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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2555 

บริษัท จีเอฟพีที จ ากัด (มหาชน) 

วันที่ 30 เมษายน 2555 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมบริษัท ชั้น M อาคารจีเอฟพีที 

312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150 

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

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม ประธานกรรมการบริษัท 

2. นายวิรัช ศิริมงคลเกษม รองประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ 

3. นายแพทย์อนันต์ ศิริมงคลเกษม ประธานกรรมการบริหาร 

4. นายแพทย์สาธิต กรเณศ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

5. นายปารเมศ เหตระกูล กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

6. นายธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

7. นางสมสิริ อิงโพธิ์ชัย กรรมการบริหาร 

8. นส.วรรณี ศิริมงคลเกษม กรรมการบริษัท 

9. นายสุจิน ศิริมงคลเกษม กรรมการบริษัท 

ผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุม 

1.  นางสาววรรญา พุทธเสถียร 

เริ่มการประชุมเวลา 9.30 น. 

นายแพทย์อนันต์ ศิริมงคลเกษม ประธานกรรมการบริหาร ได้แจ้งว่า บริษัท จีเอฟพีที จ ากัด (มหาชน) มีทุนจด

ทะเบียนช าระแล้ว จ านวน 1,253,821,000 บาท เป็นหุ้นสามัญจ านวน 1,253,821,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท  และ ณ วัน

ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2555 บริษัทมีผู้ถือหุ้นจ านวนทั้งส้ิน 6,669 ราย และขณะนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุม

ด้วยตนเองจ านวน 175 ราย  และ ด้วยการมอบฉันทะจ านวน 208 ราย รวมทั้งส้ิน 383 ราย นับจ านวนหุ้นรวมกันได้ทั้งส้ิน 

822,687,638 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.61 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตาม

ข้อบังคับของบริษัทฯ นายแพทย์อนันต์ ศิริมงคลเกษม  จึงได้เชิญประธานฯกล่าวเปิดประชุม 

นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม ประธานกรรมการบริษัทฯท าหน้าที่ เป็นประธานในที่ประชุมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและ

กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2555 แนะน ากรรมการบริษัทฯและผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม และได้มอบหมายให้

นายแพทย์อนันต์ ศิริมงคลเกษม ประธานกรรมการบริหาร ท าหน้าที่เป็นเลขานุการในที่ประชุมและด าเนินการพิจารณาเรื่อง

ต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม นางสาวจุฑามาส อิงโพธิ์ชัย เลขานุการบริษัทฯชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียง และ 

วิธีการนับคะแนนเสียงเพ่ือใหท้ี่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ ดังนี ้

1. บริษัทฯจะใช้บัตรลงคะแนนเพ่ือลงคะแนนเสียงและใช้ระบบ Barcode ในการนับคะแนนเสียงทุกระเบียบวาระ  

2. ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ มีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุ้นที่มี หรือ เท่ากับจ านวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ 

โดยให้ถือว่า หน่ึงหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง  

3. ในแต่ละระเบียบวาระ  ผู้ถือหุ้น และ ผู้รับมอบฉันทะ สามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ 

งดออกเสียง ในบัตรลงคะแนนที่ได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน  
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4. ในแต่ละระเบียบวาระ หากผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งด

ออกเสียง” ขอให้ออกเสียงดังกล่าวในบัตรลงคะแนน จากนั้นให้ยกมือขึ้น เพ่ือให้เจ้าหน้าที่รับบัตรลงคะแนนที่

กรอกเรียบร้อยแล้ว ไปนับคะแนนเสียงต่อไป 

5. ในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯจะน าคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ดังกล่าวมา หักออกจากจ านวน

เสียงท้ังหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงท่ีลงคะแนนเห็นด้วยในระเบียบวาระนั้นๆ  

6. กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะซึ่งผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนน

ไว้ล่วงหน้าแล้วไม่ต้องลงคะแนนอีก เนื่องจากบริษัทฯได้บันทึกคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นก าหนดไว้แล้ว 

7. ในแต่ละระเบียบวาระ บริษัทฯจะประกาศผลการนับคะแนนเสียงพร้อมแสดงผลบนจอตามจุดต่างๆให้ที่ประชุม

ทราบหลังจากปิดการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บัตรลงคะแนนส าหรับวาระก่อนหน้าจะไม่น ามานับคะแนน

เสียงอีก 

8. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ หากผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ประสงค์ที่จะแสดงความคิดเห็น หรือ ซักถาม

เพ่ิมเติมในแต่ละระเบียบวาระ ขอให้ยกมือขึ้น และเมื่อประธานฯอนุญาตแล้ว ขอให้แจ้ง ชื่อและนามสกุล พร้อม

ระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ให้ท่ีประชุมทราบก่อนทุกครั้ง แล้วจึงเสนอความคิดเห็น หรือ ค าถาม ใน

กรณีที่ ความคิดเห็น หรือ ค าถามดังกล่าว ไม่ตรงกับระเบียบวาระที่ก าลังด าเนินอยู่ ขอให้ผู้ถือหุ้นเสนอ

ความเห็นหรือถามเมื่อจบระเบียบวาระต่างๆแล้ว 

9. ตัวอย่างบัตรลงคะแนนเสียงที่ถูกต้องและบัตรลงคะแนนเสียงที่ไม่ถูกต้อง มีดังนี้ บัตรลงคะแนนเสียงที่ถูกต้อง 

คือ บัตรลงคะแนนที่ท าเครื่องหมายลงในช่อง เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เพียงช่องเดียว

เท่านั้น และ ลงชื่อของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ส าหรับบัตรลงคะแนนเสียงใดที่ไม่มีการลงชื่อของผู้ถือหุ้น

หรือผู้รับมอบฉันทะ หรือกากบาทคะแนนเสียงลงในช่องเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง มากกว่า 1 ช่อง 

จะถือว่าเป็นบัตรเสีย หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะกากบาทผิด สามารถยกเลิกแล้วกากบาทใหม่ได้ โดย

เซ็นต์ชื่อก ากับไว้ จึงจะถือว่าเป็นบัตรลงคะแนนเสียงท่ีถูกต้อง  

เพ่ือความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง จึงได้เชิญผู้ถือหุ้น 1 ท่าน  คือ คุณวชิรกรณ์ ทองอินทร์ อาสาสมัคร เข้า

ร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง จากนั้นที่ประชุมได้เริ่มพิจารณาเรื่องต่างๆตามระเบียบวาระการประชุมตามล าดับ

ดังต่อไปนี้ 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2554 

นายแพทย์อนันต์ ศิริมงคลเกษม ประธานกรรมการบริหาร ได้แจ้งว่า บริษัทฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมสามัญผู้

ถือหุ้นประจ าปี 2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2554 และจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว 

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีการเผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นการล่วงหน้า  

จากน้ัน นายแพทย์อนันต์ ศิริมงคลเกษม ได้สอบถามท่ีประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเกี่ยวกับรายงานการประชุมสามัญ

ผู้ถือหุ้นประจ าปี 2554 หรือไม ่

เมื่อไม่มีค าถามจากผู้ถือหุ้นในวาระนี้ นายแพทย์อนันต์ ศิริมงคลเกษม จึงได้เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาลงมติ

รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2554 

มต ิ ที่ประชุมฯ ได้พิจารณารายละเอียดของรายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือ

หุ้นประจ าปี 2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2554 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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 เห็นด้วย   826,650,900 เสียง   คิดเป็นร้อยละ 100.00 

