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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2561 

บริษัท จีเอฟพีที จาํกัด (มหาชน)  

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

วันที่ประชุม วนัพฤหสับดท่ีี 5 เมษายน 2561 

สถานที่ประชุม  ห้องประชมุบริษัท ชัน้ M อาคารจีเอฟพีที  

  312 ถนนพระรามท่ี 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150 

ผู้เข้าร่วมประชุม ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุ   702 ราย จํานวนหุ้น    857,322,672 หุ้น คิดเป็นร้อยละ    68.38  

 - มาประชมุด้วยตนเอง   91 ราย  จํานวนหุ้น    415,110,926  หุ้น คิดเป็นร้อยละ    33.11  

 - โดยการมอบฉนัทะ 611 ราย จํานวนหุ้น    442,211,746 หุ้น คิดเป็นร้อยละ    35.27 

 ผู้ ถือหุ้นท่ีไมม่าประชมุ   8,259 ราย จํานวนหุ้น    396,498,328 หุ้น คิดเป็นร้อยละ    31.62 

 รวมผู้ ถือหุ้นทัง้หมด       8,961 ราย จํานวนหุ้น 1,253,821,000   หุ้น คิดเป็นร้อยละ  100.00 

กรรมการ 1.  นายประสทิธ์ิ ศิริมงคลเกษม ประธานกรรมการบริษัท 

ที่เข้าร่วมประชุม 2.  นายวิรัช ศิริมงคลเกษม รองประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จดัการ 

3.  นายแพทย์อนนัต์ ศิริมงคลเกษม กรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการบริหาร  

    รองกรรมการผู้จดัการอาวโุส และผู้บริหารสงูสดุด้านการเงิน 

4.  นายแพทย์สาธิต กรเณศ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

                                                      ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทน                     

                                                      และกํากบัดแูลกิจการ 

5.  นายปารเมศ เหตระกลู กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

6.  นางสมสริิ อิงโพธ์ิชยั กรรมการบริษัท 

7. นางสาววรรณี ศิริมงคลเกษม กรรมการบริษัท 

8.  นายสจิุน ศิริมงคลเกษม กรรมการบริษัท 

กรรมการ   1. นายธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

ที่ไม่เข้าร่วมประชุม 

ผู้สอบบัญช ี 1. นายอําพล  จํานงค์วฒัน์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 4663 

ที่เข้าร่วมประชุม 2. นายนริศ เสาวลกัษณ์สกลุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 5369 

สักขพียาน  อาสาสมคัรจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น (คณุสทุธิดา บญุจิตธรรม) 

ในการนับคะแนน 

ผู้จดบันทึกรายงาน ดร.จฑุามาส  อิงโพธ์ิชยั  เลขานกุารบริษัท และรองกรรมการผู้จดัการ 

การประชุม     สายงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ 

เร่ิมการประชุมเวลา 9.30 น. 
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ก่อนเข้าสูก่ารประชมุฯ ดร.จฑุามาส อิงโพธ์ิชยั เลขานกุารบริษัท ได้กลา่วแนะนํากรรมการบริษัท ผู้บริหารและผู้สอบบญัชี ท่ีเข้าร่วม

ประชมุ และได้แจ้งวา่มีผู้ ถือหุ้นเข้าประชมุด้วยตนเองจํานวน 80 ราย และด้วยการมอบฉนัทะจํานวน 609 ราย รวมทัง้สิน้ 689 ราย 

นับจํานวนหุ้นรวมกันได้ทัง้สิน้ 853,948,562 หุ้ น คิดเป็นร้อยละ 68.11 ของจํานวนหุ้ นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ       

ครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ดร.จฑุามาส อิงโพธ์ิชยั จึงได้เชิญประธานฯ กลา่วเปิดประชมุ 

นายประสทิธ์ิ ศิริมงคลเกษม ประธานกรรมการบริษัท ทําหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชมุ กลา่วต้อนรับผู้ ถือหุ้นและกลา่วเปิดประชมุ

สามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 และได้มอบหมายให้ ดร.จุฑามาส อิงโพธ์ิชยั เลขานกุารบริษัท ทําหน้าท่ีเป็นเลขานกุารในท่ีประชมุ 

และดําเนินการพิจารณาเร่ืองตา่งๆ ตามระเบียบวาระการประชมุตอ่ไป 

ก่อนเข้าสูร่ะเบียบวาระการประชมุฯ ดร.จฑุามาส อิงโพธ์ิชยั เลขานกุารบริษัท ได้เชิญให้ทา่นผู้ ถือหุ้น รับชมวีดิทศัน์ ขัน้ตอนวิธีการ

ลงคะแนนเสียง วิธีการนบัคะแนนเสยีง ตวัอย่างบตัรลงคะแนนท่ีถกูต้อง ตวัอย่างบตัรเสีย และวิธีการแจ้งผลการลงคะแนนโดยมี

รายละเอียดดงันี ้

วิธีการลงคะแนนเสยีง 

• ณ ตอนลงทะเบียนผู้ ถือหุ้นจะได้รับบตัรลงคะแนนเสยีง เพ่ือใช้ในการลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระ ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับ

มอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุ้นท่ีมี หรือเท่ากับจํานวนหุ้นท่ีได้รับมอบฉันทะมาโดยให้ถือว่าหนึ่งหุ้ น

เทา่กบัหนึง่เสยีง 

• ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะ สามารถลงคะแนนเสยีง เห็นด้วย หรือไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง โดยทําเคร่ืองหมาย

ในช่อง เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามท่ีต้องการเพียงช่องเดียวในบัตรลงคะแนนให้ตรงตาม

ระเบียบวาระ 

• การลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ หากผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่ีประสงค์จะลงคะแนนเสียง “ไม่เห็น

ด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ขอให้ทําเคร่ืองหมายในบัตรลงคะแนน แล้วยกมือขึน้ เพ่ือท่ีเจ้าหน้าท่ีจะไปรับบัตร

ลงคะแนนมาบนัทกึในการนบัคะแนนเสยีงตอ่ไป 

วิธีการนบัคะแนนเสยีง 

• บริษัทฯ ใช้ระบบ Barcode ในการนบัคะแนนเสยีง 

• ในการนบัคะแนนเสียง บริษัทฯ จะนําบตัรลงคะแนนท่ีผู้ ถือหุ้นออกเสียง ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง มาหกัออก

จากจํานวนเสยีงทัง้หมดท่ีเข้าร่วมประชมุ สว่นท่ีเหลอืจะถือวา่เป็นคะแนนเสยีงท่ีลงคะแนนเห็นด้วยในระเบียบวาระ

นัน้ๆ 

• บริษัทฯ คํานวณการนบัฐานคะแนนเสยีงในมติประเภทตา่งๆ ดงันี ้

- กรณีใช้มติเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ จะไม่นําคะแนนงด

