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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 

บริษัท จีเอฟพีที จ ากัด (มหาชน)  

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

วันที่ประชุม วนัพฤหสับดีที่ 4 เมษายน 2562 

สถานที่ประชุม  ห้องประชมุบริษัท ชัน้ M อาคารจีเอฟพีที  
  312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150 

ผู้เข้าร่วมประชุม ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุ   293 ราย จ านวนหุ้น    896,804,405 หุ้น คิดเป็นร้อยละ    71.53  
 - มาประชมุด้วยตนเอง   86 ราย  จ านวนหุ้น    267,810,316  หุ้น คิดเป็นร้อยละ    21.36  
 - โดยการมอบฉนัทะ 207 ราย จ านวนหุ้น    628,994,089 หุ้น คิดเป็นร้อยละ    50.17 
 ผู้ ถือหุ้นท่ีไมม่าประชมุ   5,588 ราย จ านวนหุ้น    357,016,595 หุ้น คิดเป็นร้อยละ    28.47 
 รวมผู้ ถือหุ้นทัง้หมด       5,881 ราย จ านวนหุ้น 1,253,821,000   หุ้น คิดเป็นร้อยละ  100.00 

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม (9 ทา่น คิดเป็นร้อยละ 100.00)  

 1.  นายประสทิธ์ิ ศิริมงคลเกษม ประธานกรรมการบริษัท 

    2.  นายวิรัช ศิริมงคลเกษม รองประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จดัการ 
   3.  นายแพทย์อนนัต์ ศิริมงคลเกษม กรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการบริหาร  

    รองกรรมการผู้จดัการอาวโุส และผู้บริหารสงูสดุด้านการเงิน 
4.  นายแพทย์สาธิต กรเณศ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
                                                      ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทน                     
                                                      และก ากบัดแูลกิจการ 
5.  นายปารเมศ เหตระกลู กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
6. นายธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
7.  นางสมสริิ อิงโพธ์ิชยั กรรมการบริษัท 
8. นางสาววรรณี ศิริมงคลเกษม กรรมการบริษัท 
9.  นายสจิุน ศิริมงคลเกษม กรรมการบริษัท 

ผู้สอบบัญช ี นายนริศ เสาวลกัษณ์สกลุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที ่5369 
ที่เข้าร่วมประชุม  

สักขพียาน  อาสาสมคัรจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น (นางสาวสริิดา เย็นใจ) 
ในการนับคะแนน 

ผู้จดบันทึกรายงาน ดร.จฑุามาส  อิงโพธ์ิชยั  เลขานกุารบริษัท และรองกรรมการผู้จดัการ 
การประชุม     สายงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ 

เร่ิมการประชุมเวลา 9.30 น. 
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ก่อนเข้าสูก่ารประชุมฯ ดร.จุฑามาส อิงโพธ์ิชยั เลขานกุารบริษัท ได้กลา่วแนะน ากรรมการบริษัท ผู้บริหารและผู้สอบ
บญัชี ที่เข้าร่วมประชมุ และได้แจ้งวา่มีผู้ ถือหุ้นเข้าประชมุด้วยตนเองจ านวน 72 ราย และด้วยการมอบฉนัทะจ านวน 197 ราย รวม
ทัง้สิน้ 269 ราย นบัจ านวนหุ้นรวมกนัได้ทัง้สิน้ 892,753,255 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.20 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของ 
บริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ดร.จฑุามาส อิงโพธ์ิชยั จึงได้เชิญประธานฯ กลา่วเปิดประชมุ 

นายประสทิธ์ิ ศิริมงคลเกษม ประธานกรรมการบริษัท ท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชมุ กลา่วต้อนรับผู้ ถือหุ้นและกลา่ว
เปิดประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 และได้มอบหมายให้ ดร.จฑุามาส อิงโพธ์ิชยั เลขานกุารบริษัท ท าหน้าที่เป็นเลขานกุารใน
ที่ประชมุ และด าเนินการพิจารณาเร่ืองตา่งๆ ตามระเบียบวาระการประชมุตอ่ไป 

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมฯ ดร.จุฑามาส อิงโพธ์ิชัย เลขานุการบริษัท ได้เชิญให้ท่านผู้ ถือหุ้น รับชมวีดิทศัน์ 
ขัน้ตอนวิธีการลงคะแนนเสียง วิธีการนบัคะแนนเสียง ตวัอย่างบตัรลงคะแนนที่ถกูต้อง ตวัอย่างบตัรเสีย และวิธีการแจ้งผลการ
ลงคะแนนโดยมีรายละเอียดดงันี ้

วิธีการลงคะแนนเสยีง 
• ณ ตอนลงทะเบียนผู้ ถือหุ้นจะได้รับบตัรลงคะแนนเสยีง เพื่อใช้ในการลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระ ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับ

มอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุ้นที่มี  หรือเท่ากับจ านวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะมาโดยให้ถือว่าหนึ่งหุ้น
เทา่กบัหนึง่เสยีง 

• ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะ สามารถลงคะแนนเสยีง เห็นด้วย หรือไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง โดยท าเคร่ืองหมาย
ในช่อง เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามที่ต้องการเพียงช่องเดียวในบัตรลงคะแนนให้ตรงตาม
ระเบียบวาระ 

• การลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ หากผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะลงคะแนนเสียง “ไม่เห็น
ด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ขอให้ท าเคร่ืองหมายในบัตรลงคะแนน แล้วยกมือขึน้ เพื่อที่เจ้าหน้าที่จะไปรับบัตร
ลงคะแนนมาบนัทกึในการนบัคะแนนเสยีงตอ่ไป 

