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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2556 

ของ     

บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จ ากัด (มหาชน) 

 
เวลาและสถานที ่    
ประชุมเมื่อวนัที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2556 เวลา 13.00 น. ณ ห้องมัฆวานรังสรรค ์อาคารสโมสรทหารบก ถนนวิภาวดี-รังสิต กรุงเทพมหานคร  
ประธานในที่ประชุม   นายไกรสร จันศิริ  ประธานกรรมการ  
กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม  

1.  นายธีรพงศ์ จันศิริ  ประธานกรรมการบริหาร  
2.  นายเชง นิรุตตนิานนท ์ กรรมการบริหาร 
3.  นายชวน ตั้งจันสิริ  กรรมการบริหาร 
4.  นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ  กรรมการผู้จัดการ กลุ่มผลิตภัณฑ์กุ้ง  
5.  นายชาน ติน คิง  กรรมการบริหารและ Chief Finance Officer  
6.  นายชาน ชู ชง  กรรมการบริหาร  
7.  นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า  ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
8.  พล.ต.ต.ประชา อนุเคราะห์ดิลก  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
9.  นายกิติ ปิลันธนดิลก กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
10.  ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย  กรรมการอิสระ ประธานอนุกรรมการสรรหา และประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 
11.  นายกีรติ อสัสกุล  กรรมการอิสระ  

กรรมการบริษัทที่ไมไ่ด้เข้าร่วมประชมุ  
1. นายยาซูโอะ โกโต ้ กรรมการ 
2. นายทาเคฮิโกะ คาคิอูช ิ กรรมการ 
3. นายราวินเดอร์ สิงห์ เกรเวล ซาบจิตต์ เอส กรรมการ 

ผู้บริหารของบรษิัทที่เข้าร่วมประชุม  
1. นางสุทธิภา วัชโรทยางกูร ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพนัธ์ 
2. นายนิต ิตรรกพิบูลย ์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีกลุ่มบริษัท 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัทส านกังาน เอินส์ทแอนด์ยัง จ ากัด (เป็นผู้สังเกตการณ์การนับคะแนน) 
1. นายโสภณ เพิ่มสิริวัลลภ ผู้สอบบัญช ี
2. นางสาวกรณิศ จันดา ผู้สอบบัญช ี
3. นางสาวพจนีย์ สิริบวรธรรม ผู้สอบบัญช ี
4. นางสาวยุจิรา ตัวตน ผู้สอบบัญช ี

ที่ปรึกษากฏหมายจากบริษัท วายูแอนด์พาร์ตเนอร์ส จ ากัด  
1. นายสมยศ สุธีรพรชัย ที่ปรึกษากฏหมาย 

ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม  นางปะราลี สุขะตุงคะ เลขานุการบรษิัท 
 
ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่า เพื่อเสริมสร้างการก ากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องสิทธิและความเท่าเทียมกัน
ของผู้ถอืหุ้น บรษิัทได้ประกาศใหส้ิทธิผู้ถือหุน้เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการและการใหส้ิทธิผู้ถือหุน้เสนอวาระเพือ่บรรจุเป็น
วาระในการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2556 โดยผ่านไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในเว็บไซตข์องบริษัทตั้งแต่วนัที่ 13 
พฤศจิกายน 2555 โดยให้ระยะเวลาผู้ถือหุน้เสนอรายชือ่กรรมการและวาระได้จนถึงวนัที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 รวมเป็นเวลา 95 วัน ซึ่งพบว่าไม่มี
ผู้ใดขอเสนอชือ่บุคคลหรอืวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นแตอ่ย่างใด ดังนั้นบริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาวาระต่างๆ 
ตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสอืเชิญประชุมที่ส่งให้ท่านผู้ถือหุน้แล้ว จากนั้นได้อธบิายวิธีการนับคะแนนเสียงจากที่ประชุมดังนี้ 
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 ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้นับผูถ้ือหุน้ทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง 

 ในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถอืหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ย และ/หรืองดออกเสียงเท่านั้น โดยจะน าคะแนนเสียง
ดังกล่าวหักออกจากจ านวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลอืจะถอืว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในระเบียบวาระนั้นๆ  
ทั้งนี้ก็เพื่อให้การประชุมด าเนินไปได้ภายในเวลาที่เหมาะสม  

 ผู้ถือหุน้ท่านใดที่ต้องการออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วย และ/หรอืงดออกเสียง ให้ใช้ใบลงคะแนนที่บรษิัทจัดให้ในการลงคะแนน 
และโปรดแสดงตวัยกมือเพือ่ให้เจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมใบลงคะแนนตามวาระที่กล่าวถึงนั้น นอกจากนี้แล้ว ได้มีสถาบันการเงินและ
กองทุนต่างๆ ที่ท าหน้าที่เป็นคัสโตเดียนได้จัดส่งเอกสารมอบฉันทะใหก้ับกรรมการอิสระ โดยท าการออกเสียงลงคะแนนมา
ล่วงหน้าแล้ว ซึ่งบรษิัทจะน าผลดังกลา่วขึ้นบนจอสไสด์ในแต่ละวาระต่อไป 

เริ่มประชุมเวลา 13.15 น. 
นายไกรสร จันศริิ ประธานในที่ประชมุ ได้กล่าวต้อนรับผูถ้ือหุ้นและแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในวนันี้มีผูถ้ือหุน้และผู้รับมอบฉันทะมารว่มประชุม 745 
ราย นับจ านวนหุ้นได้ 625,304,511 หุ้น หรอืคิดเป็น 54.49% ของจ านวนหุ้นที่ช าระแล้ว ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด 
ครบเป็นองค์ประชุมตามขอ้บังคับบริษัทฯ ข้อ 34. อนึ่งระหว่างการประชมุ มีผู้ถือหุ้นเข้ามาร่วมประชุมเพิ่มอีก ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุน้
ประจ าปี 2556 จึงมผีู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้ผู้อืน่มาประชุมแทน รวมเป็นจ านวนทั้งสิน้ 890 ราย นับจ านวนหุ้นรวมกันได้ 
713,400,151 หุ้น หรอืคิดเป็น 62.16% ของจ านวนหุน้ที่ช าระแล้ว และไดแ้จ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้
ถือหุ้นซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกบัวาระนั้นๆ โดยขอให้ผูถ้ือหุ้นที่ตอ้งการซักถามกรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรอื
แสดงความคิดเห็น นอกจากนี้ ได้ขออาสาสมัครจากผู้ถอืหุ้นในที่ประชุมเพื่อเข้าสังเกตุการณ์การรวบรวมคะแนน ซึ่งได้แก่ พล.ต.วิศษิฐ์ นวชินกลุ 
และพ.ต.อ.สุรพงษ์ ชัยจนัทร์ หลังจากนั้นประธานฯ ได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้        

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 

ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2556 เวลา 13.00 น. ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ อาคารสโมสรทหารบก ถนนวิภาวด-ีรังสิต 
กรุงเทพมหานคร ส าหรับรายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 ได้แนบไว้ในหนังสือเชิญประชุมในหนา้ 5 ถึงหน้า 9  

จากนั้นประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุน้ซักถามดังนี้ 
พ.ต.อ.เสริมเกียรติ  บ ำรุงพฤกษ์  สอบถามว่า จากการจัดส่งเอกสารหนังสือเชิญประชุมผูถ้ือหุน้ลงวนัที ่ 26 มีนาคม 2556 ของบริษัท 

มิได้ปฎิบัติตามมาตรา 113 เรื่องการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและ CD-ROM แต่มิได้มีงบการเงินรวมอยู่ดว้ย นอกจากนี้การระบุให้ผูถ้ือหุน้ไปรับ
หนังสือรายงานประจ าปีในรูปเล่ม ณ บริษัทก็ไม่ถูกต้อง ท าให้มองได้ว่าบริษัทเจตนาจะไม่ให้ผูถ้ือหุน้ได้รับขอ้มลูจากงบการเงินก่อนเวลาเพื่อมาเข้า
ร่วมประชุม 

