
 

 

รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 

ของ     

บริษทั ไทยยเูน่ียน กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 

เวลาและสถานที ่    

ประชุมเมื่อวนัที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งเบญจพชัร ชัน้ 2 อาคารเอนกประสงค ์สถานีโทรทศัน์กองทพับก (ช่อง 5) 
ถนนพหลโยธนิ กรงุเทพมหานคร  
ประธานในทีป่ระชุม   นายไกรสร จนัศริ ิ ประธานกรรมการ  
กรรมการบรษิทัทีเ่ขา้รว่มประชุม  

1.  นายเชง นิรตุตนิานนท์ ประธานคณะกรรมการบรหิาร 
2.  นายธรีพงศ์ จนัศริ ิ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร และอนุกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
3.  นายชวน ตัง้จนัสริ ิ กรรมการบรหิาร 
4.  นายฤทธริงค ์บุญมโีชต ิ ประธานกรรมการบรหิาร กลุ่มธรุกจิอาหารแช่แขง็และธรุกจิทีเ่กีย่วขอ้ง  
5.  นายชาน ชู ชง  กรรมการบรหิาร และอนุกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
6.  นายศกัดิ ์เกีย่วการคา้  กรรมการอสิระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และอนุกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
7.  ดร.ธรรมนูญ อานนัโทไทย  กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ ประธานอนุกรรมการสรรหาและพจิารณา

คา่ตอบแทน และอนุกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
8.  นายกรีต ิอสัสกุล  กรรมการอสิระ และประธานอนุกรรมการบรหิารความเสีย่ง  
9.  นายนาถ ลิว่เจรญิ กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 
10.  นายราวนิเดอร ์สงิห ์เกรวาล ซาบจติต ์เอส กรรมการทีไ่มใ่ช่ผูบ้รหิาร 

รวมกรรมการเขา้รว่มประชุม 11 คน คดิเป็นสดัสว่นการเขา้รว่มประชุม เท่ากบัรอ้ยละ 91.67 ของกรรมการทัง้คณะ 12 คน 
กรรมการบรษิทัทีไ่มไ่ดเ้ขา้ร่วมประชุม  

1. นายคโิยทากะ คคิชู ิ กรรมการทีไ่มใ่ช่ผูบ้รหิาร 
ผูบ้รหิารของบรษิทัทีเ่ขา้ร่วมประชุม  

1. นายยอรก์ ไอรลั ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารดา้นการเงนิกลุ่มบรษิทั 
2. นายยงยทุธ เสฏฐววิรรธน์ ผูจ้ดัการทัว่ไป ดา้นการเงนิองคก์ร 
3. นายลุโดวกิ การนิ์เยร ์ ผูอ้ านวยการฝ่ายบญัชแีละควบคมุผลการด าเนินงานกลุ่มบรษิทั 
4. นายบลัลงัก ์ไวยานนท์ ผูจ้ดัการฝ่ายนักลงทุนสมัพนัธ ์

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตจากบรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั (เป็นผูต้รวจสอบการนบัคะแนน) 
1. นายพงทว ีรตันะโกเศศ  หุน้ส่วนสายงานสอบบญัช ี
2. นางสาวแพรวพรรณ หวงัวาร ี ผูจ้ดัการอาวโุสสายงานฝ่ายตรวจสอบบญัช ี

ผูจ้ดบนัทกึรายงานการประชุม นางปะราล ีสขุะตุงคะ เลขานุการบรษิทัฯ 

ก่อนเขา้สูว่าระการประชุม เลขานุการบรษิทัไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชุมรบัทราบวา่ บรษิทัมทีุนช าระแลว้จ านวน 1,192,953,874 บาท แบ่งเป็นหุน้
สามญั 4,771,815,496 หุน้ มผีูถ้อืหุน้ ณ วนัปิดสมุดทะเบยีนผูถ้อืหุน้เมื่อวนัที่ 7 มนีาคม 2561 จ านวน 10,993 ราย และเพื่อเสรมิสรา้ง
การก ากบัดูแลกจิการที่ดใีนเรื่องสทิธแิละความเท่าเทยีมกนัของผูถ้อืหุน้ บรษิทัไดป้ระกาศใหส้ทิธผิูถ้อืหุน้เสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้ร ับการ
เลือกตัง้เป็นกรรมการและการให้สทิธผิู้ถือหุ้นเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้ นประจ าปี 2561 โดยผ่านไปยงั



 

 

ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และในเว็บไซต์ของบริษทัตัง้แต่วนัที่ 25 กนัยายน 2560 โดยให้ระยะเวลาผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อ
กรรมการและวาระไดจ้นถงึวนัที่ 15 มกราคม 2561 รวมเป็นเวลา 113 วนั ซึ่งพบว่าไม่มผีู้ใดขอเสนอชื่อบุคคลหรอืวาระเพื่อบรรจุเป็น
วาระในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด ดงันัน้บรษิทัจงึขอเสนอให้ที่ประชุมพจิารณาวาระต่างๆ ตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสอืเชิญ
ประชุมทีส่ง่ใหท้่านผูถ้อืหุน้แลว้ จากนัน้ไดอ้ธบิายวธิกีารนบัคะแนนเสยีงจากทีป่ระชุมดงัน้ี 

• ตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 35. ในการออกเสียงลงคะแนน ใหน้ับผูถ้อืหุ้นทุกคนมคีะแนนเสยีงเท่ากบัหน่ึงหุ้นมีหน่ึง
เสยีง 

• ในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสยีงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสยีงไม่เหน็ด้วย และ/หรอืงดออกเสยีงเท่านัน้ โดยจะน า
คะแนนเสยีงดงักล่าวหกัออกจากจ านวนเสยีงทัง้หมดที่เขา้ร่วมประชุม สว่นทีเ่หลอืจะถอืว่าเป็นคะแนนเสยีงที่เหน็ด้วยใน
ระเบยีบวาระนัน้ๆ  ทัง้น้ีกเ็พื่อใหก้ารประชุมด าเนินไปไดภ้ายในเวลาทีเ่หมาะสม  

• ผูถ้อืหุน้ท่านใดที่ต้องการออกเสยีงลงคะแนนไม่เหน็ด้วย และ/หรอืงดออกเสยีง ใหใ้ช้ใบลงคะแนนที่บรษิทัจดัให้ในการ
ลงคะแนน และโปรดแสดงตวัยกมอืเพื่อใหเ้จา้หน้าที่เกบ็รวบรวมใบลงคะแนนตามวาระทีก่ล่าวถงึนัน้ นอกจากน้ีแลว้ ไดม้ี
สถาบนัการเงนิและกองทุนต่างๆ ทีท่ าหน้าทีเ่ป็นคสัโตเดยีนไดจ้ดัสง่เอกสารมอบฉันทะใหก้บักรรมการอสิระ โดยท าการ
ออกเสยีงลงคะแนนมาล่วงหน้าแลว้ ซึง่บรษิทัจะน าผลดงักล่าวขึน้บนจอสไสดใ์นแต่ละวาระต่อไป 

• ทัง้น้ี จ านวนผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะในแต่ละวาระอาจไมเ่ท่ากนั เน่ืองจากอาจมผีูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะบางท่าน
เขา้มาประชุมเพิม่เตมิหรอืกลบัก่อน 

เริม่ประชุมเวลา 14.15 น. 
นายไกรสร จนัศริ ิประธานในที่ประชุม ไดก้ล่าวต้อนรบัผูถ้อืหุน้และแจง้ใหท้ี่ประชุมทราบว่า ในวนัน้ีมผีูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉันทะมารว่ม
ประชุม 1,204 ราย นับจ านวนหุน้ได ้3,212,101,368 หุน้ หรอืคดิเป็น 67.3140% ของจ านวนหุน้ที่ช าระแล้ว ซึ่งเกนิกว่าหน่ึงในสามของ
จ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบับรษิทัฯ ขอ้ 34. และไดแ้จง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบวา่ก่อนลงมตใินแต่ละวาระ 
ประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซกัถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกบัวาระนัน้ๆ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซกัถามกรุณาแจ้งชื่อและ
นามสกุลใหท้ีป่ระชุมทราบก่อนซกัถามหรอืแสดงความคดิเหน็ นอกจากน้ี ไดข้ออาสาสมคัรจากผูถ้อืหุน้ในที่ประชุมเพื่อเขา้ตรวจสอบการ
รวบรวมคะแนน ซึ่งไดแ้ก่ พล.ต.ต.สุรพงษ์ ชยัจนัทร ์และคุณอมร โควานิชเจรญิ และหลงัจากนัน้ประธานฯ ไดด้ าเนินการประชุมตาม
ระเบยีบวาระดงัต่อไปน้ี        

วาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 

ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเบญจพชัร ชัน้ 2 อาคารเอนกประสงค์ สถานีโทรทศัน์
กองทพับก (ช่อง 5) ถนนพหลโยธนิ กรงุเทพมหานคร ส าหรบัรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 ไดแ้นบไวใ้นหนงัสอืเชญิ
ประชุมในหน้า 12 ถงึหน้า 28 

จากนัน้ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถาม : ไมม่ผีูถ้อืหุน้ซกัถาม 

จากนัน้ประธานฯ ขอใหท้ีป่ระชุมลงมตริบัรองรายงานการประชุมดงักล่าว 
ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้มมีตริบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากดงัน้ี 
เหน็ดว้ย 3,222,116,155 เสยีง รอ้ยละ 99.9996 

ไมเ่หน็ดว้ย 0 เสยีง รอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสยีง  11,500 เสยีง                        รอ้ยละ 0.0004 

บตัรเสยี ไมม่ ี --- 

รวม 3,222,127,655 เสยีง รอ้ยละ 100.0000 

 

 



 

 

วาระท่ี 2    พิจารณาและรบัรองรายงานประจ าปี 2560 และรบัทราบผลการด าเนินงานของบริษทัในปี 2560  

คณุธรีพงศ ์จนัศริ ิประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารเป็นผูร้ายงานผลการด าเนินงานของบรษิทั ดงัน้ี 
ปี 2560 ยงัคงเป็นปีที่ท้าทายของกลุ่มไทยยูเน่ียน เน่ืองจากราคาวตัถุดบิยงัคงปรบัตวัสูงขึ้นอย่างมนีัยส าคญั แมว้่าสภาวะ

การด าเนินธรุกจิไมเ่อือ้อ านวยกต็าม บรษิทัยงัสามารถมผีลประกอบการสงูสดุเป็นประวตักิารณ์ทัง้ในรูปของยอดขายและก าไรสทุธ ิ 
บรษิทัมยีอดขายประจ าปีสงูสดุเป็นประวตักิารณ์ที ่136.5 พนัลา้นบาท ซึง่คดิเป็นยอดขายทีส่งูกวา่ระดบั 4.0 พนัลา้นเหรยีญ

สหรฐัเป็นครัง้แรก โดยยอดขายในรปูสกุลเงนิบาทปรบัเพิม่ขึน้รอ้ยละ 1.6 จากปีก่อน หรอืคดิเป็นเพิม่ขึน้รอ้ยละ 3.9 ในรปูสกุลเงนิเหรยีญ
สหรฐั ยอดขายมกีารเติบโตขึ้นจากทัง้ปรมิาณการขายโดยรวมที่เพิม่ขึ้น และการปรบัราคาสินค้าเพื่อสะท้อนราคาวตัถุดบิที่ปรบัตวั
เพิม่ขึน้ระหวา่งปี  

บรษิทัมกี าไรสุทธ ิ6.0 พนัล้านบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 14.6 เมื่อเทยีบกบัปีก่อน แมว้่าบรษิทัจะเผชญิกบัราคาวตัถุดบิทีป่รบัตวั
สูงขึน้ บรษิทัยงัสามารถท าก าไรที่สูงขึ้นได้จากการควบคุมต้นทุนที่มปีระสทิธภิาพ การจดัการอตัราแลกเปลี่ยนและภาษอีย่างเข้มงวด 
และการเพิม่ขึน้ของรายไดจ้ากการลงทุนเชงิกลยทุธใ์นธรุกจิรา้นอาหารของบรษิทั เรด ลอ็บสเตอร ์ 

กระแสเงนิสดจากการด าเนินงานในปี 2560 ยงัคงเป็นบวกเน่ืองจากบรษิทัยงัคงมกี าไรก่อนหกัดอกเบี้ยจ่าย ภาษ ีค่าเสื่อม
ราคาและค่าตดัจ าหน่าย (EBITDA) ที่แขง็แกร่ง การควบคุมค่าใช้จ่ายในการลงทุนที่เป็นไปอย่างเขม้งวด หน้ีสนิที่มภีาระดอกเบี้ยของ
บรษิทัไดเ้พิม่ขึน้เป็น 67.3 พนัลา้นบาท และสดัสว่นหน้ีสนิต่อทุนสทุธขิองบรษิทัยงัทรงตวัอยูท่ี่ระดบั 1.38 เท่า ณ สิน้ปี 2560  

ปัจจยัส าคญัทีส่ง่ผลกระทบการด าเนินงานของบรษิทัในปี 2560 ทีผ่า่นมาไดแ้ก่ : 
1) ราคาวตัถดิุบปลาทูน่าปรบัตวัขึน้ร้อยละ 31 จากปี 2559 

ในปี 2560 ราคาวตัถุดบิปลาทูน่าเฉลี่ยอยู่ที่ 1,860 เหรยีญสหรฐัต่อตนั เพิม่ขึ้นร้อยละ 31 จากราคาเฉลี่ยในปี 2559 ราคาวตัถุดิบที่
ปรบัตวัสูงขึ้นได้ส่งผลกระทบต่ออตัราการท าก าไรโดยเฉพาะในธุรกิจแบรนด์ของบรษิทัในตลาดยุโรป โดยเฉพาะในประเทศฝรัง่เศส 
สหราชอาณาจกัร และอติาล ีซึง่การปรบัราคาเป็นสิง่ทีท่ าไดค้่อนขา้งยากในระยะสัน้ และจากการที่ปลาทูน่าเป็นผลติภณัฑห์ลกัของกลุ่ม
ธรุกจิอาหารทะเลแปรรูป สง่ผลใหอ้ตัราก าไรขัน้ตน้ของกลุ่มธุรกจิอาหารทะเลแปรรปูลดลงมาอยูท่ีร่อ้ยละ 15.5 เมื่อเทยีบกบัรอ้ยละ 17.0 
ในปีก่อน   
2) ราคาปลาแซลมอนทรงตวัในปี 2560  

ในปี 2560 ราคาวตัถุดบิปลาแซลมอนเฉลี่ยอยู่ที่ 61 นอร์วเีจยีนโครน (NOK) ต่อกิโลกรมั ลดลงร้อยละ 3.7 จากราคาเฉลี่ยในปี 2559 
โดยรวมแล้วราคาปลาแซลมอนมเีสถยีรภาพมากขึ้นหลงัจากที่ประสพปัญหาการเลี้ยงในปี 2559 ดงันัน้ธุรกจิแซลมอนในภูมภิาคยุโรป
ของบรษิทัจงึสามารถท าก าไรขัน้ตน้ทีเ่ป็นบวกไดต้ลอดทัง้ปี  
3) มุ่งเพ่ิมมลูค่าผลผลิตกุ้งเพ่ือการส่งออก 

ในปี 2560 ผลผลติกุง้ในประเทศไทยทรงตวัจากระดบัผลผลติในปี 2559 ทีป่ระมาณ 300,000 ตนั เน่ืองจากภาวะฝนตกชุกและอุทกภยัใน
พื้นที่เลี้ยงกุ้งบางส่วน ทัง้น้ีราคากุ้งขาวเฉลี่ยขนาด 60 ตวัต่อกิโลกรมัในปี 2560 เพิม่ขึ้นร้อยละ 3.0 จากปี 2559 เป็น 183 บาทต่อ
กิโลกรมั ซึ่งเป็นผลจากภาวะเงินเฟ้อปรกติ แต่อย่างไรก็ดี บริษทัยงัมุ่งที่จะเพิ่มผลผลิตสนิค้ามูลค่าเพิ่มให้มากยิ่งขึ้น เพื่อที่จ ะเพิม่
ความสามารถในการท าก าไรของผลติภณัฑกุ์ง้สง่ออกจากประเทศไทย  
4) การลงทุนเชิงกลยทุธใ์น เรด ลอ็บสเตอร ์ช่วยผลกัดนัการเติบโตของก าไรสทุธิ  

ในปี 2559 ไทยยูเน่ียนไดเ้ขา้ลงทุนเชงิกลยุทธใ์น เรด ลอ็บสเตอร ์ซึ่งเป็นบรษิทัผูด้ าเนินกจิการภตัตาคารอาหารทะเลที่ใหญ่ที่สดุในโลก 
คดิเป็นมลูคา่การลงทุนทัง้สิน้ 575 ลา้นเหรยีญสหรฐั ในปี 2560 เงนิลงทุนดงักล่าวไดส้รา้งก าไรให้กบับรษิทัเป็นมลูคา่สทุธกิว่า 760 ลา้น
บาท โดยอยู่ในรูปแบบของเงนิปันผลรบัและเครดติภาษี ผลการด าเนินงานของ เรด ลอ็บสเตอร ์ยงัต ่ากว่าที่บรษิทัตัง้เป้าไว้และยงัคง
ประสบภาวะขาดทุนสทุธใินปี 2560 