วิธีการนบัคะแนนเสยีง 
• บริษัทฯ ใช้ระบบ Barcode ในการนบัคะแนนเสยีง 
• ในการนบัคะแนนเสียง บริษัทฯ จะน าบตัรลงคะแนนที่ผู้ ถือหุ้นออกเสียง ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง มาหกัออก

จากจ านวนเสยีงทัง้หมดที่เข้าร่วมประชมุ สว่นท่ีเหลอืจะถือวา่เป็นคะแนนเสยีงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในระเบียบวาระ
นัน้ๆ 

• บริษัทฯ ค านวณการนบัฐานคะแนนเสยีงในมติประเภทตา่งๆ ดงันี ้
- กรณีใช้มติเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน บริษัทฯ จะไมน่ าคะแนนงดออกเสียง

มานบัเป็นฐานคะแนน 
-  กรณีใช้มติสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมติสามในสี่ของจ านวนเสียง

ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ บริษัทฯ จะน าคะแนนงดออกเสยีงมานบัเป็นฐานคะแนน 
-  กรณีที่ผู้ เข้าร่วมประชุมที่เป็นผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้ นตามหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งผู้ ถือหุ้ นได้ออกเสียง

ลงคะแนนไว้ล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะแล้ว  ผู้ รับมอบฉันทะจะไม่ได้รับบัตรลงคะแนนหลังจากการ
ลงทะเบียน เนื่องจากบริษัทฯ ได้ท าการบนัทกึคะแนนเสยีงตามที่ผู้ ถือหุ้นก าหนด ณ ตอนลงทะเบียนแล้ว 
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• ส าหรับผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะที่ประสงค์จะกลบัก่อนหรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด สามารถใช้สิทธิของ
ทา่นได้ โดยสง่บตัรลงคะแนนลว่งหน้าให้กบัเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ประจ าแถวในห้องประชมุ 

การแจ้งผลการลงคะแนนเสยีง 
• ในแต่ละวาระ บตัรลงคะแนนส าหรับวาระก่อนหน้าจะไม่น ามานบัคะแนนเสียงอีกในแต่ละระเบียบวาระ บริษัทฯ 

จะแจ้งผลการลงคะแนนเสยีง และแสดงผลการลงคะแนนเสยีง บนจอภาพตามจดุตา่งๆ ให้ที่ประชมุทราบ 
• คะแนนเสียงของจ านวนผู้ ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากนั เนื่องจากการทยอยเข้าห้องประชุมของผู้ ถือหุ้นและ

ผู้ รับมอบฉนัทะ ท าให้จ านวนผู้ เข้าร่วมประชมุในแตล่ะวาระเปลีย่นแปลงไปได้ 
• หลงัจากปิดการลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระ บตัรลงคะแนนส าหรับวาระก่อนหน้าจะไมน่ ามานบัคะแนนเสยีงอีก 

ค าถามและการเสนอความคิดเหน็  
• ก่อนลงมติในแต่ละวาระ หากผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะ ประสงค์ที่จะแสดงความคิดเห็น หรือซกัถามเพิ่มเติมใน

ประเด็นที่เก่ียวข้องกบัระเบียบวาระนัน้ๆ ขอให้ยกมือขึน้ และเมื่อประธานฯ อนญุาตแล้ว ขอให้แจ้ง ช่ือและนามสกลุ 
พร้อมระบวุา่เป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะ ให้ที่ประชมุทราบก่อนทกุครัง้  

• ในกรณีที่ความคิดเห็นหรือค าถามไมเ่ก่ียวข้องกบัวาระท่ีก าลงัอยูใ่นระหวา่งการพิจารณา ขอความกรุณาให้ผู้ ถือหุ้น
หรือผู้ รับมอบฉนัทะเสนอความเห็นหรือซกัถามในวาระท่ีเก่ียวข้องหรือวาระพิจารณาเร่ืองอื่น ๆ 

จากการที่ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่านผู้ ถือหุ้น สามารถสง่ค าถามที่เก่ียวกบัการประชุม และ/หรือ ระเบียบวาระการ
ประชุม เป็นการล่วงหน้า ตัง้แต่วนัที่ 27 กันยายน 2561 ถึง วนัที่ 28 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ ขอแจ้งว่า ไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดส่ง
ค าถามมายงับริษัทฯ เป็นการลว่งหน้า 

จากนัน้เลขานกุารฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามเก่ียวกบัการลงคะแนนสยีงและการนบัคะแนนเสยีง  

เพื่อความโปร่งใสในการนบัคะแนนเสยีง จึงได้เชิญผู้ ถือหุ้น คือ คณุสริิดา เย็นใจ อาสาสมคัร เข้าร่วมเป็นสกัขีพยานและ
ท าหน้าที่ช่วยดแูล และตรวจสอบการนบัคะแนน ให้เป็นไปอยา่งถกูต้องและโปร่งใส  

จากนัน้ท่ีประชมุได้เร่ิมพิจารณาเร่ืองตา่งๆ ตามระเบียบวาระการประชมุตามล าดบัดงัตอ่ไปนี ้
 
วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2561 

เลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่              
5 เมษายน 2561 รายละเอียดปรากฏ ตามสิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 1 ของหนงัสอืเชิญประชมุ 

จากนัน้ เลขานกุารฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซกัถามในวาระนี ้เลขานกุารฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาลงมติรับรอง
รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 

มติ ที่ประชุมฯ ได้พิจารณารายละเอียดของรายงานการประชมุดงักลา่วแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 
ประจ าปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 5 เมษายน 2561 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท์ของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก
เสยีงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงันี ้
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มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถอืหุ้น 
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 890,428,355 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย 0 0.00 
งดออกเสยีง 2,326,400 - 
บตัรเสยี 0 0.00 