ออกเสยีงมานบัเป็นฐานคะแนน 

-  กรณีใช้มติสองในสามของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุม และมติสามในสี่ของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ 

จะนําคะแนนงดออกเสยีงมานบัเป็นฐานคะแนน 

-  กรณีท่ีผู้ เข้าร่วมประชุมท่ีเป็นผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้นตามหนงัสือมอบฉันทะ ซึ่งผู้ ถือหุ้นได้ออกเสียง

ลงคะแนนไว้ล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะแล้ว ผู้ รับมอบฉันทะจะไม่ได้รับบตัรลงคะแนนหลงัจากการ

ลงทะเบียน เน่ืองจากบริษัทฯ ได้ทําการบนัทกึคะแนนเสยีงตามท่ีผู้ ถือหุ้นกําหนด ณ ตอนลงทะเบียนแล้ว 
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• สําหรับผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะท่ีประสงค์จะกลบัก่อนหรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด สามารถใช้สิทธิของ

ทา่นได้ โดยสง่บตัรลงคะแนนลว่งหน้าให้กบัเจ้าหน้าท่ีบริษัทฯ ประจําแถวในห้องประชมุ 

การแจ้งผลการลงคะแนนเสยีง 

• ในแต่ละวาระ บตัรลงคะแนนสําหรับวาระก่อนหน้าจะไม่นํามานบัคะแนนเสียงอีกในแต่ละระเบียบวาระ บริษัทฯ 

จะแจ้งผลการลงคะแนนเสยีง และแสดงผลการลงคะแนนเสยีง บนจอภาพตามจดุตา่งๆ ให้ท่ีประชมุทราบ 

• คะแนนเสียงของจํานวนผู้ ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากนั เน่ืองจากการทยอยเข้าห้องประชุมของผู้ ถือหุ้นและ

ผู้ รับมอบฉนัทะ ทําให้จํานวนผู้ เข้าร่วมประชมุในแตล่ะวาระเปลีย่นแปลงไปได้ 

• หลงัจากปิดการลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระ บตัรลงคะแนนสาํหรับวาระก่อนหน้าจะไมนํ่ามานบัคะแนนเสยีงอีก 

คําถามและการเสนอความคิดเห็น  

• ก่อนลงมติในแต่ละวาระ หากผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะ ประสงค์ท่ีจะแสดงความคิดเห็น หรือซกัถามเพ่ิมเติมใน

ประเด็นท่ีเก่ียวข้องกบัระเบียบวาระนัน้ๆ ขอให้ยกมือขึน้ และเมื่อประธานฯ อนญุาตแล้ว ขอให้แจ้ง ช่ือและนามสกลุ 

พร้อมระบวุา่เป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะ ให้ท่ีประชมุทราบก่อนทกุครัง้  

• ในกรณีท่ีความคิดเห็นหรือคําถามไมเ่ก่ียวข้องกบัวาระท่ีกําลงัอยูใ่นระหวา่งการพิจารณา ขอความกรุณาให้ผู้ ถือหุ้น

หรือผู้ รับมอบฉนัทะเสนอความเห็นหรือซกัถามในวาระท่ีเก่ียวข้องหรือวาระพิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ 

จากการท่ี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่านผู้ ถือหุ้น สามารถสง่คําถามท่ีเก่ียวกบัการประชุม และ/หรือ ระเบียบวาระการประชุม เป็น

การล่วงหน้า ตัง้แต่วนัท่ี 28 กันยายน 2560 ถึง วนัท่ี 29 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ ขอแจ้งว่า ไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดส่งคําถามมายงั

บริษัทฯ เป็นการลว่งหน้า 

จากนัน้เลขานกุารฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามเก่ียวกบัการลงคะแนนสยีงและการนบัคะแนนเสยีง  

เพ่ือความโปร่งใสในการนบัคะแนนเสยีง จึงได้เชิญผู้ ถือหุ้น คือ คณุสทุธิดา บญุจิตธรรม อาสาสมคัร เข้าร่วมเป็นสกัขีพยานและทํา

หน้าท่ีช่วยดแูล และตรวจสอบการนบัคะแนน ให้เป็นไปอยา่งถกูต้องและโปร่งใส  

จากนัน้ท่ีประชมุได้เร่ิมพิจารณาเร่ืองตา่งๆ ตามระเบียบวาระการประชมุตามลาํดบัดงัตอ่ไปนี ้

 

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจาํปี 2560 

เลขานุการฯ ขอให้ท่ีประชุมฯ พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวนัท่ี 5 เมษายน 

2560 รายละเอียดปรากฏ ตามสิง่ท่ีสง่มาด้วยลาํดบัท่ี 1 ของหนงัสอืเชิญประชมุ 

จากนัน้ เลขานกุารฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซกัถาม เลขานุการฯ จึงได้เสนอให้ท่ีประชุมฯ พิจารณาลงมติรับรองรายงานการประชุม

สามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2560 

มติ ท่ีประชุมฯ ได้พิจารณารายละเอียดของรายงานการประชมุดงักลา่วแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 

ประจําปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวนัท่ี 5 เมษายน 2560 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท์ของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก

เสยีงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงันี ้
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มติที่ลง 
จาํนวนเสียงที่ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผู้ถอื

หุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 857,257,262 100.00 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0.00 

งดออกเสยีง 0 - 

บตัรเสยี 0 0.00 

 

วาระที่ 2  รายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ประจาํปี 2560 

เลขานุการฯ ชีแ้จงต่อท่ีประชุมฯ ว่า บริษัทฯ ได้จัดทํารายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําปี 2560 ตามรายละเอียดซึ่ง

ปรากฏอยู่ในรายงานประจําปี 2560 (ในรูปแบบซีดี) ท่ีได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชมุแล้ว และได้เชิญให้ผู้ ถือหุ้น

รับชมวีดิทศัน์สรุปผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ประจําปี 2560   (- วีดิทศัน์ สรุปผลการดําเนินงานฯ -) 

จากนัน้ เลขานกุารฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

ผู้ ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซกัถาม สรุปได้ดงันี ้

คุณรัชนี ธรรมเจริญ 

ผู้ถอืหุ้น 

จีเอฟพีทีส่งออกไปประเทศใดบ้าง และยอดขายสินค้าต่างๆ ทัง้ในและต่างประเทศ

คิดเป็นสัดส่วนเท่าไร 

นพ.อนนัต์ ศิริมงคลเกษม 

ประธานกรรมการบริหาร 

ตลาดหลกัท่ีบริษัทฯ สง่ออก ได้แก่ ประเทศญ่ีปุ่ นและสหภาพยโุรป รวมกนัประมาณร้อยละ 

90 และอีกร้อยละ 10 เป็นตลาดอ่ืนๆ ท่ีอยู่ในอาเซียน เช่น ฮ่องกง สิงคโปร์ ประเทศ

ตะวนัออกกลางและอ่ืนๆ อย่างไรก็ตาม ในปีนีม้ีตลาดสาํคญั ได้แก่ ประเทศจีน ซึ่งกําลงัจะ

