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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2561
บริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------วันที่ประชุม

วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561

สถานที่ประชุม

ห้ องประชุมบริษัท ชัน้ M อาคารจีเอฟพีที
312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150

ผู้เข้ าร่ วมประชุม

ผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุม 702
- มาประชุมด้ วยตนเอง 91
- โดยการมอบฉันทะ
611
ผู้ถือหุ้นที่ไม่มาประชุม 8,259
รวมผู้ถือหุ้นทังหมด
้
8,961

กรรมการ
ที่เข้ าร่ วมประชุม

1. นายประสิทธิ์
2. นายวิรัช
3. นายแพทย์อนันต์

ศิริมงคลเกษม
ศิริมงคลเกษม
ศิริมงคลเกษม

4. นายแพทย์สาธิต

กรเณศ

5.
6.
7.
8.

เหตระกูล
อิงโพธิ์ชยั
ศิริมงคลเกษม
ศิริมงคลเกษม

นายปารเมศ
นางสมสิริ
นางสาววรรณี
นายสุจิน

กรรมการ
1. นายธนาธิป
ที่ไม่ เข้ าร่ วมประชุม
ผู้สอบบัญชี
ที่เข้ าร่ วมประชุม

1. นายอําพล
2. นายนริ ศ

ราย
ราย
ราย
ราย
ราย

จํานวนหุ้น 857,322,672
จํานวนหุ้น 415,110,926
จํานวนหุ้น 442,211,746
จํานวนหุ้น 396,498,328
จํานวนหุ้น 1,253,821,000

หุ้น
หุ้น
หุ้น
หุ้น
หุ้น

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

68.38
33.11
35.27
31.62
100.00

ประธานกรรมการบริ ษัท
รองประธานกรรมการบริ ษัท และกรรมการผู้จดั การ
กรรมการบริ ษัท ประธานคณะกรรมการบริ หาร
รองกรรมการผู้จดั การอาวุโส และผู้บริ หารสูงสุดด้ านการเงิน
กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน
และกํากับดูแลกิจการ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริ ษัท
กรรมการบริ ษัท
กรรมการบริ ษัท

พิเชษฐวณิชย์โชค กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
จํานงค์วฒ
ั น์
เสาวลักษณ์สกุล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4663
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5369

สักขีพยาน
อาสาสมัครจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น (คุณสุทธิดา บุญจิตธรรม)
ในการนับคะแนน
ผู้จดบันทึกรายงาน ดร.จุฑามาส
การประชุม

อิงโพธิ์ชยั

เลขานุการบริ ษัท และรองกรรมการผู้จดั การ
สายงานนักลงทุนสัมพันธ์

เริ่มการประชุมเวลา 9.30 น.
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ก่อนเข้ าสูก่ ารประชุมฯ ดร.จุฑามาส อิงโพธิ์ชยั เลขานุการบริ ษัท ได้ กล่าวแนะนํากรรมการบริ ษัท ผู้บริ หารและผู้สอบบัญชี ที่เข้ าร่วม
ประชุม และได้ แจ้ งว่ามีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าประชุมด้ วยตนเองจํานวน 80 ราย และด้ วยการมอบฉันทะจํานวน 609 ราย รวมทังสิ
้ ้น 689 ราย
นับ จํ า นวนหุ้น รวมกัน ได้ ทัง้ สิน้ 853,948,562 หุ้น คิ ด เป็ น ร้ อยละ 68.11 ของจํ า นวนหุ้นที่ จําหน่ายได้ แล้ วทัง้ หมดของบริ ษัทฯ
ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ดร.จุฑามาส อิงโพธิ์ชยั จึงได้ เชิญประธานฯ กล่าวเปิ ดประชุม
นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม ประธานกรรมการบริ ษัท ทําหน้ าที่เป็ นประธานในที่ประชุม กล่าวต้ อนรับผู้ถือหุ้นและกล่าวเปิ ดประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2561 และได้ มอบหมายให้ ดร.จุฑามาส อิงโพธิ์ชยั เลขานุการบริ ษัท ทําหน้ าที่เป็ นเลขานุการในที่ประชุม
และดําเนินการพิจารณาเรื่ องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป
ก่อนเข้ าสูร่ ะเบียบวาระการประชุมฯ ดร.จุฑามาส อิงโพธิ์ชยั เลขานุการบริ ษัท ได้ เชิญให้ ทา่ นผู้ถือหุ้น รับชมวีดิทศั น์ ขันตอนวิ
้
ธีการ
ลงคะแนนเสียง วิธีการนับคะแนนเสียง ตัวอย่างบัตรลงคะแนนที่ถกู ต้ อง ตัวอย่างบัตรเสีย และวิธีการแจ้ งผลการลงคะแนนโดยมี
รายละเอียดดังนี ้
วิธีการลงคะแนนเสียง
•

•

•

ณ ตอนลงทะเบียนผู้ถือหุ้นจะได้ รับบัตรลงคะแนนเสียง เพือ่ ใช้ ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับ
มอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุ้นที่มี หรื อเท่ากับจํานวนหุ้นที่ได้ รับมอบฉันทะมาโดยให้ ถือว่าหนึ่งหุ้น
เท่ากับหนึง่ เสียง
ผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะ สามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้ วย หรื อไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง โดยทําเครื่ องหมาย
ในช่อง เห็นด้ วย หรื อไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง ตามที่ต้องการเพียงช่องเดียวในบัตรลงคะแนนให้ ตรงตาม
ระเบียบวาระ
การลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ หากผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะลงคะแนนเสียง “ไม่เห็น
ด้ วย” หรื อ “งดออกเสียง” ขอให้ ทําเครื่ องหมายในบัตรลงคะแนน แล้ วยกมือขึน้ เพื่อที่เจ้ าหน้ าที่จะไปรั บบัตร
ลงคะแนนมาบันทึกในการนับคะแนนเสียงต่อไป

วิธีการนับคะแนนเสียง
•
•

•

บริ ษัทฯ ใช้ ระบบ Barcode ในการนับคะแนนเสียง
ในการนับคะแนนเสียง บริ ษัทฯ จะนําบัตรลงคะแนนที่ผ้ ถู ือหุ้นออกเสียง ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง มาหักออก
จากจํานวนเสียงทังหมดที
้
่เข้ าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้ วยในระเบียบวาระ
นันๆ
้
บริ ษัทฯ คํานวณการนับฐานคะแนนเสียงในมติประเภทต่างๆ ดังนี ้
-

