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รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2552 

บริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) 

วันที่ 29 เมษายน 2552 เวลา 9.35 น. ณ. หองประชุมบริษัท ช้ัน M อาคารจีเอฟพีที  

118 หมู 4 ถนนพระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150 

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

1. นายประสิทธิ์ ศิรมิงคลเกษม ประธานกรรมการบริษทั 

กรรมการผูเขารวมประชุม 

2. นายวิรัช ศิรมิงคลเกษม รองประธานกรรมการบริษทัและกรรมการผูจดัการ 

3. นพ.อนันต ศิรมิงคลเกษม ประธานกรรมการบริหาร 

4. นพ.สาธติ กรเณศ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ 

5. นายปารเมศ เหตระกูล กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ 

6. นายธนาธิป พิเชษฐวณิชยโชค กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ 

7. นางสมสิริ อิงโพธิ์ชัย กรรมการบริหาร 

8. นส.วรรณ ี ศิรมิงคลเกษม กรรมการบริษทั 

9. นายสุจิน ศิรมิงคลเกษม กรรมการบริษทั 

 

  1.   นส.วรรญา พุทธเสถียร  

ผูสอบบัญชีเขารวมประชุม 

 

ในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2552 ณ เร่ิมเปดประชุม เวลา 9.35 น. มีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะแทน

ผูถือหุนเขารวมการประชุมรวมจํานวนทั้งส้ิน 105 ราย       โดยมาประชมุดวยตัวเอง 58 ราย    และรับมอบฉันทะ 47 ราย 

เริ่มการประชุม 

รวมจํานวนหุนทั้งส้ิน 89,120,938 หุน คิดเปนรอยละ 71.08 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด ของบริษัทฯ จํานวน

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

2535 และขอบังคับของบริษัทฯ จึงขอเปดการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2552 

นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม ประธาน กรรมการบริษัทฯ ทําหนาที่ประธาน ในที่ประชุม กลาว ตอนรับผูถือหุนทุก

ทานและกลาวเปดประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2552 และไดแนะนํากรรมการและผูสอบบัญชีที่เขารวมประชุมผูถือหุน

ในคร้ังนี้ ประธานฯไดมอบหมายให นพ.อนันต ศิริมงคลเกษม ประธานกรรมการบริหาร เปนเลขานุการในที่ประชุมและเปน

ผูดําเนินการประชุม 

นพ.อนันต ศิริมงคลเกษม เลขานุการฯไดชี้แจงขั้นตอนและวิธีการลงคะแนนเสียงกอนเขาสูระเบียบวาระการ

ประชุมเพื่อใหการประชุมเปนไปดวยความเรียบรอย ดังนี้ 

1. ผูถือหุนทุกทานจะไดรับบัตรลงคะแนนเสียงในแตละวาระที่ประชุม ณ ตอนลงทะเบียน 

2. ผูถือหุนรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่มี หรือที่ไดรับมอบฉันทะมา   
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3. การลงคะแนนเสียง ผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะ สามารถลงคะแนนเสียง เห็นดวย หรือไมเห็นดวย หรืองดออก

เสียง ในแตละวาระเทากับจํานวนหุนที่ตนถือหรือรับมอบฉันทะมา   

4. การนับคะแนนเสียง จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผูถือหุนที่ลงคะแนนเสียง ไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียงในแตละ

วาระ เทานั้น ในกรณีที่ผูถือหุนทานใดที่ลงคะแนนเสียงไมเห็นดวยหรืองดออกเสียง กรุณาแสดงตนโดยการยกมือ

เพื่อใหเจาหนาที่ไปขอรับบัตรลงคะแนนเสียง เพื่อ นําคะแนนเสียง ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ดังกลาวมาหัก

ออกจากจํานวนเสียงทั้งหมดที่เขารวมประชุมและมีสิทธิในการออกเสียงในวาระนั้นๆ สวนที่เหลือจะถือวาเปน

คะแนนเสียง เห็นดวย สําหรับวาระนั้นๆ   

a. ขอยกเวนสําหรับระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ จะเก็บใบ

ลงคะแนน ไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียง กอนและจะเก็บใบลงคะแนนของผูที่เห็นดวยทั้งหมดดวย โดย

ใหลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการทีละบุคคล เพื่อใหสอดคลองกับ แนวทางการจัดการประชุมผูถือหุนที่ดี 

5. การเสนอความคิดเห็นหรือเสนอคําถามในแตละวาระ กอนลงมติในแตละวาระ  จะเปดโอกาสใหผูเขาประชุม

ซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่เก่ียวของกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอใหทานผูถือหุนหรือ

ผูรับมอบฉันทะที่ตองการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นยกมือ และเม่ือประธานฯอนุญาตแลว กรุณา  แจง ชื่อ-

นามสกุล ใหที่ประชุมทราบกอนทุกคร้ัง แลวจึงเสนอความคิดเห็นหรือคําถาม โดยถาเปนความคิดเห็นหรือ

คําถามที่ไมตรงกับระเบียบวาระนั้นๆ ทางบริษัทฯขอใหเสนอหรือถามเม่ือจบระเบียบวาระตาง ๆ แลว 

6. การประกาศผลการลงคะแนน จะมีการประกาศผลการนับคะแนนเสียงใหที่ประชุมทราบในแตละวาระ สําหรับ

บัตรลงคะแนนเสียงที่ถูกตอง คือ บัตรที่ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะสามารถกากบาทคะแนนเสียงลงในชองเห็น

ดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง เพียงอยางใดอยางหนึ่งเทานั้น และลงชื่อผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะลงในบัตร

ลงคะแนนเสียงดังกลาว  สําหรับผูถือหุนทานใดที่ไมมีการลงชื่อของผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะ หรือกากบาท

คะแนนเสียงลงในชองเห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง มากกวา 1 ชอง จะถือวาเปนบัตรเสีย หากผูถือหุน

หรือผูรับมอบฉันทะกากบาทผิด สามารถยกเลิกแลวกากบาทใหมได โดยเซ็นชื่อกํากับไว  จึงจะถือวาเปนบัตร

ลงคะแนนเสียงที่ถูกตอง สําหรับทานผูถือหุนที่เห็นดวยกับวาระนั้น ๆ ผูถือหุนไมตองแสดงตนเพื่อความสะดวก

ในการนับคะแนนเสียงและเพื่อความโปรงใส รายละเอยีดการนับคะแนนเสียงจะมีการแสดงผลที่จอของหอง

ประชุมดวย และเลขานุการฯไดเชิญผูถือหุน 1 ทาน  คือ คุณขวัญชัย เพชรนอย  อาสาสมัครเขารวมเปนสักขี

พยานในการนับคะแนนเสียง 

เลขานุการฯจึงขอใหที่ประชุมเร่ิมพิจารณาเร่ืองตางๆตามระเบยีบวาระการประชมุตามลําดับ ดังตอไปนี้    

 

วาระที่ 1

เลขานุการฯไดแจงวา บริษัทฯไดจัดสงรายการประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2552 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 29 

มกราคม 2552ใหกับผูถือหุนทุกทานพรอมกับหนังสือเชิญประชุม และไดเผยแพรไวในเว็บไซตของบริษัทฯ เพื่อใหผูถือหุน

พิจารณาลวงหนา หลังจากนั้น เลขานุการฯไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม 

  พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2552 
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เม่ือไมมีผูถือหุนทานใดซักถาม เลขานุการฯจึงไดเสนอใหที่ประชุมฯพิจารณาลงมติรับรองรายงานการประชุม

วิสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2552 ซึ่งวาระนี้จะตองไดคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

หลังจากการนับคะแนนเสร็จส้ินแลว เลขานุการฯ จึงไดแถลงผลจากการนับคะแนนเสียงเปน ดังนี้  

จํานวนหุนที่มารวมประชุมในวาระนี้ 89,166,938 เสียง     

จํานวนหุนที่ไมมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ 0 เสียง     

จํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ 89,166,938 เสียง     

ลงมติ: เห็นดวย   89,166,938 เสียง   คิดเปนรอยละ 100.00 

 ไมเห็นดวย   0 เสียง   คิดเปนรอยละ 0.00 

 งดออกเสียง 0 เสียง   คิดเปนรอยละ 0.00 

 บัตรเสีย 0 เสียง   คิดเปนรอยละ 0.00 

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิ่มขึ้นจากเวลาเร่ิมประชุม จํานวน 46,000 หุน 

 

มติ

เม่ือวันที่ 29 มกราคม 2552  

  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันท รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2552  

 

วาระที่ 2   

เลขานุการฯไดแจงใหที่ประชุมฯทราบวา บริษัทฯได จัดสงรายงานประจําป 2551 ใหผูถือหุนทุกทานทราบ

ลวงหนาแลว และขอรายงานสรุปผลการดําเนินงานของบริษัทประจําป 2551 ใหผูถือหุนไดรับทราบ ดังนี้ 

รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําป 2551 

ผลการดําเนินงานในป 2551 บริษัทฯ มีสินทรัพยรวม 7,499 ลานบาท เพิ่มขึ้น 1,249 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นคิ ด

เปนรอยละ 20 โดยเปนการเพิ่มขึ้นจากการซื้อทรัพยสิน 563 ลานบาท เนื่องจากบริษัทมีการขยายกําลังการผลิตในสวน

ของโรงงานแปรรูปเนื้อไก ฟารมเล้ียงไกปูยาพันธุ และโรงงานอาหารสัตว และเพิ่มขึ้นจากสินคาคง เหลือประเภทวัตถุดิบอีก

ประมาณ 625 ลานบาท บริษัทฯ มีหนี้สินรวม 3,717 ลานบาท เพิ่มขึ้น 264 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 7 บริษัทฯ 

มีสวนของผูถือหุนรวม 3,781 ลานบาท เพิ่มขึ้น 984 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 35 โดยเพิ่มขึ้นจากกําไรสะสม 

บริษทัฯ มีรายไดจากการขายรวม 10,996 ลานบาท เพิ่มขึ้น 2,874 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 35 

เนื่องจากปริมาณการสงออกเนื้อไกแปรรูปในป 2551 เพิ่มขึ้นรอยละ 50 บริษัทมีกําไรสุทธิรวมเทากับ 1,076 ลานบาท หรือ

กําไรตอหุนเทากับ 8.58 บาท เม่ือเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานในปที่แลว บริษัทมีกําไรสุทธิเทากับ 283 ลานบาท หรือ

กําไรตอหุนเทากับ 2.26 บาท ผลการดําเนินงานเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 280 เนื่องจากอัตรากําไรขั้นตนเพิ่มขึ้นจากรอยละ 

11 มาเปนรอยละ 16  

สําหรับภาวะอุตสาหกรรมไกในป 2551 นี้ ปริมาณผลผลิตไกเนื้อรวมของโลกมีประมาณ 71.77 ลานตัน ซึ่ง

