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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563
บริษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------วันที่ประชุม

วันศุกร์ ที่ 3 เมษายน 2563

สถานที่ประชุม

ห้ องประชุมบริษัท ชัน้ M อาคารจีเอฟพีที
312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150

ผู้เข้ าร่ วมประชุม

ผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุม 309 ราย
- มาประชุมด้ วยตนเอง
29 ราย
- โดยการมอบฉันทะ
280 ราย
ผู้ถือหุ้นที่ไม่มาประชุม 5,988 ราย
รวมผู้ถือหุ้นทังหมด
้
6,297 ราย

ณ สิ ้นสุดการประชุม

จานวนหุ้น 865,061,768
จานวนหุ้น 155,907,921
จานวนหุ้น 709,153,847
จานวนหุ้น 388,759,232
จานวนหุ้น 1,253,821,000

หุ้น
หุ้น
หุ้น
หุ้น
หุ้น

คิดเป็ นร้ อยละ 68.99
คิดเป็ นร้ อยละ 12.43
คิดเป็ นร้ อยละ 56.56
คิดเป็ นร้ อยละ 31.01
คิดเป็ นร้ อยละ 100.00

กรรมการที่เข้ าร่ วมประชุม (5 ท่าน คิดเป็ นร้ อยละ 55.56)
1. นายแพทย์สาธิต กรเณศ

2.
3.
4.
5.

นายปารเมศ
นายธนาธิป
นางสาววรรณี
นายสุจิน

กรรมการที่ไม่ เข้ าร่ วมประชุม
1. นายประสิทธิ์
2. นายวิรัช
3. นายแพทย์อนันต์
4. นางสมสิริ
ผู้สอบบัญชี
ที่เข้ าร่ วมประชุม

กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน
และกากับดูแลกิจการ
เหตระกูล
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
พิเชษฐวณิชย์โชค กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
ศิริมงคลเกษม
กรรมการบริ ษัท
ศิริมงคลเกษม
กรรมการบริ ษัท
ศิริมงคลเกษม
ศิริมงคลเกษม
ศิริมงคลเกษม
อิงโพธิ์ชยั

นายนริ ศ เสาวลักษณ์สกุล

ประธานกรรมการบริ ษัท
รองประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จดั การ
กรรมการบริ ษัท ประธานคณะกรรมการบริ หาร
รองกรรมการผู้จดั การอาวุโส และผู้บริ หารสูงสุดด้ านการเงิน
กรรมการบริ ษัท

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5369

สักขีพยาน
อาสาสมัครจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น (นายรุ่งวุฒิ พุทธ์เจริ ญ)
ในการนับคะแนน
ผู้จดบันทึกรายงาน ดร.จุฑามาส
การประชุม

