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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2554 
บริษัท จีเอฟพีที จาํกัด (มหาชน) 

วันที( 28 เมษายน 2554 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมบริษัท ชั 0น M อาคารจีเอฟพีที  
312 ถนนพระรามที( 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายประสทิธิ� ศิริมงคลเกษม ประธานกรรมการบริษัท 
2. นายวิรัช ศิริมงคลเกษม รองประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จดัการ 
3. นายแพทย์อนนัต์ ศิริมงคลเกษม ประธานกรรมการบริหาร 
4. นายแพทย์สาธิต กรเณศ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
5. นายปารเมศ เหตระกลู กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
6. นายธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
7. นางสมสริิ อิงโพธิ�ชยั กรรมการบริหาร 
8. นส.วรรณี ศิริมงคลเกษม กรรมการบริษัท 
9. นายสจิุน ศิริมงคลเกษม กรรมการบริษัท 
 

ผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุม 
1.  นายอําพล จํานงค์วฒัน์ 
 

เริ(มการประชุม 
ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2554 ณ เริ;มเปิดประชมุ เวลา 9.30 น. มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะแทนผู้

ถือหุ้นเข้าร่วมการประชมุรวมจํานวนทั @งสิ @น 324 ราย โดยมาประชมุด้วยตวัเอง 176 ราย  และรับมอบฉนัทะ 148 ราย รวม
จํานวนหุ้นทั @งสิ @น 837,580,833 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.80 ของจํานวนหุ้นที;จําหนา่ยได้แล้วทั @งหมดของบริษัทฯ กลา่วคือ 
จํานวนทั @งสิ @น 1,253,821,000 หุ้น ถือได้วา่ครบเป็นองค์ประชมุตามมาตรา 103 แหง่พระราชบญัญตัิ บริษัทมหาชนจํากดั 
พ.ศ. 2535 และข้อบงัคบัของบริษัทฯ  

นายประสทิธิ� ศิริมงคลเกษม ประธานกรรมการบริษัทฯ ซึ;งทําหน้าที;ประธานในที;ประชมุ จงึกลา่วต้อนรับผู้ ถือหุ้น
ทกุทา่นและกลา่วเปิดประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2554 โดยได้มอบหมายให้นายแพทย์อนนัต์ ศิริมงคลเกษม ประธาน
กรรมการบริหารเป็นผู้ดําเนินการประชมุแทน พร้อมขอให้ 

นางสาวจฑุามาส อิงโพธิ�ชยั เลขานกุารบริษัทแนะนํากรรมการและผู้สอบบญัชีที;เข้าร่วมประชมุผู้ถือหุ้นในครั @งนี @ 
และชี @แจงขั @นตอนและวธีิการลงคะแนนเสยีงก่อนเข้าสูร่ะเบียบวาระการประชมุเพื;อให้การประชมุเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยดงันี @ 

1. ณ ตอนลงทะเบียน ผู้ ถือหุ้นทกุทา่นจะได้รับบตัรลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระที;ประชมุ 
2. ผู้ ถือหุ้นแตล่ะรายมคีะแนนเสยีงเทา่กบัจํานวนหุ้นที;ตนถือ หรือจํานวนหุ้นที;ได้รับมอบฉนัทะมา 
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3. สาํหรับการลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระ ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะสามารถลงคะแนนเสยีง เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรือ
งดออกเสยีง เทา่กบัจํานวนหุ้นที;ตนถือหรือจํานวนหุ้นที;ได้รับมอบฉนัทะมา 

4. เพื;อความสะดวกและรวดเร็ว จะทําการนบัคะแนนเสยีงเฉพาะผู้ถือหุ้นที;ลงคะแนนเสยีง ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีงใน
แตล่ะวาระเทา่นั @น ในกรณีที;ผู้ ถือหุ้นทา่นใดที;ลงคะแนนเสยีงไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสยีง กรุณาแสดงตนโดยการยกมือ
เพื;อให้เจ้าหน้าที;ไปขอรับบตัรลงคะแนนเสยีง เพื;อนําคะแนนเสยีงไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสยีงนั @นมาหกัออกจากจํานวน
เสยีงทั @งหมดที;เข้าร่วมประชมุและมีสทิธิในการออกเสยีงในวาระนั @น ๆ  
ยกเว้นระเบียบวาระที; 5 เรื;องพิจารณาเลอืกตั @งกรรมการที;ออกตามวาระ จะทําการเก็บใบลงคะแนนไมเ่ห็นด้วย หรือ 
งดออกเสยีงก่อน และจะขอเก็บใบลงคะแนนของผู้ ที;เห็นด้วยทั @งหมดด้วย ทั @งนี @ จะทําการลงคะแนนเลอืกตั @งกรรมการที
ละทา่นเพื;อให้สอดคล้องกบัแนวทางการจดัการประชมุผู้ ถือหุ้นที;ดี 

5. สาํหรับการเสนอความคิดเห็นหรือเสนอคําถาม ก่อนลงมติในแตล่ะวาระ จะเปิดโอกาสให้ผู้ เข้าประชมุซกัถามหรือ
แสดงความเห็นในประเด็นที;เกี;ยวข้องกบัวาระนั @น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ทา่นผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะที;
ต้องการซกัถามหรือแสดงความคดิเห็นยกมือ และขอให้แจ้ง ชื;อ-นามสกลุของทา่น ให้ที;ประชมุทราบก่อนทกุครั @ง แล้ว
จึงเสนอความคดิเห็นหรือคาํถาม หากความคิดเห็นหรือคาํถามใดไมต่รงกบัระเบียบวาระนั @น ๆ บริษัทฯขอให้เสนอหรือ
ถามเมื;อจบระเบียบวาระตา่ง ๆ แล้ว 

