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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 

บริษัท จีเอฟพีที จ ากัด (มหาชน)  

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

วันที่ประชุม วนัศกุร์ที่ 3 เมษายน 2563 

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

ผู้เข้าร่วมประชุม ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุ   309 ราย จ านวนหุ้น 865,061,768 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.99 
 - มาประชมุด้วยตนเอง 29 ราย จ านวนหุ้น 155,907,921 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 12.43 
 - โดยการมอบฉนัทะ 280 ราย จ านวนหุ้น 709,153,847 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 56.56 
 ผู้ ถือหุ้นท่ีไมม่าประชมุ 5,988 ราย จ านวนหุ้น 388,759,232 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 31.01 
 รวมผู้ ถือหุ้นทัง้หมด 6,297 ราย จ านวนหุ้น 1,253,821,000   หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม (5 ทา่น คิดเป็นร้อยละ 55.56)  

1.  นายแพทย์สาธิต กรเณศ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
                                                      ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทน                     
                                                      และก ากบัดแูลกิจการ 
2.  นายปารเมศ เหตระกลู กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
3. นายธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
4. นางสาววรรณี ศิริมงคลเกษม กรรมการบริษัท 
5.  นายสจิุน ศิริมงคลเกษม กรรมการบริษัท 

กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม 
  1.  นายประสทิธ์ิ ศิริมงคลเกษม ประธานกรรมการบริษัท 
  2.  นายวิรัช ศิริมงคลเกษม รองประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จดัการ 
   3.  นายแพทย์อนนัต์ ศิริมงคลเกษม กรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการบริหาร  

    รองกรรมการผู้จดัการอาวโุส และผู้บริหารสงูสดุด้านการเงิน 
4.  นางสมสริิ อิงโพธ์ิชยั กรรมการบริษัท 

ผู้สอบบัญช ี นายนริศ เสาวลกัษณ์สกลุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที ่5369 
ที่เข้าร่วมประชุม  

สักขพียาน  อาสาสมคัรจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น (นายรุ่งวฒุิ พทุธ์เจริญ) 
ในการนับคะแนน 

ผู้จดบันทึกรายงาน ดร.จฑุามาส  อิงโพธ์ิชยั  เลขานกุารบริษัท และรองกรรมการผู้จดัการ 
การประชุม     สายงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ 

เร่ิมการประชุมเวลา 9.30 น. 

ณ สิน้สดุการประชมุ 
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การจดัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้บริษัทฯ จดัให้มีมาตรการการป้องกนัความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัส 
COVID-19 ตามแนวทางการจดัประชุม ของกรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง โดยก่อนเข้าสู่
การประชุมฯ ดร.จุฑามาส อิงโพธ์ิชยั เลขานกุารบริษัท ได้กลา่วแนะน ากรรมการบริษัท ผู้บริหารและผู้สอบบญัชี ที่เข้าร่วมประชมุ 
และได้แจ้งว่ามีผู้ ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองจ านวน 27 ราย และด้วยการมอบฉันทะจ านวน 280 ราย รวมทัง้สิน้ 307 ราย          
นับจ านวนหุ้ นรวมกันได้ทัง้สิน้ 860,061,818 หุ้ น คิดเป็นร้อยละ 68.60 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ       
ครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ดร.จฑุามาส อิงโพธ์ิชยั จึงได้เชิญประธานฯ กลา่วเปิดประชมุ 

นายแพทย์สาธิต กรเณศ กรรมการอิสระ ท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชมุ กลา่วต้อนรับผู้ ถือหุ้นและกลา่วเปิดประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 และได้มอบหมายให้ ดร.จุฑามาส อิงโพธ์ิชยั เลขานกุารบริษัท ท าหน้าที่เป็นเลขานกุารในที่ประชมุ 
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 
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-  กรณีที่ผู้ เข้าร่วมประชุมที่เป็นผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้ นตามหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งผู้ ถือหุ้ นได้ออกเสียง
ลงคะแนนไว้ล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะแล้ว  ผู้ รับมอบฉันทะจะไม่ได้รับบัตรลงคะแนนหลังจากการ
ลงทะเบียน เนื่องจากบริษัทฯ ได้ท าการบนัทกึคะแนนเสยีงตามที่ผู้ ถือหุ้นก าหนด ณ ตอนลงทะเบียนแล้ว 