 
วาระที่ 2  รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2561 

เลขานุการฯ ชีแ้จงต่อที่ประชุมฯ ว่า บริษัทฯ ได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2561 ตาม
รายละเอียดซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 2561 (ในรูปแบบ QR Code) ที่ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชมุแล้ว 
และได้เชิญให้ผู้ ถือหุ้นรับชมวีดิทัศน์สรุปผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจ าปี 2561 (วีดิทัศน์ สรุปผลการ
ด าเนินงานฯ) 

จากนัน้ เลขานกุารฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซกัถามในวาระนี ้เลขานุการฯ สรุปว่า ที่ประชุมฯ รับทราบผลการด าเนินงาน 
ของบริษัทฯ  ประจ าปี 2561 
 
วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

เลขานุการฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาอนุมตัิงบการเงิน ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไร
ขาดทนุเบ็ดเสร็จ ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจ าปี (สิ่งที่สง่มาด้วย 2: รายงานประจ าปี 
2561 ในรูปแบบ QR Code หมวด “รายงานทางการเงิน” หน้า 163) ทีไ่ด้จดัสง่ให้กบัทา่นผู้ ถือหุ้น พร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุแล้ว 
สรุปได้ดงันี ้

• ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัท จีเอฟพีที และบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวม จ านวน 18,130 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 850 
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.92 จากปี 2560 มีหนีส้นิรวม จ านวน 5,404 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 199 ล้านบาท หรือคิด
เป็นร้อยละ 3.82 จากปี 2560 และมีสว่นของผู้ ถือหุ้นรวม จ านวน 12,726 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 651 ล้านบาท หรือคิด
เป็นร้อยละ 5.39 จากปี 2560 

• ส าหรับผลการด าเนินงานปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย 16,647 ล้านบาท ลดลง 281 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 1.66 จากปี 2560 มีก าไรสทุธิรวม 1,038 ล้านบาท ลดลง 624 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 37.55 จากปี 
2560 และมีก าไรต่อหุ้ น เท่ากับ 0.83 บาท ดังรายละเอียดที่ได้กล่าวไว้ในวีดิทัศน์ สรุปผลการด าเนินงานฯ              
ในวาระท่ี 2  

จากนัน้ เลขานกุารฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซกัถามในวาระนี ้ เลขานุการฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาลงมติอนุมัติ      
งบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
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มติ ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับปีสิน้สุดวันที่                 
31 ธันวาคม 2561 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท์ของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน โดยมี
รายละเอียดดงันี ้

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถอืหุ้น 
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 895,742,205 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย 0.00 0.00 
งดออกเสยีง 872,600 - 
บตัรเสยี 0.00 0.00 

 
วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงนิปันผลจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 

เลขานุการฯ เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาเร่ืองการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 ซึ่งผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

• บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่เกินร้อยละ 50 ของก าไรสทุธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ หลงัหกัเงิน
ส ารองตา่งๆ ทกุประเภทที่กฎหมายและบริษัทฯ ได้ก าหนดไว้ โดยมีเง่ือนไขวา่การจ่ายเงินปันผลจะขึน้อยูก่บักระแส
เงินสด สภาพคลอ่ง แผนการลงทนุของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย รวมทัง้สภาวะเศรษฐกิจโดยรวม 

• ในปี 2561 บริษัทฯ มีก าไรสทุธิ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จ านวน 386,316,905.91 บาท หรือ ก าไรตอ่หุ้นเทา่กบั 
0.31 บาท และไม่มียอดขาดทนุสะสม ประกอบกบับริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ และเมื่อ
พิจารณาถึงแผนการลงทนุในโครงการตา่งๆ ของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยแล้ว เห็นวา่บริษัทฯ สมควรท่ีจะจ่ายเงินปัน
ผลเป็นเงินสดให้กบัผู้ ถือหุ้นสามญัจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 ในอตัราหุ้นละ 0.25 บาท (ยี่สบิห้าสตางค์) 
รวมเป็นเงินทัง้สิน้จ านวน 313,455,250 บาท คิดเป็นร้อยละ 81.14 ของก าไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่ง
สงูกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลจากก าไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะ
กิจการงวดปี 2561 ซึง่ผู้ ได้รับเงินปันผลจะต้องถกูหกัภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย 

• บริษัทฯ ก าหนดรายช่ือผู้มีสทิธิรับเงินปันผล ในวนัท่ี 7 มีนาคม 2562 (Record Date) และก าหนดจ่ายเงินปันผลใน
วนัท่ี 24 เมษายน 2562 

จากนัน้ เลขานกุารฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

ผู้ ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซกัถาม สรุปได้ดงันี ้

คุณสุริยา สรรพอาษา 
ผู้ถอืหุ้น 

เสนอแนะว่า บริษัทควรจ่ายเงนิปันผลให้ผู้ถอืหุ้นเร็วกว่าเดิม ซึ่งปัจจุบันจ่ายภายใน 
30 วันหลังจากการประชุมฯ โดยเสนอว่าควรจะจ่ายเงินปันผลภายใน 10-15 วัน
หลังจากการประชุมฯ หรือก่อนช่วงวันหยุดสงกรานต์ 

ดร.จฑุามาส อิงโพธ์ิชยั 
เลขานกุารบริษัท  
และรองกรรมการผู้จดัการ 
สายงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ 

ขอบคณุส าหรับข้อเสนอแนะ และขอชีแ้จงวา่ปกติบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลภายใน 10-15 วนั
หลงัจากการประชมุฯ แต่ปีนีต้ิดวนัหยดุหลายวนั อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะน าข้อเสนอแนะ
ไปพิจารณาความเหมาะสมในโอกาสตอ่ไป 
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เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซกัถามเพิ่มเติม เลขานกุารฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาลงมติอนมุตัิการ
จ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 

