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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2557 

บริษัท จีเอฟพีที จ ากัด (มหาชน) 

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

วันที่ประชุม วันศุกร์ที่ 4 เมษายน 2557 

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

ผู้เข้าร่วมประชุม ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุ   413  ราย จ านวนหุ้น    927,860,442 หุ้น คิดเป็นร้อยละ    74.00 
 - มาประชมุด้วยตนเอง    79  ราย  จ านวนหุ้น    732,939,364 หุ้น คิดเป็นร้อยละ    58.45 
 - โดยการมอบฉนัทะ 334  ราย จ านวนหุ้น    194,921,078 หุ้น คิดเป็นร้อยละ    15.55 
 ผู้ ถือหุ้นท่ีไมม่าประชมุ   3,548  ราย จ านวนหุ้น    325,960,558 หุ้น คิดเป็นร้อยละ    26.00 
 รวมผู้ ถือหุ้นทัง้หมด       4,374  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 รองกรรมการผู้จดัการอาวโุส 
    และผู้บริหารสงูสดุด้านการเงิน 
4.  นายแพทย์สาธิต กรเณศ กรรมการอิสระ 
    ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสีย่ง 
                                                      ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน                     
                                                      และประธานคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 
5.  นายปารเมศ เหตระกลู กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสีย่ง 
6.  นายธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสีย่ง 
7.  นางสมสริิ อิงโพธ์ิชยั กรรมการบริหาร 
8. น.ส.วรรณี ศิริมงคลเกษม กรรมการบริษัท 
9.  นายสจิุน ศิริมงคลเกษม กรรมการบริษัท 

ผู้สอบบัญช ี นายอ าพล   จ านงค์วฒัน์ 
ที่เข้าร่วมประชุม 

สักขพียาน  อาสาสมคัรจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น (คณุอรรถพล นิพทัธ์โรจน์) 
ในการนับคะแนน 

ผู้จดบันทึกรายงาน น.ส.จฑุามาส  อิงโพธ์ิชยั (เลขานกุารบริษัท) 
การประชุม 

เร่ิมการประชุมเวลา 9.30 น. 
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ก่อนเข้าสูก่ารประชุมฯ น.ส.จุฑามาส อิงโพธ์ิชยั เลขานกุารบริษัท ได้กลา่วแนะน ากรรมการบริษัท ผู้บริหารและผู้สอบบญัชีที่เข้า
ร่วมประชมุ และได้แจ้งวา่มีผู้ ถือหุ้นเข้าประชมุด้วยตนเองจ านวน 79 ราย  และด้วยการมอบฉนัทะจ านวน 334 ราย รวมทัง้สิน้ 413 
ราย นบัจ านวนหุ้นรวมกนัได้ทัง้สิน้ 927,860,442 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.00 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ 
ครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ น.ส.จฑุามาส อิงโพธ์ิชยั จึงได้เชิญประธานฯ กลา่วเปิดประชมุ 

นายประสทิธ์ิ ศิริมงคลเกษม ประธานกรรมการบริษัท ท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชมุกลา่วต้อนรับผู้ ถือหุ้นและกลา่วเปิดประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2557 และได้มอบหมายให้ น.ส.จฑุามาส อิงโพธ์ิชยั เลขานกุารบริษัท ท าหน้าที่เป็นเลขานกุารในที่ประชุม 
และด าเนินการพิจารณาเร่ืองตา่งๆ ตามระเบียบวาระการประชมุตอ่ไป 

ก่อนเข้าสูร่ะเบียบวาระการประชมุ น.ส.จฑุามาส อิงโพธ์ิชยั เลขานกุารบริษัท ได้เชิญให้ท่านผู้ ถือหุ้น รับชมวีดิทศัน์ ขัน้ตอนวิธีการ
ลงคะแนนเสียง วิธีการนบัคะแนนเสียง ตวัอย่างของบตัรลงคะแนนที่ถูกต้องและบตัรเสีย และวิธีการแจ้งผลการลงคะแนนโดยมี
รายละเอียดดงันี ้

วิธีการลงคะแนนเสยีง 

 ณ ตอนลงทะเบียนผู้ ถือหุ้นจะได้รับบตัรลงคะแนนเสียง เพื่อใช้ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบ
ฉนัทะมีคะแนนเสยีงเทา่กบัจ านวนหุ้นท่ีมี หรือเทา่กบัจ านวนหุ้นท่ีได้รับมอบฉนัทะมาโดยให้ถือวา่หนึง่หุ้นเทา่กบัหนึง่เสยีง 

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

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

วิธีการนบัคะแนนเสยีง 

 บริษัทฯ ใช้ระบบ Barcode ในการนบัคะแนนเสยีง 
 ในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ จะน าบัตรลงคะแนนที่ผู้ ถือหุ้นออกเสียง ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง มาหักออกจาก

จ านวนเสยีงทัง้หมดที่เข้าร่วมประชมุ สว่นท่ีเหลอืจะถือวา่เป็นคะแนนเสยีงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในระเบียบวาระนัน้ ๆ 
 บริษัทฯ ค านวณการนบัฐานคะแนนเสยีงในมติประเภทตา่ง ๆ ดงันี ้

 - กรณีใช้มติเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ จะไม่น าคะแนนงดออกเสียงมา
นบัเป็นฐานคะแนน 

 -  กรณีใช้มติสองในสามของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุ และมติสามในสีข่องผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุ บริษัทฯ จะน าคะแนน
งดออกเสยีงมานบัเป็นฐานคะแนน 

-  กรณีที่ผู้ เข้าร่วมประชุมที่เป็นผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นตามหนงัสือมอบฉันทะ ซึ่งผู้ ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้
ลว่งหน้าในหนงัสอืมอบฉนัทะแล้ว ผู้ รับมอบฉนัทะจะไม่ได้รับบตัรลงคะแนนหลงัจากการลงทะเบียน เนื่องจากบริษัทฯ 
ได้ท าการบนัทกึคะแนนเสยีงตามที่ผู้ ถือหุ้นก าหนด ณ ตอนลงทะเบียนแล้ว 

