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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2558 

ของ     

บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จ ากัด (มหาชน) 

 
เวลาและสถานที ่    
ประชุมเมื่อวนัที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องมัฆวานรังสรรค ์อาคารสโมสรทหารบก ถนนวิภาวดี-รังสิต กรุงเทพมหานคร  
ประธานในที่ประชุม   นายไกรสร จันศิริ  ประธานกรรมการ  
กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม  

1.  นายเชง นิรุตตนิานนท ์ ประธานคณะกรรมการบริหาร 
2.  นายธีรพงศ์ จันศิริ  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
3.  นายชวน ตั้งจันสิริ  กรรมการบริหาร 
4.  นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ  ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มธุรกิจกุง้(โกลโบล)  
5.  นายชาน ชู ชง  กรรมการบริหาร  
6.  นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและอนุกรรมการบริหารความเสีย่ง 
7.  ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย  กรรมการอิสระ ประธานอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และอนุกรรมการ

บริหารความเสี่ยง 
8.  นายกีรติ อสัสกุล  กรรมการอิสระ และประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง  
9.  นายราวินเดอร์ สิงห์ เกรเวล ซาบจิตต์ เอส กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บรหิาร 

กรรมการบริษัทที่ไมไ่ด้เข้าร่วมประชมุ  
1. นายทาเคฮิโกะ คาคิอูช ิ กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บรหิาร 

ผู้บริหารของบรษิัทที่เข้าร่วมประชุม  
1. นายยอร์ก ไอรัล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินกลุ่มบริษัท 
2. นายยงยุทธ เสฏฐวิวรรธน ์ รองผู้จัดการทั่วไป ด้านการเงินองค์กร 
3. นายวาย ยัท ปาโก้ ลี รองผู้จัดการทั่วไป ด้านนักลงทุนสัมพนัธ์และการลงทุนกลุ่มบริษัท 
4. นางสาวสุทธิภา วัชโรทยางกูร ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพนัธ์ 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด (เป็นผู้สังเกตการณ์การนับคะแนน) 
1. นายโสภณ เพิ่มสิริวัลลภ ผู้สอบบัญช ี
2. นางสาวพจนีย์ สิริบวรธรรม ผู้สอบบัญช ี
3. นางสาวยุจิรา ตัวตน ผู้สอบบัญช ี
4. นายโชคชวาล  ยังถาวรตระกูล ผู้สอบบัญช ี

ที่ปรึกษาทางการเงินและที่ปรึกษากฏหมาย 
1. นายสุทธิพัฒน์ เสรีรตัน ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโสสายงาน Investment Banking ธนาคารไทยพาณิชย์ 
2. นายสรวิศ ไกรฤกษ ์ ผู้ช่วยกรรมการผูอ้ านวยการ บรษิัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ากัด(มหาชน) 
3. นายสุภฤกษ์  อวยชัย ที่ปรึกษากฏหมายจากบริษัท อัลเลน แอนด์ โอเวอรี่(ประเทศไทย) จ ากัด 
4. นางสาวนพรตัน์  แก้วศรีงาม ที่ปรึกษากฏหมายจากบริษัท อัลเลน แอนด์ โอเวอรี่(ประเทศไทย) จ ากัด  

ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม  นางปะราลี สุขะตุงคะ เลขานุการบรษิัทฯ 
 
ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่า เพื่อเสริมสร้างการก ากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องสิทธิและความเท่าเทียมกัน
ของผู้ถอืหุ้น บริษัทได้ประกาศใหส้ิทธิผู้ถือหุน้เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการและการใหส้ิทธิผู้ถือหุน้เสนอวาระเพือ่บรรจุเป็น
วาระในการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2558 โดยผ่านไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในเว็บไซตข์องบริษัทตั้งแต่วนัที่ 13 
พฤศจิกายน 2557 โดยให้ระยะเวลาผู้ถือหุน้เสนอรายชือ่กรรมการและวาระได้จนถึงวนัที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 รวมเป็นเวลา 99 วัน ซึ่งพบว่าไม่มี
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ผู้ใดขอเสนอชือ่บุคคลหรอืวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นแตอ่ย่างใด ดังนั้นบริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาวาระต่างๆ 
ตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสอืเชิญประชุมที่ส่งให้ท่านผู้ถือหุน้แล้ว จากนั้นได้อธบิายวิธีการนับคะแนนเสียงจากที่ประชุมดังนี้ 

 ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้นับผูถ้ือหุน้ทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง 

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

 ผู้ถือหุน้ท่านใดที่ต้องการออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียง ให้ใช้ใบลงคะแนนที่บริษัทจดัให้ในการลงคะแนน 
และโปรดแสดงตวัยกมือเพือ่ให้เจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมใบลงคะแนนตามวาระที่กล่าวถึงนั้น นอกจากนี้แล้ว ได้มีสถาบันการเงินและ
กองทุนต่างๆ ที่ท าหน้าที่เป็นคัสโตเดียนได้จัดส่งเอกสารมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ โดยท าการออกเสียงลงคะแนนมาล่วงหน้า
แล้ว ซึ่งบริษัทจะน าผลดังกล่าวขึ้นบนจอสไสด์ในแต่ละวาระต่อไป 

เริ่มประชุมเวลา 10.15 น. 
นายไกรสร จันศิร ิประธานในที่ประชมุ ได้กล่าวต้อนรับผูถ้ือหุน้และแจ้งใหท้ี่ประชุมทราบว่าในวนันี้มีผูถ้ือหุน้และผู้รับมอบฉันทะมารว่มประชุม 2,057 
ราย นับจ านวนหุ้นได้ 3,248,236,314 หุ้น หรือคิดเป็น 68.07% ของจ านวนหุ้นทีช่ าระแลว้ ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุน้ที่จ าหน่ายได้
ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 34. และได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าก่อนลงมติในแตล่ะวาระ ประธานจะเปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุน้
ซักถามในประเด็นที่เกี่ยวขอ้งกับวาระนั้นๆ โดยขอให้ผู้ถอืหุ้นทีต่้องการซักถามกรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลใหท้ี่ประชุมทราบก่อนซักถามหรอืแสดง
ความคิดเห็น นอกจากนี้ ได้ขออาสาสมัครจากผู้ถือหุน้ในที่ประชุมเพื่อเข้าสังเกตการณ์การรวบรวมคะแนน ซึ่งได้แก่ ดร.พัชราภรณ์ ลิมปิอังคนันต ์
และคุณอมร โควานิชเจริญ และหลังจากนั้นประธานฯ ได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังตอ่ไปนี้        
 
วาระที่ 1    พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 

               ซึ่งประชุมเมื่อวันที ่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ อาคารสโมสรทหารบก ถนนวิภาวด-ีรังสิต 
กรุงเทพมหานคร ส าหรับรายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ได้แนบไว้ในหนังสือเชิญประชุมในหนา้ 16 ถึงหน้า 21 

ส าหรับวาระนี้ไม่ตอ้งลงมติ เนื่องจากเป็นเพียงการรับรองรายงานการประชมุครั้งก่อน 
 
จากนั้นประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุน้ซักถามดังนี้ 

คุณเจนจิรา สมบัติเจริญวงศ์ แจ้งว่าส าหรับวาระนี้ไม่มีค าทัดทานใดๆ แต่จะขอขอบคุณส าหรับสิ่งทีบ่ริษัทได้ด าเนินการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงตามที่ขอไว้ในการประชมุวิสามัญผู้ถือหุ้นทีผ่่านมา ดังนี้ 1) การปรับขนาดตัวอักษรในหนังสอืเชญิประชุมให้มีขนาดใหญ่ขึ้น 2) การ
บันทึกรายงานการประชุมครั้งก่อนไดร้ายละเอียดของใจความอย่างชัดเจนครบถ้วน  3) การใช้พื้นที่กระดาษได้อย่างสมบูรณ์ คือ ไม่มีกระดาษว่าง 
เป็นการประหยัดทรัพยากรโลก สมกบัเป็นองค์กรชั้นน าระดับโลก 

 
วาระที่ 2    พิจารณาและรับรองรายงานประจ าปี 2557 และรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา  

               ประธานกรรมการบริหารเป็นผู้รายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ดังนี้ 
ในปี 2557 ที่ผ่านมาได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นปีแห่งการฟื้นตัวของบริษัทหลังจากที่ต้องเผชิญกับพายุใหญ่ในปี 2556  โดยแม้ว่าอุตสาหกรรม

ปลาทูน่าและอุตสาหกรรมกุ้งจะยังคงประสบกับปัจจัยท้าทายหลากหลายปัจจัยอย่างต่อเนื่องในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทยังมีความสามารถในการ
ปรับตัวโดยใช้ประโยชน์จากความท้าทายเหล่านั้นได้เป็นอย่างดี ความสามารถในการท าก าไรของบริษัทเพิ่มขึ้นอย่างมากโดยก าไรสุทธิเพิ่มขึ้นถึง
ร้อยละ 78.5 จากปีก่อนหน้า ขณะที่ยอดขายของกลุ่มบริษัทได้สร้างสถติิใหม่ที่ 121,402 ล้านบาท หรือ 3.8 พันล้านเหรียญสหรัฐ ทั้งนี้ยอดขายในรูป
สกุลเงินบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.6 จากปีก่อน ขณะที่ยอดขายในรูปสกุลเงินเหรียญสหรัฐเพิ่มขึน้เพียงร้อยละ 2.4 ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการแข็งค่าของ
เงินเหรียญสหรัฐ ส าหรับปริมาณการขายโดยรวมลดลงเพียงเล็กน้อยโดยมีสาเหตุหลักมาจากกลุ่มธุรกิจกุ้งและผลติภัณฑ์ซาร์ดีนและแมคเคอเรล 
ในขณะที่ยอดขายของปลาทูน่าได้ประโยชน์จากต้นทุนวัตถุดิบที่มีราคาต่ า ท าให้ปริมาณการขายเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปี 2556 ก าไรสุทธิของบรษิัทใน
ปี 2557 เท่ากับ 5,092 ล้านบาท ได้กลับมาแตะระดับสถติิดังเช่นที่เคยท าได้ในปี 2554 (5,117 ล้านบาท) ธุรกิจแบรนด์ยังแสดงให้เห็นถึงศักยภาพใน
การต้านทานต่อความไม่แน่นอนของภาวะตลาดในการที่จะสร้างผลก าไรทีย่ั่งยืน นอกจากการฟืน้ตัวของก าไรสุทธิท่ีแข็งแกร่งแล้ว ในระหว่างปี
กระแสเงินสดที่เหลือจากกิจกรรมต่างๆ หรือ Free cash flow ของบริษัทยังมีค่าเป็นบวกทุกไตรมาส เนื่องจากอัตราก าไรจากการด าเนินงานที่
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เพิ่มขึ้น รวมทั้งการควบคุมเงินทุนหมนุเวียนและการลงทุนในสนิทรพัย์ถาวรที่เคร่งครัดขึ้น ทั้งนี้นอกจากตัวเลขทางการเงินที่ดีแล้ว การเข้าซื้อกิจการ
ของบริษัทอย่างต่อเนื่องในไตรมาสสดุท้ายท าให้ปีที่ผ่านมาเป็นปีที่มีจ านวนการซื้อกิจการมากที่สุดในประวัตศิาสตร์ของบริษัทอีกเช่นกนั 

ส าหรับค าอธิบายผลการด าเนินงานโดยละเอียดจะอยู่ในรายงานประจ าปีในหน้า 127 ถึง 139  และนอกจากนี้ ทางเจ้าหน้าที่ก็ได้แจก
บทวิเคราะห์งบการเงินของปี 2557 โดยสรุป ให้กับทุกท่านที่อยู่ในห้องประชุมด้วยแล้ว ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและหากจะมีข้อซักถามหรือแสดง
ความคิดเห็นส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัท 

ส าหรับวาระนี้ไม่ตอ้งลงมติ เนื่องจากรายงานดังกล่าวได้จัดท าเรียบร้อยแล้ว และน าเสนอให้ผู้ถอืหุ้นรับทราบเท่านั้น 
 
