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รายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุ้น ครั �งที� 1/2556 
ของ 

บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั (มหาชน) 
 

วนัและเวลาประชุม 
 ประชุมเมือวนัที 24 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั "น 3 อาคารคอนแวนชั นฮอลล ์สถาบนั
การจดัการปญัญาภวิฒัน์ เลขที 85/1 หมู่ 2 ถนนแจง้วฒันะ ตําบลบางตลาด อาํเภอปากเกรด็ จงัหวดันนทบุร ี

เริ�มการประชุม 
นายธนินท ์เจยีรวนนท ์ประธานกรรมการบรษิทั ทาํหน้าทีเป็นประธานในทีประชุม โดยกรรมการ  ผูบ้รหิาร

ของบรษิทั ผูส้อบบญัช ีและทีปรกึษากฎหมาย ทีเขา้ร่วมประชุมมดีงันี" 

กรรมการบริษทัที�เข้ารว่มประชุม 
1. นายธนินท ์ เจยีรวนนท ์ ประธานกรรมการ 
2. นายประเสรฐิ พุ่งกุมาร รองประธานกรรมการ และกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ 
3. นายมนิ  เธยีรวร รองประธานกรรมการ 
4. นายอดเิรก ศรปีระทกัษ์ รองประธานกรรมการ กรรมการความรบัผดิชอบต่อสงัคมและการพฒันา

อย่างยั งยนื กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และประธานคณะผูบ้รหิาร  
5. นายอาสา สารสนิ กรรมการอสิระ   ประธานกรรมการตรวจสอบ   ประธานกรรมการกาํหนด 

ค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ และประธานกรรมการกาํกบัดแูลกจิการ 
6. ศ.นพ. อรรถสทิธิ B เวชชาชวีะ กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 
7. ศ.กติตคุิณ สภุาพรรณ รตันาภรณ์ กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 
8. ดร. ชยัวฒัน์  วบิลูยส์วสัดิ B กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกํากับดูแลกิจการ และ

ประธานกรรมการความรบัผดิชอบต่อสงัคมและการพฒันาอย่างยั งยนื 
9. ดร. วรีวฒัน์ กาญจนดุล กรรมการ และรองประธานกรรมการกาํกบัดแูลกจิการ 
10. นายพงษ์เทพ เจยีรวนนท ์ กรรมการ 
11. นายสนุทร อรุณานนทช์ยั กรรมการ 
12. นางอรุณี วชัรานานนัท ์ กรรมการ และกรรมการความรบัผิดชอบต่อสงัคมและการพัฒนาอย่าง

ยั งยนื 
13. นายพงษ์ วเิศษไพฑรูย ์ กรรมการ และประธานผูบ้รหิารฝา่ยปฏบิตักิารสายธุรกจิสตัวนํ์"า 

กรรมการบริษทัที�ไม่เข้าประชุม 
1. นายชงิชยั โลหะวฒันะกุล รองประธานกรรมการ 

ผูบ้ริหารที�เข้ารว่มประชุม 
1. นายวรีชยั  รตันบานชืน ประธานผูบ้รหิารฝา่ยปฏบิตักิาร สายธุรกจิสตัวบ์ก 
2. นายธรีศกัดิ B อุรุนานนท ์ ประธานผู้บรหิารฝ่ายปฏิบตัิการ สายธุรกิจการค้าภายในประเทศ และ 

รองกรรมการผูจ้ดัการบรหิาร สายงานอาหารแปรรปูสตัวบ์ก  
3. นายพสิฐิ โอมพรนุวฒัน์ ประธานผูบ้รหิารฝา่ยปฏบิตักิาร สายธุรกจิการคา้ต่างประเทศ 
4. นายไพศาล จริะกจิเจรญิ ประธานผูบ้รหิารฝา่ยการเงนิ 
5. น.สพ. สจุนิต ์ ธรรมศาสตร ์ รองกรรมการผูจ้ดัการบรหิาร สายงานเพาะเลี"ยงสตัวนํ์"าและสายงานวจิยั

และพฒันาพนัธุส์ตัวแ์ละเทคโนโลยกีารเลี"ยงสตัวนํ์"า 
6. นายสขุวฒัน์ ด่านเสรมิสขุ รองกรรมการผูจ้ดัการบรหิาร สายงานอาหารสาํเรจ็รปู 



2/9 

7. ดร. สมหมาย  เตชะศรินุิกลู รองกรรมการผูจ้ดัการบรหิาร สายงานวจิยัและพฒันาอาหารสาํเรจ็รปู 
8. นายเอนก บุญหนุน รองกรรมการผูจ้ดัการบรหิาร สายงานเลี"ยงสตัว ์
9. นายสมควร ชวูรรธนะปกรณ์ รองกรรมการผู้จ ัดการบริหาร สายงานวิจัยและพัฒนาพันธุ์ส ัตว์และ

เทคโนโลยกีารเลี"ยงสกุร 
10. นายประจติต ์ อุดหนุน รองกรรมการผู้จ ัดการบริหาร สายงานวิจัยและพัฒนาพันธุ์ส ัตว์และ