อิงโพธิ์ชยั

เลขานุการบริ ษัท และรองกรรมการผู้จดั การ
สายงานนักลงทุนสัมพันธ์

เริ่มการประชุมเวลา 9.30 น.
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การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ นี ้ บริ ษัทฯ จัดให้ มีมาตรการการป้องกันความเสี่ยงจากการแพร่ ระบาดของเชื ้อไวรัส
COVID-19 ตามแนวทางการจัดประชุม ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง โดยก่อนเข้ าสู่
การประชุมฯ ดร.จุฑามาส อิงโพธิ์ชยั เลขานุการบริ ษัท ได้ กล่าวแนะนากรรมการบริ ษัท ผู้บริ หารและผู้สอบบัญชี ที่เข้ าร่ วมประชุม
และได้ แจ้ ง ว่า มีผ้ ูถือหุ้น เข้ าประชุมด้ วยตนเองจานวน 27 ราย และด้ วยการมอบฉันทะจานวน 280 ราย รวมทัง้ สิ ้น 307 ราย
นับ จ านวนหุ้น รวมกัน ได้ ทัง้ สิน้ 860,061,818 หุ้น คิ ด เป็ น ร้ อยละ 68.60 ของจ านวนหุ้น ที่ จาหน่ายได้ แ ล้ ว ทัง้ หมดของบริ ษัทฯ
ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ดร.จุฑามาส อิงโพธิ์ชยั จึงได้ เชิญประธานฯ กล่าวเปิ ดประชุม
นายแพทย์สาธิต กรเณศ กรรมการอิสระ ทาหน้ าที่เป็ นประธานในที่ประชุม กล่าวต้ อนรับผู้ถือหุ้นและกล่าวเปิ ดประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 และได้ มอบหมายให้ ดร.จุฑามาส อิงโพธิ์ชยั เลขานุการบริ ษัท ทาหน้ าที่เป็ นเลขานุการในที่ประชุม
และดาเนินการพิจารณาเรื่ องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป
ก่อนเข้ าสู่ระเบียบวาระการประชุม ฯ ดร.จุฑามาส อิงโพธิ์ ชัย เลขานุการบริ ษัท ได้ เชิญให้ ท่านผู้ถือหุ้น รับชมวีดิทศั น์
ขันตอนวิ
้
ธีการลงคะแนนเสียง วิธีการนับคะแนนเสียง ตัวอย่างบัตรลงคะแนนที่ถกู ต้ อง ตัวอย่างบัตรเสีย และวิธีการแจ้ งผลการ
ลงคะแนนโดยมีรายละเอียดดังนี ้
วิธีการลงคะแนนเสียง
• ณ ตอนลงทะเบียนผู้ถือหุ้นจะได้ รับบัตรลงคะแนนเสียง เพื่อใช้ ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับ
มอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุ้นที่มี หรื อเท่ากับจานวนหุ้นที่ ได้ รับมอบฉันทะมาโดยให้ ถือว่าหนึ่งหุ้น
เท่ากับหนึง่ เสียง
• ผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะ สามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้ วย หรื อไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง โดยทาเครื่ องหมาย
ในช่อง เห็นด้ วย หรื อไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง ตามที่ต้องการเพียงช่องเดียวในบัตรลงคะแนนให้ ตรงตาม
ระเบียบวาระ
• การลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ หากผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะลงคะแนนเสียง “ไม่เห็น
ด้ วย” หรื อ “งดออกเสียง” ขอให้ ทาเครื่ องหมายในบัตรลงคะแนน แล้ วยกมือขึน้ เพื่อที่เจ้ าหน้ าที่จะไปรั บบัตร
ลงคะแนนมาบันทึกในการนับคะแนนเสียงต่อไป
วิธีการนับคะแนนเสียง
• บริ ษัทฯ ใช้ ระบบ Barcode ในการนับคะแนนเสียง
• ในการนับคะแนนเสียง บริ ษัทฯ จะนาบัตรลงคะแนนที่ผ้ ถู ือหุ้นออกเสียง ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง มาหักออก
จากจานวนเสียงทังหมดที
้
่เข้ าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้ วยในระเบียบวาระ
นันๆ
้
• บริ ษัทฯ คานวณการนับฐานคะแนนเสียงในมติประเภทต่างๆ ดังนี ้
- กรณีใช้ มติเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน บริ ษัทฯ จะไม่นาคะแนนงดออกเสียง
มานับเป็ นฐานคะแนน
- กรณี ใช้ มติสองในสามของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และมติสามในสี่ของจานวนเสียง
ทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม บริ ษัทฯ จะนาคะแนนงดออกเสียงมานับเป็ นฐานคะแนน
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- กรณี ที่ ผ้ ูเ ข้ า ร่ ว มประชุม ที่ เ ป็ น ผู้รั บ มอบฉัน ทะจากผู้ถื อ หุ้น ตามหนังสือ มอบฉัน ทะ ซึ่ง ผู้ถื อ หุ้น ได้ อ อกเสียง
ลงคะแนนไว้ ล่ว งหน้ า ในหนัง สื อ มอบฉัน ทะแล้ ว ผู้รั บ มอบฉัน ทะจะไม่ไ ด้ รั บ บัต รลงคะแนนหลัง จากการ
ลงทะเบียน เนื่องจากบริ ษัทฯ ได้ ทาการบันทึกคะแนนเสียงตามที่ผ้ ถู ือหุ้นกาหนด ณ ตอนลงทะเบียนแล้ ว
• สาหรับผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะกลับก่อนหรื อไม่อยู่ในห้ องประชุมในวาระใด สามารถใช้ สิทธิของ
ท่านได้ โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้ าให้ กบั เจ้ าหน้ าที่บริ ษัทฯ ประจาแถวในห้ องประชุม
การแจ้ งผลการลงคะแนนเสียง
• ในแต่ละวาระ บัตรลงคะแนนสาหรับวาระก่อนหน้ าจะไม่นามานับคะแนนเสียงอีกในแต่ละระเบียบวาระ บริ ษัทฯ
จะแจ้ งผลการลงคะแนนเสียง และแสดงผลการลงคะแนนเสียง บนจอภาพตามจุดต่างๆ ให้ ที่ประชุมทราบ
• คะแนนเสียงของจานวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้ าห้ องประชุมของผู้ถือหุ้นและ
ผู้รับมอบฉันทะ ทาให้ จานวนผู้เข้ าร่วมประชุมในแต่ละวาระเปลีย่ นแปลงไปได้
• หลังจากปิ ดการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บัตรลงคะแนนสาหรับวาระก่อนหน้ าจะไม่นามานับคะแนนเสียงอีก
คาถามและการเสนอความคิดเห็น
• เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ ไมโครโฟนร่ วมกัน ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์ที่จะถามคาถาม หรื อเสนอความคิดเห็นในแต่ละ
วาระ กรุณาเขียนคาถามในแบบฟอร์ มที่เตรี ยมไว้ และจัดส่งให้ แก่เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ ในห้ องประชุม เพื่อรวบรวม
ให้ แก่กรรมการ หรื อฝ่ ายจัดการตอบต่อไป หากคาถามใดไม่เกี่ยวข้ องกับวาระนันๆ
้ จะขอรวบรวมและตอบคาถาม
หลังการลงมติครบทุกวาระแล้ ว
จากการที่ บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ท่านผู้ถือหุ้น สามารถส่งคาถามที่เกี่ยวกับการประชุม และ/หรื อ ระเบียบวาระการ
ประชุม เป็ นการล่วงหน้ า ตังแต่
้ วนั ที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2562 บริ ษัทฯ ขอแจ้ งว่า ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดส่งคาถาม
มายังบริ ษัทฯ เป็ นการล่วงหน้ า
จากนันเลขานุ
้
การฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการลงคะแนนสียงและการนับคะแนนเสียง
เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง จึงได้ เชิญผู้ถือหุ้น คือ คุณรุ่งวุฒิ พุทธ์เจริ ญ อาสาสมัคร เข้ าร่วมเป็ นสักขีพยาน
และทาหน้ าที่ช่วยดูแล และตรวจสอบการนับคะแนน ให้ เป็ นไปอย่างถูกต้ องและโปร่งใส
จากนันที
้ ่ประชุมได้ เริ่ มพิจารณาเรื่ องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมตามลาดับดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1 รายงานผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ประจาปี 2562
เลขานุการฯ ชี แ้ จงต่อที่ประชุม ฯ ว่า บริ ษัทฯ ได้ จัดทารายงานผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ประจาปี 2562 ตาม
รายละเอียดซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจาปี 2562 (ในรู ปแบบ QR Code) ที่ได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุมแล้ ว
และได้ เชิ ญให้ ผ้ ูถือหุ้นรั บชมวีดิทัศน์ สรุ ป ผลการดาเนิ นงานของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยประจาปี 2562 (วีดิทัศน์ สรุ ปผลการ
ดาเนินงานฯ)
จากนัน้ เลขานุการฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรื อซักถามในวาระนี ้ เลขานุการฯ สรุ ปว่า ที่ประชุมฯ รับทราบผลการดาเนินงาน
ของบริ ษัทฯ ประจาปี 2562
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วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
เลขานุการฯ ขอเสนอให้ ที่ประชุม ฯ พิจารณาอนุมตั ิงบการเงิน ซึ่งประกอบด้ วย งบแสดงฐานะการเงิน และงบกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่แสดงไว้ ในรายงานประจาปี (สิ่งที่สง่ มาด้ วย 1: รายงานประจาปี
2562 ในรูปแบบ QR Code หมวด “รายงานทางการเงิน” หน้ า 167) ทีไ่ ด้ จดั ส่งให้ กบั ท่านผู้ถือหุ้น พร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ ว
สรุปได้ ดงั นี ้
• ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษัท จีเอฟพีที และบริ ษัทย่อย มีสินทรัพย์รวม จานวน 18,820 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 690
ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 3.81 จากปี 2561 มีหนี ้สินรวม จานวน 5,205 ล้ านบาท ลดลง 198 ล้ านบาท หรื อคิด
เป็ นร้ อยละ 3.67 จากปี 2561 และมีสว่ นของผู้ถือหุ้นรวม จานวน 13,615 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 889 ล้ านบาท หรื อคิด
เป็ นร้ อยละ 6.98 จากปี 2561
• สาหรับผลการดาเนินงานปี 2562 บริ ษัทฯ มีรายได้ จากการขาย 16,864 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 217 ล้ านบาท หรื อคิด
เป็ นร้ อยละ 1.30 จากปี 2561 มีกาไรสุทธิ รวม 1,203 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 155 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 14.75
จากปี 2561 และมีกาไรต่อหุ้น เท่ากับ 0.95 บาท ดังรายละเอียดที่ได้ กล่าวไว้ ในวีดิ ทศั น์ สรุ ปผลการดาเนินงานฯ
ในวาระที่ 1
จากนัน้ เลขานุการฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรื อซักถามในวาระนี ้ เลขานุการฯ จึงเสนอให้ ที่ประชุมฯ พิจ ารณาลงมติอนุมัติ
งบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
มติ

