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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2556 

บริษัท จีเอฟพีที จ ากัด (มหาชน) 

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

วันที่ประชุม วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2556 

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

ผู้เข้าร่วมประชุม ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุ   189 ราย จ านวนหุ้น    781,242,851 หุ้น คิดเป็นร้อยละ    62.31 
 - มาประชมุด้วยตนเอง    95 ราย  จ านวนหุ้น    738,211,308 หุ้น คิดเป็นร้อยละ    58.88 
 - โดยการมอบฉนัทะ   94 ราย จ านวนหุ้น      43,031,543 หุ้น คิดเป็นร้อยละ      3.43 
 ผู้ ถือหุ้นท่ีไมม่าประชมุ   7,222 ราย จ านวนหุ้น    472,578,149 หุ้น คิดเป็นร้อยละ    37.69 
 รวมผู้ ถือหุ้นทัง้หมด       7,411 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 และรองกรรมการผู้จดัการ 
4.  นายแพทย์สาธิต กรเณศ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
5.  นายปารเมศ เหตระกลู กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
6.  นายธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
7.  นางสมสริิ อิงโพธ์ิชยั กรรมการบริหาร 
8. นส.วรรณี ศิริมงคลเกษม กรรมการบริษัท 
9.  นายสจิุน ศิริมงคลเกษม กรรมการบริษัท 

ผู้สอบบัญช ี นางสาววรรญา  พทุธเสถียร 
ที่เข้าร่วมประชุม 

สักขพียาน  อาสาสมคัรจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น (คณุไชยา เหง่หอม และ คณุสรุางคณา ลนัขนุทด) 
ในการนับคะแนน 

ผู้จดบันทึกรายงาน นางสาวจฑุามาส  อิงโพธ์ิชยั (เลขานกุารบริษัท) 
การประชุม 

เร่ิมการประชุมเวลา 9.30 น. 
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น.ส.จุฑามาส อิงโพธ์ิชัย เลขานุการบริษัท ได้แจ้งว่า บริษัท จีเอฟพีที จ ากัด (มหาชน)  มีทุนจดทะเบียนช าระแล้ว จ านวน 
1,253,821,000 บาท เป็นหุ้นสามญัจ านวน 1,253,821,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 1 บาท และ ณ วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้ นเมื่อวนัที่ 
8 มีนาคม 2556 บริษัทมีผู้ ถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้ 7,411 ราย  

ขณะนีม้ีผู้ ถือหุ้นเข้าประชมุด้วยตนเองจ านวน 95 ราย  และด้วยการมอบฉนัทะจ านวน 94 ราย รวมทัง้สิน้ 189 ราย นบัจ านวนหุ้น
รวมกนัได้ทัง้สิน้ 781,242,851 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 62.31 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุม
ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ น.ส.จฑุามาส อิงโพธ์ิชยั จึงได้เชิญประธานฯ กลา่วเปิดประชมุ 

นายประสทิธ์ิ ศิริมงคลเกษม ประธานกรรมการบริษัท ท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชมุกลา่วต้อนรับผู้ ถือหุ้นและกลา่วเปิดประชุม
สามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2556 แนะน ากรรมการบริษัท  และผู้ สอบบัญชีที่ เ ข้า ร่วมประชุม และได้มอบหมายให้                             
น.ส.จุฑามาส อิงโพธ์ิชยั เลขานกุารบริษัท ท าหน้าที่เป็นเลขานกุารในที่ประชุม และด าเนินการพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบ
วาระการประชมุตอ่ไป 

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม นางสาวจุฑามาส อิงโพธ์ิชัย เลขานุการบริษัท ชีแ้จงวิธีการลงคะแนนเสียง และวิธีการนบั
คะแนนเสยีงเพื่อให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบ ดงันี ้

วิธีการลงคะแนนเสยีง 

 ณ ตอนลงทะเบียน ผู้ ถือหุ้นจะได้รับบตัรลงคะแนนเสยีงเพื่อใช้ในการลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระ  

 ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะ มีคะแนนเสยีงเทา่กบัจ านวนหุ้นท่ีมี หรือเทา่กบัจ านวนหุ้นท่ีรับมอบฉนัทะมา โดยให้ถือว่า หนึ่ง
หุ้นเทา่กบัหนึง่เสยีง  

 ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะ สามารถลงคะแนนเสยีง เห็นด้วย หรือ ไมเ่ห็นด้วย หรือ งดออกเสยีง โดยท าเคร่ืองหมายในช่อง
ที่ต้องการเพียงช่องเดียวในบตัรลงคะแนนให้ตรงตามระเบียบวาระ  

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

วิธีการนบัคะแนนเสยีง 

 บริษัทฯ ใช้ระบบ Barcode ในการนบัคะแนนเสยีง 

 ในการนบัคะแนนเสียง บริษัทฯ จะน าบัตรลงคะแนนที่ผู้ ถือหุ้นออกเสียง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง มาหักออกจาก
จ านวนเสยีงทัง้หมดที่เข้าร่วมประชมุ สว่นท่ีเหลอืจะถือวา่เป็นคะแนนเสยีงที่ลงคะแนนเสยีงเห็นด้วยในระเบียบวาระนัน้ๆ  

 บริษัทฯ มีวิธีค านวณการนบัฐานคะแนนเสยีงในมติประเภทตา่งๆ ดงันี ้

-  กรณีใช้มติเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ จะไม่น าคะแนนงดออกเสียงมา
นบัเป็นฐานคะแนน 

-  กรณีใช้มติสองในสามของผู้ ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมติสามในสี่ของผู้ ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน บริษัทฯ จะน าคะแนนงดออกเสยีงมานบัเป็นฐานคะแนนด้วย 
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 กรณีที่ผู้ เข้าร่วมประชุมที่เป็นผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้ นตามหนังสือมอบฉันทะซึ่งผู้ ถือหุ้น ได้ออกเสียงลงคะแนนไว้
ลว่งหน้าในหนงัสอืมอบฉนัทะแล้ว ผู้ รับมอบฉนัทะจะไม่ได้รับบตัรลงคะแนนหลงัจากการลงทะเบียน เนื่องจากบริษัทฯ ได้
ท าการบนัทกึคะแนนเสยีงตามที่ผู้ ถือหุ้นก าหนด ณ ตอนลงทะเบียนแล้ว 

 ส าหรับผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะกลบัก่อนหรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด สามารถใช้สิทธิของท่านได้ 
โดยสง่บตัรลงคะแนนลว่งหน้าให้กบัเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ประจ าแถวในห้องประชมุ 

การแจ้งผลการลงคะแนนเสยีง 

 ในแตล่ะระเบียบวาระ บริษัทฯ จะแจ้งผลการลงคะแนนเสยีง และแสดงผลการลงคะแนนเสียง บนจอภาพตามจุดต่างๆ ให้
ที่ประชมุทราบ  

 คะแนนเสยีงของจ านวนผู้ ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากนั 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 าถามไม่เก่ียวข้องกับวาระที่ก าลงัอยู่ในระหว่างการพิจารณา ขอความกรุณาให้ผู้ ถือหุ้นหรือ
ผู้ รับมอบฉนัทะเสนอความเห็นหรือซกัถามในวาระท่ีเก่ียวข้องหรือวาระพิจารณาเร่ืองอื่นๆ 

เพื่อความโปร่งใสในการนบัคะแนนเสียง จึงได้เชิญผู้ ถือหุ้น คือ คณุไชยา เห่งหอม และคณุสรุางคณา ลนัขนุทด อาสาสมคัร เข้า
ร่วมเป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนนเสยีง 

จากนัน้ทีป่ระชมุได้เร่ิมพิจารณาเร่ืองตา่งๆ ตามระเบียบวาระการประชมุตามล าดบัดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2555 

เลขานุการฯ ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2555 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 30 
เมษายน 2555 และจดัส่งให้กับผู้ ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนงัสือเชิญประชุมแล้ว ทัง้นีบ้ริษัทฯ ได้มีการเผยแพร่รายงานการประชุม
ดงักลา่วไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาเป็นการลว่งหน้า  

จากนัน้ เลขานกุารฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซกัถามในวาระนี ้เลขานกุารฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาลงมติรับรองรายงานการ
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2555 

มติ ที่ประชมุฯ ได้พิจารณารายละเอียดของรายงานการประชุมดงักลา่วแล้ว จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือ
หุ้นประจ าปี 2555 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 30 เมษายน 2555 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท์ของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสยีงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงันี ้