6. การประกาศผลการลงคะแนน จะมีการประกาศผลการนบัคะแนนเสยีงพร้อมแสดงผลบนจอให้ที;ประชมุทราบในแตล่ะ
วาระ สาํหรับบตัรลงคะแนนเสยีงที;ถกูต้อง คือ บตัรที;ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะสามารถกากบาทคะแนนเสยีงลงใน
ช่องเห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง เพียงอยา่งใดอยา่งหนึ;งเทา่นั @น และลงชื;อผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะลงใน
บตัรลงคะแนนเสยีงดงักลา่ว  สาํหรับบตัรลงคะแนนเสยีงใดที;ไมม่ีการลงชื;อของผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะ หรือ
กากบาทคะแนนเสยีงลงในช่องเห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง มากกวา่ 1 ช่อง จะถือวา่เป็นบตัรเสยี หากผู้ ถือ
หุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะกากบาทผิด สามารถยกเลกิแล้วกากบาทใหมไ่ด้ โดยเซ็นชื;อกํากบัไว้ จึงจะถือวา่เป็นบตัร
ลงคะแนนเสยีงที;ถกูต้อง และเพื;อความโปร่งใสในการนบัคะแนนเสยีง จึงได้เชิญผู้ ถือหุ้น 1 ทา่น  คอื คณุไชยา เหง่หอม 
อาสาสมคัร เข้าร่วมเป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนนเสยีง 

 

จากนั @น ที;ประชมุได้เริ;มพิจารณาเรื;องตา่ง ๆ ตามระเบียบวาระการประชมุตามลาํดบัดงัตอ่ไปนี @ 
 
 
วาระที( 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2553 

นายแพทย์อนนัต์ ศิริมงคลเกษม ประธานกรรมการบริหาร ได้แจ้งวา่ บริษัทฯ ได้จดัสง่รายงานการประชมุสามญั
ผู้ ถือหุ้นประจําปี 2553 ซึ;งประชมุเมื;อวนัที; 29 เมษายน 2553 ให้กบัผู้ ถือหุ้นทกุทา่นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุแล้ว ทั @งนี @
บริษัทฯ ได้มีการเผยแพร่รายงานการประชมุดงักลา่วไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื;อให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาเป็นการลว่งหน้า  

เมื;อไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถาม นายแพทย์อนนัต์ ศิริมงคลเกษมในฐานะผู้ดําเนินการประชมุฯ จึงได้เสนอให้ที;
ประชมุฯ พิจารณาลงมติรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2553 
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มติ ที;ประชมุฯ ได้พิจารณารายละเอียดของรายงานการประชมุดงักลา่วแล้ว จงึมีมติรับรองรายงานการประชมุสามญั
ผู้ ถือหุ้นประจําปี 2553 ซึ;งประชมุเมื;อวนัที; 29 เมษายน 2553 ด้วยคะแนนเสยีงเอกฉนัท์ของผู้ ถือหุ้นซึ;งมาประชมุ
และออกเสยีงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงันี @ 

 
 เห็นด้วย   798,837,534 เสยีง   คิดเป็นร้อยละ 100 

 ไมเ่ห็นด้วย   0 เสยีง   คิดเป็นร้อยละ 0.00 
 งดออกเสยีง 39,882,600 เสยีง   
 บตัรเสยี 0 เสยีง   

 
 
วาระที( 2   รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ประจาํปี 2553 

นายแพทย์อนนัต์ ศิริมงคลเกษม ประธานกรรมการบริหาร ได้นําเสนอผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ประจําปี 
2553 ให้ที;ประชมุฯ ทราบตามรายละเอียดซึ;งปรากฏอยูใ่นรายงานประจําปี 2553 ที;ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสอื
เชิญประชมุแล้ว ดงันี @ 

โดยสรุป ในปี 2553 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายรวม 12,472 ล้านบาท เพิ;มขึ @น 965 ล้านบาท หรือเพิ;มขึ @นคิด
เป็นร้อยละ 8 บริษัทฯ มีกําไรสทุธิรวมเทา่กบั 1,163 ล้านบาท หรือกําไรตอ่หุ้นเทา่กบั 0.93 บาท บริษัทฯ มีสนิทรัพย์รวม 
9,215 ล้านบาท เพิ;มขึ @น 1,077 ล้านบาท หรือเพิ;มขึ @นคิดเป็นร้อยละ 13 บริษัทฯ มีหนี @สนิรวม 3,833 ล้านบาท เพิ;มขึ @น 219 
ล้านบาท หรือเพิ;มขึ @นคดิเป็นร้อยละ 6 บริษัทฯ มีสว่นของผู้ ถือหุ้นรวม 5,382 ล้านบาท เพิ;มขึ @น 858 ล้านบาท หรือเพิ;มขึ @น
คิดเป็นร้อยละ 19 

คณุสมุณฑา วฒันสินธุ์ ผูถื้อหุน้รายย่อยไดส้อบถามเป็นข้อ ๆ ดงันี$ 

1. จากงบดลุเฉพาะบริษัท พบว่า บริษัทฯ มีตน้ทนุขายเพิ1มขึ$นมากในอตัราที1สูงกว่ารายไดจ้ากการขาย อยาก
ทราบว่าเป็นเพราะเหตใุด และรายไดอื้1น ๆ ที1เพิ1มขึ$นมาจากสาเหตใุด 

นายแพทย์อนนัต์ ศิริมงคลเกษม ประธานกรรมการบริหารได้ชี @แจงวา่ ต้นทนุขายของงบเฉพาะกิจการที;เพิ;มขึ @นนั @น
เกิดจากต้นทนุการผลติที;สงูขึ @น เนื;องจากต้นทนุอาหารสตัว์ที;เพิ;มขึ @นทําให้ต้นทนุการเลี @ยงไก่ที;ซื @อกบับริษัทยอ่ยมีราคาสงูขึ @น
ตามไปด้วย สว่นรายได้อื;นที;เพิ;มขึ @นนั @นเป็นกําไรจากอตัราแลกเปลี;ยนจํานวนประมาณ 53 ล้านบาท  

2. ขอใหบ้ริษัทฯ ชี$แจงสถานการณ์ของการขายในปี 2553 ว่าเป็นอย่างไร  

นายแพทย์อนนัต์ ศิริมงคลเกษม ประธานกรรมการบริหารได้ชี @แจงวา่ ในปี 2553 บริษัทฯ มียอดขายเพิ;มขึ @นจากปี 
2552 แตร่าคาขายเฉลี;ยตอ่กิโลกรัมของปี 2552 จะสงูกวา่ ซึ;งเป็นไปตามภาวะตลาด เนื;องจากอตัราแลกเปลี;ยนสกลุเงิน
บาทตอ่เหรียญสหรัฐในปี 2553 มีการแข็งคา่มากขึ @นจึงทําให้รายได้จากการขายลดลง แตอ่ยา่งไรก็ตามบริษัทฯ มีการทํา 
forward contract เพื;อ fix อตัราแลกเปลี;ยนซึ;งทําให้ บริษัทฯ มีกําไรจากอตัราแลกเปลี;ยน 

