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รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2557 

ของ     

บริษทั ไทยยูเนี$ยน โฟรเซ่น โปรดกัส ์จาํกดั (มหาชน) 

 
เวลาและสถานที�     
ประชมุเมื�อวนัที� 3 เมษายน พ.ศ. 2557 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งมฆัวานรงัสรรค ์อาคารสโมสรทหารบก ถนนวภิาวด-ีรงัสติ กรุงเทพมหานคร  
ประธานในที�ประชมุ   นายไกรสร จนัศริ ิ ประธานกรรมการ  
กรรมการบรษิทัที�เขา้ร่วมประชมุ  
1.  นายธรีพงศ ์จนัศริ ิ ประธานกรรมการบรหิาร  
2.  นายเชง นิรุตตนิานนท ์ กรรมการบรหิาร 
3.  นายชวน ตั 7งจนัสริ ิ กรรมการบรหิาร 
4.  นายฤทธริงค ์บุญมโีชต ิ กรรมการผูจ้ดัการ กลุ่มผลติภณัฑก์ุง้  
5.  นายชาน ช ูชง  กรรมการบรหิาร  
6.  นายศกัดิ > เกี�ยวการคา้  กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
7.  พล.ต.ต.ประชา อนุเคราะหด์ลิก  กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
8.  นายกติ ิปิลนัธนดลิก กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
9.  ดร.ธรรมนูญ อานนัโทไทย  กรรมการอสิระ ประธานอนุกรรมการสรรหา และประธานอนุกรรมการบรหิารความเสี�ยง 
10.  นายกรีต ิอสัสกลุ  กรรมการอสิระ  

กรรมการบรษิทัที�ไม่ไดเ้ขา้ร่วมประชมุ  
1. นายทาเคฮโิกะ คาคอูิช ิ กรรมการ 
2. นายราวนิเดอร ์สงิห ์เกรเวล ซาบจติต์ เอส กรรมการ 

ผูบ้รหิารของบรษิทัที�เขา้ร่วมประชมุ  
1. นายยอร์ก ไอรลั ประเจ้าหน้าที�บรหิารด้านการเงนิกลุ่มบรษิทั 
2. ดร.วทิย ์สนุทรนนัท ์ ผูอํ้านวยการฝา่ยการพฒันาที�ยั �งยนื 
3. นายวาย ยทั ปาโก ้ล ี รองผูจ้ดัการทั �วไปฝา่ยนักลงทนุสมัพนัธแ์ละฝา่ยการลงทนุของบรษิทั 
4. นายยงยทุธ เสฏฐววิรรธน์ รองผูจ้ดัการทั �วไป สายการเงนิ 
5. นางศศนิันท ์ออลแมนด ์ ผูช้ว่ยผูจ้ดัการทั �วไปฝา่ยสื�อสารองคก์ร 
6. นางสุทธภิา วชัโรทยางกรู ผูจ้ดัการฝา่ยนักลงทนุสมัพนัธ ์
7. นายนิต ิตรรกพบิูลย ์ ผูจ้ดัการฝา่ยบญัชกีลุ่มบรษิทั 

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตจากบรษิทัสาํนักงาน เอนิสท์แอนด์ยงั จํากดั (เป็นผูส้งัเกตการณ์การนบัคะแนน) 
1. นายโสภณ เพิ�มสริวิลัลภ ผูส้อบบญัช ี
2. นางสาวกรณิศ จนัดา ผูส้อบบญัช ี
3. นางสาวพจนีย ์สริบิวรธรรม ผูส้อบบญัช ี
4. นางสาวยุจริา ตวัตน ผูส้อบบญัช ี

ผูจ้ดบนัทกึรายงานการประชมุ  นางปะราล ีสุขะตุงคะ เลขานุการบรษิทั 
 
ก่อนเขา้สูว่าระการประชมุ เลขานุการบรษิทัได้แจง้ใหท้ี�ประชมุรบัทราบวา่ เพื�อเสรมิสรา้งการกํากบัดูแลกจิการที�ดใีนเรื�องสทิธแิละความเท่าเทยีมกนั
ของผูถ้อืหุน้ บรษิทัไดป้ระกาศใหส้ทิธผิูถ้อืหุน้เสนอชื�อบุคคลเพื�อเขา้รบัการเลอืกตั 7งเป็นกรรมการและการใหส้ทิธผิูถ้อืหุน้เสนอวาระเพื�อบรรจุเป็น
วาระในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2557 โดยผ่านไปยงัตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และในเวบ็ไซตข์องบรษิทัตั 7งแต่วนัที� 7 พฤศจกิายน 
2556 โดยใหร้ะยะเวลาผูถ้อืหุน้เสนอรายชื�อกรรมการและวาระไดจ้นถงึวนัที� 17 กมุภาพนัธ ์ 2557 รวมเป็นเวลา 103 วนั ซึ�งพบวา่ไม่มผูีใ้ดขอเสนอ
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ชื�อบุคคลหรอืวาระเพื�อบรรจเุป็นวาระในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้แต่อยา่งใด ดงันั 7นบรษิทัจงึขอเสนอใหท้ี�ประชมุพจิารณาวาระต่างๆ ตามที�ได้แจง้ไว้
ในหนงัสอืเชญิประชมุที�ส่งใหท้่านผูถ้อืหุน้แลว้ จากนั 7นไดอ้ธบิายวธิกีารนบัคะแนนเสยีงจากที�ประชมุดงันี7 

• ตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 35. ในการออกเสยีงลงคะแนน ใหน้บัผูถ้อืหุน้ทุกคนมคีะแนนเสยีงเทา่กบัหนึ�งหุ้นมหีนึ�งเสยีง 

• ในแต่ละวาระ จะนบัคะแนนเสยีงเฉพาะผูถ้อืหุน้ที�ลงคะแนนเสยีงไม่เหน็ดว้ย และ/หรอืงดออกเสยีงเทา่นั 7น โดยจะนําคะแนนเสยีง
ดงักล่าวหกัออกจากจาํนวนเสยีงทั 7งหมดที�เขา้ร่วมประชมุ สว่นที�เหลอืจะถอืวา่เป็นคะแนนเสยีงที�เหน็ด้วยในระเบยีบวาระนั 7นๆ  
ทั 7งนี7กเ็พื�อใหก้ารประชมุดําเนินไปไดภ้ายในเวลาที�เหมาะสม  

• ผูถ้อืหุน้ทา่นใดที�ตอ้งการออกเสยีงลงคะแนนไม่เหน็ดว้ย และ/หรอืงดออกเสยีง ใหใ้ชใ้บลงคะแนนที�บรษิทัจดัใหใ้นการลงคะแนน 
และโปรดแสดงตวัยกมอืเพื�อใหเ้จา้หน้าที�เกบ็รวบรวมใบลงคะแนนตามวาระที�กล่าวถงึนั 7น นอกจากนี7แลว้ ไดม้สีถาบนัการเงนิและ
กองทุนต่างๆ ที�ทําหน้าที�เป็นคสัโตเดยีนไดจ้ดัส่งเอกสารมอบฉนัทะใหก้บักรรมการอสิระ โดยทําการออกเสยีงลงคะแนนมาลว่งหน้า
แลว้ ซึ�งบรษิทัจะนําผลดงักล่าวขึ7นบนจอสไสดใ์นแต่ละวาระต่อไป 

เริ�มประชมุเวลา 14.15 น. 
นายไกรสร จนัศริ ิ ประธานในที�ประชมุ ไดก้ลา่วต้อนรบัผูถ้อืหุน้และแจง้ใหท้ี�ประชมุทราบว่าในวนันี7มผีูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะมาร่วมประชมุ 934 
ราย นับจํานวนหุน้ได้ 656,172,370 หุน้ หรอืคดิเป็น 57.18% ของจํานวนหุน้ที�ชาํระแลว้ ซึ�งเกนิกวา่หนึ�งในสามของจํานวนหุน้ที�จําหน่ายได้ทั 7งหมด 
ครบเป็นองคป์ระชมุตามขอ้บงัคบับรษิทัฯ ขอ้ 34. และไดแ้จง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบวา่กอ่นลงมตใินแต่ละวาระ ประธานจะเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามใน
ประเดน็ที�เกี�ยวขอ้งกบัวาระนั 7นๆ โดยขอใหผู้ถ้อืหุน้ที�ตอ้งการซกัถามกรุณาแจง้ชื�อและนามสกุลใหท้ี�ประชมุทราบกอ่นซกัถามหรอืแสดงความคดิเหน็ 
นอกจากนี7 ไดข้ออาสาสมคัรจากผูถ้อืหุน้ในที�ประชมุเพื�อเขา้สงัเกตุการณ์การรวบรวมคะแนน ซึ�งไดแ้ก ่คุณอมร โควานิชเจรญิ และผูถ้ือหุน้สภุาพสตรี
อกี 1 ราย หลงัจากนั 7นประธานฯ ไดด้าํเนินการประชมุตามระเบยีบวาระดงัต่อไปนี7        
 
วาระที$ 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจาํปี 2556 

               ซึ�งประชมุเมื�อวนัที� 10 เมษายน พ.ศ. 2556 เวลา 13.00 น. ณ หอ้งมฆัวานรงัสรรค ์ อาคารสโมสรทหารบก ถนนวภิาวด-ีรงัสติ 
กรุงเทพมหานคร สาํหรบัรายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2556 ได้แนบไวใ้นหนงัสอืเชญิประชมุในหน้า 8 ถงึหน้า 19 
จากนั 7นประธานเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามดงันี7 
 

จากนั 7นประธานฯ ขอใหท้ี�ประชมุลงมตริบัรองรายงานการประชมุดงักล่าว 
ที�ประชมุผูถ้อืหุน้มมีตริบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2556 ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากดงันี7 

เหน็ด้วย 656,155,890 เสยีง รอ้ยละ 99.998 
ไม่เหน็ดว้ย - เสยีง                             - 

งดออกเสยีง  16,480 เสยีง                      รอ้ยละ 0.002 

รวม 656,172,370 เสยีง รอ้ยละ 100.000 
 

วาระที$ 2 พิจารณาและรบัรองรายงานประจาํปี 2556 และรบัทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปีที$ผา่นมา  

ประธานกรรมการบรหิารเป็นผูร้ายงานผลการดําเนินงานของบรษิทั ดงันี7 
 สาํหรบัปี 2556 ถอืเป็นปีที�ทา้ทายต่อการดําเนินธุรกจิของบรษิทัอยา่งมาก นบัตั 7งแต่เริ�มดําเนินธุรกจิ เนื�องจากตอ้งเผชญิกบัปจัจยัทา้

ทายหลายประการ ได้แก่  
1)  ค่าเงนิบาทแขง็คา่และผวัผวนอย่างมาก  
2)  ปญัหาทางการเมอืงในตะวนัออกกลางที�เกดิขึ7นในชว่งครึ�งปีแรก  
3)  วตัถุดบิกุง้ จากสถานการณ์โรคกุง้ตายด่วน หรอืโรคอเีอม็เอส ทําใหป้รมิาณผลผลติกุง้ของประเทศไทยลดลงกวา่ 50% จากปีกอ่น 

