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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562
บริษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------วันที่ประชุม

วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562

สถานที่ประชุม

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

ผู้เข้ าร่ วมประชุม

ผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุม 293
- มาประชุมด้ วยตนเอง 86
- โดยการมอบฉันทะ
207
ผู้ถือหุ้นที่ไม่มาประชุม 5,588
รวมผู้ถือหุ้นทังหมด
้
5,881

ราย
ราย
ราย
ราย
ราย

จานวนหุ้น 896,804,405
จานวนหุ้น 267,810,316
จานวนหุ้น 628,994,089
จานวนหุ้น 357,016,595
จานวนหุ้น 1,253,821,000

หุ้น
หุ้น
หุ้น
หุ้น
หุ้น

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

71.53
21.36
50.17
28.47
100.00

กรรมการที่เข้ าร่ วมประชุม (9 ท่าน คิดเป็ นร้ อยละ 100.00)
1. นายประสิทธิ์
2. นายวิรัช
3. นายแพทย์อนันต์
4. นายแพทย์สาธิต

5.
6.
7.
8.
9.
ผู้สอบบัญชี
ที่เข้ าร่ วมประชุม

นายปารเมศ
นายธนาธิป
นางสมสิริ
นางสาววรรณี
นายสุจิน

ศิริมงคลเกษม
ศิริมงคลเกษม
ศิริมงคลเกษม

ประธานกรรมการบริ ษัท
รองประธานกรรมการบริ ษัท และกรรมการผู้จดั การ
กรรมการบริ ษัท ประธานคณะกรรมการบริ หาร
รองกรรมการผู้จดั การอาวุโส และผู้บริ หารสูงสุดด้ านการเงิน
กรเณศ
กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน
และกากับดูแลกิจการ
เหตระกูล
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
พิเชษฐวณิชย์โชค กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
อิงโพธิ์ชยั
กรรมการบริ ษัท
ศิริมงคลเกษม
กรรมการบริ ษัท
ศิริมงคลเกษม
กรรมการบริ ษัท