คุณปะราลี สุขะตุงคะ เลขานุการบรษิัทได้ชี้แจงเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องว่า การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและ CD-ROM เปน็การจัดส่งที่
ครบถ้วนแล้ว เนื่องจากงบการเงินที่ตรวจสอบแลว้โดยผูส้อบบัญชีรับอนุญาตตามที่ผู้ถือหุ้นตอ้งการนั้น จะรวมอยู่ในรายงานประจ าปีในหน้า 118 ถึง
หน้า 192 ซึ่งสามารถเปิดดูได้จาก CD-ROM ส่วนการจัดส่งหนังสือรายงานประจ าปีที่เป็นรูปเล่มนั้นเป็นการยากในปัจจุบัน เนื่องจากระยะเวลาใน
การจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มค่อนข้างนานพอสมควร ดังนั้นการจัดส่งเป็นรูปแบบ CD-ROM จะท าให้ผู้ถือหุน้ไดร้ับข้อมูลที่รวดเร็วกว่า อย่างไรก็ตาม 
ช่องทางในการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับงบการเงินนั้นยังมีเพิ่มเติมอีก ดังนี้  

1) การเผยแพร่งบการเงินที่ตรวจสอบแลว้ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2556 ผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของ
บริษัท  

2) การขอรับส าเนางบการเงินได้จากบริษัทโดยตรงตามช่องทางการติดต่อที่บริษัทให้ไว้ในหนังสอืเชิญประชุม แต่ส าหรับการขอรับ
รายงานประจ าปีที่เป็นรูปเล่มจะสามารถรับได้ในเวลาก่อนวันประชุมเพียง 2-3 วันเท่านั้น เนื่องจากระยะเวลาในการจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มที่ได้กล่าวไว้
แล้ว 

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงเพิ่มเติมอีกว่า ข้อมูลที่ปรากฏใน CD-ROM ก็คือรายงานประจ าปีรวมงบการเงิน ซึ่ง
เท่ากับรายงานประจ าปีที่เป็นรูปเล่ม ทั้งนี้บริษัทไม่ได้มีเจตนาที่จะท าให้ผู้ถอืหุ้นไม่ไดร้ับข้อมูลที่เพียงพอในการเข้าร่วมประชุมแต่อย่างใด 

ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย กรรมการอิสระ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ส าหรับการออกกฎหมายมหาชนในปี พ.ศ.2535 นั้น การเผยแพรข่้อมูล
ในช่วงนัน้คงมีแต่เอกสารที่เป็นกระดาษ ยังไม่มีการจัดท า CD-ROM รวมถึงการสื่อสารผ่านทางอิเล็กโทรนิคสใ์ดๆ ต่อเมื่อมีกฎหมายหลักทรัพย์ที่
แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 ในปีพ.ศ. 2552 จึงได้ออกกฎหมายเกี่ยวกับ record date และวิธีปฏิบัติในการประชุม เป็นกฏหมายลูกที่ออกตามกฎหมาย
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แม่ ซึ่งมีฐานะเป็นพระราชบัญญัติเชน่เดียวกัน อีกทั้งหลักปฎิบัติของกฏหมายนั้น การออกกฏหมายลูกจะเป็นการให้คุณ มิใช่การให้โทษแต่อย่างใด 
หมายถึง กฏหมายลูกที่ออกมาจะช่วยอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานได้ดีขึ้น 

คุณสมเกียรติ ศรีชัยนนท์ เห็นด้วยกับบริษัทว่าได้ปฎิบัติอย่างถูกตอ้งแล้ว ส าหรับการส่งหนังสือเชิญประชุมและ CD-ROM ซึ่งเห็นว่า
เป็นการปฎิบัติของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์โดยปกติ เพือ่ความสะดวกรวดเรว็ในการให้ผูถ้ือหุน้ไดร้ับข้อมูล รวมทั้งเป็นการประหยัด
ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งหนังสือที่เป็นรูปเล่ม เพราะหากผู้ถือหุ้นต้องการหนงัสือรายงานประจ าปีในแบบรูปเล่ม ก็สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต ์
หรือขอรับเอกสารได้ในวนัประชุมอีกด้วย 

จากนั้นประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 
ที่ประชุมผู้ถอืหุน้มีมติรับรองรายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้ 
เห็นด้วย 713,389,951 เสียง ร้อยละ 99.999 

ไม่เห็นด้วย - เสียง                             - 
งดออกเสียง  10,200 เสียง                      ร้อยละ 0.001 

รวม 713,400,151 เสียง ร้อยละ 100.000 

วาระที่ 2 พิจารณาและรับรองรายงานประจ าปี 2555 และรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา  

ประธานกรรมการบริหารเป็นผู้รายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ดังนี้ 
ส าหรับในปี 2555 บริษัทได้สร้างสถิตยิอดขายใหม่ โดยมียอดขายรวมทั้งสิน้ 106,698 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8% จากปี 2554 อย่างไรก็ตาม

ยังต่ ากว่าประมาณการที่บริษัทฯ คาดไว้ เนื่องจากปัจจัยหลายประการ โดยปี 2555 เป็นปีที่เต็มไปด้วยความท้าทายส าหรับการบริหารจัดการ ไม่ว่า
จะเป็นการเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้โรงงานกุ้งในเดือนกุมภาพันธ์ ราคาวัตถุดบิปลาทูน่าที่ปรับตัวสูงขึ้นโดยมีความผันผวนอย่างมากในไตรมาส 3/2555 
และไตรมาส 4/2555 การแข่งขันทางด้านราคาที่รุนแรงของตลาดปลาทูน่ากระป๋องในประเทศสหรัฐอเมริกา และภาวะโรคระบาด EMS (Early 
Mortality Syndrome) ที่ท าให้กุ้งตายก่อนเวลาอนัควร ซึ่งส่งผลกระทบตอ่อุปทานกุ้งและราคาวตัถุดิบกุ้งในประเทศ  ทั้งนี้ตลอดระยะเวลา 9 เดือน
แรกของป ี 2555 บริษัทมีผลการด าเนินงานที่น่าพอใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในไตรมาส 3/2555 ที่บริษัทสามารถท าสถิติยอดขายและก าไรสุทธิรายไตร
มาสได้สูงสุดเป็นประวัติการณ์ อย่างไรก็ดีความผันผวนอย่างมากในราคาวัตถุดิบปลาทูน่าและกุ้งในชว่งไตรมาสสุดท้ายของปี ส่งผลกระทบต่อผล
การด าเนินงานในไตรมาส 4/2555 ท าให้บริษัทมีก าไรสุทธิในปี 2555 เท่ากับ 4,694 ล้านบาท ลดลง 8% จาก 5,117 ล้านบาทในปี 2554 เนื่องจากมี
อัตราก าไรขัน้ตน้ที่ลดลง ค่าใช้จ่ายทางการเงินที่เพิ่มขึ้นจากการช าระคืนเงินกู้ MW Brands ในไตรมาส 2/2555 ส่งผลให้มีอตัราก าไรสุทธิเท่ากับ 
4.4% ลดลงจาก 5.2% ในป ี 2554 ทั้งนี้หากไม่รวมรายการพิเศษซึ่งเป็นค่าธรรมเนียมทางการเงินที่บันทึกในไตรมาส 2/2555 แล้ว บริษัทจะมีก าไร
สุทธิจากการด าเนินงานปกติในปี 2555 เท่ากับ 5,101 ล้านบาทหรือลดลงเพียง 0.3% เมื่อเทียบกับปี 2554 คิดเป็นอัตราก าไรสุทธิจากการ
ด าเนินงานปกติที่ 4.8%  และส าหรับภารกิจหลักในปี 2556 ได้แก ่

