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รายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2555 

ของ     

บริษทั ไทยยเูน่ียน โฟรเซ่น โปรดกัส ์จาํกดั (มหาชน) 

เวลาและสถานที ่    

ประชุมเมือ่วนัที ่26 มนีาคม พ.ศ. 2555 เวลา 13.00 น. ณ หอ้งมฆัวานรงัสรรค ์อาคารสโมสรทหารบก ถนนวภิาวด-ีรงัสติ กรุงเทพมหานคร  

ประธานในทีป่ระชุม   นายไกรสร จนัศริ ิ ประธานกรรมการ  

กรรมการบรษิทัทีเ่ขา้รว่มประชุม  

1.  นายธรีพงศ ์จนัศริ ิ ประธานกรรมการบรหิาร  

2.  นายชวน ตัง้จนัสริ ิ กรรมการบรหิาร 

3.  นายฤทธริงค ์บุญมโีชต ิ กรรมการผูจ้ดัการ กลุม่ผลติภณัฑกุ์ง้  

4.  นายชาน ตนิ คงิ  กรรมการบรหิารและ Chief Finance Officer  

5.  นายชาน ช ูชง  กรรมการบรหิาร  

6.  นายศกัดิ ์เกีย่วการคา้  ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ 

7.  พล.ต.ต.ประชา อนุเคราะหด์ลิก  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ 

8.  ดร.ธรรมนูญ อานนัโทไทย  กรรมการอสิระ ประธานอนุกรรมการสรรหาและประธานอนุกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

9.  นายกรีต ิอสัสกุล  กรรมการอสิระและประธานอนุกรรมการพจิารณาคา่ตอบแทน  

กรรมการบรษิทัทีไ่มไ่ดเ้ขา้รว่มประชุม  

1. นายเชง นิรุตตนิานนท ์ กรรมการบรหิาร 

2. นายยาซโูอะ โกโต ้ กรรมการ 

3. นายทาเคช ิอโินอูเอะ กรรมการ 

4. นายราวนิเดอร ์สงิห ์เกรเวล ซาบจติต ์เอส กรรมการ 

5. นายกติ ิปิลนัธนดลิก  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ  

ผูบ้รหิารของบรษิทัทีเ่ขา้รว่มประชุม  

1. นายวาย ยทั ปาโก ้ล ี Finance Controller และ Investor Relations 

2. นายนิต ิตรรกพบิลูย ์ ผูจ้ดัการฝา่ยบญัชกีลุ่มบรษิทั 

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตจากบรษิทัสาํนกังาน เอนิสท์แอนดย์งั จาํกดั  

1. นายโสภณ เพิม่สริวิลัลภ ผูส้อบบญัช ี

2. นางสาวอาจรยี ์เจรญิอึง้ ผูส้อบบญัช ี

3. นางสาวกรณศิ จนัดา ผูส้อบบญัช ี

4. นางสาวสาธดิา รตันานุรกัษ์ ผูส้อบบญัช ี

ผูจ้ดบนัทกึรายงานการประชุม  นางปะราล ีสุขะตุงคะ เลขานุการบรษิทั 

ก่อนเขา้สูว่าระการประชุม เลขานุการบรษิทัไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชุมรบัทราบวา่ เพือ่เสรมิสรา้งการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ใีนเรื่องสทิธแิละความเทา่เทยีมกนั

ของผูถ้อืหุน้ บรษิทัไดป้ระกาศใหส้ทิธผิูถ้อืหุน้เสนอชือ่บุคคลเพือ่เขา้รบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการและการใหส้ทิธผิูถ้อืหุน้เสนอวาระเพือ่บรรจเุป็น

วาระในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2555 โดยผา่นไปยงัตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และในเวบ็ไซตข์องบรษิทัเมือ่วนัที ่ 29 ธนัวาคม 

2554 โดยใหร้ะยะเวลาการเสนอชือ่และวาระจนถงึวนัที ่ 10 กุมภาพนัธ ์ 2555 รวมเวลา 44 วนั พบวา่ไมม่ผีูใ้ดขอเสนอชือ่บุคคลหรอืวาระเพือ่บรรจุ



 

หน้า 2 

 

เป็นวาระในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้แต่อย่างใด ดงันัน้บรษิทัจงึขอเสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาวาระต่างๆ ตามทีไ่ดแ้จง้ไวใ้นหนงัสอืเชญิประชุมทีส่ง่

ใหท้า่นผูถ้อืหุน้แลว้ จากนัน้ไดอ้ธบิายวธิกีารนบัคะแนนเสยีงจากทีป่ระชุมดงัน้ี 

• ตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 35. ในการออกเสยีงลงคะแนน ใหน้บัผูถ้อืหุน้ทุกคนมคีะแนนเสยีงเทา่กบัหนึ่งหุน้มหีนึ่งเสยีง 

• ในแต่ละวาระ จะนบัคะแนนเสยีงเฉพาะผูถ้อืหุน้ทีล่งคะแนนเสยีงไมเ่หน็ดว้ย และ/หรอืงดออกเสยีงเท่านัน้ โดยจะนําคะแนนเสยีง

ดงักล่าวหกัออกจากจาํนวนเสยีงทัง้หมดทีเ่ขา้ร่วมประชุม สว่นทีเ่หลอืจะถอืวา่เป็นคะแนนเสยีงทีเ่หน็ดว้ยในระเบยีบวาระนัน้ๆ  

ทัง้นี้กเ็พือ่ใหก้ารประชุมดาํเนินไปไดภ้ายในเวลาทีเ่หมาะสม  

• ผูถ้อืหุน้ทา่นใดทีต่อ้งการออกเสยีงลงคะแนนไมเ่หน็ดว้ย และ/หรอืงดออกเสยีง ใหใ้ชใ้บลงคะแนนทีบ่รษิทัจดัใหใ้นการลงคะแนน 

และโปรดแสดงตวัยกมอืเพือ่ใหเ้จา้หน้าทีเ่กบ็รวบรวมใบลงคะแนนตามวาระทีก่ลา่วถงึนัน้  

เริม่ประชุมเวลา 13.15 น. 

นายไกรสร จนัศริ ิ ประธานในทีป่ระชุม ไดก้ล่าวตอ้นรบัผูถ้อืหุน้และแจง้ใหท้ีป่ระชุมทราบวา่ในวนัน้ีมผีูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะมารว่มประชุม 472 

ราย นบัจาํนวนหุน้ได ้588,947,151 หุน้ หรอืคดิเป็น 61.58% ของจาํนวนหุน้ทีช่าํระแลว้ ซึง่เกนิกวา่หนึ่งในสามของจาํนวนหุน้ทีจ่าํหน่ายไดท้ัง้หมด 

ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบับรษิทัฯ ขอ้ 34. อนึ่งระหวา่งการประชุม มผีูถ้อืหุน้เขา้มารว่มประชุมเพิม่อกี ดงันัน้ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้

ประจาํปี 2555 จงึมผีูถ้อืหุน้มาประชุมดว้ยตนเองและมอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นมาประชุมแทน รวมเป็นจาํนวนทัง้สิน้ 586 ราย นบัจาํนวนหุน้รวมกนัได ้

652,001,574 หุน้ หรอืคดิเป็น 68.18% ของจาํนวนหุน้ทีช่าํระแลว้ และไดแ้จง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบวา่ก่อนลงมตใินแต่ละวาระ ประธานจะเปิดโอกาสใหผู้้

ถอืหุน้ซกัถามในประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัวาระนัน้ๆ โดยขอใหผู้ถ้อืหุน้ทีต่อ้งการซกัถามกรุณาแจง้ชือ่และนามสกุลใหท้ีป่ระชุมทราบก่อนซกัถามหรอื

แสดงความคดิเหน็ หลงัจากนัน้ประธานฯ ไดด้าํเนินการประชุมตามระเบยีบวาระดงัต่อไปนี้        

วาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจาํปี 2554 

                 ซึง่ประชุมเมือ่วนัที ่25 เมษายน พ.ศ. 2554 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งบอลรมู โรงแรมดุสติธาน ีถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร สาํหรบั

รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2554 ไดแ้นบไวใ้นหนงัสอืเชญิประชุมในหน้า 5 ถงึหน้า 19 นอกจากนี้ คณะกรรมการขอเพิม่เตมิสาํหรบั

ประเดน็คาํถามทีไ่ดร้บัจากผูถ้อืหุน้ในการประชุมครัง้ก่อน ซึง่สรุปไดด้งันี้ 

                  1) การจา่ยเงนิปนัผลใหเ้รว็ทีสุ่ดหลงัจากวนัทีป่ระชุม สามารถทาํไดเ้รว็ทีสุ่ดคอื 7 วนัทาํการซึง่ไมร่วมวนัเสารแ์ละอาทติยเ์ทา่นัน้ 