นายนริ ศ เสาวลักษณ์สกุล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5369

สักขีพยาน
อาสาสมัครจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น (นางสาวสิริดา เย็นใจ)
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 กล่าวแนะนากรรมการบริ ษัท ผู้บริ หารและผู้สอบ
บัญชี ที่เข้ าร่วมประชุม และได้ แจ้ งว่ามีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าประชุมด้ วยตนเองจานวน 72 ราย และด้ วยการมอบฉันทะจานวน 197 ราย รวม
ทังสิ
้ ้น 269 ราย นับจานวนหุ้นรวมกันได้ ทงสิ
ั ้ ้น 892,753,255 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 71.20 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของ
้
บริ ษัทฯ ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ดร.จุฑามาส อิงโพธิ์ชยั จึงได้ เชิญประธานฯ กล่าวเปิ ดประชุม
นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม ประธานกรรมการบริ ษัท ทาหน้ าที่เป็ นประธานในที่ประชุม กล่าวต้ อนรับผู้ถือหุ้นและกล่าว
เปิ ดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 และได้ มอบหมายให้ ดร.จุฑามาส อิงโพธิ์ชยั เลขานุการบริ ษัท ทาหน้ าที่เป็ นเลขานุการใน
ที่ประชุม และดาเนินการพิจารณาเรื่ องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป
ก่อนเข้ าสู่ระเบียบวาระการประชุม ฯ ดร.จุฑามาส อิงโพธิ์ ชัย เลขานุการบริ ษัท ได้ เชิญให้ ท่านผู้ถือหุ้น รับชมวีดิทศั น์
ขันตอนวิ
้
ธีการลงคะแนนเสียง วิธีการนับคะแนนเสียง ตัวอย่างบัตรลงคะแนนที่ถกู ต้ อง ตัวอย่างบัตรเสีย และวิธีการแจ้ งผลการ
ลงคะแนนโดยมีรายละเอียดดังนี ้
วิธีการลงคะแนนเสียง
• ณ ตอนลงทะเบียนผู้ถือหุ้นจะได้ รับบัตรลงคะแนนเสียง เพื่อใช้ ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับ
มอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุ้นที่มี หรื อเท่ากับจานวนหุ้นที่ได้ รับมอบฉันทะมาโดยให้ ถือว่าหนึ่งหุ้น
เท่ากับหนึง่ เสียง
• ผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะ สามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้ วย หรื อไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง โดยทาเครื่ องหมาย
ในช่อง เห็นด้ วย หรื อไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง ตามที่ต้องการเพียงช่องเดียวในบัตรลงคะแนนให้ ตรงตาม
ระเบียบวาระ
• การลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ หากผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะลงคะแนนเสียง “ไม่เห็น
ด้ วย” หรื อ “งดออกเสียง” ขอให้ ทาเครื่ องหมายในบัตรลงคะแนน แล้ วยกมือขึน้ เพื่อที่เจ้ าหน้ าที่จะไปรั บบัตร
ลงคะแนนมาบันทึกในการนับคะแนนเสียงต่อไป
วิธีการนับคะแนนเสียง
• บริ ษัทฯ ใช้ ระบบ Barcode ในการนับคะแนนเสียง
• ในการนับคะแนนเสียง บริ ษัทฯ จะนาบัตรลงคะแนนที่ผ้ ถู ือหุ้นออกเสียง ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง มาหักออก
จากจานวนเสียงทังหมดที
้
่เข้ าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้ วยในระเบียบวาระ
นันๆ
้
• บริ ษัทฯ คานวณการนับฐานคะแนนเสียงในมติประเภทต่างๆ ดังนี ้
- กรณีใช้ มติเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน บริ ษัทฯ จะไม่นาคะแนนงดออกเสียง
มานับเป็ นฐานคะแนน
- กรณี ใช้ มติสองในสามของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และมติสามในสี่ของจานวนเสียง
ทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม บริ ษัทฯ จะนาคะแนนงดออกเสียงมานับเป็ นฐานคะแนน
- กรณี ที่ ผ้ ูเ ข้ า ร่ ว มประชุม ที่ เ ป็ น ผู้รั บ มอบฉัน ทะจากผู้ถื อ หุ้น ตามหนังสือ มอบฉัน ทะ ซึ่ง ผู้ถื อ หุ้น ได้ อ อกเสียง
ลงคะแนนไว้ ล่ว งหน้ า ในหนัง สื อ มอบฉัน ทะแล้ ว ผู้รั บ มอบฉัน ทะจะไม่ไ ด้ รั บ บัต รลงคะแนนหลัง จากการ
ลงทะเบียน เนื่องจากบริ ษัทฯ ได้ ทาการบันทึกคะแนนเสียงตามที่ผ้ ถู ือหุ้นกาหนด ณ ตอนลงทะเบียนแล้ ว
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• สาหรับผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะกลับก่อนหรื อไม่อยู่ในห้ องประชุมในวาระใด สามารถใช้ สิทธิของ
ท่านได้ โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้ าให้ กบั เจ้ าหน้ าที่บริ ษัทฯ ประจาแถวในห้ องประชุม
การแจ้ งผลการลงคะแนนเสียง
• ในแต่ละวาระ บัตรลงคะแนนสาหรับวาระก่อนหน้ าจะไม่นามานับคะแนนเสียงอีกในแต่ละระเบียบวาระ บริ ษัทฯ
จะแจ้ งผลการลงคะแนนเสียง และแสดงผลการลงคะแนนเสียง บนจอภาพตามจุดต่างๆ ให้ ที่ประชุมทราบ
• คะแนนเสียงของจานวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้ าห้ องประชุมของผู้ถื อหุ้นและ
ผู้รับมอบฉันทะ ทาให้ จานวนผู้เข้ าร่วมประชุมในแต่ละวาระเปลีย่ นแปลงไปได้
• หลังจากปิ ดการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บัตรลงคะแนนสาหรับวาระก่อนหน้ าจะไม่นามานับคะแนนเสียงอีก
คาถามและการเสนอความคิดเห็น
• 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 อคาถามไม่เกี่ยวข้ องกับวาระที่กาลังอยูใ่ นระหว่างการพิจารณา ขอความกรุณาให้ ผ้ ถู ือหุ้น
หรื อผู้รับมอบฉันทะเสนอความเห็นหรื อซักถามในวาระที่เกี่ยวข้ องหรื อวาระพิจารณาเรื่ องอื่น ๆ
จากการที่ บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ท่านผู้ถือหุ้น สามารถส่งคาถามที่เกี่ยวกับการประชุม และ/หรื อ ระเบียบวาระการ
ประชุม เป็ นการล่วงหน้ า ตังแต่
้ วนั ที่ 27 กันยายน 2561 ถึง วันที่ 28 ธันวาคม 2561 บริ ษัทฯ ขอแจ้ งว่า ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดส่ง
คาถามมายังบริ ษัทฯ เป็ นการล่วงหน้ า
จากนันเลขานุ
้
การฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการลงคะแนนสียงและการนับคะแนนเสียง
เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง จึงได้ เชิญผู้ถือหุ้น คือ คุณสิริดา เย็นใจ อาสาสมัคร เข้ าร่วมเป็ นสักขีพยานและ
ทาหน้ าที่ช่วยดูแล และตรวจสอบการนับคะแนน ให้ เป็ นไปอย่างถูกต้ องและโปร่งใส
จากนันที
้ ่ประชุมได้ เริ่ มพิจารณาเรื่ องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมตามลาดับดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2561
เลขานุการฯ ขอให้ ที่ประชุมฯ พิจารณารับรองรายงานการประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่
5 เมษายน 2561 รายละเอียดปรากฏ ตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 1 ของหนังสือเชิญประชุม
จากนัน้ เลขานุการฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรื อซักถามในวาระนี ้ เลขานุการฯ จึงได้ เสนอให้ ที่ประชุมฯ พิจารณาลงมติรับรอง
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561
มติ

ที่ประชุมฯ ได้ พิจารณารายละเอียดของรายงานการประชุมดังกล่าวแล้ ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 ด้ วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี ้
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มติท่ ลี ง
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

ร้ อยละของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถอื หุ้น
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

