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ผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุม 

  1.   นส.วรรญา พุทธเสถียร   
 

เร่ิมการประชุม 

  นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม ประธานในที่ประชุม กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นท่ีได้มาเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือ
หุ้นประจ าปี 2551 และมอบหมายให้ นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม ประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้ด าเนินการประชุมและเป็น
เลขานุการในที่ประชุม  
 

 ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม เลขานุการได้ชี้แจงขั้นตอนและวิธีการลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นทุกท่านท่ีได้
ลงทะเบียนจะได้รับบัตรลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระท่ีประชุม ถ้ามีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในวาระใด  
โปรดแสดงตนเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปขอรับบัตรลงคะแนนเสียง    ส าหรับบัตรลงคะแนนเสียงที่ถูกต้อง    คือ บัตรท่ีผู้ถือหุ้นหรือ 
ผู้รับมอบฉันทะ สามารถกากบาทคะแนนเสียงลงในช่อง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เพียงอย่างใดอย่างหน่ึง
เท่านั้น และลงชื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ลงในบัตรลงคะแนนเสียงดังกล่าว   
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 ส าหรับผู้ถือหุ้นท่านใด  ที่ไม่มีการลงชื่อของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ หรือ กากบาทคะแนนเสียงลงในช่อง  เห็น
ด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง มากกว่า 1 ช่อง จะถือว่าเป็นบัตรเสีย หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะกากบาทผิด 
สามารถยกเลิกแล้วกากบาทใหม่ได้ โดยเซ็นชื่อก ากับไว ้จะถือว่าเป็นบัตรลงคะแนนเสียงที่ถูกต้อง 
 

ส าหรับท่านผู้ถือหุ้นท่ีเห็นด้วยกับวาระน้ันๆ  ผู้ถือหุ้นไม่ต้องแสดงตน  เพื่อความสะดวกในการนับคะแนนเสียง  
 
และเพื่อความโปร่งใส จะมีการนับคะแนนเสียง แสดงขึ้นท่ีจอของห้องประชุมด้วย  และเลขานุการได้เชิญผู้ถือหุ้น 

1 ท่าน  คือ คุณเพ็ญศรี เชียงเชาว์ไว อาสาสมัครเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง 
 

เมื่อแจ้งวิธีการลงคะแนนเสียงแล้ว เลขานุการจึงแจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ
แทนผู้ถือหุ้น จ านวน 69 ราย ถือหุ้นรวม 83,372,768 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.49 ของจ านวนหุ้นทั้งหมด  ซึ่งถือได้ว่าครบ
เป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท จึงขอเปิดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2551 ตามระเบียบวาระต่างๆ 
ดังต่อไปนี้    

 
วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2550 
 
       เลขานุการได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2550 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวันท่ี 27 เมษายน 2550 ตามที่ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมไปให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้า
แล้ว 
 
  เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม เลขานุการจึงได้เสนอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือ
หุ้นประจ าปี 2550 
 

ลงคะแนนเสียง  เห็นด้วย   83,481,854   เสียง    
ไม่เห็นด้วย          15,000 เสียง    

งดออกเสียง         -     เสียง  

 

มติ  ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 
2550 เมื่อวันท่ี 27 เมษายน 2550 

 
วาระที่ 2   คณะกรรมการรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2550 เพื่อทราบ  
 
  เลขานุการได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ตามที่บริษัทฯ ได้จัดท ารายงาน ผลการด าเนินงานของบริษัท
ประจ าปี 2550 ไว้ในรายงานประจ าปี  ดังนั้น  คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรชี้แจงผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 
2550 ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ ดังนี ้
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ผลการด าเนินงานในปี 2550 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 6,250 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,047 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 20 โดยเป็นการเพิ่มขึ้นจากการซื้อทรัพย์สิน 534 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมีการขยายก าลังการผลิต
ในส่วนของโรงงานแปรรูปเนื้อไก่ ฟาร์มเล้ียงไก่ปู่ย่าพันธุ์ และโรงงานอาหารสัตว์ และเพิ่มขึ้นจากสินค้าคงเหลือประเภท
วัตถุดิบอีกประมาณ 379 ล้านบาท  

