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รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553 

บริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) 
วันที่ 29 เมษายน 2553 เวลา 9.30 น. ณ หองประชุมบริษัท ช้ัน M อาคารจีเอฟพีที  

312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

กรรมการผูเขารวมประชุม 

1. นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม ประธานกรรมการบริษัท 

2. นายวิรัช ศิริมงคลเกษม รองประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผูจัดการ 

3. นพ.อนันต ศิริมงคลเกษม ประธานกรรมการบริหาร 

4. นพ.สาธิต กรเณศ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

5. นายปารเมศ เหตระกูล กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

6. นายธนาธิป พิเชษฐวณิชยโชค กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

7. นางสมสิริ อิงโพธิ์ชัย กรรมการบริหาร 

8. นส.วรรณี ศิริมงคลเกษม กรรมการบริษัท 

9. นายสุจิน ศิริมงคลเกษม กรรมการบริษัท 

ผูสอบบัญชีเขารวมประชุม 
1.  นส.วรรญา พุทธเสถียร  

เริ่มการประชุม 

ในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2553 ณ เร่ิมเปดประชุม เวลา 9.30 น. มีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะแทน

ผูถือหุนเขารวมการประชุมรวมจํานวนท้ังส้ิน 120 ราย โดยมาประชุมดวยตัวเอง 77 ราย    และรับมอบฉันทะ 43 ราย รวม

จํานวนหุนทั้งส้ิน 89,738,474 หุน คิดเปนรอยละ 71.57 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด ของบริษัทฯ จํานวน

ทั้งส้ิน 125,382,100 หุน ถือไดวาครบเปนองคประชุมตามมาตรา 103 แหงพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 

2535 และขอบังคับของบริษัทฯ จึงขอเปดการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553 

นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม ประธานกรรมการบริษัทฯ ทําหนาที่ประธานในที่ประชุม กลาวตอนรับผูถือหุนทุก

ทานและกลาวเปดประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553 และไดแนะนํากรรมการและผูสอบบัญชีที่เขารวมประชุมผูถือหุน

ในครั้งนี้ ประธานฯไดมอบหมายให นพ.อนันต ศิริมงคลเกษม ประธานกรรมการบริหาร เปนเลขานุการในที่ประชุมและเปน

ผูดําเนินการประชุม 

นพ.อนันต ศิริมงคลเกษม เลขานุการฯไดชี้แจงขั้นตอนและวิธีการลงคะแนนเสียงกอนเขาสูระเบียบวาระการ

ประชุมเพื่อใหการประชุมเปนไปดวยความเรียบรอย ดังนี้ 
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1. ณ ตอนลงทะเบียน ผูถือหุนทุกทานจะไดรับบัตรลงคะแนนเสียงในแตละวาระท่ีประชุม  

2. ผูถือหุนแตละรายมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่มี หรือจํานวนหุนที่ไดรับมอบฉันทะมา   

3. สําหรับการลงคะแนนเสียงในแตละวาระ ผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะสามารถลงคะแนนเสียง เห็นดวย หรือไมเห็นดวย 

หรืองดออกเสียง เทากับจํานวนหุนที่ตนถือหรือจํานวนหุนที่รับมอบฉันทะมา   

4. การนับคะแนนเสียง เพื่อความสะดวกจะนับคะแนนเสียงเฉพาะผูถือหุนที่ลงคะแนนเสียง ไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียง

ในแตละวาระ เทานั้น ในกรณีที่ผูถือหุนทานใดที่ลงคะแนนเสียงไมเห็นดวยหรืองดออกเสียง กรุณาแสดงตนโดยการยก

มือเพื่อใหเจาหนาที่ไปขอรับบัตรลงคะแนนเสียง เพื่อนําคะแนนเสียง ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงนั้น มาหักออกจาก

จํานวนเสียงทั้งหมดที่เขารวมประชุมและมีสิทธิในการออกเสียงในวาระน้ันๆ  

ยกเวนระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองพจิารณาเลือกต้ังกรรมการที่ออกตามวาระ จะทําการเก็บใบลงคะแนน ไมเห็นดวย หรือ 

งดออกเสียง กอน และจะขอเก็บใบลงคะแนนของผูที่เห็นดวยทั้งหมดดวย ทั้งนี้จะทําการลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการที

ละทาน เพื่อใหสอดคลองกับแนวทางการจัดการประชุมผูถือหุนที่ดี 

5. สําหรับการเสนอความคิดเห็นหรือเสนอคําถาม กอนลงมติในแตละวาระ จะเปดโอกาสใหผูเขาประชุมซักถามหรือ

แสดงความเห็นในประเด็นที่เก่ียวของกับวาระน้ัน ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอใหทานผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะที่

ตองการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นยกมือ และขอใหแจง ชื่อ-นามสกุล ของทานใหที่ประชุมทราบกอนทุกคร้ัง แลว

จึงเสนอความคิดเห็นหรือคําถาม หากความคิดเห็นหรือคําถามใดไมตรงกับระเบียบวาระน้ันๆ ทางบริษัทฯขอใหเสนอ

หรือถามเม่ือจบระเบียบวาระตาง ๆ แลว 

6. การประกาศผลการลงคะแนน จะมีการประกาศผลการนับคะแนนเสียงพรอมแสดงผลบนจอใหที่ประชุมทราบในแตละ

วาระ สําหรับบัตรลงคะแนนเสียงที่ถูกตอง คือ บัตรที่ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะสามารถกากบาทคะแนนเสียงลงใน

ชองเห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง เพียงอยางใดอยางหน่ึงเทานั้น และลงช่ือผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะลงใน

บัตรลงคะแนนเสียงดังกลาว  สําหรับผูถือหุนทานใดที่ไมมีการลงชื่อของผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะ หรือกากบาท

คะแนนเสียงลงในชองเห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง มากกวา 1 ชอง จะถือวาเปนบัตรเสีย หากผูถือหุนหรือ

ผูรับมอบฉันทะกากบาทผิด สามารถยกเลิกแลวกากบาทใหมได โดยเซ็นชื่อกํากับไว จึงจะถือวาเปนบัตรลงคะแนน

เสียงที่ถูกตอง และเพื่อความโปรงใส เลขานุการฯไดเชิญผูถือหุน 1 ทาน  คือ คุณอมรรัตน หอมพะวงษ อาสาสมัครเขา

รวมเปนสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง 

เลขานุการฯจึงขอใหที่ประชุมเร่ิมพิจารณาเร่ืองตางๆตามระเบียบวาระการประชุมตามลําดับ ดังตอไปนี้    

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2552 

เลขานุการฯไดแจงวา บริษัทฯไดจัดสงรายการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2552 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 29 

เมษายน 2552 ใหกับผูถือหุนทุกทานพรอมกับหนังสือเชิญประชุม และไดเผยแพรไวในเว็บไซตของบริษัทฯ เพื่อใหผูถือหุน