เพิ่มขึ้นจากป 2550 รอยละ 5.3 ประเทศไทยผลิตไกเนื้อไดเปนอันดับ 10 ของโลกโดยมีการเล้ียงไกเนื้อรวมทั้งส้ินประมาณ 

924 ลานตัว คิดเปนผลผลิตประมาณ 1.37 ลานตัน ภาวการณตลาดใ นประเทศ ปริมาณการบริโภคในป 2551 จํานวน 

1.36 ลานตัน เพิ่มขึ้นรอยละ 54 เนื่องจากการบริโภคเนื้อไกตอคนเพิ่มขึ้นเปน 15.11 กิโลกรัมตอคนในป 2551 เนื่องจาก
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ราคาที่ถูกวาราคาเนื้อสัตวประเภทอื่น และเปนอาหารที่มีไขมันตํ่าจึงเปนที่นิยมในตลาดอาหารเพื่อสุขภาพ ทําใหความ

ตองการบริโภคผลิตภัณฑเนื้อไกในประเทศสูงขึ้น  

หลังจากนั้น เลขานุการฯไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม เม่ือไมมีผูถือหุนทานใดซักถามเพิ่มเติมแลว เลขานุการ

ฯจึงไดเสนอใหที่ประชุมฯไดรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯประจําป 2551 

 

มติ

 

   ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯในรอบป 2551   

วาระที่ 3  

เลขานุการฯเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน  ประกอบดวย  งบดุล  งบกําไรขาดทุน  สําหรับป ส้ินสุด

วันที่ 31 ธนัวาคม 2551 และรายงานผูสอบบัญชี ซึ่งผูสอบบัญชีไดรับรองความถูกตองตามที่ควรในสาระตามหลัก การ

บัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งไดจัดสงใหแกผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมนี้แลว หลังจากนั้น  เลขานุการฯไดเปดโอกาสใหผูถือ

หุนซักถาม 

พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไร-ขาดทุนส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 

เม่ือไมมีผูถือหุนทานใดซักถาม เลขานุการฯจึงไดเสนอใหที่ประชุมฯพิจารณาลงมติอนุมัติ งบดุล และงบกําไร-

ขาดทุน ส้ินสุดวันที่ 31 ธนัวาคม 2551 ซึ่งวาระนี้จะตองไดคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนน 

หลังจากการนับคะแนนเสร็จส้ินแลว เลขานุการฯ จึงไดแถลงผลจากการนับคะแนนเสียงเปน ดังนี้ 

จํานวนหุนที่มารวมประชุมในวาระนี้ 89,171,038 เสียง     

จํานวนหุนที่ไมมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ 0 เสียง     

จํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ 89,171,038 เสียง     

ลงมติ: เห็นดวย   89,171,038 เสียง   คิดเปนรอยละ 100.00 

 ไมเห็นดวย   0 เสียง   คิดเปนรอยละ 0.00 

 งดออกเสียง 0 เสียง   คิดเปนรอยละ 0.00 

 บัตรเสีย 0 เสียง   คิดเปนรอยละ 0.00 

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระกอน จํานวน 4,100 หุน 

 

มติ

 

  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติ เปนเอกฉันท อนุมัติงบการเ งินส้ินสุดวันที่ 31 ธนัวาคม 2551 ซึ่งผานการ

ตรวจสอบจากผูสอบบัญชี   

วาระที่ 4       

เลขานุการฯเสนอใหที่ประชุมพิจารณาเร่ืองการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานในป 2551 ซึ่ง

คณะกรรมการบริษัทขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณาเร่ืองการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2551 โดย

เสนอจายเงินปนผลเปนจํานวนเงิน  313,455,250.00 บาท  หรือจายในอัตราหุนละ 2.50 บาท  โดยจายจากกําไรที่ไดรับ

การสงเสริมการลงทุน (BOI) ทั้งจํานวน  

พิจารณาการจายเงินปนผลและจัดสรรเงินทุนสํารองตามกฎหมาย 
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การจายเงินปนผลดังกลาวจายใหแกผูถือหุนที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิรับเงินปนผล

ในวันที่ 8 เมษายน 2552 (Record Date) และใหรวบรวมรายชือ่ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวันที่ 9 เมษายน 2552 และกําหนดจายเงินปนผลใน

วันที่ 14 พฤษภาคม 2552 

นอกจากนี้ บริษัทจะจัดสรรเงินทุนสํารองตามกฎหมายไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป จนกวาทุน

สํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งเทากับจํานวนเงิน 29,491,509.44 บาท หลังจากนั้น 

เลขานุการฯไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม 

คุณ ณัฎฐวุฒิ สุดประเสริฐ ผูถือหุนไดสอบถามถึง การจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงานประจําป 2551 อยูที่

รอยละ 53.14 ของกําไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ วาทําไมถึงมากกวานโยบายจายเงินปนผลที่ไมเกินรอยละ 

50 ของกําไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ หลังหักเงินสํารองตางๆทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทไดกําหนดไว 

นายแพทยอนันต ศิรมิงคลเกษม ประธานกรรมการบริหารไดชี้แจงใหผูถือหุนทราบวาคณะกรรมการบริษัทฯ ได

พิจารณาและเห็นสมควรที่จะจายปนผลในอัตราหุนละ 2.50 บาท คิดเปนรอยละ 53.14 ของกําไรสุทธิของงบการเงิน

เฉพาะของบริษัทฯ ในป 2551 เนื่องจากบริษัทฯ มีกําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ ถึง 589.83 ลานบาท และไมมี

ยอดขาดทุนสะสม ประกอบกับบริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจายเงินปนผลได จากนั้นประธานกรรมการไดถามถึงผู

