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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2559 

บริษัท จีเอฟพีที จ ากัด (มหาชน) 

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

วันที่ประชุม วนัศกุร์ที่ 8 เมษายน 2559 

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

ผู้เข้าร่วมประชุม ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุ   441  ราย จ านวนหุ้น    864,629,957 หุ้น คิดเป็นร้อยละ    68.96 
 - มาประชมุด้วยตนเอง    99  ราย  จ านวนหุ้น    355,334,667 หุ้น คิดเป็นร้อยละ    28.34 
 - โดยการมอบฉนัทะ 342  ราย จ านวนหุ้น    509,295,290 หุ้น คิดเป็นร้อยละ    40.62 
 ผู้ ถือหุ้นท่ีไมม่าประชมุ    5,301 ราย จ านวนหุ้น    389,191,043 หุ้น คิดเป็นร้อยละ    31.04 
 รวมผู้ ถือหุ้นทัง้หมด        5,742  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 กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร  
    รองกรรมการผู้จดัการอาวโุส และผู้บริหารสงูสดุด้านการเงิน 
4.  นายแพทย์สาธิต กรเณศ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
                                                      ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน                     
                                                      และประธานคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 
5.  นายปารเมศ เหตระกลู กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 
    และกรรมการตรวจสอบ 
6.  นายธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
7.  นางสมสริิ อิงโพธ์ิชยั กรรมการบริษัท 
8. นางสาววรรณี ศิริมงคลเกษม กรรมการบริษัท 
9.  นายสจิุน ศิริมงคลเกษม กรรมการบริษัท 

ผู้สอบบัญช ี นายอ าพล   จ านงค์วฒัน์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 4663 
ที่เข้าร่วมประชุม 

สักขพียาน  อาสาสมคัรจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น (คณุณฐัภทัร พงศ์พิทรู) 
ในการนับคะแนน 

ผู้จดบันทึกรายงาน นางสาวจฑุามาส  อิงโพธ์ิชยั  เลขานกุารบริษัท และรองกรรมการผู้จดัการ 
การประชุม     สายงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ 

เร่ิมการประชุมเวลา 9.30 น. 
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ก่อนเข้าสูก่ารประชมุฯ นางสาวจุฑามาส อิงโพธ์ิชยั เลขานกุารบริษัท ได้กลา่วแนะน ากรรมการบริษัท ผู้บริหารและผู้สอบบญัชี ที่
เข้าร่วมประชุม และได้แจ้งว่ามีผู้ ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองจ านวน 88 ราย และด้วยการมอบฉนัทะจ านวน 337 ราย รวมทัง้สิน้ 
425 ราย นับจ านวนหุ้นรวมกันได้ทัง้สิน้ 864,564,156 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.95 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ 
บริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ นางสาวจฑุามาส อิงโพธ์ิชยั จึงได้เชิญประธานฯ กลา่วเปิดประชมุ 

นายประสทิธ์ิ ศิริมงคลเกษม ประธานกรรมการบริษัท ท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชมุ กลา่วต้อนรับผู้ ถือหุ้นและกลา่วเปิดประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 และได้มอบหมายให้ นางสาวจุฑามาส อิงโพธ์ิชัย เลขานุการบริษัท ท าหน้าที่เป็นเลขานกุารในที่
ประชมุ และด าเนินการพิจารณาเร่ืองตา่งๆ ตามระเบียบวาระการประชมุตอ่ไป 

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

วิธีการลงคะแนนเสยีง 

 ณ ตอนลงทะเบียนผู้ ถือหุ้นจะได้รับบตัรลงคะแนนเสียง เพื่อใช้ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบ
ฉนัทะมีคะแนนเสยีงเทา่กบัจ านวนหุ้นท่ีมี หรือเทา่กบัจ านวนหุ้นท่ีได้รับมอบฉนัทะมาโดยให้ถือวา่หนึง่หุ้นเทา่กบัหนึง่เสยีง 

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

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

วิธีการนบัคะแนนเสยีง 

 บริษัทฯ ใช้ระบบ Barcode ในการนบัคะแนนเสยีง 
 ในการนบัคะแนนเสยีง บริษัทฯ จะน าบตัรลงคะแนนท่ีผู้ ถือหุ้นออกเสยีง ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง มาหกัออกจากจ านวน

เสยีงทัง้หมดที่เข้าร่วมประชมุ สว่นท่ีเหลอืจะถือวา่เป็นคะแนนเสยีงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในระเบียบวาระนัน้ๆ 
 บริษัทฯ ค านวณการนบัฐานคะแนนเสยีงในมติประเภทตา่งๆ ดงันี ้

 - กรณีใช้มติเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ จะไม่น าคะแนนงดออกเสยีงมา
นบัเป็นฐานคะแนน 

 -  กรณีใช้มติสองในสามของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุ และมติสามในสีข่องผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุ บริษัทฯ จะน าคะแนน
งดออกเสยีงมานบัเป็นฐานคะแนน 

-  กรณีที่ผู้ เข้าร่วมประชุมที่เป็นผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้นตามหนงัสือมอบฉันทะ ซึ่งผู้ ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้
ลว่งหน้าในหนงัสือมอบฉนัทะแล้ว ผู้ รับมอบฉนัทะจะไมไ่ด้รับบตัรลงคะแนนหลงัจากการลงทะเบียน เนื่องจากบริษัทฯ 
ได้ท าการบนัทกึคะแนนเสยีงตามที่ผู้ ถือหุ้นก าหนด ณ ตอนลงทะเบียนแล้ว 

 ส าหรับผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะกลบัก่อนหรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด สามารถใช้สิทธิของท่านได้ 
โดยสง่บตัรลงคะแนนลว่งหน้าให้กบัเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ประจ าแถวในห้องประชมุ 
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การแจ้งผลการลงคะแนนเสยีง 

 ในแตล่ะวาระ บตัรลงคะแนนส าหรับวาระก่อนหน้าจะไมน่ ามานบัคะแนนเสยีงอีกในแต่ละระเบียบวาระ บริษัทฯ จะแจ้งผล
การลงคะแนนเสยีง และแสดงผลการลงคะแนนเสยีง บนจอภาพตามจดุตา่งๆ ให้ที่ประชมุทราบ 

 คะแนนเสียงของจ านวนผู้ ถือหุ้นในแตล่ะวาระอาจไม่เท่ากนั เนื่องจากการทยอยเข้าห้องประชุมของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบ
ฉนัทะ ท าให้จ านวนผู้ เข้าร่วมประชมุในแตล่ะวาระเปลีย่นแปลงไปได้ 

 หลงัจากปิดการลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระ บตัรลงคะแนนส าหรับวาระก่อนหน้าจะไมน่ ามานบัคะแนนเสยีงอีก 

ค าถามและการเสนอความคิดเหน็  

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

 ในกรณีที่ความคิดเห็นหรือค าถามไม่เก่ียวข้องกบัวาระที่ก าลงัอยู่ในระหว่างการพิจารณา ขอความกรุณาให้ผู้ ถือหุ้นหรือ
ผู้ รับมอบฉนัทะเสนอความเห็นหรือซกัถามในวาระท่ีเก่ียวข้องหรือวาระพิจารณาเร่ืองอื่น ๆ 

จากการที่ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่านผู้ ถือหุ้น สามารถสง่ค าถามที่เก่ียวกบัการประชมุ และ/หรือ ระเบียบวาระการประชุม เป็น
การลว่งหน้า ตัง้แตว่นัท่ี 1 ตลุาคม 2558 ถึง วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2558 บริษัทฯ ขอแจ้งวา่ ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดสง่ค าถามมายงับริษัทฯ 
เป็นการลว่งหน้า 

จากนัน้เลขานกุารฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามเก่ียวกบัการลงคะแนนสยีงและการนบัคะแนนเสยีง  

คุณเฉลิมพล ไวทยางกูร 
ผู้ถอืหุ้น 

เร่ืองการลงคะแนนเสียง ในข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 41 เร่ืองของการแบ่งมติที่
ประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ (1) กรณีคะแนนเสียงข้างมาก และข้อ (2) กรณีคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่าสามในสี่ ของจ านวนเสียงทัง้หมด โดยกรณีมติคะแนนเสียงข้างมาก  
บริษัทฯ จะไม่น าคะแนนงดออกเสียงมาเป็นฐาน แต่ในกรณีมติคะแนนเสียง 2 ใน 
3 หรือ 3 ใน 4 บริษัทฯ จะน าคะแนนงดออกเสียงมาเป็นฐาน จึงมีความเห็นว่าถ้า
จะใช้งดออกเสียงก็ต้องใช้ทุกกรณี ไม่ว่าในกรณีมติเสียงข้างมาก, 2 ใน 3 หรือ 3 
ใน 4 จึงอยากเสนอแนะว่าวิธีนีจ้ะน่าสมควรกว่าหรือไม่ ถ้าหากเห็นด้วยกับเร่ืองนี ้
อาจจะมีการพิจารณาเปลี่ยนแปลงเร่ืองข้อบังคับของบริษัทฯ ด้วย 

คณุธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค
กรรมการอิสระ  

- ในข้อบงัคบัของบริษัทฯ เร่ืองมติของที่ประชุมผู้ ถือหุ้นข้อ 41. เป็นข้อบงัคบั ที่บริษัทฯ 
ยดึถือตามมาตรา 107 พ.ร.บ. มหาชน คือ (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสยีงข้างมาก
ของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งถ้าไม่มีการออกเสียงก็จะไม่นบั
รวมในฐาน และในกรณี (2) ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งในกรณีนี  ้คนที่งด
ออกเสียงก็ต้องนบัรวมในฐานคะแนนเสยีงด้วย และบริษัทฯ ยงัไม่มีนโยบายที่จะแก้ไข
ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ให้แตกต่างจาก พ.ร.บ. มหาชน แต่อาจจะน ามาพิจารณาในการ
ประชมุคณะกรรมการบริษัท 
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คุณวีระ ไชยมโนวงศ์ 
ผู้ถอืหุ้น 

เสนอให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อกฎหมายต่อไป 

คณุจฑุามาส อิงโพธ์ิชยั 
เลขานกุารบริษัท และรองกรรมการ
ผู้จดัการสายงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ 

รับข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณาตอ่ไป 

เพื่อความโปร่งใสในการนบัคะแนนเสียง จึงได้เชิญผู้ ถือหุ้น คือ คณุณฐัภทัร พงศ์พิทรู อาสาสมคัร เข้าร่วมเป็นสกัขีพยานและท า
หน้าที่ช่วยดแูล และตรวจสอบการนบัคะแนน ให้เป็นไปอย่างถกูต้องและโปร่งใส จากนัน้ที่ประชุมได้เร่ิมพิจารณาเร่ืองตา่งๆ ตาม
ระเบียบวาระการประชมุตามล าดบัดงัตอ่ไปนี ้
 
วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2558 

เลขานกุารฯ ขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 10 เมษายน 
2558 รายละเอียดปรากฏ ตามสิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 1 ของหนงัสอืเชิญประชมุ 

จากนัน้ เลขานกุารฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

คุณเฉลิมพล ไวทยางกูร 
ผู้ถอืหุ้น 

เสนอแนะว่า ตามระเบียบของ ก.ล.ต. ภายหลังการประชุมฯ 30 วัน ถ้าไม่มีผู้ถอืหุ้น
คัดค้านในรายงานการประชุมฯ ประธานฯ ควรลงนามในรายงานการประชุมฯ และ
บริษัทฯ ไม่จ าเป็นต้องมีวาระนี ้เน่ืองจากบริษัทฯ ได้มีการเผยแพร่รายงานการ
ประชุมฯ ผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯ ซ่ึงผู้ถือหุ้นสามารถเข้าไปอ่านและสามารถ
คัดค้านรายงานการประชุมฯ ได้ภายใน 30 วัน ถ้าไม่มีการคัดค้านให้ถือเป็นการ
รับรองแล้ว ช่วยให้ไม่ต้องเสียเวลาในวาระการรับรองรายงานการประชุมฯ  

คณุจฑุามาส อิงโพธ์ิชยั 
เลขานกุารบริษัท และรองกรรมการ
ผู้จดัการสายงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ 

- รายงานการประชุมฯ ภายหลงัจากประชุมไม่เกิน 14 วนั ทางบริษัทฯ ได้มีการลงนาม
และสง่ให้ทาง ก.ล.ต. ซึง่เป็นฉบบัเดียวกบัท่ีพิมพ์สง่ให้ทางผู้ ถือหุ้น และในสว่นของการ
พิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ จะอยู่ในวาระหรือไม่ทางบริษัทฯ ขอน าไป
พิจารณาอีกครัง้ 

คุณวีระ ไชยมโนวงศ์ 
ผู้ถอืหุ้น 

เสนอแนะว่า เมื่อประชุมเสร็จสิน้และบริษัทฯ ส่งรายงานการประชุมฯ ให้ ก.ล.ต. 
แล้ว บริษัทฯ ควรให้ผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมในปีนัน้เป็นผู้รับรองรายงานการ
ประชุมฯ โดยส่งรายงานการประชุมฯ ไปยงัผู้ที่มาร่วมประชุมและแจ้งว่าถ้าไม่มีการ
คัดค้านภายใน 30 วัน ให้ถอืว่าเป็นการรับรองรายงานการประชุมฯ โดยสมบูรณ์ 

คณุจฑุามาส อิงโพธ์ิชยั 
เลขานกุารบริษัท และรองกรรมการ
ผู้จดัการสายงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ 

- รับข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณาตอ่ไป 

เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซกัถามเพิ่มเติม เลขานกุารฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาลงมติรับรองรายงานการ
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2558 
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มติ ที่ประชุมฯ ได้พิจารณารายละเอียดของรายงานการประชมุดงักลา่วแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 
ประจ าปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 10 เมษายน 2558 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท์ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและออก
เสยีงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงันี ้

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถอื
หุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 864,572,457 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย 0 0.00 
งดออกเสยีง 10,000 - 
บตัรเสยี 0 0.00 

 
วาระที่ 2  รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2558 

เลขานุการฯ ชีแ้จงต่อที่ประชุมฯ ว่า บริษัทฯ ได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2558 ตามรายละเอียดซึ่ง
ปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 2558 (ในรูปแบบซีดี) ที่ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชุมแล้ว และได้เชิญให้ผู้ ถือหุ้น
รับชมวีดิทศัน์สรุปผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ประจ าปี 2558   (- วีดิทศัน์ สรุปผลการด าเนินงานฯ -) 

นอกจากนัน้ เลขานกุารฯ ชีแ้จงต่อที่ประชุมฯ ทราบว่าส าหรับความคืบหน้าในการเข้าร่วมเป็นภาคี โครงการแนวร่วมปฏิบตัิของ
ภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริตหรือ CAC ภายหลงัจากที่บริษัทฯ ได้ลงนาม แสดงเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบตัิแล้ว 
บริษัทฯ ได้มีการประกาศใช้ “นโยบายการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน” ภายในองค์กร โดยได้รับผลการประเมินระดบัการพฒันา
ความยัง่ยืน เร่ือง Anti-Corruption ปี 2558 ระดบัที่ 3 (Established ระดบัก าหนดนโยบายเพื่อการด าเนินการ) จาก 5 อนัดบั ซึ่ง
ปัจจุบนับริษัทฯ อยู่ระหว่างการสอบทานท าแบบประเมินตนเอง เก่ียวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อพฒันาองค์กรให้
เข้มแข็ง ก่อนการยื่นเสนอขอรับรองมาตรฐาน การตอ่ต้านการคอร์รัปชนั จากทาง CAC ตอ่ไป 

จากนัน้ เลขานกุารฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

ผู้ ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซกัถาม สรุปได้ดงันี ้

คุณวีระ ไชยมโนวงศ์ 
ผู้ถอืหุ้น 

- ในปีที่ ผ่านมาบริษัทฯ มีรายได้ลดลง เน่ืองจากมูลค่าการส่งออกลดลง และ
ราคาเฉลี่ยของสินค้าลดลง จึงอยากทราบสถานการณ์ปี 2559 เป็นอย่างไร 

- ในปีที่ ผ่านมาบริษัทฯ มีมูลค่าการน าเข้าและมูลค่าการส่งออก มีปริมาณ
แตกต่างกันอย่างไร 

- GFPT ถือหุ้นใน McKey และ GFN บริษัทละ 49% เป็นบริษัทร่วม จึงต้องการ
สอบถามว่า การด าเนินงานของทัง้สองบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมาเป็นอย่างไร 

นพ.อนนัต์ ศิริมงคลเกษม 
ประธานกรรมการบริหาร 

- ยอดขายของบริษัทฯ ลดลงสาเหตหุลกัเนื่องมาจากสภาวะเศรษฐกิจทัว่โลก ซึ่ง GFPT 
เน้นการผลติเพื่อการสง่ออกเป็นหลกั ซึง่ตลาดญ่ีปุ่ นและสหภาพยโุรปมีปัญหาจึงท าให้
การสง่ออกของบริษัทฯ มีปัญหาไปด้วย โดยในปี 2559 ยงัคงใกล้เคียงกบัปลายปี 2558 
และคาดวา่จะดีขึน้หลงักลางปีไปแล้ว 

- บริษัทฯ มีการน าเข้าผา่นบริษัทลกูเป็นสว่นใหญ่ โดยสิง่ที่น าเข้า คือ วตัถดุิบอาหารสตัว์ 
เคร่ืองจกัร และอปุกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในฟาร์มทัง้หมด ประมาณมลูค่าของการสง่ออกกบั
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ปริมาณการน าเข้าจะมีสดัสว่นใกล้เคียงกนั ซึ่งเป็นข้อดีเวลาที่มีการผนัผวนของอตัรา
แลกเปลีย่น บริษัทฯ ก็จะมี natural hedging อยูใ่นตวั 