จากนั้นประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุน้ซักถามดังนี้ 

คุณเกียรติศักดิ์ จีรเธียรนาถ สอบถามว่า ตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้กล่าวว่า บริษัทมียอดขายเพิ่มขึ้นทกุปีนั้น แต่จะเหน็ได้จาก
รายงานประจ าปีในหน้า 16 พบว่าในบางปีบริษัทมีก าไรสุทธิท่ีลดลง รวมถึงอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้อืหุ้นก็ลดลงด้วย ท าให้เห็นได้ว่าการ
เพิ่มขึ้นของยอดขายแต่กลับมีก าไรสทุธิที่ลดลงนั้น จึงสงสัยว่า 1) เหตุใดก าไรจึงผันผวนแมว้่ายอดขายจะเพิม่ขึ้น 2) สาเหตุที่ก าไรลดลงตั้งแต่ป ี
2554 ถึง 2556 โดยเฉพาะก าไรต่อหุน้ที่ลดลงอย่างมีนัยส าคัญ 

คุณธีรพงศ์ จันศิร ิชี้แจงว่า ตามที่ได้เรียนผู้ถอืหุ้นทราบแล้วว่าผลการด าเนินงานในปี 2557 เป็นปีที่ดี และฟื้นตัวมาจากปี 2556 ซึ่งมี
ผลการด าเนินงานที่ไม่ดีนัก เนื่องจาก  
1) ประเทศไทยประสบปัญหาภาวะโรคกุ้งตายด่วน(EMS) ท าให้ผลผลิตกุง้ของประเทศลดน้อยลงอย่างมากจากอดีตอยู่ในระดับ 650,000 ตันต่อป ี
เป็น 200,000 ตันต่อปีในปี 2556 ส่งผลกระทบตอ่ธุรกิจกุ้งของบริษัท แตอ่ย่างไรก็ดี หากได้ดูตัวเลขผลผลติในครึ่งปีหลังของปี 2557 ก็จะพบว่ามี
สัญญาณที่ดีขึ้นแล้ว  
2) ธุรกิจอาหารสัตว์ในประเทศสหรฐัอเมริกา ซึ่งประสบปัญหากับการจัดการท าให้เกิดผลขาดทุน ซึ่งบริษัทก็ได้เคยรายงานแล้วว่า บริษัทได้
ด าเนินการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปแล้ว ท าให้ผลการด าเนินงานในปัจจุบันเกิดการฟื้นตวัจากการขาดทุนที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม คงต้องยอมรับวา่
ธุรกิจของบริษัทมีความผันผวนมาก ท าให้บริษัทต้องขยายธุรกิจที่มีความหลากหลายมากขึ้น ซึ่งในปัจจุบันมีอยู่ 6 กลุ่มธุรกิจหลัก หากจะกล่าวถึงปี 
2557 ก็ต้องเรียนให้ทราบว่าเป็นครั้งแรกที่บริษัทมีมูลค่าหลักทรพัย์ตามราคาตลาดทะลุเกิน 1 แสนล้านบาท ดังนั้นในแง่ของผู้ถือหุน้น่าจะไดร้ับ
ผลกระทบในทางที่ดีด้วยเชน่กัน 

คุณเกียรติศักดิ์ จีรเธียรนาถ สอบถามว่า ในกรณีการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งจะเห็นว่าต้องใช้เวลาและการ
ลงทุนที่มาก ดังนั้นแล้วสิ่งที่ควรท าเป็นอย่างยิ่งน่าจะเป็นการลดต้นทุน และมีความเป็นห่วงต่อเนือ่งไปถึงข่าวเกี่ยวกับแรงงานเด็ก และการค้ามนุษย ์
ซึ่งหากประเทศไทยไม่สามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้จะกระทบตอ่บริษัทเพยีงใด 

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ชี้แจงว่า ส าหรับเรื่องแรงงานนั้นเป็นเรื่องของประเทศไทย หากประเทศประสบปัญหา บริษัทก็คงจะหลีกเลี่ยงไป
ไม่ได้ว่าจะได้รับผลกระทบไปด้วย ท าให้บริษัทให้ความส าคัญเป็นอันดับต้นๆ โดยนอกเหนือจากการท าให้คู่ค้าของบริษัทมั่นใจว่าบริษัทมรีะบบ
ภายในที่ได้รับการตรวจสอบเป็นอย่างดี จะต้องแสดงความเป็นผู้น าในการท างานร่วมกับภาครัฐอย่างจริงจัง เพราะรัฐบาลให้ความส าคัญและบริษัทก็
มีความเชื่อว่าจะจัดการได้ในอนาคต ส่วนเรื่องความพยายามลดต้นทนุก็เป็นเรื่องที่บริษัทด าเนินการอยู่อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ส าหรับเรื่อง
นวัตกรรมนัน้ แม้ว่าจะเป็นเรื่องที่ยากและตอ้งใช้เวลา แต่ด้วยขนาดของกลุม่บริษัทที่เป็นผู้ด าเนินธุรกิจทูน่าที่ใหญ่ที่สุดในโลกและมีแบรนด์ครอบคลุม
ทุกภูมิภาคทั่วโลก จึงมีขนาดเหมาะสมเพียงพอที่จะลงทุนในเรือ่งดังกล่าว บรัษัทจึงได้จัดตั้งศูนย์นวัตกรรมทางด้านปลาทูน่า ซึ่งนับเป็นแห่งแรกและ
แห่งเดียวของโลก โดยความร่วมมือกบัมหาวิทยาลัยมหิดล ก็ท าให้บริษัทสามารถประหยัดการลงทุนและมีประโยชน์จากการใช้พืน้ที่และบุคลากรของ
ทางมหาวิทยาลัยได้อย่างเหมาะสม นอกจากนั้นแลว้ รัฐบาลได้ให้ความส าคัญอย่างมากกับเรื่องดังกล่าว บริษัทยังสามารถได้รับเงินสนับสนนุจาก
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนถึง 300 ล้านบาท ซึ่งก็ยังไม่ได้ใช้เงินลงทุนไปมากเท่าใด จึงอยากให้ผู้ถือหุน้มีความเข้าใจว่า นวัตกรรมมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะท าให้บริษัทมีความแตกต่างจากคู่แข่ง และมีส่วนชว่ยให้บริษัทสามารถปรับปรุงก าไรขั้นต้นให้สูงกว่าปัจจุบันได้ในอนาคต  

คุณสุริยนต์ จิตราภัณฑ์ สอบถามว่า 1) มุมมองของคุณธีรพงศ์ต่ออนาคตของบรษิัทใน 2-3 ปี  ทางด้านธุรกิจกุ้งและธุรกิจทูน่าเป็น
อย่างไร 2) ในปีนี้และปีถัดไป บริษัทจะมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกมาหรือไม่อยา่งไร 

 
 
 



 

หน้า 4 
 

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ชี้แจงว่า บริษัทมีเป้าหมายในอนาคตไวอ้ย่างชัดเจน จะเห็นได้จากเป้าหมายรายได้ 5 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 
2558 นี้ และ 8 พันล้านเหรียญสหรฐัในปี 2563 ดังนั้นมุมมองของบริษัท ยังคงมีความมุ่งมั่นที่จะขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง แม้จะต้องยอมรับว่าใน
ธุรกิจมีการแข่งขันมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงและความซับซอ้นในตลาดมีมากขึ้น จึงเป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหารในการไปให้ถึงเป้าหมายนั้นๆ โดย
สินค้าใหม่ๆ ก็คงยังอยู่ในหมวดอาหารทะเล ได้แก่ ล็อปสเตอร์ ซึ่งบริษัทได้ลงทุนธุรกิจดังกล่าวในสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นธุรกิจที่ดีมาก โดยเป็นล็อป
สเตอร์มาจากประเทศแคนาดา 

คุณสุริยนต์ จติราภัณฑ์ สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับล็อปสเตอรว์่า เป็นธุรกิจที่มีอัตราก าไรขัน้ต้นที่ดีมากใช่หรือไม ่และหลังจากเริ่มธุรกิจ
นี้ในปลายปีที่แล้ว อยากทราบว่าจะมรีายได้เข้ามาในบริษัทเป็นเท่าใด และมีการวางเป้าหมายเท่าไรในอีก 2-3 ปีข้างหน้า 

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ชี้แจงว่า ธุรกิจล็อปสเตอร์มีก าไรขัน้ต้นในระดับปกติ  แต่จะชว่ยในเรือ่งของการตอ่ยอดให้บริษัทมีความหลากหลาย
ของธุรกิจมากขึ้นเท่านั้น โดยในปัจจุบันมีรายได้ประมาณ 220 ล้านเหรียญสหรัฐ และเชื่อว่าน่าจะสร้างรายไดใ้ห้ได้ถึงระดับกว่า 300 ล้านเหรียญ
สหรัฐในอนาคต 

คุณฤทธิชัย หยิบเจริญพร สอบถามวา่ 1) ในปี 2557 เห็นว่าบริษัทมีการลงทุนไปมากในต่างประเทศทั้งบริษัท คิง ออสการ์ และบัมเบิ้ล
บี จึงอยากทราบว่า บริษัทมีความคาดหวังอย่างไรจากการลงทุนดังกล่าว 2) เนื่องจากบริษัทมีการลงทุนในแบรนด์ค่อนข้างมาก จึงอยากทราบว่า 
บริษัทมีความคิดที่จะท าแบรนด์ในลักษณะของกลุ่ม เพื่อท าให้เกิดประโยชน์ร่วมกันหรือไม่ และ 3) ตามที่บริษัทแจ้งว่าธุรกิจมีความผันผวน อาจ
เพราะเรื่องราคาวัตถุดิบก็ตาม จึงอยากทราบว่า บริษัทจะด าเนินการอย่างไรที่จะป้องกันความผันผวนดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม เช่น การท าสัญญา
ล่วงหน้า การมีเรือจับปลาได้เอง เป็นต้น เพราะเหน็ว่าในต่างประเทศมีความชัดเจนในการตรวจสอบยอ้นกลับผลิตภัณฑต์ั้งแต่โตะ๊อาหารกลับไปยัง
ต้นทาง 

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ชี้แจงว่า 1) ส าหรับบริษัท คิง ออสการ์ ฐานการผลิตอยู่ที่ประเทศนอร์เวย์ ตลาดหลกัอยู่ที่ประเทศนอร์เวย ์
สหรัฐอเมริกา เบลเยี่ยม และโปแลนด์ มีรายได้ประมาณ 80 ล้านเหรียญสหรัฐ ขนาดของการลงทุนไม่ได้ใหญม่าก สาเหตุของการเข้าลงทุน เพราะ
ความเป็นเจ้าของแบรนด์ซาร์ดีนซุปเปอร์พรีเมี่ยมในระดับโลก ซึ่งซาร์ดนีถือเป็นหนึ่งในธุรกิจหลักของบรษิัท โดยบริษัทมีความหวังว่าจะช่วยเพิม่
ธุรกิจในกลุ่มพรีเมี่ยม และสามารถขยายแบรนด์นี้ไปยังเครือข่ายของบริษทัที่มีความเข้มแข็ง ส่วนบริษัท บัมเบิ้ลบี เป็นแบรนด์ซีฟู้ดอนัดับหนึ่งใน
ทวีปอเมริกาเหนือ คือการรวมระหวา่งประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศแคนาดา ซึ่งแบรนด์ของบัมเบิ้ลบีในตลาดแคนาดาคือ แบรนด์โคลเวอร์ลีฟ
(Clover Leaf) มีส่วนแบ่งตลาดกว่า 60% ส าหรับบริษัทซึ่งไม่มีแบรนด์ในตลาดแคนาดามาก่อน ดังนั้น การเข้าลงทุนนี้ จึงนับเป็นจุดเปลี่ยนต าแหน่ง
ของบริษัทในตลาดอเมริกาและอเมริกาเหนือให้มีความแข็งแกร่งมากขึ้น ด้วยทีมผู้บริหารที่ดีที่สุดทีมหนึ่งในตลาด จึงจะท าให้บริษัทต่อยอดธุรกิจ
ได้มากยิ่งขึ้น 2) บริษัทก าลังอยู่ในกระบวนการท า Corporate Branding เพราะเห็นความส าคัญของ Single Corporate Name ส าหรับกลุ่มบริษัททั่ว
โลก ซึ่งคาดว่าน่าจะได้เห็นกันในปีนี ้ และ 3) เรื่องความผันผวนของราคาวัตถุดิบนับเป็นธรรมชาติของธุรกิจ สิ่งที่บริษัทด าเนินการคือ การติดตาม
ความผันผวนอย่างใกล้ชิด และการใช้เครื่องมือในการลดความเสี่ยงทางด้านราคาให้มากที่สุด ส่วนการตรวจสอบย้อนกลับนั้น เป็นเรื่องที่บริษัท
ด าเนินการอยู่แล้ว บรษิัทสามารถระบไุด้ว่าปลาทูน่ากระป๋องมาจากเรือล าไหน จับที่ไหน รวมถึงในส่วนของผลิตภัณฑ์กุ้งด้วยเช่นกัน 