ถือหุนวาอยากจะใหทางบริษัทมีการจายเงินปนผลในจํานวนนอยกวา รอยละ 50 ของกําไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะของ

บริษัทฯ หรือไม ซึ่งทางผูถือหุนก็ตอบป ฏิเสธ และมีความเห็นดวยกับการจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงานในป 2551 ที่

หุนละ 2.50 บาท   

คุณวิทยา ผลวิวัฒน ผูถือหุนไดกลาวขอบคุณคณะกรรมการที่ไดมีการพิจารณาการจายเงินปนผลจากผล

ประกอบการประจําป 2551 ใหผูถือหุนเปนจํานวนเงิน 313,455,250.00 บาท จายใน อัตราหุนละ 2.50 บาท คิดเปนรอย

ละ 53.14 ของกําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ ตามที่ไดเขารวมประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2552   

เม่ือไมมีผูถือหุนทานใดซักถามเพิ่มเติม เลขานุการฯจึงไดเสนอใหที่ประชุมฯพิจารณาลงมติอนุมัติการจายเงินปน

ผล และจดัสรรเงินทุนสํารองตามกฎหมาย ซึ่งวาระนี้จะตองไดคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนน 

หลังจากการนับคะแนนเสร็จส้ินแลว เลขานุการฯ จึงไดแถลงผลจากการนับคะแนนเสียงเปน ดังนี้ 

จํานวนหุนที่มารวมประชุมในวาระนี้ 89,172,147 เสียง     

จํานวนหุนที่ไมมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ 0 เสียง     

จํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ 89,172,147 เสียง     

ลงมติ: เห็นดวย   89,172,147 เสียง   คิดเปนรอยละ 100.00 

 ไมเห็นดวย   0 เสียง   คิดเปนรอยละ 0.00 

 งดออกเสียง 0 เสียง   คิดเปนรอยละ 0.00 

 บัตรเสีย 0 เสียง   คิดเปนรอยละ 0.00 

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระกอน จํานวน 1,109 หุน 
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มติ

 

  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติใหจายเงินปนผลเปนจํานวนเงิน  313,455,250.00 บาท  

หรือจายในอัตราหุนละ 2.50 บาท  โดยจายจากกําไรที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน (BOI) ทั้งจํานวน 

และจัดสรรเงินทุนสํารองตามกฎหมายจํานวนเงิน 29,491,509.44 บาท ตามที่เสนอ 

วาระที่ 5      

นายแพทยสาธติ กรเณศ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคาตอบแทนแจงใหที่ประชุมทราบวา 

ในป 2552 นี้ มีกรรมการบริษัทฯ ที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระ จํานวน 3 ทาน ดังนี้ 

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ 

(1) นายธนาธิป พิเชษฐวณิชยโชค  ตําแหนง กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  

(2) นางสาววรรณ ีศิรมิงคลเกษม   ตําแหนง  กรรมการบริษทัฯ 

(3) นายสุจิน ศิริมงคลเกษม   ตําแหนง  กรรมการบริษัทฯ 

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคาตอบแทนของบริษทัฯ ไดดาํเนนิการพจิารณาคุณสมบตัขิองกรรมการ

บริษทัฯ และกรรมการอสิระ ตาม ขัน้ตอนการสรรหา ซึง่หลักเกณฑและวธิกีารสรรหา  ปรากฏอยูในหมวด “การกํากับดูแล

กิจการที่ดี” ของรายงานประจําปที่ไดจัดสงใหกับผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมในคร้ังนี้ (เอกสารแนบ 2) และ

พิจารณาถึงความเหมาะสม ที่จะเปนประโยชนสูงสุดแกการดําเนินงานของบริษัทฯ ตามองคประกอบของคณะกรรมการ

บริษัทฯประกอบกับคุณสมบัติ ความรูความสามารถ ประสบการณ ความเชี่ยวชาญแลว  

อีกทั้ง บริษัทฯไดประกาศในเว็บไซตของบริษัทฯ เพื่อเชิญใหผูถือหุนเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นวามีคุณสมบัติ

เหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเปนกรรมการ และเม่ือครบกําหนดเวลา ปรากฏวาไมมีการเสนอรายชื่อเขามายังบริษัทฯ 

ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคาตอบแทนของบริษทัฯ ซึง่ไมมกีรรมการผูมีสวนไดเสียในกรณีนี้ จึงไดเสนอให 

(1) นายธนาธิป พิเชษฐวณิชยโชค กลับเขาดํารงตําแหนง กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง 

(2) นางสาววรรณี  ศิริมงคลเกษม    กลับเขาดํารงตําแหนง กรรมการบริษทั อีกวาระหนึ่ง 

(3) นายสุจิน ศิริมงคลเกษม   กลับเขาดํารงตําแหนง กรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง 

รายละเอยีดประวติั ผลงาน และขอมูลของกรรมการทัง้  3 ทาน ที่เสนอเพื่อแตงต้ังทดแทนกรรมการที่ตองออกจาก

ตําแหนงตามวาระ ปรากฏตามเอกสารแนบ 4 ที่สงมาพรอมกันนี้ 

ทั้งนี้ กรรมการที่ไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ คือ นายธนาธิป พิเชษฐวณิชยโชค  มี

คุณสมบตัเิปนกรรมการอสิระตามคํานยิามกรรมการอสิระที่ บริษัทฯกําหนดไว ซึ่งเทียบเทากับขอกําหนดขั้นตํ่าของ

