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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560
บริษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------วันที่ประชุม

วันพุธที่ 5 เมษายน 2560

สถานที่ประชุม

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

ผู้เข้ าร่ วมประชุม

ผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุม 492
- มาประชุมด้ วยตนเอง 77
- โดยการมอบฉันทะ
415
ผู้ถือหุ้นที่ไม่มาประชุม 4,844
รวมผู้ถือหุ้นทังหมด
้
5,336

กรรมการ
ที่เข้ าร่ วมประชุม

1. นายประสิทธิ์
2. นายวิรัช
3. นายแพทย์อนันต์
4. นายแพทย์สาธิต

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

นายธนาธิป
นางสมสิริ
นางสาววรรณี
นายสุจิน

นายอาพล

ราย
ราย
ราย
ราย
ราย

จานวนหุ้น 903,036,027
จานวนหุ้น 355,786,658
จานวนหุ้น 547,249,369
จานวนหุ้น 350,784,973
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

72.02
28.38
43.65
27.98
100.00

ศิริมงคลเกษม
ศิริมงคลเกษม
ศิริมงคลเกษม

ประธานกรรมการบริ ษัท
รองประธานกรรมการบริ ษัท และกรรมการผู้จดั การ
กรรมการบริ ษัท ประธานคณะกรรมการบริ หาร
รองกรรมการผู้จดั การอาวุโส และผู้บริ หารสูงสุดด้ านการเงิน
กรเณศ
กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และประธานคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
เหตระกูล
กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
และกรรมการตรวจสอบ
พิเชษฐวณิชย์โชค กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
อิงโพธิ์ชยั
กรรมการบริ ษัท
ศิริมงคลเกษม
กรรมการบริ ษัท
ศิริมงคลเกษม
กรรมการบริ ษัท
จานงค์วฒ
ั น์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4663

สักขีพยาน
อาสาสมัครจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น (คุณศรัชฌ์ สุขเจริ ญยิ่งยง)
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 หารและผู้สอบบัญชี ที่เข้ าร่วม
ประชุม และได้ แจ้ งว่ามีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าประชุมด้ วยตนเองจานวน 69 ราย และด้ วยการมอบฉันทะจานวน 411 ราย รวมทังสิ
้ ้น 480 ราย
นับ จ านวนหุ้น รวมกัน ได้ ทัง้ สิน้ 902,664,814 หุ้น คิ ด เป็ น ร้ อยละ 71.99 ของจ านวนหุ้น ที่ จาหน่า ยได้ แล้ ว ทัง้ หมดของบริ ษัทฯ
ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ดร.จุฑามาส อิงโพธิ์ชยั จึงได้ เชิญประธานฯ กล่าวเปิ ดประชุม
นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม ประธานกรรมการบริ ษัท ทาหน้ าที่เป็ นประธานในที่ประชุม กล่าวต้ อนรับผู้ถือหุ้นและกล่าวเปิ ดประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560 และได้ มอบหมายให้ ดร.จุฑามาส อิงโพธิ์ชยั เลขานุการบริ ษัท ทาหน้ าที่เป็ นเลขานุการในที่ประชุม
และดาเนินการพิจารณาเรื่ 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 เพื่อใช้ ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบ
ฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุ้นที่มี หรื อเท่ากับจานวนหุ้นที่ได้ รับมอบฉันทะมาโดยให้ ถือว่าหนึง่ หุ้นเท่ากับหนึง่ เสียง
ผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะ สามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้ วย หรื อไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง โดยทาเครื่ องหมายในช่อง
เห็นด้ วย หรื อไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง ตามที่ต้องการเพียงช่องเดียวในบัตรลงคะแนนให้ ตรงตามระเบียบวาระ
การลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ หากผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้ วย” หรื อ
“งดออกเสียง” ขอให้ ทาเครื่ องหมายในบัตรลงคะแนน แล้ วยกมือขึ ้น เพื่อที่เจ้ าหน้ าที่จะไปรับบัตรลงคะแนนมาบันทึกในการ
นับคะแนนเสียงต่อไป

วิธีการนับคะแนนเสียง





บริ ษัทฯ ใช้ ระบบ Barcode ในการนับคะแนนเสียง
ในการนับคะแนนเสียง บริ ษัทฯ จะนาบัตรลงคะแนนที่ผ้ ถู ือหุ้นออกเสียง ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง มาหักออกจากจานวน
เสียงทังหมดที
้
่เข้ าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้ วยในระเบียบวาระนันๆ
้
บริ ษัทฯ คานวณการนับฐานคะแนนเสียงในมติประเภทต่างๆ ดังนี ้
- กรณีใช้ มติเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน บริ ษัทฯ จะไม่นาคะแนนงดออกเสียงมา
นับเป็ นฐานคะแนน
- กรณีใช้ มติสองในสามของผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุม และมติสามในสีข่ องผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุม บริ ษัทฯ จะนาคะแนน
งดออกเสียงมานับเป็ นฐานคะแนน
- กรณีที่ผ้ เู ข้ าร่ วมประชุมที่เป็ นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้ ออกเสียงลงคะแนนไว้
ล่วงหน้ าในหนังสือมอบฉันทะแล้ ว ผู้รับมอบฉันทะจะไม่ได้ รับบัตรลงคะแนนหลังจากการลงทะเบียน เนื่องจากบริ ษัทฯ
ได้ ทาการบันทึกคะแนนเสียงตามที่ผ้ ถู ือหุ้นกาหนด ณ ตอนลงทะเบียนแล้ ว



สาหรับผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะกลับก่อนหรื อไม่อยู่ในห้ องประชุมในวาระใด สามารถใช้ สิทธิของท่านได้
โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้ าให้ กบั เจ้ าหน้ าที่บริ ษัทฯ ประจาแถวในห้ องประชุม
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การแจ้ งผลการลงคะแนนเสียง






ในแต่ละวาระ บัตรลงคะแนนสาหรับวาระก่อนหน้ าจะไม่นามานับคะแนนเสียงอีกในแต่ละระเบียบวาระ บริ ษัทฯ จะแจ้ งผล
การลงคะแนนเสียง และแสดงผลการลงคะแนนเสียง บนจอภาพตามจุดต่างๆ ให้ ที่ประชุมทราบ
คะแนนเสียงของจานวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้ าห้ องประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ
ฉันทะ ทาให้ จานวนผู้เข้ าร่วมประชุมในแต่ละวาระเปลีย่ นแปลงไปได้
หลังจากปิ ดการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บัตรลงคะแนนสาหรับวาระก่อนหน้ าจะไม่นามานับคะแนนเสียงอีก