เทคโนโลยกีารเลี"ยงสตัวปี์ก 
11. นายวทิติ ภูธนทรพัย ์ รองกรรมการผูจ้ดัการบรหิาร สายงานอาหารสตัวนํ์"า 
12. นายทรงพล ศรรีองเมอืง รองกรรมการผูจ้ดัการบรหิาร สายงานอาหารแปรรปูสตัวนํ์"า 
13. นายวบิลูย ์ สภุคัรพงษ์กุล รองกรรมการผูจ้ดัการบรหิาร สายงานกลยุทธก์ารคา้ผลติภณัฑส์ตัวนํ์"า 
14. นายวทิวสั  ตนัตเิวสส รองกรรมการผูจ้ดัการบรหิาร สายงานการตลาด 
15. นายวรวทิย ์ เจนธนากุล รองกรรมการผูจ้ดัการบรหิาร สายงานบรหิารทั วไป 
16. นายประเดมิ   โชตศิุภราช      รองกรรมการผู้จ ัดการบริหาร สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศและ

ระบบงาน 
17. นายทนิกร  เรอืนทพิย ์ รองกรรมการผูจ้ดัการบรหิาร สายงานทรพัยากรบุคคล 
18. นางสาวพชัรา ชาตบิญัชาชยั เลขานุการบรษิทั 

ผูส้อบบญัชีของบริษทัที�เข้ารว่มประชุม 
นางมญัชุภา สงิหส์ขุสวสัดิ B ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที 6112 แห่งบรษิทั เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบญัช ีจาํกดั 

ที�ปรกึษากฎหมายของบริษทัที�เข้ารว่มประชุม  
นางสาวเพยีงพนอ บุญกลํา และนางสาวฐติพิร เชาวสก ูแห่งบรษิทั วรีะวงค,์ ชนิวฒัน์ และเพยีงพนอ จาํกดั ทาํหน้าทีดแูล
การประชุมผูถ้อืหุน้ใหถู้กตอ้งตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษิทั และเป็นพยานในการนบัคะแนน 

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม โดยได้มอบหมายนายอดิเรก ศรีประทักษ์ เป็นผู้ดําเนินการประชุม และ
มอบหมายใหน้างสาวพชัรา ชาตบิญัชาชยั เป็นเลขานุการทีประชุม จากนั "น นายอดเิรกไดใ้หเ้ลขานุการฯ รายงานจาํนวน
ผู้ถือหุ้นทีเขา้ร่วมประชุมให้ทีประชุมทราบ โดยเลขานุการฯ ได้รายงานว่า ณ เวลา 14.00 น. ซึงเป็นกําหนดเวลาเริม
ประชุมตามหนงัสอืเชญิประชุม มผีูถ้อืหุน้ทีเขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะรวมจาํนวนทั "งสิ"น 3,503 ราย 
ถอืหุน้รวมจาํนวน 5,545,325,313 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 71.62 ของจาํนวนหุน้ทีจาํหน่ายไดท้ั "งหมดของบรษิทั ครบเป็นองค์
ประชุมตามขอ้บงัคบัของบรษิทั  

ก่อนเริมพิจารณาเรืองต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม เลขานุการฯ ได้ชี"แจงถึงวิธีการออกเสียง
ลงคะแนนและการนบัคะแนนเสยีงดงันี" 

1. ในการออกเสยีงลงคะแนนในทีประชุม ผูถ้อืหุน้ทุกคนจะมคีะแนนเสยีงเท่ากบัจํานวนหุน้ทีตนถอื โดยใหน้ับหนึงหุน้
ต่อหนึงเสยีง 

2. ในแต่ละวาระนั "น หลงัจากทีมกีารชี"แจงรายละเอยีดในเรืองทีจะให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเพือลงมติแลว้ บรษิัทจะขอให ้
ผูถ้อืหุน้พจิารณาลงมตโิดยถามว่า มผีูถ้อืหุน้ท่านใดประสงคจ์ะลงมต ิ“ไม่เหน็ดว้ย” หรอื “งดออกเสยีง” หรอืไม่ 
2.1 กรณีทีไม่มผีูใ้ด “ไม่เหน็ดว้ย” หรอื “งดออกเสยีง” ใหถ้อืว่าทีประชุมมมีตเิป็นเอกฉนัทใ์นวาระนั "น 
2.2 กรณีทีผูเ้ขา้ร่วมประชุมประสงคจ์ะลงมต ิ“ไม่เหน็ดว้ย” หรอื “งดออกเสยีง” ในวาระใด ขอใหแ้สดงความเหน็

ในวาระนั "นลงในบตัรลงคะแนนทีบรษิัทไดม้อบให้กบัผู้เขา้ร่วมประชุม ณ เวลาลงทะเบยีน พร้อมลงนามใน
บตัรนั "น และแสดงตน เพือทีเจ้าหน้าทีจะเขา้ไปรบับตัรจากผู้เขา้ร่วมประชุมมาดําเนินการนับคะแนนต่อไป 
โดยในระหว่างนั "น บรษิัทจะดําเนินการประชุมในวาระถดัไปก่อน จนกว่าการนับคะแนนจะแลว้เสรจ็และจะ
ประกาศผลการนับคะแนนในวาระก่อนหน้านั "น ภายหลงัจากทีรายงานเรืองทีเสนอใหพ้จิารณาในวาระถดัไป
จบลงแลว้ 



3/9 

2.3 สาํหรบัการนับคะแนนเสยีงตามหนังสอืมอบฉันทะนั "น บรษิัทจะนับคะแนนเสยีงของแต่ละวาระตามหนังสอื
มอบฉนัทะทีไดนํ้าสง่มายงับรษิทั ก่อนการพจิารณาในวาระนั "นๆ 