เนื่องจากกระบวนการจดัเตรยีมเชค็ปนัผล ซึง่ยงัคงมผีูถ้อืหุน้หลายรายไมไ่ดเ้ปลีย่นเป็น E-Dividend เป็นระเบยีบของทางธนาคารทีก่าํหนดใหต้อ้งใช้

เวลา 3 วนัทาํการ เมือ่รวมกบัการทาํงานของไปรษณยีซ์ึง่ตอ้งเผือ่เวลาสาํหรบัผูถ้อืหุน้ทีร่บัเชค็ปนัผล จงึทาํใหต้อ้งใชเ้วลาตามทีแ่จง้ไว ้ นอกจากนี้

บรษิทัไดท้าํการตรวจสอบเวลาของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทัง้หมดรวม 100 บรษิทัจาก SET100 พบวา่ จาํนวนเฉลีย่ทีบ่รษิทัจด

ทะเบยีนใชใ้นการจา่ยเงนิปนัผลใหก้บัผูถ้อืหุน้หลงัวนัประชุมผูถ้อืหุน้คอื 23 วนั มเีพยีง 3 บรษิทัเท่านัน้ทีส่ามารถจา่ยเงนิปนัผลไดเ้รว็กวา่ 10 วนั ซึง่ 

TUF กเ็ป็น 1 ในนัน้ 

                  2) จากขอ้สงัเกตของทา่นผูถ้อืหุน้ในเรื่องของกรรมการตรวจสอบไม่สามารถเป็นกรรมการชุดย่อยได ้เพราะอาจเกดิผลประโยชน์ทบั

ซอ้นไดน้ัน้ ทางคณะกรรมการไดนํ้าไปพจิารณาประกอบกบัการปฏบิตัติามหลกัการกํากบัดแูลกจิการทีด่แีลว้ เหน็ว่า อนุกรรมการชุดย่อยของบรษิทั

ซึ่งได้แก่ อนุกรรมการสรรหา อนุกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน และอนุกรรมการบรหิารความเสี่ยง มอีงค์ประกอบคอื 1) กรรมการอิสระ 2) 

กรรมการตรวจสอบ และ 3) กรรมการบริหาร ซึ่งจะเห็นได้ว่าไม่ได้เป็นชุดเดียวกนัทัง้หมดกับคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึง ประธาน

คณะกรรมการตรวจสอบกไ็มไ่ดเ้ป็นประธานอนุกรรมการชุดยอ่ย ดงันัน้จงึไมน่่าจะก่อใหเ้กดิผลประโยชน์ทบัซอ้นขึน้ได ้

ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามดงัน้ี 

คณุฮัง่ใช้ อคัควสักลุ ขอชื่นชมทา่นประธานกรรมการบรหิารและคณะกรรมการทีก่รุณาใหค้าํชีแ้จงคาํถามทีไ่ดร้บัไวจ้ากทา่นผูถ้อืหุน้ (คุณธรรมนูญ 

จุลมณีโชต)ิ ซึง่เสนอไวใ้นครัง้ก่อน วา่ไดใ้หค้วามใสใ่จในคาํถามนัน้ๆ และจดัเตรยีมขอ้มลูมาใหก้บัผูถ้อืหุน้ไดอ้ยา่งชดัเจนและครบถว้น 
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จากนัน้ประธานฯ ขอใหท้ีป่ระชุมลงมตริบัรองรายงานการประชุมดงักล่าว 

ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้มมีตริบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2554 ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากดงันี้ 

เหน็ดว้ย 588,968,672 เสยีง รอ้ยละ 98.55 

ไมเ่หน็ดว้ย - เสยีง                             - 

งดออกเสยีง  8,664,490 เสยีง                       รอ้ยละ 1.45 

รวม 597,633,162 เสยีง รอ้ยละ 100.00 

วาระท่ี 2 พิจารณาและรบัรองรายงานประจาํปี 2554 และรบัทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปีท่ีผ่านมา  

ประธานกรรมการบรหิารเป็นผูร้ายงานผลการดาํเนินงานของบรษิทั ดงันี้ 

                 สาํหรบัภาพรวมผลการดาํเนินงานของบรษิทัตลอดปี 2554 ซึง่นับเป็นปีแรกทีบ่รษิทัมกีารรบัรูร้ายไดจ้ากบรษิทั  เอม็ดบับลวิ แบรนดส์ 

แบบเตม็ปี โดยในทกุไตรมาสทีผ่า่นมา เอม็ดบับลวิแบรนดส์สามารถดาํเนนิงานไดต้ามเป้าหมายทีว่างไวอ้ยา่งน่าพงึพอใจ ในขณะทีบ่รษิทั ไทร-ยู

เนี่ยน โฟรเซน่ โปรดกัส ์ซึง่กค็บืการควบรวมกนัระหวา่งบรษิทั เอม็เพรส อนิเตอรเ์นชัน่แนล และบรษิทั ไทร-ยเูนี่ยน โฟรเซ่น ฟู้ดส ์กท็าํผลงานไดด้ี

เช่นเดยีวกนั ทาํใหบ้รษิทัมรีายไดจ้ากการขายในรปูเงนิเหรยีญสหรฐัทัง้ปีสงูถงึ 3,232 ลา้นเหรยีญสหรฐั และรายไดจ้ากการขายในรปูเงนิบาทเท่ากบั 

98,670 ลา้นบาท เตบิโตขึน้ถงึรอ้ยละ 43 และรอ้ยละ 38 จากปีก่อนตามลาํดบั ซึง่ก่อนหน้านัน้ บรษิทัไดต้ัง้เป้าหมายไวว้า่ จะทาํรายไดร้ะดบั 3,000 

ลา้นเหรยีญสหรฐั ภายในปี 2555 แต่สามารถทาํไดส้าํเรจ็ในปี 2554  ซึง่เรว็ขึน้กวา่ทีต่ ัง้เป้าไวถ้งึหนึ่งปี ส่วนกาํไรสุทธทิัง้ปีของบรษิทัอยูท่ี ่ 5,075 

ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 77 จากปีก่อน เป็นการเตบิโตในทศิทางเดยีวกนักบัรายได ้ผลงานทีโ่ดดเด่นในปีนี้ นบัเป็นความสาํเรจ็ครัง้สาํคญัอกีครัง้ของ

บรษิทัทีส่ะทอ้นถงึนโยบายการดาํเนนิงานทีม่ศีกัยภาพ รวมถงึการบรหิารจดัการของคณะผูบ้รหิารทีม่ปีระสทิธภิาพ ผนวกกบัความมุง่มัน่ทุ่มเทและ

ความรว่มแรงรว่มใจของพนกังานทุกคน จงึทาํใหเ้กดิผลสาํเรจ็ได ้

ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามดงัน้ี 

                 คณุเมธา วนดิลก ขอสอบถามเกีย่วกบักรณีเกดิอคัคภียัในโรงงานผลติกุง้ และไดเ้คยเขา้ไปเยีย่มชมโรงงานแลว้พบวา่การเดนิเขา้ชม

ในไลน์ผลติ ซึง่มพีืน้ทีค่อ่นขา้งจาํกดั ดงันัน้หากในอนาคตมกีารสรา้งโรงงานแหง่ใหมอ่ยากใหม้กีารปรบัปรุงในส่วนของความปลอดภยัใหม้ากทีสุ่ด  

                 คุณธรีพงศ ์ประธานกรรมการบรหิาร ขอขอบคุณสาํหรบัคาํแนะนําและไดเ้รยีนใหผู้ถ้อืหุน้ทราบวา่ ทางบรษิทัไดใ้หค้วามสาํคญัในเรื่อง

ดงักล่าวคอ่นขา้งมากโดยเฉพาะความปลอดภยัของพนกังาน 

                จากนัน้ประธานฯ ขอใหท้ีป่ระชุมลงมตริบัทราบผลการดาํเนินงานของบรษิทัฯ  

                ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้มมีตริบัรองรายงานประจาํปีและรบัทราบผลการดาํเนนิงานของบรษิทั ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากดงันี้ 

เหน็ดว้ย 627,572,850 เสยีง รอ้ยละ 99.27 

ไมเ่หน็ดว้ย - เสยีง                             - 

งดออกเสยีง 4,613,090 เสยีง                        รอ้ยละ 0.73 

รวม 632,185,940 เสยีง รอ้ยละ 100.00 

วาระท่ี 3 พิจารณาและอนุมติังบการเงินสาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และรายงานของผูส้อบบญัชี 

ประธานฯ ขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาและอนุมตังิบการเงนิสาํหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2554 และรายงานของผูส้อบบญัช ีตามที่