1) การเพิ่มก าลังการผลิตโดย 
- การสร้างโรงงานทันสมัยแห่งใหม่ เพื่อแปรรูปกุ้งแช่แข็งในบริเวณใกล้เคียงจังหวัดสมุทรสาคร ทดแทนโรงงานที่เช่าอยู่ในปัจจุบันซึ่ง

ผลิตได้ไม่เพียงพอต่อตามความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น   
- ปรับปรุงโรงงานกุ้งเดิมที่ถูกเพลิงไหม้โดยเปลี่ยนเป็นโรงงานแปรรูปปลาแซลมอนและปลาหมึก  
- สร้างห้องเย็นเพื่อเก็บวัตถุดิบและสินค้าส าเร็จรูปซึ่งเกิดจากการขยายก าลังการผลิตอย่างต่อเนื่องของโรงงานทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ 
2) การน าเครื่องจักรอัตโนมัติมาใช้เพิ่มขึน้ ส าหรับฐานการผลิตในประเทศไทยเพื่อรองรับภาวะการขาดแคลนแรงงานและค่าแรงขั้นต่ าที่

เพิ่มขึ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
3) การปรับราคาขายสินค้าให้สอดคล้องกับต้นทุนเพือ่รักษาอตัราการท าก าไรและความสามารถในการแข่งขันท่ามกลางภาวะกดดันที่

เพิ่มขึ้นจากราคาวัตถุดิบที่ปรับตัวสูงขึ้น 
4) การท าธุรกิจฟาร์มกุ้งและโรงเพาะฟักลูกกุ้งร่วมกับบริษัท มิตซูบิชิ คอร์ปอเรชั่น ผ่านบริษัทไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ ให้เป็นผลส าเร็จ 
5)  การติดตามผลการด าเนินงานของ USPN ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยมีอตัราการใช้ก าลังการผลติเพิม่ขึ้นเพื่อที่จะสามารถท า

ก าไรได้เร็วขึน้และสามารถเข้าถึงศักยภาพธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงระดับพรีเมี่ยมในสหรัฐอเมริกาได้มากขึ้น 
6)  การเพิ่มสัดส่วนสินค้ามูลค่าเพิ่มผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่มากขึ้น 



 

หน้า 4 
 

7) การบริหารจัดการความเสี่ยงทางการเงินทางด้านอัตราแลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ย ตลอดจนการวิเคราะห์กระแสเงินสดและ
ข้อก าหนดเงินกู้ยืมได้อย่างถี่ถ้วน 

จากนั้นประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุน้ซักถามดังนี้ 
คุณก ำพนธ์ อัศวศิริลำศ ขอสอบถามเกี่ยวกับ 1) ภาวะธุรกิจและการแข่งขันของบรษิัท ยูเอสเพ็ท นูทรีชั่น(USPN) ในสหรัฐอเมริกา 

รวมถึงการขยายก าลังการผลิตและแนวโน้มธุรกิจในปีนี ้ 2) การขยายตลาดของ MW Brands มีผลตอบรับเป็นอย่างไรบ้าง และ 3) ขอสอบถาม
เกี่ยวกับมุมมองในธุรกิจกุ้ง หลังจากเจอภาวะโรคระบาด EMS (Early Mortality Syndrome) แล้วจะเป็นอย่างไร 

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า 1) บริษัท ยูเอสเพ็ท เป็นบริษัทที่เพิ่งเริ่มด าเนินการได้กว่า 1 ปี คงยังมีผลขาดทุนอยู่ 
สืบเนื่องจากการด าเนินธุรกิจในช่วงเริ่มต้น สว่นการเพิ่มก าลังการผลิตคอืการเพิ่มจากก าลังการผลิตเดิมที่มีอยู่ เป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพให้มี
การผลิตที่ดีขึ้น รวมถึงการปรับราคาสินค้าให้สอดคลอ้งกับต้นทนุที่แท้จริง และการเน้นลูกค้าที่เป็นพันธมิตรกับบริษัทในระยะยาว ท าให้บริษัทเชื่อว่า
ในปีนี้บริษัท ยูเอสเพ็ท จะมีผลการด าเนินงานที่ดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาประมาณ 30% และ 2) MW Brands ยังมีการขยายตลาดอย่างต่อเนือ่ง
นอกเหนอืจาก 5 ตลาดหลัก โดยการขยายตลาดไปยังประเทศในกลุ่มเบเนลักซ์ (เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ ลักเซมเบิร์ก) เยอรมันนี และสแกนดิเนเวยี 
ซึ่งผลการด าเนินงานเป็นที่น่าพอใจและเติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งรายได้และผลก าไรจึงเห็นว่าไม่มีเรื่องน่าเป็นห่วงแต่อย่างใด 3) สถานการณ์กุ้ง
หลังจากโรค EMS คงต้องรอประมาณเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถนุายนจึงจะเห็นภาพชัดเจน เนื่องจากต้องรอผลการเลี้ยงกุ้งในรอบปัจจุบัน แต่
ส าหรับในช่วง 2-3 เดือนแรกของปี ก็ต้องยอมรับว่าจากสภาวะการตายของกุ้งก่อนวัยอันสมควรท าให้มีปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบ มีผลให้ราคา
วัตถุดิบกุ้งปรับตัวสูงขึ้นด้วย 

คุณโชติ บุญจิตรประดับศิลป์ ขอสอบถามว่า จากการที่ค่าเงินเยนปรับตัวลดลงตลอดนี้ จะมีผลต่อบรษิัทอย่างไรบ้าง 
คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่าส าหรับปีนี้ เรื่องค่าเงินเป็นเรื่องที่ต้องติดตามอย่างมาก เพราะนอกจากเงินเยนที่อ่อน

ตัวลง ค่าเงินบาทก็แข็งค่าขึ้นมาก บริษัทจึงต้องดูแลการจัดการเรื่องอตัราแลกเปลี่ยนและใช้เครื่องมือทางการเงินที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด 
รวมถึงการปรับราคาขายให้สอดคลอ้งกับต้นทุนที่เพิ่มขึ้น ส าหรับค่าเงินเยนที่อ่อนค่าลงก็ไม่ได้มีผลกับบริษัท เนื่องจากเป็นการรับรู้ที่เหมือนกันทั้ง
ตลาดญี่ปุ่น แต่ข้อดีที่เกิดขึ้นคอื สภาวะเศรษฐกิจของญี่ปุ่นมีการปรับตัวไปในแนวโน้มที่ดีขึ้น ส าหรับบรษิัทก็มีความพยายามให้ยอดขายในปีนี้บรรลุ
เป้าหมายที่ตั้งไว้เหมือนเช่นเดิมคือ 4,000 ล้านเหรียญสหรัฐ 

คุณวีระ ไชยมโนวงศ์ สอบถามว่า จากผลประกอบการในปีที่แล้วที่แม้จะมรีายได้เพิ่มขึ้น แต่จากการที่ต้องเผชญิกับหลายๆ ปัจจัย ท าให้
ก าไรขั้นตน้ลดลงนั้น จึงอยากทราบวา่ส าหรับปีนี้มีการเตรียมการอย่างไร โดยเฉพาะในเรื่องของปลาทูน่าจะเป็นอย่างไร 

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า ต้องยอมรับว่าแนวโน้มราคาวัตถุดิบปลาทูน่ายังจะเกิดราคาที่เป็น New high ขึ้นอีก 
และส าหรับความกดดันในเรือ่งการท าก าไรในระยะสัน้ตอ้งมีอย่างแน่นอน บริษัทคงตอ้งเผชิญสภาวะที่ท้าทายในหลายๆ เรื่องทั้งราคาวัตถุดิบที่สูงขึ้น 
อัตราแลกเปลี่ยนที่แข็งค่าขึ้น ก็ท าใหฝ้่ายบริหารใช้ความพยายามอย่างเตม็ที่ในการบริหารจัดการให้การด าเนินธุรกิจเข้าสู่ภาวะปกติให้มากที่สุด 