 

 

เรด ลอ็บสเตอร ์เป็นรา้นอาหารทะเลทีใ่หญ่ทีสุ่ดของโลก โดยสรา้งรายไดต้่อปีที ่2.5 พนัลา้นเหรยีญสหรฐั และมสีาขามากกวา่ 750 สาขา
ทัว่โลกทัง้ในรปูแบบของรา้นทีบ่รษิทัด าเนินงานเองและแบบแฟรนไชส์ 
5) ความผนัผวนของค่าเงิน  

ยอดขายของบรษิทักวา่รอ้ยละ 90 อยูใ่นรปูสกุลเงนิตราต่างประเทศ ไดแ้ก่ สกุลเงนิเหรยีญสหรฐั เงนิยโูร และเงนิปอนด ์ตามล าดบั แมว้า่
ในระหวา่งปี คา่เงนิบาทไดแ้ขง็ค่าขึน้เมื่อเทยีบกบัเงนิเหรยีญสหรฐัอยา่งมนีัยส าคญั บรษิทัยงัสามารถผลกัดนัใหย้อดขายเตบิโตขึน้ได้ใน
รูปเงนิบาท และดว้ยการจดัการอตัราแลกเปลี่ยนอย่างเขม้งวด บรษิทัสามารถบนัทึกก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนได้มากถงึ 1,256 ล้าน
บาท ซึง่มาจากการป้องกนัความเสีย่งส าหรบัการคา้ขายปรกตขิองบรษิทั  
6) การควบคมุค่าใช้จ่ายในการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ  

เน่ืองจากในปี 2560 บรษิทัไดเ้ผชญิกบัปัจจยัภายนอกที่ท้าทาย บรษิทัจงึไดมุ้่งความสนใจไปยงัการควบคุมค่าใช้จ่ายและการปรบัปรุง
ประสทิธภิาพในการท างาน ดงันัน้คา่ใช้จ่ายในการขายและบรหิารในปี 2560 มกีารเพิม่ขึน้เพยีงรอ้ยละ 2.3 เมื่อเทยีบกบัปีก่อน สง่ผลให้
อตัราส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบรหิารต่อยอดขายทรงตวัอยู่ที่ระดบัร้อยละ 9.8 และต ่ากว่าร้อยละ 10 ซึ่งเป็นเป้าหมายของบรษิทั 
นอกจากนัน้ยงัไดร้วมค่าใช้จา่ยที่เกดิขึน้เพยีงครัง้เดยีวอยู่หลายรายการ เช่นการปรบัโครงสรา้งบรหิารธรุกจิทีย่โุรป การควบรวมออฟฟิศ
ในลอสแอนเจลสิ และการปรบัโครงสรา้งการผลติในโรงงานทีป่ระเทศกานา เป็นตน้  
7) ระดบัหน้ียงัคงอยู่สงูกว่าเป้าหมายของบริษทั 

แมว้า่บรษิทังดการเขา้ซือ้กจิการอื่นในปี 2560 อตัราสว่นหน้ีสนิต่อทุนสุทธเิพิม่ขึน้เลก็น้อยเป็น 1.38 เท่า ณ สิน้ปี 2560 เมื่อเทยีบกบั ณ 
สิน้ปี 2559 ที่ 1.37 เท่า การเพิม่ขึน้เล็กน้อยนัน้เกิดขึน้จากมูลค่าสนิค้าคงคลงัที่ปรบัเพิม่ขึน้จากราคาวตัถุดบิที่ปรบัเพิม่ขึ้น และการที่
บรษิทัตัง้ใจเพิม่ระดบัปรมิาณสนิคา้คงคลงัในช่วงปลายปี แต่โดยรวมแล้วอตัราส่วนดงักล่าวกย็งัต ่ากว่าขอ้จ ากดัตามเงื่อนไขการกู้ยมืที่ 
2.0 เท่า  ส าหรบัมูลค่าหน้ีสนิที่มภีาระดอกเบี้ยสุทธเิพิม่ขึน้มาอยู่ที่ 67.3 พนัล้านบาท ณ สิน้ปี 2560 สูงขึน้เมื่อเทยีบกบั 65.9 พนัล้าน
บาท ณ สิน้ปี 2559 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามดงัน้ี 
ว่าท่ีร้อยตรี นคร แสงนิล สอบถามดงัน้ี 

1.ตามที่ผูบ้รหิารแจง้ว่าปัจจยัที่มผีลต่อธุรกจิของบรษิทัค่อนข้างมาก คอื ราคาปลาทูน่า ซึ่งจากสถติเิคยมรีาคาสูงขึ้นถงึ 2,000 เหรยีญ
สหรฐัต่อตนั ดงันัน้อยากทราบวา่ท่านมแีนวทางในการบรหิารราคาและควบคมุตน้ทุนอยา่งไรทีท่ าใหบ้รษิทัยงัรกัษาอตัราก าไรใหค้งอยู่ได ้
ทัง้อตัราก าไรสทุธ ิ(Net profit margin) และอตัราผลตอบแทนภายใน (IRR – Internal Rate of Return)  
คุณธีรพงศ์ จนัศิริ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ชี้แจงว่า ราคาวตัถุดบิปลาทูน่าได้ปรบัตวัสูงขึ้นตัง้แต่ปลายปี 2559 จนมาถึงปลายปี 

2560 โดยขึน้ไปสงูสดุที ่2,300 เหรยีญสหรฐัต่อตนั นบัเป็นการขึน้ราคาวตัถุดบิที่คอ่นขา้งยาวนาน ท าใหก้ารปรบัราคาขายตามไม่ทนักบั
ราคาวตัถุดบิที่สูงขึน้ตลอด เน่ืองจากโดยปกตแิล้วราคาวตัถุดบิปลาทูน่าจะผนัผวนในช่วงระยะเวลาสัน้ๆ ซึ่งจะท าใหบ้ริษทัสามารถปรบั
ราคาขายสนิคา้ไดท้นักบัความผนัผวนของราคาวตัถุดบิ ดงันัน้ในปีที่ผ่านมาบรษิทัจงึประสบกบัความล าบากในการปรบัราคาขายสนิคา้
ใหท้นักบัราคาวตัถุดบิทีข่ึน้ตลอดทัง้ปี แต่อยา่งไรกต็าม บรษิทักย็งัสามารถท าก าไรไดอ้ยูเ่หมอืนเดมิ 

2. ตามที่ผู้บริหารกล่าวว่าราคาวตัถุดิบกุ้งมีราคาสูงขึ้นร้อยละ 3 จากปีก่อน จึงอยากทราบว่า ปัจจุบนัปัญหาโรคระบาด EMS ใน
อุตสาหกรรมกุง้เป็นอย่างไรบ้าง และบรษิทัมคีวามมัน่ใจว่าซพัพลายกุ้งในประเทศยงัเพยีงพอหรอืไม ่หรอืมผีลกระทบที่ท าใหต้อ้งน าเขา้
กุง้จากต่างประเทศหรอืไม ่ 
คณุธีรพงศ ์จนัศิริ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ชีแ้จงวา่ ในปีทีผ่า่นมาราคาวตัถุดบิกุ้งค่อนขา้งมเีสถยีรภาพ และบรษิทัสามารถท าก าไร

ไดด้ ีส าหรบัประเทศไทยเคยเป็นอนัดบัหน่ึงทีม่ผีลผลติวตัถุดบิกุง้ถงึกวา่ 6 แสนตนัต่อปี แต่ในปัจจบุนัประเทศไทยมผีลผลติอยู่ในอนัดบั
ทีส่ีห่รอืทีห่า้ของโลก ส าหรบัปัญหาเรื่องโรคระบาด EMS ไดค้ลีค่ลายเรยีบรอ้ยแล้ว แต่ปัญหาเรื่องการเลี้ยงกุง้ยงัไมส่ามารถกลบัมาเลี้ยง
ใหเ้ป็นแบบเดมิได ้และจากการทีป่ระเทศไทยมผีลผลติวตัถุดบิกุง้ทีน้่อยลง ท าใหบ้รษิทัตอ้งเน้นการผลติสนิคา้ทีม่มีลูคา่เพิม่มากขึน้ 



 

 

 
3. การลงทุนในบรษิทัเรดล๊อบสเตอร์ (Red Lobsters)-ธุรกิจร้านอาหารทะเลในประเทศสหรฐัอเมรกิา ตามที่บรษิทัลงทุนไป 575 ล้าน
เหรยีญสหรฐั แต่ไดร้บัผลตอบแทนกลบัมา 760 ล้านบาทในปีทีผ่่านมา จงึอยากทราบว่าผลตอบแทนดงักล่าวมคีวามคุม้ค่าต่อการลงทุน
ขนาดใหญ่หรอืไม ่
คณุธีรพงศ ์จนัศิริ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ชีแ้จงวา่ การลงทุนน้ีเป็นการลงทุนในเชงิกลยทุธ ์เพื่อเขา้สูธ่รุกจิใหมค่อื Food Services 