GFPT PUBLIC COMPANY LIMITED  
                        PLANT:  209 MOO 1, TEPARAK RD., K.M. 20.5 BANGSAOTONG, SAMUTPRAKARN 10540, THAILAND TEL. 02-3154222-31 FAX: 02-3154232-35 
                        OFFICE: GFPT TOWER, 312,  RAMA 2 ROAD,  BANGMOD,  JOMTHONG,  BANGKOK  10150,  THAILAND  TEL:  02-4769922,  02-4689922 

 AGM2013 | หน้า 4/19 

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถอื
หุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 781,913,557 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย 0 0.00 
งดออกเสยีง 137,400  
บตัรเสยี 101 0.00 

 

วาระที่ 2  รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2555 

เลขานุการฯ ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2555 ตามรายละเอียดซึ่ง
ปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 2555 (ในรูปแบบซีดี) ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชุมแล้ว จึงขอเรียนเชิญ
นายแพทย์อนนัต์ ศิริมงคลเกษม ประธานกรรมการบริหาร รายงานถึงผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2555 ให้ที่ประชุมฯ
ทราบ  

ประธานกรรมการบริหาร รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2555 ดงันี ้

 ในปี 2555 บริษัทจีเอฟพีทีและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายรวม 15,370 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 1,160 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้คิด
เป็นร้อยละ 8 และ มีก าไรสทุธิรวมเทา่กบั 41 ล้านบาท คิดเป็นก าไรตอ่หุ้นเทา่กบั 0.03 บาท  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 บริษัทฯ มีทรัพย์สนิรวม 12,869 ล้านบาท เป็นสนิทรัพย์หมนุเวียน 5,504 ล้านบาท และสนิทรัพย์ไม่
หมุนเวียน 7,365 ล้านบาท บริษัทฯ มีหนีส้ินรวม 7,249 ล้านบาท เป็นหนีส้ินหมุนเวียน 4,655 ล้านบาท และหนีส้ินไม่
หมนุเวียน 2,594 ล้านบาท และบริษัทฯ มีสว่นของผู้ ถือหุ้นรวม 5,620 ล้านบาท 

จากนัน้ เลขานกุารฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชมุซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

ผู้ ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซกัถาม สรุปได้ดงันี ้

ผู้ถอืหุ้นรายย่อย  
(ไม่ได้แจ้งชื่อ) 

สาเหตุที่บริษัทฯ มีหนีเ้พิ่มขีน้ / ในปีต่อไปจะมีหนีเ้พิ่มขึน้อีกหรือไม่ / ที่บริษัทฯ ขาดทุน
เพราะมีหนีเ้พิ่มใช่หรือไม่ / ท าไมราคาสินค้าถงึขึน้ไม่ได้ 

นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม 
ประธานกรรมการบริหาร 

- หนีส้ินที่เพิ่มขึน้ ส่วนใหญ่มาจากการขยายกิจการของบริษัทฯ รวมถึงโรงงานอาหารสตัว์ 
ฟาร์มเลีย้งไก่ และก าลงัการผลิตอาหารแปรรูป อีกทัง้มีการลงทุนเพิ่มในบริษัทร่วม คือ 
บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จ ากดั  

 - บริษัทฯ จะมีหนีเ้พิ่มขึน้อีก เนื่องจากบริษัทฯ ตัง้เป้ายอดขายไว้ว่า บริษัทฯ จะมีการเติบโต
ไมต่ ่ากวา่ 10 % ตอ่ปี ดงันัน้ในปี 2556 และตอ่ไปอีก 5 ปีข้างหน้า บริษัทฯ ต้องมีการลงทนุ
ในการก่อสร้างสนิทรัพย์เพิ่มเติม เพื่อให้มีก าลงัการผลติเพิ่มขึน้ และท าให้มีรายได้มากขึน้  

 - ไมใ่ช่ ในปี 2555 ผลประกอบการของบริษัทจีเอฟพีทีและบริษัทยอ่ย มีก าไรสทุธิจ านวน 49 
ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนมาก ซึง่เกิดจากสาเหตหุลกั 3 ประการ คือ 1) ราคาสินค้าลดลง
มาก เนื่องจากปัญหา oversupply 2) ราคาวตัถดุิบเพิ่มขึน้โดยเฉพาะข้าวโพด และกากถัว่
เหลอืง และ 3) คา่แรงงานขัน้ต ่าที่ปรับเพิ่มขึน้เป็น 300 บาท/วนั ตามนโยบายของรัฐบาล  
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- ราคาเนือ้ไก่ไมใ่ช่สนิค้าควบคมุ ดงันัน้ราคาจึงขึน้ลงตามภาวะตลาด 

คุณเฉลิมพล ไวทยางกูล
ผู้ถอืหุ้น   

ฝ่ายจัดการมีวิธีรับมือกับปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจในยุโรป ซึ่งเป็นตลาดที่ส่งออกมากที่สุด
อย่างไร  

นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม 
ประธานกรรมการบริหาร 

- ปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจในยุโรป ไม่มีผลกระทบต่อการส่งออกของบริษัทฯ ทัง้ในเร่ืองของ
ปริมาณและราคา อีกทัง้เนือ้ไก่เป็นสนิค้าที่ผู้บริโภคต้องการมากขึน้เวลาทีม่วีิกฤติเศรษฐกิจ 

 เศรษฐกิจของญี่ ปุ่นค่อนข้างจะดีขึน้แต่ไม่แน่ใจว่าจะดีขึน้จริงหรือไม่ ในฐานะที่ เรามี 
Partner เป็นบริษัท นิชิเร เข้ามาร่วมทุนด้วยมีการมองยงัไงบ้าง 

นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม 
ประธานกรรมการบริหาร 

- ปีนีรั้ฐบาลญ่ีปุ่ นคงเอาจริงในการท่ีจะท าให้เศรษฐกิจโต ถึงแม้คา่เงินเยนออ่นจะเป็นปัญหา
กบัผู้น าเข้าก็ตาม แตจ่ากสถิติพบวา่สนิค้าอาหารแปรรูปปรุงสกุจะมีแตเ่พิ่มขึน้  

- เมื่อกลางเดือนมีนาคมที่ผ่านมาทางกระทรวงเกษตรและประมงของญ่ีปุ่ นได้สง่เจ้าหน้าที่
มาตรวจดูเพื่อที่จะอนุญาติให้ประเทศไทยสง่ออกไก่สดแช่แข็งได้ ซึ่งแนวโน้มของผลการ
ตรวจนา่จะท าให้ประเทศไทยสามารถส่งออกไก่สดแช่แข็งได้ภายในปีนีห้รือต้นปีหน้า โดย
เราคาดการณ์การสง่ออกอยูท่ี่ 400,000 ตนั/ปี 

 โควต้าของทางยุโรปที่บอกว่าก าหนดโควต้าไว้ตายตัว ถ้านอกโควต้าแพงมากในส่วนนีย้งั
อยู่หรือเปล่า 

นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม 
ประธานกรรมการบริหาร 

- สว่นของโควต้าจะถกูจ ากดัไว้ท าให้การสง่ออกไม่สามารถขยายเพิ่มเติมได้ แต่ในปีที่ผ่าน
มา สหภาพยโุรปได้ประกาศให้ไทยสามารถสง่ออกไก่สดแช่แข็งออกไปได้ นอกเหนือจากไก่
แปรรูปปรุงสกุ ดงันัน้โควต้าที่ถูก cap ไว้จากเดิม 160,000 ตนั ก็จะมีเพิ่มขึน้อีก 92,000 
ตนั ซึง่ท าให้การสง่ออกของบริษัทฯ สามารถขยายเพิ่มเติมได้  

- ผลประโยชน์การเจารจา FTA ระหว่างไทยกบัสหภาพยโุรป เมื่อการเจรจาของทางรัฐบาล
เสร็จสิน้ใน 2 ปีข้างหน้า นา่จะเป็นผลดีตอ่ด้านธุรกิจการเกษตรทัง้หมด  

 การแข็งค่าของเงนิบาทมีผลกระทบกับบริษัทฯ อย่างไร และมีวิธีการรับมืออย่างไร 

นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม 
ประธานกรรมการบริหาร 

- ไมม่ีผลกบัทางบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ มีทัง้การสง่ออกและน าเข้า โดยสดัสว่นการสง่ออก 
และน าเข้ามีจ านวนใกล้เคียงกนั จึงถือเป็นการประกนัอตัราแลกเปลีย่นภายในตวั 

 บริษัทฯ มีการใช้เคร่ืองจักร และเทคโนโลยีการผลิต อย่างไรบ้าง / บริษัทฯ มีแนวทาง
การจัดการปัญหาค่าแรงที่เพิ่มขึน้อย่างไร 

นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม 
ประธานกรรมการบริหาร 

- ปัญหาคา่แรงเพิ่มขึน้ยงัไมย่ากเทา่กบัปัญหาแรงงานขาดแคลน  
- ในปีที่ผา่นมา บริษัทฯ มีการใช้เคร่ืองจกัร เพื่อทดแทนแรงงาน ในการตดัแตง่และแลเ่นือ้ไก่  
- ในปีนี ้บริษัทฯ ก าลงัหาเคร่ืองจกัรมาทดแทนแรงงานในสว่นอื่นๆเพิ่มขึน้  
- ในอนาคต บริษัทฯ คาดว่าแรงงานในอุตสาหกรรมประเภทนีจ้ะขาดแคลนมากขึน้ จึง

จ าเป็นต้องเตรียมความพร้อม เพื่อให้อสุาหกรรมการผลติเนือ้ไก่ด าเนินตอ่ไปได้ 

 กระดูกกับขนไก่สามารถน าไปท าอะไรได้บ้าง 
นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม 
ประธานกรรมการบริหาร 

- ขนไก่ สามารถน าไปแปรรูปเป็นขนไก่ป่น ซึง่มีโปรตีนสงู และใช้เป็นวตัถดุิบอาหารสตัว์ได้  
- กระดกูไก่ จะมีลกูค้าน าไปบดและท าเป็นอาหารเลีย้งปลาดกุ 
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 ในปี 2554 D/E=1.29 แต่ในปี 2555 D/E=0.68 เป็นเพราะอะไร 
คณุจฑุามาส อิงโพธ์ิชยั  
นกัลงทนุสมัพนัธ์ 

- ชีแ้จงวา่ จากข้อมลูในหวัข้อ Financial Highlight หน้า 3 ในรายงานประจ าปี พบว่า อตัรา
หนีส้นิตอ่ทนุปี 2554 เทา่กบั 0.68 เทา่ สว่น ปี 2555 เทา่กบั 1.29 เทา่ เพิ่มขึน้จากปี 2554  

- ค าชีแ้จงเร่ืองหนีส้นิท่ีเพิ่มขึน้ ได้มีการชีแ้จงแล้ว 

คุณอดิเรก พิพัฒน์ปัทมา 
ผู้ถอืหุ้น 

ปัญหาของการขาดทุนเมื่อปีที่แล้ว คือ Oversupply และทางบริษัทฯ ก็ได้ขยายก าลังการ
ผลิตเพิ่มเติมอีก จึงอยากทราบว่าในปีนีจ้ะมีการ Balance กันอย่างไร 

นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม 
ประธานกรรมการบริหาร 

- เนื่องจากผลประกอบการช่วงปี 2552-2554 ที่ดีมากอย่างต่อเนื่อง ท าให้หลายบริษัทฯ ใน
อตุสาหกรรมมีการขยายก าลงัการผลิตขึน้เพิ่มมากกว่าปกติ (ปกติเฉลี่ยที่อตัรา 5-6% ต่อ
ปี)  ท าให้การผลติเพิ่มเร็วกวา่ตลาดจะรองรับได้ ท าให้มีการช๊อคของตลาดเกิดขึน้  

- ปริมาณการผลิตของ GFPT ส่วนใหญ่จะมีตลาดรองรับไว้หมด ทัง้ในสหภาพยุโรป และ
ญ่ีปุ่ น ไมว่า่จะเป็น Nichirei ซึง่มีสว่นแบง่ทางการตลาดในประเทศญ่ีปุ่ นสงูมาก และบริษัท 
แมคคีย์ฟู้ ดส์ จึงท าให้การสง่ออกของเราเพิ่มขึน้ 

คุณพรเลิศ พระประเสริฐ 
ผู้ถอืหุ้น 

ขอให้อธิบายเร่ือง อัตราส่วนทางการเงินที่ติดลบ / การด้อยค่าในเงินลงทุนใน GFN มี
สาเหตุจากอะไร และอนาคต GFN จะเป็นอย่างไร 

คณุจฑุามาส อิงโพธ์ิชยั 
เลขานกุารบริษัท 

- อตัราสว่นทางการเงิน 3 ตวัที่ติดลบ (รายงานประจ าปี หน้า 19) เนื่องจาก กระแสเงินสด
สทุธิจากการด าเนินงานปี 2555 ติดลบจ านวน 135 ล้านบาท จึงท าให้อตัราสว่นที่ถามมา
ทัง้ 3 ตวัติดลบ 

คณุวรรณา พทุธเสถียร 
ผู้สอบบญัชี 

- การด้อยค่าในเงินลงทุนใน GFN เป็นไปตามหลกัการบัญชี เนื่องจาก GFN มีผลการ
ด าเนินงานขาดทนุติดต่อกัน 3 ปี จึงท าให้ต้องมีการทดสอบการด้อยค่าโดยเปรียบเทียบ
มลูคา่จากการประมาณการกระแสเงินสด และ มลูคา่ตามบญัชีของ GFN   

- ผลปรากฎวา่ มลูคา่ตามบญัชีสงูกวา่กระแสเงินสดจากการการประมาณการกระแสเงินสด
ที่จะท าได้ในอีก 5 ปีข้างหน้า ท าให้เงินลงทนุที่ GFPT บนัทึกไว้มีมลูค่าสงูกว่ามลูค่าตาม
บญัชีของ GFN อยูท่ี่ประมาณ 408 ล้าบาท จึงต้องรับรู้ผลการขาดทนุด้อยคา่ตามหลกัการ
บญัชี  

- ในอนาคตถ้า GFN มีผลประกอบการดีขึน้ ผลขาดทนุด้อยค่านีจ้ะสามารถโอนกลบัได้ โดย
เราจะมีการทดสอบกนัทกุปีตามหลกัการบญัชี 

นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม 
ประธานกรรมการบริหาร 

- บริษัทฯ คาดการณ์วา่จะGFNจะมีผลการด าเนินงานขาดทนุในช่วง 3 ปีแรก  
- ในปีนี ้GFNมีแนวโน้มที่ดีขึน้ เนื่องจากการขยายก าลงัการผลิตไก่ช าแหละเพิ่มขึน้จากเดิม 

100,000 ตวั/วนั เป็น 140,000 ตวั/วนั ในปลายปีนี ้

คุณวีระ ชัยมโนวงศ์ 

ผู้ถอืหุ้น 
ผลประกอบการที่ลดลงค่อนข้างมากในปีที่ผ่านมาอยู่ในการคาดการณ์ของบริษัทหรือไม่ 
และ ถอืเป็นวงจรวัฏจักรของธุรกิจหรือไม่ 

นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม 
ประธานกรรมการบริหาร 

- เป็นไปตามคาดการณ์ และสามารถเกิดขึน้อีกได้ในอนาคต  
- ราคาวตัถดุิบมีการขึน้ลงไมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหน้าได้  
- คา่แรงงานขัน้ต ่าที่ปรับขึน้ทีเดียว 40% ไมน่า่จะมีบอ่ย  
- เร่ือง oversupply จะมีตลอด แตใ่นปีที่แล้วจะรุนแรงกวา่ทกุปี  
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 บริษัทฯ มีหลายปัจจัยที่ ไม่สามารถควบคุมได้ อยากทราบว่า บริษัทฯ มีแผนการ
ด าเนินการอย่างไรเพื่อรักษาการเติบโตของรายได้ไว้ที่ 10% 

นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม 
ประธานกรรมการบริหาร 

- บริษัทฯ มีการขยายกิจการอย่างต่อเนื่องและเพิ่มทุนในบริษัทร่วม GFN อีกเกือบ 1,000 
ล้านบาท  

- บริษัทฯ ตัง้เป้าในเร่ืองของก าไรขัน้ต้นไว้ 10% ขึน้ไป  ในปีที่ผ่านมาก าไรขัน้ต้นของบริษัทฯ 
ลดลงเหลือประมาณ 6% สาเหตหุลกัมาจากราคาขายตกต ่าเนื่องจาก oversupply และ
ราคาต้นทนุการผลติเพิ่มขึน้ทัง้ในด้านของวตัถดุิบ และคา่แรงงาน 

- ปัญหาเหลา่นีจ้ะค่อยๆดีขึน้ ถ้า demand และ supply อยู่ตวัและสมดุลกัน จึงจะท าให้
ราคาขายสะท้อนจากต้นทนุการผลิตที่แท้จริง ซึ่งอยากให้ดจูากผลประกอบการซึ่งคาดว่า
จะดีขึน้ในปีนี ้

 GFN ประกอบธุรกิจเหมือนกับ GFPT อยากทราบถึง สัดส่วน GFN ขายในประเทศกี่
เปอร์เซ็นต์ ต่างประเทศกี่ เปอร์เซ็นต์ และ ส่วนที่ขายในประเทศมีตลาดคาบเกี่ยวหรือ
แบ่งแยกกันอย่างไร 

นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม 
ประธานกรรมการบริหาร 

- ถ้าไม่มี GFN ทาง GFPT ก็ต้องขยายการผลิตให้ได้จ านวนเท่านี ้อตัราสว่นที่จะไปขยาย
สว่นแบ่งตลาดในประเทศหรือต่างประเทศคงจะไม่เปลี่ยนแปลง แต่สิ่งที่ช่วยได้มาก คือ 
ตลาดตา่งประเทศ GFN มีความช านาญโดยเฉพาะในประเทศญ่ีปุ่ นท าให้มีตลาดรองรับที่
ชดัเจน และแนน่อน ท าให้การขยายกิจการของบริษัทฯ สะดวกมากยิ่งขึน้  

- การประกอบธุรกิจของ GFN ไม่เหมือนกบั GFPT ทัง้หมด เนื่องจาก GFPT มีรายได้จาก
การขายอาหารสตัว์ และ ฟาร์มเลีย้งไก่ 

 สถานการณ์ที่จีนมีการระบาดของไข้หวัดนก ถ้ามีการระบาดในสัตว์ปีกอีกธุรกิจของเรา
จะปลอดภยัหรือไม่ และมีมาตรการรองรับอย่างไร 

นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม 
ประธานกรรมการบริหาร 

- ไข้หวดันกเป็นปัจจยัเสีย่งของอตุสาหกรรมนีซ้ึง่ไม่สามารถให้ค ารับประกนัได้ หากประเทศ
โดยรอบประเทศไทยยงัมีการระบาดของไข้หวดันกอยู ่ก็ยงัมีความเสีย่งที่จะเกิดขึน้  

- ในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมา ภาครัฐมีมาตรการควบคุมโรคระบาดที่มีประสิทธิภาพ จึงท าให้
เจ้าหน้าที่จากประเทศสหภาพยุโรปและญ่ีปุ่ นที่เข้ามาตรวจในประเทศไทยมีความพอใจ
อยา่งมากในการป้องกนัโรคระบาดของไทย  

- หากมีไข้หวดันกเกิดขึน้จริงก็ไม่ได้มีผลกระทบในอุตสาหกรรมทัง้หมดเหมือนที่ผ่านมา 
เพราะยงัสามารถสง่ออกไก่แปรรูปปรุงสกุออกไปได้ 

 กระบวนการเลีย้งไก่ของบริษัทฯ เป็นระบบที่ป้องกันไข้หวัดนกได้หรือไม่อย่างไร 
นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม 
ประธานกรรมการบริหาร 

- ระบบการเลีย้งไก่เนือ้ของ GFPT มีมาตรฐานสงูและเป็นที่ยอมรับจากคู่ค้าและภาครัฐ  
กรมปศสุตัว์ได้เลือกกลุ่มบริษัท GFPT ให้เป็นตวัอย่างกบัทางสหภาพยุโรปและประเทศ
ญ่ีปุ่ นท่ีเข้ามาตรวจเพื่อรับรองประเทศไทยทัง้ระบบ ดงันัน้สามารถมัน่ใจได้ว่าถ้าระบบการ
เลีย้งไก่เนือ้ของ GFPT ไมด่ีเป็นอนัดบั 1 กรมปศสุตัว์คงไมเ่ลอืกเรา 

คุณ ภทัร ชวลิต GFPT มีการบริหารความเสี่ยงด้านต้นทุนอาหารสัตว์อย่างไรจากราคา Soft Community ที่
เพิ่มขึน้มาก 
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ผู้ถอืหุ้น 
นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม 
ประธานกรรมการบริหาร 

- บริษัทฯ มีการป้องกนัความเสีย่งจากราคาวตัถดุิบที่ผนัผวน โดยมีการเก็บสต๊อคให้เพียงพอ
ตอ่การผลตินานประมาณ 3-4 เดือน และมีการซือ้วตัถดุิบลว่งหน้าด้วย  

- บริษัทฯ มีการท าสญัญาซือ้ขายอตัราแลกเปลีย่นลว่งหน้าเพื่อป้องกนัความเสี่ยงเร่ืองอตัรา
แลกเปลีย่นเช่นกนั 

คุณอดิเรก พิพัฒน์ปัทมา  
ผู้ถอืหุ้น 

บริษัทฯ มีการพิจารณาการย้ายไปตัง้โรงงานในประเทศใกล้เคียง และมีค่าแรงงานต ่า
กว่าประเทศไทยหรือไม่ 

นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม 
ประธานกรรมการบริหาร 

- ทางบริษัทฯ ได้เคยมีการพิจารณาแนวทางนีแ้ต่ไม่สามารถท าได้ เนื่องจากประเทศที่จะ
สามารถส่งออกสินค้าไปยังผู้น าเข้า เช่น ประเทศญ่ีปุ่ น  ประเทศซาอุดิอาราเบีย และ
ประเทศในแถบสหภาพยุโรป จะต้องให้ประเทศที่น าเข้าท าการรับรอง แต่ประเทศเพื่อน
บ้านของไทย ยงัไม่ได้มาตรฐานที่ผู้น าเข้าจะรับรองได้ ถ้าจะรับรอง ทางบริษัทฯ เช่ือว่า
จะต้องใช้ระยะเวลามากพอสมควร เนื่องจาก ปัญหาเร่ืองระบบการจัดการ ความรู้และ
ทกัษะของบคุลากร 

คุณเฉลิมพล ไวทยางกูร 

ผู้ถอืหุ้น 
บริษัทฯ เลีย้งไก่เองทัง้หมดโดยไม่มีการท า Contract Farming ใช่หรือไม่ 

นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม 
ประธานกรรมการบริหาร 

- ฟาร์มทัง้หมดเป็นของบริษัทฯ และทางบริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการท า Contract Farming 
ทัง้ในปัจจบุนัและในอนาคต 

 ส่วนแบ่งทางการตลาดของ GFPT ถ้าเทียบกับทัง้ประเทศ ทางบริษัทฯ มีประมาณกี่
เปอร์เซ็นต์ แล้วแนวโน้มในการท าตลาดต่างประเทศมีแนวโน้มจะเพิ่มขึน้หรือไม่ 

นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม 
ประธานกรรมการบริหาร 

- Market share ของบริษัทฯ ในส่วนของการส่งออกต่างประเทศ คิดเป็น 10% ของการ
สง่ออกทัง้หมด บริษัทฯ อยูอ่นัดบัท่ี 5 ในการเป็นผู้สง่ออก ณ ปัจจบุนั 

- บริษัทฯ ตัง้เป้าหมายว่าต้องเป็นอันดบั 3 ในการเป็นผู้ผลิต ผู้สง่ออก ผู้จ าหน่ายทัง้ในและ
ตา่งประเทศ   

เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซกัถามเพิ่มเติม เลขานุการฯ สรุปว่า ที่ประชุมฯรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ  
ประจ าปี 2555  

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบก าไรขาดทุน ส าหรับปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 

เลขานกุารฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตัิงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งประกอบด้วยงบดุลและงบก าไรขาดทุน 
ส าหรับปี สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2555 และรายงานผู้สอบบญัชี ซึ่งผู้สอบบญัชีได้รับรองความถกูต้องตามที่ควรในสาระส าคญั
ตามหลกัการบญัชีที่รับรองทัว่ไป ซึง่ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุนีแ้ล้ว 

จากนัน้ เลขานกุารฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

ผู้ ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซกัถาม สรุปได้ดงันี ้
คุณวีระ ชัยมโนวงศ์  
ผู้ถอืหุ้น 

บริษัทฯ มีนโยบายอัตราส่วนหนีส้ินต่อทุนอย่างไร  / เป็นสัดส่วนที่เป็นธรรมดาของ
ธุรกิจหรือไม่  / หนีส้ินที่ปรากฏไว้ในงบ บริษัทฯ ต้องรับภาระดอกเบีย้ทัง้หมดหรือไม่ 
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นพ.อนันต์  ศิ ริมงคลเกษม 
ประธานกรรมการบริหาร 

- นโยบายอตัราสว่นหนีส้นิตอ่ทนุของทางบริษัทฯ คือ หนีส้นิไมเ่กินสองเทา่ของทนุ 
- ในอตุสาหกรรมนี ้อตัราหนีส้นิตอ่ทนุของหลายบริษัทคอ่นข้างสงูกวา่ GFPT  อตัราหนีส้ิน

ตอ่ทนุของบริษัทฯ ช่วง 3-4 ปีก่อนถือวา่ต ่ามาก  
- อตัราหนีส้นิตอ่ทนุท่ีเพิ่มขึน้ในปีที่ผา่นมา มาจากการท่ีบริษัทฯ มีการลงทนุและเพิ่มทนุใน 