ที่ป ระชุม ฯ ได้ พิ จ ารณาแล้ ว มี ม ติ อ นุมัติ ง บแสดงฐานะการเงิ น และงบกาไรขาดทุน เบ็ ดเสร็ จ สาหรั บ ปี สิ ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2562 ตามที่เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมี
รายละเอียดดังนี ้
มติท่ ลี ง
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

ร้ อยละของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถอื หุ้น
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

859,394,318
0.00
697,500
0.00

100.00
0.00
ไม่นบั เป็ นฐานเสียง
0.00

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจ่ ายเงินปั นผลจากผลการดาเนินงานประจาปี 2562
เลขานุการฯ เสนอให้ ที่ประชุม ฯ พิจารณาเรื่ องการจ่ายเงินปั นผลจากผลการดาเนินงานประจาปี 2562 ซึ่งผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษัท โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
• บริ ษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่เกินร้ อยละ 50 ของกาไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักเงิน
สารองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริ ษัทฯ ได้ กาหนดไว้ โดยมีเงื่อนไขว่าการจ่ายเงินปั นผลจะขึ ้นอยูก่ บั กระแส
เงินสด สภาพคล่อง แผนการลงทุนของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย รวมทังสภาวะเศรษฐกิ
้
จโดยรวม
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• ในปี 2562 บริ ษัทฯ มีกาไรสุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จานวน 318,308,823.37 บาท หรื อ กาไรต่อหุ้นเท่ากับ
0.25 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม ประกอบกับบริ ษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปั นผลได้ และเมื่อ
พิจารณาถึงแผนการลงทุนในโครงการต่างๆ ของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยแล้ ว เห็นว่าบริ ษัทฯ สมควรที่จะจ่ายเงินปั น
ผลเป็ นเงินสดให้ กบั ผู้ถือหุ้นสามัญ จากผลการดาเนินงานประจาปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท (ยี่สิบสตางค์ )
รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้นจานวน 250,764,200 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 78.78 ของกาไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่ง
สูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัทฯ โดยบริ ษัทฯ จะจ่ายเงินปั นผลจากกาไรสุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะ
กิจการงวดปี 2562 ซึง่ ผู้ได้ รับเงินปั นผลจะต้ องถูกหักภาษี เงินได้ หกั ณ ที่จ่าย
• บริ ษัทฯ กาหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปั นผล ในวันที่ 10 มีนาคม 2563 (Record Date) และกาหนดจ่ายเงินปั นผล
ในวันที่ 23 เมษายน 2563
จากนัน้ เลขานุการฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรื อซักถามในวาระนี ้ เลขานุการฯ จึงเสนอให้ ที่ประชุมฯ พิจารณาลงมติอนุมตั ิการ
จ่ายเงินปั นผลจากผลการดาเนินงานประจาปี 2562
มติ