กรณีใช้ มติเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน บริ ษัทฯ จะไม่นําคะแนนงด
ออกเสียงมานับเป็ นฐานคะแนน
กรณีใช้ มติสองในสามของผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุม และมติสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุม บริ ษัทฯ
จะนําคะแนนงดออกเสียงมานับเป็ นฐานคะแนน
กรณีที่ผ้ เู ข้ าร่ วมประชุมที่เป็ นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้ ออกเสียง
ลงคะแนนไว้ ล่วงหน้ าในหนังสือมอบฉันทะแล้ ว ผู้รับมอบฉันทะจะไม่ได้ รับบัตรลงคะแนนหลังจากการ
ลงทะเบียน เนื่องจากบริ ษัทฯ ได้ ทําการบันทึกคะแนนเสียงตามที่ผ้ ถู ือหุ้นกําหนด ณ ตอนลงทะเบียนแล้ ว
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•

สําหรับผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะกลับก่อนหรื อไม่อยู่ในห้ องประชุมในวาระใด สามารถใช้ สิทธิของ
ท่านได้ โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้ าให้ กบั เจ้ าหน้ าที่บริ ษัทฯ ประจําแถวในห้ องประชุม

การแจ้ งผลการลงคะแนนเสียง
•
•
•

ในแต่ละวาระ บัตรลงคะแนนสําหรับวาระก่อนหน้ าจะไม่นํามานับคะแนนเสียงอีกในแต่ละระเบียบวาระ บริ ษัทฯ
จะแจ้ งผลการลงคะแนนเสียง และแสดงผลการลงคะแนนเสียง บนจอภาพตามจุดต่างๆ ให้ ที่ประชุมทราบ
คะแนนเสียงของจํานวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้ าห้ องประชุมของผู้ถือหุ้นและ
ผู้รับมอบฉันทะ ทําให้ จํานวนผู้เข้ าร่วมประชุมในแต่ละวาระเปลีย่ นแปลงไปได้
หลังจากปิ ดการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บัตรลงคะแนนสําหรับวาระก่อนหน้ าจะไม่นํามานับคะแนนเสียงอีก

คําถามและการเสนอความคิดเห็น
•

•

ก่อนลงมติในแต่ละวาระ หากผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะ ประสงค์ที่จะแสดงความคิดเห็น หรื อซักถามเพิ่มเติมใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับระเบียบวาระนันๆ
้ ขอให้ ยกมือขึ ้น และเมื่อประธานฯ อนุญาตแล้ ว ขอให้ แจ้ ง ชื่อและนามสกุล
พร้ อมระบุวา่ เป็ นผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะ ให้ ที่ประชุมทราบก่อนทุกครัง้
ในกรณีที่ความคิดเห็นหรื อคําถามไม่เกี่ยวข้ องกับวาระที่กําลังอยูใ่ นระหว่างการพิจารณา ขอความกรุณาให้ ผ้ ถู ือหุ้น
หรื อผู้รับมอบฉันทะเสนอความเห็นหรื อซักถามในวาระที่เกี่ยวข้ องหรื อวาระพิจารณาเรื่ องอื่น ๆ

จากการที่ บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ท่านผู้ถือหุ้น สามารถส่งคําถามที่เกี่ยวกับการประชุม และ/หรื อ ระเบียบวาระการประชุม เป็ น
การล่วงหน้ า ตังแต่
้ วนั ที่ 28 กันยายน 2560 ถึง วันที่ 29 ธันวาคม 2560 บริ ษัทฯ ขอแจ้ งว่า ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดส่งคําถามมายัง
บริ ษัทฯ เป็ นการล่วงหน้ า
จากนันเลขานุ
้
การฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการลงคะแนนสียงและการนับคะแนนเสียง
เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง จึงได้ เชิญผู้ถือหุ้น คือ คุณสุทธิดา บุญจิตธรรม อาสาสมัคร เข้ าร่วมเป็ นสักขีพยานและทํา
หน้ าที่ช่วยดูแล และตรวจสอบการนับคะแนน ให้ เป็ นไปอย่างถูกต้ องและโปร่งใส
จากนันที
้ ่ประชุมได้ เริ่ มพิจารณาเรื่ องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมตามลําดับดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจําปี 2560
เลขานุการฯ ขอให้ ที่ประชุมฯ พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน
2560 รายละเอียดปรากฏ ตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 1 ของหนังสือเชิญประชุม
จากนัน้ เลขานุการฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรื อซักถาม เลขานุการฯ จึงได้ เสนอให้ ที่ประชุมฯ พิจารณาลงมติรับรองรายงานการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2560
มติ

ที่ประชุมฯ ได้ พิจารณารายละเอียดของรายงานการประชุมดังกล่าวแล้ ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 ด้ วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี ้
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มติท่ ลี ง

จํานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

ร้ อยละของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถอื
หุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

857,257,262
0
0
0

100.00
0.00
0.00

วาระที่ 2 รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําปี 2560
เลขานุการฯ ชีแ้ จงต่อที่ประชุมฯ ว่า บริ ษัทฯ ได้ จัดทํารายงานผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ ประจําปี 2560 ตามรายละเอียดซึ่ง
ปรากฏอยู่ในรายงานประจําปี 2560 (ในรู ปแบบซีดี) ที่ได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุมแล้ ว และได้ เชิญให้ ผ้ ถู ือหุ้น
รับชมวีดิทศั น์สรุปผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ประจําปี 2560 (- วีดิทศั น์ สรุปผลการดําเนินงานฯ -)
จากนัน้ เลขานุการฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น
ผู้ถือหุ้นได้ แสดงความคิดเห็นและซักถาม สรุปได้ ดงั นี ้
คุณรัชนี ธรรมเจริญ
ผู้ถอื หุ้น

จีเอฟพีทีส่งออกไปประเทศใดบ้ าง และยอดขายสินค้ าต่ างๆ ทัง้ ในและต่ างประเทศ
คิดเป็ นสัดส่ วนเท่ าไร

นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม
ประธานกรรมการบริ หาร

ตลาดหลักที่บริ ษัทฯ ส่งออก ได้ แก่ ประเทศญี่ปนและสหภาพยุ
ุ่
โรป รวมกันประมาณร้ อยละ
90 และอี ก ร้ อยละ 10 เป็ น ตลาดอื่ น ๆ ที่ อ ยู่ใ นอาเซี ย น เช่ น ฮ่ อ งกง สิ ง คโปร์ ประเทศ
ตะวันออกกลางและอื่นๆ อย่างไรก็ตาม ในปี นี ้มีตลาดสําคัญ ได้ แก่ ประเทศจีน ซึ่งกําลังจะ
เปิ ดตลาดให้ กับประเทศไทย โดยประเทศจี นได้ ประกาศว่า 7 โรงงานของไทยสามารถ
ส่งออกไปประเทศจีนได้ ซึ่งจี เอฟพีทีเป็ น 1 ใน 7 โรงงานที่สามารถส่งออกผลิตภัณฑ์ไก่
แปรรู ป โดยคาดว่า ประเทศไทยจะส่ง ออกประมาณ 110,000 ตัน ต่ อ ปี คิ ด เป็ น รายได้
ประมาณ 20,000 - 30,000 ล้ านบาทต่อปี
การส่ งออกของบริษัทฯ มีสัดส่ วนเท่ าไร