คุณวีระ ไชยมโนวงศ์ สอบถามเพิ่มเติมว่าในอดีตทีผ่่านมา บริษัทเคยประสบเหตุการณ์ในลักษณะนีห้รือไม่ และบริษัทมีวิธีการจัดการได้
อย่างไร 

คุณเชง นิรุตตนิานนท์ กรรมการบริหาร ชี้แจงว่า ส าหรับราคาของวัตถุดิบปลาทูน่าตั้งแต่ปี 2544 เป็นต้นมา ไม่มีปีไหนที่สามารถบริหาร
จัดการได้ง่ายนัก ราคาวัตถุดิบทูน่ามีการปรับตัวขึ้นลงตลอดเวลา จนเม่ือปี 2551 เป็นต้นมา ก็มีราคาสูงขึ้นเรื่อยๆ จนมาในปี 2555 ก็สูงสุดถึง 2,300 
เหรียญสหรัฐตอ่ตัน จนกระทั่งถึงไตรมาสสุดท้ายในเดือนตุลาคมก็ต้องลดลง เนื่องจากราคาที่สูงขึ้นมาก ท าให้ตลาดยอมรับไม่ได้ แต่ส าหรับปีนี้ ราคา
วัตถุดิบในตลาดทั่วโลกในปัจจุบันอยูท่ี่ 2,350 เหรียญสหรัฐ และอาจท า New high อีกครั้งจนกระทั่งตลาดยอมรับไม่ได้ ก็จะปรับตัวลงมาเอง ใน
ปัจจุบันนอกจากเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนแล้ว เศรษฐกิจที่ค่อนข้างออ่นตวัในตลาดสหรัฐอเมริกาและยุโรป ก็เป็นเพราะราคาวตัถุดิบสูงขึ้น ท าให้ความ
ต้องการของตลาดลดลงไปบ้าง อย่างไรก็ตามบริษัทเชื่อว่าด้วยความแข็งแกร่งของกลุ่มไทยยูเนี่ยน ไม่น่ามีปัญหาในการปรับราคาขายตามต้นทุนที่
สูงขึ้นในอนาคต 

คุณวีระ ไชยมโนวงศ์ สอบถามเพิ่มเติมว่า ปัจจัยอะไรบ้างที่มีผลต่อราคาของวัตถุดิบปลาทูน่า นอกจากนี้ตามที่ท่านประธานเคยชี้แจงว่า
ปลาทูน่ามีราคาถูกกว่าโปรตีนชนิดอืน่เช่น เนื้อหมู เนื้อวัว เนือ้ไก่ นั้น มีโอกาสที่ปลาทูน่าจะปรับราคาสูงขึ้นจนแพงกว่าโปรตีนชนิดอื่น ซึ่งจะมีผลตอ่
การบริโภคของชาวตะวันตกหรอืไม่ 

คุณเชง นิรุตตินานนท์ ชี้แจงว่า ปัจจัยที่ท าให้ราคาวัตถุดิบปลาทูน่าสูงขึ้น ได้แก่ 1) ราคาน้ ามันมีผลกับราคาปลาทูน่าถึงประมาณ 60%  
2) ราคาของเรือจับปลาทูน่า เมื่อ 5 ปีก่อน ราคาล าละ 11 ล้านเหรียญสหรัฐ ในปัจจุบันคือ 22 ล้านเหรียญสหรัฐและ 3) เจ้าของเรือเห็นความต้องการ
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ปลาทูน่าทั่วโลก ท าให้ปรับราคาขายวัตถุดิบเพิ่มขึน้ ส าหรับความเป็นไปได้ที่ราคาวัตถุดิบปลาทูน่าจะสูงกว่าโปรตีนชนิดอืน่นั้น ก็เป็นเรื่องที่ตอ้ง
ติดตามดูว่าการขายปลาทูน่าจะเป็นเช่นไร แต่อย่างไรกต็ามเชื่อว่าด้วยประโยชน์ของปลาทูน่าในเรื่องของสขุภาพนั้นยังดีกว่าการบริโภคเนื้อสตัว์
ชนิดอืน่ ดังนั้นปลาทูน่ายังคงเป็นที่นิยมในตลาดอย่างแน่นอน 

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ณ ปัจจุบันราคาปลาทูน่ายังไม่สูงไปกว่าเนื้อสัตวช์นิดอื่นๆ และในส่วนของความต้องการของการ
บริโภคปลาทูน่านั้น ก็ยังมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องเช่นกนั 

คุณวีระ ไชยมโนวงศ์ สอบถามว่า จากรายได้ของบริษัท ที่มีสัดส่วนของรายได้มาจากสหรัฐอเมริกาเป็นอันดับหนึ่งคือ 36% จึงอยาก
ทราบว่าในตลาดสหรัฐอเมริกามีสภาวะการแข่งขัน และอัตราก าไรเป็นเช่นไร 

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ชี้แจงว่า ในปีนี้บรษิัท ชิคเก้นออฟเดอะซี ในสหรัฐอเมรกิามีแนวโน้มของผลประกอบการที่ดีขึน้ เมื่อเทียบกับปีก่อนที่มี
การแข่งขันค่อนข้างรุนแรงในเรือ่งของการขยายส่วนแบ่งตลาด แต่ในปัจจุบันชิคเก้นออฟเดอะซีมีสว่นแบ่งตลาดในระดับที่น่าพอใจ ดังนั้นภาพรวมใน
ส่วนของบริษัททีส่หรัฐอเมริกาน่าจะดขีึ้น 

จากนั้นประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติรับทราบผลการด าเนินงานของบริษทัฯ 
ที่ประชุมผู้ถอืหุน้มีมติรับรองรายงานประจ าปีและรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัท ดว้ยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้ 

เห็นด้วย 711,550,151 เสียง ร้อยละ 99.74 

ไม่เห็นด้วย 1,850,000 เสียง                       ร้อยละ 0.26 
งดออกเสียง - เสียง                  -        

รวม 713,400,151 เสียง ร้อยละ 100.00 

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และรายงานของผู้สอบบัญชี 

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมตัิงบการเงินส าหรับปีบัญชีสิ้นสดุวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และรายงานของผู้สอบบัญชี ตามที่
ปรากฏในรายงานประจ าปี 2555 ซึ่งผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้  

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุน้ซักถามดังนี้ 

คุณวิภำ สุวณิชย์ สอบถามว่า ลูกหนี้คงค้างช าระในงบการเงินหน้า 147 มีจ านวนสูงพอสมควร จึงอยากทราบว่าส่วนที่เกิน 365 วัน เป็น
หนี้ชนิดใดและมีโอกาสที่จะเป็นหนี้สญูหรือไม่อย่างไร 

คุณชาน ติน คิง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน(CFO) ชี้แจงว่า ส าหรับยอดคงค้างดังกล่าวก็เป็นหนี้ที่อยู่ในขั้นตอนติดตามหนี้ ไม่ไดน้่า
เป็นห่วงแต่อย่างไร 

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ลูกหนี้ดังกล่าวแม้จะเพิ่มขึ้นจากปีก่อนแต่ก็ไม่มาก หากเมื่อเทียบกับรายได้แล้ว ยังเป็นสัดส่วนที่ต่ า
มาก นอกจากนี้หนี้ส่วนใหญ่ที่ค้างเกิน 365 วันเป็นลูกหนี้ในประเทศ ซึ่งได้ตั้งส ารองไว้แลว้ทั้งหมด รวมถึงคุณภาพของลูกหนี้กไ็ม่ได้น่าเป็นห่วงมาก
นัก เนื่องจากบริษัทมีการติดตามอย่างใกล้ชิด 

พ.ต.อ.เสริมเกียรติ บ ำรุงพฤกษ์ สอบถามว่า ในหน้า 122 ค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นมากจากปีก่อนถึงเกือบ 8 พันล้านบาท มาจากส่วนไหน 
รวมถึงในหน้า 152 การปล่อยเงินให้กู้ยืมกับบริษัทในเครือเป็นอย่างไร นอกจากนี้ก็ขอชื่นชมบรษิัทในการบริหารจัดการอัตราแลกแปลี่ยนเนือ่งจาก
บริษัทมีทั้งการน าเข้าวัตถุดิบและส่งออกสินค้า การบริหารจัดการที่ดีท าให้บริษัทสามารถมีก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเกิดขึ้น 