คุณกิตติชัย เอกไพบูลย์กุล แจ้งว่าไม่ได้รับหนังสือรายงานประจ าปีที่บริษัทน ามาแจกให้บริเวณหน้างาน โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทแจ้ง
ว่ารายงานดังกล่าวหมด จึงอยากให้บริษัทเตรียมมามากกว่านี้ 

คุณธีรพงศ์ จันศิริ รับทราบและจะน าไปแก้ไขในครั้งถัดไป 
คุณเจนจิรา สมบัติเจริญวงศ์ สอบถามว่า บริษัทจะได้รับประโยชน์จากการเข้าซื้อกิจการ บัมเบิ้ลบี ในปีใด และจะชว่ยเพิ่มสัดสว่นการ

ขายในตลาดสหรัฐอเมริกาเป็นเท่าใดจากปัจจุบันในสไลด์ที่แสดงว่าสัดสว่นการขายในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็น 44%  
คุณธีรพงศ์ จันศิริ ชี้แจงว่า การเข้าซื้อกิจการคาดว่าจะเสร็จสิ้นในครึ่งปีหลัง จึงคาดว่าจะสามารถรวมรายได้ได้ในไตรมาสที่ 4 

ส าหรับบัมเบิ้ลบี มีรายได้อยู่ที่ 1 พันล้านเหรียญสหรัฐ ดังนั้นการรวมบัมเบิ้ลบี จะช่วยสร้างความม่ันใจว่าบริษัทจะมียอดขายที่ระดับ 6 พันล้าน
เหรียญสหรัฐในปี 2559  และคาดว่าจะไปถึงเป้าหมายที่ 8 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2563  

คุณวีระ ไชยมโนวงศ์  กล่าวชื่นชมบริษัทที่สามารถฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ และยังสามารถเติบโตขยายธุรกิจไดเ้ป็นอย่างดี ดังนั้นแม้ว่า
ธุรกิจของบริษัทจะมีความผันผวนตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกล่าวไว้ ก็จะคงเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทต่อไป รวมถึงเห็นด้วยกับเรื่องความพยายาม
เรื่องการลดต้นทุน และเรือ่งนวตักรรม ที่มีความจ าเป็นต้องท าไปพร้อมๆ กัน เพราะเป็นเรื่องส าคัญและมีประโยชนอ์ย่างยิ่งส าหรับความเป็นผู้น าของ
ธุรกิจปลาทูน่าของบริษัท และขอสอบถามดังนี้ 1) สถานการณ์ธุรกิจกุ้งในปัจจุบัน แม้ว่าเรื่องโรคระบาดกุ้งจะคลี่คลายลงไปบ้างแล้ว 2) ตามเป้าหมาย
ของยอดขายที่กล่าวไว้นัน้ จะสามารถตั้งเป้าหมายของอัตราก าไรสุทธิในอนาคตด้วยได้หรือไม่ 3) ตามที่บริษัทถือเป็นอันดับหนึ่งของทูน่าโลก แต่
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ขณะเดียวกันบรษิัทตั้งอยู่ในประเทศไทย จึงอยากทราบว่าบริษัทมีการมองในเรื่องอาหารของคนเอเชยีบ้างหรือไม่ และ 4) ขอทราบถึงธุรกิจของ
บริษัทในปี 2558 จะเป็นอย่างไร 

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ชี้แจงว่า 1) ในปีนี้ คาดว่าผลผลิตกุ้งของประเทศไทยจะเติบโตขึน้มากกว่า 250,000 ตัน และหากดูผลการด าเนินงาน
ของบริษัทในธุรกิจกุ้ง ก็นับว่ามีผลงานที่ดี สามารถฟื้นตัวได้อย่างรวดเรว็ ในขณะที่หลายๆ บริษัทก็ค่อนข้างล าบาก นอกจากนี้บริษัทยังมองช่องทาง
โอกาสในต่างประเทศมากขึ้นเพื่อลดความเสี่ยง เช่น การลงทุนในประเทศอินเดีย และประเทศอินโดนีเซีย 2) บริษัทมีการตั้งเป้าก าไรขั้นต้นอยู่ที่
ระดับ 15%-16% เป็นปกติอยู่แลว้ และมีความมุ่งมั่นที่จะไปถึงระดับ 20% ในอนาคต  จึงเป็นเหตุให้บริษัทต้องลงทุนด้านแบรนด์ และด้านนวัตกรรม 
เพื่อจะได้เห็นก าไรทีสู่งขึ้น 3) บริษัทให้ความส าคัญในตลาดเอเชียด้วยเช่นกัน หากแตต่้องใช้เวลาและให้ความรู้ความเข้าใจมากขึ้น ในขณะที่
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นที่นิยมและมกีารบริโภคสูงในตลาดฝั่งตะวนัตก 4) ส าหรับปี 2558 บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะท ายอดขายและก าไรให้ไดต้าม
เป้าหมายที่กล่าวไว้แล้ว 

คุณยุพเยาว์ ศรวีัฒนะชัย อาสาพิทกัษ์สิทธิ์ผู้ถอืหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามเกี่ยวกับเรื่องการเข้าร่วมโครงการแนวร่วม
การปฏิบัติของภาคเอกชนตอ่การตอ่ต้านคอรร์ัปชั่น ว่าบริษัทมีแผนด าเนินการอย่างไร 

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ชี้แจงว่า ส าหรับในเรื่องนี้ บรษิัทได้ด าเนินการประกาศนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน่ไวอ้ย่างชัดเจนซึ่งสามารถดูได้
ในเว็บไซด์ของบรษิัท และขณะเดียวกันบริษัทก็อยู่ในขัน้ตอนของการเตรียมความพร้อมการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมต่อต้านคอรร์ัปชั่น ซึ่งบริษัทก็มี
ความสนใจที่จะเข้าร่วมโครงการดังกล่าวอยู่แลว้ 

คุณศิริพร ศริิไพบูลย ์  สอบถามเกี่ยวกับข่าวการถูกยกเลิกเครื่องหมายฮาลาลส าหรับสินค้า 2-3 รายการ ว่าเป็นสินค้าของบริษัทใช่
หรือไม ่

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ชี้แจงว่า ข่าวดังกล่าวนั้น ไม่ใช่สนิค้าของบริษัท แต่คาดว่าจะเป็นสินค้าของบริษัทที่มชีื่อบรษิทัใกล้เคียงกัน 
คุณก าพนธ์  อัศวศิริวลิาศ สอบถามเกี่ยวกับ 1) ราคาปลาทูน่าที่ลงมา 1,010 เหรียญสหรัฐตอ่ตันในเดือนมีนาคมนี้ เป็นราคาต่ าสุดแล้ว

หรือยัง และมีมุมมองว่าจะมีผลต่อธุรกิจรับจ้างผลิตที่จะชะลอตวัหรอืไม่อยา่งไร 2) ในปี 2558 นี ้บริษัทคาดว่าธุรกิจใดใน 6 ธุรกิจที่จะเป็นธุรกิจโดด
เด่น 3) ในไตรมาสที่ 1/2558 นี้ จะมีการบันทึกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเข้าซื้อกิจการบัมเบิ้ลบี บ้างหรือไม่ และ 4) ขนาดของการลงทุนในประเทศ
อินเดียและประเทศอินโดนีเซีย 

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ชี้แจงว่า 1) ราคาวตัถุดิบปลาทูน่าเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่ามีความผันผวนจริง เพราะจากในอดตีที่เชื่อว่าราคาจะอยู่ที่
ระดับ 1,500 เหรียญสหรัฐตอ่ตนั ก็ยงัลดลงมาถึงระดับที่ 1,000 เหรียญสหรัฐได้เช่นกัน ดังนั้นสิ่งที่จะเหน็ก็คือการท าการตลาด การส่งเสริมการขาย
ที่เพิ่มมากขึ้น รวมถึงการบริโภคที่มากขึ้นด้วย 2) บริษัทมองว่าทุกธุรกิจกย็ังคงใกล้เคียงกัน แต่อาจมีสินค้าประเภทปลาซาร์ดีน ปลาแมคเคอเรล ที่
จะเห็นโดดเด่นขึ้นบ้าง โดยการบริหารจัดการของบริษัทจะเนน้เรื่อง การเติบโตของธุรกิจหลัก(Organic growth) และการดูแลธุรกิจที่ลงทุนใหม่ 3) 
บริษัทมีการบันทึกค่าใช้จ่ายในการเข้าซื้อกิจการบัมเบิ้ลบีไว้ตั้งแต่ไตรมาสที่ 4/2557 และยังคงมีต่อเนือ่งในไตรมาสนี ้ แต่ก็ไม่ใช่จ านวนที่มี
สาระส าคัญเท่าใดนัก และ 4) บริษัทวางแผนส าหรับการลงทุนในประเทศอินเดียที่ก าลังการผลิตกุ้ง 100 ตันตอ่วัน สว่นที่ประเทศอินโดนีเซีย ยังคง
หาโอกาสอยู่ เพียงแตอ่ยากให้ผู้ถอืหุน้ที่เป็นห่วงเกี่ยวกับเรื่องกุ้ง เห็นมุมมองของบริษัทว่าบริษัทได้มองออกไปมากกว่าในประเทศไทยแล้ว 

คุณเกียรติศักดิ์ จีรเธียรนาถ ยังคงมีความเป็นห่วงเรื่องกุ้ง เพราะเห็นได้จากในต่างประเทศที่พยายามแก้ไขปัญหาเรื่องโรคกุ้งตาย
ด่วน(EMS) ก็ยังไม่ประสบความส าเร็จ เพราะเป็นการแก้ปัญหาไม่ถูกทาง จึงเห็นว่าในเม่ือบริษัทได้มีการลงทุนด้านนวัตกรรมแล้ว ก็อยากจะให้มีการ
ว่าจ้างนักวิทยาศาสตร์เก่งๆ มาเพื่อหาวิธีแก้ปัญหาเรื่องโรคกุ้งตายด่วน(EMS) เพราะบริษัทมีเงินมากพอที่จะด าเนินการ ซึ่งดีกว่าที่จะรอผลวิจัยของ
มหาวิทยาลัย หรือรอให้เป็นไปตามวงจร เพราะหากสามารถแก้ไขเรื่องนีไ้ด ้ก็จะท าให้บริษัทโดดเด่นในธุรกิจกุ้งอย่างแน่นอน 

คุณฤทธิรงค์ บุญมีโชติ ชี้แจงว่า เรื่องโรคระบาดดังกล่าวเริ่มมาจากประเทศจีนเมื่อ 5 ปีก่อน และลุกลามต่อเนื่องมาที่ประเทศ
เวียดนาม มาเลเซีย จนมาที่ประเทศไทย โดยมีวงจรอยู่ที่ 3 ปี ส าหรับปี 2558 ผลผลิตดีขึน้มาก จึงมองว่าผลผลิตทั้งปีของประเทศไทยน่าจะเพิ่มได้
ถึง 20% ส่วนเรือ่งการระดมผู้เชีย่วชาญจากทั่วโลกนั้น ในปัจจุบัน ได้มีการท าวิจัยของมหาวิทยาลัยหลายๆ แห่งในเรื่องนี้ ประกอบกับบริษัทกม็ี
ผู้เชี่ยวชาญในเรือ่งดังกล่าวอย่างพอสมควร แต่ก็ไม่อยากให้คาดหวังว่าโรคกุ้งตายด่วนจะหมดไป หากแต่ต้องปรับตัวใหอ้ยู่กับโรคนี้ได้ เพราะที่ผ่าน
มาเกษตรกรมีการใช้บ่อกุ้งติดต่อกันเป็นเวลานาน โดยท าการเลี้ยงกุ้งอย่างหนาแน่น ท าให้เกิดการสะสมของแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของโรคกุ้งตาย
ด่วน 