พิจารณาลวงหนา หลังจากนั้น เลขานุการฯไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม 
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เม่ือไมมีผูถือหุนทานใดซักถาม เลขานุการฯจึงไดเสนอใหที่ประชุมฯพิจารณาลงมติรับรองรายงานการประชุม

สามัญผูถือหุนประจําป 2552 ซึ่งวาระน้ีจะตองไดคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

หลังจากการนับคะแนนเสร็จส้ินแลว เลขานุการฯ จึงไดแถลงผลจากการนับคะแนนเสียงเปน ดังนี้  

จํานวนหุนที่มารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระน้ี 90,277,783 เสียง     
ลงมติ: เห็นดวย   86,616,883 เสียง   คิดเปนรอยละ 95.94 

 ไมเห็นดวย   0 เสียง   คิดเปนรอยละ 0.00 

 งดออกเสียง 3,660,900 เสียง   คิดเปนรอยละ 4.06 

 บัตรเสีย 0 เสียง   คิดเปนรอยละ 0.00 

หมายเหตุ : ในวาระน้ี มีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิ่มขึ้นจากเวลาเร่ิมประชุม จํานวน 539,309 หุน 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติดวยเสียงขางมากอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2552 เม่ือ

วันที่ 29 เมษายน 2552  

 

วาระที่ 2   รับทราบรายงานผลการดําเนนิงานของบริษัท ประจําป 2552 

เลขานุการฯไดแจงใหที่ประชุมฯทราบวา บริษัทฯไดจัดสงรายงานประจําป 2552 ใหผูถือหุนทุกทานทราบ

ลวงหนาแลว และขอรายงานสรุปผลการดําเนินงานของบริษัทประจําป 2552 ใหผูถือหุนไดรับทราบ ดังนี้ 

บริษัทฯ มีรายไดจากการขายรวม 11,507 ลานบาท เพิ่มขึ้น 511 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 5 บริษัทมี

กําไรสุทธิรวมเทากับ 1,067 ลานบาท หรือกําไรตอหุนเทากับ 8.51 บาท บริษัทฯ มีสินทรัพยรวม 8,166 ลานบาท เพิ่มขึ้น 

667 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 9 บริษัทฯ มีหนี้สินรวม 3,614 ลานบาท ลดลง 103 ลานบาท หรือลดลงคิดเปน

รอยละ 3 บริษัทฯ มีสวนของผูถือหุนรวม 4,552 ลานบาท เพิ่มขึ้น 771 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 20 

หลังจากนั้น เลขานุการฯไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม เม่ือไมมีผูถือหุนทานใดซักถามเพิ่มเติมแลว เลขานุการ

ฯ จึงไดเสนอใหที่ประชุมฯไดรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯประจําป 2552 

มติ  ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯในรอบป 2552   

 

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไร-ขาดทุนประจําป 2552 ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 

เลขานุการฯเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน  ประกอบดวย  งบดุล  งบกําไรขาดทุน  สําหรับป ส้ินสุด

วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และรายงานผูสอบบัญชี ซึ่งผูสอบบัญชีไดรับรองความถูกตองตามที่ควรในสาระตามหลัก การ

บัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งไดจัดสงใหแกผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมนี้แลว หลังจากนั้น เลขานุการฯไดเปดโอกาสใหผูถือ

หุนซักถาม 
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เม่ือไมมีผูถือหุนทานใดซักถาม เลขานุการฯจึงไดเสนอใหที่ประชุมฯพิจารณาลงมติอนุมัติ งบดุล และงบกําไร-

ขาดทุน ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งวาระนี้จะตองไดคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนน 

หลังจากการนับคะแนนเสร็จส้ินแลว เลขานุการฯ จึงไดแถลงผลจากการนับคะแนนเสียงเปน ดังนี้ 

จํานวนหุนที่มารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระน้ี 90,281,783 เสียง     
ลงมติ: เห็นดวย   86,620,483 เสียง   คิดเปนรอยละ 95.94 

 ไมเห็นดวย   0 เสียง   คิดเปนรอยละ 0.00 

 งดออกเสียง 3,660,900 เสียง   คิดเปนรอยละ 4.05 

 บัตรเสีย 400 เสียง   คิดเปนรอยละ 0.00 

หมายเหตุ : ในวาระน้ี มีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระกอน จํานวน 4,000 หุน 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติดวยเสียงขางมากอนุมัติงบการเงินส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งผานการ

ตรวจสอบจากผูสอบบัญชี   

 

วาระที่ 4       พิจารณาการจายเงินปนผลจากผลการดําเนนิงานประจําป 2552 และจัดสรรเงินทุนสํารอง
ตามกฎหมาย 

เลขานุการฯเสนอใหที่ประชุมพิจารณาเร่ืองการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานในป 2552 ซึ่ง

คณะกรรมการบริษัทขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณาเร่ืองการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2552 โดย

เสนอจายเงินปนผลเปนจํานวนเงิน 313,455,250.00 บาท หรือจายในอัตราหุนละ 2.50 บาท โดยจายจากกําไรท่ีไดรับการ

สงเสริมการลงทุน (BOI) ทั้งจํานวน  

การจายเงินปนผลดังกลาวจายใหแกผูถือหุนที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิรับเงินปนผล

ในวันที่ 8 เมษายน 2553 (Record Date) และใหรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวันที่ 9 เมษายน 2553 และกําหนดจายเงินปนผลใน

วันที่ 6 พฤษภาคม 2553  

นอกจากนี้ บริษัทจะจัดสรรเงินทุนสํารองตามกฎหมายเปนจํานวนเงิน 3,901,615.68 บาท (สามลานเกาแสน

หนึ่งพันหกรอยสิบหาบาทหกสิบแปดสตางค) เม่ือหลังจากทําการจัดสรรเงินทุนสํารองแลวจะทําใหบริษัทฯจะมีเงินทุน

สํารองทางกฎหมายเทากับ 140.0 ลานบาท (หนึ่งรอยส่ีสิบลานบาท) ซึ่งจะเทากับรอยละ 10 (สิบ) ของทุนจดทะเบียนของ

บริษัทฯ ตามที่กฎหมายไดกําหนดไว หลังจากนั้น เลขานุการฯไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม 

เม่ือไมมีผูถือหุนทานใดซักถามเพิ่มเติม เลขานุการฯจึงไดเสนอใหที่ประชุมฯพิจารณาลงมติอนุมัติการจายเงินปน

ผล และจัดสรรเงินทุนสํารองตามกฎหมาย ซึ่งวาระนี้จะตองไดคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนน 
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หลังจากการนับคะแนนเสร็จส้ินแลว เลขานุการฯ จึงไดแถลงผลจากการนับคะแนนเสียงเปน ดังนี้ 

จํานวนหุนที่มารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระน้ี 90,281,805 เสียง     
ลงมติ: เห็นดวย   86,620,905 เสียง   คิดเปนรอยละ 95.95 