เปิดตลาดให้กับประเทศไทย โดยประเทศจีนได้ประกาศว่า 7 โรงงานของไทยสามารถ

ส่งออกไปประเทศจีนได้ ซึ่งจีเอฟพีทีเป็น 1 ใน 7 โรงงานท่ีสามารถส่งออกผลิตภัณฑ์ไก่   

แปรรูป โดยคาดว่าประเทศไทยจะส่งออกประมาณ 110,000 ตันต่อปี คิดเป็นรายได้

ประมาณ 20,000 - 30,000 ล้านบาทตอ่ปี 

 การส่งออกของบริษัทฯ มีสัดส่วนเท่าไร 

ดร.จฑุามาส อิงโพธ์ิชยั 

เลขานกุารบริษัท และรองกรรมการ

ผู้จดัการสายงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ 

ในปีท่ีผ่านมา GFPT, McKey และ GFN มีปริมาณส่งออกรวมกัน คิดเป็นร้อยละ 13 ของ

ยอดสง่ออกในอตุสาหกรรม  

 คาดว่าจะส่งออกไปประเทศจีน คิดเป็นสัดส่วนของการส่งออกประมาณเท่าไร 

นพ.อนนัต์ ศิริมงคลเกษม 

ประธานกรรมการบริหาร 

ประมาณร้อยละ 20 

 โรงงานที่กาํลังสร้างอยู่ บริษัทฯ ต้องนําเงนิไปลงทุนเพิ่มเติมในส่วนนัน้หรือไม่ 

 การลงทนุในสว่นของโรงชําแหละไก่ทัง้หมดประมาณ 5,000-6,000 ล้านบาท เงินลงทนุตอ่

ปีประมาณ 1,000 ล้านบาท โดยใช้เงินทนุหมนุเวียนจากรายได้ท่ีเป็นเงินกําไรสะสมเป็นเงิน

ลงทนุหลกั 
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 จากการที่บริษัทฯ ขยายโรงงานหลายๆ แห่งนัน้ บริษัทฯ ประสบปัญหาการขาด

แคลนแรงงานหรือไม่ 

 บริษัทฯ ได้มีการใช้แรงงานต่างชาติ ซึ่งเป็นการนําเข้ามาอย่างถูกกฎหมาย สามารถรับ

แรงงานเข้ามาได้เพียงพอ เน่ืองจากบริษัทฯ ได้มีการเตรียมความพร้อมในเร่ืองของท่ีอยู่

อาศยั และสวสัดิการตา่งๆ ซึง่บริษัทฯ ไมน่า่จะมีปัญหาเร่ืองแรงงาน เพราะวา่บริษัทฯ คอ่ยๆ 

ขยายกิจการ 

 บริษัทฯ มีแผนการในเร่ืองการนํา Robotic มาใช้หรือไม่ 

 ปัจจุบนั บริษัทฯ ใช้เคร่ืองจักรระบบอตัโนมตัิอยู่แล้ว ซึ่งขึน้อยู่กับขัน้ตอนการผลิต ซึ่งใน

อนาคตนัน้มีแนวโน้มวา่จะใช้เพ่ิมขึน้เร่ือยๆ ขึน้อยูก่บัภาวะและคณุภาพของเคร่ืองจกัรตา่งๆ

ท่ีนํามาใช้ แตถ้่าเป็น robotic ซึง่เป็นหุน่ยนต์ ในขณะนีย้งัไมม่ีการใช้ 

 แรงงานคนนัน้ก็จะมีการเพิ่มค่าแรงขัน้ตํ่าขึน้ไปเร่ือยๆ ใช่หรือไม่ ซ่ึงก็จะส่งผล

กระทบต่อกําไรและผลประกอบการ เพราะฉะนัน้ถ้าเรานํา robotic เข้ามาใช้ก็จะ

สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในส่วนของแรงงานใช่หรือไม่ 

 ปัจจุบนั บริษัทฯ ใช้เคร่ืองจกัรหลายตวั เช่น การล้วงเคร่ืองในไก่ เมื่อก่อนใช้คนงานในการ

ล้วง แต่ในปัจจุบนัเราก็ได้มีการนําเคร่ืองจักรมาใช้ในการทดแทนแรงงานคน ซึ่งใช้มาได้    

2-3 ปี 

 เสนอแนะว่า อยากให้บริษัทฯ จัด plant visit ให้กับผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม และ

ประสงค์ที่จะไปเยี่ยมชมโรงงาน 

 บริษัทฯ ยินดีท่ีจะให้ผู้ ถือหุ้นท่ีลงช่ือในวนันีเ้ข้าเยี่ยมชมโรงงาน แตท่ัง้นี ้ทางบริษัทฯ ต้องขอ

พิจารณาในเร่ืองวนัและเวลาท่ีสะดวก โดยจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบอีกครัง้หนึ่ง ซึ่งอาจจะ

ต้องมีการแจ้งตลาดหลกัทรัพย์ฯ ผา่นทางเว็บไซต์ 

คุณสม จันสุทธิรางกูร 

ผู้ถอืหุ้น 

ทางฝ่ายบริหารคาดว่าเงนิบาทจะแข็งค่ามากกว่านีห้รือไม่ และราคาไก่ปีนีค้าดว่าจะ

อยู่ที่ประมาณเท่าไร 

นพ.อนนัต์ ศิริมงคลเกษม 

ประธานกรรมการบริหาร 

ค่าเงินบาทท่ีแข็งค่าขึน้จะมีผลกระทบต่อการส่งออกบ้าง อย่างไรก็ตาม บริษัทมี natural 

hedge คือ การนําเข้าสินค้าท่ีเป็นวตัถดุิบในการผลิตอาหารสตัว์ด้วย ซึ่งมีมลูค่าใกล้เคียง

กับมูลค่าการส่งออก สําหรับการคาดการณ์อัตราแลกเปลี่ยนนัน้ค่อนข้างยาก โดย

คาดการณ์วา่จะอยูท่ี่ประมาณ 30 บาท ราคาไก่เป็นในช่วง 2-3 ปีท่ีผา่นมาคอ่นข้างดี ทําให้

ผู้ เลีย้งมีการเลีย้งไก่เพ่ิมขึน้ ทําให้เกิด oversupply สง่ผลให้ราคาไก่เป็นลดลงมาอยู่ท่ี 32-