มติ ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมตัิการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 ในอตัราหุ้นละ 0.25 
บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้จ านวน 313,455,250 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัท์ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ
และออกเสยีงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงันี ้

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถอืหุ้น 
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 896,615,305 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย 0.00 0.00 
งดออกเสยีง 0.00 - 
บตัรเสยี 0.00 0.00 

 
วาระที่ 5  พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระประจ าปี 2562 

เลขานกุารฯ แจ้งให้ที่ประชมุฯ ทราบวา่ ในปี 2562 นี ้มีกรรมการบริษัทที่ต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระจ านวน 3 ทา่น 
ดงันี ้

1) นายประสทิธ์ิ ศิริมงคลเกษม ต าแหนง่  ประธานกรรมการบริษัท 
2) นายวิรัช ศิริมงคลเกษม ต าแหนง่  กรรมการบริษัท  
3) นายแพทย์สาธิต กรเณศ  ต าแหนง่  กรรมการอิสระ  

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลเพื่อรับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการบริษัทลว่งหน้า ตัง้แตว่นัท่ี 27 กนัยายน 
2561 ถึง วนัที่ 28 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา เมื่อพ้นก าหนดระยะเวลาดงักล่าวแล้ว พบว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับ
เลอืกตัง้เป็นกรรมการ มายงับริษัทฯ 

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการ (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีสว่นได้เสีย) ได้ด าเนินการ
พิจารณาคณุสมบตัิของกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ ตามกระบวนการสรรหา โดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็น
ประโยชน์สูงสุดแก่การด าเนินงานของบริษัทฯ ตามองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ประกอบกับคุณสมบัติ  ความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ ความเช่ียวชาญ 

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการ ซึง่ไมม่ีกรรมการผู้มีสว่นได้เสยีในวาระนี ้ได้เสนอให้
พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการท่ีต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระทัง้ 3 ทา่น กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึง่ ดงันี ้

1) นายประสทิธ์ิ ศิริมงคลเกษม  กลบัเข้าด ารงต าแหนง่ ประธานกรรมการบริษัท อีกวาระหนึง่ 
2) นายวิรัช ศิริมงคลเกษม กลบัเข้าด ารงต าแหนง่ กรรมการบริษัท อีกวาระหนึง่ 
3) นายแพทย์สาธิต กรเณศ กลบัเข้าด ารงต าแหนง่ กรรมการอิสระ อีกวาระหนึง่  

รายละเอียดประวตัิ ผลงาน และข้อมูลของกรรมการทัง้  3 ท่าน ที่เสนอเพื่อแต่งตัง้ทดแทนกรรมการที่ต้องออกจาก
ต าแหนง่ตามวาระ ปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วย 3 ที่สง่มาพร้อมกนันี ้
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ทัง้นี ้กรรมการท่ีได้รับการเสนอช่ือ กลบัเข้าด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระ คือ นายแพทย์สาธิต กรเณศ มีคณุสมบตัิ
ตามค านิยามกรรมการอิสระท่ีบริษัทฯ ได้ก าหนดไว้ ซึง่เข้มกวา่ข้อก าหนดขัน้ต ่าของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์ และ
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ดงัรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 โดยกรรมการอิสระ ที่ได้เสนอให้กลบัเข้าด ารง
ต าแหนง่ ยงัคงสามารถปฏิบตัิหน้าที่ และให้ความเห็นได้อยา่งเป็นอิสระ 

จากนัน้ เลขานกุารฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซกัถามในวาระนี  ้เลขานุการฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมฯพิจารณาลงมติอนมุตัิ
เลอืกตัง้กรรมการทีละทา่น 

มติ ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมตัิแต่งตัง้กรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ 3 ท่าน ได้แก่ 1) นายประสิทธ์ิ       
ศิริมงคลเกษม, 2) นายวิรัช ศิริมงคลเกษม และ 3) นายแพทย์สาธิต กรเณศ กลบัเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึง่ 
ตามที่ได้เสนอข้างต้น โดยได้ด าเนินการลงมติเลอืกกรรมการเป็นรายบคุคล ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มา
ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1) นายประสิทธ์ิ ศิริมงคลเกษม กลับเข้าด ารงต าแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท อีกวาระหน่ึง 

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถอืหุ้น 
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 865,183,032 96.49 
ไมเ่ห็นด้วย   31,432,273 3.51 
งดออกเสยีง 0 - 
บตัรเสยี 0 0.00 

2) นายวิรัช ศิริมงคลเกษม กลับเข้าด ารงต าแหน่ง กรรมการบริษัท อีกวาระหน่ึง 

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถอืหุ้น 
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 893,886,605 99.70 
ไมเ่ห็นด้วย  2,728,900 0.30 
งดออกเสยีง 0 - 
บตัรเสยี 0 0.00 

 3) นายแพทย์สาธิต กรเณศ กลับเข้าด ารงต าแหน่ง กรรมการอิสระ อีกวาระหน่ึง 

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถอืหุ้น 
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 855,486,888 95.41 
ไมเ่ห็นด้วย  41,148,617 4.59 
งดออกเสยีง 0 - 
บตัรเสยี 0 0.00 
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วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 

เลขานกุารฯ แจ้งให้ที่ประชมุฯ ทราบวา่ คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการ ได้พิจารณา
ตามหลกัเกณฑ์ และความเหมาะสมประการต่างๆ และได้เปรียบเทียบเคียงกบัอตัราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มอุตสาหกรรม
เดียวกัน (เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร) จึงมีความเห็นสมควรให้คงไว้ในอัตราเดิม ตามที่ได้รับอนุมตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2561 ดงันี ้