3. แนวโนม้ปี 2554 บริษัทฯ คาดว่าจะมียอดขายเพิ1มขึ$นหรือไม่ ถา้สมมติุว่าการขายประสบปัญหา จะทําใหผ้ล
การดําเนินงานของปี 2554 ไม่เปลี1ยนแปลงหรือลดลงอย่างไร 
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นายแพทย์อนนัต์ ศิริมงคลเกษม ประธานกรรมการบริหารได้ชี @แจงวา่ แนวโน้มปริมาณขายรวมในปี 2554 จะ
เพิ;มขึ @นเลก็น้อย  ซึ;งบริษัทฯ ได้ทําประมาณการอตัราการเติบโตของรายได้จากการขายรวมไว้ที;ร้อยละ 10 จากปี 2553 

4. อยากทราบว่าตลาดหลกัของบริษัทฯ มีประเทศอะไรบา้ง และการเติบโตเป็นอย่างไร จากการที1บริษัทฯ ส่ง
สินคา้ไปยงัสหภาพยโุรปและประเทศญี1ปุ่ นนั$นมีแนวโนม้ลดลง แต่ว่าแนวโนม้ของการส่งไปนอกตลาดหลกัมีแนวโนม้มาก
ขึ$น จึงอยากทราบว่าคําว่านอกตลาดหลกัคือที1ใด 

นายแพทย์อนนัต์ ศิริมงคลเกษม ประธานกรรมการบริหารได้ชี @แจงวา่ ตลาดหลกัในการสง่ออกของอตุสาหกรรม
การผลติเนื @อไก่แปรรูปที;สาํคญั คอื ประเทศในสหภาพยโุรปและประเทศญี;ปุ่ น ซึ;งทั @ง 2 ตลาด มยีอดการสง่ออกรวมกนัจะ
อยูที่;ร้อยละ 90-95 สว่นอีกร้อยละ 5 เป็นประเทศอื;น ๆ ในแถบเอเชีย เช่น เกาหลใีต้ ฮ่องกง สงิคโปร์ มาเลเซีย เวยีดนาม 
รวมทั @งตะวนัออกกลาง โดยตลาดใหมไ่ด้แก่ รัสเซีย แอฟริกาใต้ อยา่งไรก็ตาม ในการสง่ออก บริษัทฯ จะต้องพิจารณา
เปรียบเทียบในเรื;องของราคาขายและความสามารถในการซื @อของประเทศนั @น ๆ อยา่งเช่น การสง่ออกไปยงัประเทศรัสเซยี 
ซึ;งแม้วา่ขณะนี @จะมีความต้องการคอ่นข้างสงู แตเ่มื;อบริษัทฯ ได้ดําเนินการประเมินถึงราคาและสนิค้าที;ลกูค้าได้สั;งเข้า
มาแล้วพบวา่ ราคาที;บริษัทฯ จะขายให้กบัตลาดหลกั เช่น ญี;ปุ่ น หรือ สหภาพยโุรป สงูกวา่ตลาดใหม ่ดงันั @น โดยภาพรวม
แล้ว บริษัทฯ เห็นวา่การขายสนิค้าให้แก่ตลาดหลกันา่จะยงัเป็นประโยชน์ตอ่บริษัทฯ มากกวา่ อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯ ยงัคง
ศกึษาถงึความเป็นไปได้ในการขายสนิค้าไปยงัตลาดใหม ่ๆ ด้วยเสมอ 

5. ส่วนแบ่งทางการตลาดของบริษทั จีเอฟพีที เป็นเท่าไหร่ 

นายแพทย์อนนัต์ ศิริมงคลเกษม ประธานกรรมการบริหารได้ชี @แจงวา่ ปัจจบุนั บริษัทจีเอฟพีที มบีริษัทร่วม 2 
บริษัท ได้แก่ McKey และ GFN โดยเมื;อรวมยอดการสง่ออกสนิค้าเนื @อไก่แปรรูปของทั @ง 3 บริษัทแล้ว จะมีสว่นแบง่ทาง
การตลาดประมาณร้อยละ 10 

6. ประเทศคู่แข่งในเรื1องของตน้ทนุอาหารสตัว์มีประเทศใดบา้ง 
นายแพทย์อนนัต์ ศิริมงคลเกษม ประธานกรรมการบริหารได้ชี @แจงวา่ ประเทศที;มีความได้เปรียบในเรื;องของ

ต้นทนุอาหารสตัว์ คือ ประเทศบราซิล (ทวีปอเมริกาใต้) และประเทศสหรัฐอเมริกา (ทวีปอเมริกาเหนือ) เนื;องจากเป็นแหลง่
เพาะปลกูถั;วเหลอืงที;ใหญ่ 

7. จากการร่วมทนุกบับริษัทนิชิเรฟู้ ดส์ ซึ1งเป็นบริษัทที1มีการบริหารทางการตลาดที1ดีและยงัเป็นผูนํ้าทางดา้นการ
จําหน่ายผลิตภณัฑ์ไก่ในประเทศญี1ปุ่ น จึงอยากทราบว่า การร่วมทนุดงักล่าวจะทําใหบ้ริษัทจีเอฟพีที มีโอกาสที1จะส่งไก่
สดแช่แข็งไปจําหน่ายควบคู่กบัผลิตภณัฑ์ไก่แปรรูปดว้ยหรือไม่ 

นายแพทย์อนนัต์ ศิริมงคลเกษม ประธานกรรมการบริหารได้ชี @แจงวา่ การนําเข้าสนิค้าไก่สดแช่แขง็จากประเทศ
ไทยจะขึ @นอยูก่บัหนว่ยงานภาครัฐของประเทศนั @น ๆ วา่จะให้นําเข้าไก่สดจากประเทศไทยหรือไม ่

นอกจากนั @น คณุสมุณฑา วฒันสินธุ์ ใหข้้อเสนอแนะเพิ1มเติมว่า บริษัทฯ ควรจดัทํารายงานสรุปผลการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ ในรูปแบบของไฟล์วีดีโอ ประมาณ 5-10 นาที เพื1อใหผู้ถื้อหุน้ไดท้ราบและเข้าใจไดง่้ายขึ$น  