34 บาท แนวโน้มในคร่ึงปีแรกน่าจะอยู่ในระดับนี ้โดยคาดว่าจะเพ่ิมขึน้เล็กน้อยในช่วง 

กลางปี 

 สัดส่วนของเงนิดอลล่าร์ ประมาณ 25% ของรายได้ทัง้หมดใช่หรือไม่ 

 รายได้จากการส่งออกคิดเป็นร้อยละ 25 จากรายได้รวมของบริษัทฯ โดยรายได้จากการ

สง่ออกสว่นใหญ่จะใช้สกลุเงินดอลลา่ร์สหรัฐ 
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 การส่งออกส่วนที่เหลือใช้สกุลเงนิยโูรใช่หรือไม่ 

 ใช ่

คุณจุมพล ดิฐวรรณกุล 

ผู้ถอืหุ้น 

การส่งออกไก่ประเทศจีน บริษัทฯ คาดว่าจะใช้สกุลเงนิหยวนหรือไม่ 

นพ.อนนัต์ ศิริมงคลเกษม 

ประธานกรรมการบริหาร 

สําหรับสกุลเงินท่ีจะใช้ในการส่งออกไปประเทศจีนนัน้ ขึน้อยู่กบัความต้องการของลกูค้า

ประเทศจีนเป็นหลกั ซึ่งลกูค้าประเทศจีนต้องการใช้สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐมากกว่าเงิน

หยวน เน่ืองจากประเทศจีนซือ้สินค้าจากหลายประเทศ ทําให้สะดวกในการเปรียบเทียบ

ราคาสนิค้า 

คุณอภสิทิธ์ิ บูรณกานนท์ 

ผู้ถอืหุ้น 

ในปัจจุบันสัดส่วนในการส่งออกเนือ้ไก่ดิบแช่แข็งและเนือ้ไก่ปรุงสุก คิดเป็น

สัดส่วนเท่าไร 

ดร.จฑุามาส อิงโพธ์ิชยั 

เลขานกุารบริษัท และรองกรรมการ

ผู้จดัการสายงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ 

สดัสว่นการสง่ออกเนือ้ไก่ปรุงสกุ คิดเป็นร้อยละ 82 และเนือ้ไก่ดิบ คิดเป็นร้อยละ 18 

 ถ้าเกิดโรคระบาดขึน้มานัน้ จะมีความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อการส่งออกอย่างไร 

นพ.อนนัต์ ศิริมงคลเกษม 

ประธานกรรมการบริหาร 

กรณีท่ีมีการระบาดของไข้หวัดนก การส่งออกในส่วนท่ีเป็นไก่สดแช่แข็งจะไม่สามารถ

สง่ออกได้ สว่นสนิค้าไก่แปรรูปปรุงสกุจะสามารถสง่ออกไปได้ตามปกติ 

 บริษัทฯ มีการใช้ Animal Welfare ในฟาร์มไก่พันธ์ุและฟาร์มไก่เนือ้มากน้อยแค่ไหน 

 Animal Welfare มีทัง้ส่วนท่ีเป็นข้อบังคับท่ีจะต้องปฎิบัติ (compulsory) และส่วนท่ีเป็น

ภาคสมัครใจ (voluntary) ในส่วนท่ีจะต้องปฎิบัติ เพ่ือให้สามารถส่งออกได้นัน้ บริษัทฯ 

ปฏิบตัิมากกวา่ข้อกําหนดเบือ้งต้นของการสง่ออก ตามท่ีทางประเทศผู้ นําเข้าได้กําหนดไว้ 

 ผู้บริหารมีมุมมองเร่ืองปัจจัยความเสี่ยงต่อบริษัทฯ ทัง้ปัจจัยความเสี่ยงภายในและ

ภายนอกอย่างไร 

ดร.จฑุามาส อิงโพธ์ิชยั 

เลขานกุารบริษัท และรองกรรมการ

ผู้จดัการสายงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ 

เร่ืองปัจจัยความเสี่ยงต่อบริษัทฯ ทัง้ปัจจัยความเสี่ยงภายในและภายนอกจะระบุอยู่ใน

รายงานประจําปี เช่น ราคาเนือ้ไก่ท่ีลดลง ราคาวตัถุดิบท่ีเพ่ิมขึน้ ค่าเงินบาทท่ีแข็งค่าขึน้ 

เป็นต้น 

เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซกัถามเพ่ิมเติม เลขานุการฯ สรุปว่า ท่ีประชุมฯ รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ  

ประจําปี 2560 

 

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงนิและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

เลขานกุารฯ ขอเสนอให้ท่ีประชมุฯ พิจารณาอนมุตัิงบการเงิน ซึง่ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 

สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ตามท่ีแสดงไว้ในรายงานประจําปี (สิ่งท่ีสง่มาด้วย 2: CD รายงานประจําปี 2560 หมวด 

“งบการเงิน” หน้า 171) ท่ีได้จดัสง่ให้กบัทา่นผู้ ถือหุ้น พร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุแล้ว สรุปได้ดงันี ้
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• ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัท จีเอฟพีที และบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวม จํานวน 17,366 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 1,205 ล้าน

บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.46 จากปี 2559 มีหนีส้ินรวม จํานวน 5,205 ล้านบาท ลดลง 177 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 

3.28 จากปี 2559 และมีสว่นของผู้ ถือหุ้นรวม จํานวน 12,161 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 1,382 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 12.82  

• สาํหรับผลการดําเนินงานปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย 16,928 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 235 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 

1.41 มีกําไรสทุธิรวม 1,748 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 105 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.37 และมีกําไรตอ่หุ้น เท่ากบั 1.39 บาท     

ดงัรายละเอียดท่ีได้กลา่วไว้ในวีดิทศัน์ สรุปผลการดําเนินงานฯ ในวาระท่ี 2  

จากนัน้ เลขานกุารฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซกัถามเพ่ิมเติม เลขานุการฯ จึงเสนอให้ท่ีประชุมฯ พิจารณาลงมติอนุมตัิงบแสดงฐานะ

การเงินและงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ สาํหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

มติ ท่ีประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับปีสิน้สุดวันท่ี          

31 ธันวาคม 2560 ตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท์ของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน โดยมี

รายละเอียดดงันี ้

มติที่ลง 
จาํนวนเสียงที่ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผู้ถอื

หุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 856,711,365 100.00 

ไมเ่ห็นด้วย 0.00 0.00 

งดออกเสยีง 602,000 - 

บตัรเสยี 0.00 0.00 

 

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงนิปันผลจากผลการดาํเนินงาน ประจาํปี 2560 

เลขานกุารฯ เสนอให้ท่ีประชมุฯ พิจารณาเร่ืองการจ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงาน ประจําปี 2560 ซึ่งผ่านความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

• บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่เกินร้อยละ 50 ของกําไรสทุธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ หลงัหกัเงินสํารอง