ทั "งนี" ในบางวาระ บรษิทัอาจจะกาํหนดวธิกีารนบัคะแนนเสยีงเป็นอย่างอืนตามความเหมาะสม 

3. ในการรวมผลคะแนน บรษิทัจะนําคะแนนเสยีงทีไม่เหน็ดว้ย และงดออกเสยีง (ถา้ม)ี หกัออกจากคะแนนเสยีงทั "งหมด
ของผูถ้อืหุน้ทีมาประชุม หรอืของผูถ้อืหุน้ทีมสีทิธอิอกเสยีง ตามแต่กรณี และสว่นทีเหลอืจะถอืว่าเป็นคะแนนเสยีงที
เหน็ดว้ย  

4. บตัรลงคะแนนทีมกีารทาํเครืองหมายเกนิกว่าหนึงช่อง หรอืบตัรลงคะแนนทีมกีารขดีฆ่าและไม่มลีายมอืชือกํากบัจะ
ถอืเป็นบตัรเสยี ดงันั "น หากผู้เขา้ร่วมประชุมต้องการแก้ไขการออกเสยีง ให้ขดีฆ่าของเดมิและลงลายมอืชือกํากบั 
มฉิะนั "น จะถอืว่าการลงคะแนนดงักล่าวเป็นโมฆะ 

5. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บรษิัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รบัมอบฉันทะทีเข้าร่วมประชุมซกัถามในประเด็น 
ทีเกียวขอ้งกบัวาระนั "นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผูถ้ือหุ้นหรอืผูร้บัมอบฉันทะทีต้องการซกัถาม แจ้งชือและ
นามสกุลใหท้ีประชุมทราบก่อนซกัถามหรอืแสดงความคดิเหน็ดว้ยทุกครั "ง รวมทั "งหากผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะมี
คาํถามหรอืความเหน็ทีนอกเหนือจากวาระทีกาํลงัพจิารณาอยู่ ขอใหนํ้าไปสอบถามหรอืใหค้วามเหน็ในวาระตอบขอ้
ซกัถามในช่วงทา้ยของการประชุม โดยในการใหค้วามเหน็หรอืการสอบถามขอใหเ้ป็นไปอย่างกระชบัเพือเปิดโอกาส
ใหผู้ถ้อืหุน้รายอืนไดใ้ชส้ทิธดิว้ย และเพือเป็นการบรหิารการประชุมใหอ้ยู่ในเวลาทีเหมาะสม 

6. ในการประชุมครั "งนี" บรษิัทได้มอบหมายให้นางสาวเพียงพนอ บุญกลํา และนางสาวฐิติพร เชาวสกู จากบริษัท  
วรีะวงค,์ ชนิวฒัน์ และเพยีงพนอ จาํกดั เป็นพยานในการนบัคะแนน  

เมือเลขานุการฯชี"แจงวธิกีารออกเสยีงลงคะแนนและการนับคะแนนเสยีงใหเ้ป็นทีเขา้ใจแลว้ นายอดเิรกได้
แจง้ต่อทีประชุมเพิมเตมิว่า ตามทีบรษิัทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอเรืองเพือบรรจุเป็นวาระการประชุมสามญัผูถ้อืหุ้น 
ครั "งที 1/2556 และเสนอชือบุคคลทีมคุีณสมบตัเิหมาะสมเขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการ เป็นเวลาล่วงหน้ามากกว่า 3 เดอืน 
ก่อนวนัสิ"นสุดรอบปีบญัชี 2555 คอืในระหว่างวนัที 26 กนัยายน 2555 ถึงวนัที 31 ธนัวาคม 2555 ซึงเมือพ้นกําหนด
ระยะเวลาดงักล่าว ปรากฏว่า ไม่มผีูถ้อืหุน้รายใดเสนอเรืองเพือบรรจุเป็นวาระการประชุมหรอืเสนอชือบุคคลเพือเขา้ดาํรง
ตําแหน่งกรรมการแต่อย่างใด  

จากนั "น นายอดเิรกไดเ้ริมการพจิารณาตามวาระการประชุม 

วาระที� 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ครั �งที� 1/2555 
นายอดเิรกขอใหท้ีประชุมพจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุ้น ครั "งที 1/2555 ซึงประชุมเมือ

วนัที 25 เมษายน 2555 รายละเอยีดปรากฏตามสาํเนาทีไดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้พรอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชุม และบรษิทัได้
เผยแพร่ไวบ้นเวบ็ไซตข์องบรษิทัแลว้ 

นายอดเิรกขอใหท้ีประชุมพจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ครั "งที 1/2555 

มติ ทีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นทีมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน
รบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ครั "งที 1/2555 เมือวนัที 25 เมษายน 2555 

 ทั "งนี" ผลการนบัคะแนนในวาระนี" สรุปไดด้งันี" 

รวมจาํนวนผูอ้อกเสยีง  5,626,094,829 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 
แบ่งเป็น     
คะแนนเสยีง “เหน็ดว้ย” จาํนวน 5,625,996,129 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.99 
คะแนนเสยีง “ไม่เหน็ดว้ย” จาํนวน 98,700 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.01 
งดออกเสยีง จาํนวน 217,320 เสยีง   
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วาระที� 2 รบัทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทั ประจาํปี 2555 
นายอดิเรกมอบหมายให้นางกอบบุญ ศรีชัย รองกรรมการผู้จ ัดการอาวุโส สํานักลงทุนสมัพันธ์ เป็น

