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รายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2565 
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-AGM 

บริษัท จีเอฟพีที จ ากัด (มหาชน)  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

วันและเวลาประชุม วนัท่ี 8 เมษายน 2565 เวลา 9.30 น.  

สถานที่ประชุม ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยระบบ DAP e-Shareholder Meeting และ Webex ถ่ายทอดสดจากห้องประชมุ
บริษัท ชัน้ M อาคารจีเอฟพีที  312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150 

ผู้เข้าร่วมประชุม - Online ด้วยตนเอง  7 ราย จ านวนหุ้น 65,104,001 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 5.19 
 - โดยการมอบฉนัทะ 397 ราย จ านวนหุ้น 784,471,865 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 62.57 

รวมผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุ  ทัง้หมด 404 ราย จ านวนหุ้น 849,575,866   หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.76 

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม (8 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 88.89)  

 1.  นายประสิทธ์ิ ศิริมงคลเกษม ประธานกรรมการบริษัท 

    2.  นายวิรัช ศิริมงคลเกษม รองประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จดัการ 
   3.  นายแพทย์อนนัต์ ศิริมงคลเกษม กรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการบริหาร 

    กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการ 
    รองกรรมการผู้จดัการอาวโุส และผู้บริหารสงูสดุด้านการเงิน 
4.  นายแพทย์สาธิต กรเณศ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
                                                      ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน                     
                                                      และก ากบัดแูลกิจการ 
5.  นายปารเมศ เหตระกลู กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
    กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการ 
6. นายธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
    กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการ 
7. นางสาววรรณี ศิริมงคลเกษม กรรมการบริษัท 
8.  นายสจุิน ศิริมงคลเกษม กรรมการบริษัท 
    กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการ 

กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม 
1.  นางสมสิริ อิงโพธ์ิชยั กรรมการบริษัท 

ผู้สอบบัญช ี นายนริศ เสาวลกัษณ์สกลุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 5369 
ที่เข้าร่วมประชุม  

ผู้จดบันทกึรายงาน ดร.จฑุามาส  อิงโพธ์ิชยั  เลขานกุารบริษัท และรองกรรมการผู้จดัการ 
การประชุม     สายงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ 
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เร่ิมการประชุม 

การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นในครัง้นี ้บริษัทฯ จดัให้เป็นการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยใช้
ระบบ DAP e-Shareholder Meeting ของบริษัท ดิจิทลั แอคเซส แพลตฟอร์ม จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและเป็นผู้ ให้บริการระบบงาน e-Services รวมถึงในการจดัประชมุครัง้นีเ้ป็นไปตามมาตรการป้องกนัการแพร่ระบาด
ของเชือ้ไวรัสโควิด-19 ซึง่กรรมการ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ทกุคนต้องผ่านจดุคดักรอง สวมหน้ากากอนามยัและเว้นระยะห่างตลอด
ระยะเวลาการประชมุ รวมถึงได้รับตรวจหาเชือ้ไวรัสโควิด-19 ด้วยการตรวจ Antigen Test ก่อนเข้าร่วมประชมุ 

ดร.จุฑามาส อิงโพธ์ิชัย เลขานุการบริษัท ได้แจ้งว่ามีผู้ ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองจ านวน 7 ราย และด้วยการมอบ
ฉนัทะจ านวน 397 ราย รวมจ านวนผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุทัง้สิน้ 404 ราย นบัจ านวนหุ้นรวมกนัได้ 849,575,866 หุ้น คิดเป็นร้อย
ละ 67.76 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ ถือว่าครบองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ  

ดร.จุฑามาส อิงโพธ์ิชยั เลขานุการบริษัท ได้กล่าวแนะน ากรรมการบริษัท ผู้บริหารและผู้สอบบัญชี ท่ีเข้าร่วมประชุม
และเชิญประธานฯ กล่าวเปิดประชมุ 

นายประสิทธ์ิ ศิริมงคลเกษม ประธานกรรมการบริษัท ท าหน้าที่เป็นประธานในท่ีประชมุ กล่าวต้อนรับผู้ ถือหุ้นและกล่าว
เปิดประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2565 และได้มอบหมายให้ ดร.จฑุามาส อิงโพธ์ิชยั เลขานกุารบริษัท ท าหน้าที่เป็นเลขานกุารใน
ที่ประชมุ และด าเนินการพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชมุต่อไป 