 
บริษัทฯ มีหนี้สินรวม 3,453 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 803 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 30 โดยเพิ่มขึ้น

จากเงินกู้ยืมระยะส้ัน 580 ล้านบาท และเงินกู้ยืมระยะยาว 146 ล้านบาท  บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 2,797 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้น 245 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 9 โดยเพิ่มขึ้นจากก าไรสะสม 

 
  บริษัทฯ มีรายได้จากการขายรวม 8,121 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 901 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 12 
เนื่องจากปริมาณการส่งออกเนื้อไก่แปรรูปในปี 2550 เพิ่มขึ้นร้อยละ 64 บริษัทมีก าไรสุทธริวมเท่ากับ 282 ล้านบาท หรือ
ก าไรต่อหุ้นเท่ากับ 2.26 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับผลการด าเนินงานในปีที่แล้ว บริษัทมีก าไรสุทธิเท่ากับ 112 ล้านบาท หรือ
ก าไรต่อหุ้นเท่ากับ 0.89 บาท ผลการด าเนินงานเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 151 เนื่องจากอัตราก าไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 9 
มาเป็นร้อยละ 11  

 

ส าหรับภาวะอุตสาหกรรมไก่ ในปี 2550 นี้ ปริมาณผลผลิตไก่เนื้อรวมของโลกมีประมาณ  62.92 ล้าน
ตัน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2549 ร้อยละ 3.88 ประเทศไทยผลิตไก่เนื้อได้เป็นอันดับ 10  ของโลกโดยมีการเลี้ยงไก่เนื้อรวมทั้งส้ิน
ประมาณ 816 ล้านตัว คิดเป็นผลผลิต ประมาณ 1.18 ล้านตัน หรือร้อยละ 1.88  ของผลผลิตรวมของโลก อย่างไรก็ตาม
ปริมาณผลผลิตนี้ ลดลงจากปี 2549 ร้อยละ 6.78 ทั้งนี้เนื่องจากภาวะไก่เนื้อล้นตลาดและราคาตกต่ าในปี 2549  ท าให้
ผู้ผลิตปรับการผลิตลดลงเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 

 

ภาวการณ์ตลาดในประเทศ ปริมาณการบริโภคในปี 2550 ปรับลดลงเหลือประมาณ 883  พันตัน หรือ
ลดลงร้อยละ 10 อีกทั้งปริมาณการบริโภคเฉล่ียก็ลดลงจาก 14.90 กก.ต่อคนต่อปี ในปี 2549  มาเป็น 14.20 กก.ต่อคนต่อ
ปีในปี 2550  ภาวะการส่งออกผลิตภัณฑ์ไก่เนื้อของไทยในปี 2550 มีปริมาณส่งออกรวมทั้งสิ้นประมาณ  327,769 ตัน 
เพิ่มขึ้นจากปี 2549 ร้อยละ 10 แต่เมื่อคิดเป็นมูลค่าการส่งออกในปี 2550 จะมีมูลค่ารวมราว 36,678  ล้านบาท เพิ่มขึ้น
จากปี 2549 เพียงร้อยละ 2  ซึ่งเป็นผลจากการท่ีค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้น ท าให้การคิดมูลค่าการส่งออกเป็นเงินบาทแล้วจะมี
อัตราเพิ่มต่ ากว่าเมื่อคิดอัตราเพิ่มจากปริมาณการส่งออกค่อนข้างมาก   

 

จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบ 

 
  ผู้ถือหุ้นได้สอบถามสัดส่วนการขายของบริษัทย่อย คือ บริษัท กรุงไทยอาหารสัตว์ จ ากัด (มหาชน) ซึ่ง
ด าเนินธุรกิจผลิตและขายอาหารสัตว์ มีสัดส่วนการขายให้กับบริษัทในเครือเท่าใด 
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  ประธานกรรมการบริหารได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัท กรุงไทยอาหารสัตว์ จ ากัด (มหาชน) มี
สัดส่วนการขายให้กับบริษัทในเครือประมาณร้อยละ 35-40 
  
  เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม เลขานุการจึงเสนอให้ที่ประชุมได้รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัท  

 
มติ  ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2550    

 
วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบก าไร-ขาดทุนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 
 

             เลขานุการเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนุมตังิบการเงนิ  ประกอบดว้ย  งบดลุ  งบก าไรขาดทุน  ส าหรับปี 
ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และรายงานผู้สอบบัญชี ซึ่งผู้สอบบัญชีได้รับรองความถูกต้องตามที่ควรในสาระตามหลัก 
การบัญชีที่รับรองทั่วไป  ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้แล้ว 
 

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม เลขานุการจึงได้เสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติ งบดุล และงบก าไร-ขาดทุน ส้ินสุด
วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 

 

ลงคะแนนเสียง  เห็นด้วย   83,532,854   เสียง    
ไม่เห็นด้วย          -    เสียง    

งดออกเสียง         -     เสียง  

 
มติ  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบการเงินส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2550 ซึ่งผ่านการ

ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี   
 

วาระที่ 4       พิจารณาการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรเงินทุนส ารองตามกฎหมาย 
 

เลขานุการเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาเรื่องการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานในปี 2550 ซึ่ง
คณะกรรมการบริษัทขอเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาเรื่องการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2550  โดย
เสนอจ่ายเงินปันผลเป็นจ านวนเงิน  100,305,680  บาท  หรือจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท  โดยจ่ายจากก าไรท่ีไม่ได้รับ
การส่งเสริมการลงทุน และจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นท่ีมีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันท่ี 9 เมษายน 
2551 เวลา 12.00 น. และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2551 

 
นอกจากนี้ บริษัทจะจัดสรรเงินทุนส ารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี 

จนกว่าทุนส ารองนี้จะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งเท่ากับจ านวนเงิน 12,997,159.44 บาท  
 
ผู้ถือหุ้นได้สอบถามอัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลในปีนี้ และการเครดิตภาษีเงินปันผล 
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ประธานกรรมการบริหารได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลในปีนี้เท่ากับร้อยละ 
38 ของก าไรสุทธิ และไม่สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลได้ เนื่องจากบริษัทมีขาดทุนสะสม 

 
เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม จึงได้เสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และจัดสรรเงินทุนส ารองตาม

กฎหมายตามที่คณะกรรมการเสนอ 
 
ลงคะแนนเสียง  เห็นด้วย   83,532,854   เสียง    

ไม่เห็นด้วย          -    เสียง    

งดออกเสียง         -     เสียง  

 
มติ  ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้จ่ายเงินปันผล และจัดสรรเงินทุนส ารองตามกฎหมาย 

ตามที่คณะกรรมการเสนอ 
 
วาระที่ 5      พิจารณาการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 
   

เลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ในปีน้ีกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระมีจ านวน 3 ท่าน คือ 
 
1) นพ.อนันต์   ศิริมงคลเกษม  ประธานกรรมการบริหาร  

2) นางสมสิริ  อิงโพธิ์ชัย  กรรมการบริหาร  

3) นายปารเมศ   เหตระกูล  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  

 
ซึ่งทางคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการท้ัง 3 ท่าน กลับเข้าด ารง

ต าแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง     
 
เลขานุการขอเสนอให้ท่ีประชุม ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการทีละท่าน 
 
1. นพ.อนันต์   ศิริมงคลเกษม  ประธานกรรมการบริหาร  

 
ลงคะแนนเสียง  เห็นด้วย   83,532,854   เสียง    

ไม่เห็นด้วย          -    เสียง    

งดออกเสียง         -     เสียง  

 

2. นางสมสิริ  อิงโพธิ์ชัย  กรรมการบริหาร  
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ลงคะแนนเสียง  เห็นด้วย   83,532,854   เสียง    
ไม่เห็นด้วย          -    เสียง    

งดออกเสียง         -     เสียง  

 

3. นายปารเมศ   เหตระกูล  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  

 
ลงคะแนนเสียง  เห็นด้วย   83,532,854   เสียง    

ไม่เห็นด้วย          -    เสียง    

งดออกเสียง         -     เสียง  

 