ผูร้ายงานรายละเอยีดวาระนี"ต่อทีประชุม  โดยนางกอบบุญไดร้ายงานสรุปผลการดาํเนินงานในปี 2555 ดงันี" 

ในปี 2555 บรษิัทและบรษิัทย่อยมรีายได้จากการขายรวมจํานวน 357,175 ล้านบาท เพิมขึ"นรอ้ยละ 73 
จากปี 2554 โดยมีสดัส่วนรายได้ของกิจการประเทศไทยและกิจการต่างประเทศ เท่ากบัร้อยละ 45 และร้อยละ 55 
ตามลําดบั ทั "งนี" รายได้จากการขายทีเติบโตเพิมขึ"นดงักล่าวส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการเพิมขึ"นของยอดขายกิจการ
ต่างประเทศร้อยละ 281 ซึงสบืเนืองมาจากการรวม C.P. Pokphand Co., Ltd. (“CPP”) เขา้มาเป็นบรษิทัย่อยแห่งใหม่
เมือต้นปี 2555  อย่างไรกต็าม ปี 2555 นับเป็นปีทีมคีวามทา้ทายต่อธุรกจิเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร จากปจัจยัทีมี
ผลกระทบต่อการดําเนินธุรกจิ เริมดว้ยภาวะผลผลติเนื"อสตัวล์น้ตลาด ทําใหร้ะดบัราคาเฉลียทั "งปีของเนื"อสตัวอ์ยู่ในระดบั
ทีตํากว่าต้นทุนการผลติ ขณะเดยีวกนัต้นทุนการผลติกไ็ดร้บัผลกระทบจากต้นทุนวตัถุดบิทีสงูขึ"น อนัเนืองมาจากภาวะ
ภยัแลง้ในประเทศสหรฐัอเมรกิาทีสง่ผลใหร้ะดบัราคากากถั วเหลอืงและขา้วโพดอนัเป็นวตัถุดบิหลกัในการผลติอาหารสตัว์
ปรบัตวัสงูขึ"นอย่างมาก นอกจากนั "น จากภาวะการระบาดของโรคทีเกดิขึ"นใหม่ในอุตสาหกรรมกุง้ของประเทศไทยในช่วง
ปลายปี 2555 ทําให้การเลี"ยงกุ้งของประเทศไทยโดยรวมไดร้บัความเสยีหาย ส่งผลกระทบต่อรายได้จากการขายของ
ธุรกจิสตัวนํ์"าของบรษิทั   

จากปจัจยัต่างๆ ดงักล่าวสง่ผลใหอ้ตัรากาํไรขั "นตน้ลดลงจากระดบัรอ้ยละ 16.3 ในปี 2554 เป็นรอ้ยละ 11.6 
ในปี 2555 และทําให้กําไรจากการดําเนินงานในปี 2555 ซึงมีจํานวน 5,729 ล้านบาท ลดลงจากปี 2554 ร้อยละ 69  
อย่างไรกด็ ีเมือรวมสว่นแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและอืนๆ แลว้ ในปี 2555 บรษิทัมกีาํไรสุทธจิํานวน 18,790 
ลา้นบาท เพิมขึ"นรอ้ยละ 17 จากปี 2554 

ผูถ้อืหุ้นได้สอบถามถึง แนวโน้มของผลการดําเนินงานในปี 2556 แผนในอนาคตสาํหรบัธุรกจิอาหารของ
บรษิัท และการจดัสรรงบประมาณสําหรบัการวจิยัและพฒันาเพือป้องกนัโรคระบาดในสตัว ์โดยนายอดเิรกได้ชี"แจงว่า  
ยอดขายในปี 2556 มแีนวโน้มทีจะเตบิโตไม่ตํากว่ารอ้ยละ 10 เมือเทยีบกบัปี 2555 โดยมปีจัจยับวกจากราคาเนื"อสตัวท์ี
ปรบัสูงขึ"นจากปีก่อน โดยเฉพาะราคาไก่และสุกร อย่างไรกต็าม บรษิัทยงัคงต้องเฝ้าระวงัภาวะการระบาดของโรคที
เกดิขึ"นใหม่ในอุตสาหกรรมกุ้งของประเทศไทยอย่างใกล้ชดิ ส่วนแผนในอนาคตสาํหรบัธุรกจิอาหารนั "น บรษิัทยงัคงมี
ความมุ่งมั นทีจะเพิมสดัส่วนยอดขายของธุรกจิอาหาร โดยการขยายฐานการผลติและจาํหน่ายสนิคา้อาหารทั "งในประเทศ
และต่างประเทศใหม้ากขึ"น ซึงเมือตน้ปีนี"บรษิทัย่อยมกีารลงทุนเพือสรา้งโรงงานอาหารสาํเรจ็รูปทีใชเ้ทคโนโลยทีีทนัสมยั
ทีสุดในประเทศจนีจํานวน 2 แห่ง เพือผลติสนิค้าอาหารสาํเรจ็รูปทีมคุีณภาพเขา้สู่ตลาดประเทศจนี สาํหรบัการป้องกนั
โรคระบาดในสตัว์นั "น บรษิัทยงัให้ความสําคญัต่อการวจิยัและพฒันาอย่างต่อเนือง โดยบริษัทได้จดัสรรงบประมาณ
สาํหรบัการวจิยัและพฒันาปีละประมาณรอ้ยละ 1 ของยอดขายของกจิการ 