คา่ตอบแทนรายเดือน 
ประธานกรรมการบริษัท      เดือนละ 50,000 บาท 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ   เดือนละ 50,000 บาท 
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ    เดือนละ 45,000 บาท 
กรรมการบริษัท       เดือนละ 45,000 บาท 
โบนสัประจ าปี 
ปีละ 1 เทา่ของคา่ตอบแทนรายเดือน 
ทัง้นี ้หากกรรมการท่านใดเป็นลกูจ้างของบริษัทฯ คงให้ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและโบนสัประจ าปี  ตามอตัราที่
กลา่วมาข้างต้น นอกเหนือจากคา่ตอบแทนที่ได้รับในฐานะลกูจ้างของบริษัทฯ 
คา่ตอบแทนที่ไมใ่ช่ตวัเงิน 
- ไมม่ี - 

จากนัน้ เลขานกุารฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซกัถามในวาระนี ้ เลขานกุารฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาลงมติอนุมตัิ
ค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 โดยวาระนีต้้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ ถือหุ้นซึ่งมา
ประชมุ 

มติ ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่ 
2 ใน 3 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมด 
ของผู้ถอืหุ้นซ่ึงมาประชุม 

เห็นด้วย 888,502,172 99.09 
ไมเ่ห็นด้วย 8,133,333 0.91 
งดออกเสยีง 0 0.00 
บตัรเสยี 0 0.00 

 
วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตัง้และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2562 

เลขานุการฯ เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาเร่ืองการแต่งตัง้และก าหนดค่าตอบแทนผู้ สอบบัญชีประจ าปี 2562 ซึ่ง
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นและข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ได้พิจารณากลัน่กรองอย่างเหมาะสม
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แล้วเห็นว่าบริษัท ส านกังาน เอ เอ็ม ซี จ ากดั (AMC) เป็นหน่วยงานที่มีความน่าเช่ือถือ มีผลงานดี มีบคุลากรที่เพียงพอ มีความรู้
ความสามารถ และได้เสนอคา่ตอบแทนที่เหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิการแตง่ตัง้ให้ 

1) นายนริศ เสาวลกัษณ์สกลุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที ่5369 หรือ 
 (เป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมาแล้วเป็นระยะเวลา 1 ปี ตัง้แตปี่ 2561) 
2) นางสาวประภาศรี ลลีาสภุา  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที ่4664 
 (ไมเ่คยเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย) 

จากบริษัท ส านกังาน เอ เอ็ม ซี จ ากัด (AMC) เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจ านวน 5 บริษัทประจ าปี 
2562 และอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจ านวน 5 บริษัทประจ าปี 2562 เป็นจ านวนเงินรวม 
3,630,000 บาท ซึง่เทา่กบัคา่สอบบญัชีในปี 2561 (ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่มและคา่ใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางในการตรวจสอบบญัชี
ที่ตา่งจงัหวดั) โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ี ปี 2561 ปี 2562 
(ปีที่เสนอ) 

คา่สอบบญัชีบริษัทฯ 1,250,000.- 1,250,000.- 
คา่สอบบญัชีบริษัทยอ่ย (5 บริษัท) 2,380,000.- 2,380,000.- 
คา่บริการอื่นๆ (Non-Audit Fee) - - 

รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ี 3,630,000.- 3,630,000.- 
เปลี่ยนแปลง (%) - - 

ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีที่ได้รับการเสนอช่ือดงักลา่ว ไม่มีความสมัพนัธ์ และ/หรือสว่นได้เสียกบับริษัทฯ บริษัทร่วม บริษัทยอ่ย 
ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีความเก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบ และแสดง
ความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทฯ 

จากนัน้ เลขานกุารฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซกัถามในวาระนี ้ เลขานกุารฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาลงมติอนุมตัิ
แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีประจ าปี 2562 

มติ ที่ประชมุฯ ได้พิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิแตง่ตัง้บริษัท ส านกังาน เอ เอ็ม ซี จ ากดั (AMC) โดย นายนริศ เสาวลกัษณ์สกลุ 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที่ 5369 หรือ นางสาวประภาศรี ลีลาสภุา ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที่ 4664 เป็นผู้สอบ
บญัชีของบริษัทฯ และอนุมตัิค่าสอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจ าปี 2562 เป็นจ านวนเงินรวม 3,630,000 
บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท์ของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียด 
ดงันี ้

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถอืหุ้น 
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 895,137,505 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย 0 0.00 
งดออกเสยีง 1,598,000 - 
บตัรเสยี 0 0.00 
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วาระที่ 8 ปรึกษากิจการอื่นๆ (ถ้ามี) 

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า ได้ด าเนินการประชุมมาครบทุกระเบียบวาระแล้ว จึงเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอ
ความเห็นหรือสอบถามเร่ืองอื่นๆ ได้ และมีผู้ ถือหุ้นแสดงความเห็นและสอบถามโดยสรุปได้ดงันี ้

คุณสากล สุขวาณิชวิชัย 
อาสาพทิักษ์สิทธิผู้ถอืหุ้น 
สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 

ต้นทุนข้าวโพดที่ ค่อนข้างสูงซ่ึงท าให้ก าไรของบริษัทฯ ลดลงในปีที่แล้ว บริษัทฯ มี
การด าเนินการอย่างไรในปีนี ้

นพ.อนนัต์ ศิริมงคลเกษม 
ประธานกรรมการบริหาร 

ปกติบริษัทฯ จะมีการสต๊อกข้าวโพดไว้ 3-4 เดือน ซึ่งบริษัทฯ เช่ือมัน่ว่าจะเป็นระยะเวลา
เหมาะสมในการท่ีท าให้ต้นทนุบริษัทฯ อยูใ่นระดบัคงที่ 