ดร.จุฑามาส อิงโพธิ์ชยั
เลขานุการบริษัท และรองกรรมการ
ผู้จดั การสายงานนักลงทุนสัมพันธ์

ในปี ที่ผ่านมา GFPT, McKey และ GFN มีปริ มาณส่งออกรวมกัน คิดเป็ นร้ อยละ 13 ของ
ยอดส่งออกในอุตสาหกรรม
คาดว่ าจะส่ งออกไปประเทศจีน คิดเป็ นสัดส่ วนของการส่ งออกประมาณเท่ าไร

นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม
ประธานกรรมการบริ หาร

ประมาณร้ อยละ 20
โรงงานที่กาํ ลังสร้ างอยู่ บริษัทฯ ต้ องนําเงินไปลงทุนเพิ่มเติมในส่ วนนัน้ หรือไม่
การลงทุนในส่วนของโรงชําแหละไก่ทงหมดประมาณ
ั้
5,000-6,000 ล้ านบาท เงินลงทุนต่อ
ปี ประมาณ 1,000 ล้ านบาท โดยใช้ เงินทุนหมุนเวียนจากรายได้ ที่เป็ นเงินกําไรสะสมเป็ นเงิน
ลงทุนหลัก
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จากการที่บริ ษัทฯ ขยายโรงงานหลายๆ แห่ งนั น้ บริ ษัทฯ ประสบปั ญหาการขาด
แคลนแรงงานหรือไม่
บริ ษัทฯ ได้ มีการใช้ แรงงานต่างชาติ ซึ่งเป็ นการนําเข้ ามาอย่างถูกกฎหมาย สามารถรับ
แรงงานเข้ ามาได้ เพียงพอ เนื่องจากบริ ษัทฯ ได้ มีการเตรี ยมความพร้ อมในเรื่ องของที่อยู่
อาศัย และสวัสดิการต่างๆ ซึง่ บริ ษัทฯ ไม่นา่ จะมีปัญหาเรื่ องแรงงาน เพราะว่าบริ ษัทฯ ค่อยๆ
ขยายกิจการ
บริษัทฯ มีแผนการในเรื่องการนํา Robotic มาใช้ หรือไม่
ปั จจุบนั บริ ษัทฯ ใช้ เครื่ องจักรระบบอัตโนมัติอยู่แล้ ว ซึ่งขึ ้นอยู่กับขันตอนการผลิ
้
ต ซึ่งใน
อนาคตนันมี
้ แนวโน้ มว่าจะใช้ เพิ่มขึ ้นเรื่ อยๆ ขึ ้นอยูก่ บั ภาวะและคุณภาพของเครื่ องจักรต่างๆ
ที่นํามาใช้ แต่ถ้าเป็ น robotic ซึง่ เป็ นหุน่ ยนต์ ในขณะนี ้ยังไม่มีการใช้
แรงงานคนนั น้ ก็จะมีการเพิ่มค่ าแรงขัน้ ตํ่าขึน้ ไปเรื่ อยๆ ใช่ หรื อไม่ ซึ่งก็จะส่ งผล
กระทบต่ อกําไรและผลประกอบการ เพราะฉะนั น้ ถ้ าเรานํา robotic เข้ ามาใช้ ก็จะ
สามารถช่ วยลดค่ าใช้ จ่ายในส่ วนของแรงงานใช่ หรือไม่
ปั จจุบนั บริ ษัทฯ ใช้ เครื่ องจักรหลายตัว เช่น การล้ วงเครื่ องในไก่ เมื่อก่อนใช้ คนงานในการ
ล้ วง แต่ในปั จจุบนั เราก็ได้ มีการนําเครื่ องจักรมาใช้ ในการทดแทนแรงงานคน ซึ่งใช้ มาได้
2-3 ปี
เสนอแนะว่ า อยากให้ บริ ษัทฯ จัด plant visit ให้ กับผู้ถือหุ้นที่มาร่ วมประชุ ม และ
ประสงค์ ท่ จี ะไปเยี่ยมชมโรงงาน
บริ ษัทฯ ยินดีที่จะให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่ลงชื่อในวันนี ้เข้ าเยี่ยมชมโรงงาน แต่ทงนี
ั ้ ้ ทางบริ ษัทฯ ต้ องขอ
พิจารณาในเรื่ องวันและเวลาที่สะดวก โดยจะแจ้ งให้ ผ้ ูถือหุ้นทราบอีกครัง้ หนึ่ง ซึ่งอาจจะ
ต้ องมีการแจ้ งตลาดหลักทรัพย์ฯ ผ่านทางเว็บไซต์
คุณสม จันสุทธิรางกูร
ผู้ถอื หุ้น

ทางฝ่ ายบริหารคาดว่ าเงินบาทจะแข็งค่ ามากกว่ านีห้ รือไม่ และราคาไก่ ปีนีค้ าดว่ าจะ
อยู่ท่ ปี ระมาณเท่ าไร

นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม
ประธานกรรมการบริ หาร

ค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ ้นจะมีผลกระทบต่อการส่งออกบ้ าง อย่างไรก็ตาม บริ ษัทมี natural
hedge คือ การนําเข้ าสินค้ าที่เป็ นวัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตว์ด้วย ซึ่งมีมลู ค่าใกล้ เคียง
กับ มูล ค่ า การส่ง ออก สํ า หรั บ การคาดการณ์ อัต ราแลกเปลี่ ย นนัน้ ค่ อ นข้ า งยาก โดย
คาดการณ์วา่ จะอยูท่ ี่ประมาณ 30 บาท ราคาไก่เป็ นในช่วง 2-3 ปี ที่ผา่ นมาค่อนข้ างดี ทําให้
ผู้เลี ้ยงมีการเลี ้ยงไก่เพิ่มขึ ้น ทําให้ เกิด oversupply ส่งผลให้ ราคาไก่เป็ นลดลงมาอยู่ที่ 3234 บาท แนวโน้ มในครึ่ งปี แรกน่าจะอยู่ในระดับนี ้ โดยคาดว่าจะเพิ่มขึน้ เล็กน้ อยในช่วง
กลางปี
สัดส่ วนของเงินดอลล่ าร์ ประมาณ 25% ของรายได้ ทงั ้ หมดใช่ หรือไม่
รายได้ จากการส่งออกคิดเป็ นร้ อยละ 25 จากรายได้ รวมของบริ ษัทฯ โดยรายได้ จากการ
ส่งออกส่วนใหญ่จะใช้ สกุลเงินดอลล่าร์ สหรัฐ
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การส่ งออกส่ วนที่เหลือใช้ สกุลเงินยูโรใช่ หรือไม่
ใช่
คุณจุมพล ดิฐวรรณกุล
ผู้ถอื หุ้น