890,428,355
0
2,326,400
0

100.00
0.00
0.00

วาระที่ 2 รายงานผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ประจาปี 2561
เลขานุการฯ ชี แ้ จงต่อที่ประชุม ฯ ว่า บริ ษัทฯ ได้ จัดทารายงานผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ประจาปี 2561 ตาม
รายละเอียดซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจาปี 2561 (ในรู ปแบบ QR Code) ที่ได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุมแล้ ว
และได้ เชิ ญให้ ผ้ ูถือหุ้นรั บชมวีดิทัศน์ สรุ ป ผลการดาเนิ นงานของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยประจาปี 2561 (วีดิทัศน์ สรุ ปผลการ
ดาเนินงานฯ)
จากนัน้ เลขานุการฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรื อซักถามในวาระนี ้ เลขานุการฯ สรุ ปว่า ที่ประชุมฯ รับทราบผลการดาเนินงาน
ของบริ ษัทฯ ประจาปี 2561
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
เลขานุการฯ ขอเสนอให้ ที่ประชุม ฯ พิจารณาอนุมตั ิงบการเงิน ซึ่งประกอบด้ วย งบแสดงฐานะการเงิน และงบกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่แสดงไว้ ในรายงานประจาปี (สิ่งที่สง่ มาด้ วย 2: รายงานประจาปี
2561 ในรูปแบบ QR Code หมวด “รายงานทางการเงิน” หน้ า 163) ทีไ่ ด้ จดั ส่งให้ กบั ท่านผู้ถือหุ้น พร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ ว
สรุปได้ ดงั นี ้
• ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษัท จีเอฟพีที และบริ ษัทย่อย มีสินทรัพย์รวม จานวน 18,130 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 850
ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 4.92 จากปี 2560 มีหนี ้สินรวม จานวน 5,404 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 199 ล้ านบาท หรื อคิด
เป็ นร้ อยละ 3.82 จากปี 2560 และมีสว่ นของผู้ถือหุ้นรวม จานวน 12,726 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 651 ล้ านบาท หรื อคิด
เป็ นร้ อยละ 5.39 จากปี 2560
• สาหรับผลการดาเนินงานปี 2561 บริ ษัทฯ มีรายได้ จากการขาย 16,647 ล้ านบาท ลดลง 281 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ น
ร้ อยละ 1.66 จากปี 2560 มีกาไรสุทธิรวม 1,038 ล้ านบาท ลดลง 624 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 37.55 จากปี
2560 และมี ก าไรต่อ หุ้น เท่ า กับ 0.83 บาท ดัง รายละเอี ย ดที่ ไ ด้ ก ล่า วไว้ ใ นวี ดิ ทัศ น์ สรุ ป ผลการด าเนิ น งานฯ
ในวาระที่ 2
จากนัน้ เลขานุการฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรื อซักถามในวาระนี ้ เลขานุการฯ จึงเสนอให้ ที่ประชุมฯ พิจ ารณาลงมติอนุมัติ
งบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
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มติ

ที่ป ระชุม ฯ ได้ พิ จ ารณาแล้ ว มี ม ติ อ นุมัติ ง บแสดงฐานะการเงิ น และงบกาไรขาดทุน เบ็ ดเสร็ จ สาหรั บ ปี สิ ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2561 ตามที่เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมี
รายละเอียดดังนี ้
มติท่ ลี ง
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

ร้ อยละของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถอื หุ้น
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

895,742,205
0.00
872,600
0.00

100.00
0.00
0.00

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ ายเงินปั นผลจากผลการดาเนินงานประจาปี 2561
เลขานุการฯ เสนอให้ ที่ประชุม ฯ พิจารณาเรื่ องการจ่ายเงินปั นผลจากผลการดาเนินงานประจาปี 2561 ซึ่งผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษัท โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
• บริ ษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่เกินร้ อยละ 50 ของกาไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักเงิน
สารองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริ ษัทฯ ได้ กาหนดไว้ โดยมีเงื่อนไขว่าการจ่ายเงินปั นผลจะขึ ้นอยูก่ บั กระแส
เงินสด สภาพคล่อง แผนการลงทุนของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย รวมทังสภาวะเศรษฐกิ
้
จโดยรวม
• ในปี 2561 บริ ษัทฯ มีกาไรสุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จานวน 386,316,905.91 บาท หรื อ กาไรต่อหุ้นเท่ากับ
0.31 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม ประกอบกับบริ ษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปั นผลได้ และเมื่อ
พิจารณาถึงแผนการลงทุนในโครงการต่างๆ ของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยแล้ ว เห็นว่าบริ ษัทฯ สมควรที่จะจ่ายเงินปั น
ผลเป็ นเงินสดให้ กบั ผู้ถือหุ้นสามัญจากผลการดาเนินงานประจาปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท (ยี่สบิ ห้ าสตางค์)
รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้นจานวน 313,455,250 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 81.14 ของกาไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่ง
สูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัทฯ โดยบริ ษัทฯ จะจ่ายเงินปั นผลจากกาไรสุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะ
กิจการงวดปี 2561 ซึง่ ผู้ได้ รับเงินปั นผลจะต้ องถูกหักภาษี เงินได้ หกั ณ ที่จ่าย
• บริ ษัทฯ กาหนดรายชื่อผู้มีสทิ ธิรับเงินปั นผล ในวันที่ 7 มีนาคม 2562 (Record Date) และกาหนดจ่ายเงินปั นผลใน
วันที่ 24 เมษายน 2562
จากนัน้ เลขานุการฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น
ผู้ถือหุ้นได้ แสดงความคิดเห็นและซักถาม สรุปได้ ดงั นี ้
คุณสุริยา สรรพอาษา
ผู้ถอื หุ้น

เสนอแนะว่ า บริษัทควรจ่ ายเงินปั นผลให้ ผ้ ถู อื หุ้นเร็วกว่ าเดิม ซึ่งปั จจุบันจ่ ายภายใน
30 วันหลังจากการประชุม ฯ โดยเสนอว่ าควรจะจ่ ายเงินปั นผลภายใน 10-15 วัน
หลังจากการประชุมฯ หรือก่ อนช่ วงวันหยุดสงกรานต์

ดร.จุฑามาส อิงโพธิ์ชยั
เลขานุการบริ ษัท
และรองกรรมการผู้จดั การ
สายงานนักลงทุนสัมพันธ์

ขอบคุณสาหรับข้ อเสนอแนะ และขอชี ้แจงว่าปกติบริ ษัทฯ จ่ายเงินปั นผลภายใน 10-15 วัน
หลังจากการประชุมฯ แต่ปีนี ้ติดวันหยุดหลายวัน อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯ จะนาข้ อเสนอแนะ
ไปพิจารณาความเหมาะสมในโอกาสต่อไป
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เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรื อซักถามเพิ่มเติม เลขานุการฯ จึงเสนอให้ ที่ประชุมฯ พิจารณาลงมติอนุมตั ิการ
จ่ายเงินปั นผลจากผลการดาเนินงานประจาปี 2561
มติ