ที่ประชุมฯ ได้ พิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลจากผลการดาเนินงานประจาปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.20
บาท รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้นจานวน 250,764,200 บาท ตามที่เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ ของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี ้
มติท่ ลี ง
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

ร้ อยละของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถอื หุ้น
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

860,091,818
0.00
0.00
0.00

100.00
0.00
ไม่นบั เป็ นฐานเสียง
0.00

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระประจาปี 2563
เลขานุการฯ แจ้ งให้ ที่ประชุมฯ ทราบว่า ในปี 2563 นี ้ มีกรรมการบริ ษัทที่ต้องออกจากตาแหน่งตามวาระจานวน 3 ท่าน
ดังนี ้
1) นายแพทย์อนันต์ ศิริมงคลเกษม
2) นางสมสิริ อิงโพธิ์ชยั
3) นายปารเมศ เหตระกูล

ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง

กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ

บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัทล่วงหน้ า ตังแต่
้ วนั ที่ 1 ตุลาคม
2562 ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา เมื่อพ้ นกาหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ ว พบว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับ
เลือกตังเป็
้ นกรรมการ มายังบริ ษัทฯ
คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกากับดูแลกิจการ (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีสว่ นได้ เสีย ) ได้ ดาเนินการ
พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการบริ ษัท และกรรมการอิสระ ตามกระบวนการสรรหา โดยได้ พิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็ น
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ประโยชน์ สูง สุด แก่ ก ารด าเนิ น งานของบริ ษั ท ฯ ตามองค์ ป ระกอบของคณะกรรมการบริ ษั ท ประกอบกับ คุณ สมบัติ ความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ
คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกากับดูแลกิจการ ซึง่ ไม่มีกรรมการผู้มีสว่ นได้ เสียในวาระนี ้ ได้ เสนอให้
พิจารณาเลือกตังกรรมการที
้
่ต้องออกจากตาแหน่งตามวาระทัง้ 3 ท่าน กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึง่ ดังนี ้
1) นายแพทย์อนันต์ ศิริมงคลเกษม กลับเข้ าดารงตาแหน่ง กรรมการบริษัท อีกวาระหนึง่
2) นางสมสิริ อิงโพธิ์ชยั
กลับเข้ าดารงตาแหน่ง กรรมการบริษัท อีกวาระหนึง่
3) นายปารเมศ เหตระกูล
กลับเข้ าดารงตาแหน่ง กรรมการอิสระ อีกวาระหนึง่
รายละเอียดประวัติ ผลงาน และข้ อมูลของกรรมการทัง้ 3 ท่าน ที่เสนอเพื่อแต่งตังทดแทนกรรมการที
้
่ต้องออกจาก
ตาแหน่งตามวาระ ปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 2 ที่สง่ มาพร้ อมกันนี ้
ทังนี
้ ้ กรรมการที่ได้ รับการเสนอชื่อ กลับเข้ าดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการอิสระ คือ นายปารเมศ เหตระกูล มีคณ
ุ สมบัติ
ตามคานิยามกรรมการอิสระที่บริ ษัทฯ ได้ กาหนดไว้ ซึง่ เข้ มกว่าข้ อกาหนดขันต
้ ่าของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 3 โดยกรรมการอิสระ ที่ได้ เสนอให้ กลับเข้ าดารง
ตาแหน่ง ยังคงสามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ และให้ ความเห็นได้ อย่างเป็ นอิสระ
จากนัน้ เลขานุการฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรื อซักถามในวาระนี ้ เลขานุการฯ จึงได้ เสนอให้ ที่ประชุมฯพิจารณาลงมติอนุมตั ิ
เลือกตังกรรมการที
้
ละท่าน
มติ