และเป็นการลงทุนเพื่อสามารถท าธรุกจิกบัเรดลอ็บสเตอรไ์ดม้ากยิง่ขึน้ จะเหน็วา่การลงทุนน้ีเป็นการลงทุนแบบรดักุม โดยเขา้ลงทุนเพยีง
รอ้ยละ 25 สว่นทีเ่หลอือกีรอ้ยละ 24 เป็นการลงทุนในรปูของหุน้กูแ้ปลงสภาพทีม่ผีลตอบแทนในอตัราดอกเบีย้ทีส่งูถงึรอ้ยละ 8.00 และมี
อาย ุ10 ปี จงึท าใหบ้รษิทัไดร้บัก าไรจากการลงทุนดงักล่าว  

4. กรณีของ Anti-Trust ที่เกดิขึน้จากการควบรวมกจิการในประเทศสหรฐัอเมรกิา อยากทราบว่าปัญหาที่เกี่ยวกบักฎหมาย Anti-Trust 
ไดถู้กแกไ้ขเรยีบรอ้ยแลว้หรอืไมอ่ยา่งไร  
คุณธีรพงศ์ จนัศิริ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ชี้แจงว่า กรณีน้ีขอแบ่งออกเป็นสองส่วนคือ United States Department of Justice 

(DOJ) และรฐับาลกลาง ซึ่งในส่วนน้ีไดต้ดัสนิเรยีบรอ้ยแลว้ว่าบรษิทัไมม่ผีลกระทบอะไร แต่ในอกีส่วนคือการฟ้องรอ้งจากผูป้ระกอบการ
ทัว่ไป ยงัมกีารด าเนินการอยา่งต่อเน่ืองและคาดว่าคงตอ้งใชเ้วลาอยา่งน้อยอกี 1-3 ปี ซึง่บรษิทักจ็ะตดิตามความคบืหน้าอยา่งใกลช้ดิ 

5. บรษิทัมคีา่ใชจ้า่ยอยา่งไรบา้งในกรณีของ Anti-Trust ทีเ่กดิขึน้ 
คณุธีรพงศ ์จนัศิริ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ชีแ้จงวา่ คา่ใชจ้า่ยหลกัๆ ของเรื่องน้ี คอื คา่ใชจ้า่ยดา้นทนายความ เฉลีย่อยูท่ีป่ระมาณปี

ละ 5 ลา้นเหรยีญสหรฐั บรษิทัไมไ่ดถู้กปรบัใดๆ จากรฐับาลกลาง เน่ืองจากบรษิทัไดใ้หค้วามร่วมมอืกบั DOJ เป็นอยา่งด ีแต่ในสว่นของ
การฟ้องรอ้งจากผูป้ระกอบการอื่นๆ ทัว่ไป บรษิัทยงัไม่ทราบว่าจะเป็นเช่นไรเพราะเป็นเรื่องของอนาคต อย่างไรกต็ามการถูกฟ้องร้อง
ดงักล่าวไมไ่ดม้ผีลกระทบกบัแบรนดข์องบรษิทัทีม่อียูใ่นประเทศสหรฐัอเมรกิา 

คณุปราโมทย ์ ลิบรตันสกลุ สอบถามวา่ อตัราแลกเปลีย่นทีแ่ขง็ค่าขึน้จะมผีลกระทบต่อบรษิทัมากน้อยเพยีงใด 

คณุธีรพงศ ์จนัศิริ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ชีแ้จงวา่ ในปี 2560 อตัราแลกเปลีย่นทีม่ผีลกระทบกบัธรุกจิของบรษิทันัน้ไมใ่ช่เงนิ

เหรยีญสหรฐั แต่เป็นเรื่องของ BREXIT คอืการทีป่ระเทศองักฤษประกาศออกจากการเป็นสมาชกิของสหภาพยโุรป ท าใหค้่าเงนิปอนด์
ขององักฤษอ่อนคา่ลงกวา่รอ้ยละ 20 รวมถงึคา่เงนิยโูรต่อเงนิเหรยีญสหรฐักอ็่อนคา่ลงกว่ารอ้ยละ 10 ท าใหธ้รุกจิของบรษิทัทีอ่ยูใ่นยโุรป 
ซึง่น าเขา้สนิคา้ในรูปเงนิเหรยีญสหรฐัมรีาคาทีส่งูขึน้ จงึเป็นสาเหตุทีม่ผีลกระทบต่อการด าเนินธุรกจิของบรษิทั 

คณุปราโมทย ์ ลิบรตันสกลุ สอบถามวา่ บรษิทัประสบปัญหาแรงงานประมงในสหภาพยโุรปดว้ยหรอืไม่ 

คณุธีรพงศ ์จนัศิริ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ชีแ้จงวา่ ในเรื่องของการท าประมงทีผ่ดิกฏหมายหรอื Illegal Unreported and 

Unregulated Fishing (IUU) ไมไ่ดม้ผีลกระทบต่อการด าเนินงานของบรษิทั เน่ืองจากสหภาพยโุรปยงัคงสถานะใบเหลอืงกบัประเทศไทย
และไดส้ง่คนมาตรวจสอบ อยา่งไรกต็ามจากการทีร่ฐับาลไทยไดม้กีารแกไ้ขปัญหาอยา่งใกลช้ดิและจรงิจงั กเ็ชื่อวา่สถานการณ์จะ
คลีค่ลายไปในทางที่ดขีึน้ 

ว่าท่ีร้อยตรี นคร แสงนิล สอบถามวา่ มคีวามมัน่ใจอย่างไรวา่ประเดน็ IUU จะไมม่ผีลกระทบต่อการด าเนินธรุกจิของบรษิทั 

คณุธรีพงศ ์จนัศริ ิประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร ชี้แจงวา่ บรษิทัเป็นผูน้ าในการด าเนินการดา้นแรงงานทีถู่กตอ้งมาโดยตลอด ท าใหเ้มื่อ
คณะรฐัมนตรมีาตรวจเยีย่มจงัหวดัสมทุรสาครและลงพืน้ทีเ่พื่อดปัูญหาดา้นแรงงาน จงึไดเ้ลอืกที่จะมาประชุมสญัจรทีโ่รงงานของบรษิทั 
ดงันัน้จงึอยากใหผู้ถ้อืหุน้มคีวามมัน่ใจในเรื่องน้ี 
  



 

 

วาระท่ี 3    พิจารณาและอนุมติังบการเงินส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และรายงานของผู้สอบบญัชี 
ประธานฯ ขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาและอนุมตังิบการเงนิส าหรบัปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 และรายงานของผูส้อบ

บญัช ี ตามทีป่รากฏในรายงานประจ าปี 2560 ซึง่ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้ว  

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถาม : ไมม่ผีูถ้อืหุน้ซกัถาม 
จากนัน้ ประธานฯ ขอใหท้ีป่ระชุมลงมตอินุมตังิบการเงนิดงักล่าว 
ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้มมีตอินุมตังิบการเงนิส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากดงัน้ี 

เหน็ดว้ย 3,242,289,254 เสยีง รอ้ยละ 99.9327 

ไมเ่หน็ดว้ย 0 เสยีง                          รอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสยีง 2,183,780 เสยีง                          รอ้ยละ 0.0673 

บตัรเสยี ไมม่ ี --- 

รวม 3,244,473,034 เสยีง รอ้ยละ 100.0000 

 

วาระท่ี 4 พิจารณาและอนุมติัการจดัสรรก าไรสทุธิส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 
ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า งบการเงนิส าหรบัปีบญัชสีิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 ที่ได้รบัการตรวจสอบแล้วของ

บริษทั ปรากฏว่าบริษทัและบริษัทย่อยมีก าไรสุทธิประจ าปีเท่ากบั 6,020.74 ล้านบาท จึงขอจดัสรรเป็นเงินปันผลเป็นจ านวนเงิน 
3,149,398,227.36 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 52.31 ของก าไรสทุธจิากผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 แต่เน่ืองจากมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการ
ครัง้ที่ 3/2560 เมื่อวนัที่ 7 สงิหาคม 2560 ไดอ้นุมตักิารจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลเป็นจ านวนเงนิ 1,526,980,958.72 บาท หรอืในอตัรา 
0.32 บาทต่อหุน้ โดยจา่ยไปแลว้เมื่อวนัที ่4 กนัยายน 2560 ดงันัน้การจา่ยเงนิปันผลในครัง้น้ี จะคงเหลอืเท่ากบั 1,622,417,268.64 บาท 
หรอืในอตัรา 0.34 บาทต่อหุน้ ส าหรบัทุนจดทะเบยีนและช าระแลว้ จ านวน 4,771,815,496 หุน้ 