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ดังรายละเอยีดตาม

เอกสารแนบ 5 หลังจากนั้น ประธานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคาตอบแทนไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม 
เม่ือไมมีผูถือหุนทานใดซักถาม ประธานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคาตอบแทนจึงไดเสนอใหที่ประชุมฯ

พิจารณาลงมติอนุมัติเลือกต้ังกรรมการทีละทาน ซึ่งวาระนี้จะตองไดคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและมี

สิทธิออกเสียงลงคะแนน  
(1) นายธนาธิป พิเชษฐวณิชยโชค กลับเขาดํารงตําแหนง กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง 

หลังจากการนับคะแนนเสร็จส้ินแลว เลขานุการฯ จึงไดแถลงผลจากการนับคะแนนเสียงเปน ดังนี้ 

จํานวนหุนที่มารวมประชุมในวาระนี้ 89,172,147 เสียง     
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จํานวนหุนที่ไมมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ 0 เสียง     

จํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ 89,172,147 เสียง     

ลงมติ: เห็นดวย   89,076,646 เสียง   คิดเปนรอยละ 99.89 

 ไมเห็นดวย   85,500 เสียง   คิดเปนรอยละ 0.10 
 งดออกเสียง 1 เสียง   คิดเปนรอยละ 0.00 

 บัตรเสีย 10,000 เสียง   คิดเปนรอยละ 0.01 

 

(2) นางสาววรรณี  ศิริมงคลเกษม    กลับเขาดํารงตําแหนง กรรมการบริษทั อีกวาระหนึ่ง 

หลังจากการนับคะแนนเสร็จส้ินแลว เลขานุการฯ จึงไดแถลงผลจากการนับคะแนนเสียงเปน ดังนี้ 

จํานวนหุนที่มารวมประชุมในวาระนี้ 89,172,149 เสียง     

จํานวนหุนที่ไมมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ 0 เสียง     

จํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ 89,172,149 เสียง     

ลงมติ: เห็นดวย   89,172,148 เสียง   คิดเปนรอยละ 100.00 

 ไมเห็นดวย   0 เสียง   คิดเปนรอยละ 0.00 

 งดออกเสียง 1 เสียง   คิดเปนรอยละ 0.00 

 บัตรเสีย 0 เสียง   คิดเปนรอยละ 0.00 

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระกอน จํานวน 2 หุน 

(3) นายสุจิน ศิริมงคลเกษม   กลับเขาดํารงตําแหนง กรรมการบริษทั อีกวาระหนึ่ง 

หลังจากการนับคะแนนเสร็จส้ินแลว เลขานุการฯ จึงไดแถลงผลจากการนับคะแนนเสียงเปน ดังนี้ 

จํานวนหุนที่มารวมประชุมในวาระนี้ 89,173,149 เสียง     

จํานวนหุนที่ไมมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ 0 เสียง     

จํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ 89,173,149 เสียง     

ลงมติ: เห็นดวย   89,173,049 เสียง   คิดเปนรอยละ 100.00 

 ไมเห็นดวย   0 เสียง   คิดเปนรอยละ 0.00 

 งดออกเสียง 0 เสียง   คิดเปนรอยละ 0.00 

 บัตรเสีย 100 เสียง   คิดเปนรอยละ 0.00 

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระกอน จํานวน 1,000 หุน 

 

มติ

(1) นายธนาธิป พิเชษฐวณิชยโชค  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ  

  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติดวยเสียงขางมากอนุมัติเลือกต้ังกรรมการทั้ง 3 ทาน กลับเขาดํารงตําแหนงเปน

กรรมการของบริษัทตอไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้ 

(2) นางสาววรรณ ี ศิรมิงคลเกษม     กรรมการบริษทั  

(3) นายสุจิน ศิริมงคลเกษม    กรรมการบริษทั  
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วาระที่ 6  

นายแพทยสาธติ กรเณศ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคาตอบแทนไดแจงใหที่ประชุมทราบวา 

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคาตอบแทนไดพิจารณากล่ันกรองอยางละเอียดถึงความเหมาะสมประการตางๆ และมี

การเปรียบเทียบอางอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทาง

ผลกําไรของบริษัทฯแลว มีความเห็นสมควรใหคงไวในอัตราเดิมตามที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนประจําป 2551 จึง

ของเสนอใหที่ประชุมพิจารณาเร่ืองการจายคาตอบแทนใหกับกรรมการประจําป 2552 (เอกสารแนบ 6) ดังนี้ 

พิจารณาการจายคาตอบแทนใหกับกรรมการประจําป 2552 

ประธานกรรมการบริษทั    เดือนละ 40,000 บาท 

คาตอบแทนรายเดือน 

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ  เดือนละ 40,000 บาท 

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ  เดือนละ 35,000 บาท 

กรรมการบริหารหรือกรรมการบริษทั   เดือนละ 35,000 บาท 

ปละ 1 เทาของคาตอบแทนรายเดือน 

โบนัสประจําป 

ทั้งนี้หากกรรมการทานใดเปนลูกจางของบริษัทคงใหไดรับคาตอบแทนรายเดือนและโบนัส

ประจําปตามอัตราที่กลาวมาขางตน นอกเหนือจากคาตอบแทนที่ไดรับในฐานะลูกจางของ

บริษัทฯ 

– ไมมี – 

โบนัสพิเศษ 

หลังจากนั้น ประธานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคาตอบแทนไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม เม่ือไมมีผู

ถือหุนทานใดซักถาม ประธานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคาตอบแทนจึงไดเสนอใหที่ประชุมฯพิจารณาลงมติ

อนุมัติ การจายคาตอบแทนใหกับกรรมการบริษัทประจําป 2552 ซึ่งวาระนี้จะตองไดคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