คณุระวี ธรรมเจริญ ผูถื้อหุน้รายย่อยไดส้อบถามว่า จากเหตกุารณ์สึนามิที1เกิดขึ$นในประเทศญี1ปุ่ น อยากทราบว่า
บริษัทฯ มีปริมาณการสั1งซื$อเพิ1มขึ$นหรือไม่ และการที1ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ$นมีผลกระทบต่อกําไรของบริษัทฯ หรือไม่ 
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นายแพทย์อนนัต์ ศิริมงคลเกษม ประธานกรรมการบริหารได้ชี @แจงวา่ หลงัจากเหตกุารณ์สนึามทีิ;ประเทศญี;ปุ่ น 
พบวา่ ลกูค้ามคีวามต้องการสนิค้ามากขึ @นเนื;องจากบริเวณที;เกิดสนึามินั @นเป็นพื @นที;เกษตรหลกั ๆ ของประเทศญี;ปุ่ น สว่น
เรื;องอตัราแลกเปลี;ยนนั @น บริษัทฯ มีมาตรการการป้องกนัความเสี;ยงไว้แล้ว โดยบริษัทฯ มีการนําอตัราแลกเปลี;ยนมาใช้
เปรียบเทียบในการเสนอราคาขายสนิค้าด้วย 

คณุชธูนา ติยภมู ิผู้ รับมอบฉนัทะ จากคณุศภุวฒัน์  ติยภมูิ ได้สอบถาม เป็นข้อ ๆ ดงันี @ 

1. การป้องกนัความเสี1ยงทางการเงินนั$น บริษัทฯ ใชวิ้ธีไหน natural hedge หรือ forward contract 

นายแพทย์อนนัต์ ศิริมงคลเกษม ประธานกรรมการบริหารได้ชี @แจงวา่ บริษัทฯ ใช้มาตราการป้องกนัความเสี;ยง
ทางการเงินทั @ง 2 วิธี คือ วิธี natural hedge เพราะบริษัทฯ  มกีารนําเข้าและสง่ออก และวิธี  fix forward อีกทั @ง บริษัทฯ ยงั
มีการทํา option ด้วย 

2. บริษัทฯ มีการนําเข้ากากถั1วเหลืองที1เป็นวตัถดิุบอาหารสตัว์กี1เปอร์เซ็นต์ 

นายแพทย์อนนัต์ ศิริมงคลเกษม ประธานกรรมการบริหาร ได้ชี @แจงวา่ ปริมาณการใช้กากถั;วเหลอืงของประเทศ
ไทยนั @นมีประมาณ 2-3 ล้านตนัตอ่ปี ซึ;งใช้โดยอตุสาหกรรมอาหารสตัว์ทั @งหมด ทั @งนี @ ประเทศไทยสามารถผลติถั;วเหลอืงได้
ประมาณ 3-5 แสนตนัตอ่ปี ทั @งนี @ ประเทศไทยสามารถผลติถั;วเหลอืงได้ประมาณ 3-5 แสนตนัตอ่ปี ซึ;งในจํานวนทั @งหมดนี @ 
จํานวน 2 แสนตนัเพื;อใช้ในการบริโภค และสว่นที;เหลอือีกเกือบ ๆ 3 แสนตนัจะถกูใช้ในการผลติอาหารสตัว์ จึงจําเป็นต้อง
นําเข้าถึงร้อยละ 90 โดยแหลง่นําเข้าจะมีทั @งทวีปอเมริกาใต้และทวีปอเมริกาเหนือ ได้แก่ ประเทศบราซิล อาร์เจนตินา่ และ
สหรัฐอเมริกา 

คณุสมบูรณ์ อดุมดิเรกฤกษ์ ผูถื้อหุน้รายย่อยไดส้อบถามเป็นข้อ ๆ ดงันี$ 

1. อยากทราบว่าบริษัทฯ มีการซื$อขายสินคา้ล่วงหนา้หรือไม่ 

นายแพทย์อนนัต์ ศิริมงคลเกษม ประธานกรรมการบริหารได้ชี @แจงวา่ กรณีที;เป็นการขายสง่ออก  โดยปกติ บริษัท
ฯ จะดาํเนินการซื @อขายสนิค้าลว่งหน้าประมาณ 3 เดือน โดยสามารถเสนอหรือตกลงราคาได้ 2 วิธี ณ วนัที;ทําการซื @อขาย 
คือ (1) กําหนดทั @งราคาและปริมาณลว่งหน้า หรือ (2) กําหนดเฉพาะปริมาณลว่งหน้า 

2. อยากทราบว่าบริษัทฯ มีการส่งออกไปยงัประเทศจีนหรือไม่ 

นายแพทย์อนนัต์ ศิริมงคลเกษม ประธานกรรมการบริหารได้ชี @แจงวา่ ณ ขณะนี @ บริษัทฯ ยงัไมม่ีการสง่ออกไปยงั
ประเทศจีนโดยตรง แตม่ีการสง่ออกทางอ้อมผา่นประเทศเวียดนาม 

คณุนท เกริกฤทธิTวณิช ผูร้บัมอบฉนัทะ จากคณุเทวี เกริกฤทธิTวณิช ไดส้อบถาม เป็นข้อ ๆ ดงันี$ 

1. สดัส่วนในการซื$อขายสินคา้ของบริษัทฯ บริษัทฯ ใช้เงินสกลุ EURO และ USD เป็นสดัส่วนเท่าไหร่ 

นายแพทย์อนนัต์ ศิริมงคลเกษม ประธานกรรมการบริหารได้ชี @แจงวา่ บริษัทฯ ใช้เงินสกลุ EURO ประมาณ    
ร้อยละ 30 และ USD ประมาณร้อยละ 70 

2. ส่วนตน้ทนุอาหารสตัว์ใช้เงิน USD ทั$งหมดหรือไม่ 

นายแพทย์อนนัต์ ศิริมงคลเกษม ประธานกรรมการบริหารได้ชี @แจงวา่ ต้นทนุอาหารสตัว์ที;เป็นสกลุเงิน USD จะมี
เฉพาะการซื @อถั;วเหลอืงจากตา่งประเทศเทา่นั @น 
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คณุพชัรินทร์  ชาญเมธา ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยได้สอบถามดงันี @ 

1. ปัจจยัที1ส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของบริษัทฯ ขอ้แรก โควตา้ที1ไดจ้ากทางยโุรป 160,000 ตนั ไม่ทราบ
ว่าบริษัทฯ มีส่วนแบ่งในโควตา้นี$กี1เปอร์เซ็นต์ แลว้บริษัทฯ จะสามารถเพิ1มโควตา้นี$ไดอี้กหรือไม่ 