 ส าหรับผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะกลบัก่อนหรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด สามารถใช้สิทธิของท่านได้ 
โดยสง่บตัรลงคะแนนลว่งหน้าให้กบัเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ประจ าแถวในห้องประชมุ 
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การแจ้งผลการลงคะแนนเสยีง 

 ในแตล่ะวาระ บตัรลงคะแนนส าหรับวาระก่อนหน้าจะไมน่ ามานบัคะแนนเสยีงอีกในแตล่ะระเบียบวาระ บริษัทฯ จะแจ้งผล
การลงคะแนนเสยีง และแสดงผลการลงคะแนนเสยีง บนจอภาพตามจดุตา่ง ๆ ให้ที่ประชมุทราบ 

 คะแนนเสยีงของจ านวนผู้ ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากนั เนื่องจากการทยอยเข้าห้องประชุมของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบ
ฉนัทะ ท าให้จ านวนผู้ เข้าร่วมประชมุในแตล่ะวาระเปลีย่นแปลงไปได้ 

 หลงัจากปิดการลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระ บตัรลงคะแนนส าหรับวาระก่อนหน้าจะไมน่ ามานบัคะแนนเสยีงอีก 

ค าถามและการเสนอความคิดเหน็  

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

 ในกรณีที่ความคิดเห็นหรือค าถามไม่เก่ียวข้องกับวาระที่ก าลงัอยู่ในระหว่างการพิจารณา ขอความกรุณาให้ผู้ ถือหุ้นหรือ
ผู้ รับมอบฉนัทะเสนอความเห็นหรือซกัถามในวาระท่ีเก่ียวข้องหรือวาระพิจารณาเร่ืองอื่น ๆ 

เพื่อความโปร่งใสในการนบัคะแนนเสยีง จึงได้เชิญผู้ ถือหุ้น คือ คณุอรรถพล นิพทัธ์โรจน์ อาสาสมคัร เข้าร่วมเป็นสกัขีพยานและท า
หน้าที่ช่วยดแูล และตรวจสอบการนบัคะแนน ให้เป็นไปอย่างถกูต้องและโปร่งใส จากนัน้ที่ประชุมได้เร่ิมพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตาม
ระเบียบวาระการประชมุตามล าดบัดงัตอ่ไปนี ้

 
วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมวสิามัญผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 1/2556 

เลขานกุารฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 12 ธันวาคม 
2556 รายละเอียดปรากฏ ตามสิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 1 ของหนงัสอืเชิญประชมุ 

จากนัน้ เลขานกุารฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

ผู้ ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซกัถาม สรุปได้ดงันี ้

นายฮัง้ใช้ อัคควสักุล 
ผู้ถอืหุ้น  

ชื่นชมรายงานการประชุมฯ ว่ามีความละเอียดเรียบร้อย และเสนอให้ที่ประชุมแจก
ปากกาเพื่อใช้ในการลงคะแนน 

น.ส.จฑุามาส อิงโพธ์ิชยั  
เลขานกุารบริษัท 

- รับข้อเสนอแนะและให้มีการด าเนินการในทนัที 

เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซกัถามในวาระนี ้เลขานกุารฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาลงมติรับรองรายงานการ
ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2556 

มติ ที่ประชมุฯ ได้พิจารณารายละเอียดของรายงานการประชมุดงักลา่วแล้ว จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามญัผู้ ถือ
หุ้น ครัง้ที่ 1/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 12 ธันวาคม 2556 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท์ของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสยีงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงันี ้
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มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถอื
หุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 927,914,942 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย 0 0.00 
งดออกเสยีง 0 - 
บตัรเสยี 0 0.00 

 
วาระที่ 2  รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2556 

เลขานุการฯ ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2556 ตามรายละเอียดซึ่ง
ปรากฏอยูใ่นรายงานประจ าปี 2556 (ในรูปแบบซีดี) ที่ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชุมแล้ว และได้เชิญให้ผู้ ถือหุ้น
รับชมวีดิทศัน์สรุปผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ประจ าปี 2556 สรุปได้ดงันี ้

 ในปี 2556 บริษัทจีเอฟพีทีและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายรวม 16,699 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 1,329 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้คิด
เป็นร้อยละ 8.65 ประกอบด้วย ธุรกิจเนือ้ไก่แปรรูป ร้อยละ 42, ธุรกิจอาหารสตัว์ ร้อยละ 29, ธุรกิจฟาร์มเลีย้งสตัว์และจ าหน่าย
ลกูไก่ ร้อยละ 24, ธุรกิจผลติภณัฑ์อาหารแปรรูป ร้อยละ 5  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษัทฯ มีทรัพย์สนิรวม 13,103 ล้านบาท เป็นสนิทรัพย์หมนุเวียน 4,646 ล้านบาท และสนิทรัพย์ไม่
หมนุเวียน 8,457 ล้านบาท บริษัทฯ มีหนีส้ินหมนุเวียน 5,076 ล้านบาท และหนีส้ินไม่หมนุเวียน 569 ล้านบาท และบริษัทฯ มี
สว่นของผู้ ถือหุ้นรวม 7,458 ล้านบาท 

จากนัน้ เลขานกุารฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

ผู้ ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซกัถาม สรุปได้ดงันี ้

นายวีระ ไชยมโนวงศ์  
ผู้ถอืหุ้น 

รายได้ของบริษัทฯ เมื่ อปีที่ แล้วจากรายได้รวมประมาณ 17,000 ล้านบาท แต่
รายได้จากการขายประมาณ 16,000 ล้านบาท รายได้ส่วนเกินมาจากสาเหตุใด 