 ไมเห็นดวย   0 เสียง   คิดเปนรอยละ 0.00 

 งดออกเสียง 3,660,900 เสียง   คิดเปนรอยละ 4.05 

 บัตรเสีย 0 เสียง   คิดเปนรอยละ 0.00 

หมายเหตุ : ในวาระน้ี มีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระกอน จํานวน 22 หุน 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติดวยเสียงขางมากอนุมัติใหจายเงินปนผลเปนจํานวนเงิน  313,455,250.00 บาท  

หรือจายในอัตราหุนละ 2.50 บาท  โดยจายจากกําไรที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน (BOI) ทั้งจํานวน และจัดสรร

เงินทุนสํารองตามกฎหมายจํานวนเงิน 3,901,615.68 บาท ตามที่เสนอ 

 

วาระที่ 5      พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต่องออกตามวาระ 

เลขานุการฯแจงใหที่ประชุมทราบวา ในป 2553 นี้ มีกรรมการบริษัทฯ ที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระ จํานวน 

3 ทาน ดังนี้ 

(1) นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม ตําแหนง   ประธานกรรมการบริษัท  

(2) นายวิรัช ศิริมงคลเกษม ตําแหนง   รองประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผูจัดการ 

(3) นพ.สาธิต กรเณศ  ตําแหนง   ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนของบริษัทฯ ไดดําเนินการพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการ

บริษัทฯ และกรรมการอิสระ ตาม ขั้นตอนการสรรหา ซึ่งหลักเกณฑและวิธีการสรรหา ปรากฏอยูในหมวด “การกํากับดูแล

กิจการที่ดี” ของรายงานประจําปที่ไดจัดสงใหกับผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมในคร้ังนี้ (เอกสารแนบ 2) และ

พิจารณาถึงความเหมาะสม ที่จะเปนประโยชนสูงสุดแกการดําเนินงานของบริษัทฯ ตามองคประกอบของคณะกรรมการ

บริษัทฯประกอบกับคุณสมบัติ ความรูความสามารถ ประสบการณ ความเชี่ยวชาญแลว  

อีกทั้ง บริษัทฯไดประกาศในเว็บไซตของบริษัทฯ เพื่อเชิญใหผูถือหุนเสนอรายช่ือบุคคลที่เห็นวามีคุณสมบัติ

เหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเปนกรรมการ และเม่ือครบกําหนดเวลา ปรากฏวาไมมีการเสนอรายชื่อเขามายังบริษัทฯ 

ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนของบริษัทฯ ซึ่งไมมีกรรมการผูมีสวนไดเสียในกรณีนี้ จึงไดเสนอให 

(1) นายประสิทธิ์  ศิริมงคลเกษม  กลับเขาดํารงตําแหนง ประธานกรรมการบริษัท อีกวาระหน่ึง 

(2) นายวิรัช  ศิริมงคลเกษม  กลับเขาดํารงตําแหนง รองประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผูจัดการ อีกวาระหน่ึง 

(3) นพ.สาธิต  กรเณศ  กลับเขาดํารงตําแหนง ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ อีกวาระหน่ึง 
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รายละเอียดประวัติ ผลงาน และขอมูลของกรรมการทั้ง 3 ทาน ที่เสนอเพื่อแตงต้ังทดแทนกรรมการที่ตองออก

จากตําแหนงตามวาระ ปรากฏตามเอกสารแนบ 4 ที่สงมาพรอมกันนี้ 

ทั้งนี้ กรรมการที่ไดรับการเสนอช่ือกลับเขาดํารงตําแหนงเปน ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ คือ 

นพ.สาธิต  กรเณศ  มีคุณสมบัติเปนกรรมการอิสระตามคํานิยามกรรมการอิสระท่ี บริษัทฯกําหนดไว ซึ่งเทียบเทากับ

ขอกําหนดขั้นตํ่าของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบ 5 หลังจากนั้น เลขานุการฯไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม 

เม่ือไมมีผูถือหุนทานใดซักถาม เลขานุการฯจึงไดเสนอใหที่ประชุมฯพิจารณาลงมติอนุมัติเลือกต้ังกรรมการทีละ

ทาน ซึ่งวาระน้ีจะตองไดคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

(1) นายประสิทธิ์  ศิริมงคลเกษม กลับเขาดํารงตําแหนง ประธานกรรมการบริษัท อีกวาระหน่ึง 

หลังจากการนับคะแนนเสร็จส้ินแลว เลขานุการฯ จึงไดแถลงผลจากการนับคะแนนเสียงเปน ดังนี้ 

จํานวนหุนที่มารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระน้ี 90,287,705 เสียง     
ลงมติ: เห็นดวย   86,282,485 เสียง   คิดเปนรอยละ 95.56 

 ไมเห็นดวย   330,800 เสียง   คิดเปนรอยละ 0.37 

 งดออกเสียง 3,674,020 เสียง   คิดเปนรอยละ 4.07 

 บัตรเสีย 400 เสียง   คิดเปนรอยละ 0.00 

หมายเหตุ : ในวาระน้ี มีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระกอน จํานวน 5,900 หุน 

(2) นายวิรัช  ศิริมงคลเกษม กลับเขาดํารงตําแหนง รองประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผูจัดการ อีกวาระหน่ึง 

หลังจากการนับคะแนนเสร็จส้ินแลว เลขานุการฯ จึงไดแถลงผลจากการนับคะแนนเสียงเปน ดังนี้ 

จํานวนหุนที่มารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระน้ี 90,287,705 เสียง     
ลงมติ: เห็นดวย   86,282,885 เสียง   คิดเปนรอยละ 95.56 

 ไมเห็นดวย   330,800 เสียง   คิดเปนรอยละ 0.37 

 งดออกเสียง 3,674,020 เสียง   คิดเปนรอยละ 4.07 

 บัตรเสีย 0 เสียง   คิดเปนรอยละ 0.00 

 

(3) นพ.สาธิต  กรเณศ   กลับเขาดํารงตําแหนง ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ อีกวาระหน่ึง 

หลังจากการนับคะแนนเสร็จส้ินแลว เลขานุการฯ จึงไดแถลงผลจากการนับคะแนนเสียงเปน ดังนี้ 

จํานวนหุนที่มารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระน้ี 90,287,705 เสียง     
ลงมติ: เห็นดวย   86,282,885 เสียง   คิดเปนรอยละ 95.56 

 ไมเห็นดวย   330,800 เสียง   คิดเปนรอยละ 0.37 

 งดออกเสียง 3,674,020 เสียง   คิดเปนรอยละ 4.07 
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 บัตรเสีย 0 เสียง   คิดเปนรอยละ 0.00 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติดวยเสียงขางมากอนุมัติเลือกต้ังกรรมการท้ัง 3 ทาน กลับเขาดํารงตําแหนงเปน

กรรมการของบริษัทตอไปอีกวาระหน่ึง ดังนี้ 

(1) นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม    กลับเขาดํารงตําแหนง ประธานกรรมการบริษัท  

(2. นายวิรัช ศิริมงคลเกษม     กลับเขาดํารงตําแหนง รองประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผูจัดการ 