นายแพทย์อนนัต์ ศิริมงคลเกษม ประธานกรรมการบริหารได้ชี @แจงวา่ ประเทศไทยได้รับโควต้าเป็นสนิค้าเนื @อไก่
แปรรูปอยูที่; 160,000 ตนัตอ่ปีและเป็นสนิค้าไก่สดแช่แข็งอยูที่; 92,000 ตนั โดยปริมาณโควต้า 92,000 ตนัสาํหรับสนิค้าไก่
สดแช่แข็งนั @นยงัไมไ่ด้ถกูใช้เนื;องจากประเทศไทยยงัไมส่ามารถสง่ออกสนิค้าไก่สดแช่แข็งไปยงัประเทศในสหภาพยโุรปได้ 
ทั @งนี @ การกําหนดโควต้า 160,000 ตนัที;เป็นสนิค้าแปรรูปนั @นถกูกําหนดโดยสหภาพยโุรป 

เมื;อไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถามเพิ;มเติม นายแพทย์อนนัต์ ศิริมงคลเกษมในฐานะผู้ดาํเนินการประชมุฯ จึงสรุปวา่
ที;ประชมุฯ ได้รับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ประจําปี 2553 แล้ว 

 
 

วาระที( 3  พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกาํไร-ขาดทุนประจาํปี 2553 สิ 0นสุดวนัที( 31 ธันวาคม 2553 
นายแพทย์อนนัต์ ศิริมงคลเกษม ประธานกรรมการบริหาร เสนอให้ที;ประชมุพิจารณาอนมุตัิงบการเงินของบริษัท

ฯ และบริษัทยอ่ยซึ;งประกอบด้วย  งบดลุ  งบกําไรขาดทนุสาํหรับปีสิ @นสดุวนัที; 31 ธนัวาคม 2553 และรายงานผู้สอบบญัชี 
ซึ;งผู้สอบบญัชีได้รับรองความถกูต้องตามที;ควรในสาระตามหลกัการบญัชีที;รับรองทั;วไปซึ;งได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อม
หนงัสอืเชิญประชมุนี @แล้ว 

นายเฉลิมพล ไวทยางกูร  ผูถื้อหุน้รายย่อยไดส้อบถามดงันี$ 
มาตรฐานการบญัชีที1บงัคบัใช้ในปี 2554 นี$จะมีผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ หรือไม่ อย่างไร 
นายแพทย์อนนัต์ได้มอบหมายให้ผู้สอบบญัชีเป็นผู้ตอบคําถามนี @ โดยนายอําพล จํานงค์วฒัน์ ผู้สอบบญัชีได้

ชี @แจงวา่ มาตรฐานการบญัชีใหมที่;จะมีผลตอ่การดําเนินงานของบริษัทฯ มีเพียง 1 ฉบบั คือ ฉบบัที; 19 เรื;องผลประโยชน์
ของพนกังาน สว่นฉบบัอื;น ๆ นั @นไมม่ีผลกระทบใด ๆ กบับริษัทฯ 

นายธีระศกัดิ� เปี; ยมสภุคัพงศ์ ผู้ อํานวยการฝ่ายตรวจสอบภายในได้ชี @แจงเพิ;มเตมิวา่ จากการประมาณการ
เบื @องต้น คาดวา่ บริษัทฯ นา่จะมีคา่ใช้จ่ายที;ได้จากการคํานวณเรื;องผลประโยชน์ของพนกังานประมาณ 5 ล้านบาทตอ่
เดือน ซึ;งจะเริ;มมีผลตั @งแตไ่ตรมาสที; 1 ปี 2554 นี @ และจะมีการปรับปรุงย้อนหลงัจากกําไรสะสมอีกประมาณ 200 ล้านบาท 

เมื;อไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถาม นายแพทย์อนนัต์ ศิริมงคลเกษมในฐานะผู้ดําเนินการประชมุฯ จึงได้เสนอให้ที;
ประชมุฯ พิจารณาลงมติอนมุตัิงบดลุ และงบกําไร-ขาดทนุสิ @นสดุวนัที; 31 ธนัวาคม 2553 
มติ ที;ประชมุฯ ได้พิจารณาแล้ว จงึมีมติอนมุตัิงบดลุและงบกําไร-ขาดทนุประจําปี 2553 สิ @นสดุวนัที; 31 ธนัวาคม 

2553 ตามที;เสนอ ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ;งมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน โดยมีรายละเอียด
ดงันี @ 

 เห็นด้วย   799,298,534 เสยีง   คิดเป็นร้อยละ 100 
 ไมเ่ห็นด้วย   0 เสยีง   คิดเป็นร้อยละ 0.00 
 งดออกเสยีง 39,862,000 เสยีง     
 บตัรเสยี 700 เสยีง     
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วาระที( 4       พิจารณาการจ่ายเงนิปันผลจากผลการดาํเนินงานประจาํปี 2553 และจัดสรรเงนิทุนสาํรอง
ตามกฎหมาย 

 นายแพทย์อนนัต์ ศิริมงคลเกษม ประธานกรรมการบริหาร เสนอให้ที;ประชมุพิจารณาเรื;องการจ่ายเงินปันผล
สาํหรับผลการดําเนินงานในปี 2553 ซึ;งคณะกรรมการบริษัทฯ ขอเสนอให้จา่ยเงินปันผลจากผลการดาํเนินงานประจําปี 
2553 และจดัสรรเงินทนุสาํรองตามกฎหมายโดยมีรายละเอียดดงันี @ 

(1) ไมจ่ดัสรรเงินทนุสาํรองตามกฎหมายประจําปี 2553 เนื;องจากบริษัทฯ ได้จดัสรรเงินสาํรองตามกฎหมายไว้
แล้วจํานวน 140,000,000.00 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.00 ของทนุจดทะเบียน ซึ;งครบตามจํานวนที;ต้อง
สาํรองไว้ตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัทฯ แล้ว 