ทีประชุมรบัทราบผลการดาํเนินงานของบรษิทั ประจาํปี 2555 

วาระที� 3 พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและบญัชีกาํไรขาดทุน สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2555 
นายอดเิรกขอใหท้ีประชุมพจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิและบญัชกีําไรขาดทุน สาํหรบัปีสิ"นสดุวนัที 

31 ธนัวาคม 2555 ซึงไดผ่้านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตแลว้ ดงัปรากฏในงบการเงนิและรายงานของผูส้อบ
บญัชรีบัอนุญาตทีไดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้แลว้ สรุปไดด้งันี" 
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 ลา้นบาท 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ  งบการเงนิรวม 
สนิทรพัยร์วม 154,679  310,544 
หนี"สนิรวม 78,627  189,763 
สว่นของผูถ้อืหุน้ 76,052  120,781 

รายไดจ้ากการขายและอืนๆ 53,052  378,991 
เงนิปนัผลรบัจากบรษิทัย่อย 7,975  - 
ตน้ทุนขาย และค่าใชจ้่าย  52,976  360,201 
กาํไรสทุธสิว่นทีเป็นของบรษิทัใหญ่ 8,051  18,790 

ไม่มผีูถ้ือหุน้ซกัถามในวาระนี" นายอดเิรกจงึขอให้ทีประชุมพจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิและบญัชี
กาํไรขาดทุน สาํหรบัปีสิ"นสดุวนัที 31 ธนัวาคม 2555 

มติ ทีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นทีมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน  
อนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิและบญัชกีาํไรขาดทุน สาํหรบัปีสิ"นสดุวนัที 31 ธนัวาคม 2555 

 ทั "งนี" ผลการนบัคะแนนในวาระนี" สรุปไดด้งันี" 

รวมจาํนวนผูอ้อกเสยีง  5,649,978,101 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 
แบ่งเป็น     
คะแนนเสยีง “เหน็ดว้ย” 
คะแนนเสยีง “ไม่เหน็ดว้ย” 

จาํนวน 
จาํนวน       

5,649,947,401 
30,700   

เสยีง 
เสยีง 

คดิเป็นรอ้ยละ 
คดิเป็นรอ้ยละ 

99.99 
0.01 

งดออกเสยีง จาํนวน 111,000 เสยีง   

วาระที� 4 รบัทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2555 
นายอดเิรกมอบหมายให้เลขานุการฯ รายงานการจ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาลในปี 2555 ต่อทีประชุม โดย

เลขานุการฯ ไดร้ายงานว่า บรษิทัไดจ้่ายเงนิปนัผลระหว่างกาลไปเมือวนัที 7 กนัยายน 2555 ตามมตขิองคณะกรรมการ
บรษิัท ในอตัราหุ้นละ 0.60 บาท สาํหรบัหุ้นสามญัทีมสีทิธริบัเงนิปนัผลจํานวน 7,742,941,932 หุ้น รวมเป็นเงนิทั "งสิ"น 
4,645,765,159.20 บาท  

 ทีประชุมรบัทราบการจ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาลในปี 2555 

วาระที� 5   พิจารณาอนุมติัการจดัสรรกาํไรและการจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2555 
นายอดเิรกมอบหมายใหเ้ลขานุการฯ เป็นผูช้ี"แจงรายละเอยีดวาระต่อทีประชุม โดยเลขานุการฯ ไดร้ายงาน

ว่า กรณีการจดัสรรกําไรเป็นทุนสาํรองตามกฎหมายนั "น คณะกรรมการบรษิทัขอเสนอต่อทีประชุมเพือพจิารณาใหบ้รษิทั
ไม่ต้องจดัสรรกําไรสุทธิประจําปี 2555 เป็นทุนสํารองตามกฎหมายเพิมเติมอีก เนืองจากบริษัทมีทุนสํารองเกินกว่า
จาํนวนขั "นตําทีตอ้งสาํรองไวต้ามทีกฎหมายกาํหนดแลว้  

ในสว่นการจ่ายเงนิปนัผลนั "น จากผลการดาํเนินงานของบรษิทัประจาํปี 2555 คณะกรรมการบรษิทัเหน็ควร
ให้จดัสรรกําไรเพือจ่ายเป็นเงนิปนัผลให้แก่ผู้ถือหุ้นรวมทั "งสิ"นในอตัราหุ้นละ 1.10 บาท โดยในการนี" บรษิัทได้มีการ
จ่ายเงนิปนัผลครั "งแรกเป็นเงนิปนัผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วในอตัราหุ้นละ 0.60 บาท เมือวนัที 7 กนัยายน 
2555 ดงันั "น คณะกรรมการจงึขอเสนอใหท้ีประชุมพจิารณาการจ่ายเงนิปนัผลครั "งที 2 ในอตัราหุน้ละ 0.50 บาท สาํหรบั
หุ้นสามญัทีมีสทิธิรบัเงนิปนัผลจํานวน 7,742,941,932 หุ้น เป็นเงนิ 3,871,470,966.00 บาท ซึงเมือรวมกบัเงนิปนัผล
ระหว่างกาลทีบรษิทัไดจ้่ายไปในระหว่างปี 2555 จะรวมเป็นเงนิปนัผลจ่ายทั "งสิ"น 8,517,236,125.20 บาท โดยกาํหนดให้
วนัที 8 พฤษภาคม 2556 เป็นวนักําหนดรายชือผู้ถือหุ้นทีมสีทิธไิด้รบัเงนิปนัผล และให้บรษิัท ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์
(ประเทศไทย) จํากัด รวบรวมรายชือผู้ถือหุ้นเพือการปฏิบัติตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรพัย์และ 
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ตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 โดยวธิปิีดสมุดทะเบยีนในวนัที 9 พฤษภาคม 2556 และกําหนดจ่ายเงนิปนัผลครั "งที 2 ใน
วนัที 23 พฤษภาคม 2556 โดยมรีายละเอยีดของการจ่ายเงนิปนัผลดงันี" 

