลีลาสภุา ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 4664 หรือนายนริศ 

เสาวลกัษณ์สกลุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 5369 เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และอนมุตัิค่าสอบบญัชีของบริษัทฯ 

และบริษัทยอ่ย ประจําปี 2560 เป็นจํานวนเงินรวม 2,715,000 บาท ตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัท์ของผู้ถือ

หุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

มติที่ลง 
จาํนวนเสียงที่ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผู้ถอื

หุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 902,618,427 100.00 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0.00 

งดออกเสยีง 417,600 - 

บตัรเสยี 0 0.00 

 

วาระที่ 8 ปรึกษากิจการอื่นๆ (ถ้ามี) 

เลขานกุารฯ แจ้งต่อท่ีประชุมฯ ว่า ได้ดําเนินการประชุมมาครบทกุระเบียบวาระแล้ว จึงเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอความเห็นหรือ

สอบถามเร่ืองอ่ืนๆ ได้ และมีผู้ ถือหุ้นแสดงความเห็นและสอบถามโดยสรุปได้ดงันี ้

คุณวีระ ไชยมโนวงศ์ 

ผู้ถอืหุ้น 

ในรายงานประจําปี บริษัท McKey ซ่ึงเป็นบริษัทร่วม ได้รับสิทธิประโยชน์จาก BOI 

ตัง้แต่ปี 2541 ถึงปี 2559 ซ่ึงปัจจุบันหมดอายุแล้ว แต่ในรายงานประจําปีเขียนใน

วงเล็บไว้ว่าต่ออายุทุก 2 ปี คําว่าต่ออายุทุก 2 ปี คือหลังจากปี 2559 ไปแล้ว หรือ

ระหว่างปี 2541 ถงึปี 2559 

จากโครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ มีสัดส่วนรายได้ใกล้เคียงกันตลอด 3 ปีที่ ผ่านมา 

ซ่ึงเป็นสัดส่วนที่คงที่แล้ว หรือเป็นเป้าหมายของบริษัทฯ และสัดส่วนรายได้จะเป็น

อย่างไรในอนาคต โดยเห็นว่าอาหารแปรรูปเป็นส่วนที่ทาํให้มี margin สูงกว่าแต่มี

สัดส่วนประมาณ 5% จะเป็นอย่างนีต้ลอดไปหรือไม่ หรือจะมีแนวทางทําธุรกิจ

อย่างไร 

บริษัทฯ อยู่ ในธุรกิจ Red Ocean มีการแข่งขันทุกส่วน มีปัจจัยแวดล้อมที่ทําให้

คาดการณ์แนวโน้มธุรกิจค่อนข้างยาก และมีความเสี่ยงเยอะที่ ต้องควบคุม อยาก

ถามว่าปีนีส้ถานการณ์การทําธุรกิจของบริษัทฯ มีปัจจัยใดที่ ส่งผลกระทบต่อผล

ประกอบการของบริษัทฯ เม่ือเทียบกับปีที่แล้ว 
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นพ.อนนัต์ ศิริมงคลเกษม 

ประธานกรรมการบริหาร 

BOI ของ McKey ตอ่อายตุามเง่ือนไข และมีการใช้อยา่งตอ่เน่ือง 

จากโครงสร้างรายได้ ประเภทสินค้าแปรรูป หมายถึง สินค้าของ บริษัท จีเอฟ ฟูดส์ เช่น 

ลกูชิน้ ไส้กรอก ในสว่นของสนิค้าแปรรูปจาก GFPT  จะอยูใ่นสว่นของการสง่ออก ซึง่รวมไว้

ทัง้ไก่แปรรูปปรุงสกุและไก่สดแช่แข็ง และเน่ืองจากธุรกิจเป็นแบบ Integrated การเติบโตจึง

เพ่ิมขึน้ตลอดหว่งโซก่ารผลิต ดงันัน้ ถ้าดแูตล่ะสดัสว่นใน 3-5 ปีข้างหน้า เช่ือว่านา่จะยงัอยู่