ปรากฏในรายงานประจาํปี 2554 ซึง่ผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตและผา่นการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้  

 



 

หน้า 4 

 

ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามดงัน้ี 

                คณุสพุจน์ เอ้ือชยัเลิศกลุ ขอสอบถามวา่จากการทีบ่รษิทัยงัมกีาํไรสะสมทีไ่มไ่ดจ้ดัสรรอยู ่15,200 ลา้นบาท จงึอยากเสนอแนะวา่ ในปี

นี้เป็นปีทีภ่าษเีงนิไดน้ิตบุิคคลจะลดลงเหลอื 23% ดงันัน้จงึอยากใหนํ้าเงนิปนัผลจากกาํไรสะสมในสว่นทีเ่สยีภาษเีงนิได ้30% มาจา่ยเงนิปนัผลใหก้บั

ผูถ้อืหุน้รายยอ่ย ซึง่ผูถ้อืหุน้รายยอ่ยสามารถนําภาษทีีถ่กูหกัไวไ้ปเครดติภาษไีด ้ 

                คณุธรีพงศ ์ประธานกรรมการบรหิาร ชีแ้จงวา่ ปจัจุบนับรษิทัมกีารจา่ยเงนิปนัผลจากกาํไรสุทธ ิ 2 สว่น คอื 1) กาํไรทีไ่ดร้บัยกเวน้ภาษี

เงนิไดห้กั ณ ทีจ่่าย เนื่องจากเป็นการจดัสรรกาํไรจากส่วนทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิการลงทุน และ 2) กาํไรทีต่อ้งเสยีภาษเีงนิไดน้ติบุิคคล ซึง่สว่นใหญ่

บรษิทัจะจา่ยเงนิปนัผลจากกาํไรสว่นทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิการลงทุนก่อน เนื่องจากบตัรสง่เสรมิการลงทุนดงักล่าวจะมอีายุของบตัร หากครบอายุบตัร

สง่เสรมิแลว้จะไมส่ามารถใชส้ทิธดิงักลา่วไดอ้กี 

                คณุอนุพจน์ พนาพรศิริกลุ ขอสอบถามเกีย่วกบัสนิคา้คงเหลอืซึง่มมีากขึน้กวา่ปีก่อน (หน้า 144 ในรายงานประจาํปี)และมบีางสว่นที่

จาํนองไวก้บัสถาบนัการเงนิดว้ย จงึอยากทราบรายละเอยีดของการจาํนองดงักล่าว 

                คณุชาน ตนิ คงิ กรรมการบรหิารชีแ้จงวา่ บรษิทัทีม่กีารใชส้นิทรพัยค์ํ้าประกนัวงเงนิ คอื บรษิทัในต่างประเทศไดแ้ก่ ชคิเกน้ออฟเดอะซี

ในประเทศสหรฐัอเมรกิา และเอม็ดบับลวิแบรนดส์ในยุโรป ไดนํ้าสนิทรพัยซ์ึง่รวมถงึ บญัชลีกูหนี้ บญัชสีนิคา้คงเหลอืไปใชค้ํ้าประกนัวงเงนิสนิเชือ่

เพือ่กูย้มืเงนิจากสถาบนัการเงนิเพือ่นําไปเป็นเงนิทุนหมนุเวยีนในการดาํเนินงาน  

                คณุธรีพงศ ์ จนัศริ ิ ประธานกรรมการบรหิารชีแ้จงเพิม่เตมิวา่ทีต่่างประเทศโดยเฉพาะสหรฐัอเมรกิาจะใชว้งเงนิกูย้มืทีเ่รยีกวา่ Asset 

Financing โดยการนําบญัชลีกูหนี้และสนิคา้คงเหลอื เป็นตวักาํหนดเพือ่กูเ้งนิจากธนาคารโดยอาจจะให ้75% หรอื 85% ของมลูคา่สนิทรพัยด์งักล่าว 

                คณุฮัง่ใช้ อคัควสักลุ ขอสอบถามถงึบญัชลีกูหนี้สุทธจิากสว่นทีถ่งึกาํหนดชาํระในหนึ่งปี ในหน้า 106 วา่เปลีย่นแปลงลดลงมากนัน้

เพราะเหตุใด และบญัชสีทิธกิารเชา่ทีเ่พิม่ขึน้ค่อนขา้งมากจาก 21 ลา้นบาทในปี 2553 เป็น 175 ลา้นบาทในปีนี้ เพราะเหตุใด  

                คณุชาน ตนิ คงิ กรรมการบรหิารชีแ้จงวา่ บญัชดีงักลา่วคอื ตัง้แต่ตน้ปี 2553 จะเหน็วา่คา่เงนิบาทคอ่นขา้งแขง็ ดงันัน้ในปลายปี 2553 

จงึคงเหลอืสญัญาซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward contract) ไวม้าก ในขณะทีปี่ 2554 คา่เงนิบาทต่อเงนิเหรยีญสหรฐัขึน้ลง

คอ่นขา้งมาก จงึไมจ่าํเป็นตอ้งคงเหลอื Forward contract ไวม้ากนกั สาํหรบัสทิธกิารเชา่ทีเ่พิม่ขึน้เกดิจากการซือ้เครือ่งจกัรใหมบ่างรายการในปี 

2554 แบบสญัญาเชา่ซือ้ 

ประธานฯ ขอใหท้ีป่ระชุมลงมตอินุมตังิบการเงนิดงักลา่ว 

ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้มมีตอินุมตังิบการเงนิสาํหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2554 ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากดงันี้ 

เหน็ดว้ย 627,572,850 เสยีง รอ้ยละ 99.27 

ไมเ่หน็ดว้ย - เสยีง                             - 

งดออกเสยีง 4,613,090 เสยีง                        รอ้ยละ 0.73 

รวม 632,185,940 เสยีง รอ้ยละ 100.00 

วาระท่ี 4 พิจารณาและอนุมติัการจดัสรรกาํไรสทุธิสาํหรบัผลการดาํเนินงานประจาํปี 2554 

                ประธานฯ ไดเ้สนอต่อทีป่ระชุมวา่ งบการเงนิสาํหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2554 ทีไ่ดร้บัการตรวจสอบแลว้ของบรษิทั ปรากฏ

วา่บรษิทัมกีาํไรสุทธปิระจาํปีเท่ากบั 5,074,540,384 บาท จงึขอจดัสรรเป็นเงนิปนัผลสาํหรบัผลการดาํเนนิงานตัง้แต่ 1 กรกฎาคม ถงึวนัที ่ 31 

ธนัวาคม 2554 ในอตัราหุน้ละ 0.65 บาทของทุนจดทะเบยีนและเรยีกชาํระแลว้จาํนวน 956,329,407 หุน้ คดิเป็นเงนิ 621,614,114.55 บาท  

                อนึ่ง เมือ่รวมการจา่ยเงนิปนัผลสาํหรบัผลการดาํเนินงานตลอดปี 2554 ทีส่ว่นหนึ่งไดจ้า่ยเป็นเงนิปนัผลระหวา่งกาลไปเมือ่วนัที ่ 30 

สงิหาคม 2554 แลว้นัน้ บรษิทัมอีตัราเงนิปนัผลสาํหรบัผลการดาํเนินงานประจาํปี 2554 เท่ากบั 1.56 บาทต่อหุน้ คดิเป็นอตัราเงนิปนัผลจา่ยเทา่กบั 

29.4% ของกาํไรสทุธปิระจาํปี 2554 โดยมขีอ้มลูเปรยีบเทยีบกบัอตัราการจา่ยเงนิปนัผลในปีทีผ่า่นมา ดงันี้ 



 

หน้า 5 

 

 

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554  

1. กาํไรสุทธ ิ(ลา้นบาท) 3,343.85 2,873.69 5,074.54  

2. จาํนวนหุน้ 883,170,950 956,329,407 956,329,407  

3. รวมเงนิปนัผลจา่ยต่อหุน้ (บาท:หุน้) 1.92 1.60 1.56  

    3.1 เงนิปนัผลระหว่างกาล  0.92 1.00* 0.91 *จาํนวนหุน้ 883,170,950  

    3.2 เงนิปนัผลระหว่างกาล - 0.26* -  

    3.3 เงนิปนัผลประจาํปี  1.00 0.34 0.65  

4. รวมเป็นเงนิปนัผลจา่ยทัง้สิน้ (ลา้นบาท) 1,695.69 1,437.95 1,491.87  

5. สดัส่วนการจา่ยเงนิปนัผล (รอ้ยละ) 50.71 50.04 29.40  

 

                บรษิทัมนีโยบายทีจ่ะจา่ยเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในอตัราไมต่ํ่ากวา่รอ้ยละ 50 ของกาํไรสุทธใินแต่ละปี และตัง้แตปี่ 2545 เป็นตน้มา 

