
 

บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 

รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 
ของ     

บริษทั ไทยยเูน่ียน กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 

เวลาและสถานที ่    

ประชุมเมื่อวนัที ่16 กนัยายน พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งบอลรูม ชัน้ 4 โรงแรมอนิเตอรค์อนตเินทลั ถนนเพลนิจติ กรงุเทพมหานคร  
ประธานในทีป่ระชุม   นายไกรสร จนัศริ ิ ประธานกรรมการ  

กรรมการบรษิทัทีเ่ขา้รว่มประชุม  
1.  นายไกรสร จนัศริ ิ  ประธานกรรมการ 
2.  นายเชง นิรตุตนิานนท์ ประธานคณะกรรมการบรหิาร 
3.  นายธรีพงศ์ จนัศริ ิ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร และกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
4.  นายชวน ตัง้จนัสริ ิ กรรมการบรหิาร 
5.  นายฤทธริงค ์บุญมโีชต ิ ประธานกรรมการบรหิาร กลุ่มธรุกจิอาหารแช่แขง็และธรุกจิทีเ่กีย่วขอ้ง  
6.  นายชาน ชู ชง  กรรมการบรหิาร และกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
7.  นายศกัดิ ์เกีย่วการคา้  กรรมการอสิระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

และกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
8.  นายกรีต ิอสัสกุล  กรรมการอสิระ และประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง  
9.  นายนาถ ลิว่เจรญิ กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการบรษิทัทีไ่มไ่ดเ้ขา้ร่วมประชุม  
1. ดร.ธรรมนูญ อานนัโทไทย กรรมการอสิระ ตดิภารกจิเป็นวทิยากรของสมาคมสง่เสรมิสถาบนั

กรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
2. นายโนรโิอะ ไซกุสะ กรรมการทีไ่มใ่ช่ผูบ้รหิาร  พ านักในต่างประเทศ ไมส่ามารถเดนิทางช่วงโควดิ 
3. นายราวนิเดอร ์สงิห ์เกรวาล ซาบจติต ์เอส กรรมการทีไ่มใ่ช่ผูบ้รหิาร พ านักในต่างประเทศ ไมส่ามารถเดนิทางช่วงโควดิ 

รวมกรรมการเขา้รว่มประชุม 9 คน คดิเป็นสดัส่วนการเขา้ร่วมประชุม เท่ากบัรอ้ยละ 75.00 ของกรรมการทัง้คณะ 12 คน  

ผูบ้รหิารของบรษิทัทีเ่ขา้ร่วมประชุม  
1. นายยอรก์ ไอรล์ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารดา้นการเงนิกลุ่มบรษิทั 
2. นายยงยทุธ เสฏฐววิรรธน์ ผูจ้ดัการทัว่ไป กลุ่มการเงนิและภาษอีงคก์ร 
3. นายรพพีงศ ์ลิม้วงศท์อง ผูช้่วยผูจ้ดัการทัว่ไป ดา้นกฎหมายและภาษอีงคก์ร 
4. นายบลัลงัก ์ไวทยานนท์ ผูช้่วยผูจ้ดัการทัว่ไปฝ่ายนกัลงทุนสมัพนัธ ์
5. นางสาวมยุร ีคมวรีวงศ์ ผูช้่วยผูจ้ดัการทัว่ไปฝ่ายบญัชแีละควบคมุผลการด าเนินงานกลุ่มบรษิทั 