• 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  
• เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ไมโครโฟนร่วมกนั ผู้ ถือหุ้นที่มีความประสงค์ที่จะถามค าถาม หรือเสนอความคิดเห็นในแต่ละ

วาระ กรุณาเขียนค าถามในแบบฟอร์มที่เตรียมไว้ และจดัสง่ให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ในห้องประชมุ เพื่อรวบรวม
ให้แก่กรรมการ หรือฝ่ายจดัการตอบตอ่ไป หากค าถามใดไม่เก่ียวข้องกบัวาระนัน้ๆ จะขอรวบรวมและตอบค าถาม
หลงัการลงมติครบทกุวาระแล้ว 

จากการที่ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่านผู้ ถือหุ้น สามารถสง่ค าถามที่เก่ียวกบัการประชุม และ/หรือ ระเบียบวาระการ
ประชุม เป็นการลว่งหน้า ตัง้แต่วนัท่ี 1 ตลุาคม 2562 ถึง วนัที่ 30 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ ขอแจ้งวา่ ไม่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดสง่ค าถาม
มายงับริษัทฯ เป็นการลว่งหน้า 

จากนัน้เลขานกุารฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามเก่ียวกบัการลงคะแนนสยีงและการนบัคะแนนเสยีง  

เพื่อความโปร่งใสในการนบัคะแนนเสยีง จึงได้เชิญผู้ ถือหุ้น คือ คณุรุ่งวฒุิ พทุธ์เจริญ อาสาสมคัร เข้าร่วมเป็นสกัขีพยาน
และท าหน้าที่ช่วยดแูล และตรวจสอบการนบัคะแนน ให้เป็นไปอยา่งถกูต้องและโปร่งใส  

จากนัน้ท่ีประชมุได้เร่ิมพิจารณาเร่ืองตา่งๆ ตามระเบียบวาระการประชมุตามล าดบัดงัตอ่ไปนี ้
 
วาระที่ 1  รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2562 

เลขานุการฯ ชีแ้จงต่อที่ประชุมฯ ว่า บริษัทฯ ได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2562 ตาม
รายละเอียดซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 2562 (ในรูปแบบ QR Code) ที่ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชมุแล้ว 
และได้เชิญให้ผู้ ถือหุ้นรับชมวีดิทัศน์สรุปผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจ าปี 2562 (วีดิทัศน์ สรุปผลการ
ด าเนินงานฯ) 

จากนัน้ เลขานกุารฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซกัถามในวาระนี ้เลขานุการฯ สรุปว่า ที่ประชุมฯ รับทราบผลการด าเนินงาน 
ของบริษัทฯ  ประจ าปี 2562 
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วาระที่ 2  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 

เลขานุการฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาอนุมตัิงบการเงิน ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไร
ขาดทนุเบ็ดเสร็จ ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจ าปี (สิ่งที่สง่มาด้วย 1: รายงานประจ าปี 
2562 ในรูปแบบ QR Code หมวด “รายงานทางการเงิน” หน้า 167) ทีไ่ด้จดัสง่ให้กบัทา่นผู้ ถือหุ้น พร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุแล้ว 
สรุปได้ดงันี ้

• ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัท จีเอฟพีที และบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวม จ านวน 18,820 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 690 
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.81 จากปี 2561 มีหนีส้ินรวม จ านวน 5,205 ล้านบาท ลดลง 198 ล้านบาท หรือคิด
เป็นร้อยละ 3.67 จากปี 2561 และมีสว่นของผู้ ถือหุ้นรวม จ านวน 13,615 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 889 ล้านบาท หรือคิด
เป็นร้อยละ 6.98 จากปี 2561 