ที่ประชุมฯ ได้ พิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลจากผลการดาเนินงานประจาปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.25
บาท รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้นจานวน 313,455,250 บาท ตามที่เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ ของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี ้
มติท่ ลี ง
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

ร้ อยละของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถอื หุ้น
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

896,615,305
0.00
0.00
0.00

100.00
0.00
0.00

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระประจาปี 2562
เลขานุการฯ แจ้ งให้ ที่ประชุมฯ ทราบว่า ในปี 2562 นี ้ มีกรรมการบริ ษัทที่ต้องออกจากตาแหน่งตามวาระจานวน 3 ท่าน
ดังนี ้
1) นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม ตาแหน่ง ประธานกรรมการบริ ษัท
2) นายวิรัช ศิริมงคลเกษม
ตาแหน่ง กรรมการบริษัท
3) นายแพทย์สาธิต กรเณศ
ตาแหน่ง กรรมการอิสระ
บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัทล่วงหน้ า ตังแต่
้ วนั ที่ 27 กันยายน
2561 ถึง วันที่ 28 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา เมื่อพ้ นกาหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ ว พบว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับ
เลือกตังเป็
้ นกรรมการ มายังบริ ษัทฯ
คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกากับดูแลกิจการ (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีสว่ นได้ เสีย ) ได้ ดาเนินการ
พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการบริ ษัท และกรรมการอิสระ ตามกระบวนการสรรหา โดยได้ พิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็ น
ประโยชน์ สูง สุด แก่ ก ารด าเนิ น งานของบริ ษั ท ฯ ตามองค์ ป ระกอบของคณะกรรมการบริ ษั ท ประกอบกับ คุณ สมบัติ ความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ
คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกากับดูแลกิจการ ซึง่ ไม่มีกรรมการผู้มีสว่ นได้ เสียในวาระนี ้ ได้ เสนอให้
พิจารณาเลือกตังกรรมการที
้
่ต้องออกจากตาแหน่งตามวาระทัง้ 3 ท่าน กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึง่ ดังนี ้
1) นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม กลับเข้ าดารงตาแหน่ง ประธานกรรมการบริ ษัท อีกวาระหนึง่
2) นายวิรัช ศิริมงคลเกษม
กลับเข้ าดารงตาแหน่ง กรรมการบริ ษัท อีกวาระหนึง่
3) นายแพทย์สาธิต กรเณศ
กลับเข้ าดารงตาแหน่ง กรรมการอิสระ อีกวาระหนึง่
รายละเอียดประวัติ ผลงาน และข้ อมูลของกรรมการทัง้ 3 ท่าน ที่เสนอเพื่อแต่งตังทดแทนกรรมการที
้
่ต้องออกจาก
ตาแหน่งตามวาระ ปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 3 ที่สง่ มาพร้ อมกันนี ้
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ทังนี
้ ้ กรรมการที่ได้ รับการเสนอชื่อ กลับเข้ าดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการอิสระ คือ นายแพทย์สาธิต กรเณศ มีคณ
ุ สมบัติ
ตามคานิยามกรรมการอิสระที่บริ ษัทฯ ได้ กาหนดไว้ ซึง่ เข้ มกว่าข้ อกาหนดขันต
้ ่าของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 4 โดยกรรมการอิสระ ที่ได้ เสนอให้ กลับเข้ าดารง
ตาแหน่ง ยังคงสามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ และให้ ความเห็นได้ อย่างเป็ นอิสระ
จากนัน้ เลขานุการฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรื อซักถามในวาระนี ้ เลขานุการฯ จึงได้ เสนอให้ ที่ประชุมฯพิจารณาลงมติอนุมตั ิ
เลือกตังกรรมการที
้
ละท่าน
มติ

ที่ประชุมฯ ได้ พิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิแต่งตังกรรมการที
้
่ครบกาหนดออกตามวาระ 3 ท่าน ได้ แก่ 1) นายประสิทธิ์
ศิริมงคลเกษม, 2) นายวิรัช ศิริมงคลเกษม และ 3) นายแพทย์สาธิต กรเณศ กลับเข้ าเป็ นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึง่
ตามที่ได้ เสนอข้ างต้ น โดยได้ ดาเนินการลงมติเลือกกรรมการเป็ นรายบุคคล ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1) นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม กลับเข้ าดารงตาแหน่ ง ประธานกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง
มติท่ ลี ง
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

ร้ อยละของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถอื หุ้น
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

865,183,032
31,432,273
0
0

96.49
3.51
0.00

2) นายวิรัช ศิริมงคลเกษม กลับเข้ าดารงตาแหน่ ง กรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง
มติท่ ลี ง
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

ร้ อยละของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถอื หุ้น
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

893,886,605
2,728,900
0
0

99.70
0.30
0.00

3) นายแพทย์ สาธิต กรเณศ กลับเข้ าดารงตาแหน่ ง กรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง
มติท่ ลี ง
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
855,486,888
41,148,617
0
0