คุณชาน ติน ติง CFO ชี้แจงว่า เงินให้กู้ยืมกับบริษัทในเครือหมายถึง เงินให้กู้ยืมระยะสั้น ซึ่งมาจากการที่บริษัทใดในกลุ่มบริษัทมีเงินทุน
หมุนเวียนเหลือก็จะให้กู้ยืมกันแก่บรษิัทในกลุ่มที่ขาดสภาพคลอ่ง เพื่อความสะดวกและการบริหารจัดการทางการเงิน ส าหรับเงินกู้ยืมระยะยาวนั้นมา
จากบริษัทต่างประเทศทั้งหมดที่บริษัทถือหุ้นอยู่ 100% เป็นไปเพื่อการจัดโครงสร้างเพื่อให้ได้ประโยชน์ทางภาษีมากที่สุด ส่วนค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น 
หลักๆ มาจากราคาวัตถุดิบที่สูงขึ้นตามที่คณะกรรมการได้ชี้แจงแล้วในวาระก่อนหน้านี ้

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมตังิบการเงินดังกล่าว 
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ที่ประชุมผู้ถอืหุน้มีมติอนุมตัิงบการเงินส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้ 

เห็นด้วย 713,390,751 เสียง ร้อยละ 99.999 

ไม่เห็นด้วย - เสียง                             - 

งดออกเสียง 9,400 เสียง                      ร้อยละ 0.001 

รวม 713,400,151 เสียง ร้อยละ 100.00 

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2555 

ประธานฯ ได้เสนอตอ่ที่ประชุมว่า งบการเงินส าหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ที่ได้รับการตรวจสอบแล้วของบรษิัท ปรากฏว่า
บริษัทมีก าไรสุทธิประจ าปีเท่ากับ 4,693,736,006 บาท จึงขอจัดสรรเป็นเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานตั้งแต่ 1 กรกฎาคม ถึงวันที ่31 ธันวาคม 
2555 ในอตัราหุ้นละ 1.00 บาทของทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแลว้จ านวน 1,147,593,829 หุ้น คิดเป็นเงิน 1,147,593,829.00 บาท  

อนึ่ง เมื่อรวมการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานตลอดปี 2555 ที่ส่วนหนึ่งได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลไปเมื่อวันที่ 31 
สิงหาคม 2555 แล้วนัน้ บริษัทมีอตัราเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2555 เท่ากับ 2.10 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตราเงินปันผลจ่ายเท่ากับ 
51.34% ของก าไรสุทธิประจ าปี 2555 โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้ 

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555  

1. ก าไรสุทธิ (ล้านบาท) 2,873.69 5,074.54 4,693.74  

2. จ านวนหุ้น 956,329,407 956,329,407 1,147,593,829  

3. รวมเงินปันผลจ่ายตอ่หุ้น (บาท:หุ้น) 1.60 1.56 2.10  
    3.1 เงินปันผลระหว่างกาล  1.00* 0.91 1.10 *จ านวนหุ้น 883,170,950  

    3.2 เงินปันผลระหว่างกาล 0.26* - -  

    3.3 เงินปันผลประจ าปี  0.34 0.65 1.00  

4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท) 1,437.95 1,491.87 2,409.95  

5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) 50.04 29.40 51.34  

 
บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผู้ถือหุน้ในอตัราไม่ต่ ากว่ารอ้ยละ 50 ของก าไรสุทธิในแต่ละปี และตั้งแต่ปี 2545 เป็นต้นมา 

บริษัทมีนโยบายจะแบ่งจ่ายเงินปันผล 2 ครั้งต่อปี แต่เนื่องด้วยบริษัทมีนโยบายที่จะคืนเงินกู้ยืมที่เกิดจากการเข้าซื้อกิจการเอ็มดับบลิวแบรนด์สในป ี
2553 ท าให้บริษัทมีความจ าเป็นที่จะต้องจ่ายเงินปันผลได้ไม่เกิน 1,200 ล้านบาทต่อปี โดยไม่ค านึงถึงผลก าไรที่ได้รับ ทั้งนี้จนกว่าอตัราหนี้สนิตอ่
ก าไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีและค่าเสื่อมราคา (EBITDA) จะลดลงถึงระดบัที่น่าพอใจ ก็จะใช้นโยบายการจ่ายเงินปันผลตามเดิม ดังนั้นอัตราการ
จ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานในปี 2555 ซึ่งเท่ากับ 51.34% จึงถือวา่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลตามปกติของบรษิัท  

ส าหรับการจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้ ขอให้นายทะเบียนคอื บริษัท ศูนยร์ับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นผู้ด าเนินการ โดย
ก าหนดรายชื่อผูถ้ือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวนัที่ 18 มีนาคม 2556 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัตหิลักทรพัย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 19 มีนาคม 2556 ซึ่งเงินปันผลจ านวน 0.45 บาทต่อหุ้น มาจากก าไรส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการ
ลงทุน จึงไม่ต้องเสียภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ดังนั้นผู้ถือหุน้ไม่สามารถขอเครดิตภาษีได ้และเงินปันผลจ านวน 0.55 บาทต่อหุ้น มาจากก าไรส่วนที่
ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งตอ้งเสียภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 10% คิดเป็นเงิน 0.055 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลที่ได้รับสุทธิ 0.945 บาทต่อ
หุ้น ก าหนดจ่ายเงินปันผลในวันจันทรท์ี่ 22 เมษายน 2556  

จากนั้นประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมตัิการจัดสรรก าไรสุทธิส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2555 
ที่ประชุมผู้ถอืหุน้มีมติอนุมตัิการจัดสรรก าไรสุทธิส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2555 เป็นเงินปันผล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้ 

เห็นด้วย 713,400,151 เสียง ร้อยละ 100.00 

ไม่เห็นด้วย - เสียง                             - 

งดออกเสียง - เสียง                             - 

รวม 713,400,151 เสียง ร้อยละ 100.00 
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วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ 

ประธานฯ ได้ขอให้ดร.ธรรมนูญ อานนัโทไทย ประธานอนุกรรมการสรรหาลพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้  
ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย ประธานอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของ

พรบ.หลักทรพัย์และตลาดหลักทรัพยฯ์ ประกอบกับตามข้อบังคับของบริษทัข้อ 17 รวมถึงเพื่อให้เป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาลที่ดี ทางฝ่ายเลขานุการ
บริษัทได้จัดให้มีการเปิดโอกาสให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพือ่เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าป ี โดยได้น าส่ง
เอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเผยแพรต่อ่ผู้ถอืหุ้นผ่านทางสือ่อิเล็กโทรนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดาวโหลดไว้ที่ Website ของ
บริษัทตั้งแตว่ันที่ 13 พฤศจิกายน 2555 และก าหนดให้ผู้ถอืหุ้นเสนอรายชื่อกรรมการและวาระได้จนถึงวนัที ่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 ซึ่งเมื่อครบ
ก าหนดเวลาแล้ว พบว่าไม่มีผู้ถือหุน้เสนอรายชื่อกรรมการเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ดังนั้นมีกรรมการจ านวน 5 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 15 
ท่านจะต้องออกตามวาระ โดยมีรายนามดังต่อไปนี้ 

1. นายไกรสร จันศิร ิ
2. นายเชง นิรุตตนิานนท ์
3. นายยาซูโอะ โกโต ้ ซึ่งมาร่วมประชุมไม่ได้เนื่องจากติดภารกิจในต่างประเทศ 
4. นายทาเคฮิโกะ คาคิอูช ิ ซึ่งมาร่วมประชุมไม่ได้เนื่องจากติดภารกิจในต่างประเทศ  
5. นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า  กรรมการอิสระ 
ส าหรับกรรมการทั้ง 5 ท่าน คณะอนกุรรมการสรรหาฯ ได้แจ้งประวัติของแต่ละท่านไว้แล้วในหนังสอืเชิญประชมุที่จัดส่งไปให้ในหน้า 12 