 ไม่เห็นด้วย   0 เสียง   คิดเป็นร้อยละ 0.00 

 งดออกเสียง 31,400 เสียง   

 บัตรเสีย 0 เสียง   

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2554 

นายแพทย์อนันต์ ศิริมงคลเกษม ประธานกรรมการบริหาร ได้น าเสนอผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2554 

ให้ที่ประชุมฯ ทราบตามรายละเอียดซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 2554 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

แล้ว ดังนี้ 

โดยสรุป ในปี 2554 บริษัทจีเอฟพีทีและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายรวม 14,214 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 1,742 ล้าน

บาท หรือเพ่ิมขึ้นคิดเป็นร้อยละ 14 และ มีก าไรสุทธิรวมเท่ากับ 1,203 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 37 ล้านบาท   หรือเพ่ิมขึ้นคิดเป็น

ร้อยละ 3 คิดเป็นก าไรต่อหุ้นเท่ากับ 0.96 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ มีทรัพย์สินรวม 10 ,068 ล้านบาท 

เพ่ิมขึ้น 852 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึ้นคิดเป็นร้อยละ 9 และมีหนี้สินรวม 4,084 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 245 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึ้นคิด

เป็นร้อยละ 6 บริษัทฯมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 5,984 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 607 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึ้นคิดเป็นร้อยละ 11  

จากน้ัน นายแพทย์อนันต์ ศิริมงคลเกษม ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเกี่ยวกับรายงานผลการ

ด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2554 หรือไม ่

ผู้ถือหุ้นได้ให้ข้อคิดเห็นและซักถาม ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 

คุณสุริยา   สรรพอาษา 

ผู้ถือหุ้น 

ในปี 2555 บริษัทมีแผนงานในการด าเนินกิจการอย่างไรบ้าง  

นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม 

ประธานกรรมการบริหาร 

ในปี 2555 บริษัทตั้งเป้าว่ารายได้จากการขายให้มีการเติบโตไม่น้อยกว่า 10%  โดยเป็นการ

ขยายก าลังการผลิตเพ่ือรองรับกับการเติบโตของตลาดส่งออกที่เพ่ิมมากขึ้น ซึ่งจะเห็นได้จาก 

ประเทศไทยจะเริ่มมีการส่งออกไก่สดแช่แข็งไปยังสหภาพยุโรปได้ตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 

2012 เป็นต้นไป  ท าให้ตลาดการส่งออกเนื้อไก่ไปยัง EU มีการขยายตัวเพ่ิมขึ้น เช่นเดียวกับ

ตลาดใหม่อ่ืนๆ เช่น ตลาดรัสเซียและตลาดตะวันออกกลาง  

คุณสถาพร   โคธีรานุรักษ์   

ผู้ถือหุ้น 

จากงบแสดงฐานะทางการเงิน (ในรายงานประจ าปี หน้า 78) ขอให้ทางบริษัทฯชี้แจงถึง

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน-สุทธิ ว่าท าไมในงบเฉพาะกิจการมีจ านวน 273 ล้านบาท แต่

ในงบรวมเหลืออยู่ 159 ล้านบาท  

นายธีระศักดิ์ เปี่ยมสุภัคพงศ์  

ผ.อ.ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

ในส่วนของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ จ านวน 273 ล้านบาท 

เป็นอาคารชุดของ บมจ.จีเอฟพีที ที่ให้พนักงานเช่า แต่ในงบการเงินรวม ตามมาตรฐานการ

บัญชี ในส่วนของอาคารชุดเหล่านี้จะจัดอยู่ในหมวดของ ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์สุทธิ  

 อยากทราบสาเหตุท่ีท าให้อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนมีการด้อยค่าลง  

นายธีระศักดิ์ เปี่ยมสุภัคพงศ์  

ผ.อ.ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

ค่าเผื่อด้อยค่าของท่ีดินตามมาตรฐานบัญชีที่ดินของสภาวิชาชีพเกิดขึ้นในกรณีที่มูลค่าที่ได้มา

ของทรัพย์สินสูงกว่าราคาประเมินมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินนั้น ซึ่งบริษัทฯจะมีที่ดินอยู่ 2 

ประเภท คือ 1) ที่ดินที่ซื้อมาเพ่ือการลงทุนในอนาคต และ 2) ที่ดินที่ได้จากการ ยึดมาจาก

ลูกค้าที่ไม่สามารถจ่ายช าระหน้ีได้ ซึ่งต้องมีการหามูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว
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ตามมาตรฐานบัญชี โดยอ้างอิงจากมูลค่ายุติธรรมของกรมธนารักษ์  

นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม 

ประธานกรรมการบริหาร 

บริษัทฯมีที่ดินบางส่วนที่ได้ยึดมาจากลูกค้าซึ่งเดิมลูกค้าได้ ใช้เป็นหลักประกันในการซื้อขาย

เครดิต และที่ดินเหล่านี้เป็นที่ดินที่ทางบริษัทฯไม่ได้ใช้ในกิจกรรมการด าเนินงานจึงถูกจัดให้ใน

หมวดอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน ซึ่งที่ดินเหล่านี้จะต้องมีการประเมินราคา ซึ่งบางแปลง

นั้นอาจมีราคามูลค่าลดลงซึ่งท าให้เกิดการด้อยค่าลงไปด้วยตามราคาประเมิน 

 การใช้ผู้ประเมินอิสระมาตีราคาจะดีกว่าหรือไม่ เนื่องจากมูลค่าของกรมธนารักษ์นั้น 4 ปีจึงจะ

มีการปรับทีหนึ่ง  

นายธีระศักดิ์ เปี่ยมสุภัคพงศ์  

ผ.อ.ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

บริษัทฯจะใช้มูลค่ายุติธรรมของกรมธนารักษ์ซึ่งสามารถอ้างอิงจากได้ เว็ปไซต์ของกรมธนา

รักษ์เพ่ือประหยัดค่าใช้จ่ายในการประเมินราคา ในกรณีที่ดินบางแปลงที่กรมธนารักษ์ไม่มี

มูลค่ายุติธรรมบริษัทฯจะท าการว่าจ้างผู้ประเมินอิสระเพ่ือประเมินมูลค่าของที่ดินดังกล่าว 

นางสาววรรญา พุทธเสถียร 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 

4387 

ในส่วนของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน  บริษัทฯสามารถแบ่งได้ตามวัตถุประสงค์การใช้ 

คือ 1. เพ่ือให้เช่า และ 2. ที่ดินที่ยังไม่ใช้ด าเนินงานซึ่งส่วนใหญ่จะได้มาจากการรับช าระหนี้  

ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมนั้น ทางบริษัทฯสามารถใช้ราคาที่อ้างอิงจากกรมธนารักษ์ได้

ก่อนระยะหนึ่ง  

 ทางบริษัทฯได้มีการท าประมาณการเรื่องผลประโยชน์ของพนักงานไว้อย่างไร และ จากค่าแรง

ที่ปรับเพิ่มขึ้นในปี 2555 บริษัทฯจะต้องมีการประมาณใหม่หรือไม่ และ บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายใน

การจัดท าเรื่องของผลประโยชน์ของพนักงานเป็นจ านวนเท่าไหร่ 

นายธีระศักดิ์ เปี่ยมสุภัคพงศ์  

ผ.อ.ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

ในการท าประมาณการเรื่องผลประโยชน์ของพนักงาน ทางบริษัทฯได้จัดท าเองโดยใช้บุคลากร

ที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องของการประมาณการและทราบถึงปัจจัยต่างๆที่จะน ามาใช้ใน