คาถามและการเสนอความคิดเห็น




ก่อนลงมติในแต่ละวาระ หากผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะ ประสงค์ที่จะแสดงความคิดเห็น หรื อซักถามเพิ่มเติมในประเด็นที่
เกี่ยวข้ องกับระเบียบวาระนันๆ
้ ขอให้ ยกมือขึ ้น และเมื่อประธานฯ อนุญาตแล้ ว ขอให้ แจ้ ง ชื่อและนามสกุล พร้ อมระบุว่า
เป็ นผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะ ให้ ที่ประชุมทราบก่อนทุกครัง้
ในกรณีที่ความคิดเห็นหรื อคาถามไม่เกี่ยวข้ องกับวาระที่กาลังอยู่ในระหว่างการพิจารณา ขอความกรุ ณาให้ ผ้ ถู ือหุ้นหรื อ
ผู้รับมอบฉันทะเสนอความเห็นหรื อซักถามในวาระที่เกี่ยวข้ องหรื อวาระพิจารณาเรื่ องอื่น ๆ

จากการที่ บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ท่านผู้ถือหุ้น สามารถส่งคาถามที่เกี่ยวกับการประชุม และ/หรื อ ระเบียบวาระการประชุม เป็ น
การล่วงหน้ า ตังแต่
้ วนั ที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2559 บริ ษัทฯ ขอแจ้ งว่า ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดส่งคาถามมายังบริ ษัทฯ
เป็ นการล่วงหน้ า
จากนันเลขานุ
้
การฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการลงคะแนนสียงและการนับคะแนนเสียง
เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง จึงได้ เชิญผู้ถือหุ้น คือ คุณศรัชฌ์ สุขเจริ ญยิ่งยง อาสาสมัคร เข้ าร่วมเป็ นสักขีพยานและทา
หน้ าที่ช่วยดูแล และตรวจสอบการนับคะแนน ให้ เป็ นไปอย่างถูกต้ องและโปร่งใส
จากนันที
้ ่ประชุมได้ เริ่ มพิจารณาเรื่ องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมตามลาดับดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจาปี 2559
เลขานุการฯ ขอให้ ที่ประชุมฯ พิจารณารับรองรายงานการประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน
2559 รายละเอียดปรากฏ ตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 1 ของหนังสือเชิญประชุม
จากนัน้ เลขานุการฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรื อซักถาม เลขานุการฯ จึงได้ เสนอให้ ที่ประชุมฯ พิจารณาลงมติรับรองรายงานการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559
มติ

ที่ประชุมฯ ได้ พิจารณารายละเอียดของรายงานการประชุมดังกล่าวแล้ ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 ด้ วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี ้
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มติท่ ลี ง

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

ร้ อยละของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถอื
หุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

902,760,417
0
0
0

100.00
0.00
0.00

วาระที่ 2 รายงานผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ประจาปี 2559
เลขานุการฯ ชีแ้ จงต่อที่ประชุมฯ ว่า บริ ษัทฯ ได้ จัดทารายงานผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ประจาปี 2559 ตามรายละเอียดซึ่ง
ปรากฏอยู่ในรายงานประจาปี 2559 (ในรู ปแบบซีดี) ที่ได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุมแล้ ว และได้ เชิญให้ ผ้ ถู ือหุ้น
รับชมวีดิทศั น์สรุปผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ประจาปี 2559 (- วีดิทศั น์ สรุปผลการดาเนินงานฯ -)
จากนัน้ เลขานุการฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น
ผู้ถือหุ้นได้ แสดงความคิดเห็นและซักถาม สรุปได้ ดงั นี ้
คุณอนุ ว่ องสารกิจ
ผู้ถอื หุ้น

การขยายตัวของรายได้ ท่ ีขยายตัวแค่ 1% เพราะสาเหตุใด

นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม
ประธานกรรมการบริ หาร

รายได้ รวมของบริ ษัทฯ ยังคงขยายตัวได้ แม้ วา่ ปี ที่ผา่ นมาภาวะเศรษฐกิจโดยรวมยังไม่ดีขึ ้น
มากนัก โดยตลาดส่งออกไก่ในหลายประเทศยังคงประสบปั ญหา แต่ประเทศที่นาเข้ าหลัก
ของประเทศไทย คือ ญี่ปนุ่ และสหภาพยุโรป โดยเฉพาะญี่ปนมี
ุ่ อตั ราการเติบโตค่อนข้ างดี
แม้ ว่ า สหภาพยุโ รปจะมี ปั ญ หาด้ า นสภาวะเศรษฐกิ จ โดยรวม และอัต ราแลกเปลี่ ย น
ขณะเดียวกันอุตสาหกรรมไก่ในประเทศไทยมีการแข่งขันสูง ทาให้ หลายบริ ษัทมีการเพิ่ม
กาลังการผลิตและแข่งขันด้ านการขายมากขึ ้น
บริษัทฯ ได้ เพิ่มกาลังการผลิตขึน้ หรือไม่ เพื่อรองรับในปี นีท้ ่ มี ีแนวโน้ มว่ าจะดีขึน้
บริ ษัทฯ มีโครงการขยายกาลังการผลิตโดยใช้ ระยะเวลา 3-5 ปี ในปี ที่ผ่านมามีการเตรี ยม
กาลังการผลิตในส่วนของอาหารสัตว์ และการขยายฟาร์ มเพิ่มเติม ส่วนปั จจุบนั อยู่ระหว่าง
การขยายโรงชาแหละเพื่อรองรับการผลิตที่เพิ่มขึ ้น
สินค้ าบริษัทฯ เน้ นแปรรูปและส่ งไก่ สด จะมีแนวโน้ มขยายไปส่ งไก่ แช่ แข็งหรือไม่
ผลิตภัณฑ์ ของบริ ษัทฯ เป็ นไก่แช่แข็งอยู่แล้ ว ซึ่งมีทงั ้ ผลิตภัณฑ์ สินค้ าแปรรู ป และไก่สด
แช่แข็ง
ปี ที่ผ่านมาด้ านต้ นทุนการผลิตของสินค้ าค่ อนข้ างต่า ปี นีม้ ีการวางแผนไว้ อย่ างไร
ต้ นทุนการผลิตในปี นี ้ คาดการณ์ว่าไม่น่าจะแตกต่างจากปี ที่แล้ ว โดยบริ ษัทฯ มีการสารอง
วัตถุดิบตามกาลังการผลิตที่จะขยายเพิ่มขึ ้น
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เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรื อซักถามเพิ่มเติม เลขานุการฯ สรุ ปว่า ที่ประชุมฯ รับทราบผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ
ประจาปี 2559
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
เลขานุการฯ ขอเสนอให้ ที่ประชุมฯ พิจารณาอนุมตั ิงบการเงิน ซึง่ ประกอบด้ วย งบแสดงฐานะการเงิน และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามที่แสดงไว้ ในรายงานประจาปี (สิ่งที่สง่ มาด้ วย 2: CD รายงานประจาปี 2559 หมวด
“งบการเงิน” หน้ า 173) ทีไ่ ด้ จดั ส่งให้ กบั ท่านผู้ถือหุ้น พร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ ว สรุปได้ ดงั นี ้




ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษัท จีเอฟพีที และบริ ษัทย่อย มีสินทรัพย์รวม จานวน 16,160 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 1,184 ล้ านบาท
หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 7.91 จากปี 2558 มีหนี ้สินรวม จานวน 5,381 ล้ านบาท ลดลง 152 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 2.74 จาก
ปี 2558 และมีสว่ นของผู้ถือหุ้นรวม จานวน 10,779 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 1,336 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 14.15
สาหรับผลการดาเนินงานปี 2559 บริ ษัทฯ มีรายได้ จากการขาย 16,693 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 227 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ
1.38 มีกาไรสุทธิ รวม 1,644 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 449 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 37.56 และมีกาไรต่อหุ้น เท่ากับ 1.31 บาท
ดังรายละเอียดที่ได้ กล่าวไว้ ในวีดิทศั น์ สรุปผลการดาเนินงานฯ ในวาระที่ 2

จากนัน้ เลขานุการฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น
ผู้ถือหุ้นได้ แสดงความคิดเห็นและซักถาม สรุปได้ ดงั นี ้
คุณอนุ ว่ องสารกิจ
ผู้ถอื หุ้น

โควตาการส่ งไก่ ไปสหภาพยุโรปของประเทศไทยเต็มแล้ วหรือไม่

นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม
ประธานกรรมการบริ หาร

โควตารวมไก่ปรุ งสุกของสหภาพยุโรปที่ ประเทศไทยได้ รับทังหมด
้
160,000 ตัน ซึ่งปั จจุบนั
โควตาเต็มหมดแล้ ว
งบการเงิ น ปี ที่ ผ่ า นมาบริ ษั ท ฯ มี อ สั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ส่ ว นของที่ ดิ น เพิ่ ม ขึ น้ เพราะ
สาเหตุใด

คุณธีระศักดิ์ เปี่ ยมสุภคั พงศ์
ผู้อานวยการฝ่ ายตรวจสอบภายใน

ช่วง 2-3 ปี ที่ผ่านมาบริ ษัทฯ มีการขยายกิจการด้ านฟาร์ มเลี ้ยงไก่ และในส่วนอื่นๆ ทาให้
ในส่วนของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เพิ่มขึ ้นตามลาดับ
จากข้ อมูล บริษัทฯ มีส่วนของการปลูกยางพาราด้ วยหรือไม่

นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม
ประธานกรรมการบริ หาร

บริ ษัทฯ ไม่ได้ ปลูกยางพาราเป็ นธุรกิจหลัก แต่ในการก่อสร้ างฟาร์ มแต่ละแห่งต้ องใช้ พืน้ ที่
ค่อนข้ างมาก จึงใช้ พืน้ ที่ว่างอยู่ให้ เป็ นประโยชน์ และลักษณะต้ นยางพารานัน้ เมื่อปลูก
รวมๆ กัน จะมีความหนาแน่นสามารถใช้ เป็ น Buffer Zone ป้องกันลมและฝุ่ นที่จะเข้ ามาใน
ฟาร์ มซึง่ มีผลต่อการเลี ้ยงไก่ได้
การคืนหนีส้ ินเงินกู้ระยะยาว สาเหตุเพราะบริ ษัทฯ มีความมั่นคงทางการเงิน หรื อ
ว่ าครบกาหนดชาระหนี ้
โครงสร้ างทางการเงินของบริ ษัทฯ อัตราส่วนของหนี ้ต่อทุนอยูท่ ี่ประมาณ 0.5 ซึ่งเรามีฐานะ
ทางการเงินที่มนั่ คงมาก การคืนเงินกู้ระยะยาวเป็ นไปตามเงื่อนไขของการกู้ในทุกรายการ
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อัตราแลกเปลี่ยนปี ที่แล้ วค่ าเงินบาทอ่ อนจึงทาให้ บริ ษัทฯ ได้ กาไร แต่ ปีนี ค้ ่ าเงิน
บาทน่ าจะค่ อนข้ างแข็ง บริษัทฯ มีมาตรการป้ องกันอย่ างไร
บริ ษัทฯ มีการประกันความเสี่ยงเรื่ องของอัตราแลกเปลี่ยนในทุกๆ ปี โดยในปี นีเ้ ชื่ อว่า
บริ ษัทฯ ไม่น่าจะมีปัญหาในการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ส่วนเรื่ องของกาไรเนื่องจาก
อัตราแลกเปลีย่ นที่มีความผันผวนจึงยากต่อการคาดการณ์ ณ ตอนนี ้
สอบถามรายละเอียดของกาไรจากการลงทุนในบริษัทร่ วมของบริษัทฯ
บริ ษัทฯ มีบริ ษัทร่วม 2 บริ ษัท คือ บริ ษัท แมคคีย์ ฟูด้ เซอร์ วิสเซส (ประเทศไทย) จากัด หรื อ
McKey และบริ ษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จากัด หรื อ GFN
คุณธีระศักดิ์ เปี่ ยมสุภคั พงศ์
ผู้อานวยการฝ่ ายตรวจสอบภายใน

มีการแสดงข้ อมูลผลประกอบการของบริ ษัทร่ วมทังสอง
้
ภายในรายงานประจาปี หัวข้ องบ
การเงิ น หน้ า 213 โดย McKey มี ผ ลประกอบการอยู่ที่ 481 ล้ า นบาท ส่ว น GFN มี ผ ล
ประกอบการอยูท่ ี่ 278 ล้ านบาท
บริษัทร่ วมทัง้ 2 บริษัท ประกอบกิจการอะไร

นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม
ประธานกรรมการบริ หาร

ธุรกิจหลักของ McKey เป็ นการนาเนื ้อไก่จาก GFPT ไปผลิตเป็ นสินค้ าบริ โภค โดยมีลกู ค้ า
หลัก คือ แมคโดนัลด์ทงในประเทศไทย
ั้
สิงคโปร์ และญี่ ปนุ่ นอกจากนี ้ยังมีลกู ค้ าทัว่ ไปใน
ญี่ปนและยุ
ุ่
โรป ส่วน GFN เป็ นโรงเชือดและแปรรู ปสินค้ าเพื่อส่งออกไปยังตลาดญี่ ปนและ
ุ่
ยุโรป
GFN ไม่ ได้ เป็ นคู่แข่ งกับ GFPT แต่ เป็ นคู่ค้าใช่ หรือไม่
เป็ นคูค่ ้ าที่เกื ้อหนุนกัน

เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรื อซักถามเพิ่มเติม เลขานุการฯ จึงเสนอให้ ที่ประชุมฯ พิจ ารณาลงมติอนุมตั ิงบแสดงฐานะ
การเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
มติ

ที่ ป ระชุม ฯ ได้ พิจ ารณาแล้ ว มี ม ติ อ นุมัติ ง บแสดงฐานะการเงิ น และงบกาไรขาดทุน เบ็ด เสร็ จ สาหรั บ ปี สิน้ สุดวันที่
31 ธันวาคม 2559 ตามที่เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมี
รายละเอียดดังนี ้
มติท่ ลี ง
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
902,070,417
0.00
964,600
0.00

ร้ อยละของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถอื
หุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
100.00
0.00
0.00
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วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ ายเงินปั นผลจากผลการดาเนินงาน ประจาปี 2559
เลขานุการฯ เสนอให้ ที่ประชุมฯ พิจารณาเรื่ องการจ่ายเงินปั นผลจากผลการดาเนินงาน ประจาปี 2559 ซึ่งผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริ ษัท โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
 บริ ษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่เกินร้ อยละ 50 ของกาไรสุทธิ ของงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักเงินสารองต่างๆ
ทุกประเภทที่กฎหมายและบริ ษัทฯ ได้ กาหนดไว้ โดยมีเงื่อนไขว่าการจ่ายเงินปั นผลจะขึ ้นอยู่กับกระแสเงินสด สภาพคล่อง
แผนการลงทุนของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย รวมทังสภาวะเศรษฐกิ
้
จโดยรวม

ในปี 2559 บริ ษัทฯ มีกาไรสุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จานวน 512,586,612.93 บาท หรื อ กาไรต่อหุ้นเท่ากับ 0.41 บาท
และไม่มียอดขาดทุนสะสม ประกอบกับบริ ษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปั นผลได้ และเมื่อพิจารณาถึงแผนการ
ลงทุนในโครงการต่างๆ ของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยแล้ ว เห็นว่าบริ ษัทฯ สมควรที่จะจ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินสดให้ กับผู้ถือหุ้น
สามัญ ประจาปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท (สามสิบสตางค์) รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้นจานวน 376,146,300 บาท คิดเป็ นร้ อยละ
73.38 ของกาไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งสูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัทฯ โดยบริ ษัทฯ จะจ่ายเงินปั น
ผลจากกาไรสะสมที่ยงั ไม่ได้ จดั สรร ที่ได้ รับสิทธิยกเว้ นภาษี เงินได้ นิติบคุ คล (BOI) ทังจ
้ านวน ผู้ถือหุ้นที่ได้ รับเงินปั นผลจะไม่ถกู
หักภาษี ณ ที่จ่าย และไม่สามารถขอเครดิตภาษี เงินปั นผลคืนได้

บริ ษัทฯ กาหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปั นผล ในวันที่ 9 มีนาคม 2560 (Record Date) และให้ รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225
ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่
10 มีนาคม 2560 และกาหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 28 เมษายน 2560
จากนัน้ เลขานุการฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น
ผู้ถือหุ้นได้ แสดงความคิดเห็นและซักถาม สรุปได้ ดงั นี ้
คุณอนุ ว่ องสารกิจ
ผู้ถอื หุ้น

ในปี นี ้ บริ ษั ท ฯ มี รายได้ เ พิ่ ม ขึน้ และก าไรเพิ่ ม ขึน้ พอสมควร สาเหตุ ใ ด Payout
Ratio จึงลดลง

นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม
ประธานกรรมการบริ หาร

ผลกาไรทัง้ หมดเป็ นของงบการเงิ นรวม ซึ่งประกอบด้ วยบริ ษัทย่อย และบริ ษัทร่ วมของ
บริ ษัทฯ ถ้ าดูการจ่ายปั นผลจากงบเฉพาะกิจการ อัตราส่วนการจ่ายเงินปั นผลไม่ได้ ลดลง
ซึง่ การจ่ายปั นผลดังกล่าว คณะกรรมการมีความเห็นว่าเหมาะสมแล้ ว โดยพิจารณาจาก
อีก 2-3 ปี ข้างหน้ า จะมีการสร้ างโรงงานชาแหละ และโรงงานแปรรูปปรุงสุก ที่จงั หวัดชลบุรี
ใช้ เงินลงทุนทังโครงการประมาณ
้
5,000 ล้ านบาท คาดว่าเมื่อแล้ วเสร็ จจะทาให้ บริ ษัทฯ มี
การชาแหละ จากเดิม 130,000-140,000 ตัว/วัน เพิ่มขึ ้นเป็ น 300,000 ตัว/วัน
บริ ษั ท จี เ อฟ ฟูด ส์ จ ากัด จะสร้ างโรงงานผลิตลูกชิ น้ ไส้ ก รอกเพิ่ มเติม ใช้ เ งิ น ลงทุนทัง้
โครงการประมาณ 350-400 ล้ านบาท
บริ ษัท เอ็ม. เค. เอส. ฟาร์ ม จากัด ที่เลี ้ยงไก่เนื ้อป้อนให้ กับ GFPT และ GFN มีการขยาย
กาลังการผลิต โดยการสร้ างฟาร์ มเพิ่ม ซึ่งดาเนินการตังแต่
้ 2 ปี ที่ผ่านมา และปั จจุบนั ยัง
สร้ างเพิ่มต่อไปอีก โดยใช้ เงินลงทุนในการขยายฟาร์ มอยูท่ ี่ประมาณ 1,500-2,000 ล้ านบาท
การขยายโรงงานอาหารสัตว์ เพื่อรองรับฟาร์ มที่ขยายเพิ่มขึ ้น
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ซึ่งทังหมดเป็
้
นการใช้ เงินลงทุนจานวนมาก บริ ษัทฯ จาเป็ นที่จะต้ องสารองเงินทุนเพื่อขยาย
กิจการดังที่กล่าวมา
โครงการทัง้ หมดจะแล้ วเสร็จเมื่อไหร่
อีกประมาณ 3-5 ปี ข้ างหน้ า โดยจะทยอยค่อยๆ เสร็ จในแต่ละโครงการ
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรื อซักถามในวาระนี ้ เลขานุการฯ จึงเสนอให้ ที่ประชุมฯ พิจารณาลงมติอนุมตั ิการจ่ายเงินปั น
ผลจากผลการดาเนินงาน ประจาปี 2559
มติ