ถึงหน้า 15 และเพือ่ความโปร่งใสในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ดร.ธรรมนูญ ได้ขอเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านที่ครบก าหนดวาระและมาร่วมประชุม
ในวันนีอ้อกจากหอ้งประชุม  

จากนั้น ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย ได้เรียนให้ที่ประชุมทราบว่า คณะอนุกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาประวัติและประสบการณ์ของ
กรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระทั้ง 5 คนแล้ว เหน็ว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายก าหนด มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ใน
ธุรกิจ สามารถที่จะช่วยบรหิารกิจการให้มีประสิทธิภาพด้วยความเรียบร้อย ดังนั้น หากให้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทตอ่อีกวาระหนึ่ง จะท าให้การ
ด าเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึงเห็นสมควรให้เสนอชื่อบุคคลทั้ง 5 ท่าน ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น เพื่อเลือกตั้งกรรมการที่ออกตาม
วาระในปี 2556 จ านวน 5 ท่าน กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง่ อย่างไรก็ตามเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการพิจารณา ท่านกรรมการทั้ง 
5 ท่าน ได้งดออกเสียงในการเลือกตั้งตนเองเป็นกรรมการ  

จากนั้นประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการ โดยพิจารณาแยกเป็นแต่ละท่าน ดังนี้ 

1. ขอให้ผู้ถอืหุน้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง นายไกรสร จันศิร ิ กลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งจ านวนหุน้ที่ใช้ในการออกเสียง
ลงคะแนนใหน้ายไกรสร จันศิริ ด ารงต าแหน่งกรรมการตอ่อีกวาระหนึ่งเท่ากับ จ านวนหุ้นที่มาประชุมทั้งสิ้นหักออกดว้ยจ านวนหุ้นของนายไกรสร 
จันศิริ จ านวน 73,701,072 หุ้น คงเหลือเท่ากับ 639,699,079 หุ้น  

โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติให้นายไกรสร จันศริิ เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งดังนี้ 

เห็นด้วย 637,806,279 เสียง ร้อยละ 99.70 

ไม่เห็นด้วย 1,883,400 เสียง ร้อยละ 0.30 

งดออกเสียง 9,400 เสียง                                    - 

  รวม 639,699,079 เสียง ร้อยละ 100.00 

2. ขอให้ผู้ถอืหุน้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง นายเชง นิรุตตนิานนท์ กลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งจ านวนหุน้ที่ใช้ในการออกเสียง
ลงคะแนนใหน้ายเชง นิรุตตินานนท ์ ด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่งเท่ากับ จ านวนหุ้นที่มาปรประชมุทั้งสิ้นหักออกดว้ยจ านวนหุ้นของนาย
เชง นิรุตตนิานนท์ จ านวน 54,515,926 หุ้น ซึ่ง คงเหลือเท่ากับ 658,884,225 หุ้น  

โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติให้นายเชง นิรุตตนิานนท์ เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งดังนี ้

เห็นด้วย 643,927,405 เสียง ร้อยละ 97.73 

ไม่เห็นด้วย 14,947,420 เสียง ร้อยละ 2.27 

งดออกเสียง 9,400 เสียง                                    - 

รวม 658,884,225 เสียง ร้อยละ 100.00 
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3. ขอให้ผู้ถอืหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง นายยาซูโอะ โกโต้ กลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งจ านวนหุ้นที่ใช้ในการออกเสียง
ลงคะแนนใหน้ายยาซูโอะ โกโต้ ด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่งเทา่กับ จ านวนหุ้นที่มาประชุมทั้งสิน้หักออกด้วยจ านวนหุน้ของนายยาซูโอะ 
โกโต้ ซึ่งไม่มีหุ้นในบรษิัท คงเหลือเทา่กับ 713,400,151 หุ้น  

โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติให้นายยาซูโอะ โกโต้ เป็นกรรมการอีกวาระหนึง่ดังนี้ 

เห็นด้วย 622,006,202 เสียง ร้อยละ 87.19 

ไม่เห็นด้วย 91,393,949 เสียง ร้อยละ 12.81 

งดออกเสียง - เสียง                                      - 

รวม 713,400,151 เสียง ร้อยละ 100.00 

4. ขอให้ผู้ถอืหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง นายทาเคฮิโกะ คาคิอูชิ กลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งจ านวนหุ้นที่ใช้ในการออกเสียง
ลงคะแนนใหน้ายทาเคฮิโกะ คาคิอูช ิ ด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่งเท่ากับ จ านวนหุ้นที่มาประชุมทั้งสิ้นหักออกด้วยจ านวนหุ้นของนาย
ทาเคฮิโกะ คาคิอูชิ ซึ่งไม่มีหุ้นในบริษทั คงเหลือเท่ากับ 713,400,151 หุ้น  

โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติให้นายทาเคฮิโกะ คาคิอูชิ เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งดังนี ้

เห็นด้วย 622,006,202 เสียง ร้อยละ 87.19 

ไม่เห็นด้วย 91,393,949 เสียง ร้อยละ 12.81 

งดออกเสียง - เสียง                                      - 

รวม 713,400,151 เสียง ร้อยละ 100.00 

5. ขอให้ผูถ้ือหุน้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า กรรมการอิสระ กลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งจ านวนหุ้นที่ใช้ใน
การออกเสียงลงคะแนนให้นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า ด ารงต าแหน่งกรรมการตอ่อีกวาระหนึ่งเท่ากับ จ านวนหุ้นที่มาประชุมทั้งสิ้นหักออกดว้ยจ านวนหุ้น
ของนายศักดิ์ เกี่ยวการค้า ซึ่งไม่มีหุ้นในบริษัท คงเหลือเท่ากับ 713,400,151 หุ้น  

โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติให้นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งดังนี้ 

เห็นด้วย 713,040,351 เสียง ร้อยละ 99.95 

ไม่เห็นด้วย 359,800 เสียง ร้อยละ 0.05 

งดออกเสียง - เสียง                                      - 

รวม 713,400,151 เสียง ร้อยละ 100.00 

ดังนั้น ที่ประชุมผูถ้ือหุน้มีมติอนุมัติแตง่ตั้งกรรมการตามที่เสนอมาด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนั้นกรรมการของบริษัทจึงมีรายนามดังนี้ 
1. นายไกรสร จันศิร ิ  
2.  นายเชง นิรุตตินานนท ์  
3. นายชวน ตั้งจันสิร ิ  
4. นายธีรพงศ ์ จันศิร ิ  
5. นายฤทธิรงค์            บุญมีโชติ  
6. นายยาซูโอะ โกโต ้  
7. นายทาเคฮิโกะ คาคิอูช ิ  
8. นายชาน ติน คิง  
9. นายชาน ชู ชง  
10. นายราวินเดอร์ สิงห ์ เกรเวล ซาบจิตต์ เอส  
11. นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า กรรมการอิสระ 
12. พล.ต.ต.ประชา     อนุเคราะห์ดิลก       กรรมการอิสระ 
13. นายกิต ิ ปิลันธนดิลก กรรมการอิสระ 
14. ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย กรรมการอิสระ 
15. นายกีรต ิ อัสสกุล กรรมการอิสระ 
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วาระที่ 6 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2556 

ประธานฯ ได้ขอให้ดร.ธรรมนูญ อานนัโทไทย ประธานอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้  
ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย ประธานอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่คณะอนุกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทนได้เสนอคณะกรรมการในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2556 เพื่อพิจารณาค่าตอบแทนของ
กรรมการและกรรมการชุดยอ่ยประจ าปี 2556 โดยค านึงถึงความรับผิดชอบและการปฎิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ และเปรียบเทียบจากการจ่าย
ค่าตอบแทนกรรมการเฉลี่ยจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมทั้งพิจารณาจากผลการด าเนินงานของบริษัท เสนอให้ค่าตอบแทนกรรมการ
ประจ าปี 2556 ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 