คณุธีระศกัดิ์ เป่ียมสภุคัพงศ์ 
ผู้อ านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน 

- สว่นหนึ่งของรายได้มาจากการขายประมาณ 16,000 ล้านบาท และรายได้อื่นๆ จาก
ก าไรขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยนที่เพิ่มขึน้จากปีที่ผ่านมา 91  ล้านบาท และภาษี 19 
ทวิที่เพิ่มขึน้จากปีที่แล้ว 21 ล้านบาท และรายได้จากการขายไก่ปลดระวาง 20 ล้าน
บาท 

 สัดส่วนรายได้ของบริษัทฯ ในอนาคตจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใด 

นพ.อนนัต์ ศิริมงคลเกษม 
ประธานกรรมการบริหาร 

- สดัสว่นของรายได้จากสนิค้าทัง้อาหารสตัว์ ไก่สด หรืออื่นๆ คงมีโอกาสเปลี่ยนแปลงใน
ระยะยาว แตห่ากภายใน 3-4 ปีจะไมม่ีการเปลีย่นแปลงมากเทา่ไร 

 จากราคาไก่ ณ ตอนนีท้ี่ลดลงเกิดจากปัจจัยใดบ้าง 
นพ.อนนัต์ ศิริมงคลเกษม 
ประธานกรรมการบริหาร 

- จากราคาขายไก่เป็นนัน้มีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว สาเหตมุาจากวงจรในการผลิตไก่
นัน้คอ่นข้างสัน้ประมาณ 42 วนั ผลผลติที่ออกมาจึงมีการเปลีย่นแปลงอยูต่ลอด  
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เสนอแนะว่า ในเร่ืองของการต่อต้านคอรัปชั่นควรมีหลักเกณฑ์ที่มีความชัดเจน
และมีความเป็นธรรมในการตัดสินในการประกอบธุรกิจร่วมกับคู่ ค้าต่างๆ 

นพ.อนนัต์ ศิริมงคลเกษม 
ประธานกรรมการบริหาร 

- รับข้อเสนอแนะและชีแ้จงวา่ปัจจบุนับริษัทฯ อยูร่ะหวา่งปฏิบตัิตามนโยบายดงักลา่ว 

คุณเฉลิมพล ไวทยางกูร       
ผู้ถอืหุ้น   

บริษัทฯ ได้มีการด าเนินการปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบายความรับผิดชอบต่อ
สังคม อย่างไร / รวมทัง้นโยบายการท าธุรกิจที่ยั่ งยืน / นโยบายการท าธุรกิจกับ
คู่สัญญาที่เกี่ยวกับการคอรัปชั่นอย่างไร 

นพ.อนนัต์ ศิริมงคลเกษม 
ประธานกรรมการบริหาร 

- นโยบายการท าธุรกิจที่ยั่งยืน บริษัทฯ มีการลงทุนโดยเป็นธุรกิจที่ครบวงจร ทาง
คณะกรรมการจึงคิดว่าเป็นการสร้างความมั่นคงให้กับธุรกิจ และจากปัญหาด้าน
สิง่แวดล้อม ทัง้น า้เสยี และ สภาพอากาศ บริษัทฯ มีการเพิ่มงบการลงทนุกว่า 70 ล้าน 
เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพของระบบน า้เสยี และรองรับการขยายก าลงัการผลติที่จะขยายตวั
ในอนาคต รวมถึงนโยบายต่อต้านการคอรัปชั่น ทางบริษัทฯ ได้มีการตรวจสอบ
คูส่ญัญาอยา่งละเอียดก่อนการท าธุรกรรมใดๆ 

 ข้อก าหนดในจรรยาบรรณ เกี่ยวกับเร่ืองการเรียกร้องของพนักงาน บริษัทฯ มีการ
ปฏิบัติอย่างไร 

นพ.อนนัต์ ศิริมงคลเกษม 
ประธานกรรมการบริหาร 

- คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการรับผิดชอบเร่ืองจรรยาบรรณและมีการประชุมปีละ     
1-2 ครัง้ เพื่อเปิดโอกาสและจดัการข้อร้องเรียนของพนกังาน 

 บริษัทฯ ได้มีปัญหาในเร่ืองของการขนส่งหรือไม่และมีนโยบายการแก้ไขอย่างไร 
นพ.อนนัต์ ศิริมงคลเกษม 
ประธานกรรมการบริหาร 

- ต้นทนุคา่ขนสง่ที่เพิ่มขึน้สว่นใหญ่เกิดจากราคาน า้มนั แตบ่ริษัทฯ ได้มีการแก้ปัญหาโดย
มีการจดัตัง้โรงงานผลติอาหารสตัว์ซึง่อยูใ่กล้ฟาร์มเพื่อลดคา่ใช้จ่ายการขนสง่ 

 เสนอแนะว่า นโยบายการต่อต้านการคอรัปชั่นควรมีในข้อตกลงถึงข้อห้ามของ
คู่สัญญา ในการเข้าไปเกี่ยวข้องกับการให้สินบน 

นพ.อนนัต์ ศิริมงคลเกษม 
ประธานกรรมการบริหาร 

- รับข้อเสนอแนะและชีแ้จงว่าปัจจุบนับริษัทฯ อยู่ระหว่างปฏิบตัิในเร่ืองดงักลา่ว ซึ่งต้อง
ใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบ 

นายพรศักดิ์ ชัยวทิยา 
ผู้ รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริม
ผู้ลงทุนไทย 