โดยมขีอ้มลูเปรยีบเทยีบกบัอตัราการจา่ยเงนิปันผลในปีที่ผา่นมา ดงัน้ี 
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

1. ก าไรสทุธ ิ(ลา้นบาท) 5,091.58 5,302.47 5,254.43 6,020.74 

2. จ านวนหุน้ ณ 31 ธนัวาคม      

    2.1 มลูคา่หุน้ทีต่ราไว ้1 บาท 1,192,953,874    

    2.2 มลูคา่ทีต่ราไว ้0.25 บาท 4,771,815,496 4,771,815,496 4,771,815,496 4,771,815,496 

3. รวมเงนิปันผลจา่ยต่อหุน้ (บาท:หุน้) 0.55 0.63 0.63 0.66 

    3.1 เงนิปันผลระหวา่งกาล (บาท:หุน้)  0.30 0.32 0.32 0.32 

    3.2 เงนิปันผลประจ าปี (บาท:หุน้)  0.25 0.31 0.31 0.34 

4. รวมเป็นเงนิปันผลจา่ยทัง้สิน้ (ล้านบาท) 2,570.07 3,006.24 3,006.24 3,149.40 

5. สดัสว่นการจา่ยเงนิปันผล (รอ้ยละ) 50.48 56.70 57.21 52.31 

การจา่ยเงนิปันผลดงักล่าว เป็นไปตามนโยบายของบรษิทัที่จะจา่ยเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในอตัราไมต่ ่ากว่ารอ้ยละ 50 ของ
ก าไรสุทธใินแต่ละปี และตัง้แต่ปี 2545 เป็นต้นมา บรษิทัมนีโยบายจะแบ่งจ่ายเงนิปันผล 2 ครัง้ต่อปี ดงันัน้อตัราการจ่ายเงนิปันผลจาก
ผลการด าเนินงานในปี 2560 ซึง่เท่ากบั 52.31% จงึถอืวา่เป็นไปตามนโยบายการจา่ยเงนิปันผลตามปกตขิองบรษิทั 

ทัง้น้ี ขอใหน้ายทะเบยีนคอื บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เป็นผูด้ าเนินการ โดยก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้
ทีม่สีทิธไิดร้บัเงนิปันผลในวนัที ่7 มนีาคม 2561 ซึง่เงนิปันผลจ านวน 0.10 บาทต่อหุน้ มาจากก าไรส่วนทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิการลงทุน จงึ
ไมต่อ้งเสยีภาษเีงนิไดห้กั ณ ทีจ่า่ย ดงันัน้ผูถ้อืหุน้ไมส่ามารถขอเครดติภาษไีด้ และเงนิปันผลจ านวน 0.24 บาทต่อหุน้ มาจากก าไรส่วนที่



 

 

ไมไ่ดร้บัการสง่เสรมิการลงทุน ซึง่ตอ้งเสยีภาษเีงนิไดห้กั ณ ทีจ่า่ย 10% คดิเป็นเงนิ 0.024 บาทต่อหุน้ รวมเป็นเงนิปันผลทีไ่ดร้บัสทุธ ิ
0.316 บาทต่อหุน้ ก าหนดจา่ยเงนิปันผลในวนัจนัทรท์ี ่23 เมษายน 2561 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถาม : ไมม่ผีูถ้อืหุน้ซกัถาม 
จากนัน้ประธานฯ ขอใหท้ีป่ระชุมลงมตอินุมตักิารจดัสรรก าไรสทุธสิ าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 
ที่ประชุมผูถ้อืหุน้มมีติเป็นเอกฉันท ์อนุมตัิการจดัสรรก าไรสุทธสิ าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 เป็นเงนิปันผล ดว้ย

คะแนนเสยีงดงัน้ี 
เหน็ดว้ย 3,244,488,334 เสยีง รอ้ยละ 99.9996 

ไมเ่หน็ดว้ย 0 เสยีง                        รอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสยีง 11,500 เสยีง                        รอ้ยละ 0.0004 

บตัรเสยี ไมม่ ี --- 

รวม 3,244,499,834 เสยีง รอ้ยละ 100.0000 

วาระท่ี 5 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการ 
ประธานฯ ไดข้อให ้ดร.ธรรมนูญ อานนัโทไทย ประธานอนุกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน เป็นผูช้ีแ้จงในวาระน้ี  
ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย ประธานอนุกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อใหเ้ป็นไปตาม

บทบญัญตัขิองพรบ.หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยฯ์ ประกอบกบัตามขอ้บงัคบัของบรษิทัขอ้ 17 รวมถงึเพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัธรรมาภิ
บาลที่ด ีทางฝ่ายเลขานุการบรษิัทได้จดัให้มกีารเปิดโอกาสให้สทิธผิู้ถอืหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการในการ
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี โดยไดน้ าส่งเอกสารที่เกีย่วขอ้งทัง้หมดเผยแพร่ต่อผูถ้อืหุน้ผา่นทางสื่ออเิลก็โทรนิกสข์องตลาดหลกัทรพัย์
แหง่ประเทศไทย และดาวโหลดไวท้ี ่Website ของบรษิทัตัง้แต่วนัที ่25 กนัยายน 2560 และก าหนดใหผู้ถ้อืหุน้เสนอรายชื่อกรรมการและ
วาระไดจ้นถงึวนัที ่15 มกราคม 2561 ซึง่เมื่อครบก าหนดเวลาแล้ว พบวา่ไมม่ผีูถ้อืหุน้เสนอรายชื่อกรรมการเขา้รบัเลอืกตัง้เป็นกรรมการ 
ดงันัน้มกีรรมการจ านวน 4 ท่าน จากกรรมการทัง้หมด 12 ท่านจะตอ้งออกตามวาระ โดยมรีายนามดงัต่อไปน้ี 

1. นายไกรสร จนัศริ ิ
2. นายฤทธริงค ์บุญมโีชต ิ 
3. นายกรีต ิอสัสกุล (กรรมการอสิระ) 
4. นายราวนิเดอร ์สงิห ์เกรวาล ซาบจติต ์เอส 

ส าหรบักรรมการทัง้ 4 ท่าน คณะอนุกรรมการสรรหาฯ ไดแ้จง้ประวตัขิองแต่ละท่านไวแ้ล้วในหนังสอืเชญิประชุมที่จดัส่งไป
ให้ในหน้า 34 ถึงหน้า 39 และเพื่อความโปร่งใสในการพจิารณาเลือกตัง้กรรมการ ดร.ธรรมนูญ ได้ขอเชิญกรรมการทัง้ 4 ท่าน ที่ครบ
ก าหนดวาระและมาร่วมประชุมในวนัน้ีออกจากห้องประชุม และขอเชิญคุณศักดิ ์เกี่ยวการค้า อนุกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน เป็นผูท้ าหน้าทีแ่ทนในวาระน้ี 

จากนัน้ คุณศกัดิ ์เกี่ยวการคา้ ไดเ้รยีนใหท้ี่ประชุมทราบว่า คณะอนุกรรมการสรรหาฯ ไดพ้จิารณาประวตัแิละประสบการณ์
ของกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระทัง้ 4 ท่าน เห็นว่ามีคุณสมบตัิครบถ้วนตามที่กฎหมายก าหนด มีความรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ์ในธุรกจิ สามารถทีจ่ะช่วยบรหิารกจิการใหม้ปีระสทิธภิาพดว้ยความเรยีบรอ้ย ดงันัน้ หากใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทั
ต่ออกีวาระหน่ึง จะท าใหก้ารด าเนินงานของบรษิทัเป็นไปอย่างต่อเน่ือง จงึเหน็สมควรใหเ้สนอชื่อบุคคลทัง้ 4 ท่าน ต่อที่ประชุมสามญัผู้
ถือหุ้น เพื่อเลือกตัง้กรรมการที่ออกตามวาระทัง้ 4 ท่าน กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง อย่างไรก็ตามเพื่อให้เกิดความ
โปร่งใสในการพจิารณา ส าหรบักรรมการท่านที่เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั กจ็ะไม่ออกเสยีงในการเลอืกตัง้ตนเองเป็นกรรมการและได้ออก
จากหอ้งประชุมไปดว้ยแลว้  

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถาม : ไมม่ผีูถ้อืหุน้ซกัถาม 
               จากนัน้ประธานฯ ขอใหท้ีป่ระชุมลงมตเิลอืกตัง้กรรมการ โดยพจิารณาแยกเป็นแต่ละท่าน ดงัน้ี 