(3) นพ.สาธิต กรเณศ             กลับเขาดํารงตําแหนง ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
 

วาระที่ 6  พิจารณาการจายคาตอบแทนกรรมการใหกบักรรมการบริษัทประจําป 2553 

เลขานุการฯไดแจงใหที่ประชุมทราบวา คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนไดพิจารณากล่ันกรอง

อยางละเอียดถึงความเหมาะสมประการตางๆ และมีการเปรียบเทียบอางอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึง

พิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกําไรของบริษัทฯแลว มีความเห็นสมควรใหคงไวในอัตราเดิม

ตามที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนประจําป 2552 จึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณาเร่ืองการจายคาตอบแทนใหกับ

กรรมการประจําป 2553 (เอกสารแนบ 6) ดังนี้ 

คาตอบแทนรายเดือน 

ประธานกรรมการบริษัท    เดือนละ 40,000 บาท 

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  เดือนละ 40,000 บาท 

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ   เดือนละ 35,000 บาท 

กรรมการบริหารหรือกรรมการบริษัท   เดือนละ 35,000 บาท 

โบนัสประจําป 

ปละ 1 เทาของคาตอบแทนรายเดือน 

ทั้งนี้หากกรรมการทานใดเปนลูกจางของบริษัทคงใหไดรับคาตอบแทนรายเดือนและโบนัสประจําปตาม

อัตราท่ีกลาวมาขางตน นอกเหนือจากคาตอบแทนที่ไดรับในฐานะลูกจางของบริษัทฯ 

โบนัสพิเศษ 

– ไมมี – 

หลังจากนั้น เลขานุการฯไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม เม่ือไมมีผูถือหุนทานใดซักถาม เลขานุการฯจึงไดเสนอ

ใหที่ประชุมฯพิจารณาลงมติอนุมัติ การจายคาตอบแทนใหกับกรรมการบริษัทประจําป 2553 ซึ่งวาระน้ีจะตองไดคะแนน

เสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

 

หลังจากการนับคะแนนเสร็จส้ินแลว เลขานุการฯ จึงไดแถลงผลจากการนับคะแนนเสียงเปน ดังนี้ 

จํานวนหุนที่มารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระน้ี 90,289,706 เสียง     
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ลงมติ: เห็นดวย   86,615,906 เสียง   คิดเปนรอยละ 95.93 

 ไมเห็นดวย   0 เสียง   คิดเปนรอยละ 0.00 

 งดออกเสียง 3,673,800 เสียง   คิดเปนรอยละ 4.07 

 บัตรเสีย 0 เสียง   คิดเปนรอยละ 0.00 

หมายเหตุ : ในวาระน้ี มีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระกอน จํานวน 2,001 หุน 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติดวยเสียงขางมากอนุมัติใหจายคาตอบแทนใหกับกรรมการของบริษัทประจําป 2553 

ตามที่เสนอ 

 

 วาระที่ 7 พิจารณาแตงตั้งและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีประจําป 2553 

เลขานุการฯเสนอใหที่ประชุมพิจารณาเร่ืองการแตงต้ังและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีประจําป 2553 ซึ่ง

คณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาตามความเห็นและขอเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบท่ีไดพิจารณากล่ันกรองอยาง

เหมาะสมแลว และเห็นวา บริษัท เอส.เค.แอคเคานแตนท เซอรวสิเซส จํากัด เปนหนวยงานที่มีความนาเช่ือถือ มีผลงานดี 

มีบุคลากรที่เพียงพอ มีความรูความสามารถ และคาตอบแทนมีความเหมาะสมแลว จึงเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือ

หุนเพื่อพิจารณาอนุมัติการแตงต้ังให 

(1) นายอําพล จํานงควัฒน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663 หรือ 

(2) นายนริศ เสาวลักษณสกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5369 หรือ 

(3) นางสาววรรญา พุทธเสถียร ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4387 

จากบริษัท เอส.เค.แอคเคานแตนท เซอรวิสเซส จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทยอยจํานวน 5 

บริษัท ประจําป 2553 ซึ่งนางสาววรรญา พุทธเสถียรเปนผูลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯและบริษัทยอย มาแลว

เปนระยะเวลา 5 ป ต้ังแตป 2548  และอนุมัติคาตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทยอยจํานวน 5 บริษทั 

ประจําป 2553 เปนจํานวนเงินรวม 2,425,700 บาท ซึ่งเทากับป 2552 (ไมรวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม คาสอบทานงบ

ภาษาอังกฤษ และคาใชจายในการเดินทางในการตรวจสอบบัญชีที่ตางจังหวัด) 

ตามขอกําหนดของ ก.ล.ต. ในเร่ืองการเปล่ียนแปลงผูสอบบัญชีทุกรอบระยะเวลาบัญชี 5 ป ซึ่งนางสาววรรญา 

พุทธเสถียร ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4387 จากบริษัท เอส.เค.แอคเคานแตนท เซอรวิสเซส จํากัด เปนผูสอบบัญชีของ

บริษัทฯและบริษัทยอยจํานวน 5 บริษัท มาต้ังแตป 2548-2552 รวม 5 ป จึงครบวาระท่ีจะตองมีการเปล่ียนแปลงผูสอบ

บัญชี เพื่อใหสอดคลองกับขอกําหนดในเรื่องการเปล่ียนแปลงผูสอบบัญชี 
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คาตอบแทนผูสอบบัญชี ป 2553 ป 2552 

คาสอบบัญชีบริษัทฯ 694,000.- 694,000.- 

คาสอบบัญชีบริษัทยอย (5 บริษัท) 1,611,700.- 1,611,700.- 

คาบริการอื่น  120,000.- 120,000.- 

รวม 2,425,700.- 2,425,700.- 

ทั้งนี้ ผูสอบบัญชีที่ไดรับการเสนอช่ือดังกลาว ไมมีความสัมพันธ และ/หรือสวนไดเสียกับบริษัทฯ บริษัทรวม 

บริษัทยอย ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่มีความเก่ียวของกับบุคคลดังกลาว จึงมีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบ 

และแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทฯ (เอกสารแนบ 7) หลังจากนั้น เลขานุการฯไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม  

เม่ือไมมีผูถือหุนทานใดซักถาม เลขานุการฯจึงไดเสนอใหที่ประชุมฯพิจารณาลงมติอนุมัติแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนด

คาตอบแทนผูสอบบัญชีประจําป 2553 ซึ่งวาระน้ีจะตองไดคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนน  

หลังจากการนับคะแนนเสร็จส้ินแลว เลขานุการฯ จึงไดแถลงผลจากการนับคะแนนเสียงเปน ดังนี้ 

จํานวนหุนที่มารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระน้ี 90,291,807 เสียง     
ลงมติ: เห็นดวย   86,611,607 เสียง   คิดเปนรอยละ 95.92 