 อยากสอบถามความคืบหน้าว่าบริษัทฯ ได้ด าเนินการเกี่ยวกับโครงการแนวร่วม
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) อยู่ในขัน้ตอนใด 

ดร.จฑุามาส อิงโพธ์ิชยั 
เลขานกุารบริษัท  
และรองกรรมการผู้จดัการ 
สายงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ 

บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกโครงการ CAC ตัง้แตปี่ 2560 

คุณอภสิทิธ์ิ บูรณกานนท์ 
ผู้ถอืหุ้น 

บริษัทฯ มีการซือ้ข้าวโพดและข้าวสาลี ในอัตราส่วน 3:1 ตามนโยบายของรัฐบาล
หรือไม่ 

นพ.อนนัต์ ศิริมงคลเกษม 
ประธานกรรมการบริหาร 

ข้าวสาลเีป็นวตัถดุิบที่ท าให้ต้นทนุการผลติอาหารสตัว์รวมลดลง จึงมีความจ าเป็นในการซือ้
ข้าวโพดและข้าวสาล ีในอตัราสว่น 3:1 ตามที่รัฐบาลก าหนดไว้ 

 ผลประกอบการในปี 2561 ลดลงจากปี 2560 เน่ืองจากสาเหตุอะไร 
 ในปี 2561 เกิดปัญหา oversupply ของอุตสาหกรรมไก่ในประเทศไทย เนื่องจากปี 2559-

2560 อุตสาหกรรมไก่มีการเติบโตที่ดีขึน้ ท าให้ผู้ผลิตไก่หลายรายขยายก าลงัการเลีย้งไก่
ส่งผลให้ราคาขายโดยรวมทัง้การส่งออกและขายในประเทศลดลง  นอกจากนี ้ต้นทุน
ข้าวโพดที่ใช้การผลิตอาหารสตัว์ในปี 2561 สงูขึน้ และการปรับปรุงตวัเลขทางบญัชีในสว่น
ผลประโยชน์พนกังาน ท าให้ผลประกอบการในปี 2561 ลดลงจากปีก่อน 

คุณรุ่งเรือง เงางามรัตน์ 
ผู้ถอืหุ้น 

ผลประโยชน์ของพนักงานมีการตัง้ส ารองไว้จ านวนเท่าไหร่ 

คณุธีระศกัดิ์ เป่ียมสภุคัพงศ์ 
ผู้อ านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน 

110 ล้านบาท 

 เสนอแนะให้บริษัทฯ แจ้งเส้นทางในการเดินทางมาประชุมที่บริษัทฯ ให้มีความ
ชัดเจนมากขึน้ และเพิ่มเบอร์โทรศัพท์อื่น ในกรณีที่เบอร์หลักไม่สามารถติดต่อได้ 
รวมทัง้ต้องการให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่เข้าประชุมหลังจากการลงมติในวาระต่างๆ ที่
ผ่านไปแล้ว สามารถลงคะแนนเสียงย้อนหลังได้ 

ดร.จฑุามาส อิงโพธ์ิชยั 
เลขานกุารบริษัท  
และรองกรรมการผู้จดัการ 

ขออภยัเร่ืองการแจ้งเส้นทางมาประชมุและเบอร์ติดตอ่ โดยบริษัทฯ จะพิจารณาเพื่อปรับปรุง
ข้อมูลดงักลา่วให้มีความชดัเจนมากขึน้ ในส่วนเร่ืองระเบียบการลงคะแนนนัน้เป็นไปตาม



           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 ถือหุ้นประจ าปี 2562 | หน้า 11/14 
 

สายงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ กฎระเบียบของบริษัทฯ โดยผู้ ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสยีงลว่งหน้าได้ก่อนวนัประชมุฯ หรือ
สามารถท าการมอบฉนัทะแบบ ข ได้ โดยสง่เอกสารดงักลา่วมายงัส านกัเลขานกุารบริษัทฯ 

 การส่งออกไปประเทศจีนที่เร่ิมส่งออกได้ตัง้แต่ปีที่แล้ว แนวโน้มในปีนีค้าดว่าดีขึน้
หรือไม่ 

นพ.อนนัต์ ศิริมงคลเกษม 
ประธานกรรมการบริหาร 

ปีที่แล้วประเทศไทยเร่ิมสง่ออกไก่ไปประเทศจีน ประมาณ 50,000 ตนั โดยบริษัทฯ สง่ออก
ไก่ไปประเทศจีน ประมาณ 3,500 ตนั ในปีนีบ้ริษัทฯ คาดว่าจะสง่ออกเพิ่มขึน้ได้ประมาณ 
7-10% 

 ปัจจุบันมีออเดอร์สินค้าไก่จากประเทศจีนบ้างหรือไม่ 
 มีออเดอร์จากประเทศจีนตลอดตัง้แตเ่ร่ิมสง่ออกไปประเทศจีนช่วงกลางปีที่แล้ว 
 โรงงานแห่งใหม่ที่ก าลังก่อสร้างอยู่ คาดว่าจะท าให้บริษัทฯ มีรายได้เพิ่มขึน้เท่าไหร่ 

 ยอดขายรวมนา่จะเพิ่มขึน้ 6-7% ตอ่ปี 

 อัตราการใช้ก าลังการผลิต (utilization rate) ของโรงงานในปัจจุบันอยู่ที่เท่าไหร่ 
 ปัจจุบนับริษัทฯ ใช้เต็มอตัราก าลงัการผลิต จึงเพิ่มก าลงัการผลิต โดยอยู่ระหว่างการสร้าง