การส่ งออกไก่ ประเทศจีน บริษัทฯ คาดว่ าจะใช้ สกุลเงินหยวนหรือไม่

นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม
ประธานกรรมการบริ หาร

สําหรับสกุลเงินที่จะใช้ ในการส่งออกไปประเทศจีนนัน้ ขึ ้นอยู่กบั ความต้ องการของลูกค้ า
ประเทศจีนเป็ นหลัก ซึ่งลูกค้ าประเทศจีนต้ องการใช้ สกุลเงินดอลล่าร์ สหรั ฐมากกว่าเงิน
หยวน เนื่องจากประเทศจีนซื ้อสินค้ าจากหลายประเทศ ทําให้ สะดวกในการเปรี ยบเทียบ
ราคาสินค้ า

คุณอภิสทิ ธิ์ บูรณกานนท์
ผู้ถอื หุ้น

ในปั จจุ บั น สั ด ส่ ว นในการส่ ง ออกเนื อ้ ไก่ ดิ บ แช่ แ ข็ ง และเนื อ้ ไก่ ป รุ ง สุ ก คิ ด เป็ น
สัดส่ วนเท่ าไร

ดร.จุฑามาส อิงโพธิ์ชยั

สัดส่วนการส่งออกเนื ้อไก่ปรุงสุก คิดเป็ นร้ อยละ 82 และเนื ้อไก่ดิบ คิดเป็ นร้ อยละ 18

เลขานุการบริษัท และรองกรรมการ
ผู้จดั การสายงานนักลงทุนสัมพันธ์

ถ้ าเกิดโรคระบาดขึน้ มานัน้ จะมีความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่ อการส่ งออกอย่ างไร
นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม
ประธานกรรมการบริ หาร

กรณี ที่มีการระบาดของไข้ หวัด นก การส่งออกในส่วนที่เป็ นไก่ สดแช่แ ข็งจะไม่สามารถ
ส่งออกได้ ส่วนสินค้ าไก่แปรรูปปรุงสุกจะสามารถส่งออกไปได้ ตามปกติ
บริษัทฯ มีการใช้ Animal Welfare ในฟาร์ มไก่ พันธุ์และฟาร์ มไก่ เนือ้ มากน้ อยแค่ ไหน
Animal Welfare มีทงั ้ ส่วนที่เป็ นข้ อบังคับที่จะต้ องปฎิบัติ (compulsory) และส่วนที่เ ป็ น
ภาคสมัครใจ (voluntary) ในส่วนที่จะต้ องปฎิบัติ เพื่อให้ สามารถส่งออกได้ นนั ้ บริ ษัทฯ
ปฏิบตั ิมากกว่าข้ อกําหนดเบื ้องต้ นของการส่งออก ตามที่ทางประเทศผู้นําเข้ าได้ กําหนดไว้
ผู้บริ หารมีมุมมองเรื่องปั จจัยความเสี่ยงต่ อบริษัทฯ ทัง้ ปั จจัยความเสี่ยงภายในและ
ภายนอกอย่ างไร

ดร.จุฑามาส อิงโพธิ์ชยั
เลขานุการบริษัท และรองกรรมการ
ผู้จดั การสายงานนักลงทุนสัมพันธ์

เรื่ องปั จจัยความเสี่ยงต่อบริ ษัทฯ ทัง้ ปั จจัยความเสี่ยงภายในและภายนอกจะระบุอยู่ใน
รายงานประจําปี เช่น ราคาเนื ้อไก่ที่ลดลง ราคาวัตถุดิบที่เพิ่มขึ ้น ค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ ้น
เป็ นต้ น

เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรื อซักถามเพิ่มเติม เลขานุการฯ สรุ ปว่า ที่ประชุมฯ รับทราบผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ
ประจําปี 2560
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
เลขานุการฯ ขอเสนอให้ ที่ประชุมฯ พิจารณาอนุมตั ิงบการเงิน ซึง่ ประกอบด้ วย งบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามที่แสดงไว้ ในรายงานประจําปี (สิ่งที่สง่ มาด้ วย 2: CD รายงานประจําปี 2560 หมวด
“งบการเงิน” หน้ า 171) ที่ได้ จดั ส่งให้ กบั ท่านผู้ถือหุ้น พร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ ว สรุปได้ ดงั นี ้
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•

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษัท จีเอฟพีที และบริ ษัทย่อย มีสินทรัพย์รวม จํานวน 17,366 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 1,205 ล้ าน
บาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 7.46 จากปี 2559 มีหนี ้สินรวม จํานวน 5,205 ล้ านบาท ลดลง 177 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ
3.28 จากปี 2559 และมีสว่ นของผู้ถือหุ้นรวม จํานวน 12,161 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 1,382 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 12.82

•

สําหรับผลการดําเนินงานปี 2560 บริ ษัทฯ มีรายได้ จากการขาย 16,928 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 235 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ
1.41 มีกําไรสุทธิรวม 1,748 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 105 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 6.37 และมีกําไรต่อหุ้น เท่ากับ 1.39 บาท
ดังรายละเอียดที่ได้ กล่าวไว้ ในวีดิทศั น์ สรุปผลการดําเนินงานฯ ในวาระที่ 2

จากนัน้ เลขานุการฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรื อซักถามเพิ่มเติม เลขานุการฯ จึงเสนอให้ ที่ประชุมฯ พิจารณาลงมติอนุมตั ิงบแสดงฐานะ
การเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
มติ

ที่ป ระชุม ฯ ได้ พิ จ ารณาแล้ ว มี ม ติ อ นุมัติง บแสดงฐานะการเงิ น และงบกํ าไรขาดทุน เบ็ ดเสร็ จ สํา หรั บ ปี สิ ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2560 ตามที่เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมี
รายละเอียดดังนี ้
มติท่ ลี ง
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จํานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

ร้ อยละของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถอื
หุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