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมฯ เลขานุการบริษัทได้เชิญให้ท่านผู้ ถือหุ้น รับชมวีดิทัศน์ วิธีใช้งานของระบบการ
ประชุมผู้ ถือหุ้นผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และชีแ้จงเพิ่มเติมถึงขัน้ตอน วิธีการลงคะแนนเสียง วิธีการนับคะแนนเสียง  
วิธีการแจ้งผลการลงคะแนน และวิธีการถามค าถามในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์  (E-AGM) โดยมี
รายละเอียดดงันี ้

วิธีการออกเสียงลงคะแนน (E-Voting) 
• บริษัทฯ จะนบัคะแนนเสียง 1 หุ้น เท่ากบั 1 เสียง 
• การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ ถือหุ้น หรือ ผู้ รับมอบฉันทะ สามารถลงคะแนน เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย 

หรือ งดออกเสียง ได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านัน้ เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian ที่สามารถแบ่ง
ลงคะแนนเป็นบางส่วนได้ 

• หากผู้ ถือหุ้นได้ก าหนดการลงคะแนนในหนงัสือมอบฉนัทะ และส่งให้บริษัทฯ ไว้ล่วงหน้าแล้ว บริษัทฯ จะลงคะแนน
เสียงตามที่ระบ ุ

วิธีการนบัคะแนนเสียง  
• บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นในที่ประชุม ซึ่งลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง และ 

คะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนนเสียงในหนงัสือมอบฉันทะ ซึ่งได้บนัทึกคะแนนเสียงดงักล่าวไว้ล่วงหน้าใน
ขัน้ตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ 

• การนบัคะแนนเสียงในแต่ละวาระ  
- กรณีใช้มติเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ จะไม่น าคะแนน งดออก

เสียง มานบัเป็นฐานคะแนน 
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- กรณีใช้มติสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม  และมติสามในส่ีของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ บริษัทฯ จะน าคะแนน งดออกเสียง มานบัเป็นฐานคะแนน 

วิธีการแจ้งผลการลงคะแนน 
• หลังจากนับคะแนนในแต่ละวาระเสร็จสิน้ บริษัทฯ จะแจ้งผลการออกเสียงลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยระบุ

คะแนนเสียง เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง และแสดงเป็นสดัส่วนร้อยละ 
• เมื่อท าการปิดระบบในแต่ละวาระแล้ว ระบบจะไม่สามารถกลบัไปแก้ไขได้อีก   
• กรณี มีเหตุให้การประมวลผลนานกว่าปกติ บริษัทฯ จะด าเนินการในวาระถัดไปก่อน เพื่อความรวดเร็วและเมื่อ

ได้ผลคะแนนของวาระก่อนหน้า จะแจ้งที่ประชมุทราบโดยทนัที 
• ขณะที่ระบบประมวลผลคะแนน จ านวนผู้ ถือหุ้น หรือผู้ รับมอบฉันทะ จ านวนหุ้นและจ านวนคะแนนเสียงในแต่ละ

วาระอาจจะไม่เท่ากัน เนื่องจากระหว่างการด าเนินการประชุมอาจมีผู้ เข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม หรือออกจากระบบ
การประชมุ ก่อนปิดการประชมุ 

การถามค าถามในท่ีประชมุ 
• ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ ที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมประชุมถามค าถามหรือเสนอความคิดเห็น ใน

ประเด็นที่เก่ียวข้องกบัวาระนัน้ๆ ตามความเหมาะสม  
• กรณีต้องการถามค าถามหรือเสนอความคิดเห็นด้วยตนเอง เมื่อถึงช่วงถามค าถามโปรดรอการอนุมตัิจากผู้ดูแล

ระบบ เพื่อท าการเปิดกล้องและไมค์ส าหรับถามค าถามหรือเสนอความคิดเห็นในที่ประชุม จากนัน้ กรุณาแจ้งชื่อ
และนามสกลุ ก่อนถามค าถามหรือเสนอความคิดเห็น 