คุณดรุณรัตน์ ภิยโยดิลกชัย (รับมอบฉันทะจากกรุงเทพประกันชวีิต) สอบถามเรื่อง 1) บริษัทมีขั้นตอนในการตรวจสอบรวดเร็ว
เพียงใดในการป้องกันไม่ให้มีการใช้แรงงานที่ผิดกฏหมาย และหากมีผลผลิตที่เกิดจากการใช้แรงงานที่ผิดกฏหมาย ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะตอ้งน าไป
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ท าลายเลยหรือไม่ เพราะเห็นว่าลูกคา้ก็มีการค านึงถึงเรื่องนี้เช่นกัน 2)  ต้นทุนของราคาทูน่าที่มาจาก ราคาน้ ามันที่ลดลงจะท าให้ต้นทุนของเรือจับ
ปลาลดลงได้มากน้อยแค่ไหน และ 3) การสร้างแบรนด์ของบริษัท เมอรอ์ลอินัซ์ ส าหรับแบรนด์ของแซลมอนจะเหน็ได้เม่ือใด 

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ชี้แจงว่า 1) บริษทัให้ความส าคัญอย่างมากกับเรื่องแรงงาน โดยมี code of conduct ส่งให้กับคู่ค้าทั้งหมด ให้
รับทราบนโยบายและน าไปปฏิบัติ รวมถึงมีทีมงานเข้าไปตรวจสอบในกระบวนการให้ปฏิบัติตาม แต่ปัญหาดังกล่าวเป็นเรื่องของระดับประเทศ ซึ่ง
บริษัทก็ท างานร่วมกับภาครัฐอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประเทศไทยหลุดพน้จาก tier 3 เช่นกัน สว่นผลผลิตจากการใช้แรงงานผิดกฏหมายคงไม่ต้อง
ท าลาย เพราะหากใครท าผิด ลูกค้าก็จะไม่ซื้อสนิค้าจากบริษัทหรอืประเทศนั้นๆ ในขณะเดียวกนัภายในประเทศไทยก็ยังขายได้ เพราะประเทศที่ให้
ความส าคัญมากกับเรื่องแรงงานผิดกฏหมายก็คือ สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และญี่ปุ่น  2) ระดับราคาปลาทูน่าที่ต่ าในขณะนี้ แม้ว่าราคาน้ ามันจะ
ลดลง เรือจับปลาทูน่าส่วนใหญ่ก็ยังขาดทุน แต่เพราะจับได้ปริมาณมากจึงยังอยู่รอดได้ 3) การท าแบรนด์จะเห็นได้ในปี 2560  
 

วาระที่ 3    พิจารณาและอนุมัติงบการเงินส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และรายงานของผู้สอบบัญชี 

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมตัิงบการเงินส าหรับปีบัญชีสิ้นสดุวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และรายงานของผู้สอบบัญชี ตามที่
ปรากฏในรายงานประจ าปี 2557 ซึ่งผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้  
ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุน้ซักถามดังนี้ 

คุณเกียรติศักดิ์ จีรเธียรนาถ มีข้อสงสยัในข้อความว่า ในทางปฏิบัติแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบไม่ได้มีหน้าทีท่ี่ต้องสอบทานงบการเงิน 
เพราะเป็นหน้าที่ของผู้สอบบัญชีอิสระภายนอกในการตรวจสอบงบการเงิน ส่วนคณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ที่ก าหนดทิศทางจากคณะกรรมการ
และท างานร่วมกับผู้สอบบัญชีเท่านั้น ไม่ใช่ไปตรวจสอบผู้สอบบัญชี เพราะจะท าให้ผู้สอบบัญชีขาดความเป็นอิสระ และเห็นว่าในทางปฏิบัติ
คณะกรรมการตรวจสอบคงไม่สามารถลงไปดูรายละเอียดได้ทั้งหมด แตค่งต้องใช้กลไกที่เหมาะสมในการตรวจสอบให้เกิดความเชื่อมั่น เช่น การ
สร้างทีมงานตรวจสอบภายในที่เข้มแข็ง เป็นต้น  

คุณศักดิ์ เกี่ยวการค้า ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ขอขอบคุณผู้ถือหุน้ที่ได้ให้ความเห็นดังกล่าว แต่ส าหรับคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้ว มีหน้าทีต่ามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ก าหนด คอืพิจารณาและการสอบทานงบการเงินในแต่ละไตรมาสและงบการเงินรายปีว่ามีความ
ถูกต้องครบถ้วนเพียงพอ 

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมตังิบการเงินดังกล่าว 
 
ที่ประชุมผู้ถอืหุน้มีมติอนุมตัิงบการเงินส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้ 

เห็นด้วย 3,244,844,765 เสียง ร้อยละ 99.9053 

ไม่เห็นด้วย - เสียง                             - 

งดออกเสียง 3,077,280 เสียง                 ร้อยละ 0.0947             

รวม 3,247,922,045 เสียง ร้อยละ 100.000 

 

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2557 

ประธานฯ ได้เสนอตอ่ที่ประชุมว่า งบการเงินส าหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่ได้รับการตรวจสอบแล้วของบรษิัท ปรากฏ
ว่า บริษัทและบริษัทยอ่ยมีก าไรสุทธปิระจ าปีเท่ากับ 5,091,579,693 บาท จงึขอจัดสรรเป็นเงินปันผลเป็นจ านวนเงิน 2,570,066,468.80 บาท คิด
เป็น 50.48% ของก าไรสุทธิจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2557 แต่เนื่องจากมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2557 
ได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นจ านวนเงิน 1,377,112,594.80 บาท (อัตรา 1.20 บาทต่อหุ้น ส าหรับ 1,147,593,829 หุ้น ซึ่งเป็นจ านวน
หุ้นก่อนด าเนินการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ จาก 1.00 บาทเป็น 0.25 บาท หรือคิดเป็น 0.30 บาทต่อหุ้น เมื่อปรับมูลค่าที่ตราไว้และจ านวนหุ้นให้
สอดคล้องกับปัจจุบัน) โดยจ่ายไปแลว้เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2557 การจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้ จะคงเหลอืเท่ากับ 1,192,953,874 บาท หรือในอตัรา 
0.25 บาทต่อหุ้น ส าหรับทุนจดทะเบียนและช าระแลว้ จ านวน 4,771,815,496 หุ้น โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา 
ดังนี้ 
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รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555 ปี 2554 

1. ก าไรสุทธิ (ล้านบาท) 5,091.58 2,852.83 4,693.74 5,117.22 
2. จ านวนหุ้น     

    2.1 ณ 31 ธันวาคม 1,192,953,874 1,147,593,829 1,147,593,829 956,329,407 

    2.2 ณ 31 มกราคม 2558 (ภายหลังเปลี่ยน
มูลค่าที่ตราไว้) 

4,771,815,496    

3. รวมเงินปันผลจ่ายตอ่หุ้น (บาท:หุ้น) 0.55* 1.49 2.10 1.56 
    3.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท:หุ้น)  0.30* 0.60 1.10 0.91 

    3.2 เงินปันผลประจ าปี (บาท:หุ้น)  0.25 0.89 1.00 0.65 

4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท) 2,570.07       1,709.91 1,709.91 2,409.95 1,491.87 
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) 50.48 59.94  51.34 29.40 

 
               บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไมต่่ ากว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิในแตล่ะปี และตั้งแต่ปี 2545 เป็นต้นมา 
บริษัทมีนโยบายจะแบ่งจ่ายเงินปันผล 2 ครั้งต่อปี ดังนั้นอตัราการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานในปี 2557 ซึ่งเท่ากับ 50.48% จึงถือว่าเป็นไป
ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลตามปกติของบรษิัท  
 
               ส าหรับการจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้ ขอให้นายทะเบียนคอื บริษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นผู้ด าเนินการ โดย
ก าหนดรายชื่อผูถ้ือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวนัที่ 13 มีนาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 16 มีนาคม 2558 ซึ่งเงินปันผลจ านวน 0.15 บาทต่อหุ้น มาจากก าไรส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการ
ลงทุน จึงไม่ต้องเสียภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ดังนั้นผู้ถือหุน้ไม่สามารถขอเครดิตภาษีได ้และเงินปันผลจ านวน 0.10 บาทต่อหุ้น มาจากก าไรส่วนที่
ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งต้องเสียภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 10% คิดเป็นเงิน 0.01 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลที่ได้รับสุทธิ 0.24 บาทต่อ
หุ้น ก าหนดจ่ายเงินปันผลในวันอังคารที่ 21 เมษายน 2558  
                จากนั้นประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2557 
 
                ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2557 เป็นเงินปันผล ด้วยคะแนนเสียง
ดังนี้ 

เห็นด้วย 3,248,032,978 เสียง ร้อยละ 100.00 

ไม่เห็นด้วย - เสียง                             - 

งดออกเสียง - เสียง                                  - 

รวม 3,248,032,978 เสียง ร้อยละ 100.00 

 

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ 

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

พรบ.หลักทรพัย์และตลาดหลักทรัพยฯ์ ประกอบกับตามข้อบังคับของบริษทัข้อ 17 รวมถึงเพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี ทางฝ่ายเลขานุการ
บริษัทได้จัดให้มีการเปิดโอกาสให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพือ่เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าป ี โดยได้น าส่ง
เอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเผยแพรต่อ่ผู้ถอืหุ้นผ่านทางสือ่อิเล็กโทรนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดาวโหลดไว้ที่ Website ของ
บริษัทตั้งแตว่ันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 และก าหนดให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อกรรมการและวาระได้จนถึงวนัที ่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งเมื่อครบ
ก าหนดเวลาแล้ว พบว่าไม่มีผู้ถอืหุ้นเสนอรายชื่อกรรมการเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ดังนั้นมีกรรมการจ านวน 4 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 11 
ท่านจะต้องออกตามวาระ โดยมีรายนามดังต่อไปนี้ 
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1. นายไกรสร จันศิร ิ
2. นายฤทธิรงค์ บุญมีโชต ิ
3. นายกีรติ อสัสกุล 
4. นายราวินเดอร์ สิงห์ เกรวาล ซาบจิตต์ เอส 

 
ส าหรับกรรมการทั้ง 4 ท่าน คณะอนกุรรมการสรรหาฯ ได้แจ้งประวัตขิองแต่ละท่านไว้แล้วในหนังสอืเชิญประชมุที่จัดส่งไปให้ในหน้า 24 

ถึงหน้า 29 และเพื่อความโปร่งใสในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย ได้ขอเชิญกรรมการทั้ง 4 ท่านที่ครบก าหนดวาระและ
มาร่วมประชุมในวันนีอ้อกจากห้องประชุม  

 
จากนั้น ดร.ธรรมนูญ อานนัโทไทย ได้เรียนให้ที่ประชุมทราบว่า คณะอนุกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาประวัติและประสบการณ์ของ

กรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระทั้ง 4 คนแล้ว เห็นว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายก าหนด มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ใน
ธุรกิจ สามารถที่จะช่วยบริหารกิจการให้มีประสิทธิภาพด้วยความเรียบร้อย ดังนั้น หากให้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทตอ่อีกวาระหนึ่ง จะท าให้การ
ด าเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึงเห็นสมควรให้เสนอชือ่บุคคลทั้ง 4 ท่าน ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น เพื่อเลือกตั้งกรรมการที่ออกตาม
วาระในปี 2558 จ านวน 4 ท่าน กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง่ อย่างไรก็ตามเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการพิจารณา ท่านกรรมการทั้ง 
4 ท่าน ได้งดออกเสียงในการเลือกตั้งตนเองเป็นกรรมการ  

 
               จากนั้นประธานฯ ขอให้ทีป่ระชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการ โดยพจิารณาแยกเป็นแต่ละท่าน ดังนี ้

1. ขอให้ผู้ถอืหุน้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง นายไกรสร จันศิริ กลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งจ านวนหุ้นที่ใช้ในการออกเสียง
ลงคะแนนให ้ นายไกรสร จันศริิ ด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง เท่ากับ จ านวนหุ้นที่มาประชุมทั้งสิ้นหกัออกด้วยจ านวนหุน้ของนายไกรสร 
จันศิริ จ านวน 454,134,720 หุ้น ซึ่งคงเหลือเท่ากับ 2,793,905,260 หุ้น  

โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติให ้นายไกรสร จันศริิ เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งดังนี้ 

เห็นด้วย 2,677,008,302 เสียง ร้อยละ 95.8160 

ไม่เห็นด้วย 116,896,958 เสียง                     ร้อยละ 4.1840 

งดออกเสียง - เสียง                                  - 

รวม 2,793,905,260 เสียง ร้อยละ 100.0000 

 
2. ขอให้ผู้ถอืหุน้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ กลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งจ านวนหุ้นที่ใช้ในการออก