การท าการประมาณการผลประโยชน์พนักงาน โดยท าตามหลักการค านวณของนัก

คณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งค านึงถึงอัตราคิดลด อัตราขึ้นเงินเดือนเฉล่ีย อัตราการลาออก 

เกณฑ์การเกษียณอายุ และใช้ข้อมูลที่มีอยู่จริงของพนักงาน ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบ

บัญชีอีกทีหนึ่ง หากไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยส าคัญ บริษัทฯสามารถใช้อัตรานี้ได้เป็น

ระยะเวลา 3 ปี และในการจัดท าประมาณการดังกล่าว บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายไม่มาก เนื่องจาก

ไม่ได้ท าการจ้างบริษัทฯหรือนักคณิตศาสตร์ภายนอก 

นางสาววรรญา พุทธเสถียร 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 

4387 

ตามมาตรฐานระบุว่าในกรณีท่ีการเปล่ียนแปลงบวก/ลบไม่เกิน 10% ไม่ต้องมีการปรับปรุง ซึ่ง

ในการตรวจสอบในงบไตรมาสที่ 1 ปี 2555 ทางผู้สอบยังไม่ได้เข้าไปจัดท าจึงยังไม่สามารถ

บอกถึงความแตกต่างได้ 

 ระยะเวลาในการเลี้ยงไก่ปู่ย่าพันธุ์และไก่พ่อแม่พันธุ์ เป็นอย่างไร 

นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม 

ประธานกรรมการบริหาร 

วงจรไก่เนื้อสามารถแบ่งออกเป็น 3 รุ่น ดังนี้ 1) ไก่ปู่ย่าพันธุ์ 2) ไก่พ่อแม่พันธุ์  และ 3) ไก่

เนื้อ โดยไก่แต่ละรุ่นมีการเล้ียงท่ีแตกต่างกัน ดังนี้   

1) ไก่ปู่ย่าพันธุ์จะถูกเล้ียงเป็นระยะเวลาประมาณ 65 สัปดาห์ โดยเริ่มตั้งแต่เป็นลูกไก่ และ

แบ่งได้เป็น 2 ระยะ คือ ระยะเล็กรุ่น (ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 1 ถึง 24) เป็นช่วงที่ยังไม่มีการให้ผล

ผลิต ไก่จะกินแต่อาหารอย่างเดียวและค่อยๆเติบโต และ ระยะตั้งแต่สัปดาห์ที่ 25 ถึง 65 เป็น

ช่วงทีใ่ห้ผลผลิตเป็นไข่ไก่ออกมา หลังจากนั้นจะน าไข่ไก่เข้าสู่กระบวนการคัดไข่ไก่ที่มีคุณภาพ

ดี ฟักให้เป็นลูกไก ่และ คัดแยกเพศและเลือกลูกไก่พ่อแม่พันธุ์ที่มีคุณภาพ เพ่ือส่งต่อไปเล้ียง



 

       GFPT PUBLIC COMPANY LIMITED  
                         PLANT:  209 MOO 1, TEPARAK RD., K.M. 20.5 BANGSAOTONG, SAMUTPRAKARN 10540, THAILAND TEL. 02-3154222-31 FAX: 02-3154232-35 
                         OFFICE: GFPT TOWER, 312,  RAMA 2 ROAD,  BANGMOD,  JOMTHONG,  BANGKOK  10150,  THAILAND  TEL:  02-4769922,  02-4689922 

 AGM2012 | หน้า 5/14 

ทีฟ่าร์มไก่พ่อแม่พันธุ์  

2) ไก่พ่อแม่พันธุ์จะถูกเล้ียงเป็นระยะเวลาประมาณ 65 สัปดาห์ เหมือนกับการเล้ียงไก่ปู่ย่า

พันธุ์ แต่จะแตกต่างที่กระบวนการคัดลูกไก่  โดยจะท าการเก็บลูกไก่ท้ังหมดและคัดตัวที่

แข็งแรง เพ่ือแบ่งกลุ่มและจัดท าการแยกเพศ เพ่ือสะดวกในการน าไปเล้ียงต่อไป 

3) ไก่เนื้อ จะถูกเล้ียงที่ฟาร์มไก่เนื้อโดยจะเล้ียง 40 - 45 วัน เมื่อไก่เนื้อมีน้ าหนักประมาณ 

2.5 – 2.8 กิโลกรัมก็จะถูกส่งเข้าโรงช าแหละและแปรรูปเป็นเนื้อไก่ 

 การรับโอนและจ าหน่าย ในส่วนของไก่ปู่ย่าพันธุ์และไก่พ่อแม่พันธุ์ ท าไมจึงมีการเปลี่ยนแปลง

ตลอด และมีการคิดค่าเสื่อมพันธุ์อย่างไร 

นายธีระศักดิ์ เปี่ยมสุภัคพงศ์  

ผ.อ.ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

การรับโอนเป็นการรับโอนจากไก่ระยะเล็กรุ่นไปเป็นไก่ระยะให้ผลผลิต ส่วนการจ าหน่ายเป็น

การปลดระวางไก่เพ่ือขาย 

ส่วนของเรื่องการคิดค่าเส่ือมพันธุ์ของไก่ปู่ย่าพันธุ์และไก่พ่อแม่พันธุ์จะมีวิธีการคิดค านวณ

เหมือนกัน  ซึ่งสามารถท าได้ 2 วิธี คือ 1) วิธีคิดค่าเส่ือมตามระยะเวลาที่ได้ผลผลิต

มาตราฐาน (Curve) คือ ไม่คิดค่าเส่ือมในระยะเล็กรุ่น แต่จะเริ่มคิดค่าเส่ือมพันธุ์ตั้งแต่ระยะที่

เริ่มให้ผลผลิต(สัปดาห์ที่ 25) จนกว่าจะปลดไก่ (สัปดาห์ที่ 65)  และ 2)  วิธีคิดตามมาตรฐาน

ประมวลกรมสรรพากร หรือวิธีเส้นตรง คือ 20 % ต่อปี ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯได้ใช้วิธีการคิดค่า

เส่ือมแบบนี้ 

 รายการแก้ไขข้อผิดพลาดและถูกสรรพากรประเมินภาษี และรวมทั้งเบี้ยปรับเงินเพิ่ม สาเหตุ

เกิดจากอะไร 

นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม 

ประธานกรรมการบริหาร 

เดิมบริษัทฯใช้วิธีการคิดค่าเส่ือมตามผลผลิตมาตรฐาน เนื่องจากการเล้ียงไก่พันธุ์นั้นจะใช้เวลา

ทั้งหมด 65 สัปดาห์ โดย 24 สัปดาห์แรกนั้นจะยังไม่มีผลผลิต จึงถือว่าเป็นทรัพย์สินจนถึง

เมื่อเริ่มมีการให้ผลผลิตแล้วจึงจะเริ่มคิดค่าเส่ือมทยอยไป ซึ่งเป็นวิธีที่บริษัทฯใช้ค านวณค่า

เส่ือมพันธุ์มาโดยตลอด และเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีสากลเช่นกัน แต่ เนื่องจาก

กรมสรรพากรพิจารณาแล้วให้ความเห็นว่า บริษัทฯควรใช้วิธีการคิดค่าเส่ือมแบบเส้นตรง เมื่อ