โรงงานแหง่ใหม ่คาดวา่นา่จะสร้างเสร็จปลายปี 2563 
 แนวโน้มต้นทุนวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตอาหารสัตว์ ปีนีท้ิศทางจะเป็นอย่างไร 
 ราคาถั่วเหลืองปีที่แล้ว เฉลี่ย 13.5-14.0 บาทต่อกิโลกรัม ปีนีค้าดว่าราคาน่าจะใกล้เคียง

จากเดิม สว่นราคาข้าวโพดปีที่แล้ว เฉลีย่ 9.6 บาทตอ่กิโลกรัม ปีนีค้าดวา่ราคาเฉลีย่ 9 บาท
ตอ่กิโลกรัม  

 อยากทราบรายละเอียดเกี่ยวกับข่าวที่สหภาพยุโรปเพิ่มโควต้าการน าเข้าไก่  
 โควต้าที่สหภาพยุโรปปรับเพิ่มขึน้นัน้ เป็นโควต้าที่เพิ่มขึน้ทัง้ประเทศบราซิลและประเทศ

ไทย 
 ไก่ประกันแตกต่างจากไก่ธรรมดาอย่างไร 
 ไก่ประกนั คือ ไก่ที่จ้างบคุคลภายนอกเลีย้ง (contract farming) ในขณะที่บริษัทฯ เลีย้งไก่

เองทัง้หมดที่ฟาร์มของเราเอง 
 บริษัทฯ มีสัดส่วนไก่ประกันจ านวนเท่าไหร่เมื่อเทียบจ านวนไก่ที่เลีย้งทัง้หมด 
 บริษัทฯ เลีย้งไก่เองทัง้หมด 100% 

คุณสุริยา สรรพอาษา 
ผู้ถอืหุ้น 

เสนอแนะว่า อยากให้บริษัทฯ เตรียมรถตู้ รับส่งในวันประชุม เช่น ประตูน า้ เพื่อ
อ านวยความสะดวกให้กับผู้ถอืหุ้น 

นพ.อนนัต์ ศิริมงคลเกษม 
ประธานกรรมการบริหาร 

ขอบคณุส าหรับข้อเสนอแนะ โดยบริษัทฯ จะน าไปพิจารณาตามความเหมาะสมในการจดั
ประชมุครัง้ตอ่ไป 

คุณอภสิทิธ์ิ บูรณกานนท์ 
ผู้ถอืหุ้น 

อยากทราบแนวโน้มในปีนี ้ว่ าจะเกิด  oversupply หรือไม่  และแนวโน้มผล
ประกอบการในปีนี ้
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นพ.อนนัต์ ศิริมงคลเกษม 
ประธานกรรมการบริหาร 

จากการที่เกิด oversupply ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา โดยมีสาเหตุการเพิ่มก าลงัการผลิตเพื่อ
รองรับตลาดสง่ออกที่เติบโตอย่างต่อเนื่องนัน้ ท าให้ในปีนีท้างสมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อสง่ออก
ไทยคาดการณ์วา่สถานการณ์ oversupply น่าจะทรงตวัหรืออาจจะดีขึน้เล็กน้อยจากการท่ี
บางบริษัทชะลอการผลติ โดยนา่จะเร่ิมดีขึน้ในช่วงคร่ึงปีหลงัเป็นต้นไป ส าหรับแนวโน้มในปี
นีค้าดว่าปริมาณการส่งออกน่าจะเติบโต 6-7% จากปีที่แล้ว ซึ่งมีปริมาณส่งออกจ านวน 
880,000 ตนั 

 การแข่งขันจากประเทศโปแลนด์ และประเทศเวียดนาม มีผลกระทบอย่างไรต่อ
ความสามารถในการส่งออกไปสหภาพยุโรปของอุตสาหกรรมไก่ไทย 

 การส่งออกไปสหภาพยุโรปนัน้มีข้อจ ากัดเร่ืองระบบโควต้า นอกจากนี ้บางประเทศใน
สหภาพยโุรป เช่น ประเทศโปแลนด์และประเทศฮงัการี มีการเพิ่มก าลงัการผลติ ซึง่ประเทศ
ในสหภาพยโุรปมีข้อได้เปรียบในการยกเว้นภาษีน าเข้า ในขณะท่ีประเทศเวียดนามนา่จะยงั
ไมม่ีศกัยภาพเพียงพอในการสง่ออกเมื่อเทียบกบัประเทศไทย  

 อยากทราบความคืบหน้าของ Brexit ว่าจะมีผลกระทบในการส่งออกไก่ของประเทศ
ไทยอย่างไร 

 ปัจจบุนั ประเทศองักฤษมีปริมาณน าเข้าไก่จากประเทศไทยคอ่นข้างมาก ในกรณีที่ประเทศ
องักฤษออกจากการเป็นสมาชิกสหภาพยโุรป จะท าให้ประเทศในสหภาพยโุรปต้องเสยีภาษี
น าเข้า ซึง่ท าให้การสง่ออกไก่ของประเทศไทยมีแนวโน้มวา่นา่จะดีขึน้  

 บริษัทฯ มีการ diversify ตลาดส่งออกอย่างไร 
 การสง่ออกไปประเทศญ่ีปุ่ นน่าจะยงัเติบโตได้ ในขณะที่สหภาพยโุรปมีแนวโน้มทรงตวัหรือ

อาจจะเพิ่มขึน้เลก็น้อย ประเทศอื่นๆ เช่น ประเทศจีน มีแนวโน้มเติบโตอยา่งตอ่เนื่องจากปีที่
แล้ว โดยกลุม่ประเทศตะวนัออกกลางมีความเป็นไปได้ที่จะสง่ออกในปีนี ้