(2) จ่ายเงินปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานประจําปี 2553 ในอตัราหุ้นละ 0.30 บาทรวมเป็นเงินทั @งสิ @นจํานวน 
376,146,300.00 บาท คิดเป็นประมาณร้อยละ 91.71 ของกําไรสทุธิตามงบกําไรเฉพาะกิจการ โดยมี
รายละเอียดการจดัสรรกําไรจากผลการดําเนินงานแยกตามสว่นงานดงันี @ 
2.1) จดัสรรกําไรจากกิจการที;ได้รับการสง่เสริมการลงทนุที;ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ในอตัราหุ้นละ 0.295 

บาทคิดเป็นเงินปันผลจา่ยจํานวน 369,877,195.00 บาท โดยผู้ได้รับเงินปันผลสว่นนี @จะได้รับยกเว้น
ภาษีเงินได้หกั ณ ที;จ่าย 

2.2) จดัสรรกําไรจากกิจการที;ต้องเสยีภาษีเงินได้นิติบคุคลสาํหรับกําไรสทุธิ ในอตัราร้อยละ 25 ของกําไร
สทุธิในอตัราหุ้นละ 0.005 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายจํานวน 6,269,105.00 บาท โดยผู้ได้รับเงินปัน
ผลสว่นนี @จะต้องถกูหกัภาษี ณ ที;จ่าย 

ทั @งนี @ การจ่ายเงินปันผลดงักลา่วจ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้นที;ปรากฏรายชื;อ ณ วนักําหนดรายชื;อผู้ ถือหุ้นที;มีสทิธิรับเงินปัน
ผลในวนัที; 7 เมษายน 2554 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื;อตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัที; 8 เมษายน 2554 และกําหนดจ่ายเงินปันผลใน
วนัที; 13 พฤษภาคม 2554 

เมื;อไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถามเพิ;มเติม นายแพทย์อนนัต์ ศิริมงคลเกษมในฐานะผู้ดําเนินการประชมุฯ จึงได้
เสนอให้ที;ประชมุฯ พิจารณาลงมติอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลและจดัสรรเงินทนุสาํรองตามกฎหมายตามรายละเอียดที;ได้
ชี @แจงข้างต้น 
มติ ที;ประชมุฯ ได้พิจารณาแล้ว จงึมีมติอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงานประจําปี 2553 และจดัสรร

เงินทนุสาํรองตามกฎหมายตามที;เสนอ ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ;งมาประชมุและออกเสยีง
ลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงันี @ 

 เห็นด้วย   799,297,534 เสยีง   คิดเป็นร้อยละ 100 
 ไมเ่ห็นด้วย   0 เสยีง   คิดเป็นร้อยละ 0.00 
 งดออกเสยีง 39,863,000 เสยีง     
 บตัรเสยี 700 เสยีง     
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วาระที( 5      พิจารณาเลือกตั 0งกรรมการแทนกรรมการที(ต้องออกตามวาระ 
โดยที;นายแพทย์อนนัต์ ศิริมงคลเกษม ประธานกรรมการบริหารเป็นหนึ;งในกรรมการที;จะต้องออกจากตําแหนง่

ตามวาระในการประชมุครั @งนี @ จึงขอให้นายธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชคซึ;งเป็นกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
ดําเนินการประชมุในวาระนี @แทน นายธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชคได้แจ้งให้ที;ประชมุทราบวา่ ในปี 2554 นี @ มีกรรมการบริษัท
ฯ ที;ต้องออกจากตําแหนง่ตามวาระจํานวน 3 ทา่นดงันี @ 

 
(1) นายแพทย์อนนัต์ ศิริมงคลเกษม ตําแหนง่ประธานกรรมการบริหาร  
(2) นางสมสริิ อิงโพธิ�ชยั   ตําแหนง่กรรมการบริหาร 
(3) นายปารเมศ เหตระกลู  ตําแหนง่กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนของบริษัทฯ ได้ดําเนินการพิจารณาคณุสมบตัิของกรรมการ
บริษัทฯ และกรรมการอิสระ ตามขั @นตอนการสรรหา ซึ;งหลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหาปรากฏอยูใ่นหมวด “การกํากบัดแูล
กิจการที;ด”ี ของรายงานประจําปีที;ได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุในครั @งนี @ (เอกสารแนบ 2) และพิจารณา
ถึงความเหมาะสมที;จะเป็นประโยชน์สงูสดุแก่การดําเนินงานของบริษัทฯ ตามองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ 
ประกอบกบัคณุสมบตั ิความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี;ยวชาญ  

อีกทั @ง บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื;อเชิญให้ผู้ ถือหุ้นเสนอรายชื;อบคุคลที;เห็นวา่มคีณุสมบตัิ
เหมาะสมเพื;อรับการคดัเลอืกเป็นกรรมการ และเมื;อครบกําหนดเวลา ปรากฏวา่ไมม่กีารเสนอรายชื;อเข้ามายงับริษัทฯ 
ดงันั @น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนของบริษัทฯ ซึ;งไมม่กีรรมการผู้มีสว่นได้เสยีร่วมพิจารณาจึงได้เสนอ
ให้ที;ประชมุฯ พิจารณาดงันี @ 

(1) นายแพทย์อนนัต์ ศิริมงคลเกษม กลบัเข้าดาํรงตําแหนง่ประธานกรรมการบริหารอีกวาระหนึ;ง 
(2) นางสมสริิ อิงโพธิ�ชยั  กลบัเข้าดาํรงตําแหนง่กรรมการบริหารอีกวาระหนึ;ง 
(3) นายปารเมศ เหตระกลู  กลบัเข้าดาํรงตําแหนง่กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระอีกวาระหนึ;ง 

รายละเอียดประวตัิ ผลงาน และข้อมลูของกรรมการทั @ง 3 ทา่น ที;เสนอเพื;อแตง่ตั @งทดแทนกรรมการที;ต้องออก
จากตําแหนง่ตามวาระ ปรากฏตามเอกสารแนบ 5 ที;สง่มาพร้อมกนันี @ 

ทั @งนี @ กรรมการที;ได้รับการเสนอชื;อกลบัเข้าดํารงตาํแหนง่เป็น กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ คือ นาย
ปารเมศ เหตระกลูมีคณุสมบตัเิป็นกรรมการอิสระตามคํานิยามกรรมการอิสระที;บริษัทฯ กําหนดไว้ ซึ;งเทียบเทา่กบั
ข้อกําหนดขั @นตํ;าของสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
ดงัรายละเอียดตามเอกสารแนบ 4 