บริษัทฯได้ท าการปรับเปล่ียนวิธีการคิดค่าเส่ือมพันธุ์แล้ว พบว่ามีความแตกต่างเกิดขึ้น จึง

จ าเป็นต้องมีการปรับภาษีย้อนหลังบนส่วนต่างนั้น  

คุณสวพจน์   ลือสุวรรณทัต   

ผู้ถือหุ้น 

การปรับอัตราค่าแรงขั้นต่ าเป็น 300 บาทส่งผลกระทบต่อบริษัทฯอย่างไร และ บริษัทฯ

สามารถแข่งขันในด้านราคากับประเทศอ่ืนๆได้อย่างไร  

นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม 

ประธานกรรมการบริหาร 

ปัจจุบันประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกไก่แปรรูปปรุงสุกอันดับ 1 ของโลกซึ่งมีความโดดเด่นในด้าน

คุณภาพและราคา จึงสามารถแข่งขันกับประเทศบราซิลหรือจีน ประกอบกับสินค้าไก่สดแช่

แข็งที่จะเริ่มมีการส่งออกในไตรมาส 3 ผลกระทบจากค่าแรงที่เพ่ิมขึ้น 40% จาก 215 บาท

เป็น 300 บาท ท าให้ต้นทุนสินค้าเพ่ิมขึ้นประมาณ 1- 2 % อย่างไรก็ตาม บริษัทฯได้

พิจารณาถึงการน าเครื่องจักรเพ่ือจะน ามาใช้แทนแรงงาน เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่ามี

ความคุ้มค่า และยังสามารถใช้แทนแรงงานท่ีขาดแคลนอีกด้วย 

คุณ วีระ   ไชยมโนวงศ์  

ผู้ถือหุ้น 

โครงสร้างรายได้ของบริษัท MKS ที่ก้าวกระโดดค่อนข้างมาก เกิดจากสาเหตุใด 

 

นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม 

ประธานกรรมการบริหาร 

เกิดจากการที่กลุ่มบริษัทฯมีการขายไก่เนื้อให้แก่ GFN เพ่ิมมากขึ้น 
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 สัดส่วนของรายได้จากการส่งออกและรายได้จากภายในประเทศเป็นสัดส่วนเท่าไหร่ ตลาด

ส่งออกที่ส าคัญมีอะไรบ้าง  

นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม 

ประธานกรรมการบริหาร 

บริษัทฯมีรายได้จากการส่งออกทางตรงซึ่งเป็นสินค้าไก่แปรรูปปรุงสุกอยู่ประมาณ 20% โดย

ส่วนใหญ่จะส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่นและสหภาพยุโรป และบริษัทฯยังมีรายได้จากการส่งออก

ทางอ้อมประมาณ 10% ซึ่งเป็นสินค้าเนื้อไก่สดที่ขายให้แก่โรงงาน OEM เช่น McKey ซึ่งคิด

รวมกันได้ประมาณ 30%  ส่วนสินค้าที่ขายในประเทศ คือ ชิ้นส่วนไก่ เช่น เครื่องใน โครง 

ขนไก่ กระดูก ที่ไม่สามารถส่งออกได้ ซึ่งบางส่วนเป็นเนื้อไก่ท่ีคัดออกจาก spec.  

ตลาดส่งออกที่ส าคัญของไทยยังคงเป็นประเทศญี่ปุ่นและยุโรป ส่วนตลาดอื่นๆจะมีอยู่ประมาณ 

10% ได้แก่ รัสเซีย ตะวันออกกลาง เกาหลีใต้ ฮ่องกง สิงคโปร์ มาเลเซีย และเวียดนาม 

 ในอีก 3 ปีข้างหน้า ท่ีจะมีการเปิดเสรี AEC จะท าใหมี้การเปลี่ยนแปลงหรือไม่ และที่เราไม่

เริ่มเข้าไปในอาเซียนนั้นมีข้อกีดกันทางการค้าอะไรหรือไม่ และถ้ามี AEC เกิดขึ้นนั้นจะมีการ

เปลี่ยนแปลงหรือไม่ในส่วนของการส่งออก 

นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม 

ประธานกรรมการบริหาร 

การเปิดเสรี AEC ในอีก 3 ปีข้างหน้านั้น อุตสาหกรรมไก่ค่อนข้างที่จะได้รับประโยชน์น้อย 

เพราะทุกประเทศ เช่น มาเลเซีย อินโดนีเซีย หรือ ฟิลิปปินส์  ก็จะพยายามปกป้อง

อุตสาหกรรมไก่ของประเทศตนเอง เพราะต้นทุนการผลิตของประเทศเหล่านั้นจะสูงกว่าของ

ไทย แต่ประเทศเหล่านั้นจะใช้เรื่องของระบบสุขอนามัยมาเป็นตัวกีดกันทางการค้าแทนการใช้

ระบบทางภาษ ี

 การที่ประเทศสหภาพยุโรปและญี่ปุ่นอนุญาตให้น าเข้าไก่สดแช่แข็งของไทยมีผลกระทบต่อการ

ส่งออกสินค้าไก่แปรรูปปรุงสุกหรือไม ่และ การก าหนดโควต้าของสินค้าไก่สดแช่แข็งเป็น

อย่างไร และ ประเทศญี่ปุ่นนั้นมีการก าหนดโควต้าหรือไม่  

นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม 

ประธานกรรมการบริหาร 

ไม่มีการกระทบกันของสินค้า 2 ประเภทนี้  

โควต้าการน าเข้าสินค้าไก่สดแช่แข็งมีจ านวน 92,600 ตันต่อปี ซึ่งจะมีการบริหารโควต้าแบบ

เดียวกับไก่แปรรูปปรุงสุก โดยทางสหภาพยุโรปนั้นจะก าหนดช่วงเวลาว่าจะให้ผู้น าเข้าใน

สหภาพยุโรปยื่นลงทะเบียนว่ามีความประสงค์ต้องการน าเข้า เมื่อไปยื่นลงทะเบียนเรียบร้อย

แล้วนั้นก็จะมีการจัดสรรให้ ซึ่งคนที่มีสิทธิที่จะไปลงทะเบียนได้นั้นจะต้องมีคุณสมบัติตามที่

สหภาพยุโรปก าหนด เมื่อยื่นจ านวนไปทางนั้นก็จะดูจ านวนทั้งหมดว่ามีใครขอกี่ราย รายละ

เท่าไหร่ แล้วจึงไปหาสัดส่วนและแบ่งให้กับผู้น าเข้า เมื่อผู้น าเข้าได้โควต้ามาแล้ว  ผู้น าเข้า

จะต้องเอาเงินไปค้ าประกันว่าจะต้องน าเข้าจริง เสร็จแล้วผู้น าเข้าก็จะกลับมายังผู้ผลิตก็คือ

ประเทศไทย ว่ามีบริษัทไหนบ้างที่ผลิตให้ ลูกค้าหรือคู่ค้าท่ีเคยติดต่อกัน ซึ่งขั้นตอนทั้งหมดจะ

เป็นอย่างนี้ ถ้าเปรียบเทียบกับโควต้าในปัจจุบันนี้ท่ีเป็นไก่ปรุกสุกนั้นเป็นจ านวน 160,000 ตัน 

เราจะเห็นว่าเพ่ิมขึ้นมามากกว่า 50% คืออีกเกือบ 100 ,000 ตันทีเดียว เพราะฉะนั้นตรงนี้