หลังจากการนับคะแนนเสร็จส้ินแลว เลขานุการฯ จึงไดแถลงผลจากการนับคะแนนเสียงเปน ดังนี้ 

จํานวนหุนที่มารวมประชุมในวาระนี้ 89,173,151 เสียง     

จํานวนหุนที่ไมมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ 0 เสียง     

จํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ 89,173,151 เสียง     

ลงมติ: เห็นดวย   89,173,151 เสียง   คิดเปนรอยละ 100.00 

 ไมเห็นดวย   0 เสียง   คิดเปนรอยละ 0.00 

 งดออกเสียง 0 เสียง   คิดเปนรอยละ 0.00 

 บัตรเสีย 0 เสียง   คิดเปนรอยละ 0.00 

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระกอน จํานวน 2 หุน 
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มติ

 

  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติใหจายคาตอบแทนใหกับกรรมการของบริษัทประจําป 2552 

ตามที่เสนอ 

 วาระที่ 7 

เลขานุการฯเสนอใหที่ประชุมพิจารณาเร่ืองการแตงต้ังและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีประจําป2552 ซึ่ง

คณะกรรมการบริษทัฯพิจารณาตามความเห็นและขอเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ไดพิจารณากล่ันกรองอยาง

เหมาะสมแลว และเห็นวา บริษัท เอส.เค.แอคเคานแตนท เซอรวิสเซส จํากัด เปนหนวยงานที่มีความนาเชื่อถือ มีผลงานดี 

มีบุคลากรที่เพียงพอ มีความรูความสามารถ และคาตอบแทนมีความเหมาะสมแลว จึงเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือ

หุนเพื่อพิจารณาอนุมัติการแตงต้ังให 

พิจารณาแตงตั้งและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี 

(1) นายสมชาย คุรุจิตโกศล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3277 หรือ 

(2) นายอําพล จํานงควัฒน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663 หรือ 

(3) นางสาววรรญา พุทธเสถียร ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4387 หรือ 

(4) นายนริศ เสาวลักษณสกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5369 

จากบริษัท เอส.เค.แอคเคานแตนท เซอรวิสเซส จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทยอยจํานวน 5 บริษัท 

ประจําป 2552 ซึ่งนางสาวววรรญา พุทธเสถียรเปนผูลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯและบริษัทยอย มาแลวเปน

ระยะเวลา 4 ป ต้ังแตป 2548 และอนุมัติคาตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทยอยจํานวน 5 บริษัท ประจําป 

2552 เปนจํานวนเงินรวม 2,425,700 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 62,500 บาท หรือรอยละ 2.64 จากป 2551 (ไมรวมคา

ภาษีมูลคาเพิ่ม คาสอบทานงบภาษาอังกฤษ และคาใชจายในการเดินทางในการตรวจสอบบัญชีที่ตางจังหวัด) 

 
คาตอบแทนผูสอบบัญชี ป 2552 ป 2551 

คาสอบบัญชีบริษัทฯ 694,000.- 694,000.- 

คาสอบบัญชีบริษัทยอย (5 บริษัท) 1,611,700.- 1,551,700.- 

คาบริการอื่น  120,000.- 117,500.- 

รวม 2,425,700.- 2,363,200.- 

 

ทั้งนี้ ผูสอบบัญชีที่ไดรับการเสนอชื่อดังกลาว ไมมีความสัมพันธ และ /หรือสวนไดเสียกับบริษัทฯ บริษัทร วม 

บริษัทยอย ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่มีความเก่ียวของกับบุคคลดังกลาว จึงมีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบ 

และแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทฯ (เอกสารแนบ 7) หลังจากนั้น เลขานุการฯไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม  
เม่ือไมมีผูถือหุนทานใดซักถาม เลขานุการฯจึงไดเสนอใหที่ประชุมฯพิจารณาลงมติอนุมัติแตงต้ังผูสอบบัญชีและ

กําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีประจําป 2552 ซึ่งวาระนี้จะตองไดคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน  
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หลังจากการนับคะแนนเสร็จส้ินแลว เลขานุการฯ จึงไดแถลงผลจากการนับคะแนนเสียงเปน ดังนี้ 

จํานวนหุนที่มารวมประชุมในวาระนี้ 89,173,151 เสียง     

จํานวนหุนที่ไมมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ 0 เสียง     

จํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ 89,173,151 เสียง     

ลงมติ: เห็นดวย   89,173,151 เสียง   คิดเปนรอยละ 100.00 

 ไมเห็นดวย   0 เสียง   คิดเปนรอยละ 0.00 

 งดออกเสียง 0 เสียง   คิดเปนรอยละ 0.00 

 บัตรเสีย 0 เสียง   คิดเปนรอยละ 0.00 

มติ

 

  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติ เปนเอกฉันท อนุมัติ ใหแตงต้ังบริษัท เอส.เค.แอคเคานแตนท เซอรวิสเซส จํากัด โดย 

นายสมชาย คุรุจิตโกศล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  3277 หรือ นายอําพล จํานงวัฒนผูสอบบัญชีรับอนุญาต

เลขที่ 4663 หรือ นางสาววรรญา พุทธเสถียร ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4387 หรือ นายนริศ เสาวลักษณสกุล 

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  5369 เปนผูสอบบัญชีของบริษัท และอนุมัติคาตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ

และบริษัทยอยจํานวน 5 บริษัท ประจําป 2552 เปนจํานวนเงินรวม 2,425,700 บาท (ไมรวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม 