 

 

1. ขอใหผู้ถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้ นายไกรสร จนัศริ ิ กลบัเขา้มาเป็นกรรมการอกีวาระหน่ึง ซึง่จ านวนหุน้ทีใ่ชใ้นการ
ออกเสยีงลงคะแนนให ้นายไกรสร จนัศริ ิด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออกีวาระหน่ึง เท่ากบั จ านวนหุน้ทีม่าประชุมทัง้สิน้หกัออกดว้ยจ านวน
หุน้ของนายไกรสร จนัศริ ิจ านวน 231,134,720 หุน้ ซึง่คงเหลอืเท่ากบั 3,013,432,314 หุน้  

โดยผูถ้อืหุน้ออกเสยีงลงมตใิห ้นายไกรสร จนัศริ ิเป็นกรรมการอกีวาระหน่ึงดงัน้ี 
เหน็ดว้ย 2,547,992,176 เสยีง รอ้ยละ 84.5546 

ไมเ่หน็ดว้ย 465,425,638 เสยีง รอ้ยละ 15.4450 

งดออกเสยีง 11,500 เสยีง                          รอ้ยละ 0.0004 

บตัรเสยี 3,000 --- 

รวม 3,013,432,314 เสยีง รอ้ยละ 100.0000 

2. ขอใหผู้ถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้ นายฤทธริงค ์บุญมโีชต ิกลบัเขา้มาเป็นกรรมการอกีวาระหน่ึง ซึง่จ านวนหุน้ที่ใช้ใน
การออกเสยีงลงคะแนนให้ นายฤทธริงค ์บุญมโีชติ ด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออกีวาระหน่ึงเท่ากบั จ านวนหุน้ที่มาประชุมทัง้สิน้หกัออก
ดว้ยจ านวนหุน้ของนายฤทธริงค ์บุญมโีชต ิจ านวน 63,442,980 หุน้ ซึง่คงเหลอืเท่ากบั 3,181,124,054 หุน้  

โดยผูถ้อืหุน้ออกเสยีงลงมตใิห ้นายฤทธริงค ์บุญมโีชต ิเป็นกรรมการอกีวาระหน่ึงดงัน้ี 
เหน็ดว้ย 2,733,401,957 เสยีง รอ้ยละ 85.9257 

ไมเ่หน็ดว้ย 447,382,597 เสยีง รอ้ยละ 14.0637 

งดออกเสยีง 336,500 เสยีง                          รอ้ยละ 0.0106 

บตัรเสยี 3,000 --- 

รวม 3,181,124,054 เสยีง รอ้ยละ 100.0000 

3. ขอใหผู้ถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้ นายกรีต ิอสัสกุล กลบัเขา้มาเป็นกรรมการอสิระอกีวาระหน่ึง ซึง่จ านวนหุน้ที่ใชใ้น
การออกเสยีงลงคะแนนให ้ นายกรีต ิ อสัสกุล ด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออกีวาระหน่ึงเท่ากบั จ านวนหุน้ทีม่าประชุมทัง้สิน้หกัออกดว้ย
จ านวนหุน้ของ นายกรีต ิอสัสกุล จ านวน - หุน้ ซึง่คงเหลอืเท่ากบั 3,244,567,034   หุน้  

 โดยผูถ้อืหุน้ออกเสยีงลงมตใิห ้นายกรีต ิอสัสกุล เป็นกรรมการอกีวาระหน่ึงดงัน้ี 
เหน็ดว้ย 2,017,848,190 เสยีง รอ้ยละ 62.1917 

ไมเ่หน็ดว้ย 1,226,693,944 เสยีง รอ้ยละ 37.8077 

งดออกเสยีง 21,500 เสยีง                          รอ้ยละ 0.0006 

บตัรเสยี 3,400 --- 

รวม 3,244,567,034 เสยีง รอ้ยละ 100.0000 

4. ขอใหผู้ถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้ นายราวนิเดอร ์สงิห ์ เกรวาล ซาบจติต ์ เอส กลบัเขา้มาเป็นกรรมการอกีวาระหน่ึง 
ซึง่จ านวนหุน้ทีใ่ช้ในการออกเสยีงลงคะแนนให้ นายราวนิเดอร ์สงิห ์เกรวาล ซาบจติต ์เอส ด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออกีวาระหน่ึงเท่ากบั 
จ านวนหุน้ทีม่าประชุมทัง้สิน้หกัออกดว้ยจ านวนหุน้ของนายราวนิเดอร ์ สงิห ์ เกรวาล ซาบจติต ์ เอส จ านวน - หุน้ ซึง่คงเหลอืเท่ากบั 
3,244,567,034 หุน้  

โดยผูถ้อืหุน้ออกเสยีงลงมตใิห ้นายราวนิเดอร ์สงิห ์เกรวาล ซาบจติต ์เอส เป็นกรรมการอกีวาระหน่ึงดงัน้ี 
  



 

 

 

เหน็ดว้ย 2,819,564,090 เสยีง รอ้ยละ 86.9012 

ไมเ่หน็ดว้ย 424,978,444 เสยีง รอ้ยละ 13.0982 

งดออกเสยีง 21,500 เสยีง                        รอ้ยละ 0.0006 

บตัรเสยี 3,000 --- 

รวม 3,244,567,034 เสยีง รอ้ยละ 100.0000 

ดงันัน้ ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้มมีตอินุมตัแิต่งตัง้กรรมการตามทีเ่สนอมาดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมาก กรรมการของบรษิทัจงึมรีายนาม
ดงัน้ี 

1. นายไกรสร จนัศริ ิ  
2.  นายเชง นิรตุตนิานนท์  
3. นายชวน ตัง้จนัสริ ิ  
4. นายธรีพงศ์ จนัศริ ิ  
5. นายฤทธริงค ์           บุญมโีชต ิ  
6. นายคโิยทากะ คคิชู ิ  
7. นายชาน ชู ชง  
8. นายราวนิเดอร ์สงิห์ เกรวาล ซาบจติต ์เอส  
9. นายศกัดิ ์ เกีย่วการคา้ กรรมการอสิระ 
10. ดร.ธรรมนูญ อานนัโทไทย กรรมการอสิระ 
11. นายกรีต ิ อสัสกุล กรรมการอสิระ 
12. นายนาถ ลิว่เจรญิ กรรมการอสิระ 

วาระท่ี 6 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 และโบนัสกรรมการจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 
ประธานฯ ไดข้อใหด้ร.ธรรมนูญ อานนัโทไทย ประธานอนุกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน เป็นผูช้ีแ้จงในวาระน้ี  
ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย ประธานอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่

คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้เสนอคณะกรรมการในการประชุมคณะกรรมการครัง้ที่ 1/2561 เมื่อวนัที่ 20 
กุมภาพนัธ์ 2561 เพื่อพจิารณาค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2561 โดยค านึงถึงความรบัผดิชอบและการ
ปฎิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการ และเปรยีบเทียบจากการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเฉลี่ยจากอุตสาหกรรมประเภทเดยี วกนั รวมทัง้
พจิารณาจากผลการด าเนินงานของบรษิทั เสนอให ้

1) ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิแก่กรรมการและกรรมการชุดยอ่ยประจ าปี 2561 เท่าเดมิ ซึง่สรุปไดด้งัน้ี 
 คา่ตอบแทน 

รายเดอืน 
คา่เบีย้ประชุมต่อ

ครัง้ 
คา่ตอบแทนรายปี     

เม.ย 2561 – ม.ีค. 2562 
คณะกรรมการบรษิทั 
- ประธานกรรมการ 
- กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร 
- กรรมการทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิาร 
- กรรมการอสิระ 

 
50,000.00 
25,000.00 
25,000.00 
25,000.00 

 
30,000.00 
15,000.00 
15,000.00 
15,000.00 

 

  



 

 

 คา่ตอบแทน 
รายเดอืน 

คา่เบีย้ประชุมต่อ
ครัง้ 

คา่ตอบแทนรายปี     
เม.ย 2561 – ม.ีค. 2562 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
- ประธาน (มาจากกรรมการอสิระ) 
- กรรมการอสิระ 

 
50,000,00 
25,000.00 

 
- 
- 

 

อนุกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
- ประธาน (มาจากกรรมการอสิระ) 
- กรรมการ (มาจากกรรมการอสิระ) 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
240,000.00 
120,000.00 

อนุกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
- ประธาน (มาจากกรรมการอสิระ) 
- กรรมการ (มาจากกรรมการอสิระ) 
- กรรมการบรหิาร 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
240,000.00 
120,000.00 
  80,000.00 