เป็นปริมาณที่เพ่ิมขึ้นมากพอสมควร 

ส่วนประเทศญี่ปุ่นนั้นไม่ได้ใช้ระบบโควต้า 
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คุณอภิสิทธิ์ บูรณกานนท์ 

ผู้รับมอบฉันทะ 

ทางบริษัทฯได้มกีารส่งออกสินค้าไก่สดแช่แข็งแล้วหรือยัง 

 

นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม 

ประธานกรรมการบริหาร 

บริษัทฯมีการส่งออกสินค้าไก่สดแช่แข็งตั้งแต่ปีที่แล้ว โดยส่งไปยังประเทศฮ่องกงและ

เวียดนาม ส าหรับสหภาพยุโรปที่จะเปิดให้ตั้งแต่ 1 กรกฏาคม 2555 ทางบริษัทฯก็มีลูกค้าที่

ติดต่อเข้ามาเพ่ือขอซื้อสินค้า แต่อย่างไรก็ตามสินค้าที่จะต้องส่งออกไปยังสหภาพยุโรปจะต้อง

เป็นเนื้อไก่ท่ีผลิตตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2555 เป็นต้นไป 

 บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร สามารถท าก าไร และส่งออกไก่ได้มากขึ้นหรือยัง 

นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม 

ประธานกรรมการบริหาร 

ปัจจุบัน บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร ยังมีผลการด าเนินงานขาดทุนอยู่ GFN เพ่ิงเปิดด าเนินการ

ได้เพียงปีครึ่งเท่านั้น จึงจ าเป็นต้องเร่งการพัฒนาคุณภาพแรงงานและทักษะต่างๆซึ่งใช้เวลา 

ปัจจุบันทักษะของแรงงานมีการพัฒนาขึ้นได้มากแล้ว ซึ่งสามารถจะท าให้มีผลผลิตมากขึ้น

และมีคุณภาพสินค้าดี ส่วนเรื่องการส่งออก ปัจจุบัน GFN มีปริมาณการส่งออกประมาณ

เดือนละ 1,000 – 1,200 ตัน จึงท าให้ GFN จะเริ่มท าก าไรได้ในไม่ช้า  

 จากรายงานการประชุมปีที่แล้ว ผู้ถือหุ้นได้เสนอให้ใช้สมุนไพรไทยแทนสารเคมีในอาหารสัตว์ 

ซึ่งใช้แล้วมีสุขภาพดีขึ้น บริษัทฯได้พิจารณาแล้วหรือยัง 

นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม 

ประธานกรรมการบริหาร 

บริษัทฯได้แจ้งให้ฝ่ายออกสูตรอาหารสัตว์พิจารณาแล้ว ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการศึกษาทดลอง 

 

เมื่อไม่มีค าถามจากผู้ถือหุ้นเพ่ิมเติม นายแพทย์อนันต์ ศิริมงคลเกษมในฐานะผู้ด าเนินการประชุมฯ จึงสรุปว่าที่

ประชุมฯ ได้รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2554 แล้ว 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 

นายแพทย์อนันต์ ศิริมงคลเกษม ประธานกรรมการบริหาร เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของ  บริษัทฯ 

และบริษัทย่อย ซึ่งประกอบด้วย  งบดุล  งบก าไรขาดทุนส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และรายงานผู้สอบบัญชี ซึ่ง

ผู้สอบบัญชีได้รับรองความถูกต้องตามที่ควรในสาระตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป  ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือ

เชิญประชุมนี้แล้ว 

ผู้ถือหุ้นได้ให้ข้อคิดเห็นและซักถาม ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 

คุณประเสริฐภพ   ภมรไพโรจน์

ผู้ถือหุ้น 

จากงบก าไรขาดทุน ส่วนแบ่งขาดทุนจากการเงินลงทุนในบริษัทร่วมถึงประมาณร้อยกว่าล้าน 

อยากทราบว่า บริษัทร่วมท าธุรกิจที่เกี่ยวกับธุรกิจไก่หรือเปล่า และบริษัทฯมีสัดส่วนการลงทุน

ในบริษัทฯร่วมเท่าใด และ การร่วมทุนดังกล่าวจะท าให้ผลประกอบการของบริษัทฯดีขึ้นหรือไม่ 

นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม 

ประธานกรรมการบริหาร 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมมาจากบริษัท  GFN ซึ่งเปิดด าเนินงานได้เพียงปี

กว่าๆ โดยบริษัทฯถือหุ้น 49% การลงทุนนี้จะท าให้บริษัทฯมีรายได้เพ่ิมขึ้นซึ่งจะเป็นผลดีกับ

บริษัทฯในระยะยาว 

 ผลประกอบการของ McKey เป็นอย่างไร 

นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม 

ประธานกรรมการบริหาร 

McKey มียอดขายปีละสองพันกว่าล้านและโตทุกปีๆละประมาณ 15% และมีการจ่ายเงินปัน

ผลให้แก่ทางบริษัทฯมากกว่าเงินที่ได้ลงทุนไป อีกทั้งในปี 2555 McKey มีมติให้จ่ายเงินปัน

ผลจากการด าเนินงานในปี 2554  แก่บริษัทฯอีก 30 ล้านบาท 
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เมื่อไม่มีค าถามจากผู้ถือหุ้นเพ่ิมเติม นายแพทย์อนันต์ ศิริมงคลเกษมในฐานะผู้ด าเนินการประชุมฯ จึงได้เสนอให้ที่

ประชุมฯ พิจารณาลงมติอนุมัติงบดุล และงบก าไร-ขาดทุนส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 

มต ิ ที่ประชุมฯได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 

ธันวาคม 2554 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมี

รายละเอียดดังนี ้

 เห็นด้วย   827,199,194 เสียง   คิดเป็นร้อยละ 100.00 

 ไม่เห็นด้วย   0 เสียง   คิดเป็นร้อยละ 0.00 

 งดออกเสียง 20,000 เสียง     

 บัตรเสีย 0 เสียง     

วาระที่ 4       พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2554 และจัดสรรเงินทุนส ารองตาม

กฎหมาย 

 นายแพทย์อนันต์ ศิริมงคลเกษม ประธานกรรมการบริหาร เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องการจ่ายเงินปันผลส าหรับ

ผลการด าเนินงานในปี 2554 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ขอเสนอให้จ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2554 และ

จัดสรรเงินทุนส ารองตามกฎหมาย โดยมีรายละเอียดดังนี ้

4.1) จ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2554 เป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.33 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่าย

จ านวน 413,760,930 บาท คิดเป็นประมาณร้อยละ 97.24 ของก าไรสุทธิตามงบก าไรเฉพาะกิจการ โดย 

4.1.1) จ่ายจากก าไรสุทธิงวดปี 2554 ของกิจการที่ได้รับสิทธิ BOI ในอัตราหุ้นละ 0.0960 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่าย

จ านวน 120,366,816.00 บาท โดยผู้ได้รับเงินปันผลส่วนนี้จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 

4.1.2)  จ่ายจากก าไรสะสมของกิจการที่เป็น Non-BOI ซึ่งเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 0 ในอัตราหุ้นละ 

0.2340 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายจ านวน 293,394,114.00 บาท โดยผู้ได้รับเงินปันผลส่วนนี้จะต้องถูกหักภาษี

เงินได้หัก ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 หรือคิดเป็นหุ้นละ 0.0234 บาท  

ดังนั้น ผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินปันผลสุทธิ 0.3066 บาทต่อหุ้น  