ที�มปีรมิาณผลผลติ 540,000 เมตรกิตนั วตัถุดบิกุง้ขาดแคลนและมรีาคาสูง ซึ�งสง่ผลกระทบต่อภาพรวมอุตสาหกรรมกุง้ของประเทศไทย  
4)  ธรุกจิปลาทนู่าต้องเผชญิกบัความทา้ทายจากความผวัผวนอย่างมากทางดา้นราคา  
5)  ธุรกจิอาหารสตัวเ์ลี7ยงในประเทศสหรฐัอเมรกิาและธุรกจิตลาดภายในประเทศ ยงัไม่สามารถดําเนินงานไดต้ามเป้าหมายที�วางไว ้ 
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จากปจัจยัเหลา่นี7 ส่งผลใหอ้ตัรากําไรขั 7นตน้ในปีนี7อยู่ที�ระดบั 12.6% ลดลงจากปีที�ผา่นมา ที�มอีตัรากําไรขั 7นตน้อยู่ที� 15.3% แต่อยา่งไรกด็ ีแมว้า่ธุรกจิ
ส่งออกกุง้จากประเทศไทยจะไม่เตบิโต แตใ่นทางกลบักนัธุรกจิกุง้ในประเทศสหรฐัอเมรกิา สามารถทําผลงานได้อยา่งโดดเดน่ทั 7งยอดขายและกาํไร 
เนื�องจากความสามารถในการจดัซื7อจดัหาวตัถุดบิจากแหล่งต่างๆทั �วโลก  

       สําหรบัภาพรวมผลดําเนินงานในปี 2556 บรษิทัมรีายไดใ้นรปูเงนิบาทเท่ากบั 112,813 ลา้นบาท เพิ�มขึ7น 6% ขณะที�รายได้ในรปูเงนิ
เหรยีญสหรฐัเทา่กบั 3,663 ลา้นเหรยีญสหรฐั เตบิโตขึ7น 6% และมกีาํไรสุทธเิทา่กบั 2,853 ลา้นบาท ลดลง 39% แมว้า่ปีนี7 ผลการดําเนินงานจะไม่
โดดเดน่เชน่ทกุปีที�ผ่านมา เนื�องจากปจัจยัที�ไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ แต่เชื�อวา่สถานการณ์ที�เกดิขึ7นนี7ไดผ่้านจุดตํ�าสดุมาแลว้ เนื�องจากสถานการณ์ใน
ครึ�งปีหลงัไดค้ลี�คลายไปในทางที�ดขี ึ7นเมื�อเทยีบกบัชว่งครึ�งปีแรก โดยเฉพาะธุรกจิกุง้เริ�มฟื7นตวัอยา่งชดัเจน เหน็ไดจ้ากกาํไรขั 7นต้นในครึ�งปีหลงัที�
เพิ�มขึ7นถงึระดบั 11.4% เมื�อเทยีบกบัครึ�งปีแรกที�เทา่กบั 5.2% ทั 7งนี7เป็นผลมาจากความสาํเรจ็ในการปรบักลยุทธ์การบรหิารธุรกจิภายในองคก์รอย่าง
รดักมุ ดว้ยการเนน้การจดัการดา้นทรพัยากร กระบวนการผลติ และการควบคมุสนิคา้คงคลงัใหเ้หมาะสม ซึ�งไดด้าํเนินการมาตั 7งแตไ่ตรมาสสาม ทาํ
ใหเ้พิ�มประสทิธภิาพการทํางานได้เป็นอยา่งด ี อกีทั 7งการมคีวามยดืหยุน่ในการปรบัตวัที�รวดเรว็ของบรษิทั เมื�อเกดิวกิฤตติ่างๆ ด้วยการปรบัลดการ
ลงทนุใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ที�เกดิขึ7นในปจัจุบนั ประกอบกบัปจัจยัจากวตัถุดบิคลี�คลายไปในทางที�ดขี ึ7น ซึ�งจากแนวทางการดําเนินงานทั 7งหมด
นี7เหน็ผลไดอ้ย่างชดัเจนจากความสามารถในการทาํกําไรที�เพิ�มขึ7นในครึ�งปีหลงัที�มกํีาไรสุทธเิท่ากบั 1,819 ลา้นบาท เตบิโตขึ7น 76% เมื�อเทยีบกบัผล
การดําเนินงานในครึ�งปีแรกซึ�งเทา่กบั 1,034 ลา้นบาท สาํหรบัคาํอธบิายผลการดําเนินงานโดยละเอยีดจะอยูใ่นรายงานประจาํปีในหน้า 108 ถงึ 119  
และนอกจากนี7 ทางเจ้าหน้าที�กไ็ดแ้จกบทวเิคราะหง์บการเงนิของปี 2556 โดยสรุป ใหก้บัทกุทา่นที�อยูใ่นหอ้งประชมุดว้ย 
               
จากนั 7นประธานเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามดงันี7 

คณุกาํพนธ ์ อศัวศริวิลิาศ สอบถามวา่ (1) ที�ผ่านมา จากการเตบิโตของ MW Brands ประกอบกบัการเปลี�ยนแปลงผูบ้รหิารระดบัสงู 
อยากทราบวา่ประเทศไหนบา้งในกลุ่ม MW Brands มโีอกาสสรา้งผลกาํไร และเป็นประเทศที�น่าลงทนุเพิ�มเตมิ (2) บรษิทัมองภาพในอนาคตภายใน 
3-5 ปีของ MW Brands ในยโุรป (3) ความคบืหน้าในการศกึษาแนวโน้มการขยายธรุกจิหรอืการลงทนุในอเมรกิาใต ้เชน่ เอกวาดอร ์ชลิ ีไวอ้ยา่งไร 
(4) สาํหรบับรษิทั US Pet ในสหรฐัอเมรกิาที�ยงัประสบผลขาดทนุอยู่นั 7น ความยากง่ายของการบรหิารอยูท่ี�ตรงไหน และบรษิทัจะมโีอกาสทาํ 
breakeven ได้หรอืไม่   

คณุธรีพงศ ์จนัศริ ิประธานกรรมการบรหิาร ชี7แจงวา่ (1) บรษิทัขอเรยีนใหท้ราบวา่ธุรกจิในต่างประเทศค่อนขา้งดมีากในขณะที�ธุรกจิที�
มปีญัหามาจากภายในประเทศ สําหรบั MW Brands มคีวามเขม้แขง็ใน 5 ตลาดหลกั และจะใชจุ้ดแขง็นี7ขยายตลาดในสแกนดเินเวยี ตะวนัออกกลาง 
ยุโรปตะวนัออก เป็นตน้ (2) บรษิทัคาดวา่ MW Brands สามารถมยีอดขายเตบิโตจาก 700 ลา้นเหรยีญยูโร  เป็นระดบั 1,000 ลา้นเหรยีญยูโร 
ภายใน 3-5 ปี (3) สําหรบัเรื�องการลงทนุ บรษิัทยงัคงศกึษาโอกาสในการลงทุนอยูเ่สมอ เนื�องจากเป็นหนึ�งในกลยทุธ์การเตบิโตของบรษิทั เพยีงแต่ 
ณ เวลานี7 ยงัไม่มเีป้าหมายใดๆ แต่กย็งัเชื�อวา่จะมโีอกาสลงทนุเกดิขึ7นไดเ้สมอ (4) บรษิทัตอ้งยอมรบัวา่ปญัหาที�เกดิขึ7นใน US Pet เกดิจากการ
บรหิารจดัการภายในเป็นส่วนใหญ่ ในเรื�องของตลาดยงัมโีอกาสค่อนขา้งมาก และกม็ั �นใจวา่ US Pet จะหยดุขาดทนุภายในปีนี7 เพราะธุรกจิอาหาร
สตัวเ์ลี7ยงเป็นธุรกจิที�เราใหค้วามสาํคญัและจะดําเนินการอยา่งต่อเนื�อง 

 
คณุวภิา สวุณิชย ์สอบถามวา่ (1) ปญัหาเรื�องแรงงานและการคา้มนุษย ์หากประเทศไทยถูกปรบัลดระดบัจาก Tier 2 Watch List ใน

รายงานสถานการณ์การคา้มนุษยข์องประเทศสหรฐัอเมรกิา บรษิทัจะมมีาตรการในเรื�องนี7อยา่งไร (2) บรษิทัมแีผนอะไรกบัเรื�อง AEC บา้งหรอืไม่ 
เนื�องจากไม่ไดเ้หน็กล่าวไวใ้นรายงาน (3) บรษิทัมนีโยบายหรอืกลยทุธ์ใดหรอืไม่ที�จะทาํธุรกจิอื�นใดที�มผีลกระทบน้อยต่อความผนัผวนต่างๆ ที�
เกดิข ึ7น เชน่ ความผนัผวนของราคาวตัถดุบิ 

คณุธรีพงศ ์ชี7แจงวา่ (1) บรษิทัใหค้วามสนใจและตดิตามทาํงานร่วมกบัสมาคมอตุสาหกรรมและภาครฐัอย่างใกลช้ดิ ซึ�งเรื�องนี7เป็นเรื�อง
ระหวา่งรฐักบัรฐัโดยตรง ในสว่นของบรษิทั กม็แีผนรองรบัอยา่งต่อเนื�องเชน่ การดําเนินการให้เกดิความมั �นใจในกระบวนการของ supply chain ให้
ลูกคา้ตลอดจนผูบ้รโิภคมั �นใจวา่ บรษิทัมกีารดําเนินธุรกจิอย่างถูกต้องตามกฏหมาย (2) บรษิทัสามารถใชป้ระโยชน์จากการนําวตัถุดบิจากประเทศ
ในกลุม่ AEC มาใชใ้นกระบวนการผลติ สว่นเรื�องตลาดของประเทศในกลุ่ม เชน่ พม่า ลาว เวยีดนาม เขมร ซึ�งยงัมีกาํลงัซื7อไม่สงูมาก บรษิทัยงัไม่
เหน็ผลในรปูธรรมที�ชดัเจน จงึยงัไม่ได้กลา่วถงึในรายงาน หากแต่ในทางปฏบิตันิั 7นไดด้ําเนินการสง่สนิคา้ไปจําหน่ายในประเทศเหลา่นั 7นอยูแ่ลว้    
(3) สาํหรบัเรื�องความผนัผวนนั 7น คงตอ้งยอมรบักอ่นวา่ ธรุกจิหลกัของบรษิทัต้องพึ�งพาวตัถดุบิธรรมชาตทิี�มคีวามผนัผวนจากผลกระทบที�ไม่อาจ
คาดเดาได้ แต่ขณะเดยีวกนั บริษทักไ็ดข้ยายการลงทุนเพื�อลดความเสี�ยงอยูแ่ลว้ จะเหน็ได้จากการกระจายความเสี�ยงต่างๆ ในผลติภณัฑท์ี�
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หลากหลาย เพื�อไม่ใหพ้ึ�งพาสนิคา้ใดสนิคา้หนึ�งเพยีงอยา่งเดยีว ขณะเดยีวกนักไ็ดด้ําเนินการอย่างต่อเนื�องในการวจิยัและพฒันาผลติภณัฑต์่างๆ ที�
หลากหลาย เพื�อใหเ้กดิชอ่งทางต่างๆ ที�หลากหลายมากขึ7น 