GFN 
- หนีส้ินของบริษัทฯ ประกอบด้วย เจ้าหนีก้ารค้า เงินกู้  และหนีส้ินอื่นๆ ซึ่งภาระหนีท้ี่มี

ดอกเบีย้ มีเพียงสว่นของเงินกู้ เทา่นัน้ 
คุณอดิเรก พิพัฒน์ปัทมา  
ผู้ถอืหุ้น 

- เสนอแนะว่า ไม่มีความกังวลในส่วนของหนีส้ินต่อทุนที่เพิ่มขึน้ เพราะท่านประธานได้
ชีแ้จงวา่ บริษัทฯ ต้องลงทนุ เพราะมีตลาดรองรับ และการลงทนุนี ้บริษัทฯ ไมไ่ด้เรียกเพิ่ม
ทนุจากผู้ ถือหุ้น จึงเช่ือแน่ว่า บริษัทฯ จะสามารถท าก าไรให้คุ้มกับดอกเบีย้ที่จ่าย และ
สร้างผลตอบแทนให้กบัผู้ ถือหุ้นตอ่ไป 

คุณเฉลิมพล ไวทยางกูร 
ผู้ถอืหุ้น 

บริษัทฯ มีแนวทางในการบริหารเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบันการเงินที่ เพิ่มขึน้มาก
อย่างไร เน่ืองจากหนีร้ะยะสัน้มีความเสี่ยงค่อนข้างสูง / บริษัทฯ มีแผนการจัดการเร่ือง
หุ้นกู้  5,000 ล้านบาทอย่างไร 

นพ.อนันต์  ศิ ริมงคลเกษม 
ประธานกรรมการบริหาร 

- บริษัทฯ มีนโยบายเน้นการบริหารต้นทุนการกู้ ยืมให้ต ่าสดุ จึงเน้นการใช้เงินกู้ ระยะสัน้ 
เนื่องจากดอกเบีย้ต ่ากว่าเงินกู้ ระยะยาว และบริษัทฯ ยงัคงมีวงเงินกู้กบัธนาคารอยู่มาก 
จึงเห็นวา่ยงัไมม่ีความเสีย่ง 

- เนื่องจากบริษัทฯ มีเงินกู้ กรรมการจ านวน 2,000 ล้านบาทซึ่งจะครบก าหนดในต้นปี 
2557 ดงันัน้ การออกหุ้นกู้จึงเป็นทางเลอืกหนึง่ในการระดมทนุ 

เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซกัถามเพิ่มเติม เลขานกุารฯ จึงเสนอให้ที่ประชมุฯ พิจารณาลงมติอนมุตัิงบดลุ และงบก าไร
ขาดทนุ ส าหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 

มติ ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนมุตัิงบดลุ และงบก าไรขาดทนุส าหรับปี สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2555 ตามที่
เสนอ ด้วยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัท์ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงันี ้

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถอื
หุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 789,845,357 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย 0 0.00 
งดออกเสยีง 1,800  
บตัรเสยี 12,101 0.00 

 

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงนิปันผลจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2555  

เลขานกุารฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเร่ืองการงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานในปี 2555 ซึ่งผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
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 บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่เกินร้อยละ 50 ของก าไรสทุธิของงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ หลงัหกัเงินส ารอง
ต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทฯ ได้ก าหนดไว้ โดยมีเง่ือนไขว่าการจ่ายเงินปันผลจะขึน้อยู่กบักระแสเงินสด สภาพ
คลอ่ง แผนการลงทนุของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย รวมถึงความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตตลอดจนการจดัสรรเงินทนุไว้สว่นหนึ่ง
เพื่อการลงทนุและสร้างผลตอบแทนอยา่งตอ่เนื่องให้กบัผู้ ถือหุ้น 

 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2555 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองจาก
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตของบริษัทฯ แสดงยอดขาดทนุสทุธิ 575,371,059.35 บาท อีกทัง้บริษัทฯ มีแผนงานในการขยายธุรกิจ
ในอนาคตอยา่งตอ่เนื่อง ดงันัน้ บริษัทฯ จ าเป็นต้องมีการส ารองเงินสดส าหรับการด าเนินกิจการ และการลงทนุของบริษัทฯ 

จากนัน้ เลขานกุารฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซกัถามในวาระนี ้เลขานกุารฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาลงมติอนมุตัิการงดจ่ายเงิน 
ปันผลจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2555 

มติ ที่ประชมุฯ ได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนมุตัิการงดจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2555 ตามที่เสนอ ด้วย
คะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงันี ้

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถอื
หุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 789,376,557 99.94 
ไมเ่ห็นด้วย 470,600 0.06 
งดออกเสยีง 0  
บตัรเสยี 12,101 0.00 

 

วาระที่ 5  พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 

เลขานกุารฯ แจ้งให้ที่ประชมุทราบวา่ ในปี 2556 นี ้มีกรรมการบริษัทฯ ที่ต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระจ านวน 3 ทา่น ดงันี ้
(1) นายประสทิธ์ิ ศิริมงคลเกษม   ต าแหนง่   ประธานกรรมการบริษัท 
(2) นายวิรัช ศิริมงคลเกษม   ต าแหนง่   รองประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จดัการ 
(3) นายแพทย์สาธิต กรเณศ   ต าแหนง่   ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ  

 คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ ได้ด าเนินการพิจารณาคณุสมบตัิของกรรมการ
บริษัท และกรรมการอิสระ ตามขัน้ตอนการสรรหา ซึง่หลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหาปรากฏอยูใ่นหมวด “การก ากบัดแูลกิจการที่
ดี” ของรายงานประจ าปีที่ได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชุมในครัง้นี ้ (สิ่งที่สง่มาด้วย 2) และพิจารณาถึงความ
เหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สงูสดุแก่การด าเนินงานของบริษัทฯ ตามองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบกับ
คณุสมบตัิ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความเช่ียวชาญ  

 บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเชิญให้ผู้ ถือหุ้นเสนอรายช่ือบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบตัิเหมาะสมเพื่อรับการ
คดัเลอืกเป็นกรรมการ และเมื่อครบก าหนดเวลา ปรากฏวา่ไมม่ีการเสนอรายช่ือเข้ามายงับริษัทฯ  
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 คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ ซึ่งไม่มีกรรมการผู้มีสว่นได้เสียร่วมพิจารณา   
จึงได้เสนอให้ที่ประชมุฯ พิจารณาดงันี ้
(1) นายประสทิธ์ิ ศิริมงคลเกษม   ด ารงต าแหนง่ ประธานกรรมการบริษัท อีกวาระหนึง่ 
(2) นายวิรัช ศิริมงคลเกษม   ด ารงต าแหนง่ รองประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จดัการ อีกวาระหนึง่ 
(3) นายแพทย์สาธิต กรเณศ   ด ารงต าแหนง่ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ อีกวาระหนึง่ 

 รายละเอียดประวตัิ ผลงาน และข้อมลูของกรรมการทัง้ 3 ทา่น ที่เสนอเพื่อแตง่ตัง้ทดแทนกรรมการท่ีต้องออกจากต าแหน่งตาม
วาระ ปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วย 3 ที่สง่มาพร้อมกนันี ้

 ทัง้นี ้กรรมการที่ได้รับการเสนอช่ือกลบัเข้าด ารงต าแหน่งเป็น ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ คือ นายแพทย์
สาธิต กรเณศ มีคณุสมบตัิเป็นกรรมการอิสระตามค านิยามกรรมการอิสระท่ีบริษัทฯ ก าหนดไว้ ซึง่เทียบเทา่กบัข้อก าหนดขัน้ต ่า
ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ดงัรายละเอียดตาม
สิง่ที่สง่มาด้วย 4 

จากนัน้ เลขานกุารฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซกัถามในวาระนี  ้เลขานุการฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมฯพิจารณาลงมติอนุมตัิเลือกตัง้
กรรมการทีละทา่น 

มติ ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนมุตัิเลือกตัง้กรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ 3 ท่าน ได้แก่ นายประสิทธ์ิ     
ศิริมงคลเกษม นายวิรัช ศิริมงคลเกษม และนายแพทย์สาธิต กรเณศ กลบัเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งตามที่ได้
เสนอข้างต้น โดยได้ด าเนินการลงมติเลอืกกรรมการเป็นรายบคุคล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสยีงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงันี ้

(1) นายประสิทธ์ิ ศิริมงคลเกษม ด ารงต าแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท อีกวาระหน่ึง 

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถอื
หุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 559,510,857 98.18 
ไมเ่ห็นด้วย 10,325,200 1.81 
งดออกเสยีง 1,100  
บตัรเสยี 22,101 0.00 

