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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2558 

บริษัท จีเอฟพีที จ ากัด (มหาชน) 

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

วันที่ประชุม วนัศกุร์ที่ 10 เมษายน 2558 

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

ผู้เข้าร่วมประชุม ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุ   249  ราย จ านวนหุ้น    849,153,732 หุ้น คิดเป็นร้อยละ    67.73 
 - มาประชมุด้วยตนเอง  121  ราย  จ านวนหุ้น    586,736,656 หุ้น คิดเป็นร้อยละ    46.80 
 - โดยการมอบฉนัทะ 128  ราย จ านวนหุ้น    262,417,076 หุ้น คิดเป็นร้อยละ    20.93 
 ผู้ ถือหุ้นท่ีไมม่าประชมุ   6,336 ราย จ านวนหุ้น    404,667,268 หุ้น คิดเป็นร้อยละ    32.27 
 รวมผู้ ถือหุ้นทัง้หมด       6,585  ราย จ านวนหุ้น 1,253,821,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ  100.00 

กรรมการ 1.  นายประสทิธ์ิ ศิริมงคลเกษม ประธานกรรมการบริษัท 

ที่เข้าร่วมประชุม 2.  นายวิรัช ศิริมงคลเกษม รองประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จดัการ 
3.  นายแพทย์อนนัต์ ศิริมงคลเกษม ประธานกรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จดัการอาวโุส 
    และผู้บริหารสงูสดุด้านการเงิน 
4.  นายแพทย์สาธิต กรเณศ กรรมการอิสระ 
    ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสีย่ง 
                                                      ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน                     
                                                      และประธานคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 
5.  นายปารเมศ เหตระกลู กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสีย่ง 
6.  นายธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสีย่ง 
7.  นางสมสริิ อิงโพธ์ิชยั กรรมการบริหาร 
8. นางสาววรรณี ศิริมงคลเกษม กรรมการบริษัท 
9.  นายสจิุน ศิริมงคลเกษม กรรมการบริษัท 

ผู้สอบบัญช ี นายอ าพล   จ านงค์วฒัน์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 4663 
ที่เข้าร่วมประชุม 

สักขพียาน  อาสาสมคัรจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น (คณุพรากร วณิชชากรพงศ์) 
ในการนับคะแนน 

ผู้จดบันทึกรายงาน นางสาวจฑุามาส  อิงโพธ์ิชยั (เลขานกุารบริษัท) 
การประชุม 

เร่ิมการประชุมเวลา 9.30 น. 
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ก่อนเข้าสูก่ารประชมุฯ นางสาวจุฑามาส อิงโพธ์ิชยั เลขานกุารบริษัท ได้กลา่วแนะน ากรรมการบริษัท ผู้บริหารและผู้สอบบญัชี ที่
เข้าร่วมประชมุ และได้แจ้งวา่มีผู้ ถือหุ้นเข้าประชมุด้วยตนเองจ านวน 108 ราย และด้วยการมอบฉนัทะจ านวน 128 ราย รวมทัง้สิน้ 
236 ราย นบัจ านวนหุ้นรวมกนัได้ทัง้สิน้ 848,645,432 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.68 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ 
บริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ นางสาวจฑุามาส อิงโพธ์ิชยั จึงได้เชิญประธานฯ กลา่วเปิดประชมุ 

นายประสทิธ์ิ ศิริมงคลเกษม ประธานกรรมการบริษัท ท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชมุ กลา่วต้อนรับผู้ ถือหุ้นและกลา่วเปิดประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2558 และได้มอบหมายให้ นางสาวจุฑามาส อิงโพธ์ิชยั เลขานกุารบริษัท ท าหน้าที่เป็นเลขานกุารในที่
ประชมุ และด าเนินการพิจารณาเร่ืองตา่งๆ ตามระเบียบวาระการประชมุตอ่ไป 

ก่อนเข้าสูร่ะเบียบวาระการประชุมฯ นางสาวจุฑามาส อิงโพธ์ิชยั เลขานกุารบริษัท ได้เชิญให้ท่านผู้ ถือหุ้น รับชมวีดิทศัน์ ขัน้ตอน
วิธีการลงคะแนนเสยีง วิธีการนบัคะแนนเสียง ตวัอย่างของบตัรลงคะแนนที่ถกูต้องและบตัรเสีย และวิธีการแจ้งผลการลงคะแนน
โดยมีรายละเอียดดงันี ้

วิธีการลงคะแนนเสยีง 

 ณ ตอนลงทะเบียนผู้ ถือหุ้นจะได้รับบตัรลงคะแนนเสียง เพื่อใช้ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบ
ฉนัทะมีคะแนนเสยีงเทา่กบัจ านวนหุ้นท่ีมี หรือเทา่กบัจ านวนหุ้นท่ีได้รับมอบฉนัทะมาโดยให้ถือวา่หนึง่หุ้นเทา่กบัหนึง่เสยีง 

 ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะ สามารถลงคะแนนเสยีง เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยท าเคร่ืองหมายในช่อง 
เห็นด้วย หรือไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง ตามที่ต้องการเพียงช่องเดียวในบตัรลงคะแนนให้ตรงตามระเบียบวาระ 

 การลงคะแนนเสยีงในแตล่ะระเบียบวาระ หากผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะที่ประสงค์จะลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ 
“งดออกเสยีง” ขอให้ท าเคร่ืองหมายในบตัรลงคะแนน แล้วยกมือขึน้ เพื่อท่ีเจ้าหน้าที่จะไปรับบตัรลงคะแนนมาบนัทกึในการ
นบัคะแนนเสยีงตอ่ไป 

วิธีการนบัคะแนนเสยีง 

 บริษัทฯ ใช้ระบบ Barcode ในการนบัคะแนนเสยีง 
 ในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ จะน าบัตรลงคะแนนที่ผู้ ถือหุ้นออกเสียง ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง มาหักออกจาก

จ านวนเสยีงทัง้หมดที่เข้าร่วมประชมุ สว่นท่ีเหลอืจะถือวา่เป็นคะแนนเสยีงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในระเบียบวาระนัน้ ๆ 
 บริษัทฯ ค านวณการนบัฐานคะแนนเสยีงในมติประเภทตา่ง ๆ ดงันี ้

 - กรณีใช้มติเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ จะไม่น าคะแนนงดออกเสียงมา
นบัเป็นฐานคะแนน 

 -  กรณีใช้มติสองในสามของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุ และมติสามในสีข่องผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุ บริษัทฯ จะน าคะแนน
งดออกเสยีงมานบัเป็นฐานคะแนน 

-  กรณีที่ผู้ เข้าร่วมประชุมที่เป็นผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นตามหนงัสือมอบฉันทะ ซึ่งผู้ ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้
ลว่งหน้าในหนงัสอืมอบฉนัทะแล้ว ผู้ รับมอบฉนัทะจะไม่ได้รับบตัรลงคะแนนหลงัจากการลงทะเบียน เนื่องจากบริษัทฯ 
ได้ท าการบนัทกึคะแนนเสยีงตามที่ผู้ ถือหุ้นก าหนด ณ ตอนลงทะเบียนแล้ว 

 ส าหรับผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะกลบัก่อนหรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด  สามารถใช้สิทธิของท่านได้ 
โดยสง่บตัรลงคะแนนลว่งหน้าให้กบัเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ประจ าแถวในห้องประชมุ 
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การแจ้งผลการลงคะแนนเสยีง 

 ในแตล่ะวาระ บตัรลงคะแนนส าหรับวาระก่อนหน้าจะไมน่ ามานบัคะแนนเสยีงอีกในแตล่ะระเบียบวาระ บริษัทฯ จะแจ้งผล
การลงคะแนนเสยีง และแสดงผลการลงคะแนนเสยีง บนจอภาพตามจดุตา่ง ๆ ให้ที่ประชมุทราบ 

 คะแนนเสยีงของจ านวนผู้ ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากนั เนื่องจากการทยอยเข้าห้องประชุมของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบ
ฉนัทะ ท าให้จ านวนผู้ เข้าร่วมประชมุในแตล่ะวาระเปลีย่นแปลงไปได้ 

 หลงัจากปิดการลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระ บตัรลงคะแนนส าหรับวาระก่อนหน้าจะไมน่ ามานบัคะแนนเสยีงอีก 

ค าถามและการเสนอความคิดเหน็  

 ก่อนลงมติในแตล่ะวาระ หากผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะ ประสงค์ที่จะแสดงความคิดเห็น หรือซกัถามเพิ่มเติมในประเด็นที่
เก่ียวข้องกบัระเบียบวาระนัน้ ๆ ขอให้ยกมือขึน้ และเมื่อประธานฯ อนญุาตแล้ว ขอให้แจ้ง ช่ือและนามสกุล พร้อมระบวุ่า
เป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะ ให้ที่ประชมุทราบก่อนทกุครัง้  