2) วงเงนิประกนัคุม้ครองสุขภาพไม่เกนิ 700,000 บาทต่อปีเฉพาะกรรมการทีม่อีายุใม่เกนิ 70 ปี และมถีิน่พ านักในประเทศ
ไทย  

3) โบนสักรรมการจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 มหีลกัเกณฑด์งัน้ี ใหจ้า่ยโบนสักรรมการทัง้คณะในอตัรารอ้ยละ 0.5 
ของเงนิปันผลของบรษิทั ซึ่งเท่ากบั 15.75 ลา้นบาท โดยก าหนดใหโ้บนสักรรมการส าหรบัประธานกรรมการเป็น 2 เท่าของโบนสัทีจ่า่ย
ใหก้รรมการ และก าหนดจา่ยโบนสักรรมการในวนัที ่24 เมษายน 2561 

นอกจากน้ีเพื่อความสะดวกในการโอนเงนิไปยงัต่างประเทศใหก้บักรรมการชาวต่างชาตทิัง้ 2 ท่าน จงึขอใหจ้า่ยคา่ตอบแทน
กรรมการรายเดอืนๆ ละ 25,000 บาทและคา่เบี้ยประชุมต่อครัง้ทีเ่ขา้ร่วมประชุมรวมกนัเป็นรายปี 

จ านวนหุน้ทีใ่ชใ้นการออกเสยีงลงคะแนน หกัดว้ยจ านวนหุน้ของกรรมการผูม้สี่วนไดเ้สยีจ านวน 934,798,956 หุน้ ดงันัน้
คงเหลอืเท่ากบั 2,309,768,078 หุน้  

ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้มมีตอินุมตัคิา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 และโบนสักรรมการจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 
ดว้ยคะแนนเสยีงเกนิกวา่สองในสามของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงัน้ี 

เหน็ดว้ย 2,244,415,581 เสยีง รอ้ยละ 97.1706 

ไมเ่หน็ดว้ย 65,340,997 เสยีง รอ้ยละ 2.8289 

งดออกเสยีง 11,500 เสยีง                        รอ้ยละ 0.0005 

บตัรเสยี ไมม่ ี --- 

รวม 2,309,768,078 เสยีง รอ้ยละ 100.0000 

วาระท่ี 7 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2561 
ประธานฯ ไดข้อใหค้ณุศกัดิ ์เกีย่วการคา้ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผูช้ีแ้จงในวาระน้ี  
คุณศกัดิ ์เกี่ยวการค้า ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้เรยีนให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบญัญตัิบรษิทัมหาชนจ ากดั 

พ.ศ.2535 มาตรา 120 และขอ้บงัคบัของบรษิทัขอ้ 36 ก าหนดใหท้ี่ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชแีละก าหนดค่าสอบ
บญัชขีองบรษิทัประจ าปี 2561  คณะกรรมการไดพ้จิารณาแล้วขอเสนอ บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั (PWC) เป็น
ผูส้อบบญัชขีองบรษิทั  เน่ืองจาก PWC มผีลการปฏบิตังิานดา้นการตรวจสอบอยูใ่นระดบัทีน่่าพอใจ โดย PWC มเีครอืขา่ยครอบคลุมใน
หลายประเทศและเป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล จงึน าเสนอต่อทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้เพื่ออนุมตัแิต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดคา่สอบบญัชี
ส าหรบัปี 2561 ดงัน้ี  
 

  



 

 

 2560 2561 

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส 
จ ากดั 
นายสมชาย จณิโณวาท  
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 3271 หรอื  
นายวเิชยีร กิง่มนตร ีผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลข
ทะเบยีน 3977 หรอื  
นายพงทว ีรตันะโกเศศ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลข
ทะเบยีน 7795 หรอื  
นายประสทิธิ ์เยื่องศรกุีล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต
เลขทะเบยีน 4174 

บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส 
จ ากดั 
นายสมชาย จณิโณวาท  
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 3271 หรอื  
นายวเิชยีร กิง่มนตร ีผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลข
ทะเบยีน 3977 หรอื  
นายพงทว ีรตันะโกเศศ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลข
ทะเบยีน 7795 หรอื  
นายประสทิธิ ์เยื่องศรกุีล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต
เลขทะเบยีน 4174 
และในกรณีทีผู่ส้อบบญัชรีบัอนุญาตดงักล่าว
ขา้งตน้ไมส่ามารถปฏบิตังิานใหบ้รษิทั ไพรซ้วอ
เตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั จะจดัหาผูส้อบ
บญัชรีบัอนุญาตอื่นของบรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์ู
เปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั แทนได ้

คา่สอบบญัชสี าหรบังบประจ าปี 
2560 

1,653,750 บาท 
(เพิม่ขึน้ 78,750 บาทจากปี 2559) 

1,929,350 บาท 
(เพิม่ขึน้ 275,600 บาทจากปี 2560) 

คา่สอบทานส าหรบังบการเงนิ
รายไตรมาสรวม 3 ไตรมาส 

918,750 บาท 
(เพิม่ขึน้ 43,750 บาทจากปี 2559) 

937,125 บาท 
(เพิม่ขึน้ 18,375 บาทจากปี 2560) 

คา่ตรวจสอบบญัชตีามบตัร
สง่เสรมิการลงทุน 

90,000 บาท 
(เพิม่ขึน้ 5,000 บาทจากปี 2559) 

90,000 บาท 
(เท่าเดมิ) 

อยา่งไรกต็ามคณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาจากผลงานประกอบกบัเปรยีบเทยีบคา่สอบบญัชกีบับรษิทัอื่นแลว้ เหน็ว่า 
ค่าสอบบญัชยีงัคงอยู่ในเกณฑท์ี่เหมาะสม รวมถงึผูส้อบบญัชตีามรายชื่อขา้งต้นไม่มคีวามสมัพนัธห์รอืส่วนไดเ้สยีกบับรษิทั บรษิทัย่อย 
ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูเ้กี่ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด จงึมคีวามเป็นอสิระในการตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบ
การเงนิของบรษิทั 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามดงัน้ี 
คณุปราโมทย ์ ลิบรตันสกลุ สอบถามวา่ เหตุใดคา่สอบบญัชขีองบรษิทัจงึเพิม่ขึน้ถงึรอ้ยละ 16.7 (275,600 บาท) 

คณุพงทวี รตันะโกเศศ หุ้นส่วนสายงานสอบบญัชี จากบรษิทั ไพรซ์วอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั (Partner, Audit Unit of 

Price Water House Coopers ABAS Limited) ชีแ้จงวา่ เน่ืองจากปีทีผ่า่นมา บรษิทัมกีารโอนธรุกจิการจดัจ าหน่ายในประเทศของบรษิทั 
ธรี ์โฮลดิง้ จ ากดั (T-Holding Co., Ltd.) เขา้มารวมอยูใ่นบรษิทั ท าใหผู้ส้อบบญัชตีอ้งท างานเพิม่ขึน้ แต่หากมองภาพรวมทัง้กลุ่มบรษิทั
จะเหน็ว่าคา่สอบบญัชขีองบรษิทั ธรี ์โฮลดิง้ จ ากดั จะลดลงไปประมาณ 4 แสนกว่าบาท  

จากนัน้ประธานฯ ขอใหท้ีป่ระชุมลงมตอินุมตัแิต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดคา่สอบบญัชี 
               ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้มมีตอินุมตัแิต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดค่าสอบบญัชปีระจ าปี 2561 ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากดงัน้ี 
  



 

 

 

เหน็ดว้ย 3,207,179,537 เสยีง รอ้ยละ 98.8466 

ไมเ่หน็ดว้ย 37,411,280 เสยีง รอ้ยละ 1.1530 

งดออกเสยีง 11,500 เสยีง                        รอ้ยละ 0.0004 

บตัรเสยี ไมม่ ี --- 

รวม 3,244,602,317 เสยีง รอ้ยละ 100.0000 

วาระท่ี 8 พิจารณาและอนุมติัให้แก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิ ข้อ 3(วตัถปุระสงค)์ ตาม พ.ร.บ.มหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 

มาตรา 31 จ านวน 1 ข้อ 

ประธานฯ ขอใหค้ณุธรีพงศ ์จนัศริ ิประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร เป็นผูช้ีแ้จงในวาระน้ี  
เพื่อให้วตัถุประสงค์ของบริษัทมีความชัดเจนและครอบคลุมการด าเนินกิจการที่ขยายหลากหลายออกไป และตาม

พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 มาตรา 31 (ดูรายละเอยีด พรบ. ในหน้า 41) ขอใหท้ี่ประชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาการแก้ไข
เพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิขอ้ 3 เกีย่วกบัวตัถุประสงค ์โดยเพิม่วตัถุประสงค ์จ านวน 1 ขอ้ ดงัน้ี 