1) เงนิปนัผลจ่ายจํานวน 0.41 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงนิทั "งสิ"น 3,174,606,192.12 เป็นการจ่ายจากเงนิ 
ปนัผลทีบรษิทัไดร้บัจากบรษิทัย่อยซึงจดัสรรมาจากกาํไรทีเสยีภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลในอตัรารอ้ยละ 23 และ 

2) เงนิปนัผลจ่ายจํานวน 0.09 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงนิทั "งสิ"น 696,864,773.88 บาท เป็นการจ่ายจาก
กาํไรทีไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล 

ไม่มผีูถ้อืหุน้ซกัถามในวาระนี" นายอดเิรกจงึขอใหท้ีประชุมพจิารณาอนุมตัใิหบ้รษิทัไม่ตอ้งจดัสรรกาํไรสทุธิ
ประจําปี 2555 เป็นทุนสํารองตามกฎหมายเพิมเตมิอกี และอนุมตัิการจ่ายเงนิปนัผลประจําปี 2555 ตามรายละเอยีดที
คณะกรรมการบรษิทัเสนอ 

มติ ทีประชุมพจิารณาแลว้ มมีตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนนอนุมตัิ
ใหบ้รษิทัไม่ต้องจดัสรรกําไรเป็นทุนสาํรองตามกฎหมายเพิมเตมิอกี และอนุมตักิารจ่ายเงนิปนัผลประจําปี 
2555 ตามรายละเอยีดทีคณะกรรมการบรษิทัเสนอทุกประการ 

 ทั "งนี" ผลการนบัคะแนนในวาระนี" สรุปไดด้งันี" 

รวมจาํนวนผูอ้อกเสยีง  5,650,589,965 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 
แบ่งเป็น     
คะแนนเสยีง “เหน็ดว้ย” จาํนวน 5,650,535,065 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.99 
คะแนนเสยีง “ไม่เหน็ดว้ย” จาํนวน 54,900 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.01 
งดออกเสยีง จาํนวน 133,700 เสยีง   

วาระที� 6 พิจารณาอนุมติัการแต่งตั �งกรรมการแทนกรรมการที�พ้นจากตาํแหน่งตามวาระ  
ในวาระนี" ผู้ได้รบัการเสนอชือเป็นกรรมการแทนกรรมการทีพ้นจากตําแหน่งตามวาระ ซึงได้แก่ นายมนิ 

เธยีรวร นายอดเิรก ศรปีระทกัษ์ ดร. ชยัวฒัน์ วบิูลยส์วสัดิ B และนายพงษ์ วเิศษไพฑูรย ์ไดข้ออนุญาตประธานฯ ออกจาก
ทีประชุม  

จากนั "น เลขานุการฯ ไดร้ายงานว่า ตามขอ้บงัคบัของบรษิัท กําหนดใหก้รรมการจํานวน 1 ใน 3 ต้องพ้น
จากตําแหน่งตามวาระในวันประชุมสามัญประจําปีผู้ถือหุ้น โดยกรรมการบริษัททีจะพ้นจากตําแหน่งตามวาระใน 
วนัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ครั "งที 1/2556 ประกอบดว้ยกรรมการ จาํนวน 5 ท่าน ไดแ้ก่ 

1. นายมนิ  เธยีรวร 
2. นายชงิชยั  โลหะวฒันะกุล 
3. นายอดเิรก ศรปีระทกัษ์ 
4. ดร. ชยัวฒัน์ วบิลูยส์วสัดิ B 
5. นายพงษ์ วเิศษไพฑรูย ์

ในการนี" คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาตามทีคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการเสนอ
แล้ว เหน็ควรเสนอให้ทีประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั "งกรรมการบรษิัทซึงพ้นจากตําแหน่งตามวาระ 5 ท่าน ซึงได้แก่ นายมิน 
เธยีรวร นายชงิชยั โลหะวฒันะกุล นายอดเิรก ศรปีระทกัษ์ ดร. ชยัวฒัน์ วบิูลยส์วสัดิ B และนายพงษ์ วเิศษไพฑูรย ์กลบั
เข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึง ทั "งนี"  บุคคลทีได้รับการเสนอชือทุกท่านเป็นผู้ทีมีความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์อนัเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกจิของบรษิทั และมคุีณสมบตัคิรบถว้นตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชน
จํากดั พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน  
โดยบรษิทัไดแ้จง้ขอ้มลูของบุคคลทีไดร้บัการเสนอชือทุกท่านพรอ้มกบัหนังสอืเชญิประชุมในครั "งนี" รวมทั "งไดเ้ผยแพร่บน
เวบ็ไซตข์องบรษิทัแลว้ 
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ไม่มผีูถ้อืหุน้ซกัถามในวาระนี" เลขานุการฯ จงึขอใหท้ีประชุมพจิารณาแต่งตั "งกรรมการแทนกรรมการทีพน้
จากตําแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล ตามรายนามทีคณะกรรมการบรษิทัเสนอ 