 ในกรณีที่ความคิดเห็นหรือค าถามไม่เก่ียวข้องกับวาระที่ก าลงัอยู่ในระหว่างการพิจารณา ขอความกรุณาให้ผู้ ถือหุ้นหรือ
ผู้ รับมอบฉนัทะเสนอความเห็นหรือซกัถามในวาระท่ีเก่ียวข้องหรือวาระพิจารณาเร่ืองอื่น ๆ 

เพื่อความโปร่งใสในการนบัคะแนนเสยีง จึงได้เชิญผู้ ถือหุ้น คือ คณุพรากร วณิชชากรพงศ์ อาสาสมคัร เข้าร่วมเป็นสกัขีพยานและ
ท าหน้าที่ช่วยดแูล และตรวจสอบการนบัคะแนน ให้เป็นไปอย่างถูกต้องและโปร่งใส จากนัน้ที่ประชุมได้เร่ิมพิจารณาเร่ืองต่างๆ 
ตามระเบียบวาระการประชมุตามล าดบัดงัตอ่ไปนี ้

 
วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2557 

เลขานกุารฯ ขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 4 เมษายน 
2557 รายละเอียดปรากฏ ตามสิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 1 ของหนงัสอืเชิญประชมุ 

จากนัน้ เลขานกุารฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซกัถามในวาระนี ้เลขานกุารฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาลงมติรับรองรายงานการ
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2557 

มติ ที่ประชมุฯ ได้พิจารณารายละเอียดของรายงานการประชมุดงักลา่วแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น 
ประจ าปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 4 เมษายน 2557 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท์ของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก
เสยีงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงันี ้

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถอื
หุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 847,911,432 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย 0 0.00 
งดออกเสยีง 795,000 - 
บตัรเสยี 0 0.00 
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วาระที่ 2  รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2557 

เลขานกุารฯ ชีแ้จงต่อที่ประชุมฯ ว่า บริษัทฯ ได้จดัท ารายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2557 ตามรายละเอียดซึ่ง
ปรากฏอยูใ่นรายงานประจ าปี 2557 (ในรูปแบบซีดี) ที่ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชุมแล้ว และได้เชิญให้ผู้ ถือหุ้น
รับชมวีดิทศัน์สรุปผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ประจ าปี 2557 สรุปได้ดงันี ้

 ในปี 2557 บริษัทจีเอฟพีทีและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายรวม 17,829 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 1,137 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้คิด
เป็นร้อยละ 6.81 ประกอบด้วย ธุรกิจเนือ้ไก่แปรรูป ร้อยละ 40, ธุรกิจอาหารสตัว์ ร้อยละ 27, ธุรกิจฟาร์มเลีย้งสตัว์และจ าหน่าย
ลกูไก่ ร้อยละ 27, ธุรกิจผลติภณัฑ์อาหารแปรรูป ร้อยละ 6 และมีก าไรสทุธิจ านวน 1,780 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 264 ล้านบาท หรือ
เติบโตในอตัราร้อยละ 17.40 จากปี 2556 

 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 13,737 ล้านบาท ประกอบด้วยสินทรัพย์หมนุเวียน 4,468 ล้านบาท และ
สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน 9,269 ล้านบาท บริษัทฯ มีหนีส้ินหมนุเวียน 2,339 ล้านบาท และหนีส้ินไม่หมนุเวียน 2,665 ล้านบาท 
และบริษัทฯ มีสว่นของผู้ ถือหุ้นรวม 8,733 ล้านบาท 

จากนัน้ เลขานกุารฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

ผู้ ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซกัถาม สรุปได้ดงันี ้

นายเกียรติศักดิ์ จีรเธียรนาถ 
ผู้ถอืหุ้น 

จากรายงานประจ าปี หน้า 35 ผลิตภัณฑ์ที่ มีมูลค่าเพิ่ม คือ ผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูป
ลดลงตัง้แต่ปี 2555-2557 อยากทราบว่าเพราะเหตุใดจึงลดลง สภาวะการตลาดมี
ส่วนหรือไม่ เม่ือเทียบกับคู่แข่งในตลาดธุรกิจเดียวกัน 

นพ.อนนัต์ ศิริมงคลเกษม 
ประธานกรรมการบริหาร 

- ข้อมูลในรายงานประจ าปี หน้า 35 เป็นปริมาณและมูลค่าการส่งออกไก่เนือ้ของ
ประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วย ไก่แปรรูปปรุงสุก และไก่สดแช่แข็ง โดยภาพรวมการ
สง่ออกของทัง้ประเทศเพิ่มมากขึน้ โดยปี 2556 มีปริมาณการสง่ออกอยู่ประมาณ 5.3 
แสนตนั ในขณะที่ปริมาณการสง่ออกปี 2557 อยู่ที่ 5.7 แสนตนั เพิ่มขึน้ 3-4 หมื่นตนั 
เนื่องจากประเทศญ่ีปุ่ นได้อนญุาตให้น าเข้าไก่สดแช่แข็ง ซึง่เคยมีการห้ามน าเข้าไก่จาก
ประเทศไทยเป็นเวลากว่า 10 ปี จากการประสบปัญหาไข้หวดันก สว่นในเร่ืองที่ท่านผู้
ถือหุ้นเกรงว่าสินค้าไก่แปรรูปซึ่งเป็นสินค้าที่มูลค่าสงูจะลดลงนัน้ โดยภาพรวมการ
ส่งออกไก่แปรรูปในตลาดยุโรปทัง้หมดถูกจ ากัดปริมาณโควตาอยู่ที่ 1.6 แสนตัน 
ในขณะท่ี 2-3 ปีที่ผา่นมา การสง่ออกไก่สดแช่แข็งที่อยู่ในรูปของไก่หมกัเกลือได้โควตา
เพิ่มขึน้อีก 9.2 หมื่นตนั ท าให้ปริมาณการสง่ออกไปยงัสหภาพยโุรปเพิ่มขึน้ สว่นสินค้า
แปรรูปที่ส่งออกไปประเทศญ่ีปุ่ นนัน้ไม่ได้ลดลง และในอนาคตมีแนวโน้มว่าปริมาณ
การส่งออกไก่สด  แช่แข็งไปประเทศญ่ีปุ่ นจะเพิ่มขึน้ เนื่องจากไก่สดแช่แข็งสามารถ
น ามาท าเป็นสนิค้าได้หลากหลายตรงตามความต้องการของลกูค้าในประเทศ 

 อัตราก าไรขัน้ต้นที่แสดงตามรายงานอยู่ที่  13.8% และอัตราก าไรสุทธิ 9.9% เป็น
ห่วงในเร่ืองของอัตราก าไรขัน้ต้นที่ ค่อนข้างต ่าหากเกิดเหตุการณ์ผันผวนขึน้  
บริษัทฯ อาจจะล าบากในการท าก าไร จึงอยากให้เปลี่ ยนเป็นสินค้าแปรรูป
เน่ืองจากมีมูลค่าสูงกว่า อยากทราบว่าทางฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการมีแนวทางใน
การด าเนินการอย่างไร 
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นพ.อนนัต์ ศิริมงคลเกษม 
ประธานกรรมการบริหาร 

- อตัราก าไรขัน้ต้นขึน้อยู่ที่ราคาขายกับต้นทุน ซึ่งราคาขายสินค้าคงเป็นไปตามราคา
ตลาด อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้มีการผลิตสินค้าที่เพิ่มมลูค่าเพื่อทดแทนสินค้าที่เป็น
สินค้าโภคภัณฑ์ ส่วนในเร่ืองของต้นทุน บริษัทฯ พยายามก าหนดให้ต้นทุนสามารถ
แข่งขนักับคู่แข่งได้เพื่อรักษาอัตราก าไรขัน้ต้นให้เป็นไปตามที่บริษัทฯ ก าหนดไว้ใน
อตัรา 13% ซึง่เป็นอตัราที่อยูใ่นมาตรฐานส าหรับอตุสาหกรรมประเภทนี ้

 เร่ืองการเสียภาษีที่ปรากฏในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ หน้า 124 บริษัทฯ ได้มีการ
เสียภาษีที่  1.75% คาดว่าบริษัทฯ ได้รับการส่งเสริมการลงทุน จึงอยากทราบว่า
หลังจาก บริษัทฯ หมดการได้รับการส่งเสริมการลงทุนแล้วจะยังคงมีก าไรอยู่
หรือไม่ 

นพ.อนนัต์ ศิริมงคลเกษม 
ประธานกรรมการบริหาร 

- เร่ืองของภาษี บริษัทฯ ได้รับการสง่เสริมการลงทนุอยูห่ลายฉบบัตอ่ไปอีกหลายปี ซึ่งถ้า
หมดการสง่เสริมการลงทนุแล้ว บริษัทฯ ต้องมีการเสยีภาษีตามสทิธิประโยชน์ที่หมดไป 
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้มีการวางแผนที่จะท าให้ก าไรสทุธิอยู่ในอตัราส่วนที่เพิ่มขึน้
ตอ่ไป 