• หากค าถามใดไม่เก่ียวข้องกบัวาระนัน้ๆ บริษัทฯ จะขอรวบรวมและตอบค าถามหลงัการลงมติครบทกุวาระแล้ว 

จากการที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่านผู้ ถือหุ้นสามารถส่งค าถามที่เก่ียวกับการประชุม ระเบียบวาระการประชุมและ/
หรือการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการแต่งตัง้เป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า ตัง้แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 
บริษัทฯ ขอแจ้งว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมหรือการน าเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการแต่งตัง้เป็นกรรมการ หรือส่ง
ค าถามล่วงหน้า  

จากนัน้ท่ีประชมุได้เร่ิมพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชมุตามล าดบั ดงัต่อไปนี ้
 
วาระที่ 1  รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2564 

เลขานุการบริษัท ชีแ้จงต่อที่ประชมุฯ ว่า บริษัทฯ ได้จดัท ารายงานประจ าปี 2564 แบบ 56-1 One Report เพื่อรายงาน
ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา ในรูปแบบ QR Code ที่ได้จดัส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชุมแล้ว และได้
เชิญให้ผู้ ถือหุ้นรับชมวีดีทัศน์สรุปผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจ าปี 2564 (VDO Link: GFPT Operation 
2021) และได้แจ้งว่า ปัจจบุนั GFPT เป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชนั ของภาคเอกชนไทย หรือ CAC ซึง่ได้การรับรองการ
ต่ออายสุมาชิกเป็นระยะเวลา 3 ปี นบัจากวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563  

 

 

 

https://www.gfpt.co.th/index.php?me=th-investor-shareholders+meeting
https://www.gfpt.co.th/index.php?me=th-investor-shareholders+meeting
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จากนัน้ เลขานกุารฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามในวาระนี ้เลขานุการฯ ได้แจ้งว่า วาระนีไ้ม่มีการลงคะแนนเสียง 
เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงสรุปว่า ที่ประชมุมีมติรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2564 
 
วาระที่ 2  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 

เลขานุการฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจ าปี (ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1: รายงานประจ าปี 
2564 ในรูปแบบ QR Code หมวด “รายงานทางการเงิน” หน้า 169) ท่ีได้จดัส่งให้กบัท่านผู้ ถือหุ้น พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุแล้ว 
ซึง่สรุปได้ดงันี ้

• ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัท จีเอฟพีที และบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวม จ านวน 21,224 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 814 
ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 3.99 จากปี 2563 มีหนีสิ้นรวม จ านวน 6,539 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 839 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึน้ร้อยละ 14.71 จากปี 2563 และมีส่วนของผู้ ถือหุ้นรวม จ านวน 14,685 ล้านบาท ลดลง 24 ล้านบาท หรือ
ลดลงร้อยละ 0.16 จากปี 2563 

• ส าหรับผลการด าเนินงานปี 2564 บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย 13,781 ล้านบาท ลดลง 714 ล้านบาท หรือลดลง
ร้อยละ 4.93 จากปี 2563 มีก าไรสุทธิรวม 209 ล้านบาท ลดลง 1,142 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 84.51 จากปี 
2563 และมีก าไรต่อหุ้ นเท่ากับ 0.17 บาท ดังรายละเอียดที่ได้กล่าวไว้ในวีดีทัศน์ สรุปผลการด าเนินงานฯ               
ในวาระท่ี 1  

จากนัน้ เลขานกุารฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซกัถามในวาระนี ้เลขานกุารฯ จึงเสนอให้ที่ประชมุฯ พิจารณาลงมติในวาระนี ้ 

มติ ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน อนุมตัิงบ
แสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ตามที่เสนอ ดงันี ้

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้น 
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 848,955,466 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 627,400 ไม่นบัเป็นฐานเสียง 

 
วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2564 

เลขานุการฯ เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาเร่ืองการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2564 ซึ่งผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
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• บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่เกินร้อยละ 50 ของก าไรสทุธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ หลงัหกัเงิน
ส ารองต่างๆ ทกุประเภทที่กฎหมายและบริษัทฯ ได้ก าหนดไว้ โดยมีเงื่อนไขว่าการจ่ายเงินปันผลจะขึน้อยู่กับกระแส
เงินสด สภาพคล่อง แผนการลงทนุของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทัง้สภาวะเศรษฐกิจโดยรวม 