(2) นายวิรัช ศิริมงคลเกษม ด ารงต าแหน่ง รองประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ อีกวาระหน่ึง 

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถอื
หุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 609,846,057 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย 0 0.00 
งดออกเสยีง 1,100  
บตัรเสยี 12,101 0.00 
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(3) นายแพทย์สาธิต กรเณศ ด ารงต าแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ อกีวาระหน่ึง 

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถอื
หุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 779,520,856 98.69 
ไมเ่ห็นด้วย 10,325,200 1.31 
งดออกเสยีง 1,100  
บตัรเสยี 12,102 0.00 

 

วาระที่ 6  พิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้กับกรรมการบริษัทประจ าปี 2556 

เลขานกุารฯ แจ้งให้ที่ประชุมฯทราบว่า คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการ ได้พิจารณากลัน่กรอง
อยา่งละเอียดถึงความเหมาะสมประการตา่ง ๆ พร้อมเปรียบเทียบอ้างอิงจากอตุสาหกรรมประเภทเดียวกนั การขยายตวัทางธุรกิจ
และการขยายตวัของผลก าไรของบริษัทฯ แล้ว เห็นสมควรให้คงคา่ตอบแทนไว้ในอตัราเดิมตามที่ได้รับอนมุตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2555 จึงขอเสนอให้ที่ประชมุพิจารณาเร่ืองการจ่ายคา่ตอบแทนให้กบักรรมการประจ าปี 2556 ดงันี ้

คา่ตอบแทนรายเดือน 
ประธานกรรมการบริษัท     เดือนละ 40,000 บาท 
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  เดือนละ 40,000 บาท 
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ   เดือนละ 35,000 บาท 
กรรมการบริหารหรือกรรมการบริษัท    เดือนละ 35,000 บาท 

โบนสัประจ าปี 
ปีละ 1 เทา่ของคา่ตอบแทนรายเดือน 

ทัง้นี ้หากกรรมการทา่นใดเป็นลกูจ้างของบริษัทฯ คงให้ได้รับคา่ตอบแทนรายเดือนและโบนสัประจ าปีตามอตัราที่กลา่ว
มาข้างต้น นอกเหนือจากคา่ตอบแทนที่ได้รับในฐานะลกูจ้างของบริษัทฯ 

โบนสัพิเศษ 
– ไมม่ี – 

จากนัน้ เลขานกุารฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซกัถามในวาระนี  ้เลขานุการฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมฯพิจารณาลงมติอนุมัติการจ่าย
คา่ตอบแทนให้กบักรรมการบริษัทประจ าปี 2556 โดยวาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัด้ิวยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สองในสามของผู้ ถือหุ้น
ซึง่มาประชมุ 

มติ ที่ประชมุได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนมุตัิการจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการให้กบักรรมการบริษัทประจ าปี 2556 ตามที่เสนอ 
ด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สองในสามของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
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มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมด 
ของผู้ถอืหุ้นซ่ึงมาประชุม 

เห็นด้วย 789,780,057 99.99 
ไมเ่ห็นด้วย 0 0.00 
งดออกเสยีง 67,100 0.01 
บตัรเสยี 12,101 0.00 

 

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตัง้และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2556 

เลขานกุารฯ เสนอให้ที่ประชมุพิจารณาเร่ืองการแตง่ตัง้และก าหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีประจ าปี 2556 ซึง่คณะกรรมการบริษัท
ได้พิจารณาตามความเห็นและข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณากลัน่กรองอย่างเหมาะสมแล้ว เห็นว่าบริษัท  
ส านกังาน เอ เอ็ม ซี จ ากดั (AMC) เป็นหนว่ยงานท่ีมีความนา่เช่ือถือ มีผลงานดี มีบคุลากรที่เพียงพอ มีความรู้ความสามารถ และ
ได้เสนอคา่ตอบแทนที่เหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิการแตง่ตัง้ให้ 

(1) นายอ าพล จ านงค์วฒัน์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที ่4663 หรือ 
(2) นางสาวประภาศรี ลลีาสภุา  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที ่4664 หรือ 
(3) นางสาวยพุิน ชุ่มใจ   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที ่8622 

จากบริษัท ส านกังาน เอ เอ็ม ซี จ ากดั (AMC) เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจ านวน 5 บริษัท ประจ าปี 2556 และ
อนมุตัิคา่ตอบแทนการสอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยจ านวน 5 บริษัท ประจ าปี 2556 เป็นจ านวนเงินรวม 2,480,000 บาท 
(ไมร่วมคา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม และคา่ใช้จา่ยในการเดนิทางในการตรวจสอบบญัชีที่ตา่งจงัหวดั) ซึง่ต ่ากว่าคา่สอบบญัชีในปี 2555 เป็น
จ านวนเงิน 126,700 บาท หรือ ร้อยละ 4.86 (คา่สอบบญัชีในปี 2555 จ านวนเงิน 2,606,700 บาท) 

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ี ปี 2555 ปี 2556 (ปีที่เสนอ) 

คา่สอบบญัชีบริษัทฯ 769,000.- 765,000.- 
คา่สอบบญัชีบริษัทยอ่ย (5 บริษัท) 1,717,700.- 1,560,000.- 
คา่บริการอื่นๆ (Non-Audit Fee)* 120,000.- 155,000.- 

รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ี 2,606,700.- 2,480,000.- 

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

จากนัน้ เลขานกุารฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซกัถามในวาระนี ้เลขานกุารฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาลงมติอนมุตัิแต่งตัง้ผู้สอบ
บญัชีและก าหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีประจ าปี 2556 

มติ ที่ประชมุได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนมุตัิแต่งตัง้บริษัท ส านกังาน เอ เอ็ม ซี จ ากดั (AMC) โดย นายอ าพล จ านงค์วฒัน์ 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที่ 4663 หรือ นางสาวประภาศรี ลลีาสภุา ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที่ 4664 หรือ นางสาว
ยพุิน ชุ่มใจ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที่ 8622 เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และอนมุตัิค่าสอบบญัชีของบริษัทฯ และ



GFPT PUBLIC COMPANY LIMITED  
                        PLANT:  209 MOO 1, TEPARAK RD., K.M. 20.5 BANGSAOTONG, SAMUTPRAKARN 10540, THAILAND TEL. 02-3154222-31 FAX: 02-3154232-35 
                        OFFICE: GFPT TOWER, 312,  RAMA 2 ROAD,  BANGMOD,  JOMTHONG,  BANGKOK  10150,  THAILAND  TEL:  02-4769922,  02-4689922 

 AGM2013 | หน้า 14/19 

บริษัทยอ่ยประจ าปี 2556 เป็นจ านวนเงินรวม 2,480,000 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท์ของผู้ ถือหุ้น
ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถอื
หุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 789,847,157 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย 0 0.00 
งดออกเสยีง 0  
บตัรเสยี 12,101 0.00 

 

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 วัตถุประสงค์ 

เลขานกุารฯ เสนอให้ที่ประชมุพิจารณาเร่ืองพิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 วตัถปุระสงค์ 
เนื่องจากบริษัทฯ มีห้องปฏิบตัิการในการตรวจวเิคราะห์และทดสอบคณุภาพอาหารและวตัถดุิบที่ใช้ในการผลติอาหาร  อาหารสตัว์ 
วตัถดุิบใช้ในการผลติอาหารสตัว์ ยาสตัว์ สารตกค้าง จ าแนกชนิดเชือ้จุลินทรีย์ น า้ น า้เสีย ของเสียและสภาพแวดล้อม และสินค้า
อื่นๆ  ซึ่งจ าเป็นต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของระบบมาตรฐาน ISO/IEC 
17025:2006 ของส านกัมาตรฐานห้องปฏิบตัิการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้มีความถกูต้องและมีผลบงัคบัได้ตามกฎหมาย
อยา่งสมบรูณ์ บริษัทฯ จึงจ าเป็นต้องขออนมุตัิแก้ไขเพิ่มวตัถปุระสงค์ของบริษัทอีก 4 ข้อ ตามมาตรา 31 จากเดิมมี 18 ข้อ เพิ่ม 4 
ข้อ เป็น 22 ข้อ ดงันี ้

ข้อ 1. ถึง  ข้อ 18. คงเดิม 

ข้อ 19. ประกอบกิจการให้บริการตรวจวเิคราะห์หรือทดสอบคณุภาพอาหาร วตัถดุิบที่ใช้ในการผลติอาหาร อาหารสตัว์ วตัถดุิบ
ใช้ในการผลิตอาหารสตัว์ ยาสตัว์ สารตกค้าง จ าแนกชนิดเชือ้จุลินทรีย์ น า้ น า้เสีย ของเสียและสภาพแวดล้อม และ
สนิค้าอื่นๆ 