มติ  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติเลือกตั้งกรรมการท้ัง 3 ท่าน กลับเข้าด ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง  โดยมีรายชื่อดังนี ้
1) นพ.อนันต์   ศิริมงคลเกษม  ประธานกรรมการบริหาร  

2) นางสมสิริ  อิงโพธิ์ชัย  กรรมการบริหาร  

3) นายปารเมศ   เหตระกูล  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  

 
วาระที่ 6  พิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการประจ าปี 2551 
 

       เลขานุการไดแ้จง้ให้ท่ีประชมุทราบวา่ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ไดพ้จิารณา
ค่าตอบแทนกรรรมการโดยเทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน และได้พิจารณาถึงความ
เหมาะสมกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ ซึ่งการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในอัตราเดิม เป็นอัตรา
ค่าตอบแทนที่ใช้มาตั้งแต่ปี 2545 ดังนั้นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เห็นชอบให้มีการปรับอัตรา
ค่าตอบแทนกรรมการเพิ่มขึ้นท่านละ 5,000 บาทต่อเดือน เนื่องจากภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการมีมากขึ้น 
โดยมีรายละเอียดดังนี ้

 
ค่าตอบแทนรายเดือน 

ประธานกรรมการบริษัท                                            เดือนละ       40,000.- บาท 

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ          เดือนละ        40,000.- บาท 
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ                      เดือนละ        35,000.- บาท 

กรรมการบริหาร  หรือ กรรมการบริษัท                       เดือนละ        35,000.- บาท 

 
โบนัสประจ าป ี

  ปีละ  1  เท่าของค่าตอบแทนรายเดือน 
ทั้งนี้ หากกรรมการท่านใด  เป็นลูกจ้างของบริษัท  คงให้ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน  และโบนัสประจ าปี 
ตามอัตราที่กล่าวข้างต้น  นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่ได้รับในฐานะลูกจ้างของบริษัท 
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โบนัสพิเศษ         

-ไม่มี- 
เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม  เลขานุการจึงได้เสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติ การจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการ 

บริษัทประจ าปี 2551  
 
ลงคะแนนเสียง  เห็นด้วย   83,532,854   เสียง    

ไม่เห็นด้วย          -    เสียง    

งดออกเสียง         -     เสียง  

 

มติ  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้จ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการของบริษัทประจ าปี 2551 
ตามที่คณะกรรมการเสนอ    

 
 วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ี
 

           คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง บริษัท เอส .เค. แอคเคาน์แต้นท์  

เซอร์วิสเซส  จ ากัด  เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2551  โดยมีรายนามผู้สอบบัญชีดังนี ้
 
  1. นายสมชาย  คุรุจิตโกศล   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี  3277  

  2. นายอ าพล  จ านงค์วัฒน์    ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี  4663  

  3. นางสาววรรญา พุทธเสถียร  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี  4387  

4. นายนริศ เสาวลักษณ์สกุล         ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี  5369  

 
ให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหน่ึงมีอ านาจตรวจสอบ จัดท าและลงนามในรายงานการสอบบัญชี  โดยก าหนด

ค่าตอบแทนการสอบบัญชี  เป็นจ านวนเงิน  694,000 บาท 

 
เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม เลขานุการจึงขอเสนอให้ท่ีประชุม มีมติอนุมัติแต่งตั้งและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบ

บัญชีตามที่คณะกรรมการเสนอ 
 
ลงคะแนนเสียง  เห็นด้วย   83,532,854   เสียง    

ไม่เห็นด้วย          -    เสียง    

งดออกเสียง         -     เสียง  

 

มติ  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้แต่งตั้งบริษัท เอส .เค.แอคเคาน์แต้นท์ เซอร์วิสเซส จ ากัด 
โดย นายสมชาย คุรุจิตโกศล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  3277 หรือ นายอ าพล จ านงวัฒน์
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ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที ่ 4663 หรือ นางสาววรรญา พุทธเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 4387 หรือ นายนริศ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  5369  เป็นผู้สอบ
บัญชีของบริษัทโดยก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี เป็นจ านวนเงิน 694,000 บาท  