856,711,365
0.00
602,000
0.00

100.00
0.00
0.00

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ ายเงินปั นผลจากผลการดําเนินงาน ประจําปี 2560
เลขานุการฯ เสนอให้ ที่ประชุมฯ พิจารณาเรื่ องการจ่ายเงินปั นผลจากผลการดําเนินงาน ประจําปี 2560 ซึ่งผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริ ษัท โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
•
บริ ษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่เกินร้ อยละ 50 ของกําไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักเงินสํารอง
ต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริ ษัทฯ ได้ กําหนดไว้ โดยมีเงื่อนไขว่าการจ่ายเงินปั นผลจะขึ ้นอยูก่ บั กระแสเงินสด สภาพ
คล่อง แผนการลงทุนของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย รวมทังสภาวะเศรษฐกิ
้
จโดยรวม
•
ในปี 2560 บริ ษัทฯ มีกําไรสุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จํานวน 406,330,195.08 บาท หรื อ กําไรต่อหุ้นเท่ากับ 0.32
บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม ประกอบกับบริ ษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปั นผลได้ และเมื่อพิจารณาถึง
แผนการลงทุนในโครงการต่างๆ ของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยแล้ ว เห็นว่าบริ ษัทฯ สมควรที่จะจ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินสดให้ กบั
ผู้ถือหุ้นสามัญ ประจําปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท (สามสิบสตางค์) รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้นจํานวน 376,146,300 บาท คิด
เป็ นร้ อยละ 92.57ของกําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งสูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัทฯ โดยบริ ษัทฯ
จะจ่ายเงินปั นผลจากกําไรสะสมที่ยงั ไม่ได้ จดั สรร ที่ได้ รับสิทธิยกเว้ นภาษี เงินได้ นิติบคุ คล (BOI) ทังจํ
้ านวน ผู้ถือหุ้นที่ได้ รับ
เงินปั นผลจะไม่ถกู หักภาษี ณ ที่จ่าย และไม่สามารถขอเครดิตภาษี เงินปั นผลคืนได้
•
บริ ษัทฯ กําหนดรายชื่อผู้มีสทิ ธิรับเงินปั นผล ในวันที่ 14 มีนาคม 2561 (Record Date) และกําหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่
25 เมษายน 2561
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จากนัน้ เลขานุการฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรื อซักถามในวาระนี ้ เลขานุการฯ จึงเสนอให้ ที่ประชุมฯ พิจารณาลงมติอนุมตั ิการจ่ายเงินปั น
ผลจากผลการดําเนินงาน ประจําปี 2560
มติ

ที่ประชุมฯ ได้ พิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลจากผลการดําเนินงาน ประจําปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.30
บาท รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้นจํานวน 376,146,300 บาท ตามที่เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี ้
มติท่ ลี ง
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จํานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

ร้ อยละของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถอื
หุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

857,313,365
0.00
0.00
0.00

100.00
0.00
0.00

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประจําปี 2561
เลขานุการฯ แจ้ งให้ ที่ประชุมฯ ทราบว่า ในปี 2561 นี ้ มีกรรมการบริ ษัทที่ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระจํานวน 3 ท่าน ดังนี ้
(1) นายธนาธิป
พิเชษฐวณิชย์โชค ตําแหน่ง กรรมการอิสระ
(2) นางสาววรรณี ศิริมงคลเกษม
ตําแหน่ง กรรมการบริษัท
(3) นายสุจิน
ศิริมงคลเกษม
ตําแหน่ง กรรมการบริษัท
•
บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัทล่วงหน้ า ตังแต่
้ วนั ที่ 28 กันยายน
2560 ถึง วันที่ 29 ธันวาคม 2560 ที่ผา่ นมา เมื่อพ้ นกําหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ ว พบว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ า
รับเลือกตังเป็
้ นกรรมการ มายังบริ ษัทฯ
•
คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกํ ากับดูแลกิจการ (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้ เสีย) ได้ ดําเนินการ
พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการบริ ษัท และกรรมการอิสระ ตามขัน้ ตอนการสรรหา ซึ่งหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา
ปรากฏอยู่ในหมวด “การกํากับดูแลกิจการ” ของรายงานประจําปี ที่ได้ จดั ส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมใน
ครัง้ นี ้ (สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 2: CD รายงานประจําปี 2560 หน้ า 92) และพิจารณาถึงความเหมาะสม ที่จะเป็ นประโยชน์สงู สุดแก่
การดําเนินงานของบริ ษัทฯ ตามองค์ ประกอบของคณะกรรมการบริ ษัท ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ
•
คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกํากับดูแลกิจการ ซึ่งไม่มีกรรมการผู้มีส่วนได้ เสียในวาระนี ้ ได้ เสนอให้
พิจารณาเลือกตังกรรมการที
้
่ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระทัง้ 3 ท่าน กลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึง่
ดังนี ้
(1) นายธนาธิป
พิเชษฐวณิชย์โชค กลับเข้ าดํารงตําแหน่ง กรรมการอิสระ อีกวาระหนึง่
(2) นางสาววรรณี ศิริมงคลเกษม
กลับเข้ าดํารงตําแหน่ง กรรมการบริษัท อีกวาระหนึง่
ศิริมงคลเกษม
กลับเข้ าดํารงตําแหน่ง กรรมการบริษัท อีกวาระหนึง่
(3) นายสุจิน
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•
•

รายละเอียดประวัติ ผลงาน และข้ อมูลของกรรมการทัง้ 3 ท่าน ที่เสนอเพื่อแต่งตังทดแทนกรรมการที
้
่ต้องออกจากตําแหน่ง
ตามวาระ ปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 3 ที่สง่ มาพร้ อมกันนี ้
ทัง้ นี ้ กรรมการที่ไ ด้ รั บการเสนอชื่ อ กลับ เข้ า ดํ ารงตํ าแหน่งเป็ น กรรมการอิส ระ คื อ นายธนาธิ ป พิ เ ชษฐวณิ ชย์ โ ชค มี
คุณสมบัติตามคํานิยามกรรมการอิสระที่บริ ษัทฯ ได้ กําหนดไว้ ซึ่งเข้ มกว่าข้ อกําหนดขันตํ
้ ่าของสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สง่ มาด้ วย 4 โดยกรรมการอิสระ ที่
ได้ เสนอให้ กลับเข้ าดํารงตําแหน่ง ยังคงสามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ และให้ ความเห็นได้ อย่างเป็ นอิสระ

จากนัน้ เลขานุการฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น
ผู้ถือหุ้นได้ แสดงความคิดเห็นและซักถาม สรุปได้ ดงั นี ้
คุณกฤติกา ปฐมกสิกุล
อาสาพิทักษ์ สิทธิผ้ ูถอื หุ้น
สมาคมส่ งเสริมผู้ลงทุนไทย