บรษิทัมนีโยบายจะแบ่งจา่ยเงนิปนัผล 2 ครัง้ต่อปี แต่เน่ืองดว้ยบรษิทัมนีโยบายทีจ่ะคนืเงนิกูย้มืทีเ่กดิจากการเขา้ซือ้กจิการเอม็ดบับลวิแบรนดส์ในปี 

2553 ทาํใหบ้รษิทัมคีวามจาํเป็นทีจ่ะตอ้งจา่ยเงนิปนัผลไดไ้มเ่กนิ 1,200 ลา้นบาทต่อปี โดยไมค่าํนึงถงึผลกาํไรทีไ่ดร้บั ทัง้นี้จนกวา่อตัราหนี้สนิต่อ

กาํไรก่อนหกัดอกเบีย้ ภาษแีละคา่เสื่อมราคา (EBITDA) จะลดลงถงึระดบัทีน่่าพอใจ กจ็ะใชน้โยบายการจ่ายเงนิปนัผลตามเดมิ สาํหรบัขอ้มลู

เปรยีบเทยีบอตัราการจา่ยเงนิปนัผลในปีทีผ่า่นมาอยูใ่นเอกสารหน้าที ่2 ของหนงัสอืเชญิประชุมทีส่ง่ใหผู้ถ้อืหุน้แลว้ 

                สาํหรบัการจา่ยเงนิปนัผลในครัง้นี้ ขอใหน้ายทะเบยีนคอื บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์ (ประเทศไทย) จาํกดั เป็นผูด้าํเนินการ โดย

กาํหนดรายชือ่ผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธไิดร้บัเงนิปนัผลในวนัพฤหสัที ่8 มนีาคม 2555 และใหร้วบรวมรายชือ่ตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัย ์โดยวธิปิีดสมดุทะเบยีนในวนัศุกรท์ี ่9 มนีาคม 2555 ซึง่เงนิปนัผลจาํนวน 0.65 บาทต่อหุน้ มาจากกําไรส่วนทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิ

การลงทุน จงึไมต่อ้งเสยีภาษเีงนิไดห้กั ณ ทีจ่า่ย ดงันัน้ผูถ้อืหุน้ไมส่ามารถขอเครดติภาษไีด ้และกาํหนดจา่ยเงนิปนัผลในวนัที ่4 เมษายน 2555  

ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามดงัน้ี 

               คณุสถาพร ผงันิรนัดร ์ ขอชืน่ชมผลงานของบรษิทัทีส่ามารถเตบิโตไดอ้ยา่งมาก แต่อยากจะขอใหพ้จิารณาวา่ ผูถ้อืหุน้ไดร้บั

ผลตอบแทนสวนทางกนักบัความสาํเรจ็ของบรษิทั เนื่องจากไดร้บัเงนิปนัผลต่อหุน้ลดลง จากปี 2552 คอื 1.92 บาทต่อหุน้ มาเป็น 1.56 บาทต่อหุน้

ในปีนี้ จงึอยากจะขอเสนอการจา่ยเงนิปนัผลดว้ยหุน้ปนัผล ซึง่จะไมท่าํใหส้ดัส่วนของหน้ีสนิต่อทุนเปลีย่นแปลงไปแต่อย่างใด ประกอบกบับรษิทักม็ี

กาํไรสะสมคงเหลอือยูม่าก หากนํามาจา่ยเป็นหุน้ปนัผลจะทาํใหผู้ถ้อืหุน้ไดร้บัผลตอบแทนทีเ่พิม่ขึน้ จะดหีรอืไม ่

               คุณธรีพงศ ์ จนัศริ ิ ประธานกรรมการบรหิาร ไดก้ลา่วขอบคุณผูถ้อืหุน้ทีช่ ืน่ชมผลการดาํเนินงานของบรษิทั และขอชีแ้จงใหท้า่นผูถ้อืหุน้

ทราบวา่ จากในการประชุมผูถ้อืหุน้ครัง้ก่อน ไดม้กีารขออนุมตัทิา่นผูถ้อืหุน้เพือ่เขา้ซือ้กจิการเอม็ดบับลวิแบรนดส์ในปี 2553 ทาํใหบ้รษิทัตอ้งใชเ้งนิ

ลงทุนดว้ยการกูย้มืเงนิถงึกวา่ 28,000 ลา้นบาท มผีลใหอ้ตัราหนี้สนิต่อทนุจาก ปกตติํ่ากวา่ 1 เทา่สงูขึน้ไปถงึ 1.6 เทา่ รวมถงึไดเ้รยีนใหท้า่นผูถ้อื

หุน้ทราบวา่จากกรณีดงักลา่ว บรษิทัมคีวามจาํเป็นทีจ่ะตอ้งมวีนิยัในการใชเ้งนิทัง้การลงทุนทีจ่ะไมเ่กนิ 3,000 ลา้นบาทต่อปี และการจา่ยเงนิปนั

ผลไดไ้มเ่กนิ 1,200 ลา้นบาทต่อปี ทัง้นี้จนกวา่อตัราหน้ีสนิต่อทุนจะลดลงจนอยูท่ีร่ะดบั 1.1 เท่า และกเ็ป็นเรื่องน่ายนิดวีา่อตัราสว่นดงักลา่วไดล้ดลง

ดกีวา่แผนทีว่างไว ้ ดงันัน้จงึคาดวา่จะใชเ้วลาไมน่าน กจ็ะสามารถใชน้โยบายการจา่ยเงนิปนัผลตามเดมิ คอืไมต่ํ่ากวา่รอ้ยละ 50 ของกาํไรสุทธ ิ จงึ

อยากขอใหท้า่นผูถ้อืหุน้เขา้ใจและอดทนอกีสกัระยะหนึ่ง 

               จากนัน้ประธานฯ ขอใหท้ีป่ระชุมลงมตอินุมตักิารจดัสรรกาํไรสุทธสิาํหรบัผลการดาํเนินงานประจาํปี 2554 

                ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้มมีตอินุมตักิารจดัสรรกาํไรสุทธสิาํหรบัผลการดาํเนินงานประจาํปี 2554 เป็นเงนิปนัผลดงักลา่ว ดว้ยคะแนนเสยีงขา้ง

มากดงันี้ 
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เหน็ดว้ย 627,572,850 เสยีง รอ้ยละ 99.27 

ไมเ่หน็ดว้ย - เสยีง                             - 

งดออกเสยีง 4,613,090 เสยีง                        รอ้ยละ 0.73 

รวม 632,185,940 เสยีง รอ้ยละ 100.00 

วาระท่ี 5 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการ 

ประธานฯ ไดข้อใหด้ร.ธรรมนูญ อานนัโททยั ประธานอนุกรรมการสรรหา เป็นผูช้ ีแ้จงในวาระนี้  

ดร.ธรรมนูญ อานนัโททยั ประธานอนุกรรมการสรรหา ชีแ้จงต่อทีป่ระชุมว่า เพือ่ใหเ้ป็นไปตามบทบญัญตัขิองพรบ.หลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัยฯ์ ประกอบกบัตามขอ้บงัคบัของบรษิทัขอ้ 17 รวมถงึเพือ่ใหเ้ป็นไปตามหลกัธรรมาภบิาลทีด่ ี ทางฝา่ยเลขานุการบรษิทัไดจ้ดัใหม้กีารเปิด

โอกาสใหส้ทิธผิูถ้อืหุน้เสนอชือ่บุคคลเพือ่เขา้รบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี โดยไดนํ้าสง่เอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง

ทัง้หมดเผยแพร่ต่อผูถ้อืหุน้ผา่นทางสือ่อเิลก็โทรนิกสข์องตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และดาวโหลดไวท้ี ่ Website ของบรษิทัตัง้แต่วนัที ่ 11 

มกราคม 2554 และกาํหนดใหผู้ถ้อืหุน้เสนอรายชือ่กรรมการและวาระไดจ้นถงึวนัที ่10 กุมภาพนัธ ์2555 ซึง่เมือ่ครบกาํหนดเวลาแลว้ พบวา่ไมม่ผีูถ้อื

หุน้เสนอรายชื่อกรรมการเขา้รบัเลอืกตัง้เป็นกรรมการ ดงันัน้มกีรรมการจาํนวน 5 ทา่น จากกรรมการทัง้หมด 15 ทา่นจะตอ้งออกตามวาระ โดยมี