 ไมเห็นดวย            6,400 เสียง   คิดเปนรอยละ 0.01 

 งดออกเสียง 3,673,800 เสียง   คิดเปนรอยละ 4.07 

 บัตรเสีย 0 เสียง   คิดเปนรอยละ 0.00 

หมายเหตุ : ในวาระน้ี มีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระกอน จํานวน 2,101 หุน 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติดวยเสียงขางมาก อนุมัติใหแตงต้ังบริษัท เอส.เค.แอคเคานแตนท เซอรวิสเซส จํากัด 

โดย นายอําพล จํานงวัฒนผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663 หรือ นายนริศ เสาวลักษณสกุล ผูสอบบัญชีรับ

อนุญาตเลขที่  5369 หรือ นางสาววรรญา พุทธเสถียร ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4387 เปนผูสอบบญัชีของ

บริษัท และอนุมัติคาตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทยอยจํานวน 5 บริษัท ประจําป 2553 เปน

จํานวนเงินรวม 2,425,700 บาท (ไมรวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม คาสอบทานงบภาษาอังกฤษ และคาใชจายในการ

เดินทางในการตรวจสอบบัญชีที่ตางจังหวัด) ตามที่เสนอ 

 

วาระที่ 8  พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนของบริษัทที่ตราไว (Par Value)  
จากเดิมหุนละ 10 บาท เปนหุนละ 1 บาท  

เลขานุการฯเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเปล่ียนแปลงมูลคาหุนของบริษัทที่ตราไว (Par Value) จากเดิม

หุนละ 10 บาท เปนหุนละ 1 บาท เนื่องจากบริษัทจดทะเบียนในกลุมธุรกิจการเกษตรซึ่งบริษัทสวนใหญที่จดทะเบียนใน

หมวดเดียวกันจะมีราคา PAR 1 บาท ดังนั้น เพื่อใหนักลงทุนและนักวิเคราะหสามารถเปรียบเทียบขอมูลการลงทุนไปใน
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แนวทางเดียวกันและเพื่อเสริมสภาพคลองหุนของบริษัทฯ รายละเอียดกอนการเปล่ียนแปลงและหลังการเปล่ียนแปลงมี

ดังนี้ 

กอนการเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนของบริษัทฯที่ตราไว (Par Value) 
- ทุนจดทะเบียน 1,400,000,000 บาท แบงออกเปนหุนสามัญ 140,000,000 หุนๆละ 10.00 บาท 

- ทุนที่ออกและเรียกชําระแลว 1,253,821,000 บาท แบงออกเปนหุนสามัญ 125,382,100 หุนๆละ 10.00 บาท 
หลังการเปล่ียนแปลงมูลคาหุนของบริษัทฯที่ตราไว (Par Value) 
- ทุนจดทะเบียน 1,400,000,000 บาท แบงออกเปนหุนสามัญ 1,400,000,000 หุนๆละ 1.00 บาท 

- ทุนที่ออกและเรียกชําระแลว 1,253,821,000 บาท แบงออกเปนหุนสามัญ 1,253,821,000 หุนๆละ 1.00 บาท 

หลังจากนั้น เลขานุการฯไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม  

คุณปรานี เจษฎาถาวรวงศ ผูถือหุนไดสอบถามถึง การเปล่ียนแปลงมูลคาหุนของบริษัทที่ตราไววานอกจาก

เหตุผลของการเปล่ียนแปลงมูลคาหุนที่ตราไวใหเหมือนกับบริษัทอื่นๆ คือเปล่ียนราคา PAR Value ใหเหลือ 1 บาท แลว

จะสงผลกระทบตอผูถือหุนอยางไร 

นายแพทยอนันต ศิริมงคลเกษม ประธานกรรมการบริหารไดชี้แจงใหผูถือหุนทราบวาการท่ีบริษัทฯจะ

เปล่ียนแปลงมูลคาหุนหรือแตกพารจาก 10 บาท เปน 1 บาท นอกจากจะทําใหมูลคาหุนของบริษัทที่ตราไวเหมือนกับ

บริษัทอื่นๆแลวนั้น ยังเปนการเพ่ิมสภาพคลองของการซื้อขายหุนในตลาดฯซ่ึงนาจะเปนประโยชนกับผูถือหุน สวนในเร่ือง

ของผลกระทบที่จะมีตอหุนที่ผูถือหุนถือนั้นนาจะไมมี เนื่องจากการแตกพารไมมีผลกระทบตอสัดสวนการถือครองหุนของผู

ถือหุน ยกตัวอยางเชน สมมุติวาทานถือหุนอยู 1 หุนๆละ 10 บาท ก็จะกลายเปนวาตอนนี้ทานถือหุนเทากับ 10 หุนๆละ 1 

บาท ซึ่งมูลคาหุนที่ทานถืออยูก็ยังคงเปน 10 บาทอยูเทาเดิม 

เม่ือไมมีผูถือหุนทานใดซักถาม เลขานุการฯจึงไดเสนอใหที่ประชุมฯพิจารณาลงมติอนุมัติการเปล่ียนแปลงมูลคา

หุนของบริษัทฯที่ตราไว (Par Value) จากเดิมหุนละ 10 บาท เปนหุนละ 1 บาท 

หลังจากการนับคะแนนเสร็จส้ินแลว เลขานุการฯ จึงไดแถลงผลจากการนับคะแนนเสียงเปน ดังนี้ 

จํานวนหุนที่มารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระน้ี 90,294,807 เสียง     
ลงมติ: เห็นดวย   86,606,107 เสียง   คิดเปนรอยละ 95.91 

 ไมเห็นดวย   14,900 เสียง   คิดเปนรอยละ 0.02 

 งดออกเสียง 3,673,800 เสียง   คิดเปนรอยละ 4.07 

 บัตรเสีย 0 เสียง   คิดเปนรอยละ 0.00 

หมายเหตุ : ในวาระน้ี มีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระกอน จํานวน 3,000 หุน 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติดวยเสียงขางมาก อนุมัติการเปล่ียนแปลงมูลคาหุนของบริษัทที่ตราไว (Par Value) 

จากเดิมหุนละ 10 บาท เปนหุนละ 1 บาท ตามที่เสนอ 
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วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4. ของบริษัทฯ เพ่ือใหสอดคลอง
กับการเปล่ียนแปลงมูลคาหุนที่ตราไว 

เลขานุการฯเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให

สอดคลองกับการเปล่ียนแปลงมูลคาหุนที่ตราไว จึงจําเปนตองมีการแกไขขอความ ดังนี้ 

กอนการเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนที่ตราไว 
- ทุนจดทะเบียน 1,400,000,000 บาท (หนึ่งพันส่ีรอยลานบาท) 

- แบงออกเปน 140,000,000 หุน (หนึ่งรอยส่ีสิบลานหุน) 

- มูลคาหุนละ 10.00 บาท (สิบบาท) 

- โดยแยกออกเปนหุนสามัญ 140,000,000 หุน (หนึ่งรอยส่ีสิบลานหุน) 

หลังการเปล่ียนแปลงมูลคาหุนที่ตราไว 
- ทุนจดทะเบียน 1,400,000,000 บาท (หนึ่งพันส่ีรอยลานบาท) 