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

ผูจ้ดบนัทกึรายงานการประชุม นางปะราล ีสขุะตุงคะ เลขานุการบรษิทั 

ผูด้ าเนินรายการระหวา่งการประชุม นางสาวฬุรยิา เบญจานุกร ผูช้่วยเลขานุการบรษิทั 
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ก่อนเขา้สู่วาระการประชุม เลขานุการบรษิทัไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชุมรบัทราบวา่ เน่ืองดว้ยสถานการณ์ระบาดของไวรสัโคโรน่า 2019 (COVID-
19) บรษิทัจงึไดเ้ลื่อนการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 จากวนัที ่3 เมษายน 2563 มาเป็นวนัน้ี และแมว้า่สถานการณ์จะผอ่นคลาย
ลงบา้งแลว้ บรษิทัยงัคงมมีาตรการป้องกนัการแพรร่ะบาดของ COVID-19 ดงัน้ี 
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควดิ-19 บรษิทัมคีวามห่วงใยในความปลอดภยัของท่านผูถ้อืหุน้และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทุกท่าน ดงันัน้เพื่อ
ลดความเสีย่งของการแพร่ระบาด บรษิทัไดส้นบัสนุนใหผู้ถ้อืหุน้มอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระของบรษิทัแทนการเขา้ร่วมประชุมดว้ย
ตนเอง โดยแจง้ในหนงัสอืเชญิประชุมและหนงัสอืแจง้ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยเมื่อวนัที่ 13 สงิหาคม 2563 ทัง้น้ีผูถ้อืหุน้สามารถ
รบัชมถ่ายทอดผา่น Web-Live Broadcast ของบรษิทัไดอ้กีหน่ึงช่องทาง  

บรษิทัไดจ้ดัตัง้จุดคดักรองบรเิวณดา้นหน้าหอ้งประชุม เพื่อตรวจวดัอุณหภูมก่ิอนเขา้งาน กรณีพบผูม้คีวามเสีย่ง บรษิทัขอสงวนสทิธใิน
การเขา้หอ้งประชุมโดยเดด็ขาด ผูถ้อืหุน้สามารถมอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นหรอืกรรมการอสิระของบรษิทัเขา้ร่วมประชุมแทนได ้รวมถงึการจดัที่
นัง่เวน้ระยะห่างเพื่อไม่ใหเ้กดิความแออดั และขอความร่วมมอืใหผู้ถ้อืหุน้สวมหน้ากากอนามยัตลอดเวลาที่เขา้ร่วมประชุมและบรเิวณจดั
งาน ตลอดจนการถามค าถามของผูถ้อืหุน้ระหวา่งการประชุม จะใชว้ธิเีขยีนค าถามแทนการพดูผา่นไมโครโฟนรว่มกนั ผูถ้อืหุน้หรอืผูม้อบ
ฉนัทะสามารถสง่ค าถามล่วงหน้ามาทีบ่รษิทัไดก่้อนวนัประชุมตามช่องทางทีแ่จง้ไวใ้นหนงัสอืเชญิประชุม 

บรษิทัมทีุนช าระแล้วจ านวน 1,192,953,874 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 4,771,815,496 หุน้ ราคาพารห์ุ้นละ 0.25 บาท มผีูถ้อืหุน้ ณ วนั
ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเมื่อวนัที่ 26 สงิหาคม 2563 จ านวน 18,567 ราย โดยมจี านวนหุ้นซื้อคนืตามโครงการซื้อหุ้นคนืตัง้แต่วนัที่ 1 
เมษายน  2563 ทัง้สิ้น 116,682,800 หุ้น ออกจากหุ้นสามญัทัง้หมดของบริษทั เน่ืองจากจ านวนหุ้นที่ซื้อคืนดังกล่าวไม่นับเป็นองค์
ประชุมผูถ้อืหุน้ ไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันัน้จ านวนหุน้สามญัที่ใช้เป็นฐานในการเปิดประชุมที่สามารถลงคะแนนเสยีงได้เท่ากบั 
4,655,132,696 หุน้ และเพื่อเสรมิสรา้งการก ากบัดูแลกิจการที่ดใีนเรื่องสทิธแิละความเท่าเทยีมกนัของผูถ้อืหุน้ บรษิทัไดป้ระกาศใหส้ทิธิ
ผูถ้อืหุน้เสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการและการใหส้ทิธผิูถ้อืหุน้เสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามญัผูถ้อื
หุ้นประจ าปี 2563 โดยผ่านไปยงัตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย และในเว็บไซต์ของบริษทัตัง้แต่วนัที่ 3 ตุลาคม 2562 โดยให้
ระยะเวลาผูถ้อืหุน้เสนอรายชื่อกรรมการและวาระไดจ้นถงึวนัที่ 31 มกราคม 2563 รวมเป็นเวลา 121 วนั ซึ่งพบว่าไม่มผีูใ้ดขอเสนอชื่อ
บุคคลหรอืวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้แต่อยา่งใด ดงันัน้บรษิทัจงึขอเสนอใหท้ี่ประชุมพจิารณาวาระต่างๆ ตามที่
ไดแ้จง้ไวใ้นหนงัสอืเชญิประชุมทีส่ง่ใหท้่านผูถ้อืหุน้แล้ว จากนัน้ไดอ้ธบิายวธิกีารนบัคะแนนเสยีงจากทีป่ระชุมดงัน้ี 

• ตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 35. ในการออกเสยีงลงคะแนน ใหน้บัผูถ้อืหุน้ทุกคนมคีะแนนเสยีงเท่ากบัหน่ึงหุน้มหีน่ึงเสยีง 

• ในแต่ละวาระ จะนบัคะแนนเสยีงเฉพาะผูถ้อืหุน้ทีล่งคะแนนเสยีงไมเ่หน็ดว้ย และ/หรอืงดออกเสยีงเท่านัน้ โดยจะน าคะแนน
เสยีงดงักล่าวหกัออกจากจ านวนเสยีงทัง้หมดที่เขา้ร่วมประชุม ส่วนที่เหลอืจะถอืว่าเป็นคะแนนเสยีงที่เหน็ดว้ยในระเบยีบ
วาระนัน้ๆ  ทัง้น้ีกเ็พื่อใหก้ารประชุมด าเนินไปไดภ้ายในเวลาทีเ่หมาะสม  

• ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ต้องการออกเสยีงลงคะแนนไม่เหน็ด้วย และ/หรอืงดออกเสยีง ให้ใช้ใบลงคะแนนที่บรษิทัจดัให้ในการ
ลงคะแนน และโปรดแสดงตวัยกมอืเพื่อใหเ้จา้หน้าที่เกบ็รวบรวมใบลงคะแนนตามวาระที่กล่าวถงึนัน้ นอกจากน้ีแล้ว ไดม้ี
สถาบนัการเงนิและกองทุนต่างๆ ที่ท าหน้าที่เป็นคสัโตเดยีนไดจ้ดัส่งเอกสารมอบฉันทะให้กบักรรมการอสิระ โดยท าการ
ออกเสยีงลงคะแนนมาล่วงหน้ารวมถงึการท าออนไลน์ E-Voting ซึ่งบรษิทัจะน าผลดงักล่าวขึน้บนจอสไสด์ในแต่ละวาระ
ต่อไป 

• ทัง้น้ี จ านวนผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากนั เน่ืองจากอาจมผีูถ้อืหุ้นหรอืผู้รบัมอบฉันทะบางท่าน
เขา้มาประชุมเพิม่เตมิหรอืกลบัก่อน 

เริม่ประชุมเวลา 14.15 น. 

นายไกรสร จนัศริ ิประธานในที่ประชุม ไดก้ล่าวต้อนรบัผูถ้อืหุน้และแจง้ใหท้ี่ประชุมทราบว่าในวนัน้ีมผีูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะมารว่ม
ประชุม 1,857 ราย นบัจ านวนหุน้ได ้2,811,243,938 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 60.3902 ของจ านวนหุน้ทีช่ าระแล้ว ซึง่เกนิกว่าหน่ึงในสาม
ของจ านวนหุน้ที่จ าหน่ายไดท้ัง้หมด ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบับรษิทั ขอ้ 34. และไดแ้จง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบว่าก่อนลงมตใินแต่ละ
วาระ ประธานจะเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามในประเดน็ที่ เกี่ยวขอ้งกบัวาระนัน้ๆ โดยขอใหผู้ถ้อืหุน้ที่ต้องการซกัถามกรุณาแจง้ชื่อและ
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นามสกุลใหท้ีป่ระชุมทราบก่อนซกัถามหรอืแสดงความคดิเหน็ นอกจากน้ี ไดข้ออาสาสมคัรจากผูถ้อืหุน้ในทีป่ระชุมเพื่อเขา้ตรวจสอบการ
รวบรวมคะแนน ซึง่ไดแ้ก่ พล.ต.ต.สรุพงษ ์ชยัจนัทร ์และหลงัจากนัน้ประธานฯ ไดด้ าเนินการประชุมตามระเบยีบวาระดงัต่อไปน้ี        

วาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 
ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเบญจพชัร ชัน้ 2 อาคารเอนกประสงค์ สถานีโทรทศัน์

กองทพับก (ช่อง 5) ถนนพหลโยธนิ กรงุเทพมหานคร ส าหรบัรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562 ไดแ้นบไวใ้นหนังสอืเชญิ
ประชุมในหน้า 12 ถงึหน้า 35 

ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามดงัน้ี ; ไมม่ผีูถ้อืหุน้ซกัถาม 

จากนัน้ประธานฯ ขอใหท้ีป่ระชุมลงมตริบัรองรายงานการประชุมดงักล่าว 
ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้มมีตริบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562 ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากดงัน้ี 

เหน็ดว้ย 2,811,456,945 เสยีง รอ้ยละ 99.9990 

ไมเ่หน็ดว้ย 26,793 เสยีง รอ้ยละ 0.0010 

งดออกเสยีง  400 เสยีง                        รอ้ยละ 0.0000 

บตัรเสยี ไมม่ ี --- 

รวม 2,811,484,138 เสยีง รอ้ยละ 100.0000 

วาระท่ี 2 พิจารณาและรบัรองรายงานประจ าปี 2562 และรบัทราบผลการด าเนินงานของบริษทัในปี 2562 

ประธานฯ ขอใหคุ้ณธรีพงศ ์จนัศริ ิประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร เป็นผูร้ายงานผลการด าเนินงานของบรษิทั 

คุณธรีพงศ์ จนัศริ ิประธานเจา้หน้าที่บรหิาร รายงานดงัน้ี บรษิทัมยีอดขาย 126,275 ล้านบาท ลดลงรอ้ยละ 5.3 เมื่อเทยีบกบั
ช่วงเดยีวกนัของปีก่อน คา่เงนิบาททีแ่ขง็คา่ขึน้เมื่อเทยีบกบัค่าเงนิสกุลหลกัทีบ่รษิทัมรีายไดจ้ากธรุกจิในต่างประเทศในสดัส่วนที่สงู เป็น
สาเหตุหลกัที่ส่งผลใหย้อดขายประจ าปี 2562 ปรบัตวัลดลง โดยที่มยีอดขายในรูปสกุลเงนิเหรยีญสหรฐัเท่ากบั 4,071 ล้านเหรยีญสหรฐั 
ซึ่งลดลงรอ้ยละ 1.2 จากปีก่อน สาเหตุจากราคาวตัถุดบิหลกัที่ปรบัลดลง อย่างไรกต็าม ปรมิาณการขายเพิม่ขึน้รอ้ยละ 2.7 จากปีก่อน 
โดยกลุ่มธุรกจิอาหารทะเลแช่แขง็ แช่เยน็ และสนิคา้ที่เกี่ยวขอ้ง และกลุ่มธุรกจิอาหารสตัวเ์ลี้ยง ผลติภณัฑเ์พิม่มูลค่าและอื่นๆ มปีรมิาณ
การขายเตบิโตอยา่งต่อเน่ือง 

บรษิทัมกี าไรสทุธจิากการด าเนินงานปรกต ิ5,218 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 0.5 เมื่อเทยีบกบัปี 2561 แมว้า่อตัราก าไรปรบัตวัดี
ขึน้ ผลประกอบการยงัไดร้บัผลกระทบจากยอดขายที่ปรบัลดลงจากปีก่อน และดว้ยการควบคุมต้นทุนที่ดสี่งผลใหค้่าใชจ้่ายการขายและ
บรหิารปรบัเพิม่ขึน้เลก็น้อยจากปีก่อน ส าหรบัในงบการเงนิ บรษิทัมกี าไรสทุธ ิ3,816 ลา้นบาท สงูขึน้รอ้ยละ 17.2 เมื่อเทยีบกบัก าไรสทุธิ
ตามหน้างบการเงนิในปี 2561 