มติ ทีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นทีมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
แต่งตั "งกรรมการแทนกรรมการทีพ้นจากตําแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล ตามรายนามทีคณะกรรมการ
บรษิทัเสนอทุกประการ 

 ทั "งนี" ผลการนบัคะแนนในวาระนี" สรุปไดด้งันี" 

(1) นายมนิ เธยีรวร 
รวมจาํนวนผูอ้อกเสยีง  5,650,921,961 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 
แบ่งเป็น     
คะแนนเสยีง “เหน็ดว้ย” จาํนวน 5,572,120,654 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 98.61 
คะแนนเสยีง “ไม่เหน็ดว้ย” จาํนวน 78,801,307 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 1.39 
งดออกเสยีง จาํนวน 403,600 เสยีง   

(2) นายชงิชยั โลหะวฒันะกุล 
รวมจาํนวนผูอ้อกเสยีง  5,649,419,661 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 
แบ่งเป็น     
คะแนนเสยีง “เหน็ดว้ย” จาํนวน 5,586,864,954 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 98.89 
คะแนนเสยีง “ไม่เหน็ดว้ย” จาํนวน 62,554,707 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 1.11 
งดออกเสยีง จาํนวน 1,905,900 เสยีง   

(3) นายอดเิรก ศรปีระทกัษ์ 
รวมจาํนวนผูอ้อกเสยีง  5,649,426,661 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 
แบ่งเป็น     
คะแนนเสยีง “เหน็ดว้ย” จาํนวน 5,627,802,771 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.62 
คะแนนเสยีง “ไม่เหน็ดว้ย” จาํนวน 21,623,890 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.38 
งดออกเสยีง จาํนวน 1,898,900 เสยีง   

(4) ดร. ชยัวฒัน์ วบิลูยส์วสัดิ B 
รวมจาํนวนผูอ้อกเสยีง  5,650,946,261 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 
แบ่งเป็น     
คะแนนเสยีง “เหน็ดว้ย” จาํนวน 5,650,074,762 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.98 
คะแนนเสยีง “ไม่เหน็ดว้ย” จาํนวน 871,499 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.02 
งดออกเสยีง จาํนวน 379,300 เสยีง   

(5) นายพงษ์ วเิศษไพฑรูย ์
รวมจาํนวนผูอ้อกเสยีง  5,649,427,961 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 
แบ่งเป็น     
คะแนนเสยีง “เหน็ดว้ย” จาํนวน 5,586,873,254 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 98.89 
คะแนนเสยีง “ไม่เหน็ดว้ย” จาํนวน 62,554,707 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 1.11 
งดออกเสยีง จาํนวน 1,904,400 เสยีง   
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วาระที� 7 พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2556 
นายอดเิรกมอบหมายใหเ้ลขานุการฯ เป็นผูช้ี"แจงรายละเอยีดวาระต่อทีประชุม โดยเลขานุการฯ ไดร้ายงาน

ว่า คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาตามทีคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการเสนอแลว้เหน็ว่า อตัรา
ค่าตอบแทนทีจ่ายให้กรรมการในปี 2555 ตามมติทีประชุมสามญัผู้ถือหุ้นครั "งที 1/2555 นั "น เป็นอตัราผลตอบแทนที
เหมาะสมกบัหน้าที และความรบัผดิชอบของกรรมการ จงึเหน็ควรให้เสนอต่อทีประชุมสามญัผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิ
ค่าตอบแทนกรรมการปี 2556 ในอตัราเดยีวกนักบัอตัราค่าตอบแทนประจําปี 2555 ซึงได้แจง้ไวใ้นหนังสอืเชญิประชุม
ดงันี" 

(1) ค่าตอบแทนรายเดอืน 
ใหก้รรมการแต่ละท่านไดร้บัค่าตอบแทนรายเดอืนตามตําแหน่งในคณะกรรมการ ดงันี" 

  ประธานกรรมการ   เดอืนละ 200,000 บาท 
  รองประธานกรรมการ  เดอืนละ 150,000 บาท 
  กรรมการ   เดอืนละ 100,000 บาท 

(2) ค่าตอบแทนพเิศษ 
ให้กรรมการทั "งคณะไดร้บัค่าตอบแทนพิเศษในอตัราร้อยละ 0.50 ของผลรวมของเงนิปนัผลระหว่าง

กาลและเงนิปนัผลประจาํปี ของแต่ละปี โดยใหค้ณะกรรมการไปพจิารณาแบ่งจ่ายกนัเอง 

ทั "งนี"  หากกรรมการท่านใดเป็นลูกจ้างของบริษัท หรือดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบใน
คณะกรรมการตรวจสอบ คงใหไ้ดร้บัค่าตอบแทนกรรมการตามอตัราทีกล่าวขา้งตน้ นอกเหนือจากค่าตอบแทนทีไดร้บัใน
ฐานะลกูจา้ง หรอืกรรมการตรวจสอบของบรษิทั แลว้แต่กรณี 

ไม่มีผู้ถือหุ้นซกัถามในวาระนี" นายอดิเรกจงึขอให้ทีประชุมพิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการตามที
คณะกรรมการบรษิทัเสนอ   

มติ ทีประชุมพจิารณาแลว้ มมีตดิว้ยคะแนนเสยีงมากกว่าสองในสาม (2/3) ของจาํนวนเสยีงทั "งหมดของผูถ้อืหุน้
ซึงมาประชุม อนุมตัค่ิาตอบแทนกรรมการประจาํปี 2556 ตามทีคณะกรรมการบรษิทัเสนอทุกประการ 