ต่างๆ ทกุประเภทท่ีกฎหมายและบริษัทฯ ได้กําหนดไว้ โดยมีเง่ือนไขวา่การจ่ายเงินปันผลจะขึน้อยูก่บักระแสเงินสด สภาพ

คลอ่ง แผนการลงทนุของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย รวมทัง้สภาวะเศรษฐกิจโดยรวม 

• ในปี 2560 บริษัทฯ มีกําไรสทุธิ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จํานวน 406,330,195.08 บาท หรือ กําไรต่อหุ้นเท่ากบั 0.32 

บาท และไม่มียอดขาดทนุสะสม ประกอบกบับริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอท่ีจะจ่ายเงินปันผลได้ และเมื่อพิจารณาถึง

แผนการลงทนุในโครงการตา่งๆ ของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยแล้ว เห็นวา่บริษัทฯ สมควรท่ีจะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้กบั

ผู้ ถือหุ้นสามญั ประจําปี 2560 ในอตัราหุ้นละ 0.30 บาท (สามสบิสตางค์) รวมเป็นเงินทัง้สิน้จํานวน 376,146,300 บาท คิด

เป็นร้อยละ 92.57ของกําไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งสงูกวา่นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ 

จะจ่ายเงินปันผลจากกําไรสะสมท่ียงัไมไ่ด้จดัสรร ท่ีได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคล (BOI) ทัง้จํานวน ผู้ ถือหุ้นท่ีได้รับ

เงินปันผลจะไมถ่กูหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย และไมส่ามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ 

• บริษัทฯ กําหนดรายช่ือผู้มีสทิธิรับเงินปันผล ในวนัท่ี 14 มีนาคม 2561 (Record Date) และกําหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 

25 เมษายน 2561 
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จากนัน้ เลขานกุารฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซกัถามในวาระนี ้เลขานกุารฯ จึงเสนอให้ท่ีประชุมฯ พิจารณาลงมติอนมุตัิการจ่ายเงินปัน

ผลจากผลการดําเนินงาน ประจําปี 2560 

มติ ท่ีประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงาน ประจําปี 2560 ในอตัราหุ้นละ 0.30 

บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้จํานวน 376,146,300 บาท ตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท์ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ

และออกเสยีงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงันี ้

มติที่ลง 
จาํนวนเสียงที่ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผู้ถอื

หุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 857,313,365 100.00 

ไมเ่ห็นด้วย 0.00 0.00 

งดออกเสยีง 0.00 - 

บตัรเสยี 0.00 0.00 

 

วาระที่ 5  พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประจาํปี 2561 

เลขานกุารฯ แจ้งให้ท่ีประชมุฯ ทราบวา่ ในปี 2561 นี ้มีกรรมการบริษัทท่ีต้องออกจากตําแหนง่ตามวาระจํานวน 3 ทา่น ดงันี ้

(1) นายธนาธิป  พิเชษฐวณิชย์โชค  ตําแหนง่  กรรมการอิสระ   

(2) นางสาววรรณี  ศิริมงคลเกษม ตําแหนง่  กรรมการบริษัท  

(3) นายสจิุน  ศิริมงคลเกษม  ตําแหนง่  กรรมการบริษัท  

• บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลเพ่ือรับการเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ตัง้แต่วนัท่ี 28 กันยายน 

2560 ถึง วนัท่ี 29 ธนัวาคม 2560 ท่ีผา่นมา เมื่อพ้นกําหนดระยะเวลาดงักลา่วแล้ว พบวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้า

รับเลอืกตัง้เป็นกรรมการ มายงับริษัทฯ 

• คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกํากับดูแลกิจการ (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้ดําเนินการ

พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ ตามขัน้ตอนการสรรหา ซึ่งหลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหา 

ปรากฏอยู่ในหมวด “การกํากบัดแูลกิจการ” ของรายงานประจําปี ท่ีได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุใน

ครัง้นี ้(สิง่ท่ีสง่มาด้วย 2: CD รายงานประจําปี 2560 หน้า 92) และพิจารณาถึงความเหมาะสม ท่ีจะเป็นประโยชน์สงูสดุแก่

การดําเนินงานของบริษัทฯ ตามองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ 

ประสบการณ์ ความเช่ียวชาญ 

• คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกํากับดูแลกิจการ ซึ่งไม่มีกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี ้ได้เสนอให้

พิจารณาเลือกตัง้กรรมการท่ีต้องออกจากตําแหน่งตามวาระทัง้ 3 ท่าน กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึง่ 

ดงันี ้

(1) นายธนาธิป  พิเชษฐวณิชย์โชค กลบัเข้าดาํรงตําแหนง่  กรรมการอิสระ อีกวาระหนึง่ 

(2) นางสาววรรณี  ศิริมงคลเกษม กลบัเข้าดาํรงตําแหนง่  กรรมการบริษัท อีกวาระหนึง่ 

(3) นายสจิุน  ศิริมงคลเกษม กลบัเข้าดาํรงตําแหนง่ กรรมการบริษัท อีกวาระหนึง่  
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• รายละเอียดประวตัิ ผลงาน และข้อมลูของกรรมการทัง้ 3 ทา่น ท่ีเสนอเพ่ือแตง่ตัง้ทดแทนกรรมการท่ีต้องออกจากตําแหน่ง

ตามวาระ ปรากฏตามสิง่ท่ีสง่มาด้วย 3 ท่ีสง่มาพร้อมกนันี ้

• ทัง้นี ้กรรมการท่ีได้รับการเสนอช่ือ กลับเข้าดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการอิสระ คือ นายธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค มี

คุณสมบตัิตามคํานิยามกรรมการอิสระท่ีบริษัทฯ ได้กําหนดไว้ ซึ่งเข้มกว่าข้อกําหนดขัน้ตํ่าของสํานกังานคณะกรรมการ

กํากบัหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ดงัรายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีสง่มาด้วย 4 โดยกรรมการอิสระ ท่ี

ได้เสนอให้กลบัเข้าดํารงตําแหนง่ ยงัคงสามารถปฏิบตัิหน้าท่ี และให้ความเห็นได้อยา่งเป็นอิสระ 

จากนัน้ เลขานกุารฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

ผู้ ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซกัถาม สรุปได้ดงันี ้

คุณกฤติกา ปฐมกสกุิล 

อาสาพทิักษ์สิทธิผู้ถอืหุ้น 

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 

ตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ กรรมการอิสระควรอยู่ ในตําแหน่งต่อเน่ือง      

ไม่เกิน 9 ปี อยากให้อธิบายถงึเหตุผลในการแต่งตัง้คณะกรรมการอิสระในครัง้นีใ้ห้

ที่ประชุมทราบอีกครัง้ 

นพ.อนนัต์ ศิริมงคลเกษม 

ประธานกรรมการบริหาร 

สําหรับการแต่งตัง้กรรมการอิสระท่ีดํารงตําแหน่งต่อเน่ืองเกินกว่า 9 ปี กลับเข้าดํารง