ที่ประชุมฯ ได้ พิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลจากผลการดาเนินงาน ประจาปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.30
บาท รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้นจานวน 376,146,300 บาท ตามที่เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี ้
มติท่ ลี ง
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

ร้ อยละของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถอื
หุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

903,031,026
4,000
0.00
0.00

99.9996
0.0004
0.00

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประจาปี 2560
เลขานุการฯ แจ้ งให้ ที่ประชุมฯ ทราบว่า ในปี 2560 นี ้ มีกรรมการบริ ษัทที่ต้องออกจากตาแหน่งตามวาระจานวน 3 ท่าน ดังนี ้
(1) นายแพทย์อนันต์ ศิริมงคลเกษม
ตาแหน่ง กรรมการบริษัท
(2) นางสมสิริ
อิงโพธิ์ชยั
ตาแหน่ง กรรมการบริษัท
(3) นายปารเมศ
เหตระกูล
ตาแหน่ง กรรมการอิสระ
 บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถ
ู ือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัทล่วงหน้ า ตังแต่
้ วนั ที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง
วันที่ 30 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา เมื่อพ้ นกาหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ ว พบว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับเลือกตัง้
เป็ นกรรมการ มายังบริ ษัทฯ
 คณะกรรมการสรรหาและพิจ ารณาค่า ตอบแทน (ซึ่ง ไม่รวมกรรมการผู้มี ส่ว นได้ เ สีย ) ได้ ด าเนินการพิจ ารณาคุณสมบัติ ข อง
กรรมการบริ ษัท และกรรมการอิสระ ตามขันตอนการสรรหา
้
ซึ่งหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ปรากฏอยู่ในหมวด “การกากับ
ดูแลกิจการ” ของรายงานประจาปี ที่ได้ จดั ส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี ้ (สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 2: CD รายงาน
ประจ าปี 2559 หน้ า 96) และพิ จ ารณาถึ ง ความเหมาะสม ที่ จ ะเป็ น ประโยชน์ สูง สุด แก่ ก ารด าเนิ น งานของบริ ษัท ฯ ตาม
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริ ษัท ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ
 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึง
่ ไม่มีกรรมการผู้มีสว่ นได้ เสียในวาระนี ้ ได้ เสนอให้ พิจารณาเลือกตังกรรมการ
้
ที่ต้องออกจากตาแหน่งตามวาระทัง้ 3 ท่าน กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึง่ ดังนี ้
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(1) นายแพทย์อนันต์ ศิริมงคลเกษม กลับเข้ าดารงตาแหน่ง กรรมการบริษัท อีกวาระหนึง่
(2) นางสมสิริ
อิงโพธิ์ชยั
กลับเข้ าดารงตาแหน่ง กรรมการบริษัท อีกวาระหนึง่
(3) นายปารเมศ
เหตระกูล
กลับเข้ าดารงตาแหน่ง กรรมการอิสระ อีกวาระหนึง่
รายละเอียดประวัติ ผลงาน และข้ อมูลของกรรมการทัง้ 3 ท่าน ที่เสนอเพื่อแต่งตังทดแทนกรรมการที
้
่ต้องออกจากตาแหน่งตาม
วาระ ปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 3 ที่สง่ มาพร้ อมกันนี ้
ทังนี
้ ้ กรรมการที่ได้ รับการเสนอชื่อ กลับเข้ าดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการอิสระ คือ นายปารเมศ เหตระกูล มีคณ
ุ สมบัติตามคา
นิยามกรรมการอิสระที่บริ ษัทฯ ได้ กาหนดไว้ ซึ่งเข้ มกว่าข้ อกาหนดขันต
้ ่าของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สง่ มาด้ วย 4 โดยกรรมการอิสระ ที่ได้ เสนอให้ กลับเข้ าดารง
ตาแหน่ง ยังคงสามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ และให้ ความเห็นได้ อย่างเป็ นอิสระ

จากนัน้ เลขานุการฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น
เมื่อไม่มี ผ้ ูถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรื อซักถามในวาระนี ้ เลขานุการฯ จึงได้ เสนอให้ ที่ประชุมฯพิจารณาลงมติอนุมตั ิเลือกตัง้
กรรมการทีละท่าน
มติ

ที่ประชุมฯ ได้ พิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิแต่งตังกรรมการที
้
่ครบกาหนดออกตามวาระ 3 ท่าน ได้ แก่ นายแพทย์อนันต์
ศิริมงคลเกษม นางสมสิริ อิงโพธิ์ชยั และนายปารเมศ เหตระกูล กลับเข้ าเป็ นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึง่ ตามที่ได้ เสนอ
ข้ างต้ น โดยได้ ดาเนินการลงมติเลือกกรรมการเป็ นรายบุคคล ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี ้
(1) นายแพทย์ อนันต์ ศิริมงคลเกษม กลับเข้ าดารงตาแหน่ ง กรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง
มติท่ ลี ง
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

ร้ อยละของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถอื
หุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

821,706,380
81,325,647
4,000
0

90.99
9.01
0.00

(2) นางสมสิริ อิงโพธิ์ชัย กลับเข้ าดารงตาแหน่ ง กรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง
มติท่ ลี ง
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
882,509,487
20,526,540
0
0

ร้ อยละของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถอื
หุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
97.73
2.27
0.00
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(3) นายปารเมศ เหตระกูล กลับเข้ าดารงตาแหน่ ง กรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง
มติท่ ลี ง
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

ร้ อยละของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถอื
หุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

899,736,027
3,300,000
0
0

99.63
0.37
0.00

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2560
เลขานุการฯ แจ้ งให้ ที่ประชุมฯ ทราบว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ พิจารณาตามหลักเกณฑ์ และความ
เหมาะสมประการต่างๆ และได้ เ ปรี ยบเที ยบเคียงกับ อัตราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน (เกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหาร) จึงมีความเห็นสมควรให้ คงไว้ ในอัตราเดิม ตามที่ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559 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 อซักถามเพิ่มเติม เลขานุการฯ จึงได้ เสนอให้ ที่ประชุมฯ พิจารณาลงมติอนุมตั ิค่าตอบแทน
กรรมการ ประจาปี 2560 โดยวาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
มติ

ที่ประชุมฯ ได้ พิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2560 ตามที่เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สองในสามของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุม โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
มติท่ ลี ง
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