 เสนอแนะว่า การบริหารความเสี่ยง ตามหลักบรรษัทภิบาล คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและคณะกรรมการตรวจสอบ ไม่ควรอยู่ในชุดเดียวกัน เพราะจะท าให้
คณะกรรมการตรวจสอบขาดความเป็นอิสระ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ก็ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่  ตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ระบุว่าไว้ว่า คณะกรรมการตรวจสอบ สอบทานงบการเงินร่วมกับผู้สอบบัญชี ซ่ึง
มองว่าไม่ใช่หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ อีกทัง้คณะกรรมการตรวจสอบ
ต้องให้หลักประกันกับฝ่ายตรวจสอบภายในและต้องให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ 
และอยากให้คะแนนการประเมินการก ากับดูแลกิจการเพิ่มมากขึน้และเป็นไปตาม
หลักสากล 

นพ.อนนัต์ ศิริมงคลเกษม 
ประธานกรรมการบริหาร 

- บริษัทฯ จะรับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะไว้ส าหรับเป็นแนวทางต่อไป สว่นในเร่ืองของ
การบริหารตามหลกับรรษัทภิบาล บริษัทฯ ได้มีการพฒันาอย่างต่อเนื่อง ท าให้คะแนน
นัน้เพิ่มขึน้จนมาอยูอ่นัดบัต้นๆ โดยบริษัทฯ ได้รับรางวลัผลการประเมินการก ากบัดแูล
กิจการท่ีดีระดบั ดีมาก อยา่งตอ่เนื่องเป็นระยะเวลา 9 ปี 

 เร่ืองของอาหารสัตว์กับไก่พันธ์ุ ถ้าเปรียบเทียบกับคู่แข่งแล้ว อัตราการแลกเนือ้ 
(FCR :Feed Conversion Ratio) ของบริษัทฯ เป็นอย่างไรบ้าง ต่างกับคู่แข่งมาก
น้อยเพียงใด และเร่ืองของอาหารสัตว์ เห็นว่าข้าวโพดก าลังประสบปัญหาอยู่จริง
หรือไม่ 

คณุวิรัช ศิริมงคลเกษม  
รองประธานกรรมการบริษัท  
และกรรมการผู้จดัการ 

- บริษัทฯ ถือว่าได้เปรียบคู่แข่งไม่มากนกัในเร่ืองของ FCR จะอยู่ที่ 1.70 ซึ่งของคู่แข่ง 
FCR อยู่ที่ประมาณ 1.72 ส่วนในเร่ืองของข้าวโพด ขณะนีก้ าลงัประสบปัญหาอยู ่
เนื่องจากราคาข้าวโพดในประเทศไทยสูงกว่าของต่างประเทศอยู่มาก  ประมาณ
กิโลกรัมละ 2 บาท 
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คุณเฉลิมพล ไวทยางกรู       
ผู้ถอืหุ้น   

อยากทราบความคิดเหน็ในเชงินโยบายเกี่ยวกับเร่ืองการบริหารความเสี่ยง ในขณะ
ที่ตลาดส่งออกในสหภาพยุโรป (EU) และในตลาดที่ญี่ ปุ่น ซึ่งเป็นประเทศหลักใน
การส่งออกก าลังมีปัญหาเร่ืองเศรษฐกิจอยู่นัน้ ขณะที่บริษัทฯ ประสบกับปัญหาใน
เร่ืองค่าเงินบาทที่แข็งขึน้ และเร่ืองราคาน า้มันที่ลดลง บริษัทฯ มีนโยบายในการ
รับมือกับปัญหาเหล่านีอ้ย่างไร 

นพ.อนนัต์ ศิริมงคลเกษม 
ประธานกรรมการบริหาร 

- ในเร่ืองของการบริหารความเสีย่ง บริษัทฯ มีการประกนัความเสีย่งในความผนัผวนของ
อตัราแลกเปลีย่นอยูแ่ล้ว เนื่องจากมีทัง้การน าเข้าและสง่ออก สว่นเร่ืองของราคาน า้มนั
ที่ลดลงนัน้ ไม่สง่ผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตมากนกั ซึ่งจะเก่ียวข้องในเร่ืองของการ
ขนสง่เทา่นัน้ และเป็นประโยชน์ท าให้คา่ขนสง่ของบริษัทฯ โดยรวมลดลง 

 เน่ืองจากที่ตลาดญี่ ปุ่นและตลาดยุโรปก าลังประสบปัญหา ท าให้มีผู้ที่หันมาท า
ธุรกิจการค้าชายแดนเพิ่มมากขึน้ โดยเฉพาะการค้ากับกลุ่ม CLMV คือ กัมพูชา,
ลาว,เมียนมาร์ และเวียดนาม ถือว่าเป็นแหล่งเศรษฐกิจที่ท าให้ประเทศอยู่ ได้ 
อยากทราบว่าบริษัทฯ มีนโยบายเกี่ยวกับการท าการค้าชายแดนมากน้อยเพียงใด 

นพ.อนนัต์ ศิริมงคลเกษม 
ประธานกรรมการบริหาร 

- บริษัทฯ ยงัคงให้ความสนใจในเร่ืองของการค้าชายแดน โดยเฉพาะทางด้านประเทศ
พมา่ กมัพชูา และลาว ขณะเดียวกนับริษัทฯ ก็มีศนูย์เพื่อจะกระจายสนิค้าไปยงับริเวณ
ประเทศเหลา่นี ้ทัง้ในจงัหวดัอบุลราชธานี และจงัหวดัตาก 

 ในการเปิดประเทศเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึ่งจะมีผลตัง้แต่ต้นปี 
2559 บริษัทฯ มีการด าเนินการเกี่ยวกับการค้ากับกลุ่มประเทศอาเซียน อย่างไร
บ้าง 

นพ.อนนัต์ ศิริมงคลเกษม 
ประธานกรรมการบริหาร 

- การเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในอตุสาหกรรมการเกษตรทัง้หมด หรือ
อตุสาหกรรมไก่อย่างเดียว ทางบริษัทฯ มองว่าใน 1-2 ปีข้างหน้านี ้อาจจะยงัไม่ได้รับ
ประโยชน์มากนกั โดยเฉพาะอตุสาหกรรมปศุสตัว์ของทุกประเทศได้มีการกีดกนัการ
น าเข้า ไมว่า่จะเป็นประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลปิปินส์ และเวียดนาม เนื่องจากแต่
ละประเทศต้องปกป้องอตุสาหกรรมของตนเองภายในประเทศก่อน ซึ่งถ้ามีการน าเข้า
จากต่างประเทศ จะส่งผลให้ผู้ ผลิตภายในประเทศเกิดความเสียหาย และแต่ละ
ประเทศ มีการใช้มาตรการในการห้ามน าเข้าที่เรียกว่า Non-tariff Barrier คือ เร่ืองการ
ป้องกนัโรคระบาดสตัว์ ซึ่งประเทศไทยก็มีการใช้มาตรการนี  ้ ห้ามการน าเข้าสินค้า
เกษตรและสนิค้าปศสุตัว์เข้าประเทศ ซึง่ในอนาคตจะเกิดประโยชน์ หากแต่ละประเทศ
มีการปรับมาตรการควบคมุโรคระบาดสตัว์ให้เป็นมาตรฐานเดียวกนั ในขณะเดียวกนั
ถือวา่ประเทศไทยนัน้มีมาตรฐานสงูกว่าประเทศอื่นๆ ในสมาชิกของประชาคมอาซียน 
(AEC) นอกจากนีบ้ริษัทฯ ได้รับประโยชน์จากพนัธมิตรทางการค้า ( joint venture) กบั
บริษัท แมคคีย์ ฟู้ ด เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากดั (McKey) ซึง่มีสาขาอยูใ่นประเทศ
มาเลเซีย ท าให้บริษัทฯ ใช้โอกาสในสว่นนีเ้พื่อเปิดตลาดที่ประเทศมาเลเซียเพิ่ม สง่ผล
ให้ปี 2557 ที่ผา่นมา บริษัทฯ มีอตัราการสง่ออกเพิ่มขึน้มาก 
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 เน่ืองจากทางบริษัทฯ ได้มีโอกาสท าการค้ากับทางประเทศรัสเซีย ซึ่งเห็นว่าก่อน
หน้านีท้างประเทศรัสเซียได้ส่งเจ้าหน้าที่  มาเยี่ยมชมโรงงานของบริษัทฯ จึงอยาก
ทราบความก้าวหน้าทางการค้ากับทางประเทศรัสเซียว่าเป็นอย่างไรบ้าง 