ในอตัราท่ีใกล้เคียงเดิม แต่อย่างไรก็ตาม ในส่วนของสินค้าไก่แปรรูปปรุงสกุและไก่สดแช่

แข็งใน 2 ปีข้างหน้า ถ้าโรงงานแล้วเสร็จสดัส่วนในส่วนนีน้่าจะเปลี่ยนไป ขณะเดียวกัน

โรงงานจีเอฟ ฟดูส์ ซึง่จะเสร็จกลางปีนี ้ก็จะทําให้มีสดัสว่นของสนิค้าอาหารแปรรูปเพ่ิมขึน้ 

แนวโน้มในอตุสาหกรรมไก่มีปัจจยัทัง้ด้านบวกและด้านลบ โดยปัจจยัลบ เช่น โรคระบาด 

โดยเฉพาะไข้หวดันก ซึ่งในปีท่ีผ่านมาเกิดขึน้ในหลายประเทศเพ่ือนบ้านเราและทัว่โลก 

อย่างไรก็ตามด้วยประสบการณ์ของประเทศไทยท่ีเคยมีการระบาดครัง้ใหญ่ ทําให้

หน่วยงานท่ีควบคมุดแูลเร่ืองเหลา่นีส้ามารถปฏิบตัิงานได้ดี ความเข้มงวดในการป้องกนัมี

มากขึน้ อาจทําให้การทําธุรกิจลาํบากขึน้เลก็น้อย แตก็่ทําให้โรคระบาดไมเ่กิดขึน้ในประเทศ

ไทย, เร่ืองของ Brexit ท่ี EU จะเพ่ิมโควตาหรือลดโควตานําเข้าลงหรือไม ่เรายงัต้องติดตาม

กนัโดยตลอด ณ ปัจจุบนัมีข่าวว่าประเทศจีนมีการร้องขอโควตาเพ่ิมขึน้ ซึ่งหากมีการมอบ

โควตาจํานวนหนึ่งให้จีน ก็น่าจะเป็นโอกาสให้ขยายโควตาให้ไทยและบราซิลด้วย, ในเร่ือง

ของอาหารสตัว์ก็คอ่นข้างเป็นปัจจยับวก และอตุสาหกรรมไก่จดัเป็นอตุสาหกรรมพืน้ฐาน

ในการนําไปผลิตอาหารต่ออีกหลายประเภทด้วยกนั โอกาสเติบโตยงัสามารถเติบโตได้อีก

มาก เพียงแตเ่ป็นลกัษณะคอ่ยเป็นคอ่ยไป 

คุณอนุ ว่องสารกิจ 

ผู้ถอืหุ้น 

ปัจจัยบวก โดยเฉพาะข่าวเกี่ยวกับญ่ีปุ่นและบราซิล บริษัทฯ จะสามารถเข้าไปเพิ่ม

ปริมาณการส่งออกได้หรือไม่ 

นพ.อนนัต์ ศิริมงคลเกษม 

ประธานกรรมการบริหาร 

ปัจจยับวกท่ีเกิดขึน้เป็นผลดีต่อประเทศไทยในแง่ของภาพพจน์อตุสาหกรรมไก่ไทย ดงัเช่น 

แมคโดนลัด์ท่ีญ่ีปุ่ นงดนําเข้าจากบราซิล จึงติดต่อให้ทางไทยซึ่งมี Supplier 2 ราย หนึ่งใน

นัน้ คือ Mckey ให้สนบัสนนุการสง่ออกให้มากขึน้  

 บริษัทฯ จะสามารถจัดหาสินค้าให้ได้ทันหรือไม่ 

 บริษัทฯ ค่อยๆ เพ่ิมการผลิต เพราะปัจจุบันไตรมาสท่ี 2 และ 3 เป็นช่วงฤดูกาลส่งออก 

บริษัทฯ มีการเตรียมการเหลา่นีไ้ว้ลว่งหน้า คือพยายามผลติให้ทนั มีการติดตามและรับรอง