- บริษัททัง้สองมีการพฒันาและมีการขยายการด าเนินงานอยา่งตอ่เนื่อง โดย McKey มี
นโยบายขยายก าลงัการผลิตและการขายทุกๆ ปีประมาณ 10%ของยอดขาย ส่วน 
GFN สามารถท าก าไรได้หลงัจากที่เปิดด าเนินการมา 5 ปี จึงมองว่า payback ของ 
GFN ค่อนข้างเร็ว ซึ่งจะเห็นได้วา่ทัง้สองบริษัทมีการด าเนินงานที่ดี และมีการขยายตวั
อยา่งตอ่เนื่อง 

คุณเฉลิมพล ไวทยางกูร 
ผู้ถอืหุ้น 

สถานการณ์ภยัแล้งมีผลกระทบกับบริษัทฯ อย่างไร 

นพ.อนนัต์ ศิริมงคลเกษม 
ประธานกรรมการบริหาร 

- สถานการณ์ภยัแล้งย่อมส่งผลกระทบในภาพรวมต่อทุกอุตสาหกรรมทัง้ประเทศ แต่
ฟาร์มเลีย้งไก่ของบริษัทฯ ทุกที่จะมีบ่อน า้ขนาดใหญ่ ซึ่งมีปริมาณการกักเก็บน า้ให้
สามารถใช้ได้ปีต่อปี ดงันัน้ ธุรกิจฟาร์มเลีย้งไก่จะไม่ได้รับผลกระทบ ส าหรับธุรกิจโรง
ช าแหละและแปรรูป ซึ่งตัง้อยู่ที่อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ ซึ่งเป็นเขตพืน้ที่ที่
ไม่อนุญาตให้ใช้น า้บาดาล ยกเว้นบ่อบาดาลที่เคยได้รับอนุญาต ซึ่งบริษัทฯ ได้รับ
อนุญาตให้ใช้น า้บาดาลได้ 2 บ่อ ปัจจุบันได้หยุดการใช้น า้บาดาลแล้ว แต่หากมี
สถานการณ์ภยัแล้งเกิดขึน้ บริษัทฯ จะด าเนินการตามแผนส ารองที่ได้เตรียมไว้ และ
อาจพิจารณาใช้น า้บาดาลจากบอ่ที่ได้รับอนญุาตแล้ว    

 ภาวะราคาน า้มันที่ลดต ่าอย่างต่อเน่ือง มีผลกระทบกับบริษัทฯ อย่างไร 

นพ.อนนัต์ ศิริมงคลเกษม 
ประธานกรรมการบริหาร 

- เก่ียวกับราคาน า้มนัที่ลดต ่าลง หรืออาจเพิ่มขึน้ในอนาคต จะเก่ียวข้องกบัต้นทุนการ
ขนสง่ ซึง่เป็นสดัสว่นท่ีไมม่ากนกั จึงถือวา่นา่จะไมม่ีผลกระทบกบับริษัทฯ 

 ตามที่ธนาคารพาณิชย์ได้มีการลดอัตราดอกเบีย้เงินกู้  จึงอยากสอบถามสถานะ
และการด าเนินการกับเงนิกู้ยมืกรรมการที่เคยได้รับอนุมัติจากผู้ถอืหุ้น 

นพ.อนนัต์ ศิริมงคลเกษม 
ประธานกรรมการบริหาร 

- รายการเงินกู้ยืมกรรมการตามที่บริษัทฯ เคยได้รับมติอนมุตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้ น เมื่อ 
2 ปีก่อน ซึ่งอนุมัติอัตราดอกเบีย้ที่  5.50% วงเงิน 2,000 ล้านบาท และมีเง่ือนไขให้
ทยอยช าระปีละ 200 ล้านบาท ปัจจุบันเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ คือ ณ สิน้ปี 
2558 มีจ านวน 1,800 ล้านบาท ปัจจบุนัคงเหลอืประมาณ 1,600 ล้านบาท 

 การด าเนินการกับธุรกิจที่ ไม่ได้รับ BOI ซึ่ งแสดงผลขาดทุนมาก บริษัทฯ จะท า
อย่างไร 

นพ.อนนัต์ ศิริมงคลเกษม 
ประธานกรรมการบริหาร 

- ในสว่น Non-BOI บางสว่นจะเป็นอปุกรณ์และโรงเรือนเก่า และบริษัทฯ ได้ปรับปรุงรือ้
ถอนจึงยงัไม่ได้ใช้ประกอบการ ซึ่งเมื่อด าเนินการปรับปรุงเรียบร้อยแล้วจะสามารถใช้
ประกอบการด าเนินธุรกิจปกติได้ โดยบริษัทฯ มีโครงการขยายก าลงัการผลิตต่อไปอีก 
ทัง้ฟาร์ม โรงช าแหละ ในวงเงินปีละประมาณ 1,000 ล้านบาท ส าหรับผลขาดทุนใน
ธุรกิจส่วน Non-BOI จะเป็นผลขาดทุนจากบริษัทแม่เป็นหลกั เนื่องจากปีที่ผ่านมา
ราคาขายสินค้าในธุรกิจสง่ออกไมค่อ่ยดี แต่ผลขาดทนุเหลา่นี ้บริษัทฯ สามารถถือเป็น
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รายจ่ายใช้ในการค านวณภาษีได้ 5 ปี ซึ่งเป็นประโยชน์ ท าให้บริษัทฯ มีภาระการจ่าย
ภาษีลดลง (taxshield)  

 ธุรกิจอาหารสัตว์ ที่มีรายได้ลดลงมาก บริษัทฯ จะด าเนินการอย่างไร 

นพ.อนนัต์ ศิริมงคลเกษม 
ประธานกรรมการบริหาร 

- เป็นไปตามภาวะกาล ซึ่งปีที่ผ่านมาสว่นใหญ่ลดลงจากยอดขายอาหารกุ้ ง ซึ่งลดตาม
ปริมาณการเลีย้งกุ้งที่ลดลง จึงท าให้ปริมาณการขายอาหารสตัว์ลดลง 

 การจัดกิจกรรม Roadshow ต่างประเทศ ได้ผลอย่างไร 

คณุจฑุามาส อิงโพธ์ิชยั 

เลขานกุารบริษัท และรองกรรมการ
ผู้จดัการสายงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ 

- ในปีที่ผา่นมาบริษัทฯ ได้จดักิจกรรมนกัลงทนุสมัพนัธ์อยา่งหลากหลาย ทัง้กิจกรรมการ
ประชมุนกัวิเคราะห์, การพบปะนกัลงทนุทัง้ชาวไทย และชาวตา่งประเทศ โดยกิจกรรม
พบปะนกัลงทุนชาวต่างประเทศ หรือ Roadshow ส่วนใหญ่จะเป็นประเทศใกล้เคียง 
คือ ประเทศสิงคโปร์ เนื่องจากมีฐานนกัลงทนุที่ให้ความสนใจบริษัทฯ เราจึงมีหน้าที่ไป
ให้ข้อมลูอยา่งตอ่เนื่อง ท าให้ใน 2-3 ปีที่ผ่านมา จ านวนนกัลงทนุชาวตา่งชาติ ได้ขยาย
ฐานเพิ่มขึน้จากเดิมร้อยละ 10 เป็นร้อยละ 15  

คุณวีระ ไชยมโนวงศ์ 
ผู้ถอืหุ้น 

GFPT เข้าไปร่วมทุนกับ McKey และ GFN ทางบริษัทฯ ได้ผลตอบแทนกลับมาใน
รูปแบบใด และตัวเลขก าไรจากทัง้สองบริษัทในปีที่ผ่านมาเป็นอย่างไร 

นพ.อนนัต์ ศิริมงคลเกษม 
ประธานกรรมการบริหาร 

- บริษัทฯ ได้รับส่วนแบ่งก าไรจ านวน 248 ล้านบาท โดย GFPT รับมา 49% ดงันัน้ ถ้า 
100% จากทัง้สองบริษัทนีน้่าจะอยู่ประมาณ 500 - 600 ล้านบาท โดยประโยชน์ที่เรา
ได้รับจากการท่ีมีทัง้สองบริษัทร่วมนัน้ ประเด็นหลกัที่เราร่วมทนุด้วย คือ อยา่งแรกเป็น
การขยายธุรกิจของ GFPT โดย McKey มีตลาดที่รองรับอยู่แล้ว คือ แมคโดนลัด์ทัง้ใน
ประเทศและตา่งประเทศ ในสว่นของ GFN ที่เราร่วมกบัทางนิชิเรประเทศญ่ีปุ่ นที่มีสว่น
แบ่งทางการตลาดของธุรกิจเนือ้ไก่เกือบ 30 กว่าเปอร์เซ็นต์ในตลาดญ่ีปุ่ น จึงเป็น
เหตุผลที่เราเข้าไปร่วมทุนเพื่อขยายธุรกิจ อย่างที่สองในการบริหารการจดัการ ราคา
สว่นใหญ่ที่ขายเป็นราคา Cost Plus คือ สินค้าที่ขายให้กับลกูค้าเป็นราคาต้นทุนบวก
กบัก าไร และเป็นก าไรท่ีได้มีการตกลงกนัไว้ ถึงแม้วา่ราคาตลาดจะต ่า แตท่ัง้สองบริษัท
นีจ้ะได้รับการการันตีวา่จะไมข่าดทนุ ดงันัน้ทัง้สองบริษัทจึงท าให้ GFPT เติบโตขึน้ 