1. ค่าตอบแทนในรูปของเบี้ยประชุมส าหรับกรรมการทุกท่านเป็นจ านวนเงิน 15,000 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม ยกเว้นประธานกรรมการ 
จะเท่ากับ 30,000 บาท เพิ่มขึ้น 10,000 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม 

2.  ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนๆ ละ 25,000 บาท เพิ่มขึ้น 10,000 บาท ยกเว้นประธานกรรมการ จะเท่ากับ 50,000 บาท เพิ่มขึ้น 
20,000 บาท 

3.  ค่าตอบแทนกรรมการอิสระรายเดือนๆ ละ 20,000 บาท เพิ่มขึ้น 5,000 บาท 
4.  ค่าตอบแทนส าหรับประธานกรรมการตรวจสอบรายเดือนๆ ละ 50,000 บาท เพิ่มขึ้น 5,000 บาท 
5.  ค่าตอบแทนส าหรับกรรมการตรวจสอบรายเดือนๆ ละ 25,000 บาท เพิ่มขึ้น 5,000 บาท 
6.  ค่าตอบแทนส าหรับประธานอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ปีละ 240,000 บาท เพิ่มขึ้น 160,000 บาท 
7. ค่าตอบแทนส าหรับอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่เป็นกรรมการอิสระ ปีละ 120,000 บาท เพิ่มขึ้น 70,000 บาท 
8. ค่าตอบแทนส าหรับอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่เป็นกรรมการบริหาร ปีละ 80,000 บาท เพิ่มขึ้น 50,000 บาท 
9. ค่าตอบแทนส าหรับประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ปีละ 240,000 บาท เพิ่มขึ้น 120,000 บาท 
10. ค่าตอบแทนส าหรับอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงที่เป็นกรรมการอิสระ ปีละ 120,000 บาท เพิ่มขึ้น 30,000 บาท 
11. ค่าตอบแทนส าหรับอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงที่เป็นกรรมการบริหาร ปีละ 80,000 บาท เพิ่มขึ้น 50,000 บาท 
นอกจากนี้เพื่อความสะดวกในการโอนเงินไปยังต่างประเทศให้กับกรรมการชาวต่างชาติทั้ง 3 ท่าน จึงขอให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการราย

เดือนๆ ละ 25,000 บาทและค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุมรวมกันเป็นรายปี 

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุน้ซักถามดังนี้ 

พ.ต.อ.เสริมเกียรติ  บ ำรุงพฤกษ์ สอบถามว่าตามมาตรา 90 นั้น การอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตอ้งได้รับคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 
ใน 3 ของคะแนนเสียงจากผู้ถือหุน้ทีม่าร่วมประชุม นอกจากนี้อตัราค่าตอบแทนที่ขอเสนอใหม่นั้นมอีัตราการเพิม่ขึ้นที่สูงขึ้นมาก เช่น ค่าตอบแทน
รายเดือนของประธานกรรมการเพิ่มขึน้ถึง 66% จากอัตราเดิม ค่าตอบแทนกรรมการอสิระเพิ่มขึ้น 25% เป็นต้น จึงอยากทราบว่ามีความจ าเป็น
อย่างไรที่จะตอ้งปรับค่าตอบแทนดังกล่าวให้สูงขึ้นมากในขณะที่ผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาก็มีอัตราลดลง 

คุณวิภำ สุวณิชย์ อยากทราบว่า จากตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนของบริษัทกับอุตสาหกรรมบนสไลด์เป็นค่าตอบแทนกรรมการของ
บริษัทในประเทศหรือต่างประเทศนอกจากนี้เห็นว่าผลการด าเนินงานในปีก่อนก็มีก าไรสุทธิท่ีลดลง ในขณะที่มีการขอปรับค่าตอบแทนในอตัราที่
สูงขึ้นมากเกินไป แม้จะเห็นด้วยว่าควรจะปรับเพิ่มค่าตอบแทนให้กับกรรมการบ้างก็ตาม 

ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย ประธานอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ชี้แจงว่า ส าหรับที่ท่านผูถ้ือหุ้นกล่าวว่าตอ้งใช้คะแนน
เสียงมากกว่า 2 ใน 3 นั้นเป็นไปตามมาตรา 90 วรรค 2 ซึ่งหมายถึงเงินบ าเหน็จ เช่น ก าหนดว่าเท่ากับ 2% ของก าไรสุทธิ เป็นต้นแต่ในสว่นที่บรษิัท
ขอเสนอนั้นเป็นไปตามมาตรา 90 วรรค 1 คือค่าตอบแทนปกติ ซึ่งใช้เพียงคะแนนเสียงกึ่งหนึ่งเท่านั้น ส าหรับค่าตอบแทนของกรรมการตามที่ขอมา
นั้นมีการให้รายละเอยีดในขณะที่บรษิทัจดทะเบียนทั่วไปจะขอค่าตอบแทนกรรมการในอตัราไม่เกินจ านวนเงินมลูค่าหนึ่งเท่านั้น แต่อย่างไรก็ตาม
เพื่อให้ท่านผู้ถอืหุ้นได้เห็นภาพชัดเจน จะเห็นว่าค่าใช้จ่ายส าหรับค่าตอบแทนกรรมการรวมทั้งปีส าหรับกรรมการทุกท่านที่เสนอมานั้นคือ 8.4 ล้าน
บาท ซึ่งเมื่อเทียบกับรายได้ ก าไรสุทธิ และเงินปันผลแล้ว ถอืได้ว่ามีอตัราที่ต่ ามากคือเพียงร้อยละ 0.0079, 0.18, 0.36 ตามล าดับ 

คุณกีรติ อัสสกุล กรรมการอิสระ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในมุมมองของคณะกรรมการ นับตั้งแต่ปี 2552 ที่มีโอกาสเข้ามาร่วมเป็นกรรมการอิสระ 
พบว่าบริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่ต่ ากว่ามาตรฐานของตลาดคอ่นข้างมาก โดยในครั้งแรกไดเ้ปรียบเทียบกับผลส ารวจของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบรษิัทไทย(IOD)ในปี 2552 ซึ่งเป็นข้อมูลจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์กวา่ 400 บริษัท โดยสรุปได้จากตาราง
เปรียบเทียบบนจอสไลด์ จะเห็นได้วา่ 1) ในอตุสาหกรรมเดียวกนัและบรษิัทที่มีขนาดธุรกิจมากกว่า 50,000 ล้านบาททั้งรายได้และมูลค่าตลาด มี
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การจ่ายค่าตอบแทนที่สูงกว่ามากและยังสูงกว่าตัวเลขที่บรษิัทขอปรับในครัง้นี้ ประกอบกับ TUF เป็นผู้ประกอบการปลาทูน่าที่เป็นอันดับหนึ่งของ
ประเทศ การเสนอค่าตอบแทนดังกล่าวยังอยู่ในระดับที่ไม่ได้สูงกว่าอตุสาหกรรมจนเกินไป 2) ภาระหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบที่ตอ้งท า
หน้าที่ตรวจสอบการท างานของบริษทัย่อยทั้งในและต่างประเทศจากการขยายการลงทุนของบริษัททั้งในและต่างประเทศที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
3) การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารที่สมควรได้รับค่าตอบแทนที่เท่ากันเนื่องจากมีความรับผิดชอบ
ในฐานะกรรมการเท่าเทียมกัน แม้ว่ากรรมการที่เป็นผู้บริหารจะได้รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหารด้วยกต็าม 4) ในปีก่อนได้มีการรวม
คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไว้ด้วยกัน ท าให้ต้องมีลกัษณะงานและความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น โดยไม่ได้มีการปรับค่าตอบแทน
ขึ้นแตอ่ย่างใด และ 5) มาตรฐานของค่าตอบแทนนี้จะช่วยท าให้ในอนาคต บริษัทจะสามารถสรรหากรรมการมาท าหน้าที่ต่อๆ ไป ได้อย่างเหมาะสม
และเป็นไปได้อย่างต่อเนือ่งตามเนื้องานที่เกิดขึ้น  