 
คุณเจนจริา สมบตัเิจรญิวงศ ์สอบถามวา่ จากการที�ยอดขายเตบิโตขึ7น 6% แต่เพราะราคาวตัถดุบิที�ผนัผวน จงึสง่ผลกระทบต่อกาํไร 

จงึอยากทราบวา่บรษิทัคาดการณ์ราคาวตัถุดบิปีนี7เป็นเชน่ไร และจะส่งผลกระทบต่อผลประกอบการอย่างไร รวมถงึจะทาํใหบ้รษิทัมอีตัรากาํไรสทุธิ
ในปีนี7จะมากกวา่ 2.49% ในปีที�แลว้หรอืไม่ และจากรายได้ของธุรกจิกุง้ที�มถีงึ 25% ของรายไดร้วม จงึอยากทราบวา่ธุรกจิกุง้มสีดัสว่นของกาํไรคดิ
เป็นเทา่ใด 

 
คุณธรีพงศ ์ ชี7แจงวา่ เนื�องจากในปีที�แลว้เกดิความผนัผวนของราคาปลาทูน่าอยา่งมากจากที�ราคาสงูขึ7นในทกุๆ ปี ทาํใหร้าคาขายใน

ตลาดทั �วโลกมกีารปรบัขึ7นกว่าเท่าตวั แต่ในปีที�ผ่านกไ็ดเ้หน็ราคาที�ตํ�าสดุดว้ยในปีเดยีวกนั ประกอบเรื�องของโรคระบาดกุง้ กทํ็าใหร้าคาวตัถุดบิกุง้ก็
สูงข ึ7นเป็นประวตักิารณ์และสงูขึ7นในชว่งสั 7นๆ กย็ิ�งทาํใหก้ระทบต่อผลประกอบการ แต่อยา่งไรกต็ามเรื�องต่างๆ เหลา่นี7กไ็ด้ผา่นไปแลว้ ดงันั 7นในปีนี7 
จงึมคีวามสบายใจมากขึ7น รวมถงึราคาวตัถุดบิที�มเีสถยีรภาพมากขึ7น กค็าดวา่ทุกอย่างจะดขีึ7นแมว้า่จะไม่สามารถทาํใหม้ผีลประกอบการ เชน่ อตัรา
กําไรข ั 7นตน้กลบัสูภ่าวะปกต ิแต่กค็งดขีึ7นเมื�อเทยีบกบัปีกอ่น  

คุณสุทธภิา วชัโรทยา ผูจ้ดัการฝา่ยนักลงทนุสมัพนัธ ์ ใหข้อ้มูลวา่ ผลกาํไรของธรุกจิกุง้จะมสีดัสว่นประมาณ 19% ของกาํไรขั 7นตน้
ทั 7งหมด  

 
คุณสมศกัดิ > ศกัดิ >บูรณพงษา ขอขอบคณุที�บรษิทัสามารถสรา้งการเตบิโตใหร้ายไดอ้ยา่งต่อเนื�อง แต่ในขณะเดยีวกนักร็ู้สกึเป็นหว่งเมื�อ

เหน็ถงึผลกาํไรยอ้นหลงัสามปีที�ลดลงมาตลอด รวมถงึมูลคา่ตามบญัชต่ีอหุน้ (Book value per share) ที�ลดลงอกีด้วย 
คุณธรีพงศ ์ชี7แจงว่า จากปจัจยัต่างๆ ที�ได้กลา่วไปบา้งแลว้ ทําใหเ้ชื�อว่า บรษิทัยงัมคีวามสามารถในการทาํกําไรไดอ้ยู ่และเชื�อวา่จะดี

ขึ7นกวา่ปีที�ผา่นมา 
คุณวาย ยทั ปาโก ้ล ีรองผูจ้ดัการทั �วไปฝา่ยนักลงทนุสมัพนัธแ์ละฝา่ยการลงทุน ชี7แจงวา่ ปี 2555 มกีารเพิ�มทนุ จงึตอ้งมกีารคํานวน

โดยเฉลี�ยหุน้ในระหวา่งปี ในขณะที�ปี 2556 มกีารใชจ้ํานวนหุน้รวมทั 7งหมดในปจัจุบนั แตใ่นความเป็นจรงิส่วนของผูถ้อืหุน้ยงัคงมกํีาไรในทกุปีมาโดย
ตลอด 

 
คุณสมเกยีรต ิ พสิทุธเิจรญิพงศ ์สอบถามวา่ จากงบการเงนิในหน้า 126 ค่าใชจ้่ายเทยีบ 2 ปี เหน็วา่ ตน้ทุนขาย คา่ใชจ้่ายในการขาย 

และค่าใชจ่้ายในการบรหิาร เพิ�มขึ7น 8% 9% และ 10% ตามลาํดบั จงึอยากทราบว่า คา่ใชจ่้ายในการบรหิารมาจากอะไรบา้ง นอกจากนี7 คา่เผื�อหนี7
สงสยัจะสญูที�เพิ�มขึ7น 33% ในหน้า 153 และวสัดุสิ7นเปลอืงที�เพิ�มขึ7น 34% ในหน้า 160 เป็นประเภทใด และจะลดลงได้อยา่งไร 

 คุณนิต ิ ตรรกพบิูลย ์ ผูจ้ดัการฝา่ยบญัชกีลุม่บรษิทั ชี7แจงว่า คา่ใชจ้่ายในการบรหิารมาจาก คา่ใชจ้่ายบุคลากร และคา่ใชจ้่ายสง่เสรมิ
การขาย ส่วนค่าเผื�อหนี7สงสยัจะสญู มาจากธรุกจิที�เป็นลูกคา้ภายในประเทศซึ�งเป็นเกษตรกร จากการขายสนิคา้อาหารสตัวนํ์7าของบรษิทั ไทยยเูนี�ยน 
ฟีดมิลล ์จํากดั สําหรบัวสัดุสิ7นเปลอืงมาจากต่างประเทศ เป็นวสัดุสิ7นเปลอืงที�เกี�ยวกบัเรอืหาปลา 

 
คุณวรีะ ไชยมโนวงศ ์ สอบถามวา่ ราคาวตัถดุบิทนู่าที�ตํ�าลงจะเป็นผลดต่ีอบรษิทัใชห่รอืไม่ และมผีลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงของ

เศรษฐกจิของประเทศในโลกอย่างไร 
คุณธรีพงศ ์ชี7แจงวา่ เนื�องจากเรามธีุรกจิแบ่งเป็น 2 สว่นคอื การรบัจา้งผลติ (OEM) และการขายดว้ยแบรนดใ์นต่างประเทศ ดงันั 7นใน

กรณีของแบรนด ์ จะสามารถบรหิารจดัการราคาขายได้ดกีวา่ในชว่งที�ราคาวตัถดุบิเป็นชว่งขาลง ขณะที�การรบัจา้งผลติ หากราคาวตัถุดบิเป็นชว่งขา
ลง ราคาขายกจ็ะลดลงตามไปดว้ย และบ่อยครั 7งที�จะลดลงไปเรว็กว่า ดงันั 7นหากเป็นการรบัจา้งผลติ ชว่งจงัหวะที�ดคีอื ชว่งที�ราคาวตัถุดบิดดีกลบัตวั
สูงข ึ7นมากกว่า สาํหรบัในเรื�องของเศรษฐกจินั 7น เนื�องจากสนิคา้ทนู่าบรรจุกระป๋องเป็นสนิคา้ที�ราคาไม่แพง แมว้า่ในยามที�เศรษฐกจิตกตํ�า กไ็ม่กระทบ
ต่อการบรโิภคของผูบ้รโิภคมากนัก แต่หากในยามที�เศรษฐกจิดขีึ7น กย็ิ�งจะเป็นผลดเีชน่เดยีวกนั 

 
คณุรชัวชิช ์ อนิทรพ์รหม สอบถามว่า Breakeven point ของทนู่าและกุง้ควรจะอยูท่ี�เทา่ใดจงึจะเหมาะสมกบับรษิทั และความผนัผวน

ของอากาศทั �วโลกมผีลต่อการจบัปลาทนู่าอย่างไร 



 

หน้า 5 
 

คณุธรีพงศ ์ ชี7แจงวา่ ในส่วนของ breakeven point กน่็าจะเป็นเรื�องของปรมิาณการผลติ ซึ�งบรษิทัม ี breakeven ค่อนขา้งตํ�า เพราะ
เป็นธุรกจิผลติที�มตีน้ทนุและค่าใชจ้า่ยที�ค่อนขา้งตํ�า แต่ในกรณีของกุง้ที�มรีาคาวตัถุดบิสูงข ึ7นคอ่นขา้งเรว็มากอยา่งต่อเนื�อง ในขณะที�บรษิทัไม่
สามารถปรบัราคาขายจากการขายที�เกดิขึ7นในทุกๆ วนัได้ทนัตามราคาตน้ทุน ทาํใหไ้ม่สามารถทาํกาํไรได ้สว่นของสภาวะอากาศมผีลกระทบต่อการ
จบัปลาทนู่าอย่างแน่นอน 
 

จากนั 7นประธานฯ ขอใหท้ี�ประชมุลงมตริบัทราบผลการดําเนินงานของบรษิทัฯ 
ที�ประชมุผูถ้อืหุน้มมีตริบัรองรายงานประจําปีและรบัทราบผลการดําเนินงานของบรษิทั ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากดงันี7 
เหน็ด้วย 656,170,090 เสยีง รอ้ยละ 99.999 

ไม่เหน็ดว้ย - เสยีง                             - 

งดออกเสยีง 2,280 เสยีง                 รอ้ยละ 0.001         

รวม 656,172,370 เสยีง รอ้ยละ 100.000 
 

วาระที$ 3 พิจารณาและอนุมติังบการเงินสาํหรบัปีสิ7นสุดวนัที$ 31 ธนัวาคม 2556 และรายงานของผูส้อบบญัชี 

 

ประธานฯ ขอใหท้ี�ประชมุพจิารณาและอนุมตังิบการเงนิสําหรบัปีบญัชสีิ7นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2556 และรายงานของผูส้อบบญัช ีตามที�
ปรากฏในรายงานประจําปี 2556 ซึ�งผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตและผา่นการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้  
ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามดงันี7 

 
ประธานฯ ขอใหท้ี�ประชมุลงมตอินุมตังิบการเงนิดงักล่าว 
ที�ประชมุผูถ้อืหุน้มมีตอินุมตังิบการเงนิสาํหรบัปีสิ7นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2556 ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากดงันี7 

เหน็ด้วย 656,170,090 เสยีง รอ้ยละ 99.999 

ไม่เหน็ดว้ย - เสยีง                             - 

งดออกเสยีง 2,280 เสยีง                 รอ้ยละ 0.001         

รวม 656,172,370 เสยีง รอ้ยละ 100.000 

 