การต่อต้านการคอรัปชั่นที่ เป็นแผนระยะยาวนัน้ โดยแผนดังกล่าวมีรายละเอียด
อย่างไร 

นพ.อนนัต์ ศิริมงคลเกษม 
ประธานกรรมการบริหาร 

- ในการค้าขายระหว่างประเทศ โดยมีข้อก าหนดจากทางรัฐบาลถึงประเทศที่มีความ
เสี่ยงจากการลงทนุ สว่นการค้าในประเทศนัน้ มีการตรวจสอบบริษัทจากรายละเอียด
ของข้อมลู ขา่วสารหรือความเสีย่งอื่นๆ 

นายฮัง้ใช้ อัคควัสกุล 
ผู้ถอืหุ้น 

เสนอแนะว่า การต่อต้านการคอรัปชั่นให้เร่ิมจากทางบริษัทฯ และต้องมีการแสดง
เจตนารมณ์ถงึการต่อต้านคอรัปชั่น 

นพ.อนนัต์ ศิริมงคลเกษม 
ประธานกรรมการบริหาร 

- รับข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณาตอ่ไป 
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 ผลส าเร็จของผลประกอบการที่ ผ่านมา เกิดจากปัจจัยใดบ้างในทางธุรกิจ / จาก
บริษัท สหฟาร์ม ที่มีปัญหา มีผลกระทบกับบริษัทฯ อย่างไร 

นพ.อนนัต์ ศิริมงคลเกษม 
ประธานกรรมการบริหาร 

- ปัจจัยที่มีผลต่อการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาเกิดจากความสมดุลของ Demand –
Supply ในตลาด ต้นทนุลดลง รวมทัง้การสง่ออกขยายตวัสง่ผลให้รายได้จากการขาย
เพิ่มขึน้และจากบริษัทผู้ผลติแหง่หนึง่ที่มีปัญหาท าให้ supply ในตลาดลดลง 

 เป้าหมายการด าเนินงานของบริษัทฯ ในอนาคตเป็นอย่างไร 
นพ.อนนัต์ ศิริมงคลเกษม 
ประธานกรรมการบริหาร 

- บริษัทฯ ตัง้เป้าหมายการเพิ่มขึน้ของยอดขายจากปีที่ผ่านมา 8 - 9% รวมถึงการดแูล
เร่ืองต้นทนุและคา่ใช้จ่ายตา่งๆ ให้มีประสทิธิภาพ  

นายพรเลิศ พระประเสริฐ  
ผู้ถอืหุ้น 

โอกาสของการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนกจากประเทศเวียดนามมีโอกาสเข้ามา
ไทยหรือไม่และเรามีนโยบายป้องกันอย่างไร 

นพ.อนนัต์ ศิริมงคลเกษม 
ประธานกรรมการบริหาร 

- ทางกรมปศุสตัว์ ได้รับผิดชอบดูแลและยังไม่มีข่าวถึงการแพร่ระบาดผ่านชายแดน 
ลา่สดุประเทศญ่ีปุ่ นก็เปิดให้มีการน าเข้าไก่สด ย่อมแสดงถึงประสิทธิภาพของการดแูล
ป้องกนัท่ีดี 

เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซกัถามเพิ่มเติม เลขานกุารฯ สรุปว่า ที่ประชุมฯ รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ  
ประจ าปี 2556 
 
วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 

เลขานกุารฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนมุตัิงบการเงิน ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 
ส าหรับปี สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2556 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจ าปี (สิ่งที่สง่มาด้วย 2: CD รายงานประจ าปี 2556 หมวด 
“งบการเงิน” หน้า 104) ทีไ่ด้จดัสง่ให้กบัทา่นผู้ ถือหุ้น พร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุแล้ว 

จากนัน้ เลขานกุารฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

ผู้ ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซกัถาม สรุปได้ดงันี ้
คุณสุริยา สรรพอาษา  
ผู้ถอืหุ้น 

ขอให้ชีแ้จงงบการเงิน ประจ าปี 2556 เกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะสัน้ที่ จ่ายให้
ผู้บริหารว่ามีอะไรบ้าง เพราะเหตุใดถงึสูงขึน้ 

นพ.อนนัต์ ศิริมงคลเกษม 
ประธานกรรมการบริหาร 

- สว่นใหญ่เป็นการจ่ายเงินเดือนและโบนสัให้กบัคณะผู้บริหาร ส่วนที่เพิ่มมากขึน้จากปี 
2555 มาจากการจ่ายโบนสัที่เพิ่มขึน้ ซึ่งทางบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายโบนสัขึน้อยู่กบั
ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในแตล่ะปี 

 บริษัทฯ มีการก าหนดระยะเวลาการจ่ายช าระเงินของลูกหนีไ้ว้กี่วัน และมีนโยบาย
การแก้ไขการค้างช าระหนีข้องลูกหนีอ้ย่างไร 

คณุธีระศกัดิ์ เป่ียมสภุคัพงศ์ 
ผู้อ านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน 

- บริษัทฯ มีระยะเวลาการเก็บหนีต้ัง้แต ่30-120 วนั และบริษัทฯ มีการตามหนีท้ี่ค้างช าระ
เกินก าหนดจนถึงที่สดุด้วยวิธีโทรศพัท์ทวงถามไปจนถึงสง่จดหมายทวงหนี ้

 
คณุธีระศกัดิ์ เป่ียมสภุคัพงศ์ 
ผู้อ านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน 

การเปลี่ยนแปลงผลบังคับมาตรฐานบัญชีจะมีผลกระทบกับทางบริษัทฯ อย่างไร 
- สว่นใหญ่ไม่มีผลกระทบกับงบการเงินของบริษัทฯ มีเพียงบางฉบบัเท่านัน้ เพราะสว่น

ใหญ่เป็นการเปลีย่นแปลงข้อความของผู้สอบบญัชี 
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เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซกัถามเพิ่มเติม เลขานุการฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาลงมติอนุมตัิงบแสดงฐานะ
การเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ ส าหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 

มติ ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ ส าหรับปี สิน้สดุวนัที่     
31 ธนัวาคม 2556 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท์ของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมี
รายละเอียดดงันี ้