- แบงออกเปน 1,400,000,000 หุน (หนึ่งพันส่ีรอยลานหุน) 

- มูลคาหุนละ 1.00 บาท (หนึ่งบาท) 

- โดยแยกออกเปนหุนสามัญ 1,400,000,000 หุน (หนึ่งพันส่ีรอยลานหุน) 

หลังจากนั้น เลขานุการฯไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม เม่ือไมมีผูถือหุนทานใดซักถาม เลขานุการฯจึงไดเสนอ

ใหที่ประชุมฯพิจารณาลงมติอนุมัติแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4. ของบริษัทฯ เพื่อใหสอดคลองกับการ

เปล่ียนแปลงมูลคาหุนที่ตราไว 

หลังจากการนับคะแนนเสร็จส้ินแลว เลขานุการฯ จึงไดแถลงผลจากการนับคะแนนเสียงเปน ดังนี้ 

จํานวนหุนที่มารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระน้ี 90,294,807 เสียง     
ลงมติ: เห็นดวย   86,606,107 เสียง   คิดเปนรอยละ 95.91 

 ไมเห็นดวย   14,900 เสียง   คิดเปนรอยละ 0.02 

 งดออกเสียง 3,673,800 เสียง   คิดเปนรอยละ 4.07 

 บัตรเสีย 0 เสียง   คิดเปนรอยละ 0.00 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติดวยเสียงขางมากอนุมัติแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให

สอดคลองกับการเปล่ียนแปลงมูลคาหุนที่ตราไว ตามที่เสนอ 

 

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับ ขอ 4. ของบริษัท เพ่ือใหสอดคลองกับการ
เปล่ียนแปลงมูลคาหุนที่ตราไว 

เลขานุการฯเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ ขอ 4. ของบริษัทฯ เพื่อใหสอดคลองกับ

การเปล่ียนแปลงมูลคาหุนที่ตราไว จึงจําเปนตองมีการแกไขขอความ ดังนี้ 
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จากเดิม หุนของบริษัทเปนหุนสามัญ มีมูลคาหุนละ 10.00 บาท บริษัทอาจออกหุนบุริมสิทธิ์ หุนกู หุนกูที่อาจจะ

แปรสภาพเปนหุนสามัญ และ หลักทรัพยอื่นใด ตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

หุนบุริมสิทธิ์ (ถามี) ใหแปรสภาพเปนหุนสามัญได โดยใหผูถือหุนบุริมสิทธิ์ย่ืนคําขอแปลงหุนตอบริษัท

ตามแบบที่บริษัทกําหนดพรอมทั้งใหเวนคืนใบหุนเดิม 

แกไขเปน หุนของบริษัทเปนหุนสามัญมีมูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท บริษัทอาจออกหุนบุริมสิทธิ์ หุนกู หุนกูที่

อาจจะแปลงสภาพเปนหุนสามัญ และ หลักทรัพยอื่นใด ตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย หุนบุริมสิทธิ์ (ถามี) ใหแปลงสภาพเปนหุนสามัญได โดยใหผูถือหุนบุริมสิทธิ์ย่ืน คําขอแปลง

สภาพหุนตอบริษัทตามแบบที่บริษัทกําหนด พรอมใหเวนคืนใบหุนเดิม 

หลังจากนั้น เลขานุการฯไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม เม่ือไมมีผูถือหุนทานใดซักถาม เลขานุการฯจึงไดเสนอ

ใหที่ประชุมฯพิจารณาลงมติอนุมัติแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ ขอ 4. ของบริษัทฯ เพื่อใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงมูลคา

หุนที่ตราไว 

หลังจากการนับคะแนนเสร็จส้ินแลว เลขานุการฯ จึงไดแถลงผลจากการนับคะแนนเสียงเปน ดังนี้ 

จํานวนหุนที่มารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระน้ี 90,294,807 เสียง     
ลงมติ: เห็นดวย   84,164,407 เสียง   คิดเปนรอยละ 93.21 

 ไมเห็นดวย   2,337,300 เสียง   คิดเปนรอยละ 2.59 

 งดออกเสียง          3,793,100 เสียง   คิดเปนรอยละ 4.20 

 บัตรเสีย 0 เสียง   คิดเปนรอยละ 0.00 

 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติดวยเสียงขางมาก อนุมัติแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ ขอ 4. ของบริษัทฯ เพื่อใหสอดคลอง

กับการเปล่ียนแปลงมูลคาหุนที่ตราไว ตามที่เสนอ 

 

 วาระที่ 11     พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ      

- ไมมี -   

เลขานุการฯ ไดแจงตอที่ประชุมฯ วาไดดําเนินการประชุมมาครบทุกระเบียบวาระแลว จึงเปดโอกาสใหผูถือหุน

เสนอความเห็นหรือสอบถามเร่ืองอื่น ๆ ได และมีผูถือหุนแสดงความเห็นและสอบถาม โดยสรุปไดดังนี้ 

ผูถือหุนรายยอยไดสอบถามเก่ียวกับบริษัทวาผลิตภัณฑที่จําหนายนั้นเปนผลิตภัณฑประเภทเนื้อไก แตจาก

รายงานประจําปหนา 21 ปรากฏวาการสงออกไกไปยังตางประเทศ โดยเฉพาะประเทศญี่ปุนมีแนวโนมที่ลดลงสวนยอด

สงออกไปสหภาพยุโรปมีแนวโนมคงท่ี ดังนั้นจึงขอเรียนถามทางบริษัทวาไดมีการนําขอมูลเหลานี้ไปวิเคราะห หรือวางแผน

ในการแขงขันในตลาดการสงออกหรือไม และแนวโนมการสงออกไกในป 2553 เปนอยางไร และในชวงสภาวะเศรษฐกิจ

เปนเชนนี้ จะมีผลกระทบตอการสงออกหรือการดําเนินธุรกิจของบริษัทมากนอยเพียงใด  
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นายแพทยอนันต ศิริมงคลเกษม ประธานกรรมการบริหารไดชี้แจงวาทางบริษัทฯไดรับทราบขอมูลนี้จากทาง

สมาคมผูผลิตไกเพื่อสงออกไทยเปนอยางดี และไดมีการนําขอมูลการสงออกไกของทั้งประเทศ มาพิจารณาเทียบผลการ

ดําเนินงานของบริษัทฯและใชในการวางแผนธุรกิจของบริษัทฯ ไดชี้แจงเพิ่มเติมวา แมวาปริมาณการสงออกไปญี่ปุนจะมี

แนวโนมลดลง แตสินคาเน้ือไกเปนสินคาโปรตีนที่มีราคาถูกที่สุด ถาเปรียบเทียบกับราคาเนื้อสัตวที่ใหโปรตีนไมวาจะเปน

หมู เนื้อ เพราะฉะน้ัน สภาวะทางเศรษฐกิจที่จะมีปญหาอยูในขณะน้ี สินคาเนื้อไกก็ยังคงสามารถที่จะจําหนายไดดีเม่ือ