ตามเกณฑ์ ข องตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ กรรมการอิ ส ระควรอยู่ใ นตํา แหน่ งต่ อ เนื่ อง
ไม่ เกิน 9 ปี อยากให้ อธิบายถึงเหตุผลในการแต่ งตัง้ คณะกรรมการอิสระในครัง้ นีใ้ ห้
ที่ประชุมทราบอีกครัง้

นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม
ประธานกรรมการบริ หาร

สํา หรั บ การแต่ง ตัง้ กรรมการอิ ส ระที่ ดํ ารงตํ าแหน่งต่อ เนื่ อ งเกิ น กว่า 9 ปี กลับ เข้ า ดํ ารง
ตําแหน่ง เนื่องจากสภาวะปั จจุบนั การสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมในตําแหน่งกรรมการ
บริ ษัทที่มีความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมนี ้นันหาได้
้
ยาก จึงมีความจําเป็ นต้ องเสนอชื่อคุณ
ธนาธิป ซึ่งดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัทอยูก่ ลับเข้ าดํารงตําแหน่งต่ออีกวาระ เนื่องจากมี
ความเชี่ ย วชาญด้ า นกฏหมายและเข้ า ใจในอุต สาหกรรมสัต ว์ ปี ก และทํ า งานร่ ว มกับ
กรรมการได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ และคุณสมบัติยงั เป็ นไปตามข้ อกําหนดของ IOD ทาง
คณะกรรมการจึงได้ เสนอให้ กลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระต่ออีกวาระ และที่สําคัญ
ท่านสามารถให้ ความเห็นที่เป็ นอิสระกับคณะกรรมการได้

เมื่อไม่มีผ้ ูถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรื อซักถามในวาระนี ้ เลขานุการฯ จึงได้ เสนอให้ ที่ประชุมฯพิจารณาลงมติอนุมตั ิเลือกตัง้
กรรมการทีละท่าน
มติ

ที่ประชุมฯ ได้ พิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั แิ ต่งตังกรรมการที
้
่ครบกําหนดออกตามวาระ 3 ท่าน ได้ แก่ นายธนาธิป พิเชษฐ
วณิชย์โชค นางสาววรรณี ศิริมงคลเกษม และนายสุจิน ศิริมงคลเกษม กลับเข้ าเป็ นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่
ได้ เสนอข้ างต้ น โดยได้ ดําเนินการลงมติเลือกกรรมการเป็ นรายบุคคล ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี ้
(1) นายธนาธิป พิเชษฐวณิชย์ โชค กลับเข้ าดํารงตําแหน่ ง กรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง
มติท่ ลี ง
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จํานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
857,198,265
110,400
12,000
0

ร้ อยละของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถอื
หุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
99.99
0.01
0.00
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(2) นางสาววรรณี ศิริมงคลเกษม กลับเข้ าดํารงตําแหน่ ง กรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง
มติท่ ลี ง
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จํานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

ร้ อยละของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถอื
หุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

839,493,384
17,815,281
12,000
0

97.92
2.08
0.00

(3) นายสุจิน ศิริมงคลเกษม กลับเข้ าดํารงตําแหน่ ง กรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง
มติท่ ลี ง
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จํานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
790,861,487
66,447,178
12,000
0

ร้ อยละของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถอื
หุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
92.25
7.75
0.00

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2561
เลขานุการฯ แจ้ งให้ ที่ประชุมฯ ทราบว่า คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกํ ากับดูแลกิ จการ ได้ พิจารณาตาม
หลักเกณฑ์ และความเหมาะสมประการต่างๆ และได้ เปรี ยบเทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในกลุม่ อุตสาหกรรมเดียวกัน
(เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร) จึงมีความเห็นสมควรให้ คงไว้ ในอัตราเดิม ตามที่ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจําปี 2560
ดังนี ้
ค่าตอบแทนรายเดือน
ประธานกรรมการบริ ษัท
เดือนละ 50,000 บาท
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
เดือนละ 50,000 บาท
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
เดือนละ 45,000 บาท
กรรมการบริ ษัท
เดือนละ 45,000 บาท
โบนัสประจําปี
ปี ละ 1 เท่าของค่าตอบแทนรายเดือน
ทังนี
้ ้ หากกรรมการท่านใดเป็ นลูกจ้ างของบริ ษัทฯ คงให้ ได้ รับค่าตอบแทนรายเดือนและโบนัสประจําปี ตามอัตราที่กล่าวมา
ข้ างต้ น นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่ได้ รับในฐานะลูกจ้ างของบริ ษัทฯ
ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตวั เงิน
- ไม่มี -
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จากนัน้ เลขานุการฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรื อซักถามเพิ่มเติม เลขานุการฯ จึงได้ เสนอให้ ที่ประชุมฯ พิจารณาลงมติอนุมตั ิค่าตอบแทน
กรรมการ ประจําปี 2561 โดยวาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
มติ

ที่ประชุมฯ ได้ พิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2561 ตามที่เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สองในสามของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุม โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
มติท่ ลี ง
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จํานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

ร้ อยละของจํานวนเสียงทัง้ หมด
ของผู้ถอื หุ้นซึ่งมาประชุม

851,766,332
5,516,333
40,000
0

99.35
0.64
0.01
0.00

วาระที่ 7 พิจารณาแต่ งตัง้ และกําหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจําปี 2561
เลขานุการฯ เสนอให้ ที่ประชุมฯ พิจารณาเรื่ องการแต่งตังและกํ
้
าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจําปี 2561 ซึ่งคณะกรรมการ
บริ ษัทได้ พิจารณาตามความเห็นและข้ อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ได้ พิจารณากลัน่ กรองอย่างเหมาะสมแล้ วเห็นว่า
บริ ษัท สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด (AMC) เป็ นหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือ มีผลงานดี มีบคุ ลากรที่เพียงพอ มีความรู้ความสามารถ
และได้ เสนอค่าตอบแทนที่เหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิการแต่งตังให้
้
(1) นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4664 หรื อ
(ไม่เคยเป็ นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย)
(2) นายนริ ศ เสาวลักษณ์สกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5369
(ไม่เคยเป็ นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย)
จากบริ ษัท สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด (AMC) เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยจํานวน 5 บริ ษัท ประจําปี 2561 และ
อนุมตั ิค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยจํานวน 5 บริ ษัท ประจําปี 2561 เป็ นจํานวนเงินรวม 3,630,000 บาท
ซึ่งสูงกว่าค่าสอบบัญชีในปี 2560 จํานวน 915,000 บาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 33.70 (ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่มและค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ใน
การเดินทางในการตรวจสอบบัญชีที่ตา่ งจังหวัด) โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ค่าสอบบัญชีบริ ษัทฯ
ค่าสอบบัญชีบริ ษัทย่อย (5 บริ ษัท)
ค่าบริ การอื่นๆ (Non-Audit Fee)
รวมค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี
เปลี่ยนแปลง