ตําแหนง่ เน่ืองจากสภาวะปัจจบุนัการสรรหาบคุคลท่ีมีความเหมาะสมในตําแหนง่กรรมการ

บริษัทท่ีมีความเช่ียวชาญในอตุสาหกรรมนีน้ัน้หาได้ยาก จึงมีความจําเป็นต้องเสนอช่ือคณุ

ธนาธิป ซึ่งดํารงตําแหนง่กรรมการบริษัทอยูก่ลบัเข้าดํารงตําแหน่งต่ออีกวาระ เน่ืองจากมี

ความเช่ียวชาญด้านกฏหมายและเข้าใจในอุตสาหกรรมสัตว์ปีกและทํางานร่วมกับ

กรรมการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และคุณสมบัติยงัเป็นไปตามข้อกําหนดของ IOD ทาง

คณะกรรมการจึงได้เสนอให้กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระตอ่อีกวาระ และท่ีสําคญั

ทา่นสามารถให้ความเห็นท่ีเป็นอิสระกบัคณะกรรมการได้ 

เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซกัถามในวาระนี ้เลขานุการฯ จึงได้เสนอให้ท่ีประชุมฯพิจารณาลงมติอนุมตัิเลือกตัง้

กรรมการทีละทา่น 

มติ ท่ีประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัแิตง่ตัง้กรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระ 3 ท่าน ได้แก่ นายธนาธิป พิเชษฐ

วณิชย์โชค นางสาววรรณี ศิริมงคลเกษม และนายสจิุน ศิริมงคลเกษม กลบัเข้าเป็นกรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึ่ง ตามท่ี

ได้เสนอข้างต้น โดยได้ดําเนินการลงมติเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมา

ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงันี ้

(1) นายธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค กลับเข้าดาํรงตาํแหน่ง กรรมการอิสระ อีกวาระหน่ึง 

มติที่ลง 
จาํนวนเสียงที่ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผู้ถอื

หุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 857,198,265 99.99 

ไมเ่ห็นด้วย   110,400 0.01 

งดออกเสยีง 12,000 - 

บตัรเสยี 0 0.00 
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(2) นางสาววรรณี ศิริมงคลเกษม กลับเข้าดาํรงตาํแหน่ง กรรมการบริษัท อีกวาระหน่ึง 

มติที่ลง 
จาํนวนเสียงที่ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผู้ถอื

หุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 839,493,384 97.92 

ไมเ่ห็นด้วย  17,815,281 2.08 

งดออกเสยีง 12,000 - 

บตัรเสยี 0 0.00 

 (3) นายสุจิน ศิริมงคลเกษม กลับเข้าดาํรงตาํแหน่ง กรรมการบริษัท อีกวาระหน่ึง 

มติที่ลง 
จาํนวนเสียงที่ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผู้ถอื

หุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 790,861,487 92.25 

ไมเ่ห็นด้วย  66,447,178 7.75 

งดออกเสยีง 12,000 - 

บตัรเสยี 0 0.00 

 

วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2561 

เลขานุการฯ แจ้งให้ท่ีประชุมฯ ทราบว่า คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกํากับดูแลกิจการ ได้พิจารณาตาม

หลกัเกณฑ์ และความเหมาะสมประการตา่งๆ และได้เปรียบเทียบเคียงกบัอตัราคา่ตอบแทนกรรมการในกลุม่อตุสาหกรรมเดียวกนั 

(เกษตรและอตุสาหกรรมอาหาร) จึงมีความเห็นสมควรให้คงไว้ในอตัราเดิม ตามท่ีได้รับอนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2560 

ดงันี ้

คา่ตอบแทนรายเดือน 

ประธานกรรมการบริษัท      เดือนละ 50,000 บาท 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ   เดือนละ 50,000 บาท 

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ     เดือนละ 45,000 บาท 

กรรมการบริษัท       เดือนละ 45,000 บาท 

โบนสัประจําปี 

ปีละ 1 เทา่ของคา่ตอบแทนรายเดือน 

ทัง้นี ้หากกรรมการทา่นใดเป็นลกูจ้างของบริษัทฯ คงให้ได้รับคา่ตอบแทนรายเดือนและโบนสัประจําปี ตามอตัราท่ีกลา่วมา

ข้างต้น นอกเหนือจากคา่ตอบแทนท่ีได้รับในฐานะลกูจ้างของบริษัทฯ 

คา่ตอบแทนท่ีไมใ่ช่ตวัเงิน 

- ไมม่ ี- 
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จากนัน้ เลขานกุารฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซกัถามเพ่ิมเติม เลขานกุารฯ จึงได้เสนอให้ท่ีประชุมฯ พิจารณาลงมติอนมุตัิค่าตอบแทน

กรรมการ ประจําปี 2561 โดยวาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สองในสามของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

มติ ท่ีประชมุฯ ได้พิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2561 ตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกว่า

สองในสามของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

มติที่ลง 
จาํนวนเสียงที่ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนเสียงทัง้หมด 

ของผู้ถอืหุ้นซึ่งมาประชุม 

เห็นด้วย 851,766,332 99.35 

ไมเ่ห็นด้วย 5,516,333 0.64 

งดออกเสยีง 40,000 0.01 

บตัรเสยี 0 0.00 

 

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตัง้และกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจาํปี 2561 

เลขานุการฯ เสนอให้ท่ีประชุมฯ พิจารณาเร่ืองการแต่งตัง้และกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี ประจําปี 2561 ซึ่งคณะกรรมการ

บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นและข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ท่ีได้พิจารณากลัน่กรองอย่างเหมาะสมแล้วเห็นว่า

บริษัท สาํนกังาน เอ เอ็ม ซี จํากดั (AMC) เป็นหนว่ยงานท่ีมีความนา่เช่ือถือ มีผลงานด ีมีบคุลากรท่ีเพียงพอ มีความรู้ความสามารถ 

และได้เสนอคา่ตอบแทนท่ีเหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุตัิการแตง่ตัง้ให้ 

(1) นางสาวประภาศรี ลลีาสภุา  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 4664 หรือ 

(ไมเ่คยเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย) 

(2) นายนริศ เสาวลกัษณ์สกลุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 5369 

(ไมเ่คยเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย) 

จากบริษัท สํานกังาน เอ เอ็ม ซี จํากัด (AMC) เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจํานวน 5 บริษัท ประจําปี 2561 และ

อนมุตัิค่าตอบแทนการสอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจํานวน 5 บริษัท ประจําปี 2561 เป็นจํานวนเงินรวม 3,630,000 บาท 