เมื;อไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถาม นายธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระในฐานะ
ผู้ดําเนินการประชมุฯ ในวาระนี @ จึงได้เสนอให้ที;ประชมุฯ พิจารณาลงมติอนมุตัเิลอืกตั @งกรรมการทีละทา่น 

มติ ที;ประชมุฯ ได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนมุตัิเลอืกตั @งกรรมการที;ครบกําหนดออกตามวาระ 3 ทา่นคือ 
นายแพทย์อนนัต์ ศิริมงคลเกษม นางสมสริิ อิงโพธิ�ชยั และ นายปารเมศ เหตระกลูกลบัเข้าเป็นกรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึ;ง
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ตามที;ได้เสนอข้างต้น โดยได้ดําเนินการลงมตเิลอืกกรรมการเป็นรายบคุคลด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ;งมา
ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนโดยมีรายละเอียดดงันี @ 

(1) นายแพทย์อนนัต์ ศิริมงคลเกษม ตําแหนง่ ประธานกรรมการบริหาร 

 เห็นด้วย   788,956,434 เสยีง   คิดเป็นร้อยละ 98.67 
 ไมเ่ห็นด้วย   10,641,100 เสยีง   คิดเป็นร้อยละ 1.33 
 งดออกเสยีง 39,886,000 เสยีง   
 บตัรเสยี 17,700 เสยีง   

(2) นางสมสริิ อิงโพธิ�ชยั ตําแหนง่ กรรมการบริหาร 

 เห็นด้วย   798,169,034 เสยีง   คิดเป็นร้อยละ 99.86 
 ไมเ่ห็นด้วย   1,158,000 เสยีง   คิดเป็นร้อยละ 0.14 
 งดออกเสยีง 39,908,000 เสยีง     
 บตัรเสยี 265,900 เสยีง     

(3) นายปารเมศ เหตระกลู ตําแหนง่ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

 เห็นด้วย   799,364,534 เสยีง   คิดเป็นร้อยละ 100 
 ไมเ่ห็นด้วย   0 เสยีง   คิดเป็นร้อยละ 0 
 งดออกเสยีง 39,886,000 เสยีง     
 บตัรเสยี 250,700 เสยีง     

 
 
วาระที( 6  พิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้กับกรรมการบริษัทประจาํปี 2554 

นายแพทย์อนนัต์ ศิริมงคลเกษม ประธานกรรมการบริหาร ได้แจ้งให้ที;ประชมุฯ ทราบวา่ คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาคา่ตอบแทนได้พิจารณากลั;นกรองอยา่งละเอียดถึงความเหมาะสมประการตา่ง ๆ พร้อมเปรียบเทียบอ้างอิง
จากอตุสาหกรรมประเภทเดียวกนั การขยายตวัทางธุรกิจและการขยายตวัของผลกําไรของบริษัทฯ แล้ว เห็นสมควรให้คง
คา่ตอบแทนไว้ในอตัราเดมิตามที;ได้รับอนมุตัิจากที;ประชมุผู้ ถือหุ้นประจําปี 2553 จึงขอเสนอให้ที;ประชมุพิจารณาเรื;องการ
จ่ายคา่ตอบแทนให้กบักรรมการประจําปี 2554 ดงันี @ 

คา่ตอบแทนรายเดือน 
ประธานกรรมการบริษัท    เดือนละ 40,000 บาท 
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  เดือนละ 40,000 บาท 
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ   เดือนละ 35,000 บาท 
กรรมการบริหารหรือกรรมการบริษัท   เดือนละ 35,000 บาท 

โบนสัประจําปี 
ปีละ 1 เทา่ของคา่ตอบแทนรายเดือน 
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ทั @งนี @ หากกรรมการทา่นใดเป็นลกูจ้างของบริษัทฯ คงให้ได้รับคา่ตอบแทนรายเดือนและโบนสัประจําปีตาม
อตัราที;กลา่วมาข้างต้น นอกเหนือจากคา่ตอบแทนที;ได้รับในฐานะลกูจ้างของบริษัทฯ 

โบนสัพิเศษ 
– ไมม่ี – 

เมื;อไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถาม นายแพทย์อนนัต์ ศิริมงคลเกษมในฐานะผู้ดําเนินการประชมุฯ จึงได้เสนอให้ที;
ประชมุฯ พิจารณาลงมติอนมุตัิการจ่ายคา่ตอบแทนให้กบักรรมการบริษัทประจําปี 2554  
มติ ที;ประชมุได้พิจารณาแล้ว จึงมมีติอนมุตักิารจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการให้กบักรรมการบริษัทประจําปี 2554 

ตามที;เสนอ ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที;มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยมีรายละเอียด 
ดงันี @ 

 
 

เห็นด้วย   
ไมเ่ห็นด้วย   

799,582,534 
26,000 

เสยีง 
เสยีง   

คิดเป็นร้อยละ 
คิดเป็นร้อยละ 

95.24 
0.00 

 งดออกเสยีง 39,892,000 เสยีง   คิดเป็นร้อยละ 4.75 
 บตัรเสยี 700 เสยีง   คิดเป็นร้อยละ 0.00 
      

 
วาระที( 7    พิจารณาแต่งตั 0งและกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาํปี 2554 

นายแพทย์อนนัต์ ศิริมงคลเกษม ประธานกรรมการบริหาร เสนอให้ที;ประชมุพิจารณาเรื;องการแตง่ตั @งและกําหนด
คา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีประจําปี 2554 ซึ;งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นและข้อเสนอของ
คณะกรรมการตรวจสอบที;ได้พิจารณากลั;นกรองอยา่งเหมาะสมแล้ว เห็นวา่บริษัท เอส.เค.แอคเคาน์แต้นท์ เซอร์วิสเซส 
จํากดัเป็นหนว่ยงานที;มีความนา่เชื;อถือ มีผลงานด ีมีบคุลากรที;เพียงพอ มีความรู้ความสามารถ และได้เสนอคา่ตอบแทนที;
เหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอให้ที;ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื;อพิจารณาอนมุตัิการแตง่ตั @งให้ 

(1) นายอําพล จํานงค์วฒัน์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที; 4663 หรือ 
(2) นางสาววรรญา พทุธเสถียร  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที; 4387 หรือ 
(3) นายนริศ เสาวลกัษณ์สกลุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที; 5369 

 
จากบริษัท เอส.เค.แอคเคาน์แต้นท์ เซอร์วิสเซส จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยจํานวน 5 