ปี 2560
870,000.1,845,000.2,715,000.-

ปี 2561
(ปี ที่เสนอ)
1,250,000.2,380,000.3,630,000.33.70%
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ทังนี
้ ้ ผู้สอบบัญชีที่ได้ รับการเสนอชื่อดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรื อส่วนได้ เสียกับบริ ษัทฯ บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อย ผู้บริ หาร
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ที่มีความเกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบ
การเงินของบริ ษัทฯ
จากนัน้ เลขานุการฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น
ผู้ถือหุ้นได้ แสดงความคิดเห็นและซักถาม สรุปได้ ดงั นี ้
คุณรัชนี ธรรมเจริญ
ผู้ถอื หุ้น

เพราะเหตุใดค่ าตรวจสอบบัญชี จึงเพิ่มขึน้ ร้ อยละ 33

คุณนริ ศ เสาวลักษณ์สกุล
ผู้สอบบัญชี

ในการตรวจสอบงบการเงินของกลุ่มบริ ษัทจีเอฟพีที ตลอดระยะเวลา 4 ปี ที่ผ่านมา มีการ
ปรับเพิ่มค่าสอบบัญชีประมาณร้ อยละ 2.3 ต่อปี ซึง่ ที่ผา่ นมาทางสํานักงาน AMC ยังไม่เคย
เสนอปรั บ ฐานค่าสอบบัญ ชี ข องกลุ่ม บริ ษัท จี เอฟพี ที ทัง้ ที่ ขัน้ ตอนการทํ างาน และการ
ปฏิบตั ิงานมีรายละเอียดเพิ่มขึ ้น เนื่องจากมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีออกใหม่ และมีการ
ปรั บ ปรุ ง เปลี่ ย นแปลงอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ทํ า ให้ ทางสํ า นัก งาน AMC ต้ องใช้ เวลาในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มขึ ้นจากประมาณ 8,000 ชั่วโมงเป็ น 10,000 ชั่วโมง นอกจากนี ้ ยังมีเรื่ อง
ต้ นทุนค่าเช่าของสํานักงาน AMC ที่สงู ขึ ้น และการสรรหาบุคลากรในการตรวจสอบบัญชีที่
ค่อนข้ างหายาก จึงทําให้ สํานักงาน AMC ต้ องปรับค่าสอบบัญชีให้ เพิ่มขึ ้น เพื่อให้ สมั พันธ์
กับต้ นทุนและปริ มาณงาน
เสนอแนะให้ ทางจีเอฟพีทีจัดหาบริษัทผู้สอบบัญชี ด้ วยวิธีเปิ ดประมูลแข่ งขัน

นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม
ประธานกรรมการบริ หาร

รับข้ อเสนอแนะเพื่อพิจารณาต่อไป

คุณสม จันสุทธิรางกูร
ผู้ถือหุ้น

ทางฝ่ ายบริหารมีความคิดเห็นอย่ างไรกับค่ าสอบบัญชีท่ เี พิ่มขึน้

นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม
ประธานกรรมการบริ หาร

ทางคณะกรรมการมีการพิจารณาสอบทานค่าสอบบัญชีกบั บริ ษัทอื่นๆ ที่มีขนาดของบริ ษัท
้ ่ากว่า
ใกล้ เคียงกัน และอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันแล้ ว พบว่าค่าสอบบัญชีที่เสนอนันตํ
บริ ษัทอื่นๆ
บริษัทฯ ใช้ เกณฑ์ อะไรในการเปรียบเทียบค่ าสอบบัญชี

คุณธีระศักดิ์ เปี่ ยมสุภคั พงศ์
ผู้อํานวยการฝ่ ายตรวจสอบภายใน

บริ ษัทฯ มีการเทียบเคียงค่าตรวจสอบบัญชีกบั บริ ษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน เมื่อ
นํามาเทียบกับจีเอฟพีทีแล้ ว ค่าสอบบัญชีของจีเอฟพีทียงั อยูใ่ นเกณฑ์ที่ตํ่ากว่า
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เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรื อซักถามเพิ่มเติม เลขานุการฯ จึงได้ เสนอให้ ที่ประชุมฯ พิจารณาลงมติอนุมตั ิแต่งตังผู
้ ้ สอบ
บัญชีและกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจําปี 2561
มติ

ที่ประชุมฯ ได้ พิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิแต่งตังบริ
้ ษัท สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด (AMC) โดย นางสาวประภาศรี ลีลา
สุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4664 หรื อนายนริ ศ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5369 เป็ นผู้สอบ
บัญชีของบริ ษัทฯ และอนุมตั ิค่าสอบบัญชีของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ประจําปี 2561 เป็ นจํานวนเงินรวม 3,630,000
บาท ตามที่เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
จํานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

มติท่ ลี ง
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

856,867,565
399,500
55,600
0

ร้ อยละของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถอื
หุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
99.95
0.05
0.00

วาระที่ 8 ปรึกษากิจการอื่นๆ (ถ้ ามี)
เลขานุการฯ แจ้ งต่อที่ประชุมฯ ว่า ได้ ดําเนินการประชุมมาครบทุกระเบียบวาระแล้ ว จึงเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอความเห็นหรื อ
สอบถามเรื่ องอื่นๆ ได้ และมีผ้ ถู ือหุ้นแสดงความเห็นและสอบถามโดยสรุปได้ ดงั นี ้
คุณอภิสทิ ธิ์ บูรณกานนท์
ผู้ถอื หุ้น

การแข่ งขันจากประเทศเวียดนาม และประเทศโปแลนด์ มีผลกระทบอย่ างไรต่ อ
ความสามารถในการส่ งออกในระยะยาวของจีเอฟพีทีและอุตสาหกรรมไก่ ไทย

นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม
ประธานกรรมการบริ หาร

การแข่งขันในอนาคตจะสูงขึ ้นเรื่ อยๆ โดยประเทศไทยมีศกั ยภาพที่สงู กว่าคู่แข่งหลายด้ าน
เช่น Competence Authority ที่ทางประเทศผู้นาํ เข้ าให้ การรับรอง นอกจากนี ้ กรมปศุสตั ว์มี
ความสามารถในการเจรจากับประเทศคู่ค้า โดยให้ การรับรองและเชื่อมัน่ ด้ านคุณภาพใน
ระดับสูง ประเทศเวียดนามจึงต้ องใช้ เวลากว่าจะเทียบเท่าประเทศไทยได้ ส่วนประเทศ
โปแลนด์ เนื่องจาก โปแลนด์เป็ นหนึง่ ในสมาชิกสหภาพยุโรป จึงได้ เปรี ยบในด้ านการส่งออก
เข้ าไปในสหภาพยุโรป
บริ ษั ท BRF ที่ มี ข่ า วว่ า ปลอมแปลงเอกสาร Certificate จะส่ ง ผลกระทบต่ อ การ
ส่ งออกไก่ ของไทยอย่ างไร
น่าจะส่งผลดีต่อประเทศไทย เนื่องจาก BRF เป็ นบริ ษัทผู้ผลิตและส่งออกรายใหญ่ ของ
บราซิลซึ่งเป็ นคู่แข่งของประเทศไทย โดยถูกตรวจพบว่ามีการใช้ เอกสารปลอมในสินค้ าที่
ส่งออก ส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือต่อประเทศผู้นําเข้ า โดยเฉพาะยุโรปและญี่ปนุ่
จากการแข่ งขันที่รุนแรงขึน้ ต้ นทุ นวัตถุดิบอาหารสัตว์ เพิ่มขึน้ แนวโน้ มการขาย
อาหารสัตว์ ของบริษัทในเครือลดลง ปี นีท้ ิศทางจะเป็ นอย่ างไร
โดยภาพรวมของอุตสาหกรรมในปี นี ้ บริ ษัทฯ มองว่าผลการดําเนินงานน่าจะไม่ดีเท่าปี ที่
ผ่านมา โดยมีสาเหตุหลักคือ
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1. ภาวะ oversupply เพราะมีผ้ เู ลี ้ยงไก่มากขึ ้น
2. ราคาวัตถุดิบในปี นี ้จะสูงขึ ้นค่อนข้ างมาก โดยเฉพาะราคาข้ าวโพด
3. ค่าแรงที่เพิ่มขึ ้นทําให้ ต้นทุนเพิ่มขึ ้น
ปั ญหาด้ า นธุ ร กิ จ ไก่ ไ ข่ แ ละหมู จ ะยื ด เยื อ้ แค่ ไ หน และในปี นี จ้ ะมี ผ ลกระทบต่ อ
บริษัทฯ อย่ างไร
สินค้ าหลักของจีเอฟพีที คือ ไก่เนือ้ ในส่วนของหมู บริ ษัทฯ ขายเฉพาะอาหารหมูให้ กับ
ลูกค้ าทัว่ ไป ไม่ได้ เลี ้ยงหมู ดังนัน้ ทังสองธุ
้
รกิจนี ้จึงมีผลกระทบต่อบริ ษัทไม่มากนัก
คุณจุมพล ดิฐวรรณกุล
ผู้ถอื หุ้น

บริ ษัทฯ ส่ งออกไปสหรั ฐอเมริ กาหรื อไม่ และสงครามการค้ าระหว่ างสหรั ฐอเมริ กา
กับประเทศจีนจะส่ งผลกระทบอย่ างไรต่ อบริษัทฯ

นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม
ประธานกรรมการบริ หาร

บริ ษัทฯ ไม่มีการส่งออกไปสหรัฐอเมริ กา จึงไม่มีผลกระทบกับการส่งออกไก่ของประเทศ
ไทย ในส่ว นของประเทศจี น นัน้ เริ่ ม เปิ ด ประเทศให้ กับ ประเทศไทย ซึ่ง จะเป็ น ผลดี ต่อ
อุตสาหกรรมไก่ไทย
ประเทศจีนมีการนําเข้ าไก่ จากสหรัฐอเมริกาหรือไม่
ประเทศจีนนําเข้ าไก่จากสหรัฐอเมริ กา บราซิล และประเทศอื่นๆ ในยุโรป
ต้ นทุนในการเลีย้ งไก่ ของสหรัฐอเมริกาเทียบกับประเทศไทย แตกต่ างกันหรือไม่
ต้ น ทุน ในการเลีย้ งไก่ เ ป็ น สหรั ฐ อเมริ ก าต้ น ทุน ถูก กว่า ประเทศไทยเล็ก น้ อ ย เนื่ อ งจาก
ประเทศไทยต้ องนําเข้ าวัตถุดิบอาหารสัตว์ โดยเฉพาะกากถัว่ เหลือง ซึ่งเป็ นส่วนประกอบที่
สําคัญของอาหารสัตว์
ประเทศจีนนําเข้ าไก่ จากสหรัฐอเมริกาปริมาณเท่ าไร
ประมาณ 30,000 - 50,000 ตันต่อปี

คุณรัชนี ธรรมเจริญ
ผู้ถือหุ้น

ปั จ จุ บั น นี จ้ ี เ อฟพี ที มี ฐ านการผลิ ต แบบครบวงจรอยู่ท่ ี ป ระเทศไทยแห่ ง เดี ย วใช่
หรือไม่

นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม
ประธานกรรมการบริ หาร

ใช่
ในกรณีท่ ปี ระเทศไทยประสบปั ญหาต่ างๆ บริษัทฯ จะมีความเสี่ยงอย่ างไร
ในอดีตเคยเกิดปั ญหานี ้มาแล้ ว เช่น ไข้ หวัดนก แต่บริ ษัทฯ ก็สามารถผ่านพ้ นมาได้
ขอเสนอแนะให้ บริษัทฯ พิจารณาการลงทุนในต่ างประเทศ
รับข้ อเสนอแนะเพื่อพิจารณาต่อไป
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เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรื อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวปิ ดการประชุม และขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่ได้ ให้
ความไว้ วางใจและให้ การสนับสนุนต่อกิจการของบริ ษัทฯ ตลอดมา
อนึ่ง หลังจากเริ่ มการประชุมเมื่อเวลา 9.30 น. ได้ มีผ้ ูถือหุ้นทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเข้ าประชุมเพิ่มขึ ้น โดยมีผ้ ูถือหุ้นมาประชุม
รวมทังสิ
้ ้น 702 ราย รวมเป็ นจํานวนหุ้นทังสิ
้ ้น 857,322,672 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 68.38 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
ปิ ดประชุม เวลา 11.00 น.

ลงนาม ............................................ ประธานกรรมการบริษัท
(นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม)
ประธานที่ประชุม
ลงนาม ............................................เลขานุการบริ ษัท
(ดร.จุฑามาส อิงโพธิ์ชยั )
ผู้บนั ทึกการประชุม
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