 ทั้งนี้ บริษัทได้ก าหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันพุธที่ 4 เมษายน 2555 (Record Date) และให้  รวบรวม

รายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2551) 

โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2555  และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 

2555 

4.2) บริษัทไม่มีการจัดสรรเงินทุนส ารองตามกฎหมายจากผลการด าเนินงานปี 2554 เนื่องจาก ณ ส้ินปี 2554 บริษัทฯมี

เงินทุนส ารองตามกฎหมายจ านวน 140,000,000.00 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.00 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งครบตาม

จ านวนท่ีกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทแล้ว 

ผู้ถือหุ้นได้ให้ข้อคิดเห็นและซักถาม ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 

คุณประเสริฐภพ   ภมรไพโรจน์

ผู้ถือหุ้น 

ขอให้ทางบริษัทฯอธิบายถึงกระบวนการและระยะเวลาในการปิดบัญชีของบริษัทฯ และ 

สามารถท าให้เร็วขึ้นเพื่อให้มีการจ่ายปันผลได้เร็วขึ้นได้หรือไม่ 

นายธีระศักดิ์ เปี่ยมสุภัคพงศ์  

ผ.อ.ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

การปิดงบการเงินของแต่ละบริษัท จะท าให้เสร็จภายในวันที่ 15 มกราคม เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบ

บัญชีสามารถเข้าตรวจได้ เมื่อผู้สอบบัญชีสอบทานงบการเงินของแต่ละบริษัทฯแล้วจึงจะ

น ามาท างบการเงินรวมอีกครั้งหนึ่ง เพ่ือให้ผู้สอบบัญชีตรวจและสอบทานอีกครั้ง โดยจะใช้

เวลาท้ังส้ินประมาณ 45-50 วัน  เนื่องจากตลาดหลักทรัพย์ก าหนดให้ส่งงบไม่เกิน 60 วัน 
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เมื่อไม่มีค าถามจากผู้ถือหุ้นเพ่ิมเติม นายแพทย์อนันต์ ศิริมงคลเกษม ในฐานะผู้ด าเนินการประชุมฯ จึงได้เสนอให้ที่

ประชุมฯ พิจารณาลงมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรเงินทุนส ารองตามกฎหมายตามรายละเอียดที่ได้ชี้แจงข้างต้น 

มต ิ ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2554 และจัดสรรเงินทุน

ส ารองตามกฎหมาย ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

โดยมีรายละเอียดดังนี ้

 เห็นด้วย   827,182,194 เสียง   คิดเป็นร้อยละ 100.00 

 ไม่เห็นด้วย   0 เสียง   คิดเป็นร้อยละ 0.00 

 งดออกเสียง 40,000 เสียง     

 บัตรเสีย 0 เสียง     

วาระที่ 5      พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 

นายแพทย์อนันต์ ศิริมงคลเกษม ประธานกรรมการบริหาร ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในปี 2555  นี้ มีกรรมการ

บริษัทฯ ที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 3 ท่านดังนี ้

(1)  นายธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค ต าแหน่ง กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  

(2)  นางสาววรรณี ศิริมงคลเกษม ต าแหน่ง กรรมการบริษัท 

(3)  นายสุจิน ศิริมงคลเกษม ต าแหน่ง กรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ ได้ด าเนินการพิจารณาคุณสมบัติ ของกรรมการบริษัทฯ 

และกรรมการอิสระ ตามขั้นตอนการสรรหา ซึ่งหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาปรากฏอยู่ในหมวด  “การก ากับดูแลกิจการที่ดี” 

ของรายงานประจ าปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้  (ส่ิงที่ส่งมาด้วย 2) และพิจารณาถึงความ

เหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การด าเนินงานของบริษัทฯ ตามองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบกับ

คุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ  

อีกทั้ง บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพ่ือเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติ

เหมาะสมเพ่ือรับการคัดเลือกเป็นกรรมการ และเมื่อครบก าหนดเวลา ปรากฏว่าไม่มีการเสนอรายชื่อเข้ามายังบริษัทฯ ดังนั้น 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ ซึ่งไม่มีกรรมการผู้มีส่วนได้เสียร่วมพิจารณาจึงได้เสนอให้ที่ประชุม

ฯ พิจารณาดังนี้ 

(1)  นายธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค กลับเข้าด ารงต าแหน่ง กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระอีกวาระหน่ึง  

(2)  นางสาววรรณี ศิริมงคลเกษม กลับเข้าด ารงต าแหน่ง กรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง 

(3)  นายสุจิน ศิริมงคลเกษม กลับเข้าด ารงต าแหน่ง กรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง 

รายละเอียดประวัติ ผลงาน และข้อมูลของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่เสนอเพ่ือแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่ต้องออกจาก

ต าแหน่งตามวาระ ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 3 ที่ส่งมาพร้อมกันนี้ 

ทั้งนี้ กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าด ารงต าแหน่งเป็น กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ คือ นาย

ธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามค านิยามกรรมการอิสระที่บริษัทฯ ก าหนดไว้ ซึ่งเทียบเท่ากับ

ข้อก าหนดขั้นต่ าของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ดัง

รายละเอียดตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 4 
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เมื่อไม่มีค าถามจากผู้ถือหุ้นในวาระนี้ นายแพทย์อนันต์ ศิริมงคลเกษม ในฐานะผู้ด าเนินการประชุมฯ จึงได้เสนอให้ที่

ประชุมฯ พิจารณาลงมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการทีละท่าน 

มต ิ ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ 3 ท่านคือ นาย

ธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค นางสาววรรณี ศิริมงคลเกษม และนายสุจิน ศิริมงคลเกษม กลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระ

หนึ่งตามที่ได้เสนอข้างต้น โดยได้ด าเนินการลงมติเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

(1) นายธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค ต าแหน่ง กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

 เห็นด้วย   817,156,134 เสียง   คิดเป็นร้อยละ 98.15 

 ไม่เห็นด้วย   15,398,100 เสียง   คิดเป็นร้อยละ 1.85 

 งดออกเสียง 12,000 เสียง   

 บัตรเสีย 8,000 เสียง   

(2) นางสาววรรณี ศิริมงคลเกษม ต าแหน่ง กรรมการบริษัท 

 เห็นด้วย   822,449,234 เสียง   คิดเป็นร้อยละ 100.00 

 ไม่เห็นด้วย   0 เสียง   คิดเป็นร้อยละ 0.00 

 งดออกเสียง 17,000 เสียง     

 บัตรเสีย 8,000 เสียง     

(3) นายสุจิน ศิริมงคลเกษม ต าแหน่ง กรรมการบริษัท 

 เห็นด้วย   598,462,550 เสียง   คิดเป็นร้อยละ 98.15 

 ไม่เห็นด้วย   11,259,584 เสียง   คิดเป็นร้อยละ 1.85 

 งดออกเสียง 20,000 เสียง     

 บัตรเสีย 37,000 เสียง     

วาระที่ 6  พิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้กับกรรมการบริษัทประจ าปี 2555 

นายแพทย์อนันต์ ศิริมงคลเกษม ประธานกรรมการบริหาร ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า คณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากล่ันกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ  พร้อมเปรียบเทียบอ้างอิงจาก

อุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน การขยายตัวทางธุรกิจและการขยายตัวของผลก าไรของบริษัทฯ แล้ว เห็นสมควรให้คง