บริษัท ประจําปี 2554 ซึ;งนายอําพล จํานงค์วฒัน์เป็นผู้ลงลายมอืชื;อในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมาแล้วเป็น
ระยะเวลา 1 ปี ตั @งแตปี่ 2553 และอนมุตัิคา่ตอบแทนการสอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยจํานวน 5 บริษัท ประจําปี 
2554 เป็นจํานวนเงินรวม 2,461,700 บาท (ไมร่วมคา่ภาษีมลูคา่เพิ;ม คา่สอบทานงบภาษาองักฤษ และคา่ใช้จา่ยในการ
เดินทางในการตรวจสอบบญัชีที;ตา่งจงัหวดั) 
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ค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ี ปี 2554 ปี 2553 

คา่สอบบญัชีบริษัทฯ 694,000.- 694,000.- 
คา่สอบบญัชีบริษัทยอ่ย (5 บริษัท) 1,647,700.- 1,611,700.- 
คา่บริการอื;น  120,000.- 120,000.- 
รวม 2,461,700.- 2,425,700.- 

ทั @งนี @ ผู้สอบบญัชีที;ได้รับการเสนอชื;อดงักลา่ว ไมม่คีวามสมัพนัธ์ และ/หรือสว่นได้เสยีกบับริษัทฯ บริษัทร่วม 
บริษัทยอ่ย ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ที;มีความเกี;ยวข้องกบับคุคลดงักลา่ว จงึมคีวามอิสระเพียงพอในการตรวจสอบ 
และแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทฯ 
 เมื;อไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถาม นายแพทย์อนนัต์ ศิริมงคลเกษมในฐานะผู้ดาํเนินการประชมุฯ จึงได้เสนอให้ที;
ประชมุฯ พิจารณาลงมติอนมุตัิแตง่ตั @งผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีประจําปี 2554 

มติ ที;ประชมุได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนมุตัิแตง่ตั @งบริษัท เอส.เค.แอคเคาน์แต้นท์ เซอร์วิสเซส จํากดั โดย 
นายอําพล จํานงวฒัน์ ผู้สอบบญัชี รับอนญุาตเลขที; 4663 หรือ นางสาววรรญา พทุธเสถียร ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที; 
4387 หรือ นายนริศ เสาวลกัษณ์สกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที; 5369 เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และ อนมุตัิคา่สอบ
บญัชีของบริษัทฯและบริษัทยอ่ยประจําปี 2554 เป็นจํานวนเงินรวม 2,341,700 บาท และคา่บริการอื;น ๆ เป็นจํานวนเงิน 
120,000 บาทตามที;เสนอ ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ;งมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน โดยมีรายละเอียด 
ดงันี @ 

 
 เห็นด้วย   799,521,534 เสยีง   คิดเป็นร้อยละ 99.99 

 ไมเ่ห็นด้วย            80,000 เสยีง   คิดเป็นร้อยละ 0.01 
 งดออกเสยีง 39,899,000 เสยีง     
 บตัรเสยี 700 เสยีง     

นายแพทย์อนนัต์ ศิริมงคลเกษม ประธานกรรมการบริหาร ได้แจ้งตอ่ที;ประชมุฯ วา่ได้ดาํเนินการประชมุมาครบ
ทกุระเบียบวาระแล้ว จึงเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอความเห็นหรือสอบถามเรื;องอื;น ๆ ได้ และมีผู้ ถือหุ้นแสดงความเห็นและ
สอบถามโดยสรุปได้ดงันี @ 

คณุพชัรินทร์  ชาญเมธา ผูถื้อหุน้รายย่อยไดส้อบถาม เกี1ยวกบัโครงการในอนาคตของบริษัทฯว่ามีโครงการใน
อนาคตอย่างไร 

นายแพทย์อนนัต์ ศิริมงคลเกษม ประธานกรรมการบริหารได้ชี @แจงวา่ ในอนาคตบริษัทฯ จะมกีารขยายตลาด
ภายในประเทศให้มากขึ @น ในขณะเดียวกนัการสง่ออกไปตา่งประเทศก็ยงัคงเป็นเป้าหมายหลกัของบริษัทฯ แตถ้่ามีโอกาส
ที;จะมีการลงทนุใด ๆ ก็ตามที;เป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ ก็จะลงมือทําทนัที 

คณุสมุณฑา วฒันะสินธิT  ผูถื้อหุน้รายย่อย ไดเ้สนอแนะเกี1ยวกบัการใช้สารเสริมอาหารสตัว์ที1สกดัจากสมนุไพร
แทนการใช้ยาปฏิชีวนะซึ1งไดผ้ลดีมาก จึงฝากเอกสารไวใ้หเ้พื1อพิจารณา 

เมื;อไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถาม หรือแสดงความเห็นเพิ;มเตมิ ประธานฯ จึงกลา่วปิดการประชมุและขอบคณุผู้ ถือหุ้นทกุ
ทา่นที;ได้ให้ความไว้วางใจและให้การสนบัสนนุตอ่กิจการของบริษัทฯ ตลอดมา 
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ปิดประชุม เวลา 11.15 น. 
 อนึ;ง หลงัจากเริ;มการประชมุเมื;อเวลา 09.30 น. ได้มีผู้ ถือหุ้นทยอยมาลงทะเบียนเพื;อเข้าประชมุเพิ;มขึ @น โดยมีผู้
ถือหุ้นมาประชมุรวมทั @งสิ @น 352 ราย โดยมาประชมุด้วยตนเองจํานวน 190 ราย และรับมอบฉนัทะจํานวน 162 ราย รวม
เป็นจํานวนหุ้นทั @งสิ @น 839,501,234 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.96 ของจํานวนหุ้นที;จําหนา่ยได้แล้วทั @งหมด 
 
      
 
 
     ลงนาม ............................................  ประธานกรรมการบริษัท 
                  (นายประสทิธิ� ศิริมงคลเกษม) 
              ประธานที;ประชมุ 
 
 
ลงนาม ............................................ ประธานกรรมการบริหาร 
             (นายแพทย์อนนัต์ ศิริมงคลเกษม) 
         กรรมการและเลขานกุารที;ประชมุ 
 
 
ลงนาม ............................................เลขานกุารบริษัท 
           (นางสาวจฑุามาส อิงโพธิ�ชยั) 
                 ผู้บนัทกึการประชมุ 