ซึ่งสงูกว่าค่าสอบบญัชีในปี 2560 จํานวน 915,000 บาท หรือเพ่ิมขึน้ร้อยละ 33.70 (ไม่รวมภาษีมลูค่าเพ่ิมและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ใน

การเดินทางในการตรวจสอบบญัชีท่ีตา่งจงัหวดั) โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ี ปี 2560 ปี 2561 

(ปีที่เสนอ) 

คา่สอบบญัชีบริษัทฯ 870,000.- 1,250,000.- 

คา่สอบบญัชีบริษัทยอ่ย (5 บริษัท) 1,845,000.- 2,380,000.- 

คา่บริการอ่ืนๆ (Non-Audit Fee) - - 

รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ี 2,715,000.- 3,630,000.- 

เปลี่ยนแปลง  33.70% 
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ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีท่ีได้รับการเสนอช่ือดงักลา่ว ไม่มีความสมัพนัธ์ และ/หรือสว่นได้เสยีกบับริษัทฯ บริษัทร่วม บริษัทย่อย ผู้บริหาร    

ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีมีความเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว จึงมีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นตอ่งบ

การเงินของบริษัทฯ 

จากนัน้ เลขานกุารฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

ผู้ ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซกัถาม สรุปได้ดงันี ้

คุณรัชนี ธรรมเจริญ 

ผู้ถอืหุ้น 

เพราะเหตุใดค่าตรวจสอบบัญชี จึงเพิ่มขึน้ร้อยละ 33 

คณุนริศ เสาวลกัษณ์สกลุ 

ผู้สอบบญัชี 

ในการตรวจสอบงบการเงินของกลุ่มบริษัทจีเอฟพีที ตลอดระยะเวลา 4 ปีท่ีผ่านมา มีการ

ปรับเพ่ิมคา่สอบบญัชีประมาณร้อยละ 2.3 ตอ่ปี ซึง่ท่ีผา่นมาทางสาํนกังาน AMC ยงัไมเ่คย

เสนอปรับฐานค่าสอบบัญชีของกลุ่มบริษัทจีเอฟพีที ทัง้ท่ีขัน้ตอนการทํางาน และการ

ปฏิบตัิงานมีรายละเอียดเพ่ิมขึน้ เน่ืองจากมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีออกใหม่ และมีการ

ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเน่ือง ทําให้ทางสํานักงาน AMC ต้องใช้เวลาในการ

ปฏิบัติงานเพ่ิมขึน้จากประมาณ 8,000 ชั่วโมงเป็น 10,000 ชั่วโมง นอกจากนี ้ยังมีเร่ือง

ต้นทนุค่าเช่าของสํานกังาน AMC ท่ีสงูขึน้ และการสรรหาบคุลากรในการตรวจสอบบญัชีท่ี

ค่อนข้างหายาก จึงทําให้สํานกังาน AMC ต้องปรับค่าสอบบญัชีให้เพ่ิมขึน้ เพ่ือให้สมัพนัธ์

กบัต้นทนุและปริมาณงาน 

 เสนอแนะให้ทางจีเอฟพีทีจัดหาบริษัทผู้สอบบัญชี ด้วยวิธีเปิดประมูลแข่งขัน 

นพ.อนนัต์ ศิริมงคลเกษม 

ประธานกรรมการบริหาร 

รับข้อเสนอแนะเพ่ือพิจารณาตอ่ไป 

คุณสม จันสุทธิรางกูร 

ผู้ ถือหุ้น 

ทางฝ่ายบริหารมีความคิดเห็นอย่างไรกับค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึน้ 

นพ.อนนัต์ ศิริมงคลเกษม 

ประธานกรรมการบริหาร 

ทางคณะกรรมการมีการพิจารณาสอบทานคา่สอบบญัชีกบับริษัทอ่ืนๆ ท่ีมีขนาดของบริษัท

ใกล้เคียงกัน และอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันแล้ว พบว่าค่าสอบบัญชีท่ีเสนอนัน้ตํ่ากว่า

บริษัทอ่ืนๆ 

 บริษัทฯ ใช้เกณฑ์อะไรในการเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี 

คณุธีระศกัดิ ์เป่ียมสภุคัพงศ์ 

ผู้ อํานวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน 

บริษัทฯ มีการเทียบเคียงคา่ตรวจสอบบญัชีกบับริษัทอ่ืนท่ีอยู่ในอตุสาหกรรมเดียวกนั เมื่อ

นํามาเทียบกบัจีเอฟพีทีแล้ว คา่สอบบญัชีของจีเอฟพีทียงัอยูใ่นเกณฑ์ท่ีตํ่ากวา่ 
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เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซกัถามเพ่ิมเติม เลขานกุารฯ จึงได้เสนอให้ท่ีประชมุฯ พิจารณาลงมติอนมุตัิแต่งตัง้ผู้สอบ

บญัชีและกําหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี ประจําปี 2561 

มติ ท่ีประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิแต่งตัง้บริษัท สํานกังาน เอ เอ็ม ซี จํากดั (AMC) โดย นางสาวประภาศรี ลีลา

สภุา ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 4664 หรือนายนริศ เสาวลกัษณ์สกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 5369 เป็นผู้สอบ

บญัชีของบริษัทฯ และอนมุตัิค่าสอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจําปี 2561 เป็นจํานวนเงินรวม 3,630,000  

บาท ตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

มติที่ลง 
จาํนวนเสียงที่ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผู้ถอื

หุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 856,867,565 99.95 

ไมเ่ห็นด้วย 399,500 0.05 

งดออกเสยีง 55,600 - 

บตัรเสยี 0 0.00 

 

วาระที่ 8 ปรึกษากิจการอื่นๆ (ถ้ามี) 

เลขานกุารฯ แจ้งต่อท่ีประชุมฯ ว่า ได้ดําเนินการประชุมมาครบทกุระเบียบวาระแล้ว จึงเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอความเห็นหรือ

สอบถามเร่ืองอ่ืนๆ ได้ และมีผู้ ถือหุ้นแสดงความเห็นและสอบถามโดยสรุปได้ดงันี ้

คุณอภสิทิธ์ิ บูรณกานนท์ 

ผู้ถอืหุ้น 

การแข่งขันจากประเทศเวียดนาม และประเทศโปแลนด์ มีผลกระทบอย่างไรต่อ

ความสามารถในการส่งออกในระยะยาวของจีเอฟพีทีและอุตสาหกรรมไก่ไทย 

นพ.อนนัต์ ศิริมงคลเกษม 

ประธานกรรมการบริหาร 

การแข่งขนัในอนาคตจะสงูขึน้เร่ือยๆ โดยประเทศไทยมีศกัยภาพท่ีสงูกว่าคู่แข่งหลายด้าน 

เช่น Competence Authority ท่ีทางประเทศผู้ นําเข้าให้การรับรอง นอกจากนี ้กรมปศสุตัว์มี