คุณคมธัช โชติรักษ์ 
ผู้ถอืหุ้น 

อยากทราบว่า บริษัทร่วมมีแค่ 2 บริษัทใช่หรือไม่ เพราะในข้อมูลมี 6 บริษัท และ 
2 บริษัท คือ McKey กับ GFN มีก าไร อีก 4 บริษัท คือขาดทุนหรืออย่างไร 

นพ.อนนัต์ ศิริมงคลเกษม 
ประธานกรรมการบริหาร 

- มีอีก 5 บริษัทเป็นบริษัทย่อย คือ บมจ.กรุงไทยอาหาร บจ.ฟาร์มกรุงไทย บจ.เอ็ม.เค.
เอส. ฟาร์ม บจ.จีพี บรีดดิง้ และบจ.จีเอฟฟูดส์ โดยบริษัทฯ ลงทุนในบริษัทย่อยเกือบ 
100% มีการบันทึกบัญชีแบบรวมเอารายได้เข้ามา เรียกว่า Consolidate ส่วนอีก 2 
บริษัทร่วม ที่ถือหุ้นแค ่49% เราจะบนัทกึผลก าไรของบริษัทร่วมตามสว่นได้เสยี เรียกวา่ 
take equity 

คุณวีระ ไชยมโนวงศ์ 
ผู้ถอืหุ้น 

ส่วนแบ่งก าไรจ านวน 248 ล้านบาท เป็นส่วนแบ่งรายได้จากบริษัทร่วม คือสัดส่วน
ของรายได้ 49% จาก McKey กับ GFN ไม่ใช่เงนิปันผลใช่หรือไม่ 
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นพ.อนนัต์ ศิริมงคลเกษม 
ประธานกรรมการบริหาร 

- ถ้าเป็นเงินปันผลจะบนัทึกเป็นรายได้อื่น ส่วนตวัเลข 248 ล้านบาท แบ่งเป็นสว่นของ 
McKey ประมาณ 185 ล้านบาท สว่น GFN ประมาณ 64 ล้านบาท ซึ่งเป็นก าไรสทุธิที่
บริษัทฯ รับมาเพียง 49% 

คุณเฉลิมพล ไวทยางกูร       
ผู้ถอืหุ้น 

จะเห็นได้ว่า McKey รายได้น้อยแต่ก าไรเยอะ ส่วน GFN รายได้เยอะแต่ก าไรน้อย 
อยากทราบว่าท าไมรายได้จากการด าเนินการตรงกันข้ามกับก าไร 

นพ.อนนัต์ ศิริมงคลเกษม 
ประธานกรรมการบริหาร 

- ทัง้สองบริษัทมีการด าเนินธุรกิจที่แตกต่างกนัเล็กน้อย GFN จะด าเนินธุรกิจคล้ายกบั 
GFPT คือ มีโรงช าแหละ และมีโรงงานผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป ซึ่งในปีที่ผ่านมา
อุตสาหกรรมช าแหละไก่ในประเทศไทยไม่ค่อยดี ราคาภายใน และการส่งออกตกต ่า 
ส่วนผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจะราคาดีกว่า เมื่อน ามารวมกันท าให้ก าไรของ GFN 
ต ่าลงเมื่อเทียบกบัทาง McKey เพราะทาง McKey ไม่มีโรงช าแหละ มีแต่โรงงานแปร
รูปเทา่นัน้ จึงไมไ่ด้รับผลกระทบจึงท าให้ก าไรสงูกวา่ 

คุณณัฐ สรรพัชญพงษ์ 
ผู้รับมอบฉันทะ 

- เงินปันผลจากบริษัทร่วมทัง้สองแห่งเป็นรายได้อื่นซึ่งเป็นงบเดี่ยวของ GFPT 
แต่ถ้างบรวมคือรับรู้แค่ก าไรตามส่วนแบ่งเท่านัน้ถกูต้องหรือไม่ 

นพ.อนนัต์ ศิริมงคลเกษม 
ประธานกรรมการบริหาร 

- ถกูต้อง 

 - ผลประโยชน์พนักงานที่เพิ่มขึน้ อยากทราบว่าเกิดจากประเด็นใดบ้าง 
- ซึ่งตัวการค านวน คือ ดอกเบีย้ในตลาดเห็นว่าเป็นขาลงก็จะท าให้เพิ่มขึน้ จึงไม่

แน่ใจว่าจะส่งผลกระทบในปีนีห้รือไม่ 

คณุธีระศกัดิ ์เป่ียมสภุคัพงศ์ 
ผู้อ านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน 

- จะมีการค านวนตามมาตรฐานที่ก าหนดมาให้ ครัง้นีถ้ึงรอบของการปรับปรุงเร่ืองของ
พนักงานที่เข้าออกเพื่อท าการอัพเดท จึงได้มีการว่าจ้างบริษัทภายนอกมาท าจึงมี
ผลตา่งเกิดขึน้ 

- ทางบริษัทฯ ได้ให้นักคณิตศาสตร์ประกันภัยเป็นผู้ ค านวน จึงใช้การค านวนอัตรา
ดอกเบีย้ตามธนาคารแหง่ประเทศไทยหรือตามที่ได้ท าการอ้างอิงมา 

คุณอภสิทิธ์ิ บูรณกานนท์ 
ผู้ถอืหุ้น 

- การเติบโตของ GFN และ McKey ประมาณปีละกี่เปอร์เซ็นต์ 
- GFN ขายในประเทศกี่เปอร์เซ็นต์และส่งออกกี่เปอร์เซ็นต์ 
- การเติบโตในระยะยาวของ GFN และ McKey คาดการณ์ว่าในอีก 3 ปีข้างหน้า

จะเติบโตกี่เปอร์เซ็นต์ 
- ความยั่ งยืนของธุรกิจในระยะยาวของ  GFN และ McKey โดยปัญหา

โรคเบาหวานและโรคอ้วนมีผลกระทบกับการท าธุรกิจฟาสต์ฟู้ดอย่างไร และใน
ส่วนของ GFN ซ่ึงตลาดหลักคือญ่ีปุ่นที่กลายเป็นสังคมผู้สูงวัย ท าให้ตลาดหลัก
ในการบริโภคน่าจะลดลง จึงต้องการทราบว่าจะมีผลต่อความสามารถในการ
ท าธุรกิจและความยั่งยนืในระยะยาวหรือไม่ 

นพ.อนนัต์ ศิริมงคลเกษม 
ประธานกรรมการบริหาร 

- GFN และ McKey ตัง้เป้าเติบโตไว้ไมต่ ่ากวา่ 10% ตอ่ปี 
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- GFN ส่วนใหญ่จะส่งออกเกือบทัง้หมด ส่วนที่ขายในประเทศจะเป็นชิน้ส่วนที่ไม่
สามารถสง่ออกได้ ประมาณ 60% ของปริมาณการผลติทัง้หมด 

- การเติบโตในระยะยาว อีก 3 ปี นา่จะไมต่ ่ากวา่ 10% ตอ่ปี 
- โรคอ้วน โรคเบาหวานไม่ใช่โรคที่เพิ่งเกิดใหม่แต่มีมานานแล้ว จึงไม่น่าจะมีปัญหา

ผลกระทบใดๆ และบริษัทฯ จะพยายามผลิตสินค้าที่เป็น health food สว่นด้านตลาด
ญ่ีปุ่ นหรือแม้กระทัง่สหภาพยโุรปในอีก 10 ปีข้างหน้าน่าจะยงัไม่เปลี่ยนแปลง ถึงแม้
ผู้ สูงอายุจะเพิ่มขึน้ก็ยังมีเยาวชนเติบโตขึน้มาแทนที่  อีกทัง้การผลิตทัง้ในญ่ีปุ่ นและ
สหภาพยุโรปมีต้นทุนที่สูง  จึงต้องอาศัยการน าเข้าจากต่างประเทศจึงไม่น่าจะมี
ผลกระทบ ในขณะเดียวกนัทางบริษัทฯ ได้มีการขยายตลาดไปยงัประเทศตะวนัออก
กลาง และประเทศอื่นๆ ในเอเชียด้วย 

เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซกัถามเพิ่มเติม เลขานุการฯ สรุปว่า ที่ประชุมฯ รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ  
ประจ าปี 2558 
 
วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 

เลขานกุารฯ ขอเสนอให้ที่ประชมุฯ พิจารณาอนมุตัิงบการเงิน ซึง่ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 
ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจ าปี (สิ่งที่สง่มาด้วย 2: CD รายงานประจ าปี 2558 หมวด 
“งบการเงิน” หน้า 145) ทีไ่ด้จดัสง่ให้กบัทา่นผู้ ถือหุ้น พร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุแล้ว สรุปได้ดงันี ้

 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัท จีเอฟพีที และบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวม จ านวน 14,976 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 1,239 ล้านบาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 9.02 จากปี 2557 มีหนีส้ินรวม จ านวน 5,533 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 529 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.56 
จากปี 2557 และมีสว่นของผู้ ถือหุ้นรวม จ านวน 9,443 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 710 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.13  

 ส าหรับผลการด าเนินงานปี 2558 บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย 16,467 ล้านบาท ลดลง 1,363 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
7.64 มีก าไรสทุธิรวม 1,195 ล้านบาท ลดลง 585 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 32.85 และมีก าไรต่อหุ้น เท่ากบั 0.95 บาท ดงั
รายละเอียดที่ได้กลา่วไว้ในวีดิทศัน์ สรุปผลการด าเนินงานฯ ในวาระท่ี 2  

จากนัน้ เลขานกุารฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

ผู้ ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซกัถาม สรุปได้ดงันี ้

คุณเฉลิมพล ไวทยางกูร       
ผู้ถอืหุ้น 

งบกระแสเงินสด หน้า 153 ของรายงานประจ าปี เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสัน้
จากสถาบันการเงิน ในปี 2557 จ านวน 8,645 ล้านบาท แต่ปี 2558 เพิ่มขึน้เป็น
จ านวน 12,260 ล้านบาท สาเหตุเกิดจากอะไร 

คณุธีระศกัดิ ์เป่ียมสภุคัพงศ์ 
ผู้อ านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน 

- ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินหน้า 193 เก่ียวกบัเงินกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 
ส่วนที่เพิ่มขึน้มาเกิดจากการกู้ ยืมเงินในส่วนของบริษัท จีเอฟพีที ซึ่งเป็นการต่อตั๋ว
สญัญาผ่านธนาคาร และการกู้ยืมเงินระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน ซึ่งจะอยู่ในวงเงินท่ี
บริษัทฯ มีกบัธนาคาร  
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 การกู้ยมืเงนิจากสถาบันการเงนิเพื่อทดแทนการกู้ยมืเงนิจากกรรมการหรือไม่  

คณุธีระศกัดิ ์เป่ียมสภุคัพงศ์ 
ผู้อ านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน 

- ใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนตามปกติ 

เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซกัถามเพิ่มเติม เลขานุการฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาลงมติอนุมตัิงบแสดงฐานะ
การเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

มติ ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 
ธันวาคม 2558 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมี
รายละเอียดดงันี ้

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถอื
หุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 864,304,657 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย 0 0.00 
งดออกเสยีง 325,300 - 
บตัรเสยี 0 0.00 

 
วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงนิปันผล ประจ าปี 2558 

เลขานกุารฯ เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาเร่ืองการจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2558  ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท 
โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
 บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผล ในอตัราไม่เกินร้อยละ 50 ของก าไรสทุธิประจ าปี ของงบการเงินเฉพาะกิจการ หลงัหกัเงิน

ส ารองต่างๆ ทุกประเภท ที่กฎหมายและบริษัทฯ ได้ก าหนดไว้ โดยมีเง่ือนไขว่า การจ่ายเงินปันผลจะขึน้อยู่กบักระแสเงินสด 
สภาพคลอ่ง และแผนการลงทนุของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย รวมทัง้ภาวะเศรษฐกิจโดยรวม 

 ในปี 2558 บริษัทฯ มีผลประกอบการตามงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นขาดทนุสทุธิ จ านวน 207,769,379 บาท มีก าไรสะสมที่
จดัสรรเป็นทนุส ารองตามกฎหมายแล้วจ านวน 140 ล้านบาท ซึ่งครบตามที่กฎหมาย และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ก าหนดไว้ คือ
ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน และมีก าไรสะสมที่ยงัไมไ่ด้จดัสรรตามกฎหมาย จ านวน 545,909,133 บาท 

 แม้ว่า บริษัทฯ จะมีผลการด าเนินงานขาดทนุในปีนี ้แต่กลุม่บริษัทมีก าไรจากผลการด าเนินงาน จ านวน 1,194,917,501 บาท 
และเมื่อพิจารณาถึงกระแสเงินสด สภาพคลอ่ง และแผนการลงทนุต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามแผนงานส าหรับปี 
2559 แล้ว เห็นว่าบริษัทฯ สมควรท่ีจะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้กบัผู้ ถือหุ้นสามญั ประจ าปี 2558 ในอตัราหุ้นละ 0.25 บาท 
รวมเป็นเงินทัง้สิน้ จ านวน 313,455,250 บาท โดยจ่ายจากก าไรสะสมที่ยงัไมไ่ด้จดัสรรที่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคล 
(BOI) ทัง้จ านวน ผู้ ถือหุ้นท่ีได้รับเงินปันผลจะไมถ่กูหกัภาษี ณ ที่จ่าย และไมส่ามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ 

 บริษัทฯ ก าหนดรายช่ือผู้มีสิทธิรับเงินปันผล ในวนัที่ 9 มีนาคม 2559 (Record Date) และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 
ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนในวนัที่   
10 มีนาคม 2559 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 28 เมษายน 2559  

จากนัน้ เลขานกุารฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุซกัถามและแสดงความคิดเห็น 
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เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซกัถามในวาระนี ้เลขานกุารฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาลงมติอนมุตัิการจ่ายเงินปัน
ผล ประจ าปี 2558 

มติ ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิการจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2558 ในอตัราหุ้นละ 0.25 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้
จ านวน 313,455,250 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัท์ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
โดยมีรายละเอียดดงันี ้

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถอื
หุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 864,619,957 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย 0 0.00 
งดออกเสยีง 10,000 - 
บตัรเสยี 0 0.00 

 
วาระที่ 5  พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประจ าปี 2559 

เลขานกุารฯ แจ้งให้ที่ประชมุฯ ทราบวา่ ในปี 2559 นี ้มีกรรมการบริษัทที่ต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระจ านวน 3 ทา่น ดงันี ้
(1)  นายประสทิธ์ิ  ศิริมงคลเกษม ต าแหนง่  ประธานกรรมการบริษัท 
(2)  นายวิรัช ศิริมงคลเกษม ต าแหนง่ รองประธานกรรมการบริษัท 
(3)  นายแพทย์สาธิต  กรเณศ ต าแหนง่ กรรมการอิสระ 

 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลเพื่อรับการเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทลว่งหน้า ตัง้แต่วนัท่ี 1 ตลุาคม 2558 ถึง 
วนัที่ 30 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา เมื่อพ้นก าหนดระยะเวลาดงักลา่วแล้ว พบว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลเพื่อเข้ารับเลือกตัง้
เป็นกรรมการ มายงับริษัทฯ 

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้ด าเนินการพิจารณาคุณสมบตัิของ
กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ ตามขัน้ตอนการสรรหา ซึ่งหลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหา ปรากฏอยู่ในหมวด “การก ากบั
ดูแลกิจการที่ดี” ของรายงานประจ าปี ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ ถือหุ้นพร้อมกับหนงัสือเชิญประชุมในครัง้นี  ้(สิ่งที่ส่งมาด้วย 2: CD 
รายงานประจ าปี 2558 หน้า 84) และพิจารณาถึงความเหมาะสม ที่จะเป็นประโยชน์สงูสดุแก่การด าเนินงานของบริษัทฯ ตาม
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ประกอบกบัคณุสมบตัิ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความเช่ียวชาญ 

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ซึง่ไมม่ีกรรมการผู้มีสว่นได้เสยีในวาระนี ้ได้เสนอให้พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการ
ที่ต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระทัง้ 3 ทา่น กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึง่ ดงันี ้
(1) นายประสทิธ์ิ  ศิริมงคลเกษม  กลบัเข้าด ารงต าแหนง่  ประธานกรรมการบริษัท อีกวาระหนึง่ 
(2) นายวิรัช  ศิริมงคลเกษม  กลบัเข้าด ารงต าแหนง่  รองประธานกรรมการบริษัท อีกวาระหนึง่ 
(3) นายแพทย์สาธิต  กรเณศ  กลบัเข้าด ารงต าแหนง่ กรรมการอิสระ อีกวาระหนึง่  

 รายละเอียดประวตัิ ผลงาน และข้อมลูของกรรมการทัง้ 3 ทา่น ที่เสนอเพื่อแตง่ตัง้ทดแทนกรรมการท่ีต้องออกจากต าแหนง่ตาม
วาระ ปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วย 3 ที่สง่มาพร้อมกนันี ้