กบัทางผู้ นําเข้าจากญ่ีปุ่ นวา่สามารถทําเพ่ิมให้ได้ตามต้องการ 

 ขอทราบแนวโน้มราคาไก่ว่าเหตุการณ์ทัง้หมดที่กล่าวมา แนวโน้มปีนีจ้ะเป็นอย่างไร

และดีกับบริษัทฯ อย่างไร 

 ราคาไก่เป็นจะมีความผันผวนค่อนข้างมาก เพราะขึน้อยู่กับ demand และ supply เป็น

หลกั ซึง่ปัจจบุนัอยูท่ี่ 39 บาท ซึง่คอ่นข้างดีกวา่ปีท่ีแล้ว สาํหรับราคาสง่ออกดีอยา่งตอ่เน่ือง 

โดยทาง EU และญ่ีปุ่ น ปรับราคาขึน้ 200-300 เหรียญ/ตนั 
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 บริษัทฯ ทําอาหารสัตว์ และฟาร์มเลีย้งด้วย อยากทราบเกี่ยวกับราคาวัตถุดิบ 

สถานการณ์ตอนนี ้และแนวโน้มทั่วไป 

 ราคาวตัถดุิบหลกัทัง้ข้าวโพดและกากถัว่เหลืองนัน้คอ่นข้างคงท่ีนบัตัง้แตต้่นปีท่ีผ่านมา ซึ่ง

โดยปกติแล้วต้นปีราคาจะปรับสงูขึน้ แต่เมื่อดจูากแนวโน้มแล้วไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงมาก 

ฟาร์มก็คงไมต่า่งกนั เพราะวตัถดุิบอาหารสตัว์คงท่ีอยู ่

 เน่ืองจากตอนนีร้าคาไก่เพิ่มขึน้ ผู้เลีย้งรายอื่นจะมีการเลีย้งเพิ่มขึน้หรือไม่ 

 ประเทศไทยมีมาตรฐานเร่ืองฟาร์มสําหรับบริษัทท่ีเลีย้งเพ่ือการส่งออก ซึ่งต้องได้รับการ

รับรองจากกรมปศสุตัว์ การเพ่ิมการผลิตด้วยตนเองทนัทีคงทําได้ยาก เพราะต้องได้รับการ

ตรวจสอบและอนมุตัิก่อน ดงันัน้ การเพ่ิมปริมาณการเลีย้งจึงมีข้อจํากดัอยู ่

 ข่าวเร่ืองภาษีฆ่าไก่ ไม่ทราบว่าตอนนีเ้ป็นอย่างไรบ้าง 

 เดิมค่าธรรมเนียมในการเชือดจะไม่ต้องเสีย แต่มีพรบ. ออกมาให้เก็บท่ี 20 สตางค์ แต่จะ

เก็บหรือไม ่ต้องให้กระทรวงเกษตรและกระทรวงมหาดไทย ออกกฎกระทรวงร่วมกนัอีกครัง้ 

ซึง่นา่จะมีการงดเว้น 

คุณธนประเสริฐ ภมรไพโรจน์ 

ผู้ถอืหุ้น 

โรงงานที่กาํลังจะเสร็จจะให้ผลประกอบการดีขึน้กี่เปอร์เซ็นต์ 

สภาวะปัจจุบันประมาณการของบริษัทฯ ในการส่งออกต่างประเทศจะมีผล

ประกอบการเป็นเช่นไร  

ดร.จฑุามาส อิงโพธ์ิชยั 

เลขานกุารบริษัท และรองกรรมการ

ผู้จดัการสายงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ 

กําไรสทุธิหรือแนวโน้มผลการดําเนินงานทางบริษัทฯ ไม่สามารถให้แนวโน้มได้แต่สามารถ

ให้ได้ในสว่นรายได้ท่ีจะเกิดขึน้จากโครงการในอนาคต 

นพ.อนนัต์ ศิริมงคลเกษม 

ประธานกรรมการบริหาร 

ส่วนของโรงงานคาดว่าจะแล้วเสร็จในอีก 2-3 ปี จะทําให้บริษัทฯ มีกําลงัการผลิตเพ่ิมขึน้