คาสอบทานงบภาษาอังกฤษ และคาใชจายในการเดินทางในการตรวจสอบบัญชีที่ตางจังหวัด) ตามที่เสนอ 

 วาระที่ 8     พิจารณาเรื่องอื่นๆ

เลขานุการฯ ไดแจงตอที่ประชุมฯ วาไดดําเนินการประชุมมาครบทุกระเบียบวาระแลว จึงเปดโอกาสใหผูถือหุน

เสนอความเห็นหรือสอบถามเร่ืองอื่น ๆ ได และมีผูถือหุนแสดงความเห็นและสอบถาม โดยสรุปไดดังนี้ 

      

 คุณศักดา ต้ังศักด์ิสถิตย ผูถือหุนไดสอบถามเก่ียวกับ บริษัท กรุงไทยอาหารสัตว จํากัด (มหาชน) วาแหลงเงินทุน

ในการสรางโรงงานอาหารสัตวแหงใหมที่แลวเสร็จในตนป 2552 มาจากแหลงเงินทุนใด และอัตรากําลังการผลิตของ

โรงงานอาหารสัตวทั้งสองแหงเปนเทาไร แลวไดมีการผลิตเพื่อสงออกหรือไม  
 นายแพทยอนันต ศิรมิงคลเกษม ประธานกรรมการบริหารไดชี้แจงถึงแหลงเงินทุนของโรงงานอาหารสัตวแหง

ใหมที่บานบึง จ .ชลบุรี วาเงินลงทุนทั้งหมดเปนเงินทุนหมุนเวียนที่บริษัทใชอยู ประกอบดวยเงินทุนหมุนเวียนระยะส้ันจาก

ธนาคาร และเงินทุนหมุนเวียนระยะส้ันจากกรรมการ และเงินทุนหมุนเวียนระยะยาวจาก ธนาคารกสิกรไทย ประมาณ 300 

ลานบาท ซึ่งเงินกูระยะยาวนี้ไดทําการชําระแลวบางสวนเหลือประมาณ 200 ลานบาท ในสวนของอัตรากําลังการผลิตของ

โรงงานอาหารสัตวแหงเกาที่พระประแดง อยูที่ประมาณ 50,000 ตัน/เดือน และอัตรากําลังการผลิตของโรงงานอาหารสัตว

แหงใหมที่บานบึง อยูที่ประมาณ 40,000 ตัน/เดือน ทางดานโรงงานแหงใหมนี้เร่ิมมีการผลิตบางแลว โดยผลิตอาหารไก

สําหรับบริษัทในเครือทั้งหมด ทั้งนี้เพื่อลดคาใชจายในการขนสง โดยยอดขายบริษัทในเครืออยูที่ประมาณรอยละ 35 ของ

รายไดรวมจากการขายของบริษทั กรุงไทยอาหารสัตว จาํกัด (มหาชน) ในสวนของการผลิตเพื่อสงออกมีการสงออกเปน

ชวงๆตามภาวะตลาด อยูที่ประมาณรอยละ 5 สวนรายไดหลักมาจากยอดขายภายในประเทศ อยูทีป่ระมาณรอยละ 95  

 คุณศักดา ต้ังศักด์ิสถิตย ผูถือหุนไดสอบถามถึงแนวโนมตนทุนราคาวัตถุดิบ ในป 2552 และตนทุนวัตถุดิบคิด

เปนรอยละเทาไรของตนทุนการผลิต 
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นายแพทยอนันต ศิรมิงคลเกษม ประธานกรรมการบริหารไดชีแ้จงวาตนทุนวัตถุดิบในป 2552 มีแนวโนมวาจะ

ตํ่ากวาป 2551 เล็กนอย เนื่องจากในป 2551 ไดมีความวิตกถึงเร่ืองของภาวะขาดแคลนพลังงาน จึงไดมีการนําวัตถุดิบ

การเกษตรไปใชในการผลิตพลังงานทดแทน ดังนั้นทําใหวัตถุดิบอาหารสัตวสูงขึ้นไมวาจะเปนขาวโพด หรือ กากถ่ัวเหลือง 

อยางไรก็ตาม ราคาวัตถุดิบอาหารสัตวในป 2552 ลดลงมาเนื่องจากนโยบายของทางภาครัฐไดมีการประกันราคาขาวโพด 

และไดมีการลดภาษีการนําเขาวัตถุดิบกากถ่ัวเหลืองจาก รอยละ 4 ในป 2551 เหลือรอยละ 2 ในป 2552 ซึ่งนโยบายการ

เก็บภาษีเปนลักษณะปตอป และตนทุนของวัตถุดิบอาหารสัตวคิดเปนรอยละ 80 ของตนทุนการผลิต  
 คุณศักดา ต้ังศักด์ิสถิตย ผูถือหุนไดสอบถามถึงเงินกูยืมระยะส้ันจากบุคคลที่เก่ียวของกันประมาณ 1,100 ลาน

บาทจะครบกําหนดในป 2552 ทางบริษัทมีแผนที่จะปรับโครงสรางเงินทุนเปนอยางไร และเงินที่กูยืมมาในปที่แลวกู มาเพื่อ

ใชในการลงทุนของ GFN หรือไม และในสวนของ GFN จะมีโอกาสที่จะเพิ่มทุนหรือไม  
  นายแพทยอนันต ศิรมิงคลเกษม ประธานกรรมการบริหารไดชีแ้จงถึงเงินกูยืมจากกรรมการประมาณ 1,100 

ลานบาท วาจะมีการขอ อนุมัติจากผูถือหุนเปนปตอป แตเนื่องจากในป 2552 คณะกรรมการไดมองวา 1.) บริษัทไดมีการ