ปัจจยัส าคญัทีส่ง่ผลกระทบการด าเนินงานของบรษิทัในปี 2562 ทีผ่่านมาไดแ้ก่ 
1. ราคาวตัถุดบิปลาทูน่าอยู่ในระดบัต ่าในปี 2562 

แมว้า่บางน่านน ้าจะประสบปัญหาการจบัปลาไดน้้อย แต่ผูผ้ลติมกีารจดัเกบ็สนิคา้คงคลงัในระดบัทีส่งู ส่งผลใหม้อีุปทานปลาทู
น่าอยูใ่นระดบัสงู ดงันัน้ราคาปลาทูน่าเฉลีย่ปี 2562 อยูท่ี ่1,209 เหรยีญสหรฐัต่อตนัหรอืปรบัตวัลดลงรอ้ยละ 20.9 เมื่อเทยีบ
กบัปีก่อน โดยอตัราก าไรของธุรกจิอาหารทะเลแปรรปูไดป้รบัเพิม่ขึน้เป็นรอ้ยละ 19.4 เมื่อเทยีบกบัรอ้ยละ 16.9 ในปี 2561 

2. การลงทุนเชงิกลยทุธใ์น เรด ลอ็บสเตอร ์ช่วยผลกัดนัการเตบิโตของก าไรสทุธิ 
จากเขา้ลงทุนเชงิกลยทุธใ์น Red Lobster เมื่อปี 2559 เงนิลงทุนดงักล่าวไดส้รา้งก าไรใหก้บับรษิทั เป็นมลูคา่สทุธกิวา่ 419 
ลา้นบาท ซึง่ส่วนมากอยู่ในรูปแบบของเงนิปันผลรบัและเครดติภาษ ีในฐานะที่เป็นรา้นอาหารทะเลที่ใหญ่ทีส่ดุของโลก เรด ล็
อบสเตอร ์สรา้งรายไดต้่อปีอยูท่ีป่ระมาณ 2,450 ลา้นเหรยีญสหรฐั และมสีาขามากกวา่ 750 สาขาทัว่โลกทัง้ในรปูแบบของรา้น
ทีบ่รษิทัด าเนินงานเองและแบบแฟรนไชส์ 
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3. รายการคา่ใชจ้า่ยพเิศษทางกฎหมาย   
ในไตรมาส 2/2562 ชคิเกน้ออฟเดอะซ ีซึง่เป็นบรษิทัในกลุ่มไทยยเูน่ียน มขีอ้ตกลงช าระคา่ชดเชยกบัรา้นคา้ปลีกสว่นมาก
ภายใตค้ดตี่อตา้นการผูกขาด (Antitrust) และคดอีื่นๆ โดยบรษิทั ชคิเกน้ออฟเดอะซ ีไดม้กีารตัง้ส ารองค่าใชจ้า่ยพเิศษทาง
กฎหมายเพิม่เตมิคดิเป็นมลูคา่สทุธ ิ1,402 ลา้นบาทหลงัหกัภาษ ีโดยบรษิทัเชื่อวา่การปรบัมลูค่าเงนิชดเชยดงักล่าวนัน้ได้
สะทอ้นความคบืหน้าของคดทีีเ่กดิขึน้รวมถงึความเสีย่งดา้นผลกระทบทางการเงนิใดๆ ทีจ่ะเกดิขึน้กบับรษิทัแล้ว และชคิเก้น
ออฟเดอะซ ียงัคงเป็นส่วนส าคญัของกลยทุธข์องบรษิทัในการเตบิโตในตลาดอาหารทะเลในทวปีอเมรกิาเหนือ 