 ทัง้นี ้กรรมการที่ได้รับการเสนอช่ือ กลบัเข้าด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระ คือ นายแพทย์สาธิต กรเณศ มีคณุสมบตัิตามค า
นิยามกรรมการอิสระที่บริษัทฯ ได้ก าหนดไว้ ซึ่งเข้มกว่าข้อก าหนดขัน้ต ่าของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์ และ
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ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ดงัรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สง่มาด้วย 4 โดยกรรมการอิสระ ที่ได้เสนอให้กลบัเข้าด ารง
ต าแหนง่ ยงัคงสามารถปฏิบตัิหน้าที่ และให้ความเห็นได้อยา่งเป็นอิสระ 

จากนัน้ เลขานกุารฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซกัถามในวาระนี  ้เลขานุการฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมฯพิจารณาลงมติอนุมตัิเลือกตัง้
กรรมการทีละทา่น 

มติ ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตัง้กรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ  3 ท่าน ได้แก่ นายประสิทธ์ิ            
ศิริมงคลเกษม นายวิรัช ศิริมงคลเกษม และนายแพทย์สาธิต กรเณศ กลบัเข้าเป็นกรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึง่ ตามที่ได้
เสนอข้างต้น โดยได้ด าเนินการลงมติเลือกกรรมการเป็นรายบคุคล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชมุ
และออกเสยีงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงันี ้
(1) นายประสิทธ์ิ ศิริมงคลเกษม กลับเข้าด ารงต าแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท อีกวาระหน่ึง 

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถอื
หุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 811,538,017 97.59 
ไมเ่ห็นด้วย 20,081,940 2.41 
งดออกเสยีง 10,000 - 
บตัรเสยี 0 0.00 

หมายเหต:ุ วาระนีน้ายประสิทธ์ิ ศิริมงคลเกษม ซึง่เป็นประธานกรรมการบริษัท และถือหุ้นบริษัทจ านวน 33,000,000 หุ้น ซึง่ถือเป็นผู้ มีสว่น
ได้เสียในวาระการประชมุนี ้จงึไมมี่สิทธ์ิออกเสียง คิดเป็นจ านวน 33,000,000 เสียง 

(2) นายวิรัช ศิริมงคลเกษม กลับเข้าด ารงต าแหน่ง รองประธานกรรมการบริษัท อีกวาระหน่ึง 

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถอื
หุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 814,188,517 97.59 
ไมเ่ห็นด้วย 20,081,940 2.41 
งดออกเสยีง 10,000 - 
บตัรเสยี 0 0.00 

หมายเหต:ุ วาระนีน้ายวิรัช ศิริมงคลเกษม ซึ่งเป็นรองประธานกรรมการบริษัท และถือหุ้นบริษัทจ านวน 30,349,500 หุ้น ซึ่งถือเป็นผู้ มี
สว่นได้เสียในวาระการประชมุนี ้จงึไมมี่สิทธ์ิออกเสียง คิดเป็นจ านวน 30,349,500 เสียง 

(3) นายแพทย์สาธิต กรเณศ กลับเข้าด ารงต าแหน่ง กรรมการอิสระ อีกวาระหน่ึง 

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถอื
หุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 843,127,793 97.51 
ไมเ่ห็นด้วย 21,492,164 2.49 
งดออกเสยีง 10,000 - 
บตัรเสยี 0 0.00 
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วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2559 

เลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาตามหลกัเกณฑ์ และความ
เหมาะสมประการต่างๆ และได้เปรียบเทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน  (เกษตรและ
อตุสาหกรรมอาหาร) จึงมีความเห็นสมควรให้คงไว้ในอตัราเดิม ตามที่ได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2558 ดงันี ้

คา่ตอบแทนรายเดือน 
ประธานกรรมการบริษัท       เดือนละ 50,000 บาท 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ    เดือนละ 50,000 บาท 
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ     เดือนละ 45,000 บาท 
กรรมการบริษัท        เดือนละ 45,000 บาท 

โบนสัประจ าปี 
ปีละ 1 เทา่ของคา่ตอบแทนรายเดือน 

ทัง้นี ้หากกรรมการท่านใดเป็นลกูจ้างของบริษัทฯ คงให้ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและโบนสัประจ าปี  ตามอตัราที่
กลา่วมาข้างต้น นอกเหนือจากคา่ตอบแทนที่ได้รับในฐานะลกูจ้างของบริษัทฯ 

คา่ตอบแทนที่ไมใ่ช่ตวัเงิน 
- ไมม่ี - 

จากนัน้ เลขานกุารฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

คุณเฉลิมพล ไวทยางกูร 
ผู้ถอืหุ้น 

เสนอแนะว่า ผู้บริหารบริษัทฯ ที่ท าหน้าที่ เป็นกรรมการไม่ควรจะมีค่าตอบแทน
ซ า้ซ้อนเงนิเดือนที่ได้รับอยู่แล้ว 

นพ.อนนัต์ ศิริมงคลเกษม 
ประธานกรรมการบริหาร 

- รับข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณาตอ่ไป 

เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซกัถามเพิ่มเติม เลขานุการฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาลงมติอนุมตัิค่าตอบแทน
กรรมการ ประจ าปี 2559 โดยวาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สองในสามของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

มติ ที่ประชมุฯ ได้พิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2559 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกว่า
สองในสามของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมด 
ของผู้ถอืหุ้นซ่ึงมาประชุม 

เห็นด้วย 864,616,457 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย 0 0.00 
งดออกเสยีง 13,500 0.00 
บตัรเสยี 0 0.00 
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วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตัง้และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2559 

เลขานุการฯ เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาเร่ืองการแต่งตัง้และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี  ประจ าปี 2559 ซึ่งคณะกรรมการ
บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นและข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ  ที่ได้พิจารณากลัน่กรองอย่างเหมาะสมแล้วเห็นว่า
บริษัท ส านกังาน เอ เอ็ม ซี จ ากดั (AMC) เป็นหนว่ยงานท่ีมีความนา่เช่ือถือ มีผลงานดี มีบคุลากรท่ีเพียงพอ มีความรู้ความสามารถ 
และได้เสนอคา่ตอบแทนที่เหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิการแตง่ตัง้ให้ 

(1) นายอ าพล จ านงค์วฒัน์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที ่4663 หรือ 
 (เป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมาแล้วเป็นระยะเวลา 3 ปี ตัง้แตปี่ 2556) 

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

จากบริษัท ส านกังาน เอ เอ็ม ซี จ ากัด (AMC) เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจ านวน 5 บริษัท ประจ าปี 2559 และ
อนมุตัิค่าตอบแทนการสอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยจ านวน 5 บริษัท ประจ าปี 2559 เป็นจ านวนเงินรวม 2,720,000 บาท 
ซึ่งสงูกวา่คา่สอบบญัชีในปี 2558 จ านวน 90,000 บาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 3.42 (ไม่รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการ
เดินทางในการตรวจสอบบญัชีที่ตา่งจงัหวดั) โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ี ปี 2558 ปี 2559 
(ปีที่เสนอ) 

คา่สอบบญัชีบริษัทฯ 840,000.- 860,000.- 
คา่สอบบญัชีบริษัทยอ่ย (5 บริษัท) 1,790,000.- 1,860,000.- 
คา่บริการอื่นๆ (Non-Audit Fee) - - 

รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ี 2,630,000.- 2,720,000.- 
เปลี่ยนแปลง  3.42% 

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

จากนัน้ เลขานกุารฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

คุณธนประเสริฐ ภมรไพโรจน์ 
ผู้ถอืหุ้น 

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่ เพิ่มขึน้ทุกปีนัน้ตามภาวะเศรษฐกิจหรือผล
การด าเนินงานของบริษัทฯ หรือไม่ 

คณุอ าพล จ านงค์วฒัน์ 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 

- เนื่องจากต้องใช้ปริมาณพนกังานและเวลาในการเข้าตรวจสอบบญัชีของกลุ่มบริษัท
มากขึน้ตามมาตรฐานการบญัชีที่เปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจเกษตร ซึ่งมีการ
ปรับปรุงทัง้ในปี 2557 และ 2558 โดยมีการรายงานมาตรฐานการบญัชีที่ปรับปรุงและ
มาตรฐานใหม่ภายในรายงานประจ าปี 2559 หน้า 155 ซึ่งค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีนัน้
ไมไ่ด้ก าหนดตามภาวะเศรษฐกิจ หรือผลการด าเนินงานของบริษัทฯ แตอ่ยา่งใด 
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คุณเฉลิมพล ไวทยางกูร       
ผู้ถอืหุ้น 

เสนอแนะว่า ตามหลักธรรมาภบิาล หากบริษัทฯ ว่าจ้างผู้สอบบัญชีหรือส านักสอบ
บัญชีรายเดิมเป็นระยะเวลานาน อาจท าให้มองข้ามเร่ืองการตรวจสอบได้ แต่หาก
เปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีหรือส านักสอบบัญชีบ่อย อาจท าให้เกิดปัญหาในการ
ท างานหรือค่าสอบบัญชีที่อาจเพิ่มขึน้ จึงอยากให้คณะกรรมการบริษัทฯ หาความ
สมดุลในเร่ืองดังกล่าว 

คณุธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค 
กรรมการอิสระ  

- ขอบคณุส าหรับค าแนะน า และได้ชีแ้จงว่าผู้สอบบญัชีปัจจุบนัของบริษัทฯ เพิ่งเปลี่ยน
มาเมื่อ 3 ปีที่แล้ว ทัง้นีก้ารที่กิจการที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้ สอบบญัชีหรือส านักสอบ
บัญชีบ่อย ไม่เพียงค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จะเพิ่มขึน้  แต่อาจส่งผลให้ผู้ ถือหุ้ นหรือ
บุคคลภายนอกเข้าใจว่ากิจการนัน้อาจมีปัญหาเร่ืองการจัดการภายใน ไม่สามารถ
ปฏิบตัิงานร่วมกบัผู้สอบบญัชีได้ 

เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซกัถามเพิ่มเติม เลขานกุารฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาลงมติอนมุตัิแต่งตัง้ผู้สอบ
บญัชีและก าหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี ประจ าปี 2559 

มติ ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิแต่งตัง้บริษัท ส านกังาน เอ เอ็ม ซี จ ากดั (AMC) โดย นายอ าพล จ านงค์วฒัน์ 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที่ 4663 หรือนางสาวประภาศรี ลีลาสภุา ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที่ 4664 หรือนายนริศ 
เสาวลกัษณ์สกลุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที่ 5369 เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และอนมุตัิค่าสอบบญัชีของบริษัทฯ 
และบริษัทย่อย ประจ าปี 2559 เป็นจ านวนเงินรวม 2,720,000 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น
ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถอื
หุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 864,616,157 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย 300 0.00 
งดออกเสยีง 13,500 - 
บตัรเสยี 0 0.00 

 
วาระที่ 8 ปรึกษากิจการอื่นๆ (ถ้ามี) 

เลขานกุารฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า ได้ด าเนินการประชุมมาครบทกุระเบียบวาระแล้ว จึงเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอความเห็นหรือ
สอบถามเร่ืองอื่นๆ ได้ และมีผู้ ถือหุ้นแสดงความเห็นและสอบถามโดยสรุปได้ดงันี ้

คุณกติตพิงศ์ มานะอนันตกุล 
ผู้ถอืหุ้น 

- บริษัทฯ มีการเตรียมการจัดการอย่างไรกับสถาณการณ์ไก่ปู่ ย่าพันธ์ุที่ก าลัง
ประสบปัญหาในต่างประเทศ และจะส่งผลกระทบต่อการผลิตและการตลาด
อย่างไรบ้าง 

- ในปี 2559 ธุรกิจอาหารกุ้งมีแนวโน้มเป็นอย่างไร 

นพ.อนนัต์ ศิริมงคลเกษม 
ประธานกรรมการบริหาร 

- ในปีที่ผา่นมา ประเทศที่ซพัพลายไก่ปู่ ยา่พนัธุ์ คือ  สหรัฐอเมริกา องักฤษ เนเธอร์แลนด์ 
และเยอรมนั ประสบกบัปัญหาไข้หวดันก ดงันัน้ ตัง้แตต้่นปี 2558 จึงไมส่ามารถน าเข้า
ไก่พอ่แมพ่นัธุ์ ปู่ ยา่พนัธุ์ รวมถึงไขเ่ชือ้เข้ามาได้ บริษัทฯ จึงมีการน าเข้าจากประเทศอืน่ๆ 
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เช่น ประเทศนิวซีแลนด์ โดยกลางปี 2559 คาดว่าการน าเข้าไก่ปู่ ย่าพนัธุ์จากประเทศ
สหรัฐอเมริกาและองักฤษจะเป็นได้ตามปกติ 

- ธุรกิจอาหารสตัว์ โดยเฉพาะอาหารกุ้ง คาดวา่มีปริมาณการเลีย้งกุ้งไมต่า่งจากปี 2558 
จากการประเมินตวัเลขการสง่ออกของผู้ประกอบการการสง่ออกกุ้งแช่แข็ง  

คุณเฉลิมพล ไวทยางกูร       
ผู้ถอืหุ้น 

- ปลาป่นที่บริษัทฯ น ามาใช้ในการผลิตอาหารกุ้งเป็นปลาป่นภายในประเทศหรือ
น าเข้าจากต่างประเทศ และจะมีปริมาณที่เพิ่มขึน้หรือลดลงอย่างไร 

- อยากทราบว่าปลาป่นที่น ามาใช้ผลิตอาหารสัตว์ บริษัทฯ น ามาจากแหล่งใด 
และจะมีปัญหาส่งผลต่อการผลิตหรือไม่ 

- ข้าวโพดที่น ามาใช้ผลิตอาหารสัตว์ เป็นข้าวโพดที่บริษัทฯ ปลูกเองหรือมีการท า 
Contract Farming กับเกษตรกรหรือไม่ 

- อยากทราบแนวโน้มของอุตสาหกรรมในปีต่อไปจะเป็นอย่างไร 

นพ.อนนัต์ ศิริมงคลเกษม 
ประธานกรรมการบริหาร 

- บริษัทฯ มีนโบบายในการน าเข้าปลาป่นจากแหลง่ที่ถกูต้องและได้รับการอนญุาตจาก
กรมปศสุตัว์ โดยการใช้ปลาป่นจากภายในประเทศหรือน าเข้าจากตา่งประเทศจะขึน้อยู่
กบัภาวะของตลาด 

- บริษัทฯ ได้มีการใช้ปลาป่นจากภายในประเทศ ซึ่งปริมาณปลาป่นที่มีภายในประเทศ
ยงัคงเพียงพอต่อการผลิต และปัจุบนัผู้ซือ้สินค้าได้ให้ความส าคญักบัแหล่งที่มาของ
วตัถุดิบที่น ามาใช้ผลิตอาหารสตัว์มากขึน้ ตวัอย่างเช่น ข้าวโพด ผู้ซือ้จะดูว่ามาจาก
แหลง่การปลกูที่ท าลายสิ่งแวดล้อม ท าลายป่าหรือไม่ เช่น การเผาป่า ซึ่งปัจุบนัผู้ผลิต
อาหารสตัว์เร่ิมมีการรณรงค์ให้ผู้ผลิตอาหารสตัว์เข้าใจถึงปัญหาเหล่านี ้เพื่อที่จะเป็น 
Supply chain ในธุรกิจอาหารสตัว์ตอ่ไปได้ 

- บริษัทฯ มีการซือ้วตัถดุิบข้าวโพดจากภายในประเทศทัง้หมด 
- ภาพรวมในอตุสาหกรรมในปีที่ผ่านมา การสง่ออกทัง้หมดอยูท่ี่ประมาณ 681,000 ตนั 

ซึง่ในปี 2559 คาดการณ์วา่จะเติบโต 3% อยูท่ี่ประมาณ 700,000 ตนั เนื่องจากสภาวะ
เศรษฐกิจของคู่ค้าในต่างประเทศของประเทศไทย และฐานการสง่ออกที่กว้างขึน้ โดย
สภาวะการสง่ออกไมแ่ตกตา่งจากปี 2558 ราคานา่จะดีขึน้ รวมถึงอตัราแลกเปลีย่นจะ
ช่วยท าให้ผลการด าเนินงานดีขึน้ ด้านวตัถดุิบไมข่าดแคลน แนวโน้มราคาใกล้เคียงเดิม 

คุณวีระ ไชยมโนวงศ์ 
ผู้ถอืหุ้น 

เหตุใดประเทศไทยจึงผลิตไก่ปู่ ย่าพันธ์ุเองไม่ได้ ท าไมต้องน าเข้าจากต่างประเทศ 

นพ.อนนัต์ ศิริมงคลเกษม 
ประธานกรรมการบริหาร 

- ประเทศไทยต้องมีการน าเข้าไก่ปู่ ยา่พนัธุ์  เนื่องจากสายพนัธุ์ที่จะใช้ในการผลติต้องเป็น
สายพนัธุ์แท้ (pure line) เพื่อไมใ่ห้เกิดการกลายพนัธุ์ และเพื่อให้ได้ประสทิธิภาพตาม
มาตรฐาน  

คุณอภสิทิธ์ิ บูรณกานนท์ 
ผู้ถอืหุ้น 

- ผลกระทบจากการแข่งขันของประเทศจีน-ประเทศบราซิล จะส่งผลต่อการ
ส่งออกของประเทศไทยในปี 2559 อย่างไรบ้าง 
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- อยากทราบว่าบริษัทฯ มีการปรับตัวอย่างไร เมื่อมีการห้ามน ายาปฏิชีวนะมาใช้
ในการเลีย้งสัตว์ และจะส่งผลต่อการเลีย้งท าให้ดีขึน้หรือแย่ลงอย่างไร และมี
ผลต่อต้นทุนมากน้อยเพียงใด 