คุณวิภำ สุวณิชย ์ เห็นด้วยว่าค่าตอบแทนรวมที่จ่ายให้คณะกรรมการไมส่งูนัก แต่อยากขอฝากบริษัทว่า หากการจ่ายค่าตอบแทนให้กับ
คณะกรรมการเป็นจ านวนเงินที่ต่ ากวา่มาตรฐานเช่นนี้แล้ว บริษัทไดพ้ิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมให้กับผู้บริหารและพนักงานหรอืไม่อย่างไร 
ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะรักษาพนักงานที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท รวมถึงการสรรหาจูงใจคนเก่งเข้ามาท างานกับบริษัทด้วยเช่นกัน 

คุณกีรติ อัสสกุล กรรมการอิสระ ชี้แจงว่าส าหรับ TUF นั้น ผู้ก่อตั้งและท าหน้าที่บริหารงานต่อเนื่องมาตั้งแต่ตน้กค็ือคณะกรรมการที่อยู่ ณ 
ที่นี้ ท าให้มุมมองในการให้ค่าตอบแทนกับตัวท่านเองไม่ได้สูงมากนักเพราะท่านก็เป็นผู้ถือหุน้อยู่ดว้ย แตส่ าหรบัการดูแลระดับผู้บริหารและพนักงาน
นั้นเป็นไปอย่างมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน มีหลักการและวิธีการในการประเมนิผลการปฏิบัติงานที่เหมาะสม จึงขอให้ผู้ถอืหุ้นสบายใจได้ แต่ส าหรับใน
อนาคต คณะกรรมการจ าเป็นต้องวางรากฐานการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่เหมาะสมและสามารถเปรียบเทียบได้กับมาตรฐานของอุตสาหกรรม
และการเติบโตขององค์กร เพือ่ให้สามารถสรรหากรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมได้อย่างแท้จริง 

คุณวีระ ไชยมโนวงศ์ ขอเพิ่มเติมว่า การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการทีข่อเสนอขึ้นดังกล่าวไม่ได้มีประเด็นใดให้กังวล แต่มองว่าอยาก
สนับสนุนให้บริษัทเป็นผู้น าในการเปลีย่นแปลงการให้ค่าตอบแทนที่เหมาะสมในฐานะที่บริษัทมีความม่ันคงแข็งแกร่ง มีการเติบโตที่ดีอย่างต่อเนือ่ง 
เป็นบริษัทที่มีวิสัยทัศน์ในการลงทุนทัง้ในและต่างประเทศ ดังนั้นไม่จ าเป็นต้องไปเปรียบเทียบกับที่ใดๆ แต่สามารถก าหนดค่าตอบแทนขึน้ได้เอง
เพราะมีความเชื่อถอืและเชือ่ใจในการบริหารงานของท่านประธานและคณะกรรมการในปัจจุบัน แม้ว่าการเสนออัตราการขึ้นค่าตอบแทนในครั้งนี้จะ
เป็นตัวเลขที่สูงมาก นั่นก็เพราะบรษิัทมีฐานของการจ่ายค่าตอบแทนเดิมที่ต่ ามาก ในขณะที่บริษัทอื่นตามที่ผู้ถือหุน้กล่าวถึงว่าไม่ได้มีการปรับขึน้
ค่าตอบแทนนัน้ มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่สูงมากอยู่แลว้นั่นเอง 

คุณสุนีย์ ซึง ขอขอบคุณกรรมการที่สามารถเข้าร่วมประชุมไดอ้ย่างครบถ้วน และไม่อยากเห็นกรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
อย่างเต็มที่อยู่ในการเสนอชื่อ เนือ่งจากเป็นห่วงว่าจะไม่มีเวลาเพียงพอในการบริหารงาน โดยเฉพาะกรรมการที่มีถิ่นพ านักในต่างประเทศ อย่างไรก็
ตาม บริษัทอาจจะใช้เทคโนโลยีให้มีสว่นรว่มในการประชุมให้มากขึ้นจะดีกว่า 

จากนั้นประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการ 
ที่ประชุมผุ้ถอืหุน้มีมติอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2556 ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ

หุ้นที่มาประชุมและมีสิทธอิอกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

เห็นด้วย 711,503,897 เสียง ร้อยละ 99.73 

ไม่เห็นด้วย 1,895,834 เสียง                        ร้อยละ 0.27   

งดออกเสียง 420 เสียง                                      - 

รวม 713,400,151 เสียง ร้อยละ 100.00 

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2556 

ประธานฯ ได้ขอให้คุณศักดิ์ เกี่ยวการค้า ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้  
คุณศักดิ์ เกี่ยวการค้า ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้เรียนให้ที่ประชุมทราบว่า จากการท างานร่วมกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท

ส านักงาน เอินส์ท แอนด ์ยัง จ ากัด ตลอดทั้งปีที่ผ่านมาแล้วนั้น พบว่าทางส านักงานมีทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ในการท างาน โดยสามารถ
ประสานงานการท างานร่วมกับบริษัทได้เป็นอย่างดี ดังนั้นจึงขอเสนอให้แตง่ตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัทส านักงาน เอินส์ท แอนด ์ยัง จ ากัด 
เป็นผู้สอบบัญชีของบรษิัทประจ าปี 2556 ต่อไปเหมือนเดิม ดังรายชื่อตอ่ไปนี้ 
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1. นายโสภณ   เพิ่มศิริวัลลภ                  CPA # 3182   หรือ 
2. นางสาวรุ้งนภา   เลิศสุวรรณกุล CPA # 3516   หรือ 
3. นายชยพล   ศุภเศรษฐนนท ์           CPA # 3972   หรือ 
4. นางสาวพิมพ์ใจ   มานิตขจรกิจ         CPA # 4521    

และขอเสนอให้ค่าสอบบัญชีส าหรับงบการเงินประจ าปี 2556 เท่ากับ 1,426,000 บาท และค่าสอบทานส าหรับงบการเงินรายไตรมาสรวม 
3 ไตรมาส เท่ากับ 765,000 บาท และค่าตรวจสอบบัญชตีามบัตรส่งเสริมการลงทุน จ านวน 1 ฉบับ เท่ากับ 80,000 บาท ซึ่งเท่ากับปีก่อน โดย
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากผลงานประกอบกับเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีกับบริษัทอื่นแล้ว เห็นว่า ค่าสอบบัญชียังคงอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม 
เนื่องจากการเติบโตและการขยายตวัของบริษัทที่เพิ่มขึ้น ท าให้ตอ้งตรวจสอบรายการต่างๆ มากขึ้น 

จากนั้นประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมตัิแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชี 
ที่ประชุมผู้ถอืหุน้มีมติอนุมตัิแต่งตั้งผูส้อบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2556 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้ 

เห็นด้วย 713,370,251 เสียง ร้อยละ 99.999 

ไม่เห็นด้วย 29,900 เสียง ร้อยละ 0.001 

งดออกเสียง - เสียง                                      - 

รวม 713,400,151 เสียง ร้อยละ 100.00 

วาระที่ 8  พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมอีก จึงขอปิดการประชุม  
ปิดประชุมเวลา 16.00 น. 

 
 
 
 
                                                                                                        ..........................................................        
                                                                                                                    ( นายไกรสร     จันศิริ ) 
                                                                                                                       ประธานในที่ประชุม  
                      
 
...............................................ผู้จดรายงานการประชุม 
   ( นางปะราลี   สุขะตุงคะ )  
 เลขานุการบริษัทในที่ประชุม                       