• ส าหรับผลการด าเนินงานปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย 16,864 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 217 ล้านบาท หรือคิด
เป็นร้อยละ 1.30 จากปี 2561 มีก าไรสทุธิรวม 1,203 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 155 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 14.75 
จากปี 2561 และมีก าไรต่อหุ้น เท่ากับ 0.95 บาท ดงัรายละเอียดที่ได้กล่าวไว้ในวีดิทศัน์ สรุปผลการด าเนินงานฯ              
ในวาระท่ี 1  

จากนัน้ เลขานกุารฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซกัถามในวาระนี ้ เลขานุการฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาลงมติอนุมัติ      
งบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

มติ ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับปีสิน้สุดวันที่                 
31 ธันวาคม 2562 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท์ของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน โดยมี
รายละเอียดดงันี ้

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถอืหุ้น 
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 859,394,318 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย 0.00 0.00 
งดออกเสยีง 697,500 ไมน่บัเป็นฐานเสยีง 
บตัรเสยี 0.00 0.00 

 
วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงนิปันผลจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 

เลขานุการฯ เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาเร่ืองการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 ซึ่งผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

• บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่เกินร้อยละ 50 ของก าไรสทุธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ หลงัหกัเงิน
ส ารองตา่งๆ ทกุประเภทที่กฎหมายและบริษัทฯ ได้ก าหนดไว้ โดยมีเง่ือนไขวา่การจ่ายเงินปันผลจะขึน้อยูก่บักระแส
เงินสด สภาพคลอ่ง แผนการลงทนุของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย รวมทัง้สภาวะเศรษฐกิจโดยรวม 
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• ในปี 2562 บริษัทฯ มีก าไรสทุธิ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จ านวน 318,308,823.37 บาท หรือ ก าไรตอ่หุ้นเทา่กบั 
0.25 บาท และไม่มียอดขาดทนุสะสม ประกอบกบับริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ และเมื่อ
พิจารณาถึงแผนการลงทนุในโครงการตา่งๆ ของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยแล้ว เห็นวา่บริษัทฯ สมควรท่ีจะจ่ายเงินปัน
ผลเป็นเงินสดให้กบัผู้ ถือหุ้นสามญัจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 ในอตัราหุ้นละ 0.20 บาท (ยี่สิบสตางค์) 
รวมเป็นเงินทัง้สิน้จ านวน 250,764,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 78.78 ของก าไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่ง
สงูกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลจากก าไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะ
กิจการงวดปี 2562 ซึง่ผู้ ได้รับเงินปันผลจะต้องถกูหกัภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย 

• บริษัทฯ ก าหนดรายช่ือผู้มีสิทธิรับเงินปันผล ในวนัที่ 10 มีนาคม 2563 (Record Date) และก าหนดจ่ายเงินปันผล
ในวนัท่ี 23 เมษายน 2563 

จากนัน้ เลขานกุารฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซกัถามในวาระนี ้เลขานกุารฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาลงมติอนมุตัิการ
จ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 

มติ ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมตัิการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 ในอตัราหุ้นละ 0.20 
บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้จ านวน 250,764,200 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัท์ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ
และออกเสยีงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงันี ้

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถอืหุ้น 
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 860,091,818 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย 0.00 0.00 
งดออกเสยีง 0.00 ไมน่บัเป็นฐานเสยีง 
บตัรเสยี 0.00 0.00 

 
วาระที่ 4  พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระประจ าปี 2563 

เลขานกุารฯ แจ้งให้ที่ประชมุฯ ทราบวา่ ในปี 2563 นี ้มีกรรมการบริษัทที่ต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระจ านวน 3 ทา่น 
ดงันี ้