วาระที$ 4 พิจารณาและอนุมติัการจดัสรรกาํไรสุทธิสาํหรบัผลการดาํเนินงานประจาํปี 2556 

 

ประธานฯ ไดเ้สนอต่อที�ประชมุวา่ งบการเงนิสาํหรบัปีบญัชสีิ7นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2556 ที�ได้รบัการตรวจสอบแลว้ของบรษิทั ปรากฏ
ว่าบรษิทัมกีาํไรสทุธปิระจําปีเทา่กบั 2,852,828,488 บาท จงึขอจดัสรรเป็นเงนิปนัผลสาํหรบัผลการดําเนินงานตั 7งแต ่ 1 กรกฎาคม ถงึวนัที� 31 

ธนัวาคม 2556 ในอตัราหุน้ละ 0.89 บาทของทนุจดทะเบยีนและเรยีกชาํระแลว้จํานวน 1,147,593,829 หุน้ คดิเป็นเงนิ 1,021,358,507.81 บาท  
 

อนึ�ง เมื�อรวมการจ่ายเงนิปนัผลสําหรบัผลการดําเนินงานตลอดปี 2556 ที�ส่วนหนึ�งไดจ้่ายเป็นเงนิปนัผลระหวา่งกาลไปเมื�อวนัที� 9 
กนัยายน 2556 แลว้นั 7น บรษิทัมอีตัราเงนิปนัผลสาํหรบัผลการดําเนินงานประจําปี 2556 เทา่กบั 1.49 บาทต่อหุน้ คดิเป็นอตัราเงนิปนัผลจ่ายเทา่กบั 
59.94% ของกําไรสทุธปิระจําปี 2556 โดยมขีอ้มูลเปรยีบเทยีบกบัอตัราการจ่ายเงนิปนัผลในปีที�ผ่านมา ดงันี7 
 

รายละเอียดการจา่ยเงินปันผล ปี 2554 ปี 2555 ปี 2555  

1. กาํไรสทุธ ิ(ลา้นบาท) 5,117.22 4,693.74 2,852.83  

2. จํานวนหุน้ 956,329,407 1,147,593,829 1,147,593,829  
3. รวมเงนิปนัผลจ่ายต่อหุน้ (บาท:หุน้) 1.56 2.10 1.49  

    3.1 เงนิปนัผลระหว่างกาล  0.91 1.10 0.60  



 

หน้า 6 
 

    3.2 เงนิปนัผลประจําปี  0.65 1.00 0.89  

4. รวมเป็นเงนิปนัผลจ่ายทั 7งสิ7น (ลา้นบาท) 1,491.87 2,409.95 1,709.91  

5. สดัสว่นการจ่ายเงนิปนัผล (รอ้ยละ) 29.40 51.34 59.94  

 
               บรษิทัมนีโยบายที�จะจ่ายเงนิปนัผลใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ในอตัราไมต่ํ�ากวา่รอ้ยละ 50 ของกาํไรสทุธใินแต่ละปี และตั 7งแต่ปี 2545 เป็นต้นมา 
บรษิทัมนีโยบายจะแบ่งจ่ายเงนิปนัผล 2 ครั 7งต่อปี แต่เนื�องด้วยบรษิทัมนีโยบายที�จะคนืเงนิกูย้มืที�เกดิจากการเขา้ซื7อกจิการเอม็ดบับลวิแบรนด์สในปี 
2553 ทาํใหบ้รษิทัมคีวามจําเป็นที�จะต้องจ่ายเงนิปนัผลไดไ้ม่เกนิ 1,200 ลา้นบาทต่อปี โดยไม่คาํนึงถึงผลกาํไรที�ไดร้บั ทั 7งนี7จนกวา่อตัราหนี7สนิต่อ
กําไรกอ่นหกัดอกเบี7ย ภาษแีละค่าเสื�อมราคา (EBITDA) จะลดลงถงึระดบัที�น่าพอใจ กจ็ะใชน้โยบายการจ่ายเงนิปนัผลตามเดมิ ดงันั 7นอตัราการ
จ่ายเงนิปนัผลจากผลการดําเนินงานในปี 2556 ซึ�งเทา่กบั 59.94% จงึถอืว่าเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงนิปนัผลตามปกตขิองบรษิทั  
 
               สาํหรบัการจ่ายเงนิปนัผลในครั 7งนี7 ขอใหน้ายทะเบยีนคอื บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์ (ประเทศไทย) จํากดั เป็นผูด้ําเนินการ โดย
กําหนดรายชื�อผูถ้อืหุน้ที�มสีทิธไิดร้บัเงนิปนัผลในวนัที� 10 มนีาคม 2557 และใหร้วบรวมรายชื�อตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์ โดยวธิปิีดสมุดทะเบยีนในวนัที� 11 มนีาคม 2557 ซึ�งเงนิปนัผลจํานวน 0.27 บาทต่อหุน้ มาจากกําไรส่วนที�ได้รบัการสง่เสรมิการ
ลงทนุ จงึไม่ต้องเสยีภาษเีงนิไดห้กั ณ ที�จ่าย ดงันั 7นผูถ้อืหุน้ไม่สามารถขอเครดติภาษไีด ้และเงนิปนัผลจํานวน 0.62 บาทต่อหุน้ มาจากกําไรส่วนที�
ไม่ไดร้บัการส่งเสรมิการลงทนุ ซึ�งต้องเสยีภาษเีงนิไดห้กั ณ ที�จ่าย 10% คดิเป็นเงนิ 0.062 บาทต่อหุน้ รวมเป็นเงนิปนัผลที�ไดร้บัสทุธ ิ0.828 บาทต่อ
หุน้ กําหนดจ่ายเงนิปนัผลในวนัศกุรท์ ี� 18 เมษายน 2557  
                จากนั 7นประธานฯ ขอใหท้ี�ประชมุลงมตอินุมตักิารจดัสรรกาํไรสทุธิสําหรบัผลการดําเนินงานประจําปี 2556 
                ที�ประชุมผูถ้อืหุน้มมีตเิป็นเอกฉันท ์อนุมตักิารจดัสรรกําไรสุทธสิาํหรบัผลการดําเนินงานประจําปี 2556 เป็นเงนิปนัผล ดว้ยคะแนนเสยีง
ดงันี7 

เหน็ด้วย 656,172,370 เสยีง รอ้ยละ 100.000 

ไม่เหน็ดว้ย - เสยีง                             - 

งดออกเสยีง - เสยีง                             - 

รวม 656,172,370 เสยีง รอ้ยละ 100.000 

 

วาระที$ 5 พิจารณาเลือกตั 7งกรรมการ 

 

ประธานฯ ไดข้อใหด้ร.ธรรมนูญ อานนัโทไทย ประธานอนุกรรมการสรรหาลพจิารณาคา่ตอบแทน เป็นผูช้ี7แจงในวาระนี7  
ดร.ธรรมนูญ อานนัโทไทย ประธานอนุกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ชี7แจงต่อที�ประชมุวา่ เพื�อใหเ้ป็นไปตามบทบญัญตัขิอง

พรบ.หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยฯ์ ประกอบกบัตามขอ้บงัคบัของบรษิทัขอ้ 17 รวมถงึเพื�อใหเ้ป็นไปตามหลกัธรรมาภบิาลที�ด ีทางฝา่ยเลขานุการ
บรษิทัไดจ้ดัใหม้กีารเปิดโอกาสใหส้ทิธผิูถ้อืหุน้เสนอชื�อบุคคลเพื�อเขา้รบัการเลอืกตั 7งเป็นกรรมการในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี โดยไดนํ้าสง่
เอกสารที�เกี�ยวขอ้งทั 7งหมดเผยแพร่ตอ่ผูถ้อืหุน้ผา่นทางสื�ออเิลก็โทรนิกสข์องตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และดาวโหลดไวท้ี� Website ของ
บรษิทัตั 7งแต่วนัที� 7 พฤศจกิายน 2556 และกําหนดใหผู้ถ้อืหุน้เสนอรายชื�อกรรมการและวาระไดจ้นถงึวนัที� 17 กุมภาพนัธ ์ 2557 ซึ�งเมื�อครบ
กําหนดเวลาแลว้ พบวา่ไมม่ผีูถ้อืหุน้เสนอรายชื�อกรรมการเขา้รบัเลอืกตั 7งเป็นกรรมการ ดงันั 7นมกีรรมการจํานวน 5 ทา่น จากกรรมการทั 7งหมด 13 
ทา่นจะต้องออกตามวาระ โดยมรีายนามดงัต่อไปนี7 

 
1. นายธรีพงศ ์ จนัศริ ิ
2. นายชวน  ตั 7งจนัสริ ิ
3. นายชาน ช ูชง 
4. พล.ต.ต.ประชา อนุเคราะหด์ลิก  กรรมการอสิระ 
5. ดร.ธรรมนูญ อานนัโทไทย  กรรมการอสิระ 

 



 

หน้า 7 
 

สาํหรบักรรมการทั 7ง 5 ทา่น คณะอนุกรรมการสรรหาฯ ได้แจง้ประวตัขิองแต่ละทา่นไวแ้ลว้ในหนังสอืเชญิประชมุที�จดัสง่ไปใหใ้นหน้า 22 
ถงึหน้า 26 และเพื�อความโปร่งใสในการพจิารณาเลอืกตั 7งกรรมการ ดร.ธรรมนูญ ไดข้อเชญิกรรมการทั 7ง 5 ทา่น(นับรวม ดร.ธรรมนูญ) ที�ครบกาํหนด
วาระและมาร่วมประชมุในวนันี7ออกจากหอ้งประชมุ และขอเชญิคณุศกัดิ > เกี�ยวการคา้ อนุกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน เป็นผูท้าํหน้าที�
แทนในวาระนี7 

 
จากนั 7น คุณศกัดิ > เกี�ยวการคา้ ไดเ้รยีนใหท้ี�ประชมุทราบวา่ คณะอนุกรรมการสรรหาฯ ไดพ้จิารณาประวตัแิละประสบการณ์ของ

กรรมการที�ออกจากตําแหน่งตามวาระทั 7ง 5 คนแลว้ เหน็วา่มคุีณสมบตัคิรบถ้วนตามที�กฎหมายกําหนด มคีวามรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์ใน
ธุรกจิ สามารถที�จะชว่ยบรหิารกจิการใหม้ปีระสทิธภิาพดว้ยความเรยีบรอ้ย ดงันั 7น หากใหดํ้ารงตําแหน่งกรรมการบรษิทัต่ออกีวาระหนึ�ง จะทาํใหก้าร
ดําเนินงานของบรษิทัเป็นไปอยา่งต่อเนื�อง จงึเหน็สมควรใหเ้สนอชื�อบุคคลทั 7ง 5 ทา่น ต่อที�ประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ เพื�อเลอืกตั 7งกรรมการที�ออกตาม
วาระในปี 2557 จํานวน 5 ทา่น กลบัเขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการอกีวาระหนึ�ง อยา่งไรกต็ามเพื�อใหเ้กดิความโปร่งใสในการพจิารณา ท่านกรรมการทั 7ง 
5 ทา่น ไดง้ดออกเสยีงในการเลอืกตั 7งตนเองเป็นกรรมการ  