ร้ อยละของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถอื หุ้น
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
95.41
4.59
0.00
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วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2562
เลขานุการฯ แจ้ งให้ ที่ประชุมฯ ทราบว่า คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกากับดูแลกิจการ ได้ พิจารณา
ตามหลักเกณฑ์ และความเหมาะสมประการต่างๆ และได้ เปรี ยบเทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มอุตสาหกรรม
เดียวกัน (เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร) จึงมีความเห็นสมควรให้ คงไว้ ในอัตราเดิม ตามที่ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2561 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
โบนัสประจาปี
ปี ละ 1 เท่าของค่าตอบแทนรายเดือน
ทังนี
้ ้ หากกรรมการท่านใดเป็ นลูกจ้ างของบริ ษัทฯ คงให้ ได้ รับค่าตอบแทนรายเดือนและโบนัสประจาปี ตามอัตราที่
กล่าวมาข้ างต้ น นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่ได้ รับในฐานะลูกจ้ างของบริ ษัทฯ
ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตวั เงิน
- ไม่มี จากนัน้ เลขานุการฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรื อซักถามในวาระนี ้ เลขานุการฯ จึงได้ เสนอให้ ที่ประชุมฯ พิจารณาลงมติอนุมตั ิ
ค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2562 โดยวาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุม
มติ

ที่ประชุมฯ ได้ พิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการประจาปี 2562 ตามที่เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
2 ใน 3 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
มติท่ ลี ง
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

ร้ อยละของจานวนเสียงทัง้ หมด
ของผู้ถอื หุ้นซึ่งมาประชุม

888,502,172
8,133,333
0
0

99.09
0.91
0.00
0.00

วาระที่ 7 พิจารณาแต่ งตัง้ และกาหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาปี 2562
เลขานุการฯ เสนอให้ ที่ประชุม ฯ พิจารณาเรื่ องการแต่งตัง้ และกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ป ระจาปี 2562 ซึ่ง
คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาตามความเห็นและข้ อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ได้ พิจารณากลัน่ กรองอย่างเหมาะสม
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แล้ วเห็นว่าบริ ษัท สานักงาน เอ เอ็ม ซี จากัด (AMC) เป็ นหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือ มีผลงานดี มีบคุ ลากรที่เพียงพอ มีความรู้
ความสามารถ และได้ เสนอค่าตอบแทนที่เหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิการแต่งตังให้
้
1) นายนริ ศ เสาวลักษณ์สกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5369 หรื อ
(เป็ นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมาแล้ วเป็ นระยะเวลา 1 ปี ตังแต่
้ ปี 2561)
2) นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4664
(ไม่เคยเป็ นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย)
จากบริ ษัท สานักงาน เอ เอ็ม ซี จากัด (AMC) เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยจานวน 5 บริ ษัทประจาปี
2562 และอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญ ชี ของบริ ษั ทฯ และบริ ษัทย่อยจานวน 5 บริ ษัทประจาปี 2562 เป็ นจานวนเงิ นรวม
3,630,000 บาท ซึง่ เท่ากับค่าสอบบัญชีในปี 2561 (ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่มและค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางในการตรวจสอบบัญชี
ที่ตา่ งจังหวัด) โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ปี 2561
ปี 2562
(ปี ที่เสนอ)
ค่าสอบบัญชีบริ ษัทฯ
1,250,000.1,250,000.ค่าสอบบัญชีบริ ษัทย่อย (5 บริ ษัท)
2,380,000.2,380,000.ค่าบริ การอื่นๆ (Non-Audit Fee)
รวมค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี
3,630,000.3,630,000.เปลี่ยนแปลง (%)
ทังนี
้ ้ ผู้สอบบัญชีที่ได้ รับการเสนอชื่อดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรื อส่วนได้ เสียกับบริ ษัทฯ บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อย
ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ที่มีความเกี่ ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบ และแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัทฯ
จากนัน้ เลขานุการฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรื อซักถามในวาระนี ้ เลขานุการฯ จึงได้ เสนอให้ ที่ประชุมฯ พิจารณาลงมติอนุมตั ิ
แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาปี 2562
มติ

ที่ประชุมฯ ได้ พิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิแต่งตังบริ
้ ษัท สานักงาน เอ เอ็ม ซี จากัด (AMC) โดย นายนริ ศ เสาวลักษณ์สกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5369 หรื อ นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4664 เป็ นผู้สอบ
บัญชีของบริ ษัทฯ และอนุมตั ิค่าสอบบัญชีของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยประจาปี 2562 เป็ นจานวนเงินรวม 3,630,000
บาท ตามที่เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียด
ดังนี ้
มติท่ ลี ง
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
895,137,505
0
1,598,000
0

ร้ อยละของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถอื หุ้น
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
100.00
0.00
0.00
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วาระที่ 8 ปรึกษากิจการอื่นๆ (ถ้ ามี)
เลขานุการฯ แจ้ งต่อที่ประชุมฯ ว่า ได้ ดาเนินการประชุมมาครบทุกระเบียบวาระแล้ ว จึงเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอ
ความเห็นหรื อสอบถามเรื่ องอื่นๆ ได้ และมีผ้ ถู ือหุ้นแสดงความเห็นและสอบถามโดยสรุปได้ ดงั นี ้
คุณสากล สุขวาณิชวิชัย
อาสาพิทักษ์ สิทธิผ้ ถู อื หุ้น
สมาคมส่ งเสริมผู้ลงทุนไทย
นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม
ประธานกรรมการบริ หาร

ดร.จุฑามาส อิงโพธิ์ชยั
เลขานุการบริ ษัท
และรองกรรมการผู้จดั การ
สายงานนักลงทุนสัมพันธ์
คุณอภิสทิ ธิ์ บูรณกานนท์
ผู้ถอื หุ้น
นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม
ประธานกรรมการบริ หาร