เสียงลงคะแนนให้นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ ด ารงต าแหน่งกรรมการตอ่อีกวาระหนึ่งเท่ากับ จ านวนหุ้นที่มาประชุมทั้งสิ้นหักออกดว้ยจ านวนหุ้นของ
นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ จ านวน 63,442,980 หุ้น ซึ่งคงเหลือเท่ากับ 3,184,597,000 หุ้น  

โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติให ้นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งดังนี้ 

เห็นด้วย 3,097,924,800 เสียง ร้อยละ 97.2784 

ไม่เห็นด้วย 86,672,200 เสียง                     ร้อยละ 2.7216 

งดออกเสียง - เสียง                                  - 

รวม 3,184,597,000 เสียง ร้อยละ 100.0000 

 
                3. ขอให้ผู้ถอืหุน้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง นายกีรติ อสัสกุล กลับเข้ามาเป็นกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง ซึ่งจ านวนหุ้นที่ใช้ในการออก
เสียงลงคะแนนให้นายกีรติ อัสสกุล ด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่งเท่ากับ จ านวนหุ้นที่มาประชุมทั้งสิ้นหักออกด้วยจ านวนหุน้ของนายกรีติ 
อัสสกุล จ านวน - หุ้น ซึ่งคงเหลือเท่ากับ 3,248,039,980 หุ้น  
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โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติให้ นายกรีติ อัสสกุล เป็นกรรมการอีกวาระหนึง่ดังนี้ 

เห็นด้วย 3,248,039,180 เสียง ร้อยละ 100.00 

ไม่เห็นด้วย 800 เสียง                                  - 

งดออกเสียง - เสียง                                  - 

รวม 3,248,039,980 เสียง ร้อยละ 100.00 

   
               4. ขอให้ผู้ถอืหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง นายราวินเดอร์ สิงห์ เกรวาล ซาบจิตต์ เอส กลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งจ านวนหุ้น
ที่ใช้ในการออกเสียงลงคะแนนให้ นายราวินเดอร์ สิงห์ เกรวาล ซาบจิตต์ เอส ด ารงต าแหน่งกรรมการตอ่อีกวาระหนึ่งเท่ากับ จ านวนหุ้นที่มาประชุม
ทั้งสิ้นหักออกด้วยจ านวนหุ้นของนายราวินเดอร์ สิงห์ เกรวาล ซาบจิตต์ เอส จ านวน - หุ้น ซึ่งคงเหลือเท่ากับ 3,248,039,980 หุ้น  

 
โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติให้ นายราวินเดอร์ สิงห์ เกรวาล ซาบจิตต์ เอส เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งดังนี้ 

เห็นด้วย 3,093,785,122 เสียง ร้อยละ 95.2508 

ไม่เห็นด้วย 154,254,858 เสียง                     ร้อยละ 4.7492 

งดออกเสียง - เสียง                                  - 

รวม 3,248,039,980 เสียง ร้อยละ 100.00 

               
ดังนั้น ที่ประชุมผูถ้ือหุน้มีมติอนุมัติแตง่ตั้งกรรมการตามที่เสนอมาด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนั้นกรรมการของบริษัทจึงมีรายนามดังนี้ 

1. นายไกรสร จันศิร ิ  
2.  นายเชง นิรุตตินานนท ์  
3. นายชวน ตั้งจันสิร ิ  
4. นายธีรพงศ ์ จันศิร ิ  
5. นายฤทธิรงค์            บุญมีโชติ  
6. นายทาเคฮิโกะ คาคิอูช ิ  
7. นายชาน ชู ชง  
8. นายราวินเดอร์ สิงห ์ เกรเวล ซาบจิตต์ เอส  
9. นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า กรรมการอิสระ 
10. ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย กรรมการอิสระ 
11. นายกีรต ิ อัสสกุล กรรมการอิสระ 

 

วาระที่ 6      พิจารณาและอนุมัติการเพ่ิมเติมจ านวนกรรมการจาก 11 คนเป็น 12 คน และเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่ 

ประธานฯ ได้ขอให้ดร.ธรรมนูญ อานนัโทไทย ประธานอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้  
 ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย ประธานอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากในปีที่ผ่านมา ได้มี

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบลาออกจ านวน 2 คน ได้แก่ นายกิต ิปิลันธนดิลก และพล.ต.ต.ประชา อนเุคราะห์ดิลก จึงท าให้ปัจจุบันบริษัทมี
จ านวนกรรมการอิสระ 3 คน และกรรมการตรวจสอบ 2 คน ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในเรื่องสัดส่วนของกรรมการอสิระที่ก าหนดให้บริษัท
ต้องมีจ านวนกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด และมีจ านวนกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 3 คน ตามแนวทางการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดี คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงขอเสนอให้ นายนาถ ลิ่วเจริญ ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มี
ประสบการณ์ทางด้านบริหารธุรกิจและเทคโนโลยสีารสนเทศ  เป็นกรรมการเพิ่มเติมอีก 1 คน ในต าแหน่งกรรมการอิสระ โดยรายละเอยีดของบุคคล
ที่ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการเข้าใหม่เกี่ยวกับอายุ สัดสว่นการถอืหุ้นในบริษทั วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ท างาน และอืน่ๆ ปรากฎตามรายละเอียด
ประกอบวาระการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ในหน้า 26-27 

 
ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุน้ซักถามดังนี้ 
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คุณวีระ ไชยมโนวงศ์ ขอสอบถาม ดร.ธรรมนูญ ดังนี้ ตามที่ว่ามีกรรมการลาออกไป 2 ท่านในปี 2557 นั้นมีแต่งตั้งใครแทนแล้วหรอืไม ่
ขอให้ชว่ยสรุปจ านวนกรรมการอีกครัง้เพื่อความเข้าใจ 

ดร.ธรรมนูญ ชี้แจงว่า กรรมการทั้งสองท่านที่ลาออกไปนั้นเนื่องจากเหตผุลด้านสุขภาพ และหลังจากที่ทั้ง 2 ท่านลาออกไป ท าให้
กรรมการทั้งคณะมีจ านวนคงเหลือ 11 ท่าน และในวันนี้ ทางคณะกรรมการจึงขอเสนอผูถ้ือหุน้ให้มีมติเพิ่มจ านวนกรรมการอีก 1 ท่าน รวมเป็น 12 
ท่าน ซึ่งเห็นว่าเพียงพอในขณะนี้ 

คุณวีระ ไชยมโนวงศ์ สอบถามเพิ่มเติมว่า ตามที่ทราบอยู่แล้วว่ากรรมการอิสระนัน้มีวาระ 3 ปี แต่ก็ได้ยินมาอีกว่ากรรมการอิสระไม่
ควรมีวาระตอ่เนื่องเกิน 3 วาระนัน้ อยากทราบว่าบริษัทมีนโยบายในเรื่องนี้เป็นอย่างไร 

ดร.ธรรมนูญ ชี้แจงว่า การระบุว่ากรรมการอิสระตอ้งไม่เกิน 3 วาระนัน้ยงัไม่ได้ก าหนดเป็นบทบัญญัติไว้ในกฏหมายหรือกฏระเบียบ
ใดๆ เพียงแต่ทางตลาดหลักทรัพย์ฯ มีข้อเสนอแนะในทางปฏิบัติเท่านั้น แต่เรียนให้ทราบว่าบรษิัทจดทะเบียนทัง้หมดในตลาดฯ ก็ยังไม่ได้ก าหนดข้อ
ดังกล่าวไว้  

คุณเกียรติศักดิ์ จีรเธียรนาถ อยากขอให้บริษัทไม่จ าเป็นต้องปฏิบัติตามขอ้ก าหนดของตลาดหลักทรัพย์เสมอไป หากเรื่องใดที่สามารถ
เป็นผู้น าและท าได้ดีกว่ามาตรฐานก็ควรปฏิบัติ และเห็นว่าจ านวนกรรมการควรจะลดน้อยลงหรือไม่  

ดร.ธรรมนูญ รับไปพิจารณาในคณะอนุกรรมการสรรหาฯ ต่อไป และขอยืนยันว่าจ านวนกรรมการในปัจจุบันนั้นมีความเหมาะสมเมื่อ
เทียบกับขนาดของบริษัทในปัจจุบัน 

คุณธนประเสริฐ  ภมรไพโรจน ์สอบถามว่า มีข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรที่ว่าทางส านักงาน กลต.ได้มีการออกข้อก าหนดเรื่องอายุกรรมการ
ไม่ควรเกิน 70 ปี เพราะหากกรรมการท่านใดที่อายุเกินก็สมควรให้ด ารงต าแหน่งเป็นที่ปรึกษาแทนน่าจะดีกว่า เนื่องจากมีความเป็นห่วงเรื่องสุขภาพ 
ดร.ธรรมนูญ ชี้แจงว่า ไม่มีการก าหนดเรื่องอายุกรรมการไม่ควรเกิน 70 ปีและคงเป็นไปไม่ได้ที่จะเป็นข้อก าหนดของส านักงาน กลต. เนื่องจากเรื่อง
การก าหนดคุณสมบัติดังกล่าวเป็นเรื่องกฏหมายมหาชน ของกระทรวงพาณิชย์  
 
                ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมตัิการเพิ่มเติมจ านวนกรรมการจาก 11 คนเป็น 12 คน และเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่ ด้วย
คะแนนเสียงข้างมากดังนี้ 

เห็นด้วย 3,248,090,039 เสียง ร้อยละ 99.9997 

ไม่เห็นด้วย 2,800 เสียง                     ร้อยละ 0.0001 

งดออกเสียง 8,100 เสียง                     ร้อยละ 0.0002                 

รวม 3,248,100,939 เสียง ร้อยละ 100.0000 

 

วาระที่ 7      พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2558 

ประธานฯ ได้ขอให้ดร.ธรรมนูญ อานนัโทไทย ประธานอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้  
ดร.ธรรมนูญ อานนัโทไทย ประธานอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ชี้แจงตอ่ที่ประชุมว่า ตามทีค่ณะอนุกรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทนได้เสนอคณะกรรมการในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 เพื่อพิจารณาค่าตอบแทน
ของกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2557 โดยค านึงถึงความรับผดิชอบและการปฎิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ และเปรียบเทียบจากการ
จ่ายค่าตอบแทนกรรมการเฉลี่ยจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมทัง้พิจารณาจากผลการด าเนินงานของบริษัท เสนอให้ค่าตอบแทนที่เป็นตวั
เงินแก่กรรมการและกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2558 เท่าเดิม และและขอเพิ่มค่าตอบแทนอืน่ได้แก่ วงเงินประกันคุ้มครองสุขภาพไม่เกิน 700,000 
บาทต่อปีเฉพาะกรรมการที่มีถิ่นพ านกัในประเทศไทย ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 

1. ค่าตอบแทนในรูปของเบี้ยประชุมส าหรับกรรมการทุกท่านเป็นจ านวนเงิน 15,000 บาทต่อครั้งที่เข้าประชมุ ยกเว้นประธาน
กรรมการ จะเท่ากับ 30,000 บาท ต่อครั้งที่เข้าประชุม 

2.  ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนๆ ละ 25,000 บาท ยกเว้นประธานกรรมการ จะเท่ากับ 50,000 บาท 
3.  ค่าตอบแทนกรรมการอิสระรายเดือนๆ ละ 25,000 บาท  
4.  ค่าตอบแทนส าหรับประธานกรรมการตรวจสอบรายเดือนๆ ละ 50,000 บาท 
5.  ค่าตอบแทนส าหรับกรรมการตรวจสอบรายเดือนๆ ละ 25,000 บาท 
6.  ค่าตอบแทนส าหรับประธานอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ปีละ 240,000 บาท  
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7. ค่าตอบแทนส าหรับอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่เป็นกรรมการอิสระ ปีละ 120,000 บาท  
8. ค่าตอบแทนส าหรับอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่เป็นกรรมการบริหาร ปีละ 80,000 บาท  
9. ค่าตอบแทนส าหรับประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ปีละ 240,000 บาท  
10. ค่าตอบแทนส าหรับอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงที่เป็นกรรมการอิสระ ปีละ 120,000 บาท 
11. ค่าตอบแทนส าหรับอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงที่เป็นกรรมการบริหาร ปีละ 80,000 บาท  
12. วงเงินประกันคุ้มครองสุขภาพไม่เกิน 700,000 บาทต่อปี เฉพาะกรรมการที่มีถิ่นพ านักในประเทศไทย 
 