 ทั "งนี" ผลการนบัคะแนนในวาระนี" สรุปไดด้งันี" 

รวมจาํนวนผูม้าประชุม  5,651,621,764 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 
แบ่งเป็น     
คะแนนเสยีง “เหน็ดว้ย” จาํนวน 5,584,131,496 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 98.81 
คะแนนเสยีง “ไม่เหน็ดว้ย” จาํนวน 151,520 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.01 
งดออกเสยีง จาํนวน 33,844,400 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.59 
ไม่มสีทิธอิอกเสยีง จาํนวน 33,494,348 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.59 

วาระที� 8 พิจารณาอนุมติัการแต่งตั �งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทน สาํหรบัปี 2556 
นายอดเิรกมอบหมายให้เลขานุการฯ ชี"แจงรายละเอยีดวาระต่อทีประชุม โดยเลขานุการฯ ได้รายงานว่า

คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาตามทีคณะกรรมการตรวจสอบเสนอแลว้ เหน็ควรเสนอใหท้ีประชุมพจิารณาแต่งตั "งผูส้อบ
บญัช ีดงัมรีายชือต่อไปนี" 
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 รายชือผูส้อบบญัช ี ทะเบยีนเลขที 
1. นางมญัชุภา สงิหส์ขุสวสัดิ B 6112 
2. นายวรีะชยั รตันจรสักุล 4323 
3. นายไวโรจน์ จนิดามณีพทิกัษ ์ 3565 

แห่งบรษิทั เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบญัช ีจาํกดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัประจาํปี 2556 โดยใหผู้ส้อบบญัชคีนใดคนหนึง
มอีาํนาจในการตรวจสอบบญัช ีและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทัได ้และใหไ้ดร้บัค่าตอบแทนในการสอบบญัช ี
ประจําปี 2556 สาํหรบัการตรวจสอบงบการเงนิเฉพาะกจิการและงบการเงนิรวมประจําปี และการสอบทานงบการเงนิ
ดงักล่าวรายไตรมาส เป็นเงนิเท่ากบั 3,210,000 บาท  

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามในวาระนี" นายอดิเรกจึงขอให้ทีประชุมพิจารณาแต่งตั "งผู้สอบบัญชี และกําหนด
ค่าตอบแทน สาํหรบัปี 2556 ตามทีคณะกรรมการบรษิทัเสนอ 

มติ ทีประชุมพจิารณาแลว้ มมีตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนนอนุมตัิ
แต่งตั "งผูส้อบบญัชแีละกาํหนดค่าตอบแทนสาํหรบัปี 2556 ตามรายละเอยีดทีคณะกรรมการบรษิทัเสนอทุก
ประการ 

 ทั "งนี" ผลการนบัคะแนนในวาระนี" สรุปไดด้งันี" 

รวมจาํนวนผูอ้อกเสยีง  5,651,670,308 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 
แบ่งเป็น     
คะแนนเสยีง “เหน็ดว้ย” จาํนวน 5,651,628,408 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.99 
คะแนนเสยีง “ไม่เหน็ดว้ย” จาํนวน 41,900 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.01 
งดออกเสยีง จาํนวน 147,200 เสยีง   

วาระที� 9 ตอบข้อซกัถาม  

ผูถ้อืหุน้ไดส้อบถามแผนการลงทุนในยุโรป และโอกาสทางธุรกจิเมือมกีารเปิดเสรกีารคา้และบรกิารภายใต้
ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (ASEAN Economics Community : AEC) ซึงประธานฯ ไดช้ี"แจงว่า บรษิทัมคีวามสนใจทีจะ
ลงทุนหรอืซื"อบรษิทัทีดําเนินธุรกจิอาหารในยุโรป หากบรษิทันั "นมทีมีงานทียอดเยียม มแีบรนดซ์ึงเป็นทีรูจ้กัแพร่หลาย 
และมีการใช้เทคโนโลยีทีทันสมัย ในส่วนของ AEC นั "น นายอดิเรกได้ชี"แจงว่า บริษัทมีการลงทุนในธุรกิจเกษตร
อุตสาหกรรมและอาหารในประเทศอาเซยีนเป็นสว่นใหญ่อยู่แลว้ และจากการรวมตวักนัของประเทศอาเซยีนภายใต ้AEC 
น่าจะเป็นปจัจยับวกต่อการดาํเนินธุรกจิของบรษิทั ต่อจากนั "น ผูถ้อืหุน้ไดใ้หข้อ้เสนอแนะต่างๆ เกียวกบักจิการของบรษิทั 
ซึงผูบ้รหิารไดร้บัขอ้เสนอแนะของผูถ้อืหุน้ไวเ้พือพจิารณาต่อไป และเมือไม่มขีอ้ซกัถามเพิมเตมิอกี ประธานฯ จงึขอปิด
การประชุมและกล่าวขอบคุณผูถ้อืหุน้ทีมาเขา้ร่วมประชุม   

ปิดประชุม เวลา 16.00 น. 

ลงชือ  ธนินท ์เจยีรวนนท ์ ประธานทีประชุม 
 ( นายธนินท ์เจยีรวนนท ์) 

ลงชือ พชัรา ชาตบิญัชาชยั เลขานุการทีประชุม 
  ( นางสาวพชัรา ชาตบิญัชาชยั)  
 