• ในปี 2564 บริษัทฯ มีผลประกอบการตามงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นขาดทุนสุทธิ 34,038,947.89 บาท มีก าไร
สะสมที่จดัสรรเป็นทนุส ารองตามกฎหมายแล้ว 140,000,000 บาท ซึง่ครบตามที่กฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัทฯ 
ก าหนดไว้  คือร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และมีก าไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรตามกฎหมายจ านวน 
1,280,703,051.74 บาท แม้ว่า บริษัทฯ จะมีผลการด าเนินงานขาดทุนในปีนี  ้แต่กลุ่มบริษัท มีก าไรจากผลการ
ด าเนินงาน จ านวน 209,344,400.87 ล้านบาท และเมื่อพิจารณาถึงกระแสเงินสด สภาพคล่อง และแผนการลงทนุ
ต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามแผนงานส าหรับปี 2565 แล้ว บริษัทฯ จึงเห็นควรที่จะจ่ายเงินปันผลเป็นเงิน
สดให้กับผู้ ถือหุ้ นสามัญประจ าปี  2564 ในอัตราหุ้ นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) รวมเป็นเงินทัง้สิน้จ านวน 
125,382,100 บาท โดยบริษัทฯ จะจ่ายจากก าไรสะสมที่ยงัไม่ได้จดัสรร ซึ่งผู้ ได้รับเงินปันผลจะต้องถูกหกัภาษีเงิน
ได้หกั ณ ที่จ่าย 

• บริษัทฯ ก าหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล ในวนัท่ี 8 มีนาคม 2565 (Record Date) และก าหนดจ่ายเงินปันผลใน
วนัท่ี 28 เมษายน 2565 

จากนัน้ เลขานกุารฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซกัถามในวาระนี ้เลขานกุารฯ จึงเสนอให้ที่ประชมุฯ พิจารณาลงมติในวาระนี ้

มติ ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการ
จ่ายเงินปันผลประจ าปี 2564 ในอตัราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้จ านวน 125,382,100 บาท ตามที่เสนอ ดงันี ้

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้น 
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 848,982,566 99.9293 
ไม่เห็นด้วย 600,300 0.0707 
งดออกเสียง 0 ไม่นบัเป็นฐานเสียง 

 
วาระที่ 4  พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระประจ าปี 2565 

เลขานกุารฯ แจ้งให้ที่ประชมุฯ ทราบว่า ในปี 2565 นี ้มีกรรมการบริษัทที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 3 ท่าน 
ดงันี ้

1) นายประสิทธ์ิ ศิริมงคลเกษม ต าแหน่ง  ประธานกรรมการบริษัท 
2) นายวิรัช ศิริมงคลเกษม ต าแหน่ง  กรรมการบริษัท  
3) นายแพทย์สาธิต กรเณศ ต าแหน่ง กรรมการอิสระ    

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ตัง้แต่วนัที่ 1 ตุลาคม 
2564 ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา เมื่อพ้นก าหนดระยะเวลาดงักล่าวแล้ว พบว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับ
เลือกตัง้เป็นกรรมการ มายงับริษัทฯ 
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คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการ (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้ด าเนินการ
พิจารณาคุณสมบตัิของกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ ตามกระบวนการสรรหา โดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็น
ประโยชน์สูงสุดแก่การด าเนินงานของบริษัทฯ ตามองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ 

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการ ซึง่ไม่มีกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี ้ได้เสนอให้
พิจารณาเลือกตัง้กรรมการท่ีต้องออกจากต าแหน่งตามวาระทัง้ 3 ท่าน กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดงันี ้

1) นายประสิทธ์ิ ศิริมงคลเกษม กลบัเข้าด ารงต าแหน่ง  ประธานกรรมการบริษัท อีกวาระหน่ึง  
2) นายวิรัช ศิริมงคลเกษม กลบัเข้าด ารงต าแหน่ง  กรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง 
3) นายแพทย์สาธิต กรเณศ กลบัเข้าด ารงต าแหน่ง  กรรมการอิสระ อีกวาระหนึง่ 