4. ความผนัผวนของคา่เงนิ  
ยอดขายของบรษิทักวา่รอ้ยละ 88 อยูใ่นรปูสกุลเงนิตราต่างประเทศ ไดแ้ก่สกุลเงนิเหรยีญสหรฐั เงนิยโูร และเงนิปอนด ์
ตามล าดบั แมว้า่ในระหวา่งปี คา่เงนิบาทไดแ้ขง็คา่ขึน้เมื่อเทยีบกบัเงนิสกุลหลกัในทวปียุโรปอยา่งมนีัยส าคญั ท าใหบ้รษิทัมี
ยอดขายปี 2562 ลดลงรอ้ยละ 5.3 จากปีก่อน แต่อยา่งไรกด็ ีหากแยกผลกระทบจากอตัราแลกเปลี่ยนออก ยอดขายของบรษิทั
ยงัคงปรบัตวัลดลงรอ้ยละ 1.4 เมื่อเทยีบกบัปีก่อน แต่ดว้ยการบรหิารความเสีย่งของอตัราแลกเปลีย่นอย่างเขม้งวด บรษิทั
สามารถมกี าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนไดม้ากถงึ 543 ลา้นบาท  

5. กระแสเงนิสดอสิระทีแ่ขง็แกรง่และการออกหุน้กูด้อ้ยสทิธทิีม่ลีกัษณะคลา้ยทุนเอือ้สถานะทางการเงนิทีแ่ขง็แกรง่  
กระแสเงนิสดกวา่ 7,149 ลา้นบาท มาจากก าไรทีป่รบัตวัดขีึน้ การควบคมุสนิคา้หมนุเวยีนอยา่งมปีระสทิธภิาพ และราคา
วตัถุดบิทีป่รบัตวัลดลง กระแสเงนิสดทีแ่ขง็แกรง่สง่ผลใหบ้รษิทัสามารถช าระหน้ีคนืไดก้วา่ 3,159 ลา้นบาท อตัราสว่นหน้ีสนิ
สทุธติ่อสว่นของผูถ้อืหุน้อยู่ที ่1.07 เท่า ณ สิน้ปี 2562 ลดลงจากระดบั 1.40 เท่า ณ สิน้ปี 2561 เน่ืองจากการออกหุน้กู้ดอ้ยสทิธิ
ทีม่ลีกัษณะคลา้ยทุนมลูคา่ 6,000 ลา้นบาท ซึง่คดิเป็นส่วนของผูถ้อืหุน้ บรษิทัมอีตัราส่วนหน้ีสนิสทุธติ่อสว่นของผู้ถอืหุน้ที ่1.0-
1.1 เท่า สง่ผลใหบ้รษิทัมสีถานะทางการเงนิทีแ่ขง็แกรง่ขึน้และมคีวามยดืหยุ่นในการบรหิารและวางแผนการลงทุนมากขึน้ 

ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามดงัน้ี ; 

คณุศิริพร ขตัตพงษ์ ขอสอบถามดงัน้ี 

1) ความคบืหน้ากรณีปิดโรงงานไพโอเนีย ฟู้ด แคนเนอร ีและกรณีไฟไหมโ้รงงานเชซ ์นูส ์ 
คณุธีรพงศ ์ จนัศิริ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร ชีแ้จงว่า การปิดโรงงานไพโอเนีย ฟู้ด แคนเนอร ี ซึง่เป็นโรงงานผลติปลาทูน่าทีป่ระเทศ
กานา เน่ืองจากพนกังานไดร้บัการตรวจพบเชือ้โคโรน่าไวรสัหรอืโควดิ-19 ดงันัน้จงึปิดด าเนินงานชัว่คราวเป็นเวลา 1 เดอืน ตัง้แต่เดอืน
เมษายน 2563 เพื่อท าความสะอาดและฆา่เชือ้ทัง้หมดเรยีบรอ้ยแล้ว สว่นกรณีไฟไหมโ้รงงานเชซ ์ นูส ์ ซึง่เป็นโรงงานแปรรปูลอ็บสเตอร ์
ในทราคาด-ีชลีา เมอืงนิวบรนัสวกิ ประเทศแคนาดา อยูร่ะหวา่งกระบวนการรบัเงนิคนืจากการประกนัภยัและการพจิารณาตดัสนิใจเรื่อง
การสรา้งโรงงานใหมท่ดแทน อย่างไรกต็ามทัง้สองกรณีสง่ผลกระทบต่อก าลงัการผลติของกลุ่มบรษิทัในสดัสว่นทีน้่อยมาก  