นอกจากนี้เพื่อความสะดวกในการโอนเงินไปยังต่างประเทศให้กับกรรมการชาวต่างชาติทั้ง 2 ท่าน จึงขอให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

รายเดือนๆ ละ 25,000 บาทและค่าเบี้ยประชุมตอ่ครั้งที่เข้าร่วมประชุมรวมกันเป็นรายปี 
 
ที่ประชุมผู้ถอืหุน้มีมติอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2558 ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ

หุ้นที่มาประชุมและมีสิทธอิอกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

เห็นด้วย 3,248,167,575 เสียง ร้อยละ 100.00 

ไม่เห็นด้วย - เสียง                     - 

งดออกเสียง - เสียง                     - 

รวม 3,248,167,575 เสียง ร้อยละ 100.00 

 
วาระที่ 8 พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2558 

ประธานฯ ได้ขอให้คุณศักดิ์ เกี่ยวการค้า ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้  
คุณศักดิ์ เกี่ยวการค้า ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้เรียนให้ที่ประชุมทราบว่า จากการท างานร่วมกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท

ส านักงาน อีวาย จ ากัด ตลอดทั้งปีที่ผ่านมาแล้วนั้น พบว่าทางส านักงานมีทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ในการท างาน โดยสามารถประสานงาน
การท างานร่วมกับบริษัทได้เป็นอย่างดี ดังนั้นจึงขอเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัทส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของ
บริษัทประจ าปี 2558 ต่อไปเหมือนเดิม ดังรายชื่อต่อไปนี ้

1. นายโสภณ        เพิ่มศิริวัลลภ                 CPA # 3182   หรือ 
2. นางสาวรุ้งนภา   เลิศสุวรรณกุล             CPA # 3516   หรือ 
3. นางสาวพิมพ์ใจ   มานิตขจรกิจ                CPA # 4521   หรือ 
4. นางสาวรสพร      เดชอาคม                   CPA # 5659   หรือ 
5. นางสาวสุมนา      พันธ์พงษ์สานนท์          CPA # 5872 

                และขอเสนอให้ค่าสอบบัญชีส าหรับงบการเงินประจ าปี 2558 เท่ากับ 1,526,000 บาท เพิ่มขึ้น 100,000 บาทจากปีก่อน และค่าสอบ
ทานส าหรับงบการเงินรายไตรมาสรวม 3 ไตรมาส เท่ากับ 845,000 บาท เพิ่มขึ้น 80,000 บาทจากปีก่อน และค่าสอบบัญชีตามบัตรส่งเสริมการ
ลงทุน จ านวน 1 ฉบับ เท่ากับ 80,000 บาท ซึ่งเท่ากับปีก่อน ส าหรับค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากปริมาณงานเพิ่มขึ้นจากการที่บริษัทเข้าลงทุนใน
บริษัท คิงออสการ์ และเมอร์อลอิันซ์ ซึ่งต้องน าผลการด าเนินงานมา consolidate ในงบการเงินรวม อยา่งไรก็ตามคณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาแล้วเห็นว่า ค่าสอบบัญชียงัคงอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม รวมถงึผู้สอบบัญชีตามรายชือ่ข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรอืส่วนได้เสียกับบริษัท 
บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวขอ้งกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบ
การเงินของบริษัท 
 
ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุน้ซักถามดังนี้ 

คุณเกียรติศักดิ์ จีรเธียรนาถ สอบถามว่า ในแต่ละปี คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีกับที่อื่นหรอืไม่  
คุณศักดิ์ เกี่ยวการค้า ชี้แจงว่า คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีประกอบกับผลการปฏิบัติงาน รวมถึง

เทียบเคียงค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ท่ีมีขนาดใกล้เคียงกัน  
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คุณธนประเสริฐ  ภมรไพโรจน์ อยากเสนอใหน้ าตารางการเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีส าหรับปีปัจจุบันและปีก่อน มาเป็นส่วนของวาระการ
ประชุมของหนังสือเชิญประชุมในหน้า 6 มากกว่าไปเป็นเอกสารประกอบในหน้า 29-30  

เลขานุการบริษัท ชี้แจงว่า เนื่องจากข้อมูลที่น าเสนอมีจ านวนมาก จึงน าตารางการเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี 5 ปีย้อนหลังไปไว้ใน
ด้านหลังของหนังสือเชิญประชุมในส่วนของเอกสารแนบท้าย แต่ทั้งนี้ก็ได้ระบุจ านวนหน้าไว้ให้สามารถเปิดดูได้อย่างชัดเจน ในขณะที่ส่วนข้อมูลใน
หน้า 6 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ก็ได้แสดงตัวเลขค่าสอบบัญชีที่น าเสนอในปีปัจจุบันโดยเทียบว่าเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือเท่ากับปี
ก่อนไว้แล้วเชน่กัน แตอ่ย่างไรก็ตามจะขอรับข้อคิดเห็นไปปรับปรุงข้อความให้ชัดเจนต่อไป 
 

จากนั้นประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมตัิแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชี 
                ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมตอินุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2558 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้ 

เห็นด้วย 3,248,168,790 เสียง ร้อยละ 100.00 

ไม่เห็นด้วย - เสียง                     - 

งดออกเสียง - เสียง                     - 

รวม 3,248,168,790 เสียง ร้อยละ 100.00 

 

วาระที่ 9     พิจารณาและอนุมัติการเพ่ิมวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทและ/บริษัทย่อย และเพิ่มอ านาจด าเนินการในการ

กระท าการแทนบริษัทให้แก่กรรมการผู้มีอ านาจ 

 สืบเนื่องจากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2557 วาระที่ 8 ได้พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของ
บริษัทและ/หรือบรษิัทยอ่ย และเพิม่อ านาจด าเนินการในการกระท าการแทนบริษัทให้แก่กรรมการผู้มีอ านาจ อันเนื่องมาจากการเสนอขายหุ้นกู้
ภายในวงเงินไม่เกิน 25,000 ล้านบาท หรือ เงินสกุลอื่นในวงเงินเทียบเท่านั้น ณ ปัจจุบัน ทางบริษัทได้มีการออกหุ้นกู้แลว้จ านวน 16,200 ล้านบาท 
โดยจ าแนกรายละเอียดได้ดังนี ้

# 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 

# 5/2557 1,000 4.21% 9 ต.ค. 57 9 ต.ค. 64 

# 6/2557 3,500 4.58% 9 ต.ค. 57 9 ต.ค. 67 

 

แต่เนื่องจากบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยยังคงมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากธุรกิจปัจจุบัน รวมถึงมีโอกาสจากการเข้าซื้อกิจการเพื่อ
ขยายตลาดไปยังตลาดโลกต่อไป ท าให้ทางบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยมีความจ าเป็นในการใช้วงเงินการออกหุ้นกู้มากขึ้นเพื่อความคล่องตัวในการ
บริหารทางการเงินของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยต่อไป ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท
และ/หรือบริษัทย่อยจากปัจจุบันภายในวงเงินจ านวนไม่เกิน 25,000 ล้านบาท เป็น ภายในวงเงินจ านวนไม่เกิน 40,000 ล้านบาท หรือ เงินสกุลอื่นใน
วงเงินเทียบเท่า โดยเสนอขายแก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนสถาบันทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยจะออกและเสนอขายเป็นชุดเดียวหรือหลายชุด และจะออกและเสนอขายในคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได้  

วัตถุประสงค์ของการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อช่วยในการบริหารความเสี่ยงทางการเงินและควบคุมต้นทุนเงินกู้ในสภาวะที่อัตรา
ดอกเบี้ยก าลังสูงขึ้น ตลอดจนสามารถรองรับการใช้เงินในระยะยาวเพื่อสนับสนุนการขยายตัวในอนาคต  และขอให้ที่ประชุมควรอนุมัติการมอบ
อ านาจให้ นายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายยอร์ก ไอรัล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน เป็นผู้รับมอบอ านาจ และมีอ านาจ
ด าเนินการแทนบริษัทดังต่อไปนี้ 
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  (1) ก าหนด เปลี่ยนแปลง แก้ไข ยกเลิก ลดหรือเพิ่ม และไถถ่อน ชนิด ประเภท รายละเอียดของหุน้กู้ที่ออก ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จ ากัด
เฉพาะ) ข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผูถ้ือหุน้กู ้จ านวนหุน้กู ้อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาจองซื้อ หลักประกันหรอืการค้ าประกนั 
ค ารับรองและค ารับประกนั เง่ือนไขทางการเงิน ค าจ ากัดความ วิธีการเสนอขายและการจัดสรรหุ้นกู้   

 (2) ก าหนดให้ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิหรือไม่มีสิทธิขอให้บริษทัไถถ่อนหุ้นกู้ก่อนครบก าหนด (Put Option) และ/หรือ บริษัทฯ อาจมีหรือไม่มีสิทธิ
ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบก าหนด (Call Option)  

 (3) การแต่งตั้งผู้จัดจ าหน่ายหุ้นกู้หรือผู้จัดการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่ายหุ้นกู้ นายทะเบียนหุ้นกู้ และ/หรือ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 
(ถ้ามี) รวมถึง การน าหุ้นกู้ดังกล่าวไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรือ ตลาดรอง
แห่งใดๆ  
  (4) เจรจาต่อรอง จัดท า ตกลง ลงนาม และส่งมอบซึ่งสัญญาและเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว และ 
  (5) การเข้าท าธุรกรรมอนุพันธ์ทางการเงิน และ/หรือ สัญญาใดๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อวตัถุประสงค์ในการป้องกันความเสี่ยงของบริษัทที่เกิด
จากการออกหุ้นกู้และการเสนอขายหุน้กู้ รวมถึงและไม่จ ากัดเพียงการเปลี่ยนแปลงแก้ไข ตอ่อายุสัญญา ลดอายุสัญญา หรือ ยกเลิกสัญญาอนพุันธ์
ทางการเงิน และ/หรือ สัญญาใดๆ ท่ีเกี่ยวข้องดังกล่าว  
  (6) ด าเนินการอื่นใดที่ผู้ได้รับมอบอ านาจดังกล่าวข้างต้นพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความจ าเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้
ดังกล่าว 
  ทั้งนี้ ในกรณีที่นายธีรพงศ์ จันศิริ และนายยอร์ก ไอรัลได้ใชอ้ านาจด าเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย ดังปรากฎในข้อ (1) ถึงข้อ (6) 
ข้างต้นแล้ว ให้กรรมการสองท่าน สามารถร่วมกันลงนาม พรอ้มประทับตราบริษัท เพื่อลงนามเอกสาร หรือ สัญญา หรือ เอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับ
การด าเนินการข้างต้นตามข้อ (1) ถึง (6) เพื่อให้การด าเนินการต่างๆ ลุล่วงตามวัตถุประสงค์ข้างต้น 
 
ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุน้ซักถามดังนี้ 

คุณวีระ ไชยมโนวงศ์ สอบถามว่า บริษัทได้มีเปรียบเทียบหรือไม่ส าหรับการออกหุน้กู้ในสกุลเงินบาทหรอืเงินต่างประเทศ ซึ่งสกุล
ต่างประเทศน่าจะมีอัตราดอกเบี้ยที่ถกูกว่า และยังเหมาะสมต่อการลงทุนในประเทศนั้นๆ  

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ชี้แจงให้ผูถ้ือหุน้มั่นใจได้ว่า บริษัทมีการเน้นเรื่องการบริหารจัดการทางการเงินและมีการเปรียบเทียบต้นทุนทางการที่
เหมาะสมอยู่แล้ว ดังนั้นการตัดสินใจออกหุ้นกู้ในสกุลเงินใดก็หมายถึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดแล้ว  

 
จากนั้นประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกูข้องบริษัทและ/บริษัทยอ่ย และเพิ่มอ านาจ

ด าเนินการในการกระท าการแทนบรษิัทให้แก่กรรมการผู้มอี านาจ 
            ส าหรับวาระนี้ ตอ้งใช้คะแนนเสียงเกินกว่าสามในสี่ของจ านวนเสยีงทั้งหมดของผู้ถือหุน้ซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
                ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมตอินุมัติการเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบรษิัทและ/บรษิัทยอ่ย และเพิ่มอ านาจด าเนินการใรการ
กระท าการแทนบริษัทให้แก่กรรมการผู้มีอ านาจ ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน ดังนี ้