นพ.อนนัต์ ศิริมงคลเกษม 
ประธานกรรมการบริหาร 

- โรงงาน บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จ ากัด (GFN) ของบริษัทฯ ได้รับการ
รับรองจากทางการรัสเซยี และเป็นโรงงานท่ีทางประเทศรัสเซียให้ความช่ืนชมเป็นอยา่ง
มาก ยกให้เป็นโรงงานต้นแบบและโรงงานตวัอย่าง ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการท าการค้ากับ
ทางประเทศรัสเซียก่อนที่จะมีการ  sanction ของทางกลุ่มสหภาพยุโรปและ
สหรัฐอเมริกาต่อประเทศรัสเซียในเร่ืองของยเูครน อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ยงัคงมองว่า
เป็นโอกาสที่ดี ที่จะท าการค้ากับกลุ่มประเทศรัสเซียเพิ่มขึน้ เพราะตลาดรัสเซียเป็น
ตลาดที่ใหญ่ ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการเจรจาทางการค้าประเภทไก่สดแช่แข็งกบัทางรัสเซีย 
และในระหว่างขัน้ตอนการด าเนินการนัน้ อตัราแลกเปลี่ยนของประเทศรัสเซียกลบั
ลดลงอยา่งมาก ท าให้ต้องมีการชะลอการน าเข้า การ sanction ประเทศสหรัฐอเมริกา 
หมายความถึงการห้ามน าเข้าสินค้าประมาณ 5-6 แสนตันต่อปี จากประเทศ
สหรัฐอเมริกา สนิค้าที่ทางประเทศรัสเซียต้องการเป็นสนิค้าที่มีราคาถกู ซึ่งทางบริษัทฯ 
ต้องพยายามหาสินค้าที่เหมาะสมต่อการส่งออก นอกจากนีบ้ริษัทฯ ได้มีการติดต่อ
ประสานงานกบัรัสเซียอยา่งตอ่เนื่อง เพื่อหาทางเปิดโอกาสทางการค้า 

 บริษัทฯ มีการผลิตอาหารสัตว์บกประเภทอื่นบ้างหรือไม่ นอกจากอาหารไก่ 
นพ.อนนัต์ ศิริมงคลเกษม 
ประธานกรรมการบริหาร 

- นอกจากผลติอาหารไก่แล้ว บริษัทฯ มีการผลติอาหารหม ูและอาหารเป็ด อีกด้วย 

 บริษัทฯ มีการส่งออกสินค้าพวกเนือ้หมูบ้างหรือไม่ หรือมีแต่อาหารหมูเพียงอย่าง
เดียว 

นพ.อนนัต์ ศิริมงคลเกษม 
ประธานกรรมการบริหาร 

- บริษัทฯ ท าธุรกิจอาหารหม ูและท าการขายให้กบัผู้ เลีย้ง แต่ทางบริษัทฯ ไม่ได้ท าธุรกิจ
การสง่ออกเนือ้หม ู

 เน่ืองจากประเทศรัสเซียมีความต้องการและบริโภคเนือ้หมูเป็นจ านวนมาก แต่ทาง
สหภาพยุโรป (EU) ได้งดการส่งเนือ้หมูให้กับทางประเทศรัสเซีย ท าให้เนือ้หมูขาด
ตลาด อยากทราบว่าบริษัทฯ จะมีแนวโน้มในการท าธุรกิจสัตว์บกประเภทอื่น 
นอกเหนือจากประเภทสัตว์ปีกบ้างหรือไม่ 

นพ.อนนัต์ ศิริมงคลเกษม 
ประธานกรรมการบริหาร 

- บริษัทฯ ให้ความส าคญักบัการลงทุนใหม่ๆ แต่อย่างไรก็ตามการลงทนุทกุอย่างต้องมี
การศึกษาเก่ียวกบัตลาดและผลกระทบที่จะเกิดขึน้ ทัง้เร่ืองการบริหารความเสี่ยงใน
เร่ืองของการลงทนุวา่คุ้มคา่ตอ่การลงทนุหรือไม่ ขณะนีบ้ริษัทฯ ยงัมีโครงการท่ีจะขยาย
ในส่วนของสตัว์ปีกอย่างต่อเนื่อง และให้ความส าคัญในการขยายด้านสตัว์ปีก ซึ่ง
บริษัทฯ มีความเช่ียวชาญอยูแ่ล้วมากกวา่การท าธุรกิจสตัว์ประเภทอื่นๆ ซึง่ทางบริษัทฯ 
ยงัมีความช านาญน้อยกวา่ 

 
 



GFPT PUBLIC COMPANY LIMITED  
                        PLANT:  209 MOO 1, TEPARAK RD., K.M. 20.5 BANGSAOTONG, SAMUTPRAKARN 10540, 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 ถือหุ้น  ประจ าปี 2558 | หน้า 8/18 

คุณพรเลิศ ประเสริฐ 
ผู้ถอืหุ้น 

เสนอแนะว่า อยากเสนอให้มีการแสดงเกี่ยวกับงบก าไรขาดทุนของแต่ละบริษัท
ย่อยย้อนหลัง 3-5 ปี รวมถึงส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนของบริษัท แมคคีย์ ฟู้ด 
เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากัด (McKey) และบริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศ
ไทย) จ ากัด (GFN) ย้อนหลัง 3-5 ปี เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มว่าบริษัทฯ มีก าไรจาก
ธุรกิจประเภทใดบ้าง 

คณุจฑุามาส อิงโพธ์ิชยั 
เลขานกุารบริษัท 

- งบก าไรขาดทุนของแต่ละบริษัท รวมถึงผลการด าเนินงานของบริษัท แมคคีย์ ฟู้ ด 
เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากดั (McKey) และบริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) 
จ ากดั (GFN) จะแสดงอยูใ่นหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

 ต้นทุนของธุรกิจอาหารสัตว์เป็นอย่างไรบ้าง และการเปิด AEC นัน้ บริษัทฯ มีการ
น าเข้าอาหารสัตว์จากประเทศเพื่อนบ้านหรือไม่ และจะได้ประโยชน์อย่างไรบ้าง 

นพ.อนนัต์ ศิริมงคลเกษม 
ประธานกรรมการบริหาร 

- ในปีที่ผา่นมาธุรกิจอาหารสตัว์มีการแขง่ขนัสงูมาก เนื่องจากทัง้หลายบริษัทมีการขยาย
ก าลงัการผลติ สง่ผลให้อตัราก าไรขัน้ต้นลดลง ประกอบกบัการเลีย้งกุ้ งในประเทศไทย
ประสบปัญหาโรคตายด่วน ท าให้ปริมาณการขายอาหารกุ้ งลดลงกลายเป็นปัญหา
ตอ่เนื่องที่สง่ผลกระทบมาจนถึงปี 2558 

 บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จ ากัด (GFN) เห็นว่ามีการขยายก าลังการ
ผลิตจากเดิมที่  1 แสนตัวต่อวัน เป็น 1.2 แสนตัวต่อวัน อยากทราบว่าก าไรของ 
GFN มีแนวโน้มจะเพิ่มขึน้อีกหรือไม่ 

นพ.อนนัต์ ศิริมงคลเกษม 
ประธานกรรมการบริหาร 

- การขยายก าลงัการผลิตของบริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จ ากดั (GFN) จาก
เดิมที่ 1 แสนตวัต่อวนั เป็น 1.2 แสนตวัต่อวนั ถือว่าอยู่ในอตัราที่ได้ก าหนดไว้ และ
ขณะนีอ้ยูใ่นขัน้ตอนการเจรจาเพื่อเพิ่มก าลงัการผลติเป็น 1.5 แสนตวัต่อวนั ในอนาคต 
อีกทัง้ยงัมีการเพิ่มก าลงัการผลติในผลติภณัฑ์สนิค้าแปรรูปอีกด้วย  

คุณรังสิมันต์ โนฆะประเสริฐ 
ผู้ถอืหุ้น 

ในส่วนธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปที่ด าเนินการโดยบริษัท จีเอฟ ฟูดส์ จ ากัด 
(GFF) ซึ่งมีผลประกอบการในปีที่ ผ่านมาค่อนข้างดี โดยเติบโตขึน้ 7% จากปีก่อน 
อยากทราบว่าในอนาคตบริษัทฯ มีแนวโน้มและแผนงานในการพัฒนาธุรกิจ
ผลิตภณัฑ์อาหารแปรรูปอย่างไรบ้าง 

นพ.อนนัต์ ศิริมงคลเกษม 
ประธานกรรมการบริหาร 

- ธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปมีแนวโน้มที่จะขยายตัวมากขึน้  โดยบริษัทฯ ก าลัง
ก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ซึ่งจะท าให้มีก าลงัการผลิตเพิ่มขึน้เป็น 2 เท่าของก าลงัการ
ผลติเดิม ปัจจบุนัการก่อสร้างโรงงานในเฟสที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้วและจะเร่ิมการผลิต
ตัง้แตเ่ดือนพฤษภาคม เป็นต้นไป ส าหรับเฟสที่ 2 คาดวา่จะแล้วเสร็จภายใน 1 ปีคร่ึง 

คุณธนประเสริฐ ภมรไพโรจน์ 
ผู้ถอืหุ้น 

อยากทราบว่าบริษัทฯ มีเจ้าหน้าที่ประจ าการอยู่ที่สหภาพยุโรป (EU) และประเทศ
ญี่ปุ่นหรือไม่ เพราะเหน็ว่าตลาดทัง้ 2 แห่งนีเ้ป็นตลาดส่งออกที่ส าคัญของบริษัทฯ 