1) นายแพทย์อนนัต์ ศิริมงคลเกษม ต าแหนง่  กรรมการบริษัท 
2) นางสมสริิ อิงโพธ์ิชยั ต าแหนง่  กรรมการบริษัท  
3) นายปารเมศ เหตระกลู ต าแหนง่  กรรมการอิสระ  

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลเพื่อรับการเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทลว่งหน้า  ตัง้แต่วนัที่ 1 ตลุาคม 
2562 ถึง วนัที่ 30 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา เมื่อพ้นก าหนดระยะเวลาดงักล่าวแล้ว พบว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลเพื่อเข้ารับ
เลอืกตัง้เป็นกรรมการ มายงับริษัทฯ 

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

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

1) นายแพทย์อนนัต์ ศิริมงคลเกษม กลบัเข้าด ารงต าแหนง่  กรรมการบริษัท อีกวาระหนึง่ 
2) นางสมสริิ อิงโพธ์ิชยั กลบัเข้าด ารงต าแหนง่  กรรมการบริษัท อีกวาระหนึง่ 
3) นายปารเมศ เหตระกลู กลบัเข้าด ารงต าแหนง่  กรรมการอิสระ อีกวาระหนึง่  

รายละเอียดประวตัิ ผลงาน และข้อมูลของกรรมการทัง้  3 ท่าน ที่เสนอเพื่อแต่งตัง้ทดแทนกรรมการที่ต้องออกจาก
ต าแหนง่ตามวาระ ปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วย 2 ที่สง่มาพร้อมกนันี ้

ทัง้นี ้กรรมการที่ได้รับการเสนอช่ือ กลบัเข้าด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระ คือ นายปารเมศ เหตระกูล มีคณุสมบตัิ
ตามค านิยามกรรมการอิสระท่ีบริษัทฯ ได้ก าหนดไว้ ซึง่เข้มกวา่ข้อก าหนดขัน้ต ่าของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์ และ
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ดงัรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 โดยกรรมการอิสระ ที่ได้เสนอให้กลบัเข้าด ารง
ต าแหนง่ ยงัคงสามารถปฏิบตัิหน้าที่ และให้ความเห็นได้อยา่งเป็นอิสระ 

จากนัน้ เลขานกุารฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซกัถามในวาระนี  ้เลขานุการฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมฯพิจารณาลงมติอนมุตัิ
เลอืกตัง้กรรมการทีละทา่น 

มติ ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิแตง่ตัง้กรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ 3 ท่าน ได้แก่ 1) นายแพทย์อนนัต์ 
ศิริมงคลเกษม, 2) นางสมสริิ อิงโพธ์ิชยั และ 3) นายปารเมศ เหตระกลู กลบัเข้าเป็นกรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึง่ ตามที่
ได้เสนอข้างต้น โดยได้ด าเนินการลงมติเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมา
ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1) นายแพทย์อนันต์ ศิริมงคลเกษม กลับเข้าด ารงต าแหน่ง กรรมการบริษัท อีกวาระหน่ึง 

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถอืหุ้น 
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 785,922,588 91.38 
ไมเ่ห็นด้วย   74,168,730 8.62 
งดออกเสยีง 500 ไมน่บัเป็นฐานเสยีง 
บตัรเสยี 0 0.00 
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2) นางสมสิริ อิงโพธ์ิชัย กลับเข้าด ารงต าแหน่ง กรรมการบริษัท อีกวาระหน่ึง 

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถอืหุ้น 
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 833,663,106 96.93 
ไมเ่ห็นด้วย  26,428,212 3.07 
งดออกเสยีง 500 ไมน่บัเป็นฐานเสยีง 
บตัรเสยี 0 0.00 

3) นายปารเมศ เหตระกูล กลับเข้าด ารงต าแหน่ง กรรมการอิสระ อีกวาระหน่ึง 

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถอืหุ้น 
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 824,541,529 95.87 
ไมเ่ห็นด้วย  35,549,789 4.13 
งดออกเสยีง 500 ไมน่บัเป็นฐานเสยีง 
บตัรเสยี 0 0.00 