รายละเอียดประวัติ ผลงาน และข้อมูลของกรรมการทัง้ 3 ท่าน ที่เสนอเพื่อแต่งตัง้ทดแทนกรรมการที่ต้องออกจาก
ต าแหน่งตามวาระ ปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 2 ที่ส่งมาพร้อมกนันี ้

ทัง้นี ้กรรมการท่ีได้รับการเสนอชื่อ กลบัเข้าด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระ คือ นายแพทย์สาธิต กรเณศ มีคุณสมบตัิ
ตามค านิยามกรรมการอิสระท่ีบริษัทฯ ได้ก าหนดไว้ ซึง่เข้มกว่าข้อก าหนดขัน้ต ่าของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังรายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 3 โดยกรรมการอิสระ ที่ได้เสนอให้กลับเข้าด ารง
ต าแหน่ง ยงัคงสามารถปฏิบตัิหน้าที่ และให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ 

จากนัน้ เลขานกุารฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซกัถามในวาระนี ้เลขานุการฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมฯพิจารณาลงมติอนุมตัิ
เลือกตัง้กรรมการทีละท่าน 

มติ ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตัง้กรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ 3 ท่าน ได้แก่ 1) นายประสิทธ์ิ            
ศิริมงคลเกษม 2) นายวิรัช ศิริมงคลเกษม และ 3) นายแพทย์สาธิต กรเณศ กลบัเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง 
ตามที่ได้เสนอข้างต้น โดยได้ด าเนินการลงมติเลือกกรรมการเป็นรายบคุคล ดงันี ้ 

1) นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม กลับเข้าด ารงต าแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท อีกวาระหน่ึง ด้วยคะแนน
เสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้น 
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 836,043,446 98.4062 
ไม่เห็นด้วย 13,540,420 1.5938 
งดออกเสียง 0 ไม่นบัเป็นฐานเสียง 
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2) นายวิรัช ศิริมงคลเกษม กลับเข้าด ารงต าแหน่ง กรรมการบริษัท อีกวาระหน่ึง ด้วยคะแนนเสียงเป็น     
เอกฉันท์ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้น 
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 861,928,644 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 ไม่นบัเป็นฐานเสียง 

3) นายแพทย์สาธิต กรเณศ กลับเข้าด ารงต าแหน่ง กรรมการอิสระ อีกวาระหน่ึง ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้น 
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 792,664,857 91.9641 
ไม่เห็นด้วย 69,263,787 8.0359 
งดออกเสียง 0 ไม่นบัเป็นฐานเสียง 

 
วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 

เลขานกุารฯ แจ้งให้ที่ประชมุฯ ทราบว่า คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการ ได้พิจารณา
ตามหลกัเกณฑ์ และความเหมาะสมประการต่างๆ และได้เปรียบเทียบกบัรายงานการส ารวจค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2563 
จัดท าโดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) จึงมีความเห็นสมควรให้คงไว้ในอัตราเดิม ตามที่ได้รับอนุมตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2564 ดงันี ้

ค่าตอบแทนรายเดือน 
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 เท่าของค่าตอบแทนรายเดือน 
ทัง้นี ้หากกรรมการท่านใดเป็นลูกจ้างของบริษัทฯ คงให้ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและโบนัสประจ าปี  ตามอัตราที่
กล่าวมาข้างต้น นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่ได้รับในฐานะลกูจ้างของบริษัทฯ 
ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตวัเงิน 
- ไม่มี - 

จากนัน้ เลขานกุารฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซกัถามในวาระนี ้เลขานกุารฯ จึงเสนอให้ที่ประชมุฯ พิจารณาลงมติในวาระนี ้
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โดยวาระนีต้้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

มติ ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 
อนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 ตามที่เสนอ ดงันี ้

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้น 
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 861,921,644 99.9991 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 8,000 0.0009 

 
วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตัง้และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2565 

เลขานุการฯ เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาเร่ืองการแต่งตัง้และก าหนดค่าตอบแทนผู้ สอบบัญชีประจ าปี 2565 ซึ่ง
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นและข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ได้พิจารณากลัน่กรองอย่างเหมาะสม
แล้วเห็นว่าบริษัท ส านกังาน เอ เอ็ม ซี จ ากัด (AMC) เป็นหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือ มีผลงานดี มีบุคลากรที่เพียงพอ มีความรู้
ความสามารถ และได้เสนอค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิการแต่งตัง้ให้ 