คุณรุ่งเรือง เงางามรัตน์ 
ผู้ถอืหุ้น 

บริษัทฯ มีสัดส่วนการส่งออกไปประเทศจีนจ านวนเท่าไหร่ 

นพ.อนนัต์ ศิริมงคลเกษม 
ประธานกรรมการบริหาร 

บริษัทฯ สง่ออกไก่ไปประเทศจีน คิดเป็น 15% ของปริมาณการสง่ออกทัง้หมดของปี 2561 

 คู่แข่งส าคัญในการส่งออกไปประเทศจีนคือบริษัทใด 
 บริษัทในประเทศไทยที่สามารถสง่ออกไปประเทศจีนมีเพียง 7 บริษัท จึงไม่น่าจะเป็นคูแ่ขง่

กนัเอง 
 ประเทศจีนมีโควต้าในการน าเข้าไก่หรือไม่ 
 ไมม่ีโควต้า 

คุณอภสิทิธ์ิ บูรณกานนท์ 
ผู้ถอืหุ้น 

โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) มีผลกระทบกับอุตสาหกรรมไก่อย่างไร 
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นพ.อนนัต์ ศิริมงคลเกษม 
ประธานกรรมการบริหาร 

โรคอหิวาต์แอฟริกาในสกุรจะแพร่ระบาดเฉพาะสกุรด้วยกนัเท่านัน้ รวมทัง้ไม่แพร่ระบาดสู่
มนษุย์ ซึ่งท าให้ supply สกุรน่าจะลดลง ซึ่งน่าจะท าให้ความต้องการเนือ้สตัว์ประเภทอื่นๆ 
เพิ่มขึน้ เช่น เนือ้ไก่  

คุณรุ่งเรือง เงางามรัตน์ 
ผู้ถอืหุ้น 

ยอดขายรวมที่คาดว่าจะเติบโต 6-7% ต่อปี เพิ่มขึน้ในด้านปริมาณหรือมูลค่า 

นพ.อนนัต์ ศิริมงคลเกษม 
ประธานกรรมการบริหาร 

เพิ่มขึน้ในด้านมลูคา่ (บาท) 

 ยอดขายของบริษัทฯ ผันผวนตามฤดูกาลหรือไม่ 
 ยอดขายในไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 3 มกัจะสงูกว่าไตรมาสอื่น เนื่องจาก ประเทศญ่ีปุ่ น 

ซึง่เป็นประเทศหลกัที่น าเข้าไก่จากไทยปิดงบปีในเดือนมีนาคม ท าให้ค าสัง่ซือ้ในชว่งปลายปี
และต้นปีไมส่งูมากนกั 

คุณอภสิทิธ์ิ บูรณกานนท์ 
ผู้ถอืหุ้น 

ก าลังการผลิตของโรงงานแห่งใหม่มีจ านวนเท่าไหร่ 

นพ.อนนัต์ ศิริมงคลเกษม 
ประธานกรรมการบริหาร 

โรงงานแหง่ใหมม่ีก าลงัเชือดไก่ 150,000 ตวัตอ่วนั 

 จากการขยายโรงงานแปรรูปไก่แห่งใหม่ บริษัทฯ ต้องสร้างโรงงานอาหารสัตว์แห่ง
ใหม่ หรือเพิ่มก าลังการผลิตอาหารสัตว์จากโรงงานเดิม 

 น่าจะสร้างโรงงานผลิตอาหารสตัว์แห่งใหม ่โดยมีก าลงัการผลิตใกล้เคียงกบัโรงงานอาหาร
สตัว์เดิม 

คุณรุ่งเรือง เงางามรัตน์ 
ผู้ถอืหุ้น 

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีก าลังเชือดไก่กี่ตัวต่อวัน 

นพ.อนนัต์ ศิริมงคลเกษม 
ประธานกรรมการบริหาร 

140,000 ตวัตอ่วนั 

 บริษัทฯ มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ นอกเหนือจากไก่สดแช่แข็งและไก่แปรรูป
ปรุงสุกหรือไม่ 

 บริษัทฯ มีการลงทุนในบริษัทร่วมทุนทัง้ 2 แห่ง เพื่อพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ รองรับตลาด
สง่ออกที่เติบโตตอ่เนื่อง 

เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซกัถามเพิ่มเติม เลขานกุารฯ จึงแจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า บริษัทฯ จะเผยแพร่
รายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทัง้แจ้งผ่านระบบ
สารสนเทศของตลาดหลกัทรัพย์ฯ ภายใน 14 วนั หากผู้ ถือหุ้นมีความเห็นหรือข้อสงสยัเพิ่มเติม สามารถแจ้งเลขานุการบริษัท 
ภายใน 1 เดือนนบัจากวนัประชุม และในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ในครัง้ต่อๆ ไป บริษัทฯ จะไม่มีวาระพิจารณา
รับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น  

จากนัน้ ประธานฯ จึงกลา่วปิดการประชุม และขอบคณุผู้ ถือหุ้นทกุท่าน ที่ได้ให้ความไว้วางใจและให้การสนบัสนนุตอ่
กิจการของบริษัทฯ ตลอดมา 
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อนึ่ง หลงัจากเร่ิมการประชุมฯ ได้มีผู้ ถือหุ้นทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมเพิ่มขึน้  โดยมีผู้ ถือหุ้นมาประชุมรวม 
ทัง้สิน้ 293 ราย รวมเป็นจ านวนหุ้นทัง้สิน้ 896,804,405 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.53 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด 

ปิดประชุม เวลา 10.50 น. 

 

 

 

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

                            (นายประสทิธ์ิ ศิริมงคลเกษม) 
            ประธานท่ีประชมุ 

 

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

           (ดร.จฑุามาส อิงโพธ์ิชยั) 
               ผู้บนัทกึการประชมุ 
 
 