นพ.อนนัต์ ศิริมงคลเกษม 
ประธานกรรมการบริหาร 

- บริษัทฯ ไม่มีเจ้าหน้าที่ประจ าการอยู่ที่สหภาพยุโรป (EU) และประเทศญ่ีปุ่ น แต ่ 
บริษัทฯ มีตวัแทนที่เป็นลกูค้าของบริษัทฯ อยู่ที่ประเทศนัน้ๆ ซึ่งมีการท าธุรกิจกนัอย่าง
ตอ่เนื่องเป็นระยะเวลาหลายปี 
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 เสนอแนะว่า อยากให้ทางบริษัทฯ น าสินค้าแปรรูปมาพัฒนาปรับปรุงเพื่อให้เกิด
รสชาติใหม่ๆ ให้ตรงตามความต้องการของประชากรประเทศนัน้ๆ จึงอยากทราบ
ว่าบริษัทฯ จะสามารถท าได้หรือไม่ เพื่อเป็นการเพิ่มยอดขายให้กับบริษัทฯ 

นพ.อนนัต์ ศิริมงคลเกษม 
ประธานกรรมการบริหาร 

- บริษัทฯ มีหน่วยงานซึ่งมีหน้าที่พฒันาผลิตภณัฑ์ (R&D) โดยมีการพฒันาผลิตภณัฑ์
และรสชาติใหม่ๆ  อยา่งสม ่าเสมอ ซึง่ในแตล่ะปีสนิค้าจะถกูเปลีย่นไปเร่ือยๆ ตามความ
ต้องการของลกูค้า 

คุณนรา ศรีเพชร  
สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 

บริษัทฯ มีการวางแผนที่จะร่วมทุนกับริษัทอื่นเพิ่มเติมในอนาคตอันใกล้นีห้รือไม่ 

นพ.อนนัต์ ศิริมงคลเกษม 
ประธานกรรมการบริหาร 

- บริษัทฯ มีการร่วมทุนทางธุรกิจอยู่  2 ราย คือ บริษัท คีย์สโตน ฟู้ ด คอร์ปอเรชั่น 
(ประเทศสหรัฐอเมริกา) และบริษัทที่ 2 ที่ร่วมทุนคือ บริษัท นิชิเร ฟู้ ด อิงค์ (ประเทศ
ญ่ีปุ่ น) ขณะนีย้งัไม่มีแผนที่จะร่วมทนุเพิ่มเติม อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ไม่ปิดกัน้โอกาส
การร่วมทนุในอนาคต 

 เน่ืองจากบริษัทฯ มีการเจรจาติดต่อธุรกิจกับทางสหภาพยุโรป (EU) เพื่อขอเพิ่ม
โควตาการส่งออกไก่ ซึ่งจะมีผลเร่ืองภาษี อยากทราบว่าทางบริษัทฯ ได้มีการเจรจา
กับภาครัฐเพื่อขอเพิ่มโควตาการส่งออกไก่หรือไม่ 

นพ.อนนัต์ ศิริมงคลเกษม 
ประธานกรรมการบริหาร 

- ในเร่ืองของโควตาในการสง่ออกไก่ไปสหภาพยโุรป ทางสมาคมผู้ผลติไก่เพื่อการสง่ออก
ไทย ซึ่งทางบริษัทฯ ก็เป็นสมาชิกสมาคมฯ ได้รับการผลกัดันจากทางภาครัฐอย่าง
สม ่าเสมอเร่ืองการขอโควตาเพิ่ม เพื่อจะเปิดตลาดให้มากขึน้ ขณะนีก้ารเจรจาอยู่ใน
กรอบของ Free Trade Agreement (FTA) ระหว่างประเทศไทยกบัทางสหภาพยโุรป 
(EU) ซึ่งก าลงัจะได้ข้อสรุป ปัจจุบันต้องหยุดการเจรจาชั่วคราว เนื่องจากมีการ
เปลีย่นแปลงการปกครองทางการเมือง ท าให้ต้องเลือ่นการเจรจาออกไปอีก 

เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซกัถามเพิ่มเติม เลขานกุารฯ สรุปว่า ที่ประชุมฯ รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ  
ประจ าปี 2557 
 
วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 

เลขานกุารฯ ขอเสนอให้ที่ประชมุฯ พิจารณาอนมุตัิงบการเงิน ซึง่ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 
ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2557 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจ าปี (สิ่งที่สง่มาด้วย 2: CD รายงานประจ าปี 2557 หมวด 
“งบการเงิน” หน้า 118) ทีไ่ด้จดัสง่ให้กบัทา่นผู้ ถือหุ้น พร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุแล้ว 

จากนัน้ เลขานกุารฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

ผู้ ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซกัถาม สรุปได้ดงันี ้
คุณเฉลิมพล ไวทยางกูร       
ผู้ถอืหุ้น 

เสนอแนะว่า การประชุมในครั้งต่อไป อยากให้บริษัทฯ มีหมายเหตุประกอบงบ
การเงินอยู่ในเล่มรายงานประจ าปี เพราะผู้ถือหุ้นบางท่านอาจจะไม่สะดวกที่จะ
เปิดดูหมายเหตุประกอบงบการเงินที่อยู่ในรูปแบบของ CD ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้
ล่วงหน้า 
 



GFPT PUBLIC COMPANY LIMITED  
                        PLANT:  209 MOO 1, TEPARAK RD., K.M. 20.5 BANGSAOTONG, SAMUTPRAKARN 10540, 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 ถือหุ้น  ประจ าปี 2558 | หน้า 10/18 

คณุจฑุามาส อิงโพธ์ิชยั 
เลขานกุารบริษัท 

- บริษัทฯ จะพิจารณาด าเนินการตามที่ทา่นผู้ ถือหุ้นได้เสนอแนะมาข้างต้นในปีตอ่ไป 

 ปี 2557 ที่ผ่านมา มีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชีอยู่  30 กว่าฉบับ และในปี 
2558 ก็จะมีการเปลี่ ยนแปลงมาตรฐานการบัญชีเพิ่ มเติมอีก  อยากทราบว่า
มาตรฐานการบัญชีปี 2557 และมาตรฐานการบัญชี ปี 2558 มาตรฐานไหนมี
ผลกระทบต่อบริษัทฯ มากที่สุด และมีผลกระทบอย่างไร 

คณุอ าพล จ านงวฒัน์ 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 

- ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 2.2 จะบอกถึงผลกระทบของปี 2557 และปี 2558 
ว่ามีมาตรฐานอะไรบ้างที่ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ แต่เนื่องจากบริษัทฯ เป็นธุรกิจ      
ปศุสตัว์ท าให้มาตรฐานที่จะกระทบไม่ค่อยมีนัยส าคัญ มาตรฐานส่วนใหญ่ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงใหม่นัน้ เป็นในส่วนของข้อความของผู้ สอบบัญชีและเร่ืองของมูลค่า
ยุติธรรม เพื่อให้แต่ละมาตรฐานใช้ภาษาเดียวกัน  ซึ่งแต่ละมาตรฐานที่มีการ
เปลี่ยนแปลงแล้วจริงๆ นัน้เป็นเร่ืองของงบการเงินรวมของบริษัทร่วม แต่ในกรณีของ
บริษัทฯ ไมค่อ่ยมีผลกระทบมากนกั 

คุณเกียรติศักดิ์ จีรเธียรนาถ 
ผู้ถอืหุ้น 

อยากทราบถึงสาเหตุที่ ต้องเปลี่ยนจากหนีส้ินระยะสัน้เป็นหนีส้ินระยะยาว 5 ปี 
และจากรายงานประจ าปี หน้า 119 ส่วนของหนีส้ินระยะยาวจ านวน 2,000 ล้าน
บาท ซึ่งเป็นหนีส้ินของบุคคลที่ เกี่ยวข้อง อยากทราบว่ามีการคิดดอกเบีย้และมี
เงื่อนไขอย่างไร 

คณุจฑุามาส อิงโพธ์ิชยั 
เลขานกุารบริษัท 

- เนื่องจากเมื่อสิน้ปี  2556 รายการหนีส้ินระยะสัน้จากสถาบันการเงินจะครบ
ก าหนดการช าระ ดงันัน้เมื่อวนัที่ 12 ธ.ค. 56 ที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2556 
จึงมีมติอนมุตัิเงินกู้ ระยะยาว จ านวน 2,000 ล้านบาท เพื่อน าไปช าระหนีส้ินระยะสัน้ 
โดยมีอตัราดอกเบีย้ 5.5% ซึง่เป็นอตัราที่ลดลงจากอตัราเดิมคือ 6% และมีระยะเวลา
กู้ยืมเพิ่มขึน้เป็น 10 ปี จากเดิมเพียง 5 ปี 

 เหตุใดจึงไม่กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินแทนการกู้ยืมเงินจ านวน 2,000 ล้านบาท 
จากบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีความเสี่ยงในเร่ืองของผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of 
interests) 