รายนามดงัต่อไปน้ี 

1. นายฤทธริงค ์บุญมโีชต ิ

2. นายกติ ิปิลนัธนดลิก  กรรมการอสิระ ซึง่มารว่มประชุมไมไ่ดเ้นื่องจากปว่ย 

3. ดร.ธรรมนูญ อานนัโททยั  กรรมการอสิระ 

4. นายกรีต ิอสัสกุล  กรรมการอสิระ 

5. นายราวนิเดอร ์สงิห ์เกรวาล ซาบจติต ์เอส ซึง่มารว่มประชุมไมไ่ดเ้น่ืองจากตดิภารกจิในต่างประเทศ 

สาํหรบักรรมการทัง้ 5 ทา่น คณะอนุกรรมการสรรหาไดแ้จง้ประวตัขิองแต่ละทา่นไวแ้ลว้ในหนงัสอืเชญิประชุมทีจ่ดัสง่ไปใหใ้นหน้า 21 

ถงึหน้า 24 และเพือ่ความโปรง่ใสในการพจิารณาเลอืกตัง้กรรมการ ดร.ธรรมนูญและกรรมการรวม 3 ท่านทีค่รบกาํหนดวาระและมารว่มประชุมใน

วนัน้ีไดข้อออกจากหอ้งประชุม โดยไดม้อบหมายใหคุ้ณศกัดิ ์เกีย่วการคา้ อนุกรรมการสรรหา เป็นผูร้บัหน้าทีแ่ทน 

จากนัน้คุณศกัดิ ์ เกีย่วการคา้ อนุกรรมการสรรหาไดท้าํหน้าทีแ่ทนประธานคณะอนุกรรมการสรรหา ดร.ธรรมนูญ  อานนัโททยั ซึง่ไม่

สามารถกระทาํหน้าทีน่ี้เนื่องจากเป็นหนึ่งในกรรมการทีค่รบกาํหนดออกตามวาระ ไดเ้รยีนใหท้ีป่ระชุมทราบว่า คณะอนุกรรมการสรรหาไดพ้จิารณา

ประวตัแิละประสบการณ์ของกรรมการทีอ่อกจากตาํแหน่งตามวาระทัง้ 5 คนแลว้ เหน็วา่มคีุณสมบตัคิรบถว้นตามทีก่ฎหมายกาํหนด มคีวามรู ้

ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกจิ สามารถทีจ่ะชว่ยบรหิารกจิการใหม้ปีระสทิธภิาพดว้ยความเรยีบรอ้ย ดงันัน้ หากใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการ

บรษิทัต่ออกีวาระหนึ่ง จะทาํใหก้ารดาํเนินงานของบรษิทัเป็นไปอยา่งต่อเนื่อง จงึเหน็สมควรใหเ้สนอชือ่บุคคลทัง้ 5 ทา่น ต่อทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ 

เพือ่เลอืกตัง้กรรมการทีอ่อกตามวาระในปี 2555 จาํนวน 5 ท่าน กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอกีวาระหนึ่ง อยา่งไรกต็ามเพือ่ใหเ้กดิความโปร่งใส

ในการพจิารณา ท่านกรรมการทัง้ 5 ทา่น จะงดออกเสยีงในการเลอืกตัง้ตนเองเป็นกรรมการ  

                 จากนัน้ประธานฯ ขอใหท้ีป่ระชุมลงมตเิลอืกตัง้กรรมการ โดยพจิารณาแยกเป็นแต่ละท่าน ดงันี้ 

1. ขอใหผู้ถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้ นายฤทธริงค ์ บุญมโีชต ิ กลบัเขา้มาเป็นกรรมการอกีวาระหน่ึง ซึง่จาํนวนหุน้ทีใ่ชใ้นการออก

เสยีงลงคะแนนใหน้ายฤทธริงค ์ บุญมโีชต ิ ดาํรงตาํแหน่งกรรมการต่ออกีวาระหน่ึงเท่ากบั จาํนวนหุน้ทีม่าประชุมทัง้สิน้หกัออกดว้ยจาํนวนหุน้ของ

นายฤทธริงค ์จาํนวน 13,100,000 หุน้ คงเหลอืเท่ากบั 638,901,574 หุน้  
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โดยผูถ้อืหุน้ออกเสยีงลงมตใิหน้ายฤทธริงค ์บุญมโีชต ิเป็นกรรมการอกีวาระหนึ่งดงันี้ 

เหน็ดว้ย 634,288,484 เสยีง รอ้ยละ 99.28 

ไมเ่หน็ดว้ย - เสยีง                                  - 

งดออกเสยีง 4,613,090 เสยีง                         รอ้ยละ 0.72 

  รวม 638,901,574 เสยีง รอ้ยละ 100.00 

2. ขอใหผู้ถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้ นายกติ ิปิลนัธนดลิก กรรมการอสิระ กลบัเขา้มาเป็นกรรมการอกีวาระหน่ึง ซึง่จาํนวนหุน้ทีใ่ช้

ในการออกเสยีงลงคะแนนใหน้ายกติ ิปิลนัธนดลิก ดาํรงตาํแหน่งกรรมการต่ออกีวาระหน่ึงเท่ากบั จาํนวนหุน้ทีม่าประชุมทัง้สิน้หกัออกดว้ยจาํนวนหุน้

ของนายกติ ิซึง่ไมม่หุีน้ในบรษิทั คงเหลอืเทา่กบั 652,001,574 หุน้  

โดยผูถ้อืหุน้ออกเสยีงลงมตใิหน้ายกติ ิปิลนัธนดลิก เป็นกรรมการอกีวาระหนึ่งดงันี้ 

เหน็ดว้ย 647,388,484 เสยีง รอ้ยละ 99.29 

ไมเ่หน็ดว้ย - เสยีง                                  - 

งดออกเสยีง 4,613,090 เสยีง                         รอ้ยละ 0.71 

รวม 652,001,574 เสยีง รอ้ยละ 100.00 

 

                3. ขอใหผู้ถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้ ดร.ธรรมนูญ อานันโททยั กรรมการอสิระ กลบัเขา้มาเป็นกรรมการอกีวาระหนึ่ง ซึง่จาํนวนหุน้

ทีใ่ชใ้นการออกเสยีงลงคะแนนใหด้ร.ธรรมนูญ อานนัโททยั ดาํรงตาํแหน่งกรรมการต่ออกีวาระหน่ึงเทา่กบั จาํนวนหุน้ทีม่าประชุมทัง้สิน้หกัออกดว้ย

จาํนวนหุน้ของดร.ธรรมนูญ ซึง่ไมม่หุีน้ในบรษิทั คงเหลอืเทา่กบั 652,001,574 หุน้  

โดยผูถ้อืหุน้ออกเสยีงลงมตใิหด้ร.ธรรมนูญ อานนัโททยั เป็นกรรมการอกีวาระหนึ่งดงัน้ี 

เหน็ดว้ย 645,721,984 เสยีง รอ้ยละ 99.04 

ไมเ่หน็ดว้ย 1,666,500 เสยีง รอ้ยละ 0.25 

งดออกเสยีง 4,613,090 เสยีง                         รอ้ยละ 0.71 

รวม 652,001,574 เสยีง รอ้ยละ 100.00 

 

                4. ขอใหผู้ถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้ นายกรีต ิ อสัสกุล กรรมการอสิระ กลบัเขา้มาเป็นกรรมการอกีวาระหนึ่ง ซึง่จาํนวนหุน้ทีใ่ชใ้น

การออกเสยีงลงคะแนนใหน้ายกรีต ิ อสัสกุล ดาํรงตาํแหน่งกรรมการต่ออกีวาระหนึ่งเท่ากบั จาํนวนหุน้ทีม่าประชุมทัง้สิน้หกัออกดว้ยจาํนวนหุน้ของ

นายกรีต ิจาํนวน 11,000 หุน้ คงเหลอืเทา่กบั 651,990,574 หุน้  

โดยผูถ้อืหุน้ออกเสยีงลงมตใิหน้ายกรีต ิอสัสกุล เป็นกรรมการอกีวาระหน่ึงดงัน้ี 

เหน็ดว้ย 647,377,484 เสยีง รอ้ยละ 99.29 

ไมเ่หน็ดว้ย - เสยีง                                  - 

งดออกเสยีง 4,613,090 เสยีง                         รอ้ยละ 0.71 

รวม 651,990,574 เสยีง รอ้ยละ 100.00 

 

                5. ขอใหผู้ถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้ นายราวนิเดอร ์สงิห ์ เกรวาล ซาบจติต ์ เอส กลบัเขา้มาเป็นกรรมการอกีวาระหนึ่ง ซึง่จาํนวน

หุน้ทีใ่ชใ้นการออกเสยีงลงคะแนนใหน้ายราวนิเดอร ์ สงิห ์ เกรวาล ซาบจติต ์ เอส ดาํรงตาํแหน่งกรรมการต่ออกีวาระหนึ่งเทา่กบั จาํนวนหุน้ทีม่า