ขอ้ที ่52 ประกอบกจิการหรอืใหบ้รกิารเกีย่วกบัการจดัการ การใหค้ าแนะน า รบัเป็นทีป่รกึษา การจดัการสมัมนา การ
จดัการฝึกอบรม ทางดา้นกฎหมายภาษ ีการเงนิและบญัชี 

ซึง่จะมผีลท าใหว้ตัถุประสงคข์องบรษิทั เปลีย่นแปลงจากเดมิ จ านวน 51 ขอ้ เป็น 52 ขอ้ 
ทัง้น้ี เน่ืองจากบรษิทัมบีุคลากรที่มคีวามรู้ความเชี่ยวชาญด้านบญัช ีการเงนิ และกฎหมายภาษี ซึ่งสามารถจดัการอบรม

สมัมนา รวมทัง้ให้ค าปรกึษาแก่พนักงานฝ่ายบญัชีและการเงนิกบับริษทัในเครอื เพื่อให้สอดคล้องกบัการด าเนินงานและสามารถขอ
อนุมตัเิป็นผูจ้ดัการอบรมสมัมนาจากสภาวชิาชพีบญัช ีโดยพนกังานทีเ่ขา้รบัการอบรมในหลกัสตูรที่ไดร้บัการอนุมตัจิากสภาวชิาชพีบญัชี
จะสามารถนับชัว่โมงการอบรมเป็นชัว่โมงการพฒันาความรู้ต่อเน่ือง (Continuing Professional Development หรือ CPD) ซึ่งสภา
วชิาชพีบญัชไีดม้กีารก าหนดใหผู้ท้ าบญัชตีอ้งมชีัว่โมงอบรม CPD  อยา่งน้อย 12 ชัว่โมงต่อปี 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถาม : ไมม่ผีูถ้อืหุน้ซกัถาม 
จากนัน้ประธานฯ ขอใหท้ีป่ระชุมลงมตอินุมตัใิหแ้กไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิขอ้ 3(วตัถุประสงค)์ ตาม พ.ร.บ.มหาชน

จ ากดั พ.ศ.2535 มาตรา 31 จ านวน 1 ขอ้ 
 ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้มมีตอินุมตัใิหแ้ก้ไขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิขอ้ 3(วตัถุประสงค)์ ดว้ยคะแนนเสยีงเกนิกวา่สามในสีข่อง

จ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ที่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงัน้ี 
เหน็ดว้ย 3,239,312,637 เสยีง รอ้ยละ 99.8372 

ไมเ่หน็ดว้ย 5,270,500 เสยีง รอ้ยละ 0.1624 

งดออกเสยีง 11,500 เสยีง                        รอ้ยละ 0.0004 

บตัรเสยี 8,080 --- 

รวม 3,244,602,717 เสยีง รอ้ยละ 100.0000 

วาระท่ี 9    พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามดงัน้ี 
ว่าท่ีร้อยตร ีนคร แสงนิล ขอตัง้ขอ้สงัเกตไว ้2-3 ประเดน็ ดงัน้ี 

1. อยากใหบ้รษิทัเพิม่ความสามารถในการท าก าไรของบรษิทั ดว้ยความพยายามเพิม่สนิคา้มลูคา่เพิม่เขา้ไปในตลาดทัง้ภายในประเทศ
และตลาดต่างประเทศ 



 

 

คณุธีรพงศ ์จนัศิริ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ชีแ้จงวา่ การท าอาหารส าเรจ็รปู (Ready to eat) เป็นหน่ึงในกลยทุธข์องบรษิทั โดย

พยายามผลกัดนัใหม้สีนิคา้มลูคา่เพิม่ออกสูต่ลาดอย่างต่อเน่ือง 
2. บรษิทัไมค่วรจ ากดัอายขุองผูถ้อืหุน้ในการเขา้เยีย่มชมโรงงาน (ก าหนดไวท้ี่ไมเ่กนิ 65 ปี) เพราะในปัจจบุนัผูส้งูอายทุีม่สีขุภาพดกีม็อียู่
มาก ควรมสีทิธใินการเขา้เยีย่มชมโรงงาน (Plant visit) เช่นกนั 
คณุธีรพงศ ์จนัศิริ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ชีแ้จงวา่ ทีผ่า่นมาดว้ยความเป็นหว่งในความปลอดภยัของผูถ้อืหุน้ เน่ืองจากในการเขา้

ชมโรงงานผลติอาหารทะเล อาจมพีืน้ทีเ่สีย่ง ในบางจุดเป็นทีล่ื่นและคบัแคบ ทางฝ่ายรกัษาความปลอดภยัจงึมคีวามเป็นห่วงต่อความ
ปลอดภยัของผูส้งูอาย ุ แต่อย่างไรกต็ามทางบรษิทัจะน าเรื่องน้ีไปพจิารณาเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมต่อไป และขอขอบคณุส าหรบั
ค าแนะน าของท่านผูถ้อืหุน้ 
3. เหตุใดราคาหุน้ของบรษิทั TU จงึไมค่อ่ยเปลีย่นแปลงแมว้า่ดชันีตลาดหลกัทรพัยฯ์ ไดส้งูขึน้ไปถงึ 1,800 จดุ แต่ราคาหุน้ของ TU กย็งั
ไมส่งูขึน้ตามดชันีของตลาดหลกัทรพัยฯ์ ท าใหย้งัไมป่ระทบัใจในเรื่องของราคาหุ้นและความสามารถในการท าก าไรของบรษิทัเท่าใดนกั 
คณุธีรพงศ ์จนัศิริ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ชีแ้จงวา่ คณะกรรมการและผูบ้รหิารยงัคงไมพ่อใจกบัราคาหุน้ในปัจจบุนั แต่เพราะใน 2-

3 ปีทีผ่า่นมาบรษิทัตอ้งเผชญิกบัเรื่องทีก่ระทบกบัอุตสาหกรรมอาหารทะเล เช่น การใช้แรงงานผดิกฎหมาย ความผนัผวนของอตัรา
แลกเปลีย่น ซึง่คอ่นขา้งมผีลต่อธรุกจิของบรษิทั แต่อยา่งไรกต็าม ทางบรษิทัจะเน้นการสื่อสารกบันกัลงทุนเพื่อใหม้คีวามเขา้ใจใน
สถานการณ์ต่างๆ ใหม้ากยิง่ขึน้  

คณุปราโมทย ์ ลิบรตันสกลุ สอบถามวา่ อยากทราบวา่ผลการด าเนินงานของเรดลอ็บสเตอรย์งัขาดทุนอยูห่รอืไม่ 

คณุธีรพงศ ์จนัศิริ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ชี้แจงว่า ในปัจจุบนั เรดลอ็บสเตอรย์งัอยู่ในกระบวนการปรบัปรุงการด าเนินงาน โดยที่

ผ่านมา เรดล็อบสเตอร์ได้มกีารปรบัปรุงในหลายเรื่อง ได้แก่ การปรบัปรุงห้องครวัให้มีประสทิธิภาพ การปรบัปรุงเมนูให้มีสินค้า ที่
หลากหลายมากขึน้ การปรบัปรุงภาพลกัษณ์ของรา้นอาหาร ซึ่งคงต้องใช้เวลาพอสมควร ทัง้น้ีบรษิทักไ็ด้ร่วมอยู่ในคณะกรรมการของ
เรดลอ็บสเตอรม์าตลอดสองปีทีผ่า่นมา และตดิตามการท างานของกระบวนการปรบัปรงุอยา่งใกลช้ดิ 
และสดุทา้ยของแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้รบัทราบวา่ 
ตามที่บรษิทัได้ประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจรตินัน้ ที่ประชุมคณะกรรมการแนวร่วม
ปฎิบตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจรติ ครัง้ที่ 4/2560 เมื่อวนัที่ 12 กุมภาพนัธ ์2561 ไดม้มีตใิหก้ารรบัรอง บรษิทั ไทยยูเน่ียน 
กรุ๊ป จ ากดั(มหาชน) เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฎิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจรติ โดยใบรบัรองมอีายุ 3 ปี (นับจาก 12 
กุมภาพนัธ ์2561 - 11 กุมภาพนัธ ์2564) 
               เมื่อไมม่ผีูถ้อืหุน้ท่านใดสอบถามเพิม่เตมิอกี จงึขอปิดการประชุม  

ปิดการประชุม  15.30 น    
 
 
                                                                                                        

.........................................                                    
(    นายไกรสร  จนัศริ ิ   ) 

                                                                                                     ประธานในทีป่ระชุม   
 

 
......................................... ผูจ้ดรายงานการประชุม 
(   นางปะราล ีสขุะตุงคะ   )  