เห็นด้วย 3,224,240,364 เสียง ร้อยละ 99.2634 

ไม่เห็นด้วย 23,920,426 เสียง                     ร้อยละ 0.7364 

งดออกเสียง 8,000 เสียง                     ร้อยละ 0.0002 

รวม 3,248,168,790 เสียง ร้อยละ 100.0000 

 

วาระที่ 10     พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 9,046,126 บาท จากเดิม 1,202,000,000 บาท เป็น 

1,192,953,874 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้จัดสรรจ านวน 36,184,504 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท และการแก้ไข

เพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 
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ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทฯ จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดัง
รายละเอียดที่จะปรากฏในวาระที่ 11 โดยที่บริษัทฯ ยังมีทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจ าหน่ายเหลืออยู่ ซึ่งภายใต้บทบัญญัติมาตรา 136 แห่ง
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ก าหนดว่าบริษัทจะเพิ่มทุนจากจ านวนที่จดทะเบียนไว้แล้วโดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้นได้เมื่อหุ้น
ทั้งหมดของบริษัทได้ออกจ าหน่ายและรับช าระราคาครบถ้วนแล้ว 

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนดไว้ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ ลดทุนจดทะเบียน
จ านวน 9,046,126 บาท จาก 1,202,000,000 บาท เป็น 1,192,953,874 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้จัดสรรจ านวน 36,184,504 หุ้น มูลค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท  

นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ข้างต้น จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติม
หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน ทั้งนี้ โดยให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายในการจดทะเบียน
แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค าเพื่อให้เป็นไปตามค าสั่งขอ งนาย
ทะเบียน 

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จ านวน 1,192,953,874 บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสองล้านเก้าแสนห้าหมื่น
สามพันแปดร้อยเจ็ดสิบสี่บาทถ้วน) 

 แบ่งออกเป็น 4,771,815,496 หุ้น (สี่พันเจ็ดรอ้ยเจ็ดสิบเอ็ดล้านแปดแสนหนึ่งหมื่น
ห้าพันสี่รอ้ยเก้าสิบหกหุ้น) 

 มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท (ยี่สิบห้าสตางค์) 
 โดยแบ่งออกเป็น   
 หุ้นสามัญ 4,771,815,496 หุ้น (สี่พันเจ็ดรอ้ยเจ็ดสิบเอ็ดล้านแปดแสนหนึ่งหมื่น

ห้าพันสี่รอ้ยเก้าสิบหกหุ้น) 
 หุ้นบุริมสิทธ ิ -   หุ้น ( - ) 

 
จากนั้นประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ 

ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่ประธานฯ ได้เสนอ 
 
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 9,046,126 บาท จากเดิม 1,202,000,000 บาท 

เป็น 1,192,953,874 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้จัดสรรจ านวน 36,184,504 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ ด้วย
คะแนนเสียงดังนี้  

เห็นด้วย 3,248,162,814 เสียง ร้อยละ 99.9998 

ไม่เห็นด้วย - - 

งดออกเสียง 8,000 เสียง ร้อยละ 0.0002 

รวม 3,248,170,814 เสียง ร้อยละ 100.0000 

 

วาระที่ 11   พิจารณาและอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 300,000,000 บาท จาก 1,192,953,874 บาท เป็น 1,492,953,874 

บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 1,200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท และการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือ

บริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 

ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทฯ จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุน้พิจารณาอนุมัติการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนจ านวนไม่เกิน 1,200,000,000 หุ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ไดร้ับเงินเพิ่มทุนจ านวน 400,000,000 ดอลล่าร์สหรัฐ (หรือเท่ากับประมาณ 
13,200,000,000 บาท) ดังรายละเอียดที่จะปรากฏในวาระที่ 12 ดังนั้น จึงเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถอืหุน้พิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ เพิ่มทุนจด
ทะเบียนจ านวน 300,000,000 บาท จาก 1,192,953,874 บาท เป็น 1,492,953,874 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 1,200,000,000 หุ้น 
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท  
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นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ข้างต้น จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติการแก้ไข
เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน ทั้งนี้ โดยให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายในการจด
ทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค าเพื่อให้เป็นไปตามค าสั่ง
ของนายทะเบียน 

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จ านวน 1,492,953,874 บาท (หนึ่งพันสี่รอ้ยเก้าสิบสองล้านเก้าแสนห้าหมื่นสาม
พันแปดร้อยเจ็ดสิบสี่บาทถ้วน) 

 แบ่งออกเป็น 5,971,815,496 หุ้น (ห้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านแปดแสนหนึ่งหมื่น
ห้าพันสี่รอ้ยเก้าสิบหกหุ้น) 

 มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท (ยี่สิบห้าสตางค์) 
 โดยแบ่งออกเป็น 

 
  

 หุ้นสามัญ 5,971,815,496 หุ้น (ห้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านแปดแสนหนึ่งหมื่น
ห้าพันสี่รอ้ยเก้าสิบหกหุ้น) 

 หุ้นบุริมสิทธ ิ -   หุ้น ( - ) 
 

จากนั้นประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ 
ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่ประธานฯ ได้เสนอ 

 
ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุน้ซักถามดังนี้ 

คุณวีระ ไชยมโนวงศ์ สอบถามว่า ส าหรับวาระเรือ่งการเพิ่มทุนนี้ เห็นวา่ผู้ถือหุ้นควรได้รับทราบจุดประสงค์ของการเพิ่มทุนซึ่งข้อมูล
ดังกล่าวกลับไปปรากฏอยู่ในวาระที่ 12 ถัดไป จึงท าให้ยากที่จะอนุมัติในวาระ 11 นี้ ประกอบกับข้อมูลในวาระที่ 12 เรื่องการออกและเสนอขายหุน้
สามัญเพิ่มทุนนั้น ก็ยังไม่มีความเข้าใจในรายละเอียดมากนักว่าสิทธิของผูถ้ือหุ้นเดิมในหลักการ PPO (Preferential Public Offering) จะแตกต่าง
จาก RO (Right Offering) อย่างไร ประกอบกับสัดสว่นของการได้สิทธิและราคาก็ยังไม่รู้ล่วงหน้าด้วย จึงยังไม่มีความแน่ใจในวาระนี้ 

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ชี้แจงว่า ในวาระที ่11 นี้เป็นเพียงการขอเพิ่มทุนจดทะเบียนไว้กอ่นแตย่ังไม่ได้ออกหุ้นและเสนอขายหุ้น ซึ่งจะอยู่ใน
วาระที่ 12 อย่างไรก็ตามวัตถุประสงคห์ลักของการเพิ่มทุนครั้งคือ เพื่อน าเงินเพิ่มทุนไปซื้อกิจการ บัมเบิ้ลบี ตามที่ทุกท่านทราบอยู่แล้ว หากเราไม่ใช้
การเพิ่มทุนในครั้งนี้ ก็จะท าให้อตัราส่วนหนี้สินต่อทนุสูงขึ้นไปในระดับ 1.7 เท่า ซึ่งหากบริษัทสามารถระดมทุนได้ 400 ล้านดอลล่าร์สหรัฐหรือ
ประมาณ 13,200 ล้านบาทแล้ว ก็จะท าให้อัตราหนี้สนิตอ่ทุนลดลงมาที่ระดับ 1.1 - 1.2 เท่า เป็นปกติเท่ากับอัตราหนี้สินต่อทนุที่ผ่านมา  ส่วนการ
เสนอขายแบบ PPO ก็ไม่ต่างจาก RO คือผู้ถอืหุ้นเดิมก็มีสิทธิตามเดิม เพียงแต่ขอ้แตกต่างเป็นไปในเรื่องของกฏหมายส าหรับผู้ถือหุ้นต่างชาติของ
บางประเทศเท่านั้น  

คุณวีระ ไชยมโนวงศ์ สอบถามเพิ่มเติมว่า จากจ านวนหุ้นเพิ่มทุน 1,200 ล้านหุ้น และจ านวนเงินที่ตอ้งการระดมทุน 400 ล้านดอลล่าร์
สหรัฐนั้น บรษิัทก็น่าจะก าหนดราคาได้แล้วไม่ใช่หรือ  

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ชี้แจงว่า ณ ตอนนี้สิ่งที่ชัดเจนคือบรษิัทตอ้งการระดมทนุ 400 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ ส่วนจ านวนหุ้นเป็นเพียงการออก
หุ้นเผื่อไว้เพื่อให้เกิดความยืดหยุน่ในการจัดการเท่านั้น อาจไม่ได้มีการขายหุ้นทั้งหมดก็เป็นไปได้ และบริษัทกเ็ชื่อว่าน่าจะขายหุ้นเป็นจ านวนไม่เกิน 
1,200 ล้านหุ้นอย่างแน่นอน  

คุณวีระ ไชยมโนวงศ์ สอบถามเพิ่มเติมว่า ตามที่ทราบว่าการเข้าซื้อกิจการนั้นยังไม่เสร็จเรียบร้อย และอาจเสร็จสิ้นในปลายปี 2558 
ดังนั้นจะเห็นได้ว่า ในเม่ือเหตุการณ์ยังไม่แน่นอน แต่บรษิัทจะไปด าเนินการเพิ่มทุนก่อน หรือบรษิัทมีความชัดเจนแล้วว่าจะสามารถซือ้กิจการ
ดังกล่าวได้แน่นอนจึงขอเพิ่มทุน แลว้หากว่าเกิดกรณีที่บริษัทไม่ได้รับการอนุมัติจากต่างประเทศให้ซื้อกิจการดังกล่าว แต่บริษัทได้เพิ่มทุนไปแล้ว จะ
มีผลกระทบเกิดขึ้นอย่างไร 

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ชี้แจงว่า เนื่องจากการด าเนินการเรื่องเพิ่มทุนแบบ PPO นั้นต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร โดยคาดว่าบริษัทจะได้รับ
เงินเพิ่มทุนประมาณเดือนกรกฏาคม 2558 ดังนั้นหากบริษัทไม่ด าเนินการเรื่องเพิ่มทุนก่อน ก็อาจท าให้ไม่ทันเวลาในการจ่ายซื้อกิจการ  
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 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 300,000,000 บาท จาก 1,192,953,874 บาท 
เป็น 1,492,953,874 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 1,200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ ด้วย
คะแนนเสียงดังนี้ 

เห็นด้วย 3,236,806,894 เสียง ร้อยละ 99.6501 

ไม่เห็นด้วย 11,355,920 เสียง ร้อยละ 0.3496 

งดออกเสียง 8,000 เสียง ร้อยละ 0.0002 

รวม 3,248,170,814 เสียง ร้อยละ 100.0000 

 

วาระที่ 12    พิจารณาและอนุมัติการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้บริษัทฯ ได้รับเงินเพิ่มทุนจ านวนประมาณ 400,000,000 ดอลล่าร์สหรัฐ (หรือเท่ากับ
ประมาณ 13,200,000,000 บาท) จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 
1,200,000,000 หุ้น โดยที่จ านวนหุ้นสุดท้ายที่บริษัทฯ จะเสนอขาย จะขึ้นอยู่กับการก าหนดราคาดังที่ระบุไว้ด้านล่าง โดยที่บริษัทฯ จะออกและเสนอ
ขายหุ้นในจ านวนเพียงเท่าที่ท าให้บริษัทฯ ได้รับเงินเพิ่มทุนเป็นจ านวนเพียงพอตามวัตถุประสงค์ข้างต้น และบริษัทฯ จะไม่เสนอขายหรือจัดสรรหุ้น
ในส่วนที่เหลือในการเสนอขายครั้งนี้อีก หากบริษัทฯ ได้รับเงินเพิ่มทุนในจ านวนที่เพียงพอตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้ รายละเอียดของการ
เสนอขายและจัดสรรหุ้นดังกล่าว เป็นดังนี้ 

(1) การเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 1,200,000,000 หุ้น ให้กับประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะเจาะจงซึ่งเป็นผู้ถือ
หุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น ดังนี้ 
(ก) เสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 1,200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้น

เดิมของบริษัทฯ ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นซึ่งมีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่จะได้ก าหนดต่อไป
โดยคณะกรรมการของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายถืออยู่ (Preferential Public Offering) 
(“การเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะเจาะจง ”) ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 