ประชุมทัง้สิน้หกัออกดว้ยจาํนวนหุน้ของนายราวนิเดอร ์ซึง่ไมม่หุีน้ในบรษิทั คงเหลอืเทา่กบั 652,001,574 หุน้  
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โดยผูถ้อืหุน้ออกเสยีงลงมตใิหน้ายราวนิเดอร ์สงิห ์เกรวาล ซาบจติต ์เอส เป็นกรรมการอกีวาระหน่ึงดงันี้ 

เหน็ดว้ย 647,388,484 เสยีง รอ้ยละ 99.29 

ไมเ่หน็ดว้ย - เสยีง                                  - 

งดออกเสยีง 4,613,090 เสยีง                         รอ้ยละ 0.71 

รวม 652,001,574 เสยีง รอ้ยละ 100.00 

                 

ดงันัน้ ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้มมีตอินุมตัแิต่งตัง้กรรมการตามทีเ่สนอมาดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมาก ดงันัน้กรรมการของบรษิทัจงึมรีายนามดงัน้ี 

1. นายไกรสร จนัศริ ิ  

2.  นายเชง นิรุตตนิานนท ์  

3. นายชวน ตัง้จนัสริ ิ  

4. นายธรีพงศ ์ จนัศริ ิ  

5. นายฤทธริงค ์           บุญมโีชต ิ  

6. นายยาซโูอะ โกโต ้  

7. นายทาเคฮโิกะ คาคอิชู ิ  

8. นายชาน ตนิ คงิ  

9. นายชาน ช ูชง  

10. นายราวนิเดอร ์สงิห ์ เกรเวล ซาบจติต ์เอส  

11. นายศกัดิ ์ เกีย่วการคา้ กรรมการอสิระ 

12. พล.ต.ต.ประชา     อนุเคราะหด์ลิก       กรรมการอสิระ 

13. นายกติ ิ ปิลนัธนดลิก กรรมการอสิระ 

14. ดร.ธรรมนูญ อานนัโทไทย กรรมการอสิระ 

15. นายกรีต ิ อสัสกุล กรรมการอสิระ 

วาระท่ี 6      พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2555 

ประธานฯ ไดข้อใหคุ้ณกรีต ิอสัสกุล ประธานอนุกรรมการพจิารณาคา่ตอบแทน เป็นผูช้ ีแ้จงในวาระนี้  

คุณกรีต ิอสัสกุล ประธานอนุกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน ชีแ้จงต่อทีป่ระชุมวา่ ตามทีค่ณะอนุกรรมการพจิารณาคา่ตอบแทนไดเ้สนอ

คณะกรรมการในการประชุมคณะกรรมการครัง้ที ่ 1/2555 เมือ่วนัที ่ 21 กุมภาพนัธ ์ 2555 เพือ่พจิารณาคา่ตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุด

ยอ่ยประจาํปี 2555 โดยคาํนึงถงึความรบัผดิชอบและการปฎบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการ และเปรยีบเทยีบจากการจา่ยคา่ตอบแทนกรรมการเฉลีย่

จากอุตสาหกรรมประเภทเดยีวกนั รวมทัง้พจิารณาจากผลการดาํเนินงานของบรษิทั เสนอใหค้า่ตอบแทนกรรมการประจาํปี 2555 ซึง่สรุปไดด้งันี้ 

1. คา่ตอบแทนในรูปของเบีย้ประชุมสาํหรบักรรมการทุกทา่นเป็นจาํนวนเงนิ 15,000 บาทต่อครัง้ทีเ่ขา้ประชุม ยกเวน้ประธาน

กรรมการ จะเทา่กบั 20,000 บาทต่อครัง้ทีเ่ขา้ประชุม 

2.  คา่ตอบแทนกรรมการรายเดอืนๆ ละ 15,000 บาท ยกเวน้ประธานกรรมการ จะเทา่กบั 30,000 บาท 

3.  คา่ตอบแทนกรรมการอสิระรายเดอืนๆ ละ 20,000 บาท  

4.  คา่ตอบแทนสาํหรบัประธานกรรมการตรวจสอบรายเดอืนๆ ละ 45,000 บาท  

5.  คา่ตอบแทนสาํหรบักรรมการตรวจสอบรายเดอืนๆ ละ 20,000 บาท 

6.  คา่ตอบแทนสาํหรบัประธานอนุกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน ปีละ 80,000 บาท จากเดมิ 2 คณะอนุกรรมการรวมกนั เท่ากบั 

125,000 บาท 
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7. ค่าตอบแทนสาํหรบัอนุกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนทีเ่ป็นกรรมการอสิระ ปีละ 50,000 บาท จากเดมิ 2 คณะอนุกรรมการ

รวมกนั เทา่กบั 80,000 บาท 

8. ค่าตอบแทนสาํหรบัอนุกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนทีเ่ป็นกรรมการบรหิาร ปีละ 30,000 บาท จากเดมิ 2 คณะอนุกรรมการ

รวมกนั เทา่กบั 45,000 บาท 

9. คา่ตอบแทนสาํหรบัประธานอนุกรรมการบรหิารความเสีย่ง ปีละ 120,000 บาท  

10. คา่ตอบแทนสาํหรบัอนุกรรมการบรหิารความเสีย่งทีเ่ป็นกรรมการอสิระ ปีละ 90,000 บาท 

11. คา่ตอบแทนสาํหรบัอนุกรรมการบรหิารความเสีย่งทีเ่ป็นกรรมการบรหิาร ปีละ 30,000 บาท 

นอกจากนี้เพือ่ความสะดวกในการโอนเงนิไปยงัต่างประเทศใหก้บักรรมการชาวต่างชาตทิัง้ 3 ทา่น จงึขอใหจ้า่ยคา่ตอบแทนกรรมการ

รายเดอืนๆ ละ 15,000 บาทและคา่เบีย้ประชุมต่อครัง้ทีเ่ขา้รว่มประชุมรวมกนัเป็นรายปี 

จากนัน้ประธานฯ ขอใหท้ีป่ระชุมลงมตอินุมตัคิา่ตอบแทนกรรมการ 

ทีป่ระชุมผุถ้อืหุน้มมีตอินุมตัคิา่ตอบแทนกรรมการประจาํปี 2555 ดว้ยคะแนนเสยีงเกนิกวา่สองในสามของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อื

หุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

เหน็ดว้ย 647,388,484 เสยีง รอ้ยละ 99.29 

ไมเ่หน็ดว้ย - เสยีง                                  - 

งดออกเสยีง 4,613,090 เสยีง                         รอ้ยละ 0.71 

รวม 652,001,574 เสยีง รอ้ยละ 100.00 

 

วาระท่ี 7 พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชีประจาํปี 2555 

ประธานฯ ไดข้อใหคุ้ณศกัดิ ์เกีย่วการคา้ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผูช้ ีแ้จงในวาระนี้  

                 คุณศกัดิ ์ เกีย่วการคา้ ประธานกรรมการตรวจสอบ ไดเ้รยีนใหท้ีป่ระชุมทราบวา่ จากการทาํงานรว่มกบัผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตจาก

บรษิทัสาํนกังาน เอนิสท์ แอนด ์ยงั จาํกดั ตลอดทัง้ปีทีผ่า่นมาแลว้นัน้ พบวา่ทางสาํนกังานมทีมีงานทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์ในการทาํงาน โดย

สามารถประสานงานการทาํงานรว่มกบับรษิทัไดเ้ป็นอยา่งด ีดงันัน้จงึขอเสนอใหแ้ต่งตัง้ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตจากบรษิทัสาํนกังาน เอนิสท์ แอนด ์ยงั 

จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัประจาํปี 2555 ต่อไปเหมอืนเดมิ ดงัรายชือ่ต่อไปนี้ 

1. นายโสภณ   เพิม่ศริวิลัลภ                      CPA # 3182   หรอื 

2. นางสาวรุง้นภา   เลศิสุวรรณกุล            CPA # 3516   หรอื 

3. นายชยพล    ศุภเศรษฐนนท ์                   CPA # 3972   หรอื 

4. นางสาวพมิพใ์จ    มานิตขจรกจิ                     CPA # 4521    

                และขอเสนอใหค้า่สอบบญัชสีาํหรบังบการเงนิประจาํปี 2555 เท่ากบั 1,426,000 บาท และค่าสอบทานสาํหรบังบการเงนิรายไตรมา

สรวม 3 ไตรมาส เทา่กบั 765,000 บาท และคา่ตรวจสอบบญัชตีามบตัรสง่เสรมิการลงทุน จาํนวน 1 ฉบบั เทา่กบั 80,000 บาท ซึง่เทา่กบัปีก่อน 

โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาจากผลงานประกอบกบัเปรยีบเทยีบคา่สอบบญัชกีบับรษิทัอื่นแลว้ เหน็วา่ คา่สอบบญัชยีงัคงอยูใ่นเกณฑท์ี่

เหมาะสม เน่ืองจากการเตบิโตและการขยายตวัของบรษิทัทีเ่พิม่ขึน้ ทาํใหต้อ้งตรวจสอบรายการต่างๆ มากขึน้ 

จากนัน้ประธานฯ ขอใหท้ีป่ระชุมลงมตอินุมตัแิต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละกาํหนดค่าสอบบญัช ี

                ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้มมีตอินุมตัแิต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละกาํหนดคา่สอบบญัชปีระจาํปี 2555 ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากดงัน้ี 

เหน็ดว้ย 647,388,484 เสยีง รอ้ยละ 99.29 

ไมเ่หน็ดว้ย - เสยีง                                  - 

งดออกเสยีง 4,613,090 เสยีง                         รอ้ยละ 0.71 

รวม 652,001,574 เสยีง รอ้ยละ 100.00 
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วาระท่ี 8   พิจารณาเรือ่งอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามดงัน้ี 

ผูถ้ือหุ้นต่างประเทศ (ไม่ประสงคแ์จ้งชือ่) ขอสอบถามวา่ การออกหุน้เพิม่ทุนในการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ในครัง้ถดัไป 

ไดแ้จง้หรอืไมว่า่จะนําเงนิเพิม่ทุนไปทาํอะไร   

                 คุณธรีพงศ ์ จนัศริ ิ ประธานกรรมการบรหิาร ชีแ้จงวา่ สบืเน่ืองจากอตัราหน้ีสนิต่อทุนทีเ่รยีนไวเ้บือ้งตน้จากการเขา้ซือ้กจิการเอม็

ดบับลวิแบรนดส์ ไดส้งูถงึ 1.6 เทา่ ซึง่ในปีทีผ่า่นมาอตัราหนี้สนิต่อทุนกล็ดลงไดด้ ี ขณะเดยีวกนัคณะผูบ้รหิารเหน็วา่จากสภาวะเศรษฐกจิใน

สหรฐัอเมรกิาและยุโรปทีย่งัไมด่มีากนกั การทีจ่ะรอจนกวา่อตัราหนี้สนิต่อทุนจะลดลงเป็นปกต ิ อาจทาํใหเ้สยีโอกาสทีด่ใีนการลงทุน ดงันัน้หาก

สามารถเพิม่ทุนไดเ้รยีบรอ้ยแลว้ กจ็ะทาํใหอ้ตัราหนี้สนิต่อทุนลดลงจนเหลอืประมาณ 0.7 เทา่ ซึง่จะทาํใหบ้รษิทัมฐีานะการเงนิทีเ่ขม้แขง็ขึน้และชว่ย

สรา้งโอกาสในการทีจ่ะลงทุนไดม้ากขึน้ นอกจากนี้แลว้ หลงัจากการเพิม่ทุน บรษิทักจ็ะนําเงนิไปจา่ยหนี้ทีม่อียูท่นัท ี ทาํใหอ้ตัราหน้ีสนิต่อทุนลดลง

เป็นปกต ิซึง่กจ็ะทาํใหก้ารจ่ายเงนิปนัผลไดต้ามเดมิทีไ่มต่ํ่ากวา่รอ้ยละ 50 ของกาํไรสุทธดิว้ยเชน่กนั 

                 ผูถื้อหุ้นต่างประเทศ (ไม่ประสงคแ์จ้งชือ่) ขอสอบถามเพิม่เตมิวา่ หากบรษิทัมโีอกาสในการลงทุน กจ็ะทาํใหห้น้ีสนิต่อทุนกลบัขึน้

ไปสงูมากกวา่ 1.1 เท่าอกี ดงันัน้กจ็ะไมส่ามารถจา่ยเงนิปนัผลไดใ้นระดบัปกต ิ

                 คุณธรีพงศ ์จนัศริ ิประธานกรรมการบรหิาร ชีแ้จงวา่ บรษิทัเชือ่วา่ยงัคงตอ้งใชเ้วลาในการพจิารณาการลงทุน ซึง่ไมส่ามารถเกดิขึน้ได้

ในระยะเวลาสัน้ๆ ดงันัน้ในเบือ้งตน้จงึเป็นการนําเงนิเพิม่ทุนไปชาํระหน้ีทีม่อียูท่นัท ี ซึง่จะช่วยประหยดัคา่ใชจ้่ายดอกเบีย้ไดปี้ละไมต่ํ่ากวา่ 600-700 

ลา้นบาทต่อปี สว่นโอกาสในการลงทุนกข็ึน้อยูก่บัขนาดของการลงทุน ซึง่ถา้ไมใ่หญ่มาก อตัราหนี้สนิต่อทุนกย็งัอยูใ่นระดบัทีบ่รษิทัสามารถจดัการได ้

                 คณุสถาพร ผงันิรนัดร ์ขอเรยีนถามวา่ในเวลาอกี 3 ปี จะเกดิกลุ่มประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (AEC) อยากทราบวา่มผีลกระทบกบั

บรษิทัอยา่งไร 

                 คุณธรีพงศ ์จนัศริ ิประธานกรรมการบรหิาร ชีแ้จงวา่ ประเทศไทยโดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหารทะเลเป็นผูนํ้าในตลาดโลกอยูแ่ลว้ การ

มกีลุม่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (AEC) จะเปิดโอกาสทางการตลาดใหก้บัประเทศไทยมากขึน้ เน่ืองจากภาษใีนภมูภิาคนี้จะเป็นศนูย ์ สาํหรบั

ผลกระทบต่อบรษิทั กน็บัเป็นโอกาสทีด่ ี โดยปจัจุบนั บรษิทัไดม้กีารนําสนิคา้ขายเขา้สู่ตลาดประเทศเวยีดนาม พมา่ เขมร ลาว และมทีมีงานเขา้ไป

ศกึษาตลาดในประเทศอนิโดนีเซยีบา้งแลว้ สว่นฐานการผลติในประเทศไทยกม็ศีกัยภาพแขง็แกรง่เพยีงพอ จงึยงัไมม่คีวามจาํเป็นตอ้งเพิม่ฐานการ

ผลติทีป่ระเทศในภูมภิาคน้ี 

                คณุวีระ ชยันุวงศ ์ขอสอบถามวา่ จากภาวะเศรษฐกจิทีซ่บเซาจะถอืเป็นโอกาสการลงทุนของบรษิทัอย่างนัน้ใชห่รอืไม ่

                 คุณธรีพงศ ์ จนัศริ ิประธานกรรมการบรหิาร ชีแ้จงวา่ สภาพเศรษฐกจิในตลาดโลกอยูใ่นขัน้วกิฤตมาหลายปีแลว้ แต่จะเหน็ไดว้า่ธุรกจิ

อาหารเป็นปจัจยัพืน้ฐานจาํเป็นทีส่ามารถเตบิโตไดด้ใีนภาวะดงักลา่ว จะเหน็ไดจ้ากผลประกอบการของบรษิทัทีก่า้วกระโดดมาโดยตลอด ดงันัน้

ภาวะเศรษฐกจิไมม่ผีลกระทบต่อบรษิทั แต่กลบัจะเป็นผลดมีากกวา่ และดว้ยผลประกอบการทีด่ปีระกอบกบัฐานะการเงนิทีเ่ขม้แขง็ ทาํใหบ้รษิทัมี

ความพรอ้มทีจ่ะเขา้ลงทุนในตลาดต่างประเทศมากขึน้ จะเหน็ไดจ้ากในรายงานประจาํปี บรษิทัตัง้เป้ารายไดจ้ากการขาย 5,000 ลา้นเหรยีญสหรฐัใน

ปี 2558 และ 8,000 ลา้นเหรยีญสหรฐัในปี 2563  

                คณุวีระ ชยันุวงศ ์ขอสอบถามเพิม่เตมิวา่ การเปลีย่นแปลงของคา่เงนิบาทมผีลอยา่งไรต่อบรษิทัในการลงทนุในต่างประเทศ 

                 คุณธรีพงศ ์ จนัศริ ิประธานกรรมการบรหิาร ชีแ้จงวา่ ในเรือ่งอตัราแลกเปลีย่นจะมคีวามสาํคญัน้อยลง จะเหน็ไดจ้ากปีทีผ่า่นมาคา่เงนิ

บาทแขง็คา่อยู่ที ่29 บาท บรษิทักส็ามารถบรหิารจดัการไดด้ ีประกอบกบับรษิทัมฐีานรายไดจ้ากสหรฐัอเมรกิา 36% สหภาพยุโรป 33% ทาํใหม้กีาร