 
               จากนั 7นประธานฯ ขอใหท้ี�ประชมุลงมตเิลอืกตั 7งกรรมการ โดยพจิารณาแยกเป็นแต่ละท่าน ดงันี7 

1. ขอใหผู้ถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีงเลอืกตั 7ง นายธรีพงศ ์ จนัศริ ิ กลบัเขา้มาเป็นกรรมการอกีวาระหนึ�ง ซึ�งจํานวนหุน้ที�ใชใ้นการออกเสยีง
ลงคะแนนให ้ นายธรีพงศ ์ จนัศริ ิ ดํารงตําแหน่งกรรมการต่ออกีวาระหนึ�งเท่ากบั จํานวนหุน้ที�มาประชมุทั 7งสิ7นหกัออกด้วยจํานวนหุน้ของนายธรีพงศ ์
จนัศริ ิจํานวน 71,939,681 หุน้ คงเหลอืเทา่กบั 584,232,689 หุน้  

 
โดยผูถ้อืหุน้ออกเสยีงลงมตใิห ้นายธรีพงศ ์จนัศริ ิเป็นกรรมการอกีวาระหนึ�งดงันี7 

เหน็ด้วย 559,625,489 เสยีง รอ้ยละ 95.788 

ไม่เหน็ดว้ย 24,607,200 เสยีง รอ้ยละ 4.212 

งดออกเสยีง - เสยีง                                    - 

  รวม 584,232,689 เสยีง รอ้ยละ 100.000 

 
2. ขอใหผู้ถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีงเลอืกตั 7ง นายชวน ตั 7งจนัสริ ิ กลบัเขา้มาเป็นกรรมการอกีวาระหนึ�ง ซึ�งจํานวนหุน้ที�ใชใ้นการออกเสยีง

ลงคะแนนใหน้ายชวน ตั 7งจนัสริ ิ ดํารงตําแหน่งกรรมการต่ออกีวาระหนึ�งเทา่กบั จํานวนหุน้ที�มาปรประชมุทั 7งสิ7นหกัออกด้วยจํานวนหุน้ของนายชวน 
ตั 7งจนัสริ ิจํานวน 9,667,000 หุน้ ซึ�ง คงเหลอืเท่ากบั 646,505,370 หุน้  

โดยผูถ้อืหุน้ออกเสยีงลงมตใิห ้นายชวน ตั 7งจนัสริ ิเป็นกรรมการอกีวาระหนึ�งดงันี7 

เหน็ด้วย 621,898,170 เสยีง รอ้ยละ 96.194 

ไม่เหน็ดว้ย 24,607,200 เสยีง รอ้ยละ 3.806 

งดออกเสยีง - เสยีง                                    - 

รวม 646,505,370 เสยีง รอ้ยละ 100.000 

 
                3. ขอใหผู้ถ้ือหุน้ลงคะแนนเสยีงเลอืกตั 7ง นายชาน ช ู ชง กลบัเขา้มาเป็นกรรมการอกีวาระหนึ�ง ซึ�งจํานวนหุน้ที�ใชใ้นการออกเสยีง
ลงคะแนนใหน้ายชาน ช ู ชง ดํารงตําแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ�งเท่ากบั จํานวนหุน้ที�มาประชมุทั 7งสิ7นหกัออกด้วยจํานวนหุน้ของนายชาน ช ู ชง 
จํานวน 3,173,818 หุน้ ซึ�ง คงเหลอืเทา่กบั 652,998,552 หุน้  

โดยผูถ้อืหุน้ออกเสยีงลงมตใิห ้นายชาน ช ูชง เป็นกรรมการอกีวาระหนึ�งดงันี7 

เหน็ด้วย 560,646,466 เสยีง รอ้ยละ 85.857 

ไม่เหน็ดว้ย 92,352,086 เสยีง รอ้ยละ 14.143 

งดออกเสยีง - เสยีง                                      - 

รวม 652,998,552 เสยีง รอ้ยละ 100.00 
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               4. ขอใหผู้ถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีงเลอืกตั 7ง พล.ต.ต.ประชา อนุเคราะหด์ลิก กรรมการอสิระ กลบัเขา้มาเป็นกรรมการอกีวาระหนึ�ง ซึ�ง
จํานวนหุน้ที�ใชใ้นการออกเสยีงลงคะแนนใหพ้ล.ต.ต.ประชา อนุเคราะหด์ลิก ดํารงตําแหน่งกรรมการต่ออกีวาระหนึ�งเท่ากบั จํานวนหุน้ที�มาประชมุ
ทั 7งสิ7นหกัออกดว้ยจํานวนหุน้ของพล.ต.ต.ประชา อนุเคราะหด์ลิก จํานวน 7,572 หุน้ ซึ�ง คงเหลอืเท่ากบั 656,164,798 หุน้  

 
โดยผูถ้อืหุน้ออกเสยีงลงมตใิห ้พล.ต.ต.ประชา อนุเคราะหด์ลิก เป็นกรรมการอกีวาระหนึ�งดงันี7 

เหน็ด้วย 653,543,618 เสยีง รอ้ยละ 99.60 

ไม่เหน็ดว้ย 2,618,900 เสยีง ร้อยละ 0.40 

งดออกเสยีง 2,280 เสยีง                                      - 

รวม 656,164,798 เสยีง รอ้ยละ 100.00 

 
               5. ขอใหผู้ถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีงเลอืกตั 7ง ดร.ธรรมนูญ อานนัโทไทย กรรมการอสิระ กลบัเขา้มาเป็นกรรมการอกีวาระหนึ�ง ซึ�งจํานวนหุน้
ที�ใชใ้นการออกเสยีงลงคะแนนใหด้ร.ธรรมนูญ อานันโทไทย ดํารงตําแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ�งเท่ากบั จํานวนหุน้ที�มาประชมุทั 7งสิ7นหกัออกด้วย
จํานวนหุน้ของดร.ธรรมนูญ อานนัโทไทย ซึ�งไม่มหีุน้ในบรษิทั คงเหลอืเท่ากบั 656,172,370 หุน้  

 
โดยผูถ้อืหุน้ออกเสยีงลงมตใิห ้ดร.ธรรมนูญ อานนัโทไทย เป็นกรรมการอกีวาระหนึ�งดงันี7 

เหน็ด้วย 656,134,236 เสยีง รอ้ยละ 99.995 

ไม่เหน็ดว้ย 35,200 เสยีง รอ้ยละ 0.005 

งดออกเสยีง 2,934 เสยีง                                      - 

รวม 656,172,370 เสยีง รอ้ยละ 100.000 

                
ดงันั 7น ที�ประชมุผูถ้อืหุน้มมีตอินุมตัแิตง่ตั 7งกรรมการตามที�เสนอมาดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมาก ดงันั 7นกรรมการของบรษิทัจงึมรีายนามดงันี7 
1. นายไกรสร จนัศริ ิ  
2.  นายเชง นิรุตตนิานนท ์  
3. นายชวน ตั 7งจนัสริ ิ  
4. นายธรีพงศ ์ จนัศริ ิ  
5. นายฤทธริงค ์           บุญมโีชต ิ  
6. นายทาเคฮโิกะ คาคอูิช ิ  
7. นายชาน ช ูชง  
8. นายราวนิเดอร ์สงิห ์ เกรเวล ซาบจติต ์เอส  
9. นายศกัดิ > เกี�ยวการคา้ กรรมการอสิระ 
10. พล.ต.ต.ประชา     อนุเคราะหด์ลิก       กรรมการอสิระ 
11. นายกติ ิ ปิลนัธนดลิก กรรมการอสิระ 
12. ดร.ธรรมนูญ อานนัโทไทย กรรมการอสิระ 
13. นายกรีต ิ อสัสกุล กรรมการอสิระ 

 

จากนั 7นประธานเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามดงันี7 
                  คุณวภิา สวุณิชย ์สอบถามวา่ ในกรณีของ ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย ซึ�งกท็ราบวา่ทา่นเป็นคนเกง่มาก หากแต่ทา่นเป็นกรรมการใน
บรษิทัจดทะเบยีนถงึ 5 แห่งดว้ยกนั จงึอยากทราบวา่ ตามกฏหมายแลว้ มขีอ้กาํหนดใดหรอืไม่ที�จะไมใ่หก้รรมการของบรษิทัจดทะเบยีนไปเป็น
กรรมการของบรษิทัจดทะเบยีนอื�นๆ ในจํานวนที�มากเช่นนี7 เพราะเท่าที�เหน็ส่วนใหญ่คอื กรรมการของบรษิทัจดทะเบยีนจะเป็นกรรมการในบรษิทัจด
ทะเบยีนอื�นๆ ประมาณ 3 บรษิทัเท่านั 7น 
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                คณุศกัดิ > เกี�ยวการคา้ กรรมการอสิระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ชี7แจงวา่ ขอ้กาํหนดของจํานวนบรษิทัจดทะเบยีนที�
คณะกรรมการบรษิทัจะเป็นกรรมการไดน้ั 7นยงัไม่ไดร้ะบุไวช้ดัเจนเพยีงแต่ระบไุวว้า่ไม่ควร ทั 7งนี7 ใหพ้จิารณาตามความสามารถที�กรรมการจะจดัสรร
เวลาใหก้บัแต่ละบรษิทัได้อยา่งเพยีงพอ แต่หากในอนาคตมีการกําหนดหลกัเกณฑน์ี7 ทางบรษิทักจ็ะดําเนินการใหเ้หมาะสม อยา่งไรกต็ามแม้วา่ ดร.
ธรรมนูญ จะเป็นกรรมการในหลายบรษิทัจดทะเบยีน แต่ทา่นกส็ามารถใชเ้วลาเขา้ร่วมประชมุไดอ้ยา่งเตม็ที� จะเหน็ได้จากรายงานการเขา้ร่วมประชมุ
คณะกรรมการในปีที�ผา่นมา ท่านได้เขา้ร่วมประชมุครบทั 7ง 7 ครั 7ง นอกจากนี7 ยงัไดเ้ขา้ร่วมประชมุคณะอนุกรรมการบรหิารความเสี�ยงไดค้รบทั 7ง 4 
ครั 7งอกีดว้ย 
 

วาระที$ 6      พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2557 

 

ประธานฯ ไดข้อใหด้ร.ธรรมนูญ อานนัโทไทย ประธานอนุกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน เป็นผูช้ ี7แจงในวาระนี7  
ดร.ธรรมนูญ อานนัโทไทย ประธานอนุกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ชี7แจงต่อที�ประชมุวา่ ตามที�คณะอนุกรรมการสรรหา