ขยายกําลังการผลิตเพิ่มขึ้น 2.) บริษัทไดมีการลงทุนกับบริษัท นิชิเร และไดมีการประมาณการลงทุนไวอยูที่ประมาณ 

1,500-1,600 ลานบาท แตทุนจดทะเบียนขณะนี้อยู ที่ประมาณ 800 ลานบาท ทั้งหมด นี้ก็จะเห็นวาจะตองมีการใชเงินทุน

เพิ่มมากขึ้นแทนที่จะขออนุมัติเปนปตอป ดังนั้นคณะกรรมการจึงไดมีการขออนุมัติจากการประชุมวิสามัญผูถือหุน วันที่ 

29 มกราคม 2552 เพื่อจะไดมีเงินทุนที่ตอเนื่อง แล ะไดรับการอนุมัติจากผูถือหุนแลว ในวงเงินไมเกิน 2,000 ลานบาท 

ดอกเบี้ยไมเกินรอยละ 6 ไมมีหลักทรัพยคํ้าประกัน  
 คุณศักดา ต้ังศักด์ิสถิตย ผูถือหุนไดกลาวถึงในเร่ืองวิกฤตเศรษฐกิจในภูมิภาคตางๆ ไมวาจะเปนประเทศคูคา 

เชน สหภาพยุโรป ญี่ปุน หรือในอเ มริกา จึงไดสอบถามวาไดพบสัญญาณการชะลอตัว หรือมีปญหาหรือไม และในสวน

ของการสงออกมีปจจัยอะไรที่นากังวลหรือไม   
 นายแพทยอนันต ศิรมิงคลเกษม ประธานกรรมการบริหารไดชีแ้จงวา สหภาพยุโรป และ ญี่ปุน เปนตลาด

สงออกหลักของเรา และยังกลาวถึงการสงออกไปอเมริก าวาทางบริษัทฯ ไมสามารถสงออกไกไปอเมริกาไดเนื่องจาก 

อเมริกาเปนผูผลิตไกรายใหญอันดับ 2 ของโลกด้ังนั้นอเมริกาจึงไมใชกลุมเปาหมาย ในสวนของประเทศไทยนั้นเปนผูผลิต

ไกติดอันดับ 10 ของโลก คิดเปนผลผลิตไกเนื้อประมาณ 1.37 ลานตัน และมียอดการสงออกอยูที่ ประมาณ 383,000 ตัน 

โดยตลาดหลักของไทยคือญี่ปุน ในสวนของบริษัทจีเอฟพีทีเองมีความม่ันใจในลูกคาหลักคือ บริษัทนิชิเรซึ่งเปนบริษัทของ

ประเทศญี่ปุนที่มีการรวมทุนกัน นอกจากนั้น บริษัทยังไดมีการสงออกไปยังกลุมประเทศยุโรป และยังไดมีการหาตลาดใหม

เพิ่มขึ้นอยูตลอดเวลา การระบาดของไขหวัดนกไมถือเปนปจจัยที่จะกระทบตอการสงออกของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทได

ผลิตไกปรุงสุกเพื่อการสงออกเทานั้น 
  คุณศักดา ต้ังศักด์ิสถิตย ผูถือหุนไดสอบถามเพิ่มเติมถึงสกุลเงินที่ไดรับจากการสงออกของบ ริษัทไปยัง

ตางประเทศ และสัดสวนการสงออกคิดเปนรอยละเทาไร  
 นายแพทยอนันต ศิรมิงคลเกษม ประธานกรรมการบริหารไดชี้แจงถึงสกุลเงินที่สงออกไปยังประเทศญี่ปุนนั้น

เปนสกุลเงินดอลลาร เนื่องจากประเทศญี่ปุนไดมีการนําเขาจากหลายประเทศ ดังนั้นเพื่อใหงายตอการเปรียบเทียบจาก

ประเทศตางๆ ญี่ปุ นจึงใชสกุลเงินดอลลาร ในสวนของกลุมประเทศยุโรปนั้นเดิมทีใชแตสกุลเงินดอลลารแตตอนหลังเร่ิม

ปรับมาใชสกุลเงินยูโร และยอดการสงออกคิดเปนรอยละ 20-25 ของขอดขายรวมของบริษัทฯ 
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  เม่ือไมมีผูถือหุนซกัถาม หรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม  ประธานฯจึงกลาวปดการประชุมและขอบคุณผูถือหุนทุก

ทานที่ไดใหความไววางใจและใหการสนับสนุนตอกิจการของบริษัทฯตลอดมา  

 

ปดประชุม

 

 เวลา 10.45 น. 

 อนึ่ง หลังจากเร่ิมการประชุมเม่ือเวลา 09.35 น. ไดมีผูถือหุนทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเขาประชุมเพิ่มขึ้น โดยมีผู

ถือหุนมาประชุมรวมทั้งส้ิน 116 ราย โดยมาประชมุดวยตนเอง 65 ราย และรับมอบฉันทะ 51 ราย รวมเปนจํานวนหุน

ทั้งส้ิน 89,177,159 หุน คิดเปนรอยละ 71.12 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 

 
 
นส. จุฑามาส อิงโพธิ์ชัย  

ผูบันทึกรายงานการประชุม  

 

     ลงนาม ................................. ...........  ประธานกรรมการบริษทั 

                  (นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม) 

              ประธานที่ประชุม 

 

 

 

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

                                                                                    (นพ.อนันต ศิริมงคลเกษม) 

                 กรรมการและเลขานกุารทีป่ระชมุ 