ค่าตอบแทนไว้ในอัตราเดิมตามที่ได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นประจ าปี 2554 จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องการจ่าย

ค่าตอบแทนให้กับกรรมการประจ าปี 2555 ดังนี้ 

ค่าตอบแทนรายเดือน 

ประธานกรรมการบริษัท    เดือนละ 40,000 บาท 

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  เดือนละ 40,000 บาท 

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ   เดือนละ 35,000 บาท 

กรรมการบริหารหรือกรรมการบริษัท   เดือนละ 35,000 บาท 
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โบนัสประจ าปี 

ปีละ 1 เท่าของค่าตอบแทนรายเดือน 

ทั้งนี้ หากกรรมการท่านใดเป็นลูกจ้างของบริษัทฯ คงให้ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและโบนัสประจ าปีตามอัตรา

ที่กล่าวมาข้างต้น นอกเหนือจากค่าตอบแทนท่ีได้รับในฐานะลูกจ้างของบริษัทฯ 

โบนัสพิเศษ 

– ไม่ม ี– 

เมื่อไม่มีค าถามจากผู้ถือหุ้นในวาระนี้ นายแพทย์อนันต์ ศิริมงคลเกษมในฐานะผู้ด าเนินการประชุมฯ จึงได้เสนอให้ที่

ประชุมฯ พิจารณาลงมติอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการบริษัทประจ าปี 2555 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้กับกรรมการบริษัทประจ าปี 2555 ตามที่

เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 เห็นด้วย   832,515,234 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99 

 ไม่เห็นด้วย   0 เสียง   คิดเป็นร้อยละ 0.00 

 งดออกเสียง 22,000 เสียง     

 บัตรเสีย 37,000 เสียง     

วาระที่ 7  พิจารณาแต่งตั้งและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2555 

นายแพทย์อนันต์ ศิริมงคลเกษม ประธานกรรมการบริหาร เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องการแต่งตั้งและก าหนด

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2555 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นและข้อเสนอของคณะกรรมการ

ตรวจสอบที่ได้พิจารณากล่ันกรองอย่างเหมาะสมแล้ว เห็นว่าบริษัท เอส.เค.แอคเคาน์แต้นท์ เซอร์วิสเซส จ ากัด เป็น

หน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือ มีผลงานดี มีบุคลากรที่เพียงพอ มีความรู้ความสามารถ และได้เสนอค่าตอบแทนที่เหมาะสม 

จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งให้ 

(1) นายอ าพล จ านงค์วัฒน์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663 หรือ 

(2) นางสาววรรญา พุทธเสถียร  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4387 หรือ 

(3) นายนริศ เสาวลักษณ์สกุล  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5369 

จากบริษัท เอส.เค.แอคเคาน์แต้นท์ เซอร์วิสเซส จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจ านวน 5 บริษัท 

ประจ าปี 2555 ซึ่งนายอ าพล จ านงค์วัฒน์เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมาแล้วเป็นระยะเวลา 2 

ปี ตั้งแต่ปี 2553-2554 และอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจ านวน 5 บริษัท ประจ าปี 2555 เป็น

จ านวนเงินรวม 2,606,700 บาท (ไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม และค่าใช้จ่ายในการเดินทางในการตรวจสอบบัญชีที่ต่างจังหวัด) 

ซึ่งสูงกว่าค่าสอบบัญชีในปี 2554 เป็นจ านวนเงิน 85,000 บาท หรือ ร้อยละ 3.37 

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ปี 2554 ปี 2555 เพิ่มขึ้น/(ลดลง) 

ค่าสอบบัญชีบริษัทฯ 754,000.- 769,000.- + 15,000.- 

ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย (5 บริษัท) 1,647,700.- 1,717,700.- + 70,000.- 

ค่าบริการอ่ืนๆ (BOI) 120,000.- 120,000.- - 

รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 2,521,700.- 2,606,700.- + 85,000.- 
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ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทร่วม บริษัท

ย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบ และ

แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ 

ผู้ถือหุ้นได้ให้ข้อคิดเห็นและซักถาม ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 

คุณสุวรรณ ศิริสุนทรเลิศ   

ผู้ถือหุ้น 

ขอทราบค าชี้แจงว่า ค่าสอบบัญชีบริษัทในปี 2554 จ านวน 754,000 บาท แต่เอกสารที่ส่ง

ให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็น 694,000 บาท เกิดความแตกต่าง 60,000 บาท มาจากเหตุใด 

นายธีระศักดิ์ เปี่ยมสุภัคพงศ์  

ผ.อ.ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

เป็นค่าแปลภาษาจากไทยเป็นอังกฤษ จ านวน 60,000 บาท  

 เมื่อไม่มีค าถามจากผู้ถือหุ้นเพ่ิมเติม นายแพทย์อนันต์ ศิริมงคลเกษมในฐานะผู้ด าเนินการประชุมฯ จึงได้เสนอให้ที่

ประชุมฯ พิจารณาลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2555 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติแต่งตั้งบริษัท เอส.เค.แอคเคาน์แต้นท์ เซอร์วิสเซส จ ากัด โดย 

นายอ าพล จ านงวัฒน์ ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 4663 หรือ นางสาววรรญา พุทธเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 

4387 หรือ นายนริศ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5369 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และ อนุมัติค่าสอบ

บัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อยประจ าปี 2555 เป็นจ านวนเงินรวม 2,606,700 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอก

ฉันทข์องผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 เห็นด้วย   832,505,234 เสียง   คิดเป็นร้อยละ 100.00 

 ไม่เห็นด้วย            0 เสียง   คิดเป็นร้อยละ 0.00 

 งดออกเสียง 32,000 เสียง     

 บัตรเสีย 37,000 เสียง     

นายแพทย์อนันต์ ศิริมงคลเกษม ประธานกรรมการบริหาร ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าได้ด าเนินการประชุมมาครบทุก

ระเบียบวาระแล้ว จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอความเห็นหรือสอบถามเรื่องอ่ืน ๆ ได้ และมีผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นและ

สอบถามโดยสรุปได้ดังนี้ 

คุณจรินทร ธนชาต  

ผู้ถือหุ้น 

บริษัทร่วมหรือบริษัท จีเอฟพีที นิชิเร นั้นจะเริ่มท าก าไรได้เมื่อไหร่ 

 

นพ. อนันต์ ศิริมงคลเกษม 

ประธานกรรมการบริหาร 

ตามประมาณการเดิม คาดว่า GFN น่าจะถึงจุดคุ้มทุนได้ภายในส้ินปี 2555 แต่เนื่องจากมี

ปัจจัยตัวแปรใหม่เพ่ิมขึ้นมา คือ เรื่องค่าแรงงานที่เพ่ิมขึ้น 40% และราคาสินค้าไก่ในประเทศ

ลดลงจากภาวะ Oversupply ท าให้ทางฝ่ายบริหารของ GFN ก าลังปรับตัวเลขอยู่ ซึ่งจะต้อง

น าเสนอให้แก่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือบริษัท  นิชิเร ฟูดส์ อิงค์ ซึ่งคาดว่าน่าจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้น

ภายใน 1 – 2 ปีแน่นอน 

คุณวีระ ไชยมโนวงศ์  

ผู้ถือหุ้น 

ทางบริษัทฯได้รับผลดีหรือไม่จากการที่รัฐบาลลดภาษีจาก 30 เป็น 23 และ สามารถทดแทน

ค่าแรงที่เพ่ิมขึ้นหรือไม่ 

นพ. อนันต์ ศิริมงคลเกษม 

ประธานกรรมการบริหาร 

การที่รัฐบาลลดภาษีนิติบุคคลเหลือ 23% บริษัทฯจะได้รับผลดีก็ต่อเมื่อบริษัทฯมีก าไร ซึ่ง