ความสามารถในการเจรจากบัประเทศคู่ค้า โดยให้การรับรองและเช่ือมัน่ด้านคณุภาพใน

ระดับสูง ประเทศเวียดนามจึงต้องใช้เวลากว่าจะเทียบเท่าประเทศไทยได้ ส่วนประเทศ

โปแลนด์ เน่ืองจาก โปแลนด์เป็นหนึง่ในสมาชิกสหภาพยโุรป จึงได้เปรียบในด้านการสง่ออก

เข้าไปในสหภาพยโุรป 

 บริษัท BRF ที่ มีข่าวว่าปลอมแปลงเอกสาร Certificate จะส่งผลกระทบต่อการ

ส่งออกไก่ของไทยอย่างไร 

 น่าจะส่งผลดีต่อประเทศไทย เน่ืองจาก BRF เป็นบริษัทผู้ ผลิตและส่งออกรายใหญ่ของ

บราซิลซึ่งเป็นคู่แข่งของประเทศไทย โดยถกูตรวจพบว่ามีการใช้เอกสารปลอมในสินค้าท่ี

สง่ออก สง่ผลกระทบตอ่ความนา่เช่ือถือตอ่ประเทศผู้ นําเข้า โดยเฉพาะยโุรปและญ่ีปุ่ น 

 จากการแข่งขันที่ รุนแรงขึน้ ต้นทุนวัตถุดิบอาหารสัตว์เพิ่มขึน้ แนวโน้มการขาย

อาหารสัตว์ของบริษัทในเครือลดลง ปีนีท้ิศทางจะเป็นอย่างไร 

 

 
โดยภาพรวมของอุตสาหกรรมในปีนี ้บริษัทฯ มองว่าผลการดําเนินงานน่าจะไม่ดีเท่าปีท่ี

ผา่นมา โดยมีสาเหตหุลกัคือ  
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1. ภาวะ oversupply เพราะมีผู้ เลีย้งไก่มากขึน้  

2. ราคาวตัถดุิบในปีนีจ้ะสงูขึน้คอ่นข้างมาก โดยเฉพาะราคาข้าวโพด  

3. คา่แรงท่ีเพ่ิมขึน้ทําให้ต้นทนุเพ่ิมขึน้ 

 ปัญหาด้านธุรกิจไก่ไข่และหมูจะยืดเยือ้แค่ไหน และในปีนีจ้ะมีผลกระทบต่อ  

บริษัทฯ อย่างไร 

 สินค้าหลกัของจีเอฟพีที คือ ไก่เนือ้ ในส่วนของหม ูบริษัทฯ ขายเฉพาะอาหารหมูให้กับ

ลกูค้าทัว่ไป ไมไ่ด้เลีย้งหม ูดงันัน้ ทัง้สองธุรกิจนีจ้ึงมีผลกระทบตอ่บริษัทไมม่ากนกั 

คุณจุมพล ดิฐวรรณกุล 

ผู้ถอืหุ้น 

บริษัทฯ ส่งออกไปสหรัฐอเมริกาหรือไม่ และสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกา

กับประเทศจีนจะส่งผลกระทบอย่างไรต่อบริษัทฯ 

นพ.อนนัต์ ศิริมงคลเกษม 

ประธานกรรมการบริหาร 

บริษัทฯ ไม่มีการส่งออกไปสหรัฐอเมริกา จึงไม่มีผลกระทบกับการส่งออกไก่ของประเทศ

ไทย ในส่วนของประเทศจีนนัน้ เร่ิมเปิดประเทศให้กับประเทศไทย ซึ่งจะเป็นผลดีต่อ

อตุสาหกรรมไก่ไทย 

 ประเทศจีนมีการนําเข้าไก่จากสหรัฐอเมริกาหรือไม่ 

 ประเทศจีนนําเข้าไก่จากสหรัฐอเมริกา บราซิล และประเทศอ่ืนๆ ในยโุรป 

 ต้นทุนในการเลีย้งไก่ของสหรัฐอเมริกาเทียบกับประเทศไทย แตกต่างกันหรือไม่ 

 ต้นทุนในการเลีย้งไก่เป็น สหรัฐอเมริกาต้นทุนถูกกว่าประเทศไทยเล็กน้อย เน่ืองจาก

ประเทศไทยต้องนําเข้าวตัถดุิบอาหารสตัว์ โดยเฉพาะกากถัว่เหลือง ซึ่งเป็นสว่นประกอบท่ี

สาํคญัของอาหารสตัว์ 

 ประเทศจีนนําเข้าไก่จากสหรัฐอเมริกาปริมาณเท่าไร 

 ประมาณ 30,000 - 50,000 ตนัตอ่ปี 

คุณรัชนี ธรรมเจริญ 

ผู้ ถือหุ้น 

ปัจจุบันนีจี้เอฟพีทีมีฐานการผลิตแบบครบวงจรอยู่ที่ประเทศไทยแห่งเดียวใช่

หรือไม่ 

นพ.อนนัต์ ศิริมงคลเกษม 

ประธานกรรมการบริหาร 

ใช ่

 ในกรณีที่ประเทศไทยประสบปัญหาต่างๆ บริษัทฯ จะมีความเสี่ยงอย่างไร 

 
ในอดีตเคยเกิดปัญหานีม้าแล้ว เช่น ไข้หวดันก แตบ่ริษัทฯ ก็สามารถผา่นพ้นมาได้ 

 ขอเสนอแนะให้บริษัทฯ พิจารณาการลงทุนในต่างประเทศ 

 รับข้อเสนอแนะเพ่ือพิจารณาตอ่ไป 
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เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซกัถามเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงกล่าวปิดการประชุม และขอบคุณผู้ ถือหุ้นทุกท่าน ท่ีได้ให้

ความไว้วางใจและให้การสนบัสนนุตอ่กิจการของบริษัทฯ ตลอดมา 

อนึ่ง หลงัจากเร่ิมการประชุมเมื่อเวลา 9.30 น. ได้มีผู้ ถือหุ้นทยอยมาลงทะเบียนเพ่ือเข้าประชุมเพ่ิมขึน้ โดยมีผู้ ถือหุ้นมาประชุม

รวมทัง้สิน้ 702 ราย รวมเป็นจํานวนหุ้นทัง้สิน้ 857,322,672 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.38 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหนา่ยได้แล้วทัง้หมด 

ปิดประชุม เวลา 11.00 น. 

 

 

 

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

                            (นายประสทิธ์ิ ศิริมงคลเกษม) 

            ประธานท่ีประชมุ 

 

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

           (ดร.จฑุามาส อิงโพธ์ิชยั) 

               ผู้บนัทกึการประชมุ 

 

 