นพ.อนนัต์ ศิริมงคลเกษม 
ประธานกรรมการบริหาร 
 

- ถ้าเป็นประเทศจีนไม่น่าจะมีผลกระทบ เพราะในอนาคตคาดว่าประเทศจีนจะมีการ
น าเข้ามากขึน้ และในปี 2559 พบว่าประเทศจีนไม่สามารถน าเข้าไก่ปู่ ย่าพนัธุ์  และพ่อ
แม่พันธุ์จากประเทศสหรัฐอเมริกาได้จึงคาดการณ์ว่าน่าจะขาดแคลนวตัถุดิบ  ส่วน
ประเทศบราซิล ถึงแม้คา่เงินจะออ่นลง แตต่ลาดที่บราซิลยงัคงมีการแขง่ขนักบัประเทศ
ไทย สว่นสินค้าในตลาดญ่ีปุ่ นจะไม่เหมือนกนัจึงมีความแตกตา่งอยู ่แต่ที่แข่งขนักนัสงู
จะเป็นตลาดในสหภาพยโุรป 

- บริษัทฯ มองวา่เป็นเร่ืองที่ดีที่ทางกรมปศสุตัว์ก าหนดเร่ืองการห้ามน ายาปฏิชีวนะมาใช้
ในการเลีย้งสตัว์ ซึ่งออกมาเพื่อให้สอดคล้องกับข้อก าหนดของประเทศผู้น าเข้า โดย
ประเทศในสหภาพยุโรปพยายามให้เลิกใช้ยาปฏิชีวนะเพื่อป้องกันไม่ให้ยาเหล่านีไ้ป
ก่อให้เกิดการดือ้ยาในคนในกรณีที่คนจ าเป็นจะต้องใช้ยา อย่างไรก็ตามจะเห็นว่า
หลายๆ บริษัทได้มีการปรับปรุงพฒันาในเร่ืองของการบริหารจดัการในฟาร์ม ซึ่งสง่ผล
ให้คณุภาพของสตัว์ยงัคงเดิมไม่มีผลกระทบแต่อย่างใด ในสว่นของต้นทนุก็ไมม่ีความ
แตกตา่งกนั 

คุณณัฐ  สรรพัชญพงษ์ 
ผู้รับมอบฉันทะ 

- ถ้าอากาศร้อนจะท าให้อัตราการแลกเนือ้ของไก่ลดลง อยากทราบว่าของ 
บริษัทฯ เป็นอย่างไร และจะส่งผลกระทบต่ออาหารสัตว์หรือไม่  

- การเลีย้งไก่ด้วยโรงเรือนระบบฟาร์มปิดสามารถมีเชือ้โรคโดยรอบติดเข้ามาใน
โรงเรือนได้ อยากทราบว่าใน 2-3 ปีที่ ผ่านมาบริษัทฯ เคยประสบปัญหาเหล่านี ้
หรือไม่ 

- ในอนาคตบริษัทฯ มีแผนจะไปลงทุนธุรกิจในต่างประเทศบ้างหรือไม่ 

นพ.อนนัต์ ศิริมงคลเกษม 
ประธานกรรมการบริหาร 

- เร่ืองของอตัราการแลกเนือ้จะเป็นไปตามสภาพภมูิอากาศ และเป็นไปตามมาตรฐานซึง่
ไม่แตกต่างกนัของทกุๆ บริษัท โดยปกติในช่วงหน้าหนาวจะพบว่ามีอตัราการแลกเนือ้
ดีกวา่ช่วงหน้าร้อน 

- บริษัทฯ มีการบริหารจดัการฟาร์มอย่างรอบคอบ ซึ่งจะไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอก
เข้าไปในฟาร์มเลีย้งไก่ และจะอนุญาตให้แต่ผู้ จัดการฟาร์มที่มีหน้าที่ในการบริหาร
จดัการฟาร์มเข้าไปดแูลได้เทา่นัน้ 

- ปัจจบุนับริษัทฯ ยงัไมม่ีแผนจะไปลงทนุธุรกิจในตา่งประเทศ 

คุณอภสิทิธ์ิ บูรณกานนท์ 
ผู้ถอืหุ้น 

- อยากทราบถึงการประเมินความเสี่ยงของอุตสาหกรรม หากเกิดโรคไข้หวัดนก
ขึน้ในประเทศไทย จะส่งผลกระทบกับบริษัทฯ มากน้อยเพียงใด 

- บริษัทฯ มีการเตรียมความพร้อมอย่างไร ในการเปิดให้ผู้ค้ามีการ audit เร่ือง
แรงงานว่ามีความโปร่งใสมากน้อยเพียงใด 

นพ.อนนัต์ ศิริมงคลเกษม 
ประธานกรรมการบริหาร 

- ถ้าหากเกิดโรคไข้หวดันกขึน้ในประเทศไทย สินค้าประเภทไก่ปรุงสกุสามารถขายได้
ตามปกติ มีเพียงสินค้าประเภทไก่สดแช่แข็งที่จะประสบปัญหา ซึ่งอาจจะถกูระงบัการ
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สง่ออกชัว่คราว ซึง่อาจะสง่ผลกระทบตอ่การสง่ออกกบัประเทศสหภาพยโุรปอยูจ่ านวน 
92,000 ตนั และประเทศญ่ีปุ่ น ประมาณ 100,000 ตนั  

- ผู้ ที่เข้ามาสังเกตส่วนใหญ่เป็นพวก NGO (องค์กรพัฒนาเอกชน) ซึ่งปัจจุบันได้ให้
ความส าคญักบัเร่ืองนีเ้ป็นอยา่งมาก บริษัทฯ ได้มีการปฏิบตัิและเตรียมความพร้อมใน
เร่ืองนีอ้ยู่แล้ว ซึ่งท าให้บริษัทฯ ได้รับการช่ืนชมจากสถานฑูต โดยเฉพาะจากรัฐบาล
ประเทศสหภาพพมา่ ซึง่ได้มีการขออนญุาตเข้ามาดกูารบริหารจดัการของทางบริษัทฯ   

คุณเฉลิมพล ไวทยางกูร       
ผู้ถอืหุ้น 

- บริษัทฯ ต้องน าเข้าไก่ปู่ ย่าพันธ์ุจากต่างประเทศเพียงอย่างเดียว หากเกิด
ปัญหาต่างประเทศไม่จ าหน่ายไก่ปู่ ย่าพันธ์ุให้กับบริษัทฯ บริษัทฯ จะท าอย่างไร 

- ถ้าหากไม่ได้น าเข้าไก่ปู่ ย่าพันธ์ุจากต่างประเทศ อาจจะเกิดการกลายพันธ์ุได้ 
ท าให้ประสิทธิภาพการให้เนือ้เปลี่ยนแปลงไป อยากทราบสาเหตุว่าเกิดจาก
อะไร 

นพ.อนนัต์ ศิริมงคลเกษม 
ประธานกรรมการบริหาร 

- ในเชิงธุรกิจคาดวา่ไมน่า่จะเกิดปัญหาที่ประเทศเหลา่นีจ้ะไมจ่ าหนา่ยไก่ปู่ ยา่พนัธุ์ให้กบั
ทางบริษัทฯ ปัจจุบนัเมื่อเกิดเหตกุารณ์ประเทศสหรัฐอเมริกาเกิดโรคไข้หวดันก จึงไม่
สามารถส่งไก่ปู่ ย่าพนัธุ์เข้ามาประเทศไทยได้ ทางเจ้าหน้าที่สถานฑูตสหรัฐอเมริกาที่
ประจ าประเทศไทยได้มีการเจรจาติดตอ่กบักรมปศสุตัว์ เพื่อขอให้มีการน าเข้าเมื่อครบ
ก าหนดระยะเวลาของการปลอดโรคไข้หวดันก 

- การเปลีย่นแปลงกลายพนัธุ์ของไก่ปู่ ยา่พนัธุ์  คาดวา่เกิดขึน้ตามธรรมชาติ 

เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซกัถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวปิดการประชุม และขอบคุณผู้ ถือหุ้นทุกท่าน ที่ได้ให้
ความไว้วางใจและให้การสนบัสนนุตอ่กิจการของบริษัทฯ ตลอดมา 

อนึ่ง หลงัจากเร่ิมการประชุมเมื่อเวลา 09.30 น. ได้มีผู้ ถือหุ้นทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมเพิ่มขึน้ โดยมีผู้ ถือหุ้นมาประชุม
รวมทัง้สิน้ 441 ราย รวมเป็นจ านวนหุ้นทัง้สิน้ 864,629,957 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.96 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด 

ปิดประชุม เวลา 11.45 น. 

 

 

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

                            (นายประสทิธ์ิ ศิริมงคลเกษม) 
            ประธานท่ีประชมุ 

 

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

           (นางสาวจฑุามาส อิงโพธ์ิชยั) 
               ผู้บนัทกึการประชมุ 
 