1) นายนริศ เสาวลกัษณ์สกลุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 5369 หรือ 
 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมาแล้วเป็นระยะเวลา 4 ปี ตัง้แต่ปี 2561) 
2) นางสาวประภาศรี ลีลาสภุา  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 4664 
 (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย) 

จากบริษัท ส านักงาน เอ เอ็ม ซี จ ากัด (AMC) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจ านวน 5 บริษัทประจ าปี 
2565 และอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจ านวน 5 บริษัทประจ าปี 2565 เป็นจ านวนเงินรวม 
3,660,000 บาท ซึ่งสูงกว่าค่าสอบบัญชีในปี 2564 จ านวน 30,000 บาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 0.83 (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางในการตรวจสอบบญัชีที่ต่างจงัหวดั) โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ี ปี 2564 ปี 2565 
(ปีที่เสนอ) 

ค่าสอบบญัชีบริษัทฯ 1,200,000.- 1,230,000.- 
ค่าสอบบญัชีบริษัทย่อย (5 บริษทั) 2,430,000.- 2,430,000.- 
ค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit Fee) - - 

รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ี 3,630,000.- 3,660,000.- 
เปลี่ยนแปลง (%)  0.83 

ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีที่ได้รับการเสนอชื่อดงักล่าว ไม่มีความสมัพนัธ์ และ/หรือส่วนได้เสียกบับริษัทฯ บริษัทร่วม บริษัทย่อย 
ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีความเก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบ และแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ 
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จากนัน้ เลขานกุารฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซกัถามในวาระนี ้เลขานกุารฯ จึงเสนอให้ที่ประชมุฯ พิจารณาลงมติในวาระนี ้

มติ ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน อนุมตัิแต่งตัง้
บริษัท ส านักงาน เอ เอ็ม ซี จ ากัด (AMC) โดย นายนริศ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5369 หรือ 
นางสาวประภาศรี ลีลาสภุา ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต เลขที่ 4664 เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และอนุมตัิค่าสอบบญัชี
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจ าปี 2565 เป็นจ านวนเงินรวม 3,660,000 บาทตามที่เสนอ ดงันี ้

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้น 
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 861,921,644 99.9992 
ไม่เห็นด้วย 7,000 0.0008 
งดออกเสียง 1,000 ไม่นบัเป็นฐานเสียง 

 
วาระที่ 7 ปรึกษากิจการอื่นๆ (ถ้ามี) 

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า ได้ด าเนินการประชุมมาครบทุกระเบียบวาระแล้ว จึงเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอ
ความเห็นหรือสอบถามเร่ืองอื่นๆ ได้ และมีผู้ ถือหุ้นแสดงความเห็นและสอบถามโดยสรุปได้ดงันี ้

คุณศิริธร นพวรรณพร 
ผู้ถือหุ้น 

การส่งออกของอุตสาหกรรมไก่ไทยในปี 2565 มีแนวโน้มอย่างไร 

นพ.อนนัต์ ศิริมงคลเกษม 
ประธานกรรมการบริหาร 

บริษัทฯ คาดว่าในปี 2565 การส่งออกของอุตสาหกรรมไก่ไทยมีแนวโน้มการส่งออกเพิ่มขึน้
เล็กน้อย โดยคาดว่าจะมีปริมาณส่งออกไก่ประมาณ 950,000 ตนั หรือเติบโต 1-2% จากปี
ก่อน เนื่องจากสถาณการณ์โควิดเร่ิมคลี่คลาย และมีความต้องการจากต่างประเทศมากขึน้ 
ในส่วนของบริษัทฯ คาดว่าการส่งออกจะอยู่ที่ประมาณ 30,000 ตนั เพิ่มขึน้จากปีที่แล้วที่มี
ปริมาณส่งออก 23,400 ตัน หรือเพิ่มขึน้ 28% จากก าลังการผลิตที่เพิ่มขึน้จากเคร่ืองจักร
ใหม่  

 แนวโน้มราคาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตอาหารสัตว์ และบริษัทฯ มีนโยบายในการ
สต็อกวัตถุดิบอย่างไร 