และพจิารณาคา่ตอบแทนไดเ้สนอคณะกรรมการในการประชมุคณะกรรมการครั 7งที� 1/2557 เมื�อวนัที� 24 กุมภาพนัธ ์2557 เพื�อพจิารณาคา่ตอบแทน
ของกรรมการและกรรมการชดุยอ่ยประจําปี 2557 โดยคาํนึงถงึความรบัผดิชอบและการปฎบิตัหิน้าที�ของคณะกรรมการ และเปรยีบเทยีบจากการ
จ่ายค่าตอบแทนกรรมการเฉลี�ยจากอุตสาหกรรมประเภทเดยีวกนั รวมทั 7งพจิารณาจากผลการดําเนินงานของบรษิทั เสนอใหค้า่ตอบแทนกรรมการ
ประจําปี 2557 ซึ�งสรุปไดด้งันี7 

1. คา่ตอบแทนในรปูของเบี7ยประชมุสําหรบักรรมการทุกท่านเป็นจํานวนเงนิ 15,000 บาทต่อครั 7งที�เขา้ประชมุ ยกเวน้ประธาน
กรรมการ จะเทา่กบั 30,000 บาท ต่อครั 7งที�เขา้ประชมุ 

2.  คา่ตอบแทนกรรมการรายเดอืนๆ ละ 25,000 บาท ยกเวน้ประธานกรรมการ จะเทา่กบั 50,000 บาท 
3.  คา่ตอบแทนกรรมการอสิระรายเดอืนๆ ละ 25,000 บาท  
4.  คา่ตอบแทนสําหรบัประธานกรรมการตรวจสอบรายเดอืนๆ ละ 50,000 บาท 
5.  คา่ตอบแทนสาํหรบักรรมการตรวจสอบรายเดือนๆ ละ 25,000 บาท 
6.  คา่ตอบแทนสําหรบัประธานอนุกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน ปีละ 240,000 บาท  
7. คา่ตอบแทนสาํหรบัอนุกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนที�เป็นกรรมการอสิระ ปีละ 120,000 บาท  
8. คา่ตอบแทนสาํหรบัอนุกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนที�เป็นกรรมการบรหิาร ปีละ 80,000 บาท  
9. คา่ตอบแทนสาํหรบัประธานอนุกรรมการบรหิารความเสี�ยง ปีละ 240,000 บาท  
10. คา่ตอบแทนสาํหรบัอนุกรรมการบรหิารความเสี�ยงที�เป็นกรรมการอสิระ ปีละ 120,000 บาท 
11. ค่าตอบแทนสําหรบัอนุกรรมการบรหิารความเสี�ยงที�เป็นกรรมการบรหิาร ปีละ 80,000 บาท  
นอกจากนี7เพื�อความสะดวกในการโอนเงนิไปยงัต่างประเทศใหก้บักรรมการชาวต่างชาตทิั 7ง 2 ทา่น จงึขอใหจ้า่ยคา่ตอบแทนกรรมการ

รายเดอืนๆ ละ 25,000 บาทและคา่เบี7ยประชมุต่อครั 7งที�เขา้ร่วมประชมุรวมกนัเป็นรายปี 
 

ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามดงันี7 
คณุสมศกัดิ > ศกัดิ >บูรณพงศา ขอขอบคณุที�คณะกรรมการเหน็วา่ควรเสนอใหค้า่ตอบแทนที�เทา่เกา่ปีกอ่น  แต่อย่างไรกต็าม อยากให้

พจิารณาวา่ เนื�องจากผลกําไรที�ลดลงในปีนี7 ดงันั 7นคณะกรรมการควรตอ้งรบัผดิชอบต่อการบรหิารของทา่น โดยการพจิารณาค่าตอบแทนกค็วรอยูใ่น
อตัราที�สอดคลอ้งกนัเหมอืนที�ผูถ้อืหุน้ไดร้บัเงนิปนัผลที�ลดลงเชน่กนั 

ดร.ธรรมนูญ อานนัโทไทย กรรมการอสิระและประธานอนุกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน ชี7แจงว่า พื7นฐานของการจ่าย
ค่าตอบแทนเริ�มจากฐานที�ค่อนขา้งตํ�ากว่าค่าเฉลี�ยของอุตสาหกรรม บรษิทัเพิ�งไดเ้ริ�มปรบัจากเดมิใน 2 ปีนี7เท่านั 7น ในขณะที� หากจะจา่ยค่าตอบแทน
กรรมการดว้ยการเทยีบเคยีงกบัผลประกอบการของบรษิทัแลว้ ในบรษิทัจดทะเบยีนชั 7นนําในตลาดหลกัทรพัย ์ จะใชเ้กณฑท์ี�เรยีกว่า บําเหน็จ
กรรมการ ซึ�งจะคดิเป็นอตัรา 0.5% ของจํานวนเงนิปนัผลทั 7งหมด แต่บรษิทักไ็ม่ได้ใชเ้กณฑน์ั 7น คงใชเ้พยีงแคค่่าตอบแทนตามที�เสนอมานี7 

 
คณุกาํพนธ ์อศัวศริลิาศ  ขอเสนอความเหน็วา่ คา่ตอบแทนดงักลา่วเหมาะสม เพราะบรษิทัอื�นๆ ในอุตสาหกรรมเดยีวกนั ประสบภาวะ

วกิฤตเดยีวกนั แต่กป็ระสบผลขาดทุน ในขณะที�บรษิทัสามารถทํากาํไรและมกีารจ่ายเงนิปนัผลได้ดเีสมอมา 
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                คณุสถาพร ผงันิรนัดร ์ ขอเสนอความเหน็วา่ อยากใหท่้านอนุกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนได้ลองพจิารณาถงึเกณฑท์ี�ใช ้
บําเหน็จกรรมการ วา่จะเป็นอย่างไร และจะเหมาะสมกบับรษิทัหรอืไม่อย่างไร เพราะในฐานะผูถ้อืหุน้กเ็หน็วา่ควรตอ้งดูแลกรรมการ โดยเฉพาะ
กรรมการที�ตอ้งไปเชญิมา จงึเหน็วา่เป็นเกณฑท์ี�ยุตธิรรมและเหน็ดว้ย หากจะนํามาใชห้ลงัจากคณะอนุกรรมการไดนํ้าไปพจิารณาและนําเสนอ
คณะกรรมการบรษิทัแลว้วา่สมควรเสนอที�ประชมุผูถ้อืหุน้ในปีหน้า 
                คณุเกยีรตศิกัดิ > ไตรตรงึษ์ทศันา ขอเสนอความเหน็วา่ ในการลงทนุ ส่วนที�ผูถ้อืหุน้ไดก้ค็อืมูลคา่หุน้ที�เพิ�มขึ7น สว่นเงนิปนัผลนั 7นไม่ควรจะ
เกี�ยวกบักรรมการ เพราะหากนําไปเป็นเงื�อนไขผกูกบัเงนิปนัผลแลว้ หากในปีใด บรษิทัตอ้งการเกบ็เงนิไวเ้พื�อการลงทนุเพิ�ม กจ็ะทําให้
คณะกรรมการไม่ได้รบัผลตอบแทนดงักลา่ว เท่ากบัวา่จะตดิเงื�อนไขของตวัเองไปดว้ย 
                คณุวรีะ ชยัมโนวงศ ์ เหน็ด้วยวา่ คา่ตอบแทนที�จ่ายอยู่ในปจัจุบนัเป็นอตัราที�เหมาะสมแลว้ ซึ�งไม่ได้สงูกวา่อุตสาหกรรม สว่นจะเพิ�ม
บําเหน็จกรรมการ กแ็ลว้แต่ทุกท่านจะพจิารณานําเสนอต่อไป 
                ดร.ธรรมนูญ อานนัโทไทย ในฐานะประธานอนุกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน ขอรบัขอ้มูลและความเหน็จากผูถ้อืหุน้ทุกทา่น
ไวเ้พื�อนําไปพจิารณาต่อไป 

 
จากนั 7นประธานฯ ขอใหท้ี�ประชมุลงมตอินุมตัค่ิาตอบแทนกรรมการ 
ที�ประชมุผุถ้อืหุน้มมีตอินุมตัคิา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 2557 ดว้ยคะแนนเสยีงเกนิกวา่สองในสามของจํานวนเสยีงทั 7งหมดของผูถ้อื

หุน้ที�มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี7 

เหน็ด้วย 646,532,470 เสยีง รอ้ยละ 98.53 

ไม่เหน็ดว้ย 30,000 เสยีง                      รอ้ยละ 0.01  

งดออกเสยีง 9,609,900 เสยีง                          รอ้ยละ 1.46  

รวม 656,172,370 เสยีง รอ้ยละ 100.00 

 
วาระที$ 7 พิจารณาแต่งตั 7งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชีประจาํปี 2557 

 

ประธานฯ ไดข้อใหคุ้ณศกัดิ > เกี�ยวการคา้ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผูช้ ี7แจงในวาระนี7  
คณุศกัดิ > เกี�ยวการคา้ ประธานกรรมการตรวจสอบ ไดเ้รยีนใหท้ี�ประชมุทราบว่า จากการทาํงานร่วมกบัผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตจากบรษิทั

สํานกังาน เอนิสท์ แอนด ์ยงั จํากดั ตลอดทั 7งปีที�ผ่านมาแลว้นั 7น พบว่าทางสํานักงานมทีมีงานที�มคีวามรูแ้ละประสบการณ์ในการทาํงาน โดยสามารถ
ประสานงานการทํางานร่วมกบับรษิทัไดเ้ป็นอยา่งด ีดงันั 7นจงึขอเสนอใหแ้ต่งตั 7งผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตจากบรษิทัสาํนักงาน เอนิสท์ แอนด ์ยงั จํากดั 
เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัประจําปี 2557 ต่อไปเหมอืนเดมิ ดงัรายชื�อต่อไปนี7 

1. นายโสภณ        เพิ�มศริวิลัลภ                 CPA # 3182   หรอื 
2. นางสาวรุง้นภา   เลศิสุวรรณกลุ             CPA # 3516   หรอื 
3. นางสาวพมิพใ์จ   มานิตขจรกจิ                CPA # 4521   หรอื 
4. นางสาวรสพร      เดชอาคม                   CPA # 5659   หรอื 
5. นางสาวสุมนา      พนัธพ์งษ์สานนท ์         CPA # 5872 

                และขอเสนอใหค้า่สอบบญัชสีําหรบังบการเงนิประจําปี 2557 เทา่กบั 1,426,000 บาท และคา่สอบทานสําหรบังบการเงนิรายไตรมา
สรวม 3 ไตรมาส เทา่กบั 765,000 บาท และค่าตรวจสอบบญัชตีามบตัรสง่เสรมิการลงทุน จาํนวน 1 ฉบบั เทา่กบั 80,000 บาท ซึ�งเท่ากบัปีกอ่น 
โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาจากผลงานประกอบกบัเปรยีบเทยีบค่าสอบบญัชกีบับรษิทัอื�นแลว้ เหน็วา่ ค่าสอบบญัชยีงัคงอยูใ่นเกณฑท์ี�
เหมาะสม เนื�องจากการเตบิโตและการขยายตวัของบรษิทัที�เพิ�มข ึ7น ทําใหต้้องตรวจสอบรายการต่างๆ มากขึ7น 
 
ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามดงันี7 

คณุสถาพร ผงันิรนัดร ์ตามที�ทา่นประธานคณะกรรมการตรวจสอบแจง้วา่บรษิทั สาํนักงาน เอนิสท์ แอนด์ ยงั จาํกดั ได้เปลี�ยนชื�อเป็น
บรษิทั สาํนักงาน อวีาย จํากดั เมื�อวนัที� 12 กมุภาพนัธ ์ 2557 แต่ที�ปรากฏในรายงานของผูส้อบบญัชใีนรายงานประจําปีหน้า 123 ไดร้ะบเุป็นวนัที� 
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24 กมุภาพนัธ ์ 2557 ดว้ยชื�อเดมิของสาํนักงาน รวมถงึในหนงัสอืเชญิประชมุกร็ะบุวนัที�ออกหนงัสอืเป็นวนัที� 27 กมุภาพนัธ์ 2557 ดว้ยชื�อเดมิของ
สํานกังานเชน่เดยีวกนั 

คณุศกัดิ > เกี�ยวการคา้ ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี7แจงว่า การเปลี�ยนแปลงชื�อของบรษิทั สาํนกังาน เอนิสท์ แอนด์ ยงั จํากดั เป็น
การเปลี�ยนชื�อพรอ้มๆ กนัทั �วโลก จงึถือได้วา่เป็นที�รูก้นัเป็นสากล ส่วนการลงวนัที�ในรายงานไม่สอดคลอ้งกนั เป็นเรื�องของระยะเวลาในการจดัสง่
หนังสอืแจง้จากสาํนักงานใหบ้รษิทัจดทะเบยีนทราบถงึการเปลี�ยนแปลงดงักล่าว ซึ�งอาจจะลา่ชา้และเป็นเรื�องกระทนัหนั ในขณะที�ตอ้งจดัเตรยีม
รายงานของผูส้อบบญัชแีละหนังสอืเชญิประชมุไวล่้วงหน้าแลว้ 

คณุโสภณ เพิ�มสริวิลัลภ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต ขอชี7แจงว่า ในประเทศไทย การแต่งตั 7งผูส้อบบญัชเีป็นบุคคลเฉพาะเจาะจง มไิดแ้ต่งตั 7ง
ตามสาํนักงาน ซึ�งหมายความว่า บรษิทัแต่งตั 7งผูส้อบบญัชที ั 7ง 5 ทา่นตามในวาระนี7เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั ไม่วา่จะมาจากสาํนกังานชื�ออะไรกต็าม  
 

จากนั 7นประธานฯ ขอใหท้ี�ประชมุลงมตอินุมตัแิต่งตั 7งผูส้อบบญัชแีละกาํหนดค่าสอบบญัช ี
                ที�ประชุมผูถ้อืหุน้มมีตอินุมตัแิต่งตั 7งผูส้อบบญัชแีละกาํหนดคา่สอบบญัชปีระจําปี 2557 ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากดงันี7 

เหน็ด้วย 646,529,870 เสยีง รอ้ยละ 98.53 

ไม่เหน็ดว้ย 32,600 เสยีง                      รอ้ยละ 0.01  

งดออกเสยีง 9,609,900 เสยีง  ร้อยละ 1.46 

รวม 656,172,370 เสยีง รอ้ยละ 100.00 

 

วาระที$ 8     พิจารณาและอนุมติัการเพิ$มวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษทัและ/บริษทัยอ่ย และเพิ$มอาํนาจดาํเนินการใรการ

กระทาํการแทนบริษทัให้แก่กรรมการผูมี้อาํนาจ 

 

ตามมตทิี�ประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2554 วาระที� 9 เรื�องการพจิารณาและอนุมตักิารเพิ�มวงเงนิการออกและเสนอขายหุน้กูข้อง
บรษิทัและ/หรอืบรษิทัยอ่ย และเพิ�มอํานาจดําเนินการในการกระทําการแทนบรษิทัฯ ใหแ้กก่รรมการผูม้อํีานาจ อนัเนื�องมาจากการเสนอขายหุน้กู้
ภายในวงเงนิไม่เกนิ 15,000 ลา้นบาท หรอื เงนิสกุลอื�นในวงเงนิเทยีบเท่านั 7น ณ ปจัจุบนั ทางบรษิทัฯ ไดม้กีารออกหุน้กูแ้ลว้จํานวนเต็ม 15,000 
ลา้นบาท โดยจาํแนกรายละเอยีดไดด้งันี7 

# 1/2554 3,300 4.51% 27 ก.ค. 54 27 ก.ค. 57 
# 2/2554 1,950 4.70% 27 ก.ค. 54 27 ก.ค. 59 

# 3/2554 1,500 5.02% 27 ก.ค. 54 27 ก.ค. 64 

# 1/2557 2,500 3.58% 6 ก.พ. 57 6 ก.พ. 60 

# 2/2557 3,150 4.21% 6 ก.พ. 57 6 ก.พ. 62 

# 3/2557 1,550 4.69% 6 ก.พ. 57 6 ก.พ. 64 

# 4/2557 1,050 5.18% 6 ก.พ. 57 6 ก.พ. 67 
 

แต่เนื�องจากบริษทัและ/หรอืบรษิัทย่อยยงัคงมกีารขยายตวัอย่างต่อเนื�องจากธุรกจิปจัจุบนั รวมถึงมีโอกาสจากการเขา้ซื7อกจิการเพื�อ
ขยายตลาดไปยงัตลาดโลกต่อไป ทําให้ทางบรษิทัและ/หรอืบรษิัทย่อยมีความจําเป็นในการใช้วงเงนิการออกหุ้นกูม้ากขึ7นเพื�อความคลอ่งตวัในการ
บรหิารทางการเงนิของบรษิทัและ/หรอืบรษิทัยอ่ยต่อไป ดงันั 7น จงึขอใหท้ี�ประชมุพจิารณาและอนุมตัิเพิ�มวงเงนิการออกและเสนอขายหุน้กูข้องบรษิัท
และ/หรอืบรษิทัยอ่ยจากปจัจบุนัภายในวงเงนิจํานวนไม่เกนิ 15,000 ลา้นบาท เป็น ภายในวงเงนิจํานวนไม่เกนิ 25,000 ลา้นบาท หรอื เงนิสกลุอื�นใน
วงเงนิเทยีบเท่า โดยเสนอขายแก่ผูล้งทุนทั �วไป และ/หรอืผูล้งทุนสถาบนัทั 7งในประเทศและ/หรอืต่างประเทศ ตามหลกัเกณฑท์ี�กําหนดไวใ้นประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยจะออกและเสนอขายเป็นชดุเดยีวหรอืหลายชดุ และจะออกและเสนอขายในคราวเดยีวหรอืหลายคราวกไ็ด ้ 

วตัถุประสงคข์องการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื�อช่วยในการบริหารความเสี�ยงทางการเงนิและควบคุมต้นทุนเงนิกู้ในสภาวะที�อตัรา
ดอกเบี7ยกําลงัสูงขึ7น ตลอดจนสามารถรองรบัการใชเ้งนิในระยะยาวเพื�อสนับสนุนการขยายตัวในอนาคต และขอให้ที�ประชุมควรอนุมตัิการมอบ
อํานาจให ้นายธรีพงศ ์จนัศริ ิกรรมการผูม้อํีานาจกระทาํการแทนบรษิทัฯ เป็นผูร้บัมอบอํานาจ และมอํีานาจดําเนินการแทนบรษิทัดงัต่อไปนี7 
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  (1) กําหนด เปลี�ยนแปลง แกไ้ข ยกเลกิ ลดหรอืเพิ�ม และไถ่ถอน ชนิด ประเภท รายละเอยีดของหุน้กูท้ ี�ออก ซึ�งรวมถงึ (แต่ไม่จํากดั
เฉพาะ) ขอ้กําหนดวา่ด้วยสทิธแิละหน้าที�ของผูอ้อกหุน้กูแ้ละผูถ้อืหุน้กู ้ จํานวนหุน้กู ้ อตัราดอกเบี7ย ระยะเวลาจองซื7อ หลกัประกนัหรอืการคํ7าประกนั 
คํารบัรองและคํารบัประกนั เงื�อนไขทางการเงนิ คําจาํกดัความ วธิกีารเสนอขายและการจดัสรรหุน้กู ้  

 (2) กาํหนดใหผู้ถ้อืหุน้กูม้สีทิธหิรอืไม่มสีทิธขิอใหบ้รษิทัไถ่ถอนหุน้กูก้อ่นครบกาํหนด (Put Option) และ/หรอื บรษิทัฯ อาจมหีรอืไม่มสีทิธิ
ไถ่ถอนหุน้กูก่้อนครบกาํหนด (Call Option)  

 (3) การแต่งตั 7งผู้จดัจําหน่ายหุน้กูห้รอืผูจ้ดัการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจําหน่ายหุน้กู ้นายทะเบยีนหุน้กู ้และ/หรอื ผูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้
(ถา้ม)ี รวมถึง การนําหุ้นกูด้งักล่าวไปจดทะเบยีนเป็นหลกัทรพัยก์บัตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย สมาคมตลาดตราสารหนี7ไทย หรอื ตลาดรอง
แหง่ใดๆ  
  (4) เจรจาต่อรอง จดัทาํ ตกลง ลงนาม และส่งมอบซึ�งสญัญาและเอกสารใดๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้กูด้งักล่าว และ 
  (5) การเขา้ทําธุรกรรมอนุพนัธท์างการเงนิ และ/หรอื สญัญาใดๆ ที�เกี�ยวขอ้งเพื�อวตัถุประสงคใ์นการป้องกนัความเสี�ยงของบรษิทัที�เกดิ
จากการออกหุน้กูแ้ละการเสนอขายหุน้กู ้ รวมถงึและไม่จํากดัเพยีงการเปลี�ยนแปลงแกไ้ข ต่ออายุสญัญา ลดอายุสญัญา หรอื ยกเลกิสญัญาอนุพนัธ์
ทางการเงนิ และ/หรอื สญัญาใดๆ ที�เกี�ยวขอ้งดงักล่าว  
  (6) ดําเนินการอื�นใดที�ผูไ้ดร้บัมอบอํานาจดงักลา่วขา้งต้นพจิารณาแลว้เหน็ว่ามีความจําเป็นและเกี�ยวเนื�องกบัการออกและเสนอขายหุน้กู้
ดงักล่าว 
  ทั 7งนี7 ในกรณีที�นายธรีพงศ ์จนัศริ ิได้ใชอํ้านาจดําเนินการตามที�ไดร้บัมอบหมาย ดงัปรากฎในขอ้ (1) ถงึขอ้ (6) ขา้งตน้แลว้ ใหก้รรมการ
สองท่าน สามารถร่วมกนัลงนาม พรอ้มประทบัตราบรษิทั เพื�อลงนามเอกสาร หรอื สญัญา หรอื เอกสารอื�นใดที�เกี�ยวขอ้งกบัการดําเนินการขา้งต้น
ตามขอ้ (1) ถงึ (6) เพื�อใหก้ารดําเนินการต่างๆ ลุลว่งตามวตัถุประสงคข์า้งต้น 