กระจายตวัในทุกภูมภิาค การพึง่พาในเรือ่งของอตัราแลกเปลีย่นมผีลลดน้อยลง เรือ่งอตัราแลกเปลีย่นจะมผีลจากฐานรายไดท้ีม่กีารสง่ออกจาก

ประเทศไทยเทา่นัน้ อยา่งไรกต็าม บรษิทัยงัใหค้วามสาํคญัในเรือ่งดงักลา่วและดแูลอยา่งใกลช้ดิ นอกจากน้ีคา่เงนิบาททีแ่ขง็คา่ขึน้ในปจัจบุนัยงั

นบัเป็นโอกาสในการลงทุนในต่างประเทศทีด่ ีเพราะมลูคา่การลงทุนในรปูเงนิบาทกจ็ะลดลงอกีดว้ย 

                ผูถื้อหุ้นต่างประเทศ (ไม่ประสงคแ์จ้งชือ่) ขอสอบถามเพิม่เตมิวา่ บรษิทัป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นอย่างไร 

                 คุณชาน ตนิ คงิ กรรมการบรหิารชีแ้จงวา่ ในสหรฐัอเมรกิามบีรษิทัยอ่ย 3 บรษิทั ซึง่มทีัง้การซือ้และขายเป็นเงนิเหรยีญสหรฐั จงึใช้

เป็น Natural hedge ดงันัน้จะมผีลกระทบคอืสว่นกาํไรทีต่อ้งแปลงคา่เงนิเป็นบาทกลบัมาทีป่ระเทศไทยเทา่นัน้  ซึง่กไ็มม่ากนกั ในขณะทียุ่โรปมกีาร
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ใชเ้งนิสกุล 3 สกุล คอื เหรยีญสหรฐัอเมรกิา เงนิปอนด ์และเงนิยโูร โดยมสีุทธเิป็นสกุลเงนิปอนด ์ดงันัน้ผลกระทบคอืสว่นกาํไรทีต่อ้งแปลงเป็นบาท

กลบัมาทีป่ระเทศไทยเทา่นัน้ 

                 คณุวีระ ชยันุวงศ ์ขอสอบถามเพิม่เตมิวา่ ตามทีเ่ขา้ใจวา่มกีารคาดการณ์ในอนาคตวา่อาหารจะขาดแคลน รวมถงึราคากจ็ะสงูขึน้ ไม่

ทราบมผีลกระทบต่อการจดัหาวตัถุดบิของบรษิทัหรอืไมอ่ยา่งไร 

                 คุณธรีพงศ ์ จนัศริ ิ ประธานกรรมการบรหิาร ชีแ้จงวา่ การพจิารณาวา่อาหารจะขาดแคลนนัน้ ตอ้งทราบวา่เป็นประเภทไหน สําหรบั

บรษิทัแลว้ใชว้ตัถุดบิหลกัซึง่จบัไดต้ามธรรมชาตคิอื ปลาทนู่าสายพนัธุส์กปิแจค็ และจากผลรายงานทางวทิยาศาสตรแ์ลว้พบวา่ ปลาทนู่าสายพนัธุน์ี้

ยงัมอียูจ่าํนวนมาก สว่นราคาจะสงูขึน้นัน้เป็นเรื่องจรงิ เพราะตน้ทนุในการจบัปลาสงูขึน้ เช่น ราคาน้ํามนั แต่ขณะเดยีวกนัความตอ้งการในตลาดกย็งั

มกีารเตบิโต ดงันัน้แมว้า่ราคาวตัถุดบิจะสงูขึน้กส็งูขึน้ในทุกตวัไมแ่ต่เฉพาะปลาทนู่า อกีทัง้บรษิทักย็งัสามารถปรบัราคาขายไดต้ามราคาวตัถุดบิที่

สงูขึน้ ในส่วนของกุง้ วตัถุดบิมาจากการเพาะเลีย้ง ซึง่ประเทศไทยยงัคงเป็นฐานการผลติเพือ่ส่งออกทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก แมร้าคาจะปรบัตวัสงูขึน้ แต่

กุง้ในรา้นอาหารทะเลกย็งันบัเป็นอาหารทีร่าคาถกูกวา่อาหารทะเลชนิดอื่นๆ จงึไมน่่าเป็นหว่งอยา่งไร 

                 คณุวีระ ชยันุวงศ ์ ขอสอบถามเพิม่เตมิวา่ อยากทราบเกีย่วกบัตลาดในประเทศจนี ซึง่มปีระชากรมากและมโีอกาสเตบิโตของ

เศรษฐกจิคอ่นขา้งสงู แต่บรษิทักลบัมสีดัสว่นรายไดจ้ากประเทศจนีคอ่นขา้งน้อยมาก 

                 คุณธรีพงศ ์จนัศริ ิประธานกรรมการบรหิาร ชีแ้จงวา่ เนื่องจากธุรกจิหลกัของบรษิทัคอื ปลาทนู่าซึง่เป็นอาหารของคนฝรัง่มากกวา่คน

เอเชยี อยา่งไรกต็ามบรษิทักไ็มไ่ดล้ะเลย แต่ตดิตามขอ้มลูในตลาดประเทศจนีอยูต่ลอดเวลา อกีทัง้ยงัมบีรษิทัรว่มทุนในประเทศจนี ซึง่เป็นเจา้ของ

แบรนดอ์นัดบัหนึ่งทีม่สีว่นแบ่งตลาดถงึ 75% เพยีงแต่การบรโิภคปลาทนู่าของประชากรจนีคอ่นขา้งน้อยเทา่กบัการบรโิภคของคนไทย และสาํหรบั

ผลติภณัฑกุ์ง้ ซึง่จนีถอืเป็นผูส้ง่ออกรายใหญ่ทีเ่ป็นคูแ่ขง่กบัประเทศไทยอยู่แลว้ แต่ในปจัจุบนั ประเทศจนีมกีารบรโิภคกุง้มากขึน้ จงึกลายเป็นผู้

นําเขา้ ดงันัน้ในอนาคตการส่งออกกุง้จากประเทศไทยไปประเทศจนีกค็งมากขึน้เรือ่ยๆ 

                คณุวีระ ศรีจาก ขอสอบถามวา่ บรษิทัมโีอกาสในการขยายการเตบิโตของอาหารแมวบรรจุกระป๋องหรอืไมอ่ยา่งไร 

                 คุณธรีพงศ ์ จนัศริ ิ ประธานกรรมการบรหิาร ชีแ้จงวา่ ณ ปจัจุบนับรษิทัยงัเป็นเพยีงผูร้บัจา้งผลติเทา่นัน้ แต่บรษิทักม็กีารวางแผนไว้

ชดัเจนวา่สนิคา้นี้ถอืเป็นหนึ่งในสนิคา้หลกัของบรษิทัทีต่อ้งเตบิโตมากขึน้เชน่กนั 

                 คณุวีระ ชยันุวงศ ์ขอสอบถามเพิม่เตมิวา่ มาตรการการขึน้คา่แรงงานมผีลกระทบกบับรษิทัมากน้อยอยา่งไร รวมถงึมกีารพจิารณาถงึ

การจะยา้ยฐานการผลติหรอืไม ่

                 คุณธรีพงศ ์ จนัศริ ิ ประธานกรรมการบรหิาร ชีแ้จงวา่บรษิทัไดค้าํนึงเรือ่งดงักลา่วนี้ถงึตัง้แต่ตน้ปี 2554 และเหน็ดว้ยกบัการปรบัขึน้

คา่แรง ซึง่ถอืวา่เป็นเรือ่งทีด่ ีเนื่องจากประเทศไทยมอีตัราการวา่งงานเพยีง 1% ซึง่เป็นอุปสรรคของอุตสาหกรรมอาหารทะเลของบรษิทัมาโดยตลอด 

ดงันัน้การขึน้คา่แรงงาน ทาํใหบ้รษิทัมโีอกาสในการปรบัตวัและขยายธุรกจิไดม้ากขึน้ โดยบรษิทัไดด้าํเนินการเพิม่ประสทิธภิาพในการผลติใหด้ี

ยิง่ขึน้ ไดแ้ก ่การลงทุนในเครือ่งจกัรมากขึน้ รวมถงึไมม่แีผนการขยายกาํลงัการผลติไปประเทศอื่น ดงันัน้บรษิทัไมไ่ดร้บัผลกระทบจากการขึน้คา่แรง

ดงักล่าว 

                เมือ่ไมม่ผีูถ้อืหุน้ทา่นใดสอบถามเพิม่เตมิอกี จงึขอปิดการประชุม  

                ปิดประชุมเวลา 15.00 น. 

 

 

                                                                                          ..........................................................        

                                                                                                       ( นายไกรสร     จนัศริ ิ) 

                                                                                                          ประธานในทีป่ระชุม                       