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถอื
หุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 926,142,666 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย 0 0.00 
งดออกเสยีง 2,053,100 - 
บตัรเสยี 0 0.00 

 

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงนิปันผลจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2556 

เลขานุการฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเร่ืองการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานในปี 2556 ซึ่งผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

 บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่เกินร้อยละ 50 ของก าไรสทุธิของงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ หลงัหกัเงินส ารอง
ต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทฯ ได้ก าหนดไว้ โดยมีเง่ือนไขว่าการจ่ายเงินปันผลจะขึน้อยู่กบักระแสเงินสด สภาพ
คลอ่ง แผนการลงทนุของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย 

 บริษัทฯ ได้จดัสรรทนุส ารองตามกฎหมายจ านวนรวม 140,000,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน ซึ่งครบ
ตามจ านวนที่ต้องส ารองไว้ตามกฎหมาย และข้อบงัคบัของบริษัทแล้ว จึงไมม่ีการจดัสรรเงินทนุส ารองตามกฎหมายจากผลการ
ด าเนินงาน ประจ าปี 2556 

 บริษัทฯ มีก าไรสทุธิ ตามงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ จ านวน 534,247,749 บาท หรือก าไรต่อหุ้นเท่ากบั 0.4261 บาท และไม่มี
ยอดขาดทนุสะสม ประกอบกบับริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ และเมื่อพิจารณาถึงแผนการลงทุนใน
โครงการต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยแล้ว เห็นว่า บริษัทฯ สมควรที่จะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้กับผู้ ถือหุ้นสามัญ
ส าหรับผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2556 ในอตัราหุ้นละ 0.35 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้จ านวน 438,837,350 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 82.14 ของก าไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึง่สงูกวา่นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะจ่ายเงิน
ปันผลจากก าไรสทุธิงวดปี 2556 และก าไรสะสมที่ยงัไม่ได้จัดสรร ที่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคล (BOI) ทัง้จ านวน      
ผู้ ถือหุ้นท่ีได้รับเงินปันผลจะไมถ่กูหกัภาษี ณ ที่จ่าย และไมส่ามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ 

 บริษัทฯ ก าหนดรายช่ือผู้มีสิทธิรับเงินปันผล ในวนัที่ 4 มีนาคม 2557 (Record Date) และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 
ของพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนในวนัที่ 5 
มีนาคม 2557 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 11 เมษายน 2557  

จากนัน้ เลขานกุารฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

ผู้ ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซกัถาม สรุปได้ดงันี ้
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นายฮัง้ใช้ อัคควัสกุล           
ผู้ถอืหุ้น 

เสนอแนะว่า การก ากับดูแลกิจการในเร่ืองของนโยบายการจ่ายเงินปันผล ถ้า
เป็นไปได้ขอให้ก าหนดสิทธิรายชื่อผู้รับเงินปันผลหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ มีมติ
อนุมัติการจ่ายเงนิปันผลแล้ว 

นพ.อนนัต์ ศิริมงคลเกษม 
ประธานกรรมการบริหาร 

- รับข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณาตอ่ไป 

เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซกัถามในวาระนี ้เลขานกุารฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาลงมติอนมุตัิการจ่ายเงินปัน
ผลจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2556 

มติ ที่ประชมุฯ ได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2556 ในอตัราหุ้นละ 0.35 
บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้จ านวน 438,837,350 บาท คิดเป็นร้อยละ 82.14 ของก าไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัท์ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงันี ้

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถอื
หุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 928,117,066 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย 0 0.00 
งดออกเสยีง 79,700 - 
บตัรเสยี 0 0.00 

 
วาระที่ 5  พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประจ าปี 2557 

เลขานกุารฯ แจ้งให้ที่ประชมุทราบวา่ ในปี 2557 นี ้มีกรรมการบริษัทที่ต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระจ านวน 3 ทา่น ดงันี ้
(1) นายแพทย์อนนัต์  ศิริมงคลเกษม  ต าแหนง่  กรรมการบริษัท 
(2) นางสมสริิ  อิงโพธ์ิชยั  ต าแหนง่ กรรมการบริษัท 
(3) นายปารเมศ เหตระกลู  ต าแหนง่ กรรมการอิสระ   

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้ด าเนินการพิจารณาคุณสมบตัิของ
กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ ตามขัน้ตอนการสรรหา ซึ่งหลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหา ปรากฏอยู่ในหมวด “การก ากับ
ดแูลกิจการที่ดี” ของรายงานประจ าปี ที่ได้จดัสง่ให้กับผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมในครัง้นี ้(สิ่งที่สง่มาด้วย 2: CD 
รายงานประจ าปี 2556 หน้า 66) และพิจารณาถึงความเหมาะสม ที่จะเป็นประโยชน์สงูสดุแก่การด าเนินงานของบริษัทฯ ตาม
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ประกอบกบัคณุสมบตัิ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความเช่ียวชาญ 

 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลเพื่อรับการเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทลว่งหน้า ตัง้แต่วนัที่ 17 กนัยายน 2556 
ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา เมื่อพ้นก าหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว พบว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับ
เลอืกตัง้เป็นกรรมการ มายงับริษัทฯ 
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 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ซึง่ไมม่ีกรรมการผู้มีสว่นได้เสยีในวาระนี ้ได้เสนอให้พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการ
ที่ต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระทัง้ 3 ทา่น กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึง่  ดงันี ้
(1) นายแพทย์อนนัต์  ศิริมงคลเกษม  กลบัเข้าด ารงต าแหนง่  กรรมการบริษัท  อีกวาระหนึง่ 
(2) นางสมสริิ  อิงโพธ์ิชยั  กลบัเข้าด ารงต าแหนง่ กรรมการบริษัท อีกวาระหนึง่ 
(3) นายปารเมศ เหตระกลู กลบัเข้าด ารงต าแหนง่ กรรมการอิสระ   อีกวาระหนึง่ 