ร้ อยละของจานวนเสียงทัง้ หมด
ของผู้ถอื หุ้นซึ่งมาประชุม

901,959,427
1,076,600
0
0

99.88
0.12
0.00
0.00
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วาระที่ 7 พิจารณาแต่ งตัง้ และกาหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจาปี 2560
เลขานุการฯ เสนอให้ ที่ประชุมฯ พิจารณาเรื่ องการแต่งตังและก
้
าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจาปี 2560 ซึ่งคณะกรรมการ
บริ ษัทได้ พิจารณาตามความเห็นและข้ อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ได้ พิจารณากลัน่ กรองอย่างเหมาะสมแล้ ว เห็นว่า
บริ ษัท สานักงาน เอ เอ็ม ซี จากัด (AMC) เป็ นหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือ มีผลงานดี มีบคุ ลากรที่เพียงพอ มีความรู้ความสามารถ
และได้ เสนอค่าตอบแทนที่เหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิการแต่งตังให้
้
(1) นายอาพล จานงค์วฒ
ั น์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4663 หรื อ
(เป็ นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมาแล้ วเป็ นระยะเวลา 4 ปี ตังแต่
้ ปี 2556)
(2) นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4664 หรื อ
(3) นายนริ ศ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5369
จากบริ ษัท สานักงาน เอ เอ็ม ซี จากัด (AMC) เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยจานวน 5 บริ ษัท ประจาปี 2560 และ
อนุมตั ิค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยจานวน 5 บริ ษัท ประจาปี 2560 เป็ นจานวนเงินรวม 2,715,000 บาท
ซึ่งต่ากว่าค่าสอบบัญชีในปี 2559 จานวน 5,000 บาท หรื อลดลงร้ อยละ 0.19 (ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่มและค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ในการ
เดินทางในการตรวจสอบบัญชีที่ตา่ งจังหวัด) โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ค่าสอบบัญชีบริ ษัทฯ
ค่าสอบบัญชีบริ ษัทย่อย (5 บริ ษัท)
ค่าบริ การอื่นๆ (Non-Audit Fee)
รวมค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี
เปลี่ยนแปลง

ปี 2559
860,000.1,860,000.2,720,000.-

ปี 2560
(ปี ที่เสนอ)
870,000.1,845,000.2,715,000.(0.19%)

ทังนี
้ ้ ผู้สอบบัญชีที่ได้ รับการเสนอชื่อดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรื อส่วนได้ เสียกับบริ ษัทฯ บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อย ผู้บริ ห าร
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ที่มีความเกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบ
การเงินของบริ ษัทฯ
จากนัน้ เลขานุการฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น
ผู้ถือหุ้นได้ แสดงความคิดเห็นและซักถาม สรุปได้ ดงั นี ้
คุณอนุ ว่ องสารกิจ
ผู้ถอื หุ้น

ในปี ที่ผ่านมาค่ าสอบบัญชีลดลง เพราะสาเหตุใด

คุณธีระศักดิ์ เปี่ ยมสุภคั พงศ์

ค่าสอบบัญชีที่ลดลง เป็ นส่วนของค่าสอบบัญชีในบริ ษัทย่อย ที่ลดการตรวจสอบรายการ
บัญชีที่ได้ รับการส่งเสริ มการลงทุน (BOI) ซึ่งหมดอายุไปบางส่วน ซึ่งค่าสอบบัญชีที่ลดลง
ของบริ ษัทย่อยนันลดลงมากกว่
้
าค่าสอบบัญชีของบริ ษัท จีเอฟพีที ที่เพิ่มขึ ้น

ผู้อานวยการฝ่ ายตรวจสอบภายใน

ในส่ วนของการส่ งเสริ มการลงทุน (BOI) ที่หมดอายุไป จะมีผลกระทบกับรายได้
ของบริษัทฯ หรือไม่
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ไม่มีผลกระทบ
บริษัทฯ มีแผนจะขอรับสิทธิส่งเสริมการลงทุน (BOI) ดังกล่ าวต่ อหรือไม่
นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม
ประธานกรรมการบริ หาร

ในส่วนของโครงการที่ขยายใหม่ในอนาคต บริ ษัทฯ มีแผนที่จะขอรับ สิทธิสง่ เสริ มการลงทุน
ทังหมด
้

เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรื อซักถามเพิ่มเติม เลขานุการฯ จึงได้ เสนอให้ ที่ประชุมฯ พิจารณาลงมติอนุมตั ิแต่งตังผู
้ ้ สอบ
บัญชีและกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจาปี 2560
มติ

ที่ประชุมฯ ได้ พิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิแต่งตังบริ
้ ษัท สานักงาน เอ เอ็ม ซี จากัด (AMC) โดย นายอาพล จานงค์วฒ
ั น์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4663 หรื อนางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4664 หรื อนายนริ ศ
เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5369 เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ และอนุมตั ิค่าสอบบัญชีของบริ ษัทฯ
และบริ ษัทย่อย ประจาปี 2560 เป็ นจานวนเงินรวม 2,715,000 บาท ตามที่เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ของผู้ถือ
หุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

มติท่ ลี ง
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

902,618,427
0
417,600
0

ร้ อยละของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถอื
หุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
100.00
0.00
0.00

วาระที่ 8 ปรึกษากิจการอื่นๆ (ถ้ ามี)
เลขานุการฯ แจ้ งต่อที่ประชุมฯ ว่า ได้ ดาเนินการประชุมมาครบทุกระเบียบวาระแล้ ว จึงเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอความเห็นหรื อ
สอบถามเรื่ องอื่นๆ ได้ และมีผ้ ถู ือหุ้นแสดงความเห็นและสอบถามโดยสรุปได้ ดงั นี ้
คุณวีระ ไชยมโนวงศ์
ผู้ถอื หุ้น

ในรายงานประจาปี บริ ษัท McKey ซึ่งเป็ นบริ ษัทร่ วม ได้ รับสิทธิป ระโยชน์ จาก BOI
ตัง้ แต่ ปี 2541 ถึงปี 2559 ซึ่งปั จจุบันหมดอายุแล้ ว แต่ ในรายงานประจาปี เขียนใน
วงเล็บไว้ ว่าต่ ออายุทุก 2 ปี คาว่ าต่ ออายุทุก 2 ปี คือหลังจากปี 2559 ไปแล้ ว หรื อ
ระหว่ างปี 2541 ถึงปี 2559
จากโครงสร้ างรายได้ ของบริ ษัทฯ มีสัดส่ วนรายได้ ใกล้ เคียงกันตลอด 3 ปี ที่ผ่านมา
ซึ่งเป็ นสัดส่ วนที่คงที่แล้ ว หรื อเป็ นเป้ าหมายของบริ ษัทฯ และสัดส่ วนรายได้ จะเป็ น
อย่ างไรในอนาคต โดยเห็นว่ าอาหารแปรรู ปเป็ นส่ วนที่ทาให้ มี margin สูงกว่ าแต่ มี
สัดส่ วนประมาณ 5% จะเป็ นอย่ างนี ต้ ลอดไปหรื อไม่ หรื อจะมีแนวทางทาธุ รกิจ
อย่ างไร
บริ ษั ท ฯ อยู่ใ นธุ ร กิจ Red Ocean มี ก ารแข่ ง ขันทุกส่ วน มี ปั จ จั ย แวดล้ อมที่ทาให้
คาดการณ์ แนวโน้ มธุ รกิจค่ อนข้ างยาก และมีความเสี่ยงเยอะที่ต้องควบคุม อยาก
ถามว่ าปี นี ส้ ถานการณ์ การทาธุ รกิจของบริ ษัท ฯ มีปัจจัยใดที่ส่งผลกระทบต่ อ ผล
ประกอบการของบริษัทฯ เมื่อเทียบกับปี ที่แล้ ว
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นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม
ประธานกรรมการบริ หาร