 ราคาวตัถุดิบอาหารสตัว์ยงัมีการปรับสงูต่อเนื่องจากปีที่แล้ว จากราคาน า้มนัที่สงูขึน้ และ
ปัญหาการเกิดสงครามของยูเครนและรัสเซีย ซึ่งเป็นแหล่งเพาะปลูกและส่งออกข้าวสาลี
และข้าวโพดที่ส าคญัของโลก ส่งผลท าให้ราคาข้าวสาลีและข้าวโพดปรับตวัสงูขึน้ ตลอดจน
เม็ดถัว่เหลือง และกากถัว่เหลืองของทัว่โลกมีการปรับตวัสงูขึน้ 

คุณปุญญ์ชนะ ฐิตะเมธากุล 

ผู้ถือหุ้น 
อยากสอบถามความเป็นไปได้ที่จะส่งออกไก่ไปประเทศซาอุดิอาระเบีย คาดว่าการ
น าเข้าไก่ของซาอุดิอาระเบียมีปริมาณเท่าไหร่ และบริษัทฯ จะส่งออกได้เท่าไหร่ 
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นพ.อนนัต์ ศิริมงคลเกษม 
ประธานกรรมการบริหาร 

ซาอุดิอาระเบียเป็นตลาดส่งออกที่ส าคัญตลาดใหม่ส าหรับประเทศไทย โดยมีปริมาณ
น าเข้าไก่ประมาณ 600,000 ตนัต่อปี คิดเป็นล าดบัที่ 5 ของโลก ส่วนใหญ่ซาอดุิอาระเบียจะ
น าเข้าไก่ทัง้ตัวจากอเมริกาใต้ โดยเฉพาะจากบราซิล ปัจจุบันมีการน าเข้าเนือ้ไก่ที่เป็น
ชิน้ส่วน และผลิตภณัฑ์จากเนือ้ไก่ เช่น ไก่แปรรูปและปรุงสกุมากขึน้ จึงเป็นโอกาสที่ดีของ
ประเทศไทย โดยรัฐบาลมีการเจรจากบัซาอดุิอาระเบีย ท าให้ประเทศไทยสามารถส่งออกไก่
ได้ ขณะนีม้ี 7 บริษัทที่สามารถส่งออกไก่ไปซาอุดิอาระเบียได้ โดยจีเอฟพีทีเป็น 1 ใน 7 
บริษัทที่ส่งออกได้ บริษัทฯ คาดว่าจะเป็นตลาดส่งออกที่ส าคญัในอีก 1-2 ปีข้างหน้า 

เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซกัถามเพิ่มเติม เลขานุการฯ จึงแจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า บริษัทฯ จะเผยแพร่
รายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2565 ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทัง้แจ้งผ่านระบบ
สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วัน หากผู้ ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมวันนีม้ีความเห็นหรือต้องการแก้ไข สามารถแจ้ง
เลขานกุารบริษัท ภายใน 1 เดือนนบัจากวนัท่ีเผยแพร่ หากไม่มีการแก้ไข จะถือว่าท่านผู้ ถือหุ้นรับรองความถกูต้อง ของรายงานการ
ประชมุฯ ดงักล่าว 

จากนัน้ ประธานฯ จึงกล่าวปิดการประชุม และขอบคุณผู้ ถือหุ้นทุกท่าน ที่ได้ให้ความไว้วางใจและให้การสนบัสนุนต่อ
กิจการของบริษัทฯ ตลอดมา 

 เนื่องจากหลังการเปิดประชุมแล้วยังคงมีผู้ ถือหุ้นทยอยมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมและมีผู้ ถือหุ้นออกจากระบบการ
ประชุม จึงท าให้จ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงมติในแต่ละวาระไม่เท่ากัน ดังนัน้ ก่อนปิดการประชุมจึงมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบ
ฉันทะแทนผู้ ถือหุ้น จ านวน 406 ราย รวมจ านวนหุ้นได้ 801,929,643 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 63.95 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายแล้ว
ทัง้หมด 

ปิดประชุม เวลา 10.20 น. 

 

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

                              (นายประสิทธ์ิ ศิริมงคลเกษม) 
                                     ประธานท่ีประชมุ 

 

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

             (ดร.จฑุามาส อิงโพธ์ิชยั) 
                ผู้บนัทึกการประชมุ 