เท่าตวั และคาดว่ารายได้เพ่ิมขึน้เท่าตวัเช่นกัน โดยจะเป็นรายได้จากโรงชําแหละไม่ใช่

รายได้รวมทัง้หมด 

คุณอนุ ว่องสารกิจ 

ผู้ถอืหุ้น 

รายได้บริษัทฯ มีช่วง seasonal หรือไม่ 

ดร.จฑุามาส อิงโพธ์ิชยั 

เลขานกุารบริษัท และรองกรรมการ

ผู้จดัการสายงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ 

รายได้ของบริษัทฯ เป็น seasonality โดยเฉพาะในเร่ืองปริมาณการสง่ออก โดยไตรมาสท่ี 1 

ของบริษัทฯ จะเป็นช่วง low season ในขณะท่ีไตรมาสท่ี 3 ของบริษัทฯ จะเป็นช่วง high 

season 

คุณวีระ ไชยมโนวงศ์ 

ผู้ถอืหุ้น 

บริษัทฯ มีแผนที่จะไปขยายฐานการผลิตในต่างประเทศหรือไม่ 

นพ.อนนัต์ ศิริมงคลเกษม 

ประธานกรรมการบริหาร 

 

ปัจจบุนับริษัทฯ ยงัไมม่ีแผนท่ีจะขยายฐานการผลติไปยงัตา่งประเทศ 
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คุณธนประเสริฐ ภมรไพโรจน์ 
ผู้ถอืหุ้น 

ถ้าเทียบกับปีที่แล้วอัตราการส่งออกเป็นอย่างไร 

ดร.จฑุามาส อิงโพธ์ิชยั 

เลขานกุารบริษัท และรองกรรมการ

ผู้จดัการสายงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ 

ปี 2559 รายได้รวม 16,000 ล้านบาท จะเป็นรายได้จากการสง่ออก 23% ขณะท่ีปีก่อนหน้า 

19% ถ้าดปูริมาณสง่ออกจะเพ่ิมขึน้ประมาณ 20% 

คุณสมชาย พัฒนวณิชย์กุล 

ผู้ถอืหุ้น 

การส่งออกไปซาอุดีอาระเบียมีความคืบหน้าอย่างไรบ้าง 

นพ.อนนัต์ ศิริมงคลเกษม 

ประธานกรรมการบริหาร 

ปัจจุบนัทางซาอดุีอาระเบียอ้างว่าไทยยงัไม่ได้ปลดสถานะไข้หวดันกจาก OIE ขณะนีท้าง

กรมปศุสตัว์กําลงัดําเนินการอยู่ โดยจะทราบผลประมาณเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน

หลงัจากประชมุ OIE 

เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซกัถามเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงกล่าวปิดการประชุม และขอบคุณผู้ ถือหุ้นทุกท่าน ท่ีได้ให้

ความไว้วางใจและให้การสนบัสนนุตอ่กิจการของบริษัทฯ ตลอดมา 

อนึ่ง หลงัจากเร่ิมการประชุมเมื่อเวลา 9.30 น. ได้มีผู้ ถือหุ้นทยอยมาลงทะเบียนเพ่ือเข้าประชุมเพ่ิมขึน้ โดยมีผู้ ถือหุ้นมาประชุม

รวมทัง้สิน้ 492 ราย รวมเป็นจํานวนหุ้นทัง้สิน้ 903,036,027 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.02 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหนา่ยได้แล้วทัง้หมด 

ปิดประชุม เวลา 11.04 น. 

 

 

 

     ลงนาม ............................................  ประธานกรรมการบริษัท 

                            (นายประสทิธ์ิ ศิริมงคลเกษม) 

            ประธานท่ีประชมุ 

 

ลงนาม ............................................เลขานกุารบริษัท 

           (ดร.จฑุามาส อิงโพธ์ิชยั) 

               ผู้บนัทกึการประชมุ 

 

 