นพ.อนนัต์ ศิริมงคลเกษม 
ประธานกรรมการบริหาร 

- เงินกู้ ยืมจ านวน 2,000 ล้านบาท มีที่มาจากยคุเศรษฐกิจต้มย ากุ้ งท าให้การกู้ ยืมเงิน
จากสถาบนัการเงินมีปัญหาอย่างมาก บริษัทฯ ถกูเรียกเงินคืนจากวงเงินต่างๆ ท าให้
ประสบปัญหาสภาพคลอ่ง คณะกรรมการบริษัทจึงต้องน าเงินสว่นตวัเข้ามาให้บริษัทฯ 
กู้ ยืมเพื่อให้ธุรกิจสามารถด าเนินต่อไปได้ ซึ่งต่อมาทางก.ล.ต.และตลท.ได้ก าหนด
รายการเก่ียวโยงกนั ซึ่งต้องผ่านมติการอนมุตัิจากผู้ ถือหุ้น โดยบริษัทฯ ได้ผ่านการขอ
อนุมัติจากผู้ ถือหุ้นไปแล้ว เมื่อสญัญาเงินกู้ ครบ 5 ปี ทางคณะกรรมการของบริษัท
เล็งเห็นถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึน้ว่าหากทางสถาบันการเงินจะเรียกเงินกู้ ยืมคืน 
เนื่องจากอตุสาหกรรมยงัมีความเสี่ยงในเร่ืองของโรคระบาด ณ ขณะนัน้ และเมื่อครบ
ก าหนดการช าระ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรที่จะทยอยคืน ขณะเดียวกนับริษัทฯ 
ก็มีการบริหารในสว่นของหนีไ้มใ่ห้เกินอตัราสว่นมาตรฐานของบริษัทฯ 
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คุณนรา ศรีเพชร 
สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 

ปีที่ ผ่านมาบริษัทฯ มีก าไรสะสมมากพอสมควร อยากทราบว่าในอนาคตบริษัทฯ 
จะมีการลงทุนเพิ่มเติมหรือไม่ 

นพ.อนนัต์ ศิริมงคลเกษม 
ประธานกรรมการบริหาร 

- บริษัทฯ มีโครงการที่ขยายก าลงัการผลิตให้เพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง โดยก าไรสะสมสว่น
หนึง่จะเก็บไว้เป็นเงินลงทนุในอนาคต 

คุณสถาพร โตธีรณุรัก 

ผู้ถอืหุ้น 

อยากทราบเร่ืองอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนว่าบริษัทฯ แสดงด้วยราคาทุนหรือ
มูลค่ายุติธรรม ซึ่งถ้าแสดงด้วยราคาทุน มูลค่ายุติธรรมจะเป็นเท่าใด และถ้าแสดง
ด้วยมูลค่ายุติธรรม ราคาทุนจะเป็นเท่าใด 

คณุธีระศกัดิ ์เป่ียมสภุคัพงศ์ 
ผู้อ านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน 

- อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของบริษัทฯ แสดงยอดในราคาทนุซึ่งแสดงอยู่ในหมาย
เหตปุระกอบงบการเงิน โดยทางผู้สอบบญัชีได้แสดงมลูค่ายตุิธรรมไว้ในหน้า 161 ของ
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

 ปี 2557 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการคิดค่าเสื่อมของไก่พ่อแม่พันธ์ุเพิ่มขึน้กว่า 60 ล้าน
บาท จึงอยากทราบสาเหตุที่เพิ่มขึน้ 

คณุธีระศกัดิ ์เป่ียมสภุคัพงศ์ 
ผู้อ านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน 

- คา่เสือ่มพนัธุ์ไก่ที่เพิ่มขึน้ มาจากที่บริษัทฯ มีการขยายปริมาณไก่พนัธุ์  มีผลให้ค่าเสื่อม
ของไก่พอ่แมพ่นัธุ์เพิ่มขึน้ 

เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซกัถามเพิ่มเติม เลขานุการฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาลงมติอนุมตัิงบแสดงฐานะ
การเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 

มติ ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 
ธันวาคม 2557 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมี
รายละเอียดดงันี ้

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถอื
หุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 844,814,532 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย 0 0.00 
งดออกเสยีง 4,338,200 - 
บตัรเสยี 0 0.00 

 
วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงนิปันผลจากผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2557 

เลขานกุารฯ เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาเร่ืองการจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานในปี 2557 ซึ่งผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

 บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่เกินร้อยละ 50 ของก าไรสทุธิของงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ หลงัหกัเงินส ารอง
ต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทฯ ได้ก าหนดไว้ โดยมีเง่ือนไขว่าการจ่ายเงินปันผลจะขึน้อยู่กบักระแสเงินสด สภาพ
คลอ่ง แผนการลงทนุของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย 
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 บริษัทฯ ได้จดัสรรทนุส ารองตามกฎหมายจ านวนรวม 140,000,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน ซึ่งครบ
ตามจ านวนที่ต้องส ารองไว้ตามกฎหมาย และข้อบงัคบัของบริษัทแล้ว จึงไมม่ีการจดัสรรเงินทนุส ารองตามกฎหมายจากผลการ
ด าเนินงาน ประจ าปี 2557 

 บริษัทฯ มีก าไรสทุธิ ตามงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ จ านวน 764,146,167.56 บาท หรือก าไรต่อหุ้นเท่ากบั 0.6095 บาท และไม่
มียอดขาดทนุสะสม ประกอบกบับริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ และเมื่อพิจารณาถึงแผนการลงทนุใน
โครงการต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยแล้ว เห็นว่า บริษัทฯ สมควรที่จะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้กับผู้ ถือหุ้ นสามญั
ส าหรับผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2557 ในอตัราหุ้นละ 0.40 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้จ านวน 501,528,400 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 65.63 ของก าไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึง่สงูกวา่นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะจ่ายเงิน
ปันผลจากก าไรสทุธิงวดปี 2557 และก าไรสะสมที่ยงัไม่ได้จัดสรร ที่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคล (BOI) ทัง้จ านวน      
ผู้ ถือหุ้นท่ีได้รับเงินปันผลจะไมถ่กูหกัภาษี ณ ที่จ่าย และไมส่ามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ 

 บริษัทฯ ก าหนดรายช่ือผู้มีสทิธิรับเงินปันผล ในวนัท่ี 10 มีนาคม 2558 (Record Date) และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 
ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนในวนัที่   
11 มีนาคม 2558 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 28 เมษายน 2558  

จากนัน้ เลขานกุารฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซกัถามในวาระนี ้เลขานกุารฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาลงมติอนมุตัิการจ่ายเงินปัน
ผลจากผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2557 

มติ ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2557 ในอตัราหุ้นละ 0.40 
บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้จ านวน 501,528,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 65.63 ของก าไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัท์ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงันี ้

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถอื
หุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 848,357,732 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย 0 0.00 
งดออกเสยีง 795,000 - 
บตัรเสยี 0 0.00 

 
วาระที่ 5  พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประจ าปี 2558 

เลขานกุารฯ แจ้งให้ที่ประชมุฯ ทราบวา่ ในปี 2558 นี ้มีกรรมการบริษัทที่ต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระจ านวน 3 ทา่น ดงันี ้
(1)  นายธนาธิป  พิเชษฐวณิชย์โชค ต าแหนง่  กรรมการอิสระ 
(2)  นางสาววรรณี  ศิริมงคลเกษม   ต าแหนง่ กรรมการบริษัท 
(3)  นายสจิุน  ศิริมงคลเกษม ต าแหนง่ กรรมการบริษัท 
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 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้ด าเนินการพิจารณาคุณสมบตัิของ
กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ ตามขัน้ตอนการสรรหา ซึ่งหลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหา ปรากฏอยู่ในหมวด “การก ากบั
ดแูลกิจการที่ดี” ของรายงานประจ าปี ที่ได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมในครัง้นี ้(สิ่งที่สง่มาด้วย 2: CD 
รายงานประจ าปี 2557 หน้า 62) และพิจารณาถึงความเหมาะสม ที่จะเป็นประโยชน์สงูสดุแก่การด าเนินงานของ บริษัทฯ ตาม
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ประกอบกบัคณุสมบตัิ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความเช่ียวชาญ 

 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลเพื่อรับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการบริษัทลว่งหน้า ตัง้แต่วนัที่ 1 ตลุาคม 2557 ถึง
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ที่ผา่นมา เมื่อพ้นก าหนดระยะเวลาดงักลา่วแล้ว พบว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลเพื่อเข้ารับเลือกตัง้
เป็นกรรมการ มายงับริษัทฯ 