 รายละเอียดประวตัิ ผลงาน และข้อมลูของกรรมการทัง้ 3 ทา่น ที่เสนอเพื่อแตง่ตัง้ทดแทนกรรมการท่ีต้องออกจากต าแหน่งตาม
วาระ ปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วย 3 ที่สง่มาพร้อมกนันี ้

 ทัง้นี ้กรรมการที่ได้รับการเสนอช่ือกลบัเข้าด ารงต าแหน่งเป็น กรรมการอิสระ คือ นายปารเมศ เหตระกูล มีคุณสมบัติเป็น
กรรมการอิสระ ตามค านิยามกรรมการอิสระท่ี บริษัทฯ ก าหนดไว้ ซึ่งเข้มข้นกว่าข้อก าหนดขัน้ต ่าของส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ดงัรายละเอียดตามสิง่ที่สง่มาด้วย 4 นิยามกรรมการอิสระ 

จากนัน้ เลขานกุารฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซกัถามในวาระนี  ้เลขานุการฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมฯพิจารณาลงมติอนุมตัิเลือกตัง้
กรรมการทีละทา่น 

มติ ที่ประชมุฯ ได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนมุตัิเลอืกตัง้กรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ 3 ทา่น ได้แก่ นายแพทย์อนนัต์ 
ศิริมงคลเกษม นางสมสริิ  อิงโพธ์ิชยั และนายปารเมศ เหตระกูล กลบัเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งตามที่ได้
เสนอข้างต้น โดยได้ด าเนินการลงมติเลอืกกรรมการเป็นรายบคุคล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสยีงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงันี ้

(1) นายแพทย์อนันต์ ศิริมงคลเกษม กลับเข้าด ารงต าแหน่ง กรรมการบริษัท อีกวาระหน่ึง 

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถอื
หุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 830,177,359 89.45 
ไมเ่ห็นด้วย 97,951,807 10.55 
งดออกเสยีง 79,700 - 
บตัรเสยี 0 0.00 

(2) นางสมสิริ อิงโพธ์ิชัย กลับเข้าด ารงต าแหน่ง กรรมการบริษัท อีกวาระหน่ึง 

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถอื
หุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 928,129,166 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย 0 0.00 
งดออกเสยีง 79,700 - 
บตัรเสยี 0 0.00 
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(3) นายปารเมศ เหตระกูล กลับเข้าด ารงต าแหน่ง กรรมการอิสระ อีกวาระหน่ึง 

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถอื
หุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 928,129,166 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย 0 0.00 
งดออกเสยีง 79,700 - 
บตัรเสยี 0 0.00 

 
วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2557 

เลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมฯทราบว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาตามหลกัเกณฑ์ และความ
เหมาะสมประการต่างๆ และได้เปรียบเทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน  (เกษตรและ
อตุสาหกรรมอาหาร) จึงมีความเห็นสมควรให้ปรับคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2557 เพิ่มขึน้จากปี 2556 ดงันี ้

คา่ตอบแทนรายเดือน 
ประธานกรรมการบริษัท     เดือนละ 50,000 บาท 
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  เดือนละ 50,000 บาท 
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ   เดือนละ 45,000 บาท 
กรรมการบริหารหรือกรรมการบริษัท    เดือนละ 45,000 บาท 

โบนสัประจ าปี 
ปีละ 1 เทา่ของคา่ตอบแทนรายเดือน 

ทัง้นี ้หากกรรมการทา่นใดเป็นลกูจ้างของบริษัทฯ คงให้ได้รับคา่ตอบแทนรายเดือนและโบนสัประจ าปีตามอตัราที่กลา่ว
มาข้างต้น นอกเหนือจากคา่ตอบแทนที่ได้รับในฐานะลกูจ้างของบริษัทฯ 

โบนสัพิเศษ/คา่ตอบแทนที่ไมใ่ช่ตวัเงิน 
– ไมม่ี – 

จากนัน้ เลขานกุารฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

ผู้ ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซกัถาม สรุปได้ดงันี ้

คุณเฉลิมพล ไวทยางกูร       
ผู้ถอืหุ้น 

สอบถามเงื่อนไขการนับคะแนนเสียงในวาระค่าตอบแทนกรรมการ  

คณุธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค
กรรมการอิสระ 

- การท่ีต้องผ่านมติ 2 ใน 3 ของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมทัง้หมด เป็นไปตาม พรบ.มหาชนฯ 
มาตรา 90  

นายทดั ประเสริฐอมรชัยโรจน์ 
ผู้ถอืหุ้น 

ถ้ามีมติการอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ณ วันนี ้บริษัทฯ ต้องจ่ายค่าตอบแทน
ย้อนหลังตัง้แต่เดือนมกราคม 2557 หรือต้องจ่ายหลังจากเดือนเมษายน 2557 

คณุจฑุามาส อิงโพธ์ิชยั 
เลขานกุารบริษัท 

- การจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการ ต้องมีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการย้อนหลงันบัตัง้แต่
เดือนมกราคม 2557 
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เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซกัถามในวาระนี ้เลขานกุารฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมฯพิจารณาลงมติอนมุตัิค่าตอบแทน
กรรมการ ประจ าปี 2557 โดยวาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สองในสามของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

มติ ที่ประชมุได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2557 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกว่า
สองในสามของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมด 
ของผู้ถอืหุ้นซ่ึงมาประชุม 

เห็นด้วย 927,995,166 99.96 
ไมเ่ห็นด้วย 0 0.00 
งดออกเสยีง 409,700 0.04 
บตัรเสยี 0 0.00 