ขึ้นอยู่กับปัจจัยอ่ืนๆด้วย ส่วน GFN ในช่วงแรกคงไม่ได้ประโยชน์จากการลดภาษีเนื่องจาก 

GFN ได้รับยกเว้นภาษีตามสิทธิBOI แต่ในอนาคตก็จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ในปีนี้บริษัทฯ 

น่าจะได้รับผลกระทบจากเรื่องค่าแรงมากกว่าประโยชน์ที่ได้จากการลดภาษี 
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ก าไรจาก McKey นั้นทางบริษัทฯได้ลงในส่วนไหน 

นพ. อนันต์ ศิริมงคลเกษม 

ประธานกรรมการบริหาร 

ก าไรจาก McKey ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนอยู่ในหมวดเดียวกัน ซึ่งเมื่อรวมของทั้ง 2 บริษัท คือ

ทั้ง GFN และ McKey ยังขาดทุนอยู่ 

 

 

ผลิตภัณฑแ์ละตลาดส่งออกของ GFN มีความซ้ าซ้อนกับ GFPT หรือไม ่

นพ. อนันต์ ศิริมงคลเกษม 

ประธานกรรมการบริหาร 

ในตลาดญี่ปุ่นนั้นไม่มีความซ้ าซ้อน เพราะตลาดญี่ปุ่น ทางบริษัท นิชิเร เป็นบริษัทที่มีส่วน

แบ่งทางการตลาดเป็นอันดับ 1 ในญี่ปุ่น ในส่วนของสินค้าที่เกี่ยวกับอาหารแช่แข็งโดยเฉพาะ

เนื้อไก่ ซึ่งปัจจุบัน ที่ทางบริษัท นิชิเร ผลิตที่ GFN ยังไม่เพียงพอ จึงต้องให้บริษัท จีเอฟพีที 

ผลิตเพ่ิมเติม เพราะฉะนั้นตลาดในส่วนของญี่ปุ่นจะไม่มีความซ้ าซ้อน อีกทั้งยังเป็นประโยชน์

แก่บริษัท จีเอฟพีที อีกด้วย  

ส าหรับตลาดทางสหภาพยุโรป GFN ได้เริ่มส่งออกไปยังสหภาพยุโรปแล้ว โดยที่ GFPT และ

GFN ท างานร่วมกัน ซึ่งอาจมีลูกค้ารายเดียวกันแต่ตัวสินค้าต่างกัน ขึ้นอยู่กับความสามารถ

ในการผลิต โดยหลักการแล้วจะไม่มีความซ้ าซ้อนกัน และไม่แย่งลูกค้ากัน 

 จากการที่บริษัทฯวางแผนการขยายตลาดส่งออก 10% ทุกปี ทางบริษัทฯได้มีการวางแผน

อย่างไรต่อสภาวะเศรษฐกิจและการแข่งขันในปัจจุบัน 

นพ. อนันต์ ศิริมงคลเกษม 

ประธานกรรมการบริหาร 

นอกเหนือจากตลาดส่งออกหลัก บริษัทฯมีการขยายตลาดส่งออกใหม่ๆ เช่น ตลาดรัสเซีย 

และ ตลาดตะวันออกกลาง แม้ว่าญี่ปุ่นหรือยุโรปจะมีเศรษฐกิจไม่ดี จะพบว่า ปัจจุบันความ

ต้องการอาหารยังคงมีมากขึ้น เนื่องจากพ้ืนที่ส าหรับการเกษตรลดลง และ จ านวนประชากร

โดยรวมเพ่ิมขึ้น  

คุณประเสริฐภพ ภมรไพโรจน์  

ผู้ถือหุ้น 

ทางบริษัทฯมีการส่งออกไปประเทศในแถบอาเซียนหรือไม่ และประเทศไหนบ้าง โดยเฉพาะ

ประเทศพม่าท่ีก าลังเป็นที่สนใจของทั้งยุโรปและอเมริกา 

นพ. อนันต์ ศิริมงคลเกษม 

ประธานกรรมการบริหาร 

ทางบริษัทฯมีการส่งออกไปยังประเทศ สิงคโปร์  ฮ่องกง เกาหลีใต้ และเวียดนาม ส่วนส าหรับ

ประเทศพม่า ต้องศึกษาความเป็นไปได้ในเชิงการตลาดว่าจะท าได้มากน้อยแค่ไหน 

คุณจรินทร ธนชาต 

ผู้ถือหุ้น 

เสนอแนะใหบ้ริษัทฯควรจะมีการขยายมากกว่า 10%  

นพ. อนันต์ ศิริมงคลเกษม 

ประธานกรรมการบริหาร 

บริษัทฯตั้งเป้าหมายให้มีรายได้เพ่ิมขึ้น 10% ทุกปี ซึ่งคิดว่าเป็นตัวเลขที่เหมาะสมและเป็นไป

ได้จริง แต่อย่างไรก็ตามบริษัทฯจะพยายามท าให้ได้มากกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้  

 

คุณสถาพร โคธีรานุรักษ์ 

ผู้ถือหุ้น 

เสนอแนะให้บริษัทฯควรจะหารือกับกรมสรรพากรในเรื่องของภาษี และส่วนในเรื่องมาตรฐาน

บัญชีควรจะศึกษาข้อมูลกับสภาวิชาชีพ อย่างปี 2556 ที่จะใช้ภาษีเงินได้ฉบับใหม่ ซึ่งน่าจะท า

ให้เกิดความชัดเจนขึ้น เพราะว่าบัญชีกับภาษีไม่จ าเป็นจะต้องเดินเหมือนกัน 

คุณสุริยา สรรพอาษา  

ผู้ถือหุ้น 

เสนอแนะให้บริษัทฯมีการจ่ายเงินปันผลเร็วขึ้น บริษัทฯน่าจะด าเนินการปิดบัญชีและประชุมผู้

ถือหุ้นพร้อมจ่ายปันผลได้ภายใน 100 วัน  
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เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความเห็นเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงกล่าวปิดการประชุมและขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน

ที่ได้ให้ความไว้วางใจและให้การสนับสนุนต่อกิจการของบริษัทฯ ตลอดมา 

ปิดประชุม เวลา 11.50 น. 

 อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุมเมื่อเวลา 09.30 น. ได้มีผู้ถือหุ้นทยอยมาลงทะเบียนเพ่ือเข้าประชุมเพ่ิมขึ้น โดยมีผู้ถือ

หุ้นมาประชุมรวมทั้งส้ิน 464 ราย โดยมาประชุมด้วยตนเองจ านวน 210 ราย และรับมอบฉันทะจ านวน 254 ราย รวมเป็น

จ านวนหุ้นท้ังส้ิน 832,574,334 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.40 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด 

 

 

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

                      (นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม) 

            ประธานท่ีประชุม 

 

 

ลงนาม ............................................ ประธานกรรมการบรหิาร 

       (นายแพทย์อนันต์ ศิริมงคลเกษม) 

       กรรมการและเลขานุการที่ประชุม 

 

 

ลงนาม ............................................เลขานุการบริษัท 

          (นางสาวจุฑามาส อิงโพธิ์ชัย) 

               ผู้บันทึกการประชุม 