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ซึง่ไมม่ีกรรมการผู้มีสว่นได้เสยีในวาระนี ้ได้เสนอให้พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการ
ที่ต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระทัง้ 3 ทา่น กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึง่ ดงันี ้
(1) นายธนาธิป  พิเชษฐวณิชย์โชค กลบัเข้าด ารงต าแหนง่  กรรมการอิสระ  อีกวาระหนึง่ 
(2) นางสาววรรณี  ศิริมงคลเกษม   กลบัเข้าด ารงต าแหนง่ กรรมการบริษัท  อีกวาระหนึง่  
(3) นายสจิุน  ศิริมงคลเกษม กลบัเข้าด ารงต าแหนง่ กรรมการบริษัท  อีกวาระหนึง่  

 รายละเอียดประวตัิ ผลงาน และข้อมลูของกรรมการทัง้ 3 ทา่น ที่เสนอเพื่อแตง่ตัง้ทดแทนกรรมการท่ีต้องออกจากต าแหน่งตาม
วาระ ปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วย 3 ที่สง่มาพร้อมกนันี ้

 ทัง้นี ้กรรมการที่ได้รับการเสนอช่ือกลบัเข้าด ารงต าแหน่งเป็น กรรมการอิสระ คือ นายธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค มีคณุสมบตัิ
เป็นกรรมการอิสระ ตามค านิยามกรรมการอิสระที่บริษัทฯ ก าหนดไว้ ซึ่งเข้มข้นกว่าข้อก าหนดขัน้ต ่าของส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ดงัรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 นิยามกรรมการ
อิสระ 

จากนัน้ เลขานกุารฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซกัถามในวาระนี  ้เลขานุการฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมฯพิจารณาลงมติอนุมตัิเลือกตัง้
กรรมการทีละทา่น 

มติ ที่ประชมุฯ ได้พิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิแตง่ตัง้กรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ 3 ท่าน ได้แก่ นายธนาธิป พิเชษฐ
วณิชย์โชค นางสาววรรณี ศิริมงคลเกษม  และ นายสจิุน ศิริมงคลเกษม กลบัเข้าเป็นกรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึง่ ตามที่
ได้เสนอข้างต้น โดยได้ด าเนินการลงมติเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมา
ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงันี ้

(1) นายธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค กลับเข้าด ารงต าแหน่ง กรรมการอิสระ อีกวาระหน่ึง 

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถอื
หุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 847,830,995 99.94 
ไมเ่ห็นด้วย 526,737 0.06 
งดออกเสยีง 795,000 - 
บตัรเสยี 0 0.00 
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(2) นางสาววรรณี ศิริมงคลเกษม กลับเข้าด ารงต าแหน่ง กรรมการบริษัท อีกวาระหน่ึง 

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถอื
หุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 825,045,074 98.42 
ไมเ่ห็นด้วย 13,212,658 1.58 
งดออกเสยีง 795,000 - 
บตัรเสยี 0 0.00 

หมายเหต ุ:  วาระนี ้นางสาววรรณี ศิริมงคลเกษม ซึง่เป็นกรรมการบริษัท และถือหุ้นบริษัทจ านวน 10,100,000 หุ้น  ซึง่ถือเป็นผู้ มีส่วน
ได้เสียในวาระการประชมุนี ้จงึไมมี่สิทธ์ิออกเสียง คิดเป็นจ านวน 10,100,000 เสียง 

(3) นายสุจิน ศิริมงคลเกษม กลับเข้าด ารงต าแหน่ง กรรมการบริษัท อีกวาระหน่ึง 

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถอื
หุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 703,178,994 98.19 
ไมเ่ห็นด้วย 12,942,458 1.81 
งดออกเสยีง 795,000 - 
บตัรเสยี 0 0.00 

หมายเหต ุ:  วาระนี ้นายสจุิน ศิริมงคลเกษม ซึ่งเป็นกรรมการบริษัท และถือหุ้นบริษัทจ านวน 132,236,280 หุ้น ซึ่งถือเป็นผู้ มีส่วนได้
เสียในวาระการประชมุนี ้จงึไมมี่สิทธ์ิออกเสียง คิดเป็นจ านวน 132,236,280 เสียง 

 
วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2558 

เลขานกุารฯ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาตามหลกัเกณฑ์ และความ
เหมาะสมประการต่างๆ และได้เปรียบเทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน  (เกษตรและ
อตุสาหกรรมอาหาร) จึงมีความเห็นสมควรให้คงไว้ในอตัราเดิม ตามที่ได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2557 ดงันี ้

คา่ตอบแทนรายเดือน 
ประธานกรรมการบริษัท       เดือนละ 50,000 บาท 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสีย่งและกรรมการอิสระ  เดือนละ 50,000 บาท 
กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสีย่งและกรรมการอิสระ   เดือนละ 45,000 บาท 
กรรมการบริษัท        เดือนละ 45,000 บาท 

โบนสัประจ าปี 
ปีละ 1 เทา่ของคา่ตอบแทนรายเดือน 

ทัง้นี ้หากกรรมการท่านใดเป็นลกูจ้างของบริษัทฯ คงให้ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและโบนสัประจ าปี  ตามอตัราที่
กลา่วมาข้างต้น นอกเหนือจากคา่ตอบแทนที่ได้รับในฐานะลกูจ้างของบริษัทฯ 
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คา่ตอบแทนที่ไมใ่ช่ตวัเงิน 
- ไมม่ี - 

จากนัน้ เลขานกุารฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซกัถามในวาระนี ้เลขานกุารฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาลงมติอนมุตัิค่าตอบแทน
กรรมการ ประจ าปี 2558 โดยวาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สองในสามของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

มติ ที่ประชมุฯ ได้พิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2558 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สองในสามของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมด 
ของผู้ถอืหุ้นซ่ึงมาประชุม 

เห็นด้วย 848,351,732 99.91 
ไมเ่ห็นด้วย 0 0.00 
งดออกเสยีง 801,000 0.09 
บตัรเสยี 0 0.00 

 
วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตัง้และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2558 

เลขานกุารฯ เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาเร่ืองการแต่งตัง้และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี  ประจ าปี 2558 ซึ่งคณะกรรมการ
บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นและข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ที่ได้พิจารณากลัน่กรองอย่าง
เหมาะสมแล้วเห็นวา่บริษัท ส านกังาน เอ เอ็ม ซี จ ากดั (AMC) เป็นหนว่ยงานท่ีมีความนา่เช่ือถือ มีผลงานดี มีบคุลากรท่ีเพียงพอ มี
ความรู้ความสามารถ และได้เสนอคา่ตอบแทนที่เหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิการแต่งตัง้
ให้ 

(1) นายอ าพล จ านงค์วฒัน์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที ่4663 หรือ 
 (เป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมาแล้วเป็นระยะเวลา 2 ปี ตัง้แตปี่ 2556) 

(2) นางสาวประภาศรี ลลีาสภุา  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที ่4664 หรือ 
(3) นายนริศ เสาวลกัษณ์สกลุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 5369 

จากบริษัท ส านกังาน เอ เอ็ม ซี จ ากดั (AMC) เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจ านวน 5 บริษัท ประจ าปี 2558 และ
อนมุตัิคา่ตอบแทนการสอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยจ านวน 5 บริษัท ประจ าปี 2558 เป็นจ านวนเงินรวม 2,630,000 บาท 
ซึง่สงูกวา่คา่สอบบญัชีในปี 2557 จ านวน 150,000 บาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 6.05 (ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่มและคา่ใช้จ่ายอื่นๆ ในการ
เดินทางในการตรวจสอบบญัชีที่ตา่งจงัหวดั) โดยมีรายละเอียดดงันี ้
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ค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ี ปี 2557 ปี 2558 
(ปีที่เสนอ) 

คา่สอบบญัชีบริษัทฯ 805,000.- 840,000.- 
คา่สอบบญัชีบริษัทยอ่ย (5 บริษัท) 1,675,000.- 1,790,000.- 
คา่บริการอื่นๆ (Non-Audit Fee) - - 

รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ี 2,480,000.- 2,630,000.- 
เปลี่ยนแปลง  6.05% 

ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีที่ได้รับการเสนอช่ือดงักลา่ว ไม่มีความสมัพนัธ์ และ/หรือสว่นได้เสียกบับริษัทฯ บริษัทร่วม บริษัทย่อย ผู้บริห าร    
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีความเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว จึงมีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบ
การเงินของบริษัทฯ 

จากนัน้ เลขานกุารฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซกัถามในวาระนี ้เลขานกุารฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาลงมติอนมุตัิแต่งตัง้ผู้สอบ
บญัชีและก าหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี ประจ าปี 2558 

มติ ที่ประชมุฯ ได้พิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิแต่งตัง้บริษัท ส านกังาน เอ เอ็ม ซี จ ากดั (AMC) โดย นายอ าพล จ านงค์วฒัน์ 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที ่4663 หรือนางสาวประภาศรี ลีลาสภุา ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที่ 4664 หรือนายนริศ 
เสาวลกัษณ์สกลุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที่ 5369 เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และอนมุตัิค่าสอบบญัชีของบริษัทฯ 
และบริษัทยอ่ย ประจ าปี 2558 เป็นจ านวนเงินรวม 2,630,000 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัท์ของผู้ ถือ
หุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถอื
หุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 848,357,732 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย 0 0.00 
งดออกเสยีง 795,000 - 
บตัรเสยี 0 0.00 