BOI ของ McKey ต่ออายุตามเงื่อนไข และมีการใช้ อย่างต่อเนื่อง
จากโครงสร้ างรายได้ ประเภทสินค้ าแปรรู ป หมายถึง สินค้ าของ บริ ษัท จีเอฟ ฟูดส์ เช่น
ลูกชิ ้น ไส้ กรอก ในส่วนของสินค้ าแปรรูปจาก GFPT จะอยูใ่ นส่วนของการส่งออก ซึง่ รวมไว้
ทังไก่
้ แปรรูปปรุงสุกและไก่สดแช่แข็ง และเนื่องจากธุรกิจเป็ นแบบ Integrated การเติบโตจึง
เพิ่มขึ ้นตลอดห่วงโซ่การผลิต ดังนัน้ ถ้ าดูแต่ละสัดส่วนใน 3-5 ปี ข้างหน้ า เชื่อว่าน่าจะยังอยู่
ในอัตราที่ใกล้ เคียงเดิม แต่อย่างไรก็ตาม ในส่วนของสินค้ าไก่แปรรู ปปรุ งสุกและไก่สดแช่
แข็งใน 2 ปี ข้างหน้ า ถ้ าโรงงานแล้ วเสร็ จ สัดส่วนในส่วนนีน้ ่าจะเปลี่ยนไป ขณะเดียวกัน
โรงงานจีเอฟ ฟูดส์ ซึง่ จะเสร็ จกลางปี นี ้ ก็จะทาให้ มีสดั ส่วนของสินค้ าอาหารแปรรูปเพิ่มขึ ้น
แนวโน้ มในอุตสาหกรรมไก่มีปัจจัยทังด้
้ านบวกและด้ านลบ โดยปั จจัยลบ เช่น โรคระบาด
โดยเฉพาะไข้ หวัดนก ซึ่งในปี ที่ผ่านมาเกิดขึ ้นในหลายประเทศเพื่อนบ้ านเราและทัว่ โลก
อย่ า งไรก็ ต ามด้ ว ยประสบการณ์ ข องประเทศไทยที่ เ คยมี ก ารระบาดครั ง้ ใหญ่ ท าให้
หน่วยงานที่ควบคุมดูแลเรื่ องเหล่านี ้สามารถปฏิบตั ิงานได้ ดี ความเข้ มงวดในการป้องกันมี
มากขึ ้น อาจทาให้ การทาธุรกิจลาบากขึ ้นเล็กน้ อย แต่ก็ทาให้ โรคระบาดไม่เกิดขึ ้นในประเทศ
ไทย, เรื่ องของ Brexit ที่ EU จะเพิ่มโควตาหรื อลดโควตานาเข้ าลงหรื อไม่ เรายังต้ องติดตาม
กันโดยตลอด ณ ปั จจุบนั มีข่าวว่าประเทศจีนมีการร้ องขอโควตาเพิ่มขึ ้น ซึ่งหากมีการมอบ
โควตาจานวนหนึ่งให้ จีน ก็น่าจะเป็ นโอกาสให้ ขยายโควตาให้ ไทยและบราซิลด้ วย, ในเรื่ อง
ของอาหารสัตว์ก็ค่อนข้ างเป็ นปั จจัยบวก และอุตสาหกรรมไก่จดั เป็ นอุตสาหกรรมพืน้ ฐาน
ในการนาไปผลิตอาหารต่ออีกหลายประเภทด้ วยกัน โอกาสเติบโตยังสามารถเติบโตได้ อีก
มาก เพียงแต่เป็ นลักษณะค่อยเป็ นค่อยไป

คุณอนุ ว่ องสารกิจ
ผู้ถอื หุ้น

ปั จจัยบวก โดยเฉพาะข่ าวเกี่ยวกับญี่ปุ่นและบราซิล บริ ษัทฯ จะสามารถเข้ าไปเพิ่ม
ปริมาณการส่ งออกได้ หรือไม่

นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม
ประธานกรรมการบริ หาร

ปั จจัยบวกที่เกิดขึ ้นเป็ นผลดีต่อประเทศไทยในแง่ของภาพพจน์อตุ สาหกรรมไก่ไทย ดังเช่น
แมคโดนัลด์ที่ญี่ปนงดน
ุ่
าเข้ าจากบราซิล จึงติดต่อให้ ทางไทยซึ่งมี Supplier 2 ราย หนึ่งใน
นัน้ คือ Mckey ให้ สนับสนุนการส่งออกให้ มากขึ ้น
บริษัทฯ จะสามารถจัดหาสินค้ าให้ ได้ ทันหรือไม่
บริ ษัทฯ ค่อยๆ เพิ่มการผลิต เพราะปั จจุบันไตรมาสที่ 2 และ 3 เป็ นช่วงฤดูกาลส่งออก
บริ ษัทฯ มีการเตรี ยมการเหล่านี ้ไว้ ลว่ งหน้ า คือพยายามผลิตให้ ทนั มีการติดตามและรับรอง
กับทางผู้นาเข้ าจากญี่ปนว่
ุ่ าสามารถทาเพิ่มให้ ได้ ตามต้ องการ
ขอทราบแนวโน้ มราคาไก่ ว่าเหตุการณ์ ทงั ้ หมดที่กล่ าวมา แนวโน้ มปี นีจ้ ะเป็ นอย่ างไร
และดีกับบริษัทฯ อย่ างไร
ราคาไก่เป็ นจะมีความผันผวนค่อนข้ างมาก เพราะขึน้ อยู่กับ demand และ supply เป็ น
หลัก ซึง่ ปั จจุบนั อยูท่ ี่ 39 บาท ซึง่ ค่อนข้ างดีกว่าปี ที่แล้ ว สาหรับราคาส่งออกดีอย่างต่อเนื่อง
โดยทาง EU และญีปนุ่ ปรับราคาขึ ้น 200-300 เหรี ยญ/ตัน
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บริ ษั ท ฯ ท าอาหารสั ต ว์ และฟาร์ มเลี ย้ งด้ ว ย อยากทราบเกี่ ย วกั บ ราคาวั ต ถุ ดิ บ
สถานการณ์ ตอนนี ้ และแนวโน้ มทั่วไป
ราคาวัตถุดิบหลักทังข้
้ าวโพดและกากถัว่ เหลืองนันค่
้ อนข้ างคงที่นบั ตังแต่
้ ต้นปี ที่ผ่านมา ซึ่ง
โดยปกติแล้ วต้ นปี ราคาจะปรับสูงขึ ้น แต่เมื่อดูจากแนวโน้ มแล้ วไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงมาก
ฟาร์ มก็คงไม่ตา่ งกัน เพราะวัตถุดิบอาหารสัตว์คงที่อยู่
เนื่องจากตอนนีร้ าคาไก่ เพิ่มขึน้ ผู้เลีย้ งรายอื่นจะมีการเลีย้ งเพิ่มขึน้ หรือไม่
ประเทศไทยมีมาตรฐานเรื่ องฟาร์ มสาหรับบริ ษัทที่เลี ้ยงเพื่อการส่งออก ซึ่งต้ องได้ รับการ
รับรองจากกรมปศุสตั ว์ การเพิ่มการผลิตด้ วยตนเองทันทีคงทาได้ ยาก เพราะต้ องได้ รับการ
ตรวจสอบและอนุมตั ิก่อน ดังนัน้ การเพิ่มปริ มาณการเลี ้ยงจึงมีข้อจากัดอยู่
ข่ าวเรื่องภาษีฆ่าไก่ ไม่ ทราบว่ าตอนนีเ้ ป็ นอย่ างไรบ้ าง
เดิมค่าธรรมเนียมในการเชือดจะไม่ต้องเสีย แต่มีพรบ. ออกมาให้ เก็บที่ 20 สตางค์ แต่จะ
เก็บหรื อไม่ ต้ องให้ กระทรวงเกษตรและกระทรวงมหาดไทย ออกกฎกระทรวงร่วมกันอีกครัง้
ซึง่ น่าจะมีการงดเว้ น
คุณธนประเสริฐ ภมรไพโรจน์
ผู้ถอื หุ้น

โรงงานที่กาลังจะเสร็จจะให้ ผลประกอบการดีขึน้ กี่เปอร์ เซ็นต์

ดร.จุฑามาส อิงโพธิ์ชยั

กาไรสุทธิหรื อแนวโน้ มผลการดาเนินงานทางบริ ษัทฯ ไม่สามารถให้ แนวโน้ มได้ แต่สามารถ
ให้ ได้ ในส่วนรายได้ ที่จะเกิดขึ ้นจากโครงการในอนาคต

เลขานุการบริษัท และรองกรรมการ
ผู้จดั การสายงานนักลงทุนสัมพันธ์

สภาวะปั จจุ บั น ประมาณการของบริ ษั ท ฯ ในการส่ งออกต่ า งประเทศจะมี ผ ล
ประกอบการเป็ นเช่ นไร

นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม
ประธานกรรมการบริ หาร

ส่วนของโรงงานคาดว่าจะแล้ วเสร็ จในอีก 2-3 ปี จะทาให้ บริ ษัทฯ มีกาลังการผลิตเพิ่มขึ ้น
เท่า ตัว และคาดว่ารายได้ เพิ่มขึน้ เท่าตัวเช่นกัน โดยจะเป็ นรายได้ จากโรงชาแหละไม่ใช่
รายได้ รวมทังหมด
้

คุณอนุ ว่ องสารกิจ
ผู้ถอื หุ้น

รายได้ บริษัทฯ มีช่วง seasonal หรือไม่

ดร.จุฑามาส อิงโพธิ์ชยั

รายได้ ของบริ ษัทฯ เป็ น seasonality โดยเฉพาะในเรื่ องปริ มาณการส่งออก โดยไตรมาสที่ 1
ของบริ ษัทฯ จะเป็ นช่วง low season ในขณะที่ไตรมาสที่ 3 ของบริ ษัทฯ จะเป็ นช่วง high
season

เลขานุการบริษัท และรองกรรมการ
ผู้จดั การสายงานนักลงทุนสัมพันธ์

คุณวีระ ไชยมโนวงศ์
ผู้ถอื หุ้น

บริษัทฯ มีแผนที่จะไปขยายฐานการผลิตในต่ างประเทศหรือไม่

นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม
ประธานกรรมการบริ หาร

ปั จจุบนั บริ ษัทฯ ยังไม่มีแผนที่จะขยายฐานการผลิตไปยังต่างประเทศ
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คุณธนประเสริฐ ภมรไพโรจน์
ผู้ถอื หุ้น

ถ้ าเทียบกับปี ที่แล้ วอัตราการส่ งออกเป็ นอย่ างไร

ดร.จุฑามาส อิงโพธิ์ชยั

ปี 2559 รายได้ รวม 16,000 ล้ านบาท จะเป็ นรายได้ จากการส่งออก 23% ขณะที่ปีก่อนหน้ า
19% ถ้ าดูปริ มาณส่งออกจะเพิ่มขึ ้นประมาณ 20%

เลขานุการบริษัท และรองกรรมการ
ผู้จดั การสายงานนักลงทุนสัมพันธ์

คุณสมชาย พัฒนวณิชย์ กุล
ผู้ถอื หุ้น

การส่ งออกไปซาอุดีอาระเบียมีความคืบหน้ าอย่ างไรบ้ าง

นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม
ประธานกรรมการบริ หาร

ปั จจุบนั ทางซาอุดีอาระเบียอ้ างว่าไทยยังไม่ได้ ปลดสถานะไข้ หวัดนกจาก OIE ขณะนี ้ทาง
กรมปศุสตั ว์ กาลังดาเนินการอยู่ โดยจะทราบผลประมาณเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน
หลังจากประชุม OIE

เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรื อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวปิ ดการประชุม และขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่ได้ ให้
ความไว้ วางใจและให้ การสนับสนุนต่อกิจการของบริ ษัทฯ ตลอดมา
อนึ่ง หลังจากเริ่ มการประชุมเมื่อเวลา 9.30 น. ได้ มีผ้ ถู ือหุ้นทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเข้ าประชุมเพิ่มขึ ้น โดยมีผ้ ถู ือหุ้นมาประชุม
รวมทังสิ
้ ้น 492 ราย รวมเป็ นจานวนหุ้นทังสิ
้ ้น 903,036,027 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 72.02 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
ปิ ดประชุม เวลา 11.04 น.

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

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560 | หน้ า 15/15