ที่ประชุมฯ ได้ พิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิแต่งตังกรรมการที
้
่ครบกาหนดออกตามวาระ 3 ท่าน ได้ แก่ 1) นายแพทย์อนันต์
ศิริมงคลเกษม, 2) นางสมสิริ อิงโพธิ์ชยั และ 3) นายปารเมศ เหตระกูล กลับเข้ าเป็ นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึง่ ตามที่
ได้ เสนอข้ างต้ น โดยได้ ดาเนินการลงมติเลือกกรรมการเป็ นรายบุคคล ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1) นายแพทย์ อนันต์ ศิริมงคลเกษม กลับเข้ าดารงตาแหน่ ง กรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง
มติท่ ลี ง
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
785,922,588
74,168,730
500
0

ร้ อยละของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถอื หุ้น
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
91.38
8.62
ไม่นบั เป็ นฐานเสียง
0.00
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2) นางสมสิริ อิงโพธิ์ชัย กลับเข้ าดารงตาแหน่ ง กรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง
มติท่ ลี ง
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
833,663,106
26,428,212
500
0

ร้ อยละของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถอื หุ้น
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
96.93
3.07
ไม่นบั เป็ นฐานเสียง
0.00

3) นายปารเมศ เหตระกูล กลับเข้ าดารงตาแหน่ ง กรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง
มติท่ ลี ง
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
824,541,529
35,549,789
500
0

ร้ อยละของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถอื หุ้น
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
95.87
4.13
ไม่นบั เป็ นฐานเสียง
0.00

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2563
เลขานุการฯ แจ้ งให้ ที่ประชุมฯ ทราบว่า คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกากับดูแลกิจการ ได้ พิจารณา
ตามหลักเกณฑ์ และความเหมาะสมประการต่างๆ และได้ เปรี ยบเทียบกับรายงานการสารวจค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2561
จัดทาโดยสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD) จึงมีความเห็นสมควรให้ คงไว้ ในอัตราเดิม ตามที่ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2562 ดังนี ้
ค่าตอบแทนรายเดือน
ประธานกรรมการบริ ษัท
เดือนละ 50,000 บาท
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
เดือนละ 50,000 บาท
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
เดือนละ 45,000 บาท
กรรมการบริ ษัท
เดือนละ 45,000 บาท
โบนัสประจาปี
ปี ละ 1 เท่าของค่าตอบแทนรายเดือน
ทังนี
้ ้ หากกรรมการท่านใดเป็ นลูกจ้ างของบริ ษัทฯ คงให้ ได้ รับค่าตอบแทนรายเดือนและโบนัสประจาปี ตามอัตราที่
กล่าวมาข้ างต้ น นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่ได้ รับในฐานะลูกจ้ างของบริ ษัทฯ
ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตวั เงิน
- ไม่มี -
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จากนัน้ เลขานุการฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรื อซักถามในวาระนี ้ เลขานุการฯ จึงได้ เสนอให้ ที่ประชุมฯ พิจารณาลงมติอนุมตั ิ
ค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2563 โดยวาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุม
มติ

ที่ประชุมฯ ได้ พิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการประจาปี 2563 ตามที่เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
2 ใน 3 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
มติท่ ลี ง
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