 
 วาระที่ 8     พิจารณาเร่ืองอื่นๆ      

 

ผู้ถือหุ้นได้สอบถามแนวโน้มอุตสาหกรรมในปี 2551  
 
ประธานกรรมการบริหารได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า อุตสาหกรรมไก่ในปี 2551 คาดว่ามีแนวโน้มดีกว่า

ปีท่ีแล้ว เนื่องจากผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 1 ปี 2550  บริษัทมีผลประกอบการขาดทุน เนื่องจากปริมาณการผลิต
ไก่เนื้อล้นตลาด ส่งผลกระทบต่อราคาขายเป็นอย่างมาก ซึ่งผลประกอบการปรับตัวดีขึ้นในระยะครึ่งปีหลัง หลังจากที่
การเจรจาโควต้าการน าเข้าเนื้อไก่ของสหภาพยุโรปมีความชัดเจนขึ้น ท าให้ราคาขายปรับราคาสูงขึ้น 

 

ส่วนธุรกิจอาหารสัตว์ในปี 2551 นี้ ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น เนื่องจากราคาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตอาหาร
สัตว์  มีการปรับสูงขึ้นหลายรายการ  อาทิ  ข้าวโพดราคาปรับสูงขึ้นจาก  7.80 บาท/กก.   มาเป็น 9.70 บาท/กก.   กาก
ถั่วเหลือง ราคาปรับสูงขึ้นจาก 11.00 บาท/กก. มาเป็น 17.50 บาท/กก. อย่างไรก็ตาม ปัญหาการขาดแคลนอาหารเริ่มมี
ปัญหาในหลายประเทศ ส่งผลให้ราคาขายปรับราคาได้สูงขึ้นประมาณ 1,500 เหรียญสหรัฐต่อตัน ตามต้นทุนการเลี้ยง
ไก่ที่เพิ่มขึ้น  

 
ผู้ถือหุ้นได้แนะน าให้กรรมการพิจารณานโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท จากนโยบายที่จะจ่ายเงิน

ปันผลไม่เกินร้อยละ 50 มาเป็น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40  
 
ประธานกรรมการบริหารได้รับข้อเสนอไว้ และจะน าไปเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป 
 
ผู้ถือหุ้นได้สอบถามเกี่ยวกับโรงงานอาหารสัตว์แห่งใหม่ ว่าจะย้ายโรงงานจากพระประแดงไปท่ีจังหวัด

ชลบุรีหรือไม่ 
 
ประธานกรรมการบริหารได้ชี้แจงว่า โรงงานอาหารสัตว์แห่งใหม่ตั้งอยู่ที่จังหวัดชลบุรี สร้างเสร็จแล้ว

ประมาณร้อยละ 90 คาดว่าจะเริ่มเปิดด าเนินการประมาณเดือนสิงหาคม 2551 นี้  ส่วนโรงงานท่ีพระประแดงยังคงเปิด
ด าเนินการต่อไป 

 
ผู้ถือหุ้นได้สอบถามเกี่ยวกับระยะเวลาการเลี้ยงไก่จากเดิมเล้ียง 45 วัน ปัจจุบันบริษัทเลี้ยงไก่โดยใช้

ระยะเวลาประมาณเท่าใด 
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ประธานกรรมการบริหารได้ชี้แจงว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีการเลี้ยงไก่ทันสมัยมากขึ้น ซึ่งบริษัทใช้
ระยะเวลาเล้ียงไก่ประมาณ 42 วันโดยเฉล่ีย 

 
          เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเรื่องใด  ประธานจึงกล่าวปิดการประชุม 
 

 
ปิดประชุมเวลา  10.20 น.  

 

 

นส. ธมนวรรณ วรพงศ์จิรกาล  

ผู้บันทึกรายงานการประชุม  
 

 

 
      ลงนาม ............................................  ประธานกรรมการบริษัท
                   (นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม) 
               ประธานท่ีประชมุ  

 

 

 

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

                                                                                                     (นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม)  

                  กรรมการและเลขานุการท่ีประชมุ 