 
วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 

เลขานกุารฯ แจ้งให้ที่ประชมุฯ ทราบวา่ คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการ ได้พิจารณา
ตามหลกัเกณฑ์ และความเหมาะสมประการตา่งๆ และได้เปรียบเทียบกบัรายงานการส ารวจคา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2561 
จัดท าโดยสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) จึงมีความเห็นสมควรให้คงไว้ในอตัราเดิม ตามที่ได้รับอนุมตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2562 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 - 
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จากนัน้ เลขานกุารฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซกัถามในวาระนี ้ เลขานกุารฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาลงมติอนุมตัิ
ค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 โดยวาระนีต้้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ ถือหุ้นซึ่งมา
ประชมุ 

มติ ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่ 
2 ใน 3 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมด 
ของผู้ถอืหุ้นซ่ึงมาประชุม 

เห็นด้วย 853,794,085 99.26 
ไมเ่ห็นด้วย 6,297,233 0.73 
งดออกเสยีง 500 0.0001 
บตัรเสยี 0 0.00 

 
วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตัง้และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2563 

เลขานุการฯ เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาเร่ืองการแต่งตัง้และก าหนดค่าตอบแทนผู้ สอบบัญชีประจ าปี 2563 ซึ่ง
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นและข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ได้พิจารณากลัน่กรองอย่างเหมาะสม
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 2 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 
2563 และอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจ านวน 5 บริษัทประจ าปี 2563 เป็นจ านวนเงินรวม 
3,630,000 บาท ซึง่เทา่กบัคา่สอบบญัชีในปี 2562 (ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่มและคา่ใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางในการตรวจสอบบญัชี
ที่ตา่งจงัหวดั) โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ี ปี 2562 ปี 2563 
(ปีที่เสนอ) 

คา่สอบบญัชีบริษัทฯ 1,250,000.- 1,200,000.- 
คา่สอบบญัชีบริษัทยอ่ย (5 บริษัท) 2,380,000.- 2,430,000.- 
คา่บริการอื่นๆ (Non-Audit Fee) - - 

รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ี 3,630,000.- 3,630,000.- 
เปลี่ยนแปลง (%)  - 
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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 2563 

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 2563 เป็นจ านวนเงินรวม 3,630,000 
บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท์ของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียด 
ดงันี ้

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถอืหุ้น 
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 865,061,268 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย 0 0.00 
งดออกเสยีง 500 ไมน่บัเป็นฐานเสยีง 
บตัรเสยี 0 0.00 

 
วาระที่ 7 ปรึกษากิจการอื่นๆ (ถ้ามี) 

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า ได้ด าเนินการประชุมมาครบทุกระเบียบวาระแล้ว จึงเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอ
ความเห็นหรือสอบถามเร่ืองอื่นๆ ได้ และมีผู้ ถือหุ้นแสดงความเห็นและสอบถามโดยสรุปได้ดงันี ้

คุณสุภารัตน์ วุฒณิรงค์ตระกูล 
ผู้ถอืหุ้น 

จากโรคระบาด COVID-19 บริษัทฯ คาดว่าน่าจะได้รับผลกระทบ ด้านยอดขายและ
การตลาดอย่างไร 

ดร.จฑุามาส อิงโพธ์ิชยั 
เลขานกุารบริษัท  
และรองกรรมการผู้จดัการ 
สายงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ 

โรคระบาด COVID-19 มีผลกระทบทัง้ประเทศไทย และประเทศอื่นๆ ซึ่งคณะกรรมการ
บริษัทได้มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และมองว่ามีผลกระทบอย่างแน่นอน 
เพียงแต่ปัจจุบันยังไม่สามารถประเมินเป็นตัวเลขได้  โดยอุตสาหกรรมของบริษัทฯ เป็น
อตุสาหกรรมอาหาร อาจได้รับผลกระทบจากการบริโภคของในประเทศและต่างประเทศที่
ลดลง 