ข้อ 20. ประกอบกิจการรับจ้างผลติสารเคมี และอาหารส าหรับเพาะเลีย้งเชือ้จลุนิทรีย์ 

ข้อ 21. ประกอบกิจการรับจ้างวิเคราะห์สารมลพิษในสิ่งแวดล้อม ให้ค าปรึกษา และจัดท ารายงาน ตรวจติดตามคุณภาพ
สิง่แวดล้อม 

ข้อ 22. บริการให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ 

และเพื่อวตัถุประสงค์ในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ  ดงักลา่ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติมอบอ านาจให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอ านาจมอบหมายเป็นผู้ด าเนินการขอจด
ทะเบียนแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ กับกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตลอดจนมีอ านาจแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อความตามที่นายทะเบียนก าหนด 

จากนัน้ เลขานกุารฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุซกัถามและแสดงความคิดเห็น 
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เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซกัถามในวาระนี ้เลขานุการฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติม
หนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 วตัถปุระสงค์ โดยวาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องผู้ ถือหุ้น
ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

มติ  ที่ประชมุฯได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 วตัถปุระสงค์ ตามที่
เสนอ ด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียด
ดงันี ้

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถอื          
หุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 789,780,057 99.99 
ไมเ่ห็นด้วย 0 0.00 
งดออกเสยีง 67,100 0.01 
บตัรเสยี 12,101 0.00 

 

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ภายในวงเงนิไม่เกิน 5,000 ล้านบาท 

เลขานกุารฯ แจ้งตอ่ที่ประชมุวา่ บริษัทฯ จ าเป็นต้องเตรียมแผนการจดัหาแหลง่เงินทนุเพื่อรองรับการลงทนุในอนาคตของบริษัทฯ  
และ/หรือ ใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในการด าเนินการ และ/หรือ เพื่อ Refinance เงินกู้ เดิมของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย  

เลขานกุารฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้  อายุไม่เกิน 5 ปี ภายในวงเงินไม่เกิน 
5,000 ล้านบาท โดยบริษัทฯ สามารถออกหุ้นกู้ทดแทนเพิ่มเติมได้อีกภายในวงเงินดงักลา่วข้างต้น หากบริษัทฯ ได้มีการซือ้คืนหุ้นกู้
และ/หรือไถ่ถอนหุ้นกู้ ไมว่า่ด้วยกรณีใดๆ ภายใต้เง่ือนไขดงันี ้
ประเภท หุ้นกู้ทกุประเภทและทกุรูปแบบ ไม่ว่าจะมีหรือไม่มีหลกัประกนั ไม่ว่าจะด้อยสิทธิหรือไม ่

ระยะสัน้ (อายไุม่เกิน 270 วนั) หรือระยะยาว ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัความเหมาะสมของสภาวะ
ตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในแตล่ะครัง้ 

สกลุเงิน สกลุเงินบาท และ/หรือสกลุเงินตา่งประเทศอื่น 
จ านวนเงิน ไม่เกิน 5,000 ล้านบาทหรือเงินสกุลต่างประเทศอื่นในจ านวนเทียบเท่ากันตามอตัรา

แลกเปลีย่นในขณะท่ีมีการออกหุ้นกู้แตล่ะคราว 
ทัง้นี ้บริษัทฯ สามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ เพิ่มเติม และ/หรือ ออกและเสนอขายหุ้นกู้
เพื่อทดแทนหุ้ นกู้ เดิมที่มีการไถ่ถอนไปแล้วได้ภายในวงเงินดังกล่าว โดยหุ้ นกู้ ที่
ออกจ าหน่ายแล้วในขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมีจ านวนเงินไม่เ กินวงเงินข้างต้น  
(Revolving) 

ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  มีหรือไมม่ีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  (แล้วแตก่รณี) 
การเสนอขาย เสนอขายในกรณีทัว่ไปให้แก่ประชาชนผู้ลงทนุทัว่ไป และ/หรือเสนอขายในวงจ ากดัให้แก่

ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือเสนอขายในวงจ ากัดให้แก่ผู้ ลงทุนโดย
เฉพาะเจาะจงไม่เกิน 10 ราย และภายในรอบระยะเวลา 4 เดือน และ/หรือเสนอขายใน
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กรณีอื่นใด นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น ไม่ว่าในประเทศ และ/หรือต่างประเทศตามที่
ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาด
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เก่ียวข้องกบัการออกและเสนอ
ขายหุ้นกู้  โดยอาจเสนอขายครัง้เดียวเต็มจ านวน 5,000 ล้านบาท และ/หรือทยอยออก
และเสนอขายเพียงบางสว่น เป็นคราว ๆ ไป 

อายหุุ้นกู้   ไมเ่กิน 5 ปี 
อตัราดอกเบีย้ ขึน้อยูก่บัความเหมาะสมและสภาพตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขาย 
สทิธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบ
ก าหนด (Call Option) 

บริษัทฯ อาจก าหนดให้มีสิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้ คืนก่อนครบก าหนด รวมทัง้สิทธิในการ
ซือ้คืนหุ้นกู้ดงักลา่วด้วย 

สิทธิของผู้ ถือหุ้ นกู้ ในการไถ่ถอน
ก่อนก าหนด (Put Option) 

บริษัทฯ อาจก าหนดให้สทิธิผู้ ถือหุ้นกู้ ในการไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบก าหนดตามเง่ือนไขที่
จะได้ก าหนดตอ่ไป 

ตลาดรอง บริษัทฯ อาจน าหุ้นกู้ ไปขึน้ทะเบียนกบัสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย (ThaiBMA) หรือศนูย์
ซือ้ขายตราสารหนีไ้ทย หรือศนูย์ซือ้ขายตราสารหนีอ้ื่นไมว่า่ในหรือนอกประเทศ 

ทัง้นี ้เสนอให้ที่ประชมุพิจารณามอบอ านาจให้ ประธานกรรมการบริหาร หรือบคุคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการบริหาร 
("ผู้ รับมอบอ านาจ") เป็นผู้มีอ านาจในการก าหนดหรือปรับเปลี่ยนข้อก าหนดและเง่ือนไขข้างต้น รวมตลอดถึงรายละเอียดอื่น ๆ ที่
เก่ียวข้องกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ตามความจ าเป็น และด าเนินการใด ๆ ที่เก่ียวข้องกับการขออนญุาต การเปิดเผยข้อมูล 
และการด าเนินการอื่นใดกบัหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง การแตง่ตัง้ที่ปรึกษาหรือบคุคลที่เก่ียวข้องกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้  รวมทัง้
การเข้าท าการตกลง การลงนาม และการแก้ไขเอกสารและสญัญาต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง และมีอ านาจในการด าเนินการใด ๆ เพื่อให้
การออกและเสนอขายหุ้นกู้ประสบผลส าเร็จ 

จากนัน้ เลขานกุารฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

ผู้ ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซกัถาม สรุปได้ดงันี ้

คุณเฉลิมพล ไวทยางกูร  

ผู้ถอืหุ้น 

ปัจจุบันบริษัทฯ มีหุ้นกู้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์หรือไม่ / บริษัทฯ มีแผนที่จะเสนอขาย
ครัง้เดียวหรือทยอยขาย 

นพ.อนันต์  ศิ ริมงคลเกษม 
ประธานกรรมการบริหาร 

- บริษัทฯ ยงัไมม่ีหุ้นกู้อยูใ่นตลาดหลกัทรัพย์  
- แผนการเสนอขายหุ้นกู้นัน้ขึน้กบัสภาวะตลาดทนุ และความจ าเป็นในการใช้เงินลงทนุ 

 ถ้าบริษัทฯ ลงทุนทัง้หมด 5,000 ล้านบาท D/E จะเป็นเท่าไหร่ 

คุณจุฑาม าส  อิ ง โพ ธ์ิ ชั ย 
เลขานกุารบริษัท 

- วงเงินหุ้นกู้ที่ขออนุมตัิ 5,000 ล้านบาทจะเป็นการทยอยออก ซึ่งสามารถทดแทนเงินกู้
ระยะสัน้หรือเงินกู้ ระยะยาวที่มีอยู ่ปัจจบุนัหนีส้นิทัง้หมดจะอยูป่ระมาณ 5,000 ล้านบาท 
และมีอตัราสว่น D/E เทา่กบั 1.29 เท่า ดงันัน้ เมื่อออกหุ้นกู้  5,000 ล้านบาทเพื่อทดแทน
เงินกู้ เดิมหรือใช้ในการลงทนุแล้วนัน้ อตัราสว่น D/E  น่าจะอยู่ที่ประมาณ 1.5 - 1.6 เท่า 
ทัง้นีจ้ะขึน้อยูก่บัสว่นทนุของบริษัทฯ ด้วย 
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เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซกัถามในวาระนี ้เลขานกุารฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาอนมุตัิให้บริษัทฯ ออกและ
เสนอขายหุ้นกู้ภายในวงเงินไมเ่กิน 5,000 ล้านบาท โดยวาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องผู้ ถือหุ้น
ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