ต้ นทุนข้ าวโพดที่ค่อนข้ างสูงซึ่งทาให้ กาไรของบริ ษัทฯ ลดลงในปี ที่แล้ ว บริ ษัทฯ มี
การดาเนินการอย่ างไรในปี นี ้
ปกติบริ ษัทฯ จะมีการสต๊ อกข้ าวโพดไว้ 3-4 เดือน ซึ่งบริ ษัทฯ เชื่อมัน่ ว่าจะเป็ นระยะเวลา
เหมาะสมในการที่ทาให้ ต้นทุนบริ ษัทฯ อยูใ่ นระดับคงที่
อยากสอบถามความคืบหน้ าว่ าบริ ษัทฯ ได้ ดาเนิ นการเกี่ยวกับ โครงการแนวร่ วม
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่ อต้ านการทุจริต (CAC) อยู่ในขัน้ ตอนใด
บริ ษัทฯ ได้ รับการรับรองเป็ นสมาชิกโครงการ CAC ตังแต่
้ ปี 2560

บริ ษัทฯ มีการซือ้ ข้ าวโพดและข้ าวสาลี ในอัตราส่ วน 3:1 ตามนโยบายของรั ฐบาล
หรือไม่
ข้ าวสาลีเป็ นวัตถุดิบที่ทาให้ ต้นทุนการผลิตอาหารสัตว์รวมลดลง จึงมีความจาเป็ นในการซื ้อ
ข้ าวโพดและข้ าวสาลี ในอัตราส่วน 3:1 ตามที่รัฐบาลกาหนดไว้
ผลประกอบการในปี 2561 ลดลงจากปี 2560 เนื่องจากสาเหตุอะไร
ในปี 2561 เกิดปั ญหา oversupply ของอุตสาหกรรมไก่ในประเทศไทย เนื่องจากปี 25592560 อุตสาหกรรมไก่มีการเติบโตที่ดีขึ ้น ทาให้ ผ้ ผู ลิตไก่หลายรายขยายกาลังการเลี ้ยงไก่
ส่ง ผลให้ ร าคาขายโดยรวมทัง้ การส่ง ออกและขายในประเทศลดลง นอกจากนี ้ ต้ น ทุน
ข้ าวโพดที่ใช้ การผลิตอาหารสัตว์ในปี 2561 สูงขึ ้น และการปรับปรุ งตัวเลขทางบัญชีในส่วน
ผลประโยชน์พนักงาน ทาให้ ผลประกอบการในปี 2561 ลดลงจากปี ก่อน

คุณรุ่ งเรือง เงางามรัตน์
ผลประโยชน์ ของพนักงานมีการตัง้ สารองไว้ จานวนเท่ าไหร่
ผู้ถอื หุ้น
คุณธีระศักดิ์ เปี่ ยมสุภคั พงศ์
110 ล้ านบาท
ผู้อานวยการฝ่ ายตรวจสอบภายใน

ดร.จุฑามาส อิงโพธิ์ชยั
เลขานุการบริ ษัท
และรองกรรมการผู้จดั การ

เสนอแนะให้ บริ ษัทฯ แจ้ งเส้ นทางในการเดินทางมาประชุ มที่บริ ษัทฯ ให้ มีความ
ชัดเจนมากขึน้ และเพิ่มเบอร์ โทรศัพท์ อ่ ืน ในกรณีท่ ีเบอร์ หลักไม่ สามารถติดต่ อได้
รวมทัง้ ต้ องการให้ ผ้ ูเข้ าร่ วมประชุมที่เข้ าประชุมหลังจากการลงมติในวาระต่ างๆ ที่
ผ่ านไปแล้ ว สามารถลงคะแนนเสียงย้ อนหลังได้
ขออภัยเรื่ องการแจ้ งเส้ นทางมาประชุมและเบอร์ ติดต่อ โดยบริ ษัทฯ จะพิจารณาเพื่อปรับปรุง
ข้ อมูลดังกล่าวให้ มีความชัดเจนมากขึ ้น ในส่วนเรื่ องระเบียบการลงคะแนนนันเป็
้ นไปตาม
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สายงานนักลงทุนสัมพันธ์

นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม
ประธานกรรมการบริ หาร

กฎระเบียบของบริ ษัทฯ โดยผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงล่วงหน้ าได้ ก่อนวันประชุมฯ หรื อ
สามารถทาการมอบฉันทะแบบ ข ได้ โดยส่งเอกสารดังกล่าวมายังสานักเลขานุการบริ ษัทฯ
การส่ งออกไปประเทศจีนที่เริ่ มส่ งออกได้ ตัง้ แต่ ปีที่แล้ ว แนวโน้ มในปี นีค้ าดว่ าดีขึน้
หรือไม่
ปี ที่แล้ วประเทศไทยเริ่ มส่งออกไก่ไปประเทศจีน ประมาณ 50,000 ตัน โดยบริ ษัทฯ ส่งออก
ไก่ไปประเทศจีน ประมาณ 3,500 ตัน ในปี นี ้บริ ษัทฯ คาดว่าจะส่งออกเพิ่มขึ ้นได้ ประมาณ
7-10%
ปั จจุบันมีออเดอร์ สินค้ าไก่ จากประเทศจีนบ้ างหรือไม่
มีออเดอร์ จากประเทศจีนตลอดตังแต่
้ เริ่ มส่งออกไปประเทศจีนช่วงกลางปี ที่แล้ ว
โรงงานแห่ งใหม่ ท่ กี าลังก่ อสร้ างอยู่ คาดว่ าจะทาให้ บริษัทฯ มีรายได้ เพิ่มขึน้ เท่ าไหร่
ยอดขายรวมน่าจะเพิ่มขึ ้น 6-7% ต่อปี
อัตราการใช้ กาลังการผลิต (utilization rate) ของโรงงานในปั จจุบันอยู่ท่ เี ท่ าไหร่
ปั จจุบนั บริ ษัทฯ ใช้ เต็มอัตรากาลังการผลิต จึงเพิ่มกาลังการผลิต โดยอยู่ระหว่างการสร้ าง
โรงงานแห่งใหม่ คาดว่าน่าจะสร้ างเสร็ จปลายปี 2563
แนวโน้ มต้ นทุนวัตถุดิบที่ใช้ ในการผลิตอาหารสัตว์ ปี นีท้ ิศทางจะเป็ นอย่ างไร
ราคาถั่วเหลืองปี ที่แล้ ว เฉลี่ย 13.5-14.0 บาทต่อกิโลกรัม ปี นี ้คาดว่าราคาน่าจะใกล้ เคียง
จากเดิม ส่วนราคาข้ าวโพดปี ที่แล้ ว เฉลีย่ 9.6 บาทต่อกิโลกรัม ปี นี ้คาดว่าราคาเฉลีย่ 9 บาท
ต่อกิโลกรัม
อยากทราบรายละเอียดเกี่ยวกับข่ าวที่สหภาพยุโรปเพิ่มโควต้ าการนาเข้ าไก่
โควต้ าที่สหภาพยุโรปปรับเพิ่มขึ ้นนัน้ เป็ นโควต้ าที่เพิ่มขึ ้นทังประเทศบราซิ
้
ลและประเทศ
ไทย
ไก่ ประกันแตกต่ างจากไก่ ธรรมดาอย่ างไร
ไก่ประกัน คือ ไก่ที่จ้างบุคคลภายนอกเลี ้ยง (contract farming) ในขณะที่บริ ษัทฯ เลี ้ยงไก่
เองทังหมดที
้
่ฟาร์ มของเราเอง
บริษัทฯ มีสัดส่ วนไก่ ประกันจานวนเท่ าไหร่ เมื่อเทียบจานวนไก่ ท่ เี ลีย้ งทัง้ หมด
บริ ษัทฯ เลี ้ยงไก่เองทังหมด
้
100%

คุณสุริยา สรรพอาษา
ผู้ถอื หุ้น
นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม
ประธานกรรมการบริ หาร

เสนอแนะว่ า อยากให้ บริ ษัทฯ เตรี ยมรถตู้รับส่ งในวันประชุม เช่ น ประตูนา้ เพื่อ
อานวยความสะดวกให้ กับผู้ถอื หุ้น
ขอบคุณสาหรับข้ อเสนอแนะ โดยบริ ษัทฯ จะนาไปพิจารณาตามความเหมาะสมในการจัด
ประชุมครัง้ ต่อไป

คุณอภิสทิ ธิ์ บูรณกานนท์
ผู้ถอื หุ้น

อยากทราบแนวโน้ มในปี นี ้ว่ าจะเกิ ด oversupply หรื อไม่ และแนวโน้ มผล
ประกอบการในปี นี ้

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 | หน้ า 11/14

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

นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม
ประธานกรรมการบริ หาร

จากการที่เกิด oversupply ในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา โดยมีสาเหตุการเพิ่มกาลังการผลิตเพื่อ
รองรับตลาดส่งออกที่เติบโตอย่างต่อเนื่องนัน้ ทาให้ ในปี นี ้ทางสมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออก
ไทยคาดการณ์วา่ สถานการณ์ oversupply น่าจะทรงตัวหรื ออาจจะดีขึ ้นเล็กน้ อยจากการที่
บางบริ ษัทชะลอการผลิต โดยน่าจะเริ่ มดีขึ ้นในช่วงครึ่งปี หลังเป็ นต้ นไป สาหรับแนวโน้ มในปี
นี ้คาดว่าปริ มาณการส่งออกน่าจะเติบโต 6-7% จากปี ที่แล้ ว ซึ่งมีปริ มาณส่งออกจานวน
880,000 ตัน
การแข่ งขันจากประเทศโปแลนด์ และประเทศเวียดนาม มีผลกระทบอย่ างไรต่ อ
ความสามารถในการส่ งออกไปสหภาพยุโรปของอุตสาหกรรมไก่ ไทย
การส่งออกไปสหภาพยุโรปนัน้ มีข้อจากัดเรื่ องระบบโควต้ า นอกจากนี ้ บางประเทศใน
สหภาพยุโรป เช่น ประเทศโปแลนด์และประเทศฮังการี มีการเพิ่มกาลังการผลิต ซึง่ ประเทศ
ในสหภาพยุโรปมีข้อได้ เปรี ยบในการยกเว้ นภาษี นาเข้ า ในขณะที่ประเทศเวียดนามน่าจะยัง
ไม่มีศกั ยภาพเพียงพอในการส่งออกเมื่อเทียบกับประเทศไทย
อยากทราบความคืบหน้ าของ Brexit ว่ าจะมีผลกระทบในการส่ งออกไก่ ของประเทศ
ไทยอย่ างไร
ปั จจุบนั ประเทศอังกฤษมีปริ มาณนาเข้ าไก่จากประเทศไทยค่อนข้ างมาก ในกรณีที่ประเทศ
อังกฤษออกจากการเป็ นสมาชิกสหภาพยุโรป จะทาให้ ประเทศในสหภาพยุโรปต้ องเสียภาษี
นาเข้ า ซึง่ ทาให้ การส่งออกไก่ของประเทศไทยมีแนวโน้ มว่าน่าจะดีขึ ้น
บริษัทฯ มีการ diversify ตลาดส่ งออกอย่ างไร
การส่งออกไปประเทศญี่ปนน่
ุ่ าจะยังเติบโตได้ ในขณะที่สหภาพยุโรปมีแนวโน้ มทรงตัวหรื อ
อาจจะเพิ่มขึ ้นเล็กน้ อย ประเทศอื่นๆ เช่น ประเทศจีน มีแนวโน้ มเติบโตอย่างต่อเนื่องจากปี ที่
แล้ ว โดยกลุม่ ประเทศตะวันออกกลางมีความเป็ นไปได้ ที่จะส่งออกในปี นี ้