เปรียบเทียบกับสินคาโปรตีนชนิดอื่นๆ  สวนการท่ีบริษัทไดมีการรวมทุนกับ บริษัท นิชิเร ฟูด อิงค ของประเทศญี่ปุน ซึ่งเปน

บริษัทที่มีสวนแบงการตลาดทางดานสินคาแปรรูปปรุงสุกที่ทําจากเนื้อไกสูงเปนอันดันหนึ่งของญี่ปุน จะชวยใหผลดีตอการ

ดําเนินงานของบริษัทฯ 

ผูถือหุนรายยอยไดสอบถามเพิ่มเติมวาทางบริษัทมีสวนแบงการตลาดประมาณก่ีเปอรเซ็นตจากผูสงออกไก

ทั้งหมด และอยูในลําดับที่เทาไร 

นายแพทยอนันต ศิริมงคลเกษม ประธานกรรมการบริหารไดชี้แจงวาทางบริษัทมีสวนแบงการตลาดอยูที่

ประมาณรอยละ 10 ของยอดสงออกไกทั้งหมดซึ่งอยูในลําดับที่ 4 - 5  

ผูถือหุนรายยอยไดสอบถามเพิ่มเติมวาทางบริษัทมีแนวโนมที่จะแยงชิงสวนแบงการตลาดขึ้นไปอยูในลําดับที่ 2 

บางไหม และจะมีกลยุทธที่จะสามารถครองสวนแบงการตลาดใหเพิ่มขึ้นไดอยางไร 

นายแพทยอนันต ศิริมงคลเกษม ประธานกรรมการบริหารไดชี้แจงวาบริษัทมีแผนธุรกิจและเปาหมายเพื่อที่จะ

เพิ่มสวนแบงการตลาด และจากการที่บริษัทไดรวมทุนกับบริษัทตางชาตินาจะเปนกลยุทธที่นาจะทําใหบริษัทสามารถมี

สวนแบงการสงออกเปน 1 ใน 3 ของผูสงออกเนื้อไกไทยในอีก 2-3 ปขางหนา 

ผูถือหุนรายยอยไดสอบถามเพิ่มเติมวาภาวะความเส่ียงทางดานการปองกันโรคระบาดของทางบริษัทมีแนวโนม

เปนอยางไร เพราะรูสึกวาพอมีการเกิดโรคระบาดหลายๆโรคพรอมๆกันนั้นทําใหเกิดความเสียหายเปนจํานวนมาก และ

ทางบริษัทไดมีการดําเนินการปองกันไวเปนอยางไร 

นายแพทยอนันต ศิริมงคลเกษม ประธานกรรมการบริหารไดชี้แจงวาการดําเนินธุรกิจของบริษัทนั้นเปนการผลิต

และเล้ียงไกแบบครบวงจรทั้งหมด ซึ่งจะเห็นไดวาทางบริษัทมีการลงทุนคอนขางสูง เพื่อจะควบคุมการผลิตใหไดคุณภาพ

ตามที่ประเทศผูนําเขากําหนด ดังนั้นบริษัทจึงมีนโยบายในการเล้ียงไกจากฟารมของบริษัทเองทั้งหมด โดยใชระบบการ

เล้ียงไกที่มีมาตราฐานและมีการปองกันโรคระบาดสัตวอยางเขมงวดที่เรียกวา BIO SECURITY เพื่อไมใหเกิดการปนเปอน

หรือโรคระบาดสัตวในฟารมเล้ียงไกของบริษัท 

ผูถือหุนรายยอยไดสอบถามเพิ่มเติมวาทางบริษัทมีแนวโนมที่จะพาผูถือหุนไปเย่ียมชมกิจการบางไหมครับ 

นายแพทยอนันต ศิริมงคลเกษม ประธานกรรมการบริหารไดชี้แจงวาเคยมีการพาผูถือหุนไปเย่ียมชมกิจการอยู 

แตเนื่องจากการเกิดสภาวะโรคระบาดสัตวในชวง 4-5 ปที่ผานมา บริษัทจึงจําเปนตองงดนโยบายในการพาบุคคลภายนอก

เย่ียมชมฟารมเล้ียงไกของบริษัทก็เพื่อที่จะปองกันเร่ืองของโรคระบาดตางๆ ที่อาจจะแพรเขาไปในฟารมได 
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คุณจรินทร อัชชโคสิต ผูถือหุนไดสอบถามเก่ียวกับคําวาระบบ compartment ที่บริษัทไดใชระบบนี้อยูวาเปน

ระบบอยางไร 

นายแพทยอนันต ศิริมงคลเกษม ประธานกรรมการบริหารไดชี้แจงวาระบบ compartment เปนระบบที่ทาง

สมาคมผูผลิตไกเพื่อสงออกไทยไดรวมกันคิดขึ้นหลังจากเกิดไขหวัดนกระบาดในประเทศไทย เพราะไขหวัดนกไมไดมีการ

ระบาดทั้งประเทศ ตัวอยางเชน เม่ือที่มีไขหวัดนกจะพบวาจะเปนการเกิดการระบาดเปนพื้นที่เฉพาะ เชน จังหวัดหนองคาย

หรือจังหวัดเชียงราย เพียงแคจังหวัดเดียว ซึ่งไมไดเกิดการระบาดไขหวัดนกทั้งประเทศไทย ซึ่งทําใหกระทบกับยอดการ

สงออกไกทั้งหมดได จึงเปนสาเหตุที่ทําใหตองคิดระบบที่สามารถสรางความเชื่อม่ันใหกับประเทศผูนําเขา ซึ่งระบบ 

compartment เปนระบบท่ีควบคุมการผลิตและเล้ียงไกที่จะทําใหผูนําเขาม่ันใจไดวา กระบวนการผลิตต้ังแตตนทางจะไม

มีโรคติดตอไปถึงปลายทาง ดังนั้น จึงตองมีการควบคุมอยางเขมงวดต้ังแตโรงงานอาหารสัตว และฟารมเล้ียงไก และเม่ือ

การขนสงไกมาที่โรงงานชําแหละ และตองสามารถทําใหเห็นไดอยางชัดเจนวาไมมีการปนเปอนใดๆ  

คุณพรเลิศ พระประเสริฐ ผูถือหุนไดสอบถามเก่ียวกับรายงานประจําปหนา 99 เร่ือง มูลคาทรัพยสิน หนี้สิน 

รายได และผลกําไร(ขาดทุน)ของบริษัทรวม วาระบุเปนป 2552 ทั้งสองตาราง ซึ่งผมคิดวานาจะมีอันใดอันหนึ่งเปนของป 

2551 และคําถามตอไปคือการที่ผมไดดูจากงบดุล ผมเห็นวาบริษัทมีหนี้จากสถาบันการเงินประมาณ 1,500 ลานบาท 

แลวก็มีหนี้จากการกูยืมเงินกรรมการประมาณ 1,500 ลานบาท พบวาดอกเบ้ียเงินกูจากรรมการมีอัตราสูงกวาดอกเบี้ย