 จากค าถามข้างต้น มีการวางแผนการรองรับการแก้ปัญหาไว้อย่างไร 

 กรรมการ และผู้บริหารมีแผนการรองรับในเร่ืองของการตลาด โดยเพิ่มช่องทางการขาย เช่น 
delivery ที่สามารถส่งอาหารไปยงัผู้บริโภคโดยตรง ในเร่ืองของการลงทุนยงัมีการขยาย
โรงงานแปรรูปอาหาร เพื่อรองรับตลาดใหม่ๆ  ในอนาคต 
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คุณวิเชษฐ์ อนันตเวทย์ 
ผู้ถอืหุ้น 

สอบถามเกี่ยวกับความคืบหน้าเร่ืองโรงงานจากเหตุการณ์ไฟไหม้ มีผลกระทบต่อ
การส่งออกต่างประเทศหรือไม่ 

ดร.จฑุามาส อิงโพธ์ิชยั 
เลขานกุารบริษัท  
และรองกรรมการผู้จดัการ 
สายงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ 

จากเหตกุารณ์ไฟไหม้ ซึ่งสง่ผลกระทบต่อโรงงานแปรรูปปรุงสกุตามที่ได้แจ้งผ่านทางตลาด
หลกัทรัพย์ฯ โดยก าลงัการผลิตเดิมเท่ากับ 2,000 ตันต่อเดือน ส่วนที่ได้รับผลกระทบคือ      
2 ไลน์ผลิตซึ่งมีก าลงัการผลิตประมาณ 1,000 ตันต่อเดือน โดยปัจจุบนัปิดเพื่อซ่อมแซม 
และด าเนินการสัง่เคร่ืองจกัรใหม่ ในส่วนของเนือ้ไก่สดสามารถขายให้กบัลกูค้าเพื่อน าไป
ผลิตไก่แปรรูปต่อไป อีกทัง้ มีการให้บริษัทร่วมทัง้ 2 แห่งช่วยด าเนินการผลิตสินค้าแปรรูป
ปรุงสกุที่มีการตกลงกบัลกูค้าไว้ก่อนแล้ว 

เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซกัถามเพิ่มเติม เลขานกุารฯ จึงแจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า บริษัทฯ จะเผยแพร่
รายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทัง้แจ้งผ่านระบบ
สารสนเทศของตลาดหลกัทรัพย์ฯ ภายใน 14 วนั หากผู้ ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมวนันีม้ีความเห็นหรือต้องการแก้ไข สามารถแจ้ง
เลขานกุารบริษัท ภายใน 1 เดือนนบัจากวนัท่ีเผยแพร่ หากไมม่ีการแก้ไข จะถือวา่ทา่นผู้ ถือหุ้นรับรองความถกูต้อง ของรายงานการ
ประชมุฯ ดงักลา่ว 

จากนัน้ ประธานฯ จึงกลา่วปิดการประชุม และขอบคณุผู้ ถือหุ้นทกุท่าน ที่ได้ให้ความไว้วางใจและให้การสนบัสนนุตอ่
กิจการของบริษัทฯ ตลอดมา 

อนึ่ง หลงัจากเร่ิมการประชุมฯ ได้มีผู้ ถือหุ้นทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมเพิ่มขึน้  โดยมีผู้ ถือหุ้นมาประชุมรวม 
ทัง้สิน้ 309 ราย รวมเป็นจ านวนหุ้นทัง้สิน้ 865,061,768 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.99 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด 

ปิดประชุม เวลา 10.20 น. 

 

 

 

     ลงนาม ............................................ กรรมการอิสระ 

                                (นายแพทย์สาธิต กรเณศ) 
                                       ประธานท่ีประชมุ 

 

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

             (ดร.จฑุามาส อิงโพธ์ิชยั) 
                ผู้บนัทกึการประชมุ 
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