ร้ อยละของจานวนเสียงทัง้ หมด
ของผู้ถอื หุ้นซึ่งมาประชุม

853,794,085
6,297,233
500
0

99.26
0.73
0.0001
0.00

วาระที่ 6 พิจารณาแต่ งตัง้ และกาหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาปี 2563
เลขานุการฯ เสนอให้ ที่ประชุม ฯ พิจารณาเรื่ องการแต่งตัง้ และกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ป ระจาปี 2563 ซึ่ง
คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาตามความเห็นและข้ อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ได้ พิจารณากลัน่ กรองอย่างเหมาะสม
แล้ วเห็นว่าบริ ษัท สานักงาน เอ เอ็ม ซี จากัด (AMC) เป็ นหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือ มีผลงานดี มีบคุ ลากรที่เพียงพอ มีความรู้
ความสามารถ และได้ เสนอค่าตอบแทนที่เหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิการแต่งตังให้
้
1) นายนริ ศ เสาวลักษณ์สกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5369 หรื อ
(เป็ นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมาแล้ วเป็ นระยะเวลา 2 ปี ตังแต่
้ ปี 2561)
2) นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4664
(ไม่เคยเป็ นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย)
จากบริ ษัท สานักงาน เอ เอ็ม ซี จากัด (AMC) เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยจานวน 5 บริ ษัทประจาปี
2563 และอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญ ชี ของบริ ษั ทฯ และบริ ษัทย่อยจานวน 5 บริ ษัทประจาปี 2563 เป็ นจานวนเงิ นรวม
3,630,000 บาท ซึง่ เท่ากับค่าสอบบัญชีในปี 2562 (ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่มและค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางในการตรวจสอบบัญชี
ที่ตา่ งจังหวัด) โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ค่าสอบบัญชีบริ ษัทฯ
ค่าสอบบัญชีบริ ษัทย่อย (5 บริ ษัท)
ค่าบริ การอื่นๆ (Non-Audit Fee)
รวมค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี
เปลี่ยนแปลง (%)

ปี 2562
1,250,000.2,380,000.3,630,000.-

ปี 2563
(ปี ที่เสนอ)
1,200,000.2,430,000.3,630,000.-
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ทังนี
้ ้ ผู้สอบบัญชีที่ได้ รับการเสนอชื่อดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรื อส่วนได้ เสียกับบริ ษัทฯ บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อย
ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ที่มีความเกี่ ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบ และแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัทฯ
จากนัน้ เลขานุการฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรื อซักถามในวาระนี ้ เลขานุการฯ จึงได้ เสนอให้ ที่ประชุมฯ พิจารณาลงมติอนุมตั ิ
แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาปี 2563
มติ

ที่ประชุมฯ ได้ พิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิแต่งตังบริ
้ ษัท สานักงาน เอ เอ็ม ซี จากัด (AMC) โดย นายนริ ศ เสาวลักษณ์สกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5369 หรื อ นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4664 เป็ นผู้สอบ
บัญชีของบริ ษัทฯ และอนุมตั ิค่าสอบบัญชีของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยประจาปี 2563 เป็ นจานวนเงินรวม 3,630,000
บาท ตามที่เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียด
ดังนี ้
จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

มติท่ ลี ง
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

865,061,268
0
500
0

ร้ อยละของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถอื หุ้น
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
100.00
0.00
ไม่นบั เป็ นฐานเสียง
0.00

วาระที่ 7 ปรึกษากิจการอื่นๆ (ถ้ ามี)
เลขานุการฯ แจ้ งต่อที่ประชุมฯ ว่า ได้ ดาเนินการประชุมมาครบทุกระเบียบวาระแล้ ว จึงเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอ
ความเห็นหรื อสอบถามเรื่ องอื่นๆ ได้ และมีผ้ ถู ือหุ้นแสดงความเห็นและสอบถามโดยสรุปได้ ดงั นี ้
คุณสุภารัตน์ วุฒณ
ิ รงค์ ตระกูล
ผู้ถอื หุ้น
ดร.จุฑามาส อิงโพธิ์ชยั
เลขานุการบริ ษัท
และรองกรรมการผู้จดั การ
สายงานนักลงทุนสัมพันธ์