หมายเหต:ุ เนือ่งด้วยมีเหตขุดัข้องทางเทคนิค จึงท าให้การลงคะแนนคลาดเคลือ่น ซ่ึงบริษัทฯ ได้ท าการตรวจสอบเอกสารการลงคะแนนอีกครั้งภายหลงั
การประชมุ จึงจ าเป็นต้องมีการแก้ไขผลการนบัคะแนนเสียงในวาระนีใ้ห้ถูกต้อง 
 
วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตัง้และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2557 

เลขานกุารฯ เสนอให้ที่ประชมุพิจารณาเร่ืองการแตง่ตัง้และก าหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีประจ าปี 2557 ซึง่คณะกรรมการบริษัท
ได้พิจารณาตามความเห็นและข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงที่ได้พิจารณากลัน่กรองอย่างเหมาะสม
แล้ว เห็นวา่บริษัท ส านกังาน เอ เอ็ม ซี จ ากดั (AMC) เป็นหน่วยงานที่มีความน่าเช่ือถือ มีผลงานดี มีบคุลากรที่เพียงพอ มีความรู้
ความสามารถ และได้เสนอคา่ตอบแทนที่เหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิการแตง่ตัง้ให้ 

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

(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 2557 และ
อนมุตัิคา่ตอบแทนการสอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยจ านวน 5 บริษัท ประจ าปี 2557 เป็นจ านวนเงินรวม 2,480,000 บาท 
ซึง่เทา่กบัคา่สอบบญัชีในปี 2556 

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ี ปี 2556 ปี 2557 
(ปีที่เสนอ) 

คา่สอบบญัชีบริษัทฯ 805,000.- 805,000.- 
คา่สอบบญัชีบริษัทยอ่ย (5 บริษัท) 1,675,000.- 1,675,000.- 
คา่บริการอื่นๆ (Non-Audit Fee) - - 

รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ี 2,480,000.- 2,480,000.- 
เปลี่ยนแปลง                - % 
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ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีที่ได้รับการเสนอช่ือดงักลา่ว ไม่มีความสมัพนัธ์ และ/หรือสว่นได้เสียกบับริษัทฯ บริษัทร่วม บริษัทย่อย ผู้บริห าร    
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีความเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว จึงมีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบ
การเงินของบริษัทฯ 

จากนัน้ เลขานกุารฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซกัถามในวาระนี ้เลขานกุารฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาลงมติอนมุตัิแต่งตัง้ผู้สอบ
บญัชีและก าหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีประจ าปี 2557 

มติ ที่ประชมุได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนมุตัิแต่งตัง้บริษัท ส านกังาน เอ เอ็ม ซี จ ากดั (AMC) โดย นายอ าพล จ านงค์วฒัน์ 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที ่4663 หรือ นางสาวประภาศรี ลลีาสภุา ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที่ 4664 หรือ นางสาว
ยพุิน ชุ่มใจ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที่ 8622 เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และอนมุตัิค่าสอบบญัชีของบริษัทฯ และ
บริษัทยอ่ยประจ าปี 2557 เป็นจ านวนเงินรวม 2,480,000 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท์ของผู้ ถือหุ้น
ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถอื
หุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 927,996,166 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย 0 0.00 
งดออกเสยีง 409,700 - 
บตัรเสยี 0 0.00 

หมายเหต:ุ เนือ่งด้วยมีเหตขุดัข้องทางเทคนิค จึงท าให้การลงคะแนนคลาดเคลือ่น ซ่ึงบริษัทฯ ได้ท าการตรวจสอบเอกสารการลงคะแนนอีกครั้งภายหลงั
การประชมุ จึงจ าเป็นต้องมีการแก้ไขผลการนบัคะแนนเสียงในวาระนีใ้ห้ถูกต้อง 

 
วาระที่ 8 ปรึกษากิจการอื่นๆ (ถ้ามี) 

เลขานกุารฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯว่า ได้ด าเนินการประชุมมาครบทกุระเบียบวาระแล้ว จึงเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอความเห็นหรือ
สอบถามเร่ืองอื่นๆ ได้ และมีผู้ ถือหุ้นแสดงความเห็นและสอบถามโดยสรุปได้ดงันี ้
นายวีระ ไชยมโนวงศ์          
ผู้ถอืหุ้น 

บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร จ ากัดที่เป็นบริษัทร่วม ที่บริษัท จีเอฟพีที ถือหุ้นอยู่  49% มี
การบันทึกบัญชีอย่างไร 

นพ. อนนัต์ ศิริมงคลเกษม 
ประธานกรรมการบริหาร 

- เนื่องจาก บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร เป็นบริษัทร่วม บริษัท จีเอฟพีที จึงบนัทึกบญัชีโดยวิธี
สว่นได้เสยี 

 บริษัท จีเอฟพีที จะได้รับผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือผลตอบแทนในรูปอื่น
อย่างไร 

นพ.อนนัต์ ศิริมงคลเกษม 
ประธานกรรมการบริหาร 

- บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร จะจ่ายเงินปันผลได้ก็ตอ่เมื่อล้างขาดทนุสะสมได้หมด 
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ความสัมพันธ์ระหว่าง บริษัท จีเอฟพีที กับ ป.เจริญพันธ์ บริษัทมีส่วนเกี่ยวข้อง
อย่างไร และมากน้อยแค่ไหน 

นพ. อนนัต์ ศิริมงคลเกษม 
ประธานกรรมการบริหาร 

- บริษัททัง้สองมีกรรมการร่วมกนัแต่ไมม่ธีุรกรรมการถือหุ้นระหวา่งกนั มีเพียงธุรกรรมการ
เช่าที่ดินเพื่อรองรับแผนการขยายก าลงัการผลติของบริษัท จีเอฟพีที ดงันัน้ธุรกิจของทัง้
สองจึงมีความเกือ้หนนุกนั 