คุณรุ่ งเรือง เงางามรัตน์
ผู้ถอื หุ้น
นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม
ประธานกรรมการบริ หาร

บริษัทฯ มีสัดส่ วนการส่ งออกไปประเทศจีนจานวนเท่ าไหร่
บริ ษัทฯ ส่งออกไก่ไปประเทศจีน คิดเป็ น 15% ของปริ มาณการส่งออกทังหมดของปี
้
2561
คู่แข่ งสาคัญในการส่ งออกไปประเทศจีนคือบริษัทใด
บริ ษัทในประเทศไทยที่สามารถส่งออกไปประเทศจีนมีเพียง 7 บริ ษัท จึงไม่น่าจะเป็ นคูแ่ ข่ง
กันเอง
ประเทศจีนมีโควต้ าในการนาเข้ าไก่ หรือไม่
ไม่มีโควต้ า

คุณอภิสทิ ธิ์ บูรณกานนท์
ผู้ถอื หุ้น

โรคอหิวาต์ แอฟริกาในสุกร (ASF) มีผลกระทบกับอุตสาหกรรมไก่ อย่ างไร
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นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม
ประธานกรรมการบริ หาร

โรคอหิวาต์แอฟริ กาในสุกรจะแพร่ ระบาดเฉพาะสุกรด้ วยกันเท่านัน้ รวมทังไม่
้ แพร่ ระบาดสู่
มนุษย์ ซึ่งทาให้ supply สุกรน่าจะลดลง ซึ่งน่าจะทาให้ ความต้ องการเนื ้อสัตว์ประเภทอื่นๆ
เพิ่มขึ ้น เช่น เนื ้อไก่

คุณรุ่ งเรือง เงางามรัตน์
ผู้ถอื หุ้น
นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม
ประธานกรรมการบริ หาร

ยอดขายรวมที่คาดว่ าจะเติบโต 6-7% ต่ อปี เพิ่มขึน้ ในด้ านปริมาณหรือมูลค่ า
เพิ่มขึ ้นในด้ านมูลค่า (บาท)
ยอดขายของบริษัทฯ ผันผวนตามฤดูกาลหรือไม่
ยอดขายในไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 3 มักจะสูงกว่าไตรมาสอื่น เนื่องจาก ประเทศญี่ปนุ่
ซึง่ เป็ นประเทศหลักที่นาเข้ าไก่จากไทยปิ ดงบปี ในเดือนมีนาคม ทาให้ คาสัง่ ซื ้อในช่วงปลายปี
และต้ นปี ไม่สงู มากนัก

คุณอภิสทิ ธิ์ บูรณกานนท์
ผู้ถอื หุ้น
นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม
ประธานกรรมการบริ หาร

กาลังการผลิตของโรงงานแห่ งใหม่ มีจานวนเท่ าไหร่
โรงงานแห่งใหม่มีกาลังเชือดไก่ 150,000 ตัวต่อวัน
จากการขยายโรงงานแปรรู ปไก่ แห่ งใหม่ บริ ษัทฯ ต้ องสร้ างโรงงานอาหารสัตว์ แห่ ง
ใหม่ หรือเพิ่มกาลังการผลิตอาหารสัตว์ จากโรงงานเดิม
น่าจะสร้ างโรงงานผลิตอาหารสัตว์แห่งใหม่ โดยมีกาลังการผลิตใกล้ เคียงกับโรงงานอาหาร
สัตว์เดิม

คุณรุ่ งเรือง เงางามรัตน์
ผู้ถอื หุ้น
นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม
ประธานกรรมการบริ หาร

ปั จจุบัน บริษัทฯ มีกาลังเชือดไก่ ก่ ตี ัวต่ อวัน
140,000 ตัวต่อวัน
บริ ษัทฯ มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ใหม่ ๆ นอกเหนื อจากไก่ สดแช่ แข็งและไก่ แปรรู ป
ปรุ งสุกหรือไม่
บริ ษัทฯ มีการลงทุนในบริ ษัทร่ วมทุนทัง้ 2 แห่ง เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ รองรับตลาด
ส่งออกที่เติบโตต่อเนื่อง

เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรื อซักถามเพิ่มเติม เลขานุการฯ จึงแจ้ งให้ ที่ประชุมฯ ทราบว่า บริ ษัทฯ จะเผยแพร่
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 ทังภาษาไทยและภาษาอั
้
งกฤษบนเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ พร้ อมทังแจ้
้ งผ่านระบบ
สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วัน หากผู้ถือหุ้นมีความเห็นหรื อข้ อสงสัยเพิ่มเติม สามารถแจ้ งเลขานุการบริ ษัท
ภายใน 1 เดือนนับจากวันประชุม และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ในครัง้ ต่อๆ ไป บริ ษัทฯ จะไม่มีวาระพิจารณา
รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
จากนัน้ ประธานฯ จึงกล่าวปิ ดการประชุม และขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่ได้ ให้ ความไว้ วางใจและให้ การสนับสนุนต่อ
กิจการของบริ ษัทฯ ตลอดมา
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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

อนึ่ง หลังจากเริ่ มการประชุม ฯ ได้ มีผ้ ถู ือหุ้นทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเข้ าประชุมเพิ่มขึ ้น โดยมีผ้ ถู ือหุ้นมาประชุมรวม
ทังสิ
้ ้น 293 ราย รวมเป็ นจานวนหุ้นทังสิ
้ ้น 896,804,405 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 71.53 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
ปิ ดประชุม เวลา 10.50 น.

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