จากโรคระบาด COVID-19 บริ ษัทฯ คาดว่ าน่ าจะได้ รับผลกระทบ ด้ านยอดขายและ
การตลาดอย่ างไร
โรคระบาด COVID-19 มีผลกระทบทัง้ ประเทศไทย และประเทศอื่นๆ ซึ่งคณะกรรมการ
บริ ษั ท ได้ มี ก ารติ ดตามสถานการณ์ อ ย่างใกล้ ชิ ด และมองว่า มี ผลกระทบอย่างแน่นอน
เพียงแต่ปัจจุบันยังไม่สามารถประเมินเป็ นตัวเลขได้ โดยอุตสาหกรรมของบริ ษัทฯ เป็ น
อุตสาหกรรมอาหาร อาจได้ รับผลกระทบจากการบริ โภคของในประเทศและต่างประเทศที่
ลดลง
จากคาถามข้ างต้ น มีการวางแผนการรองรับการแก้ ปัญหาไว้ อย่ างไร
กรรมการ และผู้บริ หารมีแผนการรองรับในเรื่ องของการตลาด โดยเพิ่มช่องทางการขาย เช่น
delivery ที่สามารถส่งอาหารไปยังผู้บริ โภคโดยตรง ในเรื่ องของการลงทุนยังมีการขยาย
โรงงานแปรรูปอาหาร เพื่อรองรับตลาดใหม่ๆ ในอนาคต
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คุณวิเชษฐ์ อนันตเวทย์
ผู้ถอื หุ้น
ดร.จุฑามาส อิงโพธิ์ชยั
เลขานุการบริ ษัท
และรองกรรมการผู้จดั การ
สายงานนักลงทุนสัมพันธ์

สอบถามเกี่ยวกับความคืบหน้ าเรื่ องโรงงานจากเหตุการณ์ ไฟไหม้ มีผลกระทบต่ อ
การส่ งออกต่ างประเทศหรือไม่
จากเหตุการณ์ไฟไหม้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อโรงงานแปรรู ปปรุ งสุกตามที่ได้ แจ้ งผ่านทางตลาด
หลักทรั พย์ ฯ โดยกาลังการผลิตเดิมเท่ากับ 2,000 ตันต่อเดือน ส่วนที่ได้ รับผลกระทบคือ
2 ไลน์ ผลิตซึ่งมีกาลังการผลิตประมาณ 1,000 ตันต่อเดือน โดยปั จจุบนั ปิ ดเพื่อซ่อมแซม
และดาเนินการสัง่ เครื่ องจักรใหม่ ในส่วนของเนื ้อไก่สดสามารถขายให้ กบั ลูกค้ าเพื่อนาไป
ผลิตไก่แปรรู ปต่อไป อีกทัง้ มีการให้ บริ ษัทร่ วมทัง้ 2 แห่งช่วยดาเนินการผลิตสินค้ าแปรรู ป
ปรุงสุกที่มีการตกลงกับลูกค้ าไว้ ก่อนแล้ ว

เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรื อซักถามเพิ่มเติม เลขานุการฯ จึงแจ้ งให้ ที่ประชุมฯ ทราบว่า บริ ษัทฯ จะเผยแพร่
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 ทังภาษาไทยและภาษาอั
้
งกฤษบนเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ พร้ อมทังแจ้
้ งผ่านระบบ
สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วัน หากผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุมวันนี ม้ ีความเห็นหรื อต้ องการแก้ ไข สามารถแจ้ ง
เลขานุการบริ ษัท ภายใน 1 เดือนนับจากวันที่เผยแพร่ หากไม่มีการแก้ ไข จะถือว่าท่านผู้ถือหุ้นรับรองความถูกต้ อง ของรายงานการ
ประชุมฯ ดังกล่าว
จากนัน้ ประธานฯ จึงกล่าวปิ ดการประชุม และขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่ได้ ให้ ความไว้ วางใจและให้ การสนับสนุนต่อ
กิจการของบริ ษัทฯ ตลอดมา
อนึ่ง หลังจากเริ่ มการประชุม ฯ ได้ มีผ้ ถู ือหุ้นทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเข้ าประชุมเพิ่มขึ ้น โดยมีผ้ ถู ือหุ้นมาประชุมรวม
ทังสิ
้ ้น 309 ราย รวมเป็ นจานวนหุ้นทังสิ
้ ้น 865,061,768 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 68.99 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
ปิ ดประชุม เวลา 10.20 น.

- ลงนาม ลงนาม ............................................ กรรมการอิสระ
(นายแพทย์สาธิต กรเณศ)
ประธานที่ประชุม
- ลงนาม ลงนาม ............................................เลขานุการบริ ษัท
(ดร.จุฑามาส อิงโพธิ์ชยั )
ผู้บนั ทึกการประชุม
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