นายธนประเสริฐ ภมรไพโรจน์     
ผู้ถือหุ้น 

ผลประกอบการของบริษัทฯ ถ้าเทียบกับปีที่ ผ่านมา อยากทราบว่าผลประกอบการ
ปี 2557 จะเติบโตประมาณเท่าไร 

นพ. อนนัต์ ศิริมงคลเกษม 
ประธานกรรมการบริหาร 

- ในปี 2556 ถือเป็นปีที่ผลประกอบการดี เนื่องจากต้นทนุท่ีลดลง ประกอบกบัการ
สง่ออกที่เพิ่มขึน้ ประกอบกบัราคาขายตา่งประเทศที่ดีขึน้ และในสว่นของปี 2557 นัน้
บริษัทฯ คาดการณ์วา่ผลประกอบการนา่จะใกล้เคียงกบัปี 2556 

 บริษัทฯ มีการวางแผนการตลาดเพื่อรองรับ AEC อย่างไร 

นพ. อนนัต์ ศิริมงคลเกษม 
ประธานกรรมการบริหาร 

- เนื่องจากตลาดส่งออกหลกัของอุตสาหกรรมเนือ้ไก่ในประเทศไทย คือ สหภาพยโุรป
และญ่ีปุ่ น ซึ่งรวมกนัประมาณ 90% ของยอดการสง่ออก ดงันัน้ในระยะเวลา 5 ปีแรก
ของการเปิดตลาด AEC จะยงัไมม่ีอะไรเพิ่มเติม  

 เสนอแนะว่า บริษัทฯ ควรแสดงรายการก าไร(ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนภายใน
งบการเงนิ 

คณุธีระศกัดิ์ เป่ียมสภุคัพงศ์ 
ผู้อ านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน 

- ภายในงบการเงินมีการแสดงรายละเอียดในรายการก าไร(ขาดทุน) จากอัตรา
แลกเปลีย่นอยูภ่ายในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน หน้า 163 หวัข้อ 32.3 แล้ว 

นายฮัง้ใช้ อัคควัสกุล           
ผู้ถอืหุ้น  

เสนอแนะว่า อยากให้บริษัทฯ จัดให้ผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม และประสงค์ที่จะไป
เยี่ยมชมโรงงาน 

นพ. อนนัต์ ศิริมงคลเกษม 
ประธานกรรมการบริหาร 

- บริษัทฯ ยินดีที่จะให้ผู้ ถือหุ้นที่ลงช่ือในวนันีเ้ข้าเยี่ยมชมโรงงาน แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯ 
ต้องขอพิจารณาในเร่ืองความสะดวก เวลา และจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบอีกครัง้หนึง่  

คุณอนงค์ ชื่นชวูทิย์            
ผู้ถอืหุ้น  

บริษัทฯ มีแนวทางการจัดการเกี่ยวกับการปล่อยวงเงนิสินเชื่อให้ลูกค้าอย่างไร 

คณุธีระศกัดิ์ เป่ียมสภุคัพงศ์ 
ผู้อ านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน 

- บริษัทฯ มีการสอบประวตัิ และมีหลกัทรัพย์เพื่อค า้ประกนั 

นายพิภพ ศิริพัฒนานนท์     
ผู้ถอืหุ้น 

ขอเสนอแนะให้บริษัทฯ ไปร่วม Opportunity Day ที่ตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้ผู้ลงทุน
ทราบความคืบหน้า 

นพ. อนนัต์ ศิริมงคลเกษม 
ประธานกรรมการบริหาร 

- บริษัทฯ ได้เข้าร่วมงาน Opportunity Day ที่ตลาดหลกัทรัพย์ และได้แจ้งความคืบหน้า
ผา่นทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

นายอภสิทิธ์ิ บูรณกานนท์ 
ผู้รับมอบฉันทะ 

การบริหารจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับโรคระบาดในไก่อย่างไร  

นพ. อนนัต์ ศิริมงคลเกษม 
ประธานกรรมการบริหาร 

- บริษัทฯ มีการดูแลจัดการตามมาตรฐานของกรมปศุสตัว์ และเน้นในเร่ืองของการ
ป้องกนัภายใน และมีรายงานการตรวจสอบจากกรมปศสุตัว์ตลอดเวลา 
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 การบริหารจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนในปีนีเ้ป็นอย่างไร 
นพ. อนนัต์ ศิริมงคลเกษม 
ประธานกรรมการบริหาร 

- ปีนีอ้ตัราแลกเปลีย่นมีความผนัผวนเป็นอย่างมาก แต่บริษัทฯ มีทัง้การน าเข้าและการ
สง่ออกด้วยสกุลเงินตราต่างประเทศจึงเป็นการท า natural hedge ในตวั และมีการ
ป้องกนัความเสีย่งในด้านอื่นๆ ด้วย 

 

เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซกัถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกลา่วปิดการประชมุและขอบคณุผู้ ถือหุ้นทกุทา่นท่ีได้ให้ความ
ไว้วางใจและให้การสนบัสนนุตอ่กิจการของบริษัทฯ ตลอดมา 

อนึ่ง หลงัจากเร่ิมการประชุมเมื่อเวลา 09.30 น. ได้มีผู้ ถือหุ้นทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมเพิ่มขึน้ โดยมีผู้ ถือหุ้นมาประชุม
รวมทัง้สิน้ 446 ราย รวมเป็นจ านวนหุ้นทัง้สิน้ 928,425,866 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.05 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด 

ปิดประชุม เวลา 11.45 น. 

 

 

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

                            (นายประสทิธ์ิ ศิริมงคลเกษม) 

            ประธานท่ีประชมุ 

 

 

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

           (นางสาวจฑุามาส อิงโพธ์ิชยั) 

               ผู้บนัทกึการประชมุ 