 
วาระที่ 8 ปรึกษากิจการอื่นๆ (ถ้ามี) 

เลขานกุารฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า ได้ด าเนินการประชุมมาครบทกุระเบียบวาระแล้ว จึงเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอความเห็นหรือ
สอบถามเร่ืองอื่นๆ ได้ และมีผู้ ถือหุ้นแสดงความเห็นและสอบถามโดยสรุปได้ดงันี ้
คุณเฉลิมพล ไวทยางกูร       
ผู้ถอืหุ้น 

บัตรส่งเสริม BOI ของบริษัทฯ ฉบับที่เร่ิมต้นปี 2550 สิน้สุดปี 2558 อยากทราบว่า
บริษัทฯ จะต่อ BOI ฉบับนัน้หรือไม่ 

คณุจฑุามาส อิงโพธ์ิชยั 
เลขานกุารบริษัท 

- เร่ืองของ BOI ที่ครบก าหนดแล้วก็ต้องเป็นไปตามก าหนด แต่ในส่วนที่มีการลงทุน
เพิ่มขึน้นัน้ บริษัทฯ ได้มีการขอ BOI และคงจะทยอยขอ BOI อย่างต่อเนื่อง ซึ่งทาง
บริษัทฯ มี BOI อยูห่ลายฉบบั บางฉบบัก็ยงัไมไ่ด้มีการเร่ิมใช้ 
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 เสนอแนะว่า รายงานประจ าปี 2557 ในส่วนของสารจากประธานกรรมการ มีเร่ือง
ที่ ว่าบริษัทฯ มีนโยบายมุ่งพัฒนาองค์กรอย่างยั่ งยืนตามหลักการรับผิดชอบของ
สังคมต่อธุรกิจหรือ Corporate Social Responsibility (CSR) ซึ่งตามหลักความเป็น
จริงแล้ว 2 เร่ืองนีเ้ป็นคนละส่วนกัน โดยการพัฒนาองค์กรอย่างยั่ งยืนหรือ 
Sustainable Development (SD) ส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับกระบวนการผลิต ซึ่งขณะนี ้
บริษัทส่วนใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์มุ่งเน้นในเร่ืองของการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยนื 
จึงอยากให้ทางบริษัทฯ ลงมือท าด้านการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยนือย่างจริงจัง  

คณุจฑุามาส อิงโพธ์ิชยั 
เลขานกุารบริษัท 

- บริษัทฯ มีนโยบายที่จะมุ่งมั่นไปในเร่ืองของการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนหรือ 
Sustainable Development (SD) ปัจจุบนับริษัทฯ ยงัไม่ได้จดัท าในรูปแบบรายงาน
ความยั่งยืนแต่มีการจัดท าในรูปแบบของการรับผิดต่อสังคม Corporate Social 
Responsibility (CSR) 

 ถามถึงการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในรายงานประจ าปี หน้า 92 จะเห็นว่าลักษณะ
ของปัจจัยของผู้มีส่วนได้เสียและของบริษัทฯ ในหัวข้อของการสร้างความเชื่อมั่น
ในสินค้าและผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ อยู่ ในระดับที่ ค่อนข้างต ่า ซึ่ งถือเป็นเร่ืองที่
ส าคัญและน่าเป็นห่วงในอนาคต แสดงให้เห็นว่าความเชื่ อมั่ นในสินค้าและ
ผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ ยงัไม่ดีเท่าที่ควร 

คณุจฑุามาส อิงโพธ์ิชยั 
เลขานกุารบริษัท 

- จากการวิเคราะห์ผู้มีสว่นได้เสีย matrix ที่จดัท าในเร่ืองของปัจจยัส าคญัของบริษัทฯ 
และผู้มีสว่นได้เสยี บริษัทฯ มองวา่ในทกุเร่ืองมีความส าคญัมากแต่เนื่องด้วยปัจจยัที่มี
เนือ้หาจ านวนมาก จึงมีการจัดล าดบัความส าคญัซึ่งในข้อการสร้างความเช่ือมัน่ใน
สนิค้าและผลติภณัฑ์ บริษัทฯ ให้ความส าคญัมากเช่นกนั 

 อยากทราบความก้าวหน้าของโครงการบ าบัดน า้เสียที่บริษัทฯ ได้ปรับปรุงใหม่เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการบ าบัดให้ดียิ่ งขึน้และน า้ที่ ใช้ในโรงงานเป็นน า้บาดาล
หรือไม่ 

นพ.อนนัต์ ศิริมงคลเกษม 
ประธานกรรมการบริหาร 
 

- ขณะนีโ้ครงการบ าบดัน า้เสยีการก่อสร้างเกือบแล้วเสร็จ และจะเร่ิมใช้งานได้ประมาณ
เดือนมิถนุายน 2558 โดยในอดีตน า้ที่ใช้ในโรงงานเป็นน า้บาดาล แตใ่นปัจจบุนับริษัทฯ 
ได้เปลีย่นมาใช้น า้ประปา 

คุณธนประเสริฐ ภมรไพโรจน์ 
ผู้ถอืหุ้น 

งบการเงนิรวมในหมายเหตุประกอบงบการเงิน (หน้า 169) อัตราดอกเบีย้ THBFIX 
เป็นการ FIX ที่กี่เปอร์เซ็นต์ก่อนบวกด้วยอัตราดอกเบีย้ร้อยละ 1.75 

คณุจฑุามาส อิงโพธ์ิชยั 
เลขานกุารบริษัท 

- อตัราดอกเบีย้ THBFIX เป็นอตัราอ้างอิงที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้ก าหนด 
ปัจจบุนัอตัราดอกเบีย้ THBFIX อยูป่ระมาณร้อยละ 1.75 -2.00  

 บริษัทฯ มีการต่ออายุการว่าจ้างพนักงานที่จะเกษียณเมื่ออายุครบ 55 ปีหรือไม่ 
หากพนักงานยงัสามารถท างานให้กับบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

นพ.อนนัต์ ศิริมงคลเกษม 
ประธานกรรมการบริหาร 

- บริษัทฯ ไม่ได้ก าหนดอายุของพนกังานตายตวัที่อายุ 55 ปี ปัจจุบนับริษัทฯ มีการต่อ
อายกุารวา่จ้างพนกังานเป็นจ านวนมาก ขึน้อยูก่บัตวับคุคลและขึน้อยู่กบัการพิจารณา
ของทางคณะกรรมการบริษัท 
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คุณนรา ศรีเพชร 
สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 

บริษัทฯ มีนโยบายที่เป็นรูปธรรมเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันหรือไม่ 

นพ.อนนัต์ ศิริมงคลเกษม 
ประธานกรรมการบริหาร 

- บริษัทฯ ได้มีการประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมลงนามโครงการ Collective Action 
Coalition : CAC เพื่อต่อต้านการทุจริตกบัทางส านกังานคณะกรรมการก.ล.ต. ซึ่ง
ร่วมกบัสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) ร่วมกบัหอการค้าไทย สภา
อตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ตัง้แต่วนัที่ 23 กนัยายน 
พ.ศ. 2557 และบริษัทฯ ได้ประกาศเป็นแนวร่วมเข้าร่วมโครงการ Collective Action 
Coalition : CAC เมื่อวนัที่ 9 ตลุาคม พ.ศ.2557 เป็นล าดบัที่ 359  สว่นในทางปฏิบตัิ
บริษัทฯ มีการประกาศใช้นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชนั เมื่อวนัที่ 22 มกราคม 
พ.ศ. 2558 และได้มีการรณรงค์เพื่อสง่เสริมทัง้บริษัทร่วมและบริษัทย่อยของบริษัทฯ  
รวมถึงคู่ค้าและผู้ มีส่วนเก่ียวข้อง เพื่อให้บริษัทฯ เข้าสู่กระบวนการรับรองการเป็น
สมาชิกของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) ตอ่ไป 

เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซกัถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวปิดการประชุม และขอบคณุผู้ ถือหุ้นทกุท่าน ที่ได้ให้
ความไว้วางใจและให้การสนบัสนนุตอ่กิจการของบริษัทฯ ตลอดมา 

อนึ่ง หลงัจากเร่ิมการประชุมเมื่อเวลา 09.30 น. ได้มีผู้ ถือหุ้นทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมเพิ่มขึน้ โดยมีผู้ ถือหุ้นมาประชุม
รวมทัง้สิน้ 249 ราย รวมเป็นจ านวนหุ้นทัง้สิน้ 849,153,732 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.73 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด 

ปิดประชุม เวลา 11.30 น. 
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            ประธานท่ีประชมุ 

 

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

           (นางสาวจฑุามาส อิงโพธ์ิชยั) 
               ผู้บนัทกึการประชมุ 