มติ ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมตัิให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ภายในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท 
ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  โดยมี
รายละเอียดดงันี ้

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถอืหุ้นซ่ึง
มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 788,025,557 99.77 
ไมเ่ห็นด้วย 1,795,000 0.23 
งดออกเสยีง 17,100 0.00 
บตัรเสยี 21,601 0.00 

 

วาระที่ 10 ปรึกษากิจการอื่นๆ (ถ้ามี) 

เลขานกุารฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯว่า ได้ด าเนินการประชุมมาครบทกุระเบียบวาระแล้ว จึงเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอความเห็นหรือ
สอบถามเร่ืองอื่นๆ ได้ และมีผู้ ถือหุ้นแสดงความเห็นและสอบถามโดยสรุปได้ดงันี ้

ตั วแทนสมาคมส่ ง เส ริม ผู้
ลงทุนไทย 

อยากทราบถึงค าสั่ งซือ้หลักจากต่างประเทศที่มีการสั่ งซือ้แล้วมีประมาณกี่ เดือน 
และในอนาคตจะมีอีกประมาณเท่าไหร่ 

นพ. อนนัต์ ศิริมงคลเกษม 
ประธานกรรมการบริหาร 

- ปกติระยะเวลาในการขายของบริษัทฯ จะดจูากภาวะตลาดเป็นหลกั  โดยเฉลีย่จะขาย
ไมเ่กิน 3 เดือน ช่วงนีบ้ริษัทฯ ขายไปถึงไตรมาสที่ 2 แล้ว  

คุณเฉลิมพล ไวทยางกูร  
ผู้ถอืหุ้น 

เสนอแนะว่า บริษัทฯ ควรจัดให้มีการเยี่ยมชมโรงงาน(Company Visit) เพื่อเป็น
กระบอกเสียง และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ถอืหุ้นรายย่อย  

คณุจฑุามาส อิงโพธ์ิชยั  

นกัลงทนุสมัพนัธ์ 

- ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์มีการจัดกิจกรรมพบปะนักวิเคราะห์  นักลงทุนสถาบันใน
ประเทศและตา่งประเทศ นกัลงทนุรายยอ่ย เป็นระยะ 

- ในปีที่ผา่นมา บริษัทฯ มีการจดั Company visit ให้แก่กลุม่นกัวิเคราะห์  
- การจัด Company Visit ในส่วนของผู้ลงทุนรายย่อยนัน้ บริษัทฯ ขอน าเร่ืองนีไ้ป

พิจารณา ซึง่อาจจะจดัขึน้ภายในปีนี ้ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัความเหมาะสมและกรอบเวลา 

 บริษัทฯ มีการจัด Road show ที่ต่างประเทศหรือไม่ 

นพ. อนนัต์ ศิริมงคลเกษม 
ประธานกรรมการบริหาร 

- บริษัทฯ มีไป Road show ทีป่ระเทศ Hong Kong และ Singapore  
- ในปีนี ้บริษัทฯ มีแผนจะไป Road show ที่ประเทศญ่ีปุ่ น เนื่องจากบริษัทฯ เป็นที่

สนใจของนกัลงทุนที่ประเทศญ่ีปุ่ น เนื่องจากได้มีการร่วมทุนกับบริษัทในประเทศ
ญ่ีปุ่ น 
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 แนวโน้มราคาไก่สด ไก่ปรุงสุก และไก่แช่แข็ง มีแนวโน้มเป็นอย่างไร  

นพ. อนนัต์ ศิริมงคลเกษม 
ประธานกรรมการบริหาร 

- โดยภาพรวมนัน้ราคานา่จะดีกวา่ปีที่ผา่นมา ทัง้ราคาภายในประเทศและราคาสง่ออก 
- ราคาสง่ออกอาจได้รับผลกระทบจากอตัราแลกเปลีย่น 

 ราคาเนือ้ไก่สดแช่แข็ง และ ไก่ปรุงสุก ของไตรมาส 2 เป็นกี่เหรียญต่อตัน  

นพ. อนนัต์ ศิริมงคลเกษม 
ประธานกรรมการบริหาร 

- ราคาเนือ้ไก่หมกัเกลอืตลาดยโุรป จะอยูท่ี่ประมาณ 3,300 – 3,500 เหรียญตอ่ตนั 
- ราคาสินค้าไก่ปรุงสกุแบบธรรมดาในตลาดยโุรป จะอยู่ที่ประมาณ 4,000 – 4,500 

เหรียญตอ่ตนั  
- ราคาสนิค้าไก่ปรุงสกุในตลาดญ่ีปุ่ น จะอยูท่ี่ประมาณ 4,500 เหรียญตอ่ตนั 

คุณวีระ ชัยมโนวงศ์  
ผู้ถอืหุ้น 

การส่งออกทัง้ไก่สด ไก่ปรุงสุก และไก่แช่แข็ง ต้องส่งออกในนาม GFN หรือไม่ 

นพ. อนนัต์ ศิริมงคลเกษม 
ประธานกรรมการบริหาร 

- การส่งออกสินค้าไก่แปรรูป จะต้องส่งออกจากโรงงานที่ได้รับการรับรองจากกรม    
ปศสุตัว์ โดยจะมีหมายเลข EST Number ของโรงงานนัน้ๆระบไุว้ด้วย ดงันัน้ ถ้าเป็น
สินค้าที่ออกจากโรงงาน GFPT จะเป็น EST 11 ซึ่งจะสง่ออกในนาม GFPT สว่นถ้า 
GFN ผลติก็จะเป็นสนิค้าของ GFN และสง่ออกโดย GFN 

 โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ เป็นอย่างไร และ บริษัทฯ มีเป้าหมายเกี่ ยวกับ
โครงสร้างรายได้ที่จะมีในอนาคตอย่างไร 

นพ. อนนัต์ ศิริมงคลเกษม 
ประธานกรรมการบริหาร 

- ในอดีตจะเห็นว่า บริษัทฯ มีรายได้จากอาหารสตัว์และเนือ้ไก่ช าแหละในสดัส่วนที่
ใกล้เคียงกนั  

- ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีสดัสว่นของรายได้ที่เพิ่มขึน้มากจากฟาร์มเลีย้งไก่ ซึ่ง
มาจากการท่ีบริษัทฯ ขยายฟาร์มเลีย้งไก่เพื่อขายไก่เป็นให้กบั GFN  จึงท าให้สดัสว่น
ของโครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ เปลีย่นไป  

 ช่วยอธิบายที่มาของตัวเลขการคาดการณ์การส่งออกเนือ้ไก่ของสมาคมผู้ผลิตไก่
เพื่อการส่งออก  

นพ. อนนัต์ ศิริมงคลเกษม 
ประธานกรรมการบริหาร 

- สมาคมฯคาดว่าทัง้ปี 2556 จะมีการส่งออกประมาณ 620,000 ตนั เพิ่มขึน้จากปีที่
แล้ว  160,000 ตนั  หรือเพิ่มขึน้คิดเป็น 16% ซึ่งสว่นใหญ่มาจากการสง่ออกไก่สดแช่
แข็งไปยงัสหภาพยุโรป และการคาดการณ์ว่าจะสามารถสง่ไก่สดแช่แข็งไปยงัตลาด
ญ่ีปุ่ นได้ 
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เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซกัถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกลา่วปิดการประชมุและขอบคณุผู้ ถือหุ้นทกุทา่นท่ีได้ให้ความ
ไว้วางใจและให้การสนบัสนนุตอ่กิจการของบริษัทฯ ตลอดมา 

อนึ่ง หลงัจากเร่ิมการประชุมเมื่อเวลา 09.30 น. ได้มีผู้ ถือหุ้นทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมเพิ่มขึน้ โดยมีผู้ ถือหุ้นมาประชุม
รวมทัง้สิน้ 221 ราย โดยมาประชุมด้วยตนเองจ านวน 114 ราย และรับมอบฉนัทะจ านวน 107 ราย รวมเป็นจ านวนหุ้นทัง้สิน้ 
789,859,258 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 63.00 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด 

ปิดประชุม เวลา 11.45 น. 

 

 

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

                            (นายประสทิธ์ิ ศิริมงคลเกษม) 

            ประธานท่ีประชมุ 

 

 

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

           (นางสาวจฑุามาส อิงโพธ์ิชยั) 

               ผู้บนัทกึการประชมุ 