จากสถาบันการเงิน จึงขอเรียนถามทางบริษัทวามีขอจํากัดอะไรที่ไมกูเงินจากสถาบันการเงินหรือไม และคําถามตอไปคือ

จากงบการเงินของบริษัทจะเห็นไดวากําไรสวนใหญนั้นมาจากอาหารสัตว และไกชําแหละ/แปรรูป เพราะฉะนั้นกําไรที่

ไดมาจากการอาหารสัตวนั้น ผมเขาใจวาคงตองขึ้นอยูกับวัตถุดิบอาหารสัตวเปนสําคัญ จึงขอเรียนถามถึงสถานการณ

ภาวะราคาวัตถุดิบอาหารสัตวในปนี้วาเปนอยางไรบาง จะตํ่าเหมือนเดิมหรือวาจะมีแนวโนมสูงขึ้นอยางไรครับ 

นายธีระศักด์ิ เปยมสุภัคพงศ ผูจัดการฝายตรวจสอบภายในไดชี้แจงถึงรายงานประจําปหนา 99 วาเปนการพิมพ

ป พ.ศ. ผิดในตารางมูลคาทรัพยสิน หนี้สิน รายได และผลกําไร(ขาดทุน)ของบริษัทรวม ซึ่งที่ถูกตองคือตารางดานลาง

จะตองเปนป 2551 

นายแพทยอนันต ศิริมงคลเกษม ประธานกรรมการบริหารไดชี้แจงในเร่ืองของเงินกูยืมจากกรรมการที่ไดรับมติ

จากผูถือหุนเม่ือป 2552 ซึ่งเปนเงินกูระยะยาวและไมมีหลักประกันวา บริษัทไมไดมีปญหาใดๆในการกูเงินกับสถาบัน

การเงิน และไดอธิบายเพิ่มเติมวา บริษัทเร่ิมมีการใชเงินกูยืมกรรมการฯหลังจากที่เกิดไขหวัดนกระบาดในประเทศไทย ซึ่ง

กอนที่จะขออนุมัติจากผูถือหุนเม่ือป 2552 บริษัทไดเคยปรึกษากับสถาบันการเงินเพื่อขอความเห็นในเร่ืองการใชเงินกูยืม

กรรมการฯ พบวา การที่บริษัทฯมีเงินกูจากกรรมการฯทําใหทางสถาบันการเงินใหความเชื่อม่ันในการบริหารงานเพิ่มขึ้น 

อีกทั้งยังทําใหบริษัทฯสามารถตอรองอัตราดอกเบ้ียกับสถาบันการเงินที่จะปลอยกูใหกับบริษัทไดคอนขางถูก จะเห็นได

จาก ตนทุนทางการเงินโดยรวมของบริษัทในป 2551 และ 2552 นั้นจะไมคอยแตกตางกันซึ่งอยูที่ประมาณรอยละ 4 และ

สําหรับคําถามสุดทายเร่ืองของราคาตนทุนวัตถุดิบอาหารสัตว  ทานผูถือหุนสามารถติดตามแนวโนมราคาวัตถุดิบอาหาร

สัตว เชน ขาวโพดและถ่ัวเหลือง ไดจากหนังสือพิมพบางฉบับซ่ึงจะมีรายละเอียดราคาตลาดของตนทุนวัตถุดิบอาหารสัตว 

และภาวะสินคาการเกษตรใหติดตาม สวนแนวโนมของราคาขาวโพดในปนี้นาจะสูงขึ้นถาเทียบกับปที่แลว ในป 2551 

ราคาเฉล่ียจะอยูที่ 7 บาท ถึง 7 บาทกวาๆ สวนในปนี้ต้ังแตตนปมาจนถึงปจจุบันราคาก็จะอยูที่ 9 บาทกวาๆ  
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คุณจรินทร อัชชโคสิต ผูถือหุนไดสอบถามเพิ่มเติมถึงงบการเงินในรายงานประจําปหนา 77 วารายไดอื่นๆของ

บริษัทนั้นมาจากอะไร และในสวนของงบการเงิน หนาที่ 109 คาเส่ือมพันธุ และการขายไกพอแมพันธุหรือปูยาพันธุปลด

ระวาง ซึ่งอยากรูวามีการต้ังคาเส่ือมอยางไร 

นายธีระศักด์ิ  เปยมสุภัคพงศ ผูจัดการฝายตรวจสอบภายในไดชี้แจงวาในรายไดอื่นๆในป 2552 นั้นมาจากการท่ี

บริษัทฯไดมีการรับคืนภาษีกากถ่ัวเหลืองประมาณ 24.19 ลานบาทเปนสวนใหญ และในสวนของคาเส่ือมพันธุ คือเร่ิมแรก

ต้ังแตที่เราเล้ียงไกเขามาวันแรกจนถึงวันที่จะเร่ิมออกไขซึ่งจะเรียกวางานระหวางเล้ียง และเม่ือไกอายุประมาณ 25 

สัปดาห คือเปนระยะท่ีไกเร่ิมไขแลว จึงจะเร่ิมคิดคาเส่ือมพันธุ โดยมีการคิดออกมาเปนเดือนๆ ตามตารางการคํานวณคา

เส่ือมพันธุมาตราฐาน ในสวนของการขายไกพอแมพันธุปลดระวาง คือ การปลดไกพันธุเม่ืออายุประมาณ 60-65 สัปดาห 

และในกรณีที่มีการขายไกปลดระวางขึ้นและยังมีคาเส่ือมพันธุคางอยู จะมีการหักผลตางเพื่อคํานวณกําไรหรือขาดทุนจาก

การขายไกพันธุปลดระวางแลวแตกรณี เชน กรณีที่เปนกําไรคือรายไดจากการขายไกปลดระวางสูงกวาคาเส่ือมพันธุที่ถูก

หักไว       

  เม่ือไมมีผูถือหุนซักถาม หรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม  ประธานฯจึงกลาวปดการประชุมและขอบคุณผูถือหุนทุก

ทานที่ไดใหความไววางใจและใหการสนับสนนุตอกิจการของบริษัทฯตลอดมา  

ปดประชุม เวลา 10.45 น. 

 อนึ่ง หลังจากเร่ิมการประชุมเม่ือเวลา 09.30 น. ไดมีผูถือหุนทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเขาประชุมเพิ่มขึ้น โดยมีผู

ถือหุนมาประชุมรวมทั้งส้ิน 143 ราย โดยมาประชุมดวยตนเอง 93 ราย และรับมอบฉันทะ 50 ราย รวมเปนจํานวนหุน

ทั้งส้ิน 90,294,907 หุน คิดเปนรอยละ 72.02 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 

นส. จุฑามาส อิงโพธิ์ชัย  

ผูบันทึกรายงานการประชุม  

 

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

                  (นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม) 

              ประธานที่ประชุม 

 

ลงนาม ............................................ ประธานกรรมการบริหาร 

             (นพ.อนันต ศิริมงคลเกษม) 

         กรรมการและเลขานุการที่ประชุม 