           สําหรบัวาระนี7 ตอ้งใชค้ะแนนเสยีงเกนิกวา่สามในสี�ของจํานวนเสยีงทั 7งหมดของผูถ้อืหุน้ซึ�งเขา้ร่วมประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 
ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามดงันี7 

คณุสถาพร ผงันิรนัดร ์สอบถามวา่ ตามที�คุณธรีพงศก์ล่าวมานั 7น มคีวามกงัวลว่าการระบุอํานาจดําเนินการแทนบรษิทัคอ่นขา้งกวางมาก 
จงึอยากขอเสนอใหก้ารออกหุน้กูด้งักล่าวไม่รวมถงึการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ เพราะจะทาํใหเ้กดิผลกระทบต่อผูถ้อืหุน้เดมิ 

คณุธรีพงศ ์ จนัศริ ิ ตอบว่าเหน็ด้วยตามขอ้เสนอของผูถ้อืหุน้และจะดําเนินการระบุขอ้ความ ”ไม่รวมถงึการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ” ไวใ้น
วงเลบ็ รวมถงึชี7แจงใหผู้ถ้อืหุน้ทราบว่า บรษิทัยงัไม่ไดม้แีผนในการออกหุน้กู ้ เพยีงแต่เหน็ว่าการออกหุน้กูแ้ต่ละครั 7งต้องใชเ้วลาพอสมควรในการ
ดําเนินการขอมตจิากที�ประชมุผูถ้อืหุน้ ดงันั 7น หากบรษิทัได้มตจิากผูถ้อืหุน้ไวก้อ่น กจ็ะมคีวามคล่องตวัในการตดัสนิใจไดท้นัเวลากบัภาวะความผนั
ผวนของตลาดเงนิที�มคีวามเปลี�ยนแปลงตลอดเวลา 
 

จากนั 7นประธานฯ ขอใหท้ี�ประชมุลงมตอินุมตักิารเพิ�มวงเงนิการออกและเสนอขายหุน้กูข้องบรษิทัและ/บรษิทัย่อย และเพิ�มอํานาจ
ดําเนินการในการกระทาํการแทนบรษิทัใหแ้ก่กรรมการผูม้อํีานาจ 
                ที�ประชุมผูถ้อืหุน้มมีตอินุมตักิารเพิ�มวงเงนิการออกและเสนอขายหุน้กูข้องบรษิทัและ/บรษิทัยอ่ย และเพิ�มอํานาจดําเนินการใรการ
กระทําการแทนบรษิทัใหแ้กก่รรมการผูม้อํีานาจ ดว้ยคะแนนเสยีงเกนิกวา่สามในสี�ของจํานวนเสยีงทั 7งหมดของผูถ้อืหุน้ที�มาประชมุและมสีทิธอิอก
เสยีงลงคะแนน ดงันี7 

เหน็ด้วย 646,532,470 เสยีง รอ้ยละ 98.53 

ไม่เหน็ดว้ย 30,000 เสยีง                      รอ้ยละ 0.01  

งดออกเสยีง 9,609,900 เสยีง  ร้อยละ 1.46 

รวม 656,172,370 เสยีง รอ้ยละ 100.00 

 

วาระที$ 9     พิจารณาเรื$องอื$นๆ (ถ้าม)ี 

คณุเกยีรตศิกัดิ > ไตรตรงึษ์ทศันา สอบถามวา่ ตามที�บรษิทัแจง้วา่จะมกีารเปิดตวัผูอํ้านวยการเกี�ยวกบังานวจิยันั 7น อยากทราบวา่
ผลการวจิยัผูบ้รโิภคที�ไม่ชอบรบัประทานปลาทนู่าในภูมภิาคอื�นทั �วโลกเป็นอย่างไรบา้ง  

คณุธรีพงศ ์จนัศริ ิผลการวจิยัดงักลา่ว คาดวา่จะออกในราวเดอืนกรกฎาคม  



 

หน้า 13 
 

คณุกสณิา ศรสีอ้าน  ตวัแทนจากอาสาพทิกัษ์สทิธผิู้ถอืหุน้ ขอขอบคณุคณะกรรมการที�บรหิารงานมาไดอ้ย่างด ีรวมถงึการจดัการประชมุ
ผูถ้ือหุน้และการตอบคาํถามในวนันี7กเ็ป็นไปอยา่งชดัเชน  อยา่งไรกต็าม สงัคมไทยในวนันี7มคีวามตื�นตวักบัเรื�องการต่อต้านทจุรติคอรร์ปัชั �น จงึอยาก
เรยีนถามวา่บรษิทัมคีวามสนใจที�จะเขา้ร่วมประกาศเจตนารมณ์กบัโครงการนี7หรอืไม่อยา่งไร เนื�องจากเหน็วา่เป็นประโยชน์ต่อผูล้งทนุและตลาดทุน
ของไทย  หากมคีวามสนใจ ทางบรษิทัไดม้กีารเตรยีมแผนการไวบ้า้งหรอืไม่อย่างไร 

คณุธรีพงศ ์จนัศริ ิชี7แจงวา่ บรษิทัอยู่ระหวา่งการศกึษาการเขา้ร่วมโครงการแนวร่วมปฏบิตั ิ(Collective Action Coalition or CAC) ของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทจุรติ คงตอ้งใชเ้วลาในการศกึษา เพราะบรษิทัมคีวามตั 7งใจ ไม่เพยีงแต่การเขา้ร่วมโครงการ แตต่้องการเขา้สู่
กระบวนการรบัรองการเป็นสมาชกิ (certification process) อกีด้วย แต่อยา่งไรกต็าม บรษิทักม็นีโยบายไมใ่หก้รรมการ ผูบ้รหิารและพนักงาน
ดําเนินการหรอืยอมรบัการคอร์รปัชั �นในทกุรูปแบบทั 7งทางตรงและทางออ้ม อาทเิชน่ 
- มกีารควบคมุภายในที�เหมาะสมเพื�อป้องกนัไมใ่หพ้นกังานมกีารปฏบิตัทิี�ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะงานขาย การตลาด จดัซื7อ เชน่ การออกหนงัสอื
แจง้คูค่า้ในการไม่รบัของขวญัของกํานลัใดๆ  
-  มกีารรายงานสถานะการเงนิที�โปร่งใสและถูกต้องแม่นยาํ 
-  มกีารสื�อสารที�หลากหลายช่องทางเพื�อใหพ้นักงานและผู้มสี่วนเกี�ยวขอ้งสามารถแจ้งเบาะแสอนัควรสงสยัโดยมั �นใจได้ว่าผู้แจ้งเบาะแสไดร้บัการ
คุม้ครอง โดยไม่ใหถู้กลงโทษ โยกยา้ยที�ไม่เป็นธรรมหรอืกลั �นแกลง้ด้วยประการใด และรวมถงึการแต่งตั 7งบุคคลเพื�อตรวจสอบตดิตามทุกเบาะแสที�มี
การแจง้เขา้มา 
-  หากมีการใหข้องขวญัทางธุรกจิและสนบัสนุนกจิกรรมต่างๆ ตอ้งดําเนินการด้วยความโปร่งใสและถูกต้องตามกฏหมาย   

 
คณุธวชัชยั ศริทิรพัยส์ถติย ์ ขอสอบถามถงึวธิกีารลงทะเบยีนด้วยระบบบารโ์คด้ ที�หลายๆ บรษิทัจดทะเบยีนกใ็ชก้นัเป็นส่วนใหญ่ แต่

ทางบรษิทัยงัคงใชว้ธิกีารลงทะเบยีนแบบเดมิๆ รวมถงึการแจกของชาํร่วยที�ทาํใหผู้ถ้อืหุน้หลายๆ ราย มาลงทะเบยีนเพื�อรบัของชาํร่วยและกลบัทนัท ี
โดยไม่ไดเ้ขา้ร่วมประชมุ จงึเหน็ว่าควรยกเลกิการแจกของชาํร่วย ซึ�งจะทาํใหผู้ถ้อืหุน้ที�มาประชมุ เป็นผูถ้อืหุน้ที�สนใจเขา้ร่วมประชมุจรงิๆ นอกจากนี7
กเ็หน็ว่า บรษิทัจดทะเบยีนหลายๆ แหง่กย็กเลกิการแจกของชําร่วยแลว้ด้วย 

คณุปะราล ี สขุะตุงคะ เลขานุการบรษิทั ชี7แจงวา่ สําหรบัการใชว้ธิลีงทะเบียนดว้ยระบบบารโ์คด้นั 7น บรษิทัยงัอยูใ่นระหวา่งศกึษาขอ้ด ี
ขอ้เสยีและคา่ใชจ่้ายในการดําเนินการทั 7งหมด (โดยประมาณ 300,000 บาทเป็นอยา่งน้อยต่อครั 7งที�จดัประชมุ สาํหรบัการตดิตั 7งอุปกรณ์และจดัพมิพ์
เอกสารที�มบีารโ์คด้) เปรยีบเทยีบกบัการลงทะเบยีนดว้ยวธิกีารเดมิซึ�งหากบรษิทัยงัสามารถรองรบักบัจํานวนผู้ถอืหุน้ที�มาได้อยู ่ กจ็ะเป็นการ
ประหยดัคา่ใชจ้่าย แต่หากไม่สามารถรองรบัได้และเหน็วา่วธิบีารโ์คด้จะทาํใหส้ะดวกรวดเรว็เพิ�มขึ7นกจ็ะเปลี�ยนไปใชโ้ดยทนัท ี และสาํหรบัเรื�องของ
ชาํร่วยนั 7น เนื�องจากบรษิทัทาํธุรกจิผลติสนิคา้อาหาร จงึทาํใหผู้ถ้อืหุน้มคีวามตอ้งการที�จะไดร้บัสนิคา้ของบรษิทั จะเหน็ไดจ้ากกอ่นวนัที�จดัการ
ประชมุ มกีารโทรเขา้มาสอบถามจากผูถ้อืหุน้จํานวนมากมาย ดงันั 7นหากบรษิทัจะยกเลกิการแจกของชาํร่วยนั 7น คงตอ้งขอรบัไปพจิารณาก่อน ซึ�ง
ต่างจากบรษิทัจดทะเบยีนอื�นที�สามารถยกเลกิไดท้นัทเีพราะทาํธุรกจิบรกิารหรอืผลติสนิคา้ที�ไม่สามารถนํามาแจกเป็นของชําร่วยได ้
 
              เมื�อไม่มผีูถ้อืหุน้ทา่นใดสอบถามเพิ�มเตมิอกี จงึขอปิดการประชมุ  
               ปิดประชมุเวลา 16.45 น. 
 
 
 
                                                                                                        ..........................................................        
                                                                                                                    ( นายไกรสร     จนัศริ ิ) 
                                                                                                                       ประธานในที�ประชมุ                       
 
...............................................ผูจ้ดรายงานการประชมุ 
   ( นางปะราล ี  สุขะตุงคะ )  
 เลขานุการบรษิทัในที�ประชมุ                       