40/2557 เรื่อง การจ าหน่ายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้นและใบส าคัญแสดงสิทธิของบริษัทที่ออกตราสารทุน ลง
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 โดยคณะกรรมการของบริษัทฯ จะก าหนดอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิมต่อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะมี
การเสนอขายและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ดังกล่าวต่อไป ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมดังกล่าวอาจจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน
ตามสิทธิที่ได้รับการจัดสรร หรือเกินกว่าสิทธิที่ได้รับการจัดสรร หรือน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับการจัดสรร หรือสละสิทธิไม่
จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่เสนอขายในครั้งนี้ก็ได้ โดยหากมีเศษของหุ้นจากการค านวณจ านวนหุ้นที่จะต้องจัดสรรและเสนอ
ขายให้กับผู้ถือหุ้นแต่ละรายให้ปัดเศษหุ้นทิ้ง 

(ข) ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรตามข้อ (1)(ก) ข้างต้น  บริษัทฯ จะด าเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ยัง
เหลืออยู่ดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิของตนอย่างน้อยหนึ่งรอบ โดยการจัดสรรหุ้นตามข้อ 
(1)(ข) นี้ จะเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายถืออยู่ 

ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะมีการเสนอขายและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ โดยการเสนอขายให้แก่
ประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะเจาะจง ตามข้อ (1) นี้ จะก าหนดโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ โดยราคาดังกล่าวจะไม่ต่ ากว่ามูลค่าที่
ตราไว้ของหุ้นและไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 ของราคาตลาด ซึ่งจะค านวณด้วยวิธีการตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ. 39/2551 เรื่อง การค านวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการก าหนดราคาตลาดเพื่อการ
พิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ า (“ประกาศฯ ที่ สจ. 39/2551”) ในการนี้ ราคาตลาด หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วง

น้ าหนักของราคาหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 - 15 วันท าการติดต่อกันก่อนวันแรกที่เสนอขายหุ้นให้แก่
ประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะเจาะจง โดยราคาที่จะน ามาค านวณราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของราคาหุ้นของบริษัทฯ อาจเป็นราคา
ปิดของหุ้นของบริษัทฯ ในแต่ละวันท าการดังกล่าว หรืออาจเป็นราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ในแต่ละวันท าการ
ดังกล่าวก็ได้ ดังนั้น เนื่องจากราคาเสนอขายดังกล่าวอาจต่ ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของเสียงทั้งหมดของผู้



 

หน้า 17 
 

ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นรวมกันตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่
เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ออกเสียงคัดค้านการเสนอขายหุ้น ทั้งนี้ ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 
28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (“ประกาศฯ ที่ ทจ. 28/2551”) รายละเอียดเพิ่มเติม

เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ราคาเสนอขายต่ ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ปรากฏตามสารสนเทศเรื่องการเสนอ
ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ราคาเสนอขายต่ ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ในเอกสารแนบของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งนี้ ซึ่งได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นแล้ว 

(2) ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรตามข้อ (1) ข้างต้น ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่าควรก าหนดการเสนอขายและ
จัดสรรแตกต่างไปจากที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นเล็กน้อย กล่าวคือ บริษัทฯ จะพิจารณาด าเนินการเสนอขายและจัดสรร
หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้กับผู้ลงทุน โดยเป็นการเสนอขายต่อบุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) (“การเสนอขาย

ต่อบุคคลในวงจ ากัด”) ตามประกาศฯ ที่ ทจ. 28/2551 ตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ เห็นสมควร อย่างไรก็ตาม ส าหรับการ

เสนอขายต่อบุคคลในวงจ ากัด ผู้ลงทุนดังกล่าวจะต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้อง  
ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการของบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ มีอ านาจก าหนดราคาเสนอขายของ
หุ้นเพิ่มทุนที่เหลือให้กับผู้ลงทุนโดยเป็นการเสนอขายต่อบุคคลในวงจ ากัดตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ ม
ทุนต่อบุคคลในวงจ ากัดตามข้อ (2) นี้ อาจเป็นราคาอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
(2.1) ราคาที่ก าหนดด้วยวิธีการส ารวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์จากนักลงทุน (Bookbuilding)โดยราคาเสนอขายที่ได้จาก

กระบวนการส ารวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์จากนักลงทุนนั้นจะถือว่าเป็นราคาตลาดตามประกาศฯ ที่  สจ. 39/2551 
ทั้งนี้ จะไม่มีผู้ถือหุ้นเดิมซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการส ารวจความต้องการซื้อ
หลักทรัพย์จากนักลงทุน (Bookbuilding) หรือ  

(2.1) ราคาที่คณะกรรมการของบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทฯ ก าหนด โดยราคาเสนอ
ขายที่ก าหนดโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทฯ นี้ จะต้องไม่ต่ า
กว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นและไม่ต่ ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดซึ่งจะค านวณด้วยวิธีการตามประกาศฯ ที่ สจ. 
39/2551 ในการนี้ ราคาตลาด หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของราคาหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ย้อนหลัง 7 - 15 วันท าการติดต่อกันก่อนวันแรกที่เสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจ ากัด 

ทั้ งนี้  บ ริษั ทฯ  มี สิ ทธิ ใ ช้ ดุ ลยพิ นิ จพิ จ ารณาไม่ เสนอขายหรื อ ไม่ จั ดส รรหุ้ น ส ามัญ เพิ่ มทุ นตามข้ อ  ( 1)  แล ะ  ( 2)  ให้ 
ผู้ถือหุ้นเดิมหรือผู้ลงทุนรายใดๆ หากการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นดังกล่าวอาจเป็นผลให้ (ก) เป็นการกระท าการขัดต่อกฎหมายหรือระเบียบ
ข้อบังคับใดๆ ของประเทศไทยหรือต่างประเทศ และข้อบังคับของบริษัทฯ หรือ (ข) เป็นผลให้บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือต้องด าเนินกา รใดๆ 
เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ต้องด าเนินการตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย หรือ (ค) ไม่เป็นไปตาม
วิธีการ หลักเกณฑ์ และเง่ือนไขที่ก าหนดในการจัดสรรของบริษัทฯ  อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีสิทธิใช้ดุลยพินิจในการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมหรือผู้ลงทุนบางรายที่ไม่อยู่ในประเทศไทยโดยอาศัยข้อยกเว้นที่มีอยู่ภายใต้กฎหมายต่างประเทศ  

ในการนี้ คณะกรรมการของบริษัทฯ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ  หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินของบริษัทฯ 
ได้รับมอบอ านาจในการด าเนินการต่างๆ ตามที่จ าเป็นหรือเกี่ยวข้องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการด าเนินการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทนุ
ให้เสร็จสิ้น ดังนี้ 

(1) พิจารณาก าหนดรายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะจ านวนหุ้นที่จะท าการเสนอ
ขาย โครงสร้างการเสนอขายสุดท้าย ระยะเวลาการจองซื้อหุ้น ขั้นตอนการจัดสรร วิธีการจัดสรร อัตราส่วนหุ้นสามัญเดิมต่อหุ้น
สามัญเพิ่มทุนที่จะได้รับการจัดสรร สัดส่วนการเสนอขาย ราคาเสนอขาย เง่ือนไขและวิธีการจองซื้อหุ้น และเง่ือนไขอื่นๆ วัน
ก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) และวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้น
สามัญเพิ่มทุนโดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 
2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (1 วันท าการภายหลังจาก Record Date) รายละเอียดเกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายถืออยู่ และ
วิธีการจัดสรรหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิของตน รวมถึงการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
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ที่เหลืออยู่ภายหลังการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ดังกล่าว ให้แก่นักลงทุนรายอื่น และการพิจารณาไม่เสนอขายหรือ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ผู้ถือหุ้นเดิมหรือผู้ลงทุนรายใด กรณีที่การเสนอขายหรือการจัดสรรหุ้นดังกล่าวอาจเป็นผลให้ (ก) เป็น
การกระท าการขัดต่อกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับใดๆ ของไทยหรือต่างประเทศ และข้อบังคับของบริษัทฯ หรือ (ข) เป็นผลให้
บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือต้องด าเนินการใดๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ต้องด าเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออก
และเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย หรือ (ค) ไม่เป็นไปตามวิธีการ หลักเกณฑ์ และเง่ือนไขที่ก าหนดในการจัดสรรของ
บริษัทฯ 

(2) เข้าเจรจา เข้าท า จัดเตรียม แก้ไข และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายและการจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิ่มทุน 

(3) จัดเตรียมและลงนามในค าขอเพื่อขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน รวมถึงเอกสารอื่นใดที่จ าเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการเสนอขายและการ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงการน าหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ยื่นค าขอและเอกสาร
ดังกล่าวต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และด าเนินการอื่นใดที่จ าเป็นและเหมาะสมเพื่อการด าเนินการดังกล่าวข้างต้น 

(4) ท าการใดๆ ทั้งหมดที่จ าเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการด าเนินการดังกล่าวข้างต้นและมอบอ านาจหรือถอดถอนการมอบอ านาจให้แก่
ตัวแทนใดๆ เพื่อด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการด าเนินการดังกล่าวข้างต้นให้ส าเร็จ 

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุน้ซักถามดังนี้ 
คุณวีระ ไชยมโนวงศ์ สอบถามว่า หุ้นเพิ่มทุนในขัน้แรกที่เสนอแบบ PPO และถ้าเหลือจะไปเสนอขายแบบ PP โดยราคายังไม่ได้

ก าหนดนั้น ท าให้ผู้ถือหุ้นก็จะไม่ทราบราคา ณ เวลานี้ จึงอยากถามว่าราคาที่ขายแบบ PPO และ PP จะเท่ากันหรือไม่  
คุณสรวิศ ไกรฤกษ์ ผูช้่วยกรรมการผู้อ านวยการบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ากัด(มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ชี้แจงว่า 

ราคาของ PPO และ PO จะเป็นคนละราคากัน ดังนี้ ราคาของ PPO จะเป็นราคาที่ไม่ต่ ากว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นและไมต่่ ากว่าร้อยละ 70 ของราคา
ตลาด ส่วนราคาของ PP จะเป็นไปตามกฏเกณฑ์ของส านักงาน กลต. คือ ราคาต้องไม่ต่ ากว่ามูลค่าที่ตราไวข้องหุ้นและไม่ต่ ากว่ารอ้ยละ 90 ของ
ราคาตลาด  

คุณก าพนธ์  อัศวศิรวิิลาศ สอบถามว่า สืบเนื่องจากการเพิ่มทุนเพื่อวัตถปุระสงค์การเข้าซื้อกิจการ บัมเบิ้ลบี นั้น แม้จะเชื่อไดว้่าเป็น
ธุรกิจที่ดีในระยะยาว แต่ก็คงมีค่าใช้จา่ยต่างๆ เกิดขึ้นตามมาด้วย รวมถึงภาระดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นอีกมากด้วย  จึงอยากทราบว่าถ้าภายในระยะเวลา
สั้นๆ 1 - 2 ปี นี้ ก าไรจากบัมเบิ้ลบีจะสามารถชดเชยค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น และการ dilution จากการเพิ่มทุนครั้งนี้ได้หรือไม่ 

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ชี้แจงว่า การลงทุนในครั้งนี้เป็นการลงทุนในกิจการที่มีอัตราผลตอบแทนที่ดีมาก และเชือ่ว่ามากพอที่จะชดเชย
ต้นทุนทางการเงินและการ dilution จากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ได้ตั้งแต่ปีแรกหลังจากการลงทุนด้วยเช่นกัน 

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมีรายละเอียดตามที่ประธานฯ เสนอทุก
ประการด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

เห็นด้วย 3,216,356,794 เสียง ร้อยละ 99.0186 

ไม่เห็นด้วย 19,155,920 เสียง  ร้อยละ 0.5897 

งดออกเสียง 12,723,600 เสียง  ร้อยละ 0.3917 

รวม 3,248,236,314 เสียง ร้อยละ 100.0000 

 
วาระที่ 13  พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

               เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมอีก จึงขอปิดการประชุม  
               ปิดประชุมเวลา 13.00 น. 
 
                                                                                                        ..........................................................        
                                                                                                                    ( นายไกรสร     จันศิริ ) 
                                                                                                                       ประธานในที่ประชุม                       
 