2) ลูกหน้ีการคา้ กจิการอื่นและกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัทีม่ากกวา่ 12 เดอืน มหีกัเผื่อผลขาดทุน 100% มวีธิกีารบรหิารจดัการอย่างไร 
คณุธีรพงศ ์จนัศิริ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร ชี้แจงว่า บรษิทัมนีโยบายทีช่ดัเจนในการบรหิารจดัการลูกหน้ีในแต่ละช่วงอายแุละสามารถ
วเิคราะหต์ามอายุหน้ีทีค่า้งช าระไดต้ามหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 10 โดยลูกหน้ีการคา้ กจิการอื่นและกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัที่
มากกวา่ 12 เดอืน จะมรีะบบตดิตามอยา่งใกลช้ดิ อยา่งไรกต็าม บรษิทัไมม่ปัีญหาลูกหน้ีการคา้ในธุรกจิหลกั รวมถงึลูกคา้ส่วนใหญ่เป็น
บรษิทัชัน้น าของโลก 

3) บรษิทัมกีารบรหิารจดัการค่าความนิยมและสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนอย่างไร 
คณุยอรก์ ไอรล์ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารดา้นการเงนิกลุ่มบรษิทั ชีแ้จงวา่ บรษิทัมกีารประเมนิมลูค่าของสนิทรพัยน้ี์ในทุกๆ ปี และ
เปรยีบเทยีบกบัมลูคา่ของ Book value ตามงบการเงนิ หากมคีวามแตกต่างกจ็ะปรบัปรงุใหเ้ป็นไปตามมลูคา่ปัจจบุนัของสนิทรพัยท์ี่
ประเมนิไดท้นัท ีโดยวธิปีระเมนิมลูคา่ใชก้ารค านวนจากการคดิลดกระแสเงนิสดในอนาคต  

4) เหตุใดบรษิทัมเีงนิฝากและรายการเทยีบเท่าเงนิสดในงบการเงนิเฉพาะบรษิทัเท่ากบั 3 พนัลา้นบาท ในขณะทีร่ายไดด้อกเบีย้รบัไม่
เพิม่เมื่อเทยีบกบัปีก่อน 
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คณุยงยทุธ เสฏฐวิวรรธน์ ผูจ้ดัการทัว่ไป กลุ่มการเงนิและภาษอีงคก์ร ชี้แจงวา่ เน่ืองจากปลายปี 2562 บรษิทัมกีารออกหุน้กูท้ีเ่ป็น 
Perpetual บอนด ์6,000 ล้านบาท และหุน้กูซ้เีนียรบ์อนด ์6,000 ลา้นบาท ซึง่เตรยีมไวเ้พื่อจา่ยคนืหุน้กู้ทีจ่ะครบก าหนดในปีน้ี ดงันัน้หาก
ดใูนงบการเงนิจะเหน็เงนิฝากจ านวน 3 พนักว่าลา้นบาททีเ่ตรยีมไวจ้่ายคนืหุน้กูด้งักล่าว ส่วนทีเ่หลอือกี 800-1,000 ลา้นบาทกเ็ป็นเงนิทุน
หมนุเวยีนส าหรบัการด าเนินกจิการตามปกต ิ

5) บรษิทัจะด าเนินการอยา่งไรส าหรบัหุน้กูท้ี่จะครบก าหนดจา่ยคนืในปี 2564  
คณุธีรพงศ ์จนัศิริ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร ชีแ้จงวา่ บรษิทัอยูร่ะหวา่งประเมนิสถานการณ์หาช่วงเวลาทีเ่หมาะสมเพื่อใหไ้ดต้น้ทุนต ่า
ทีส่ดุในการเตรยีมส ารองเงนิไวจ้า่ยคนืหุน้กูท้ีค่รบก าหนดซึง่มจี านวนประมาณ 3 พนัล้านบาท  

คณุสถาพร โคธีรานุรกัษ์ ขอสอบถามดงัน้ี 
1) ในงบการเงนิปี 2562 มผีลกระทบจากการใชม้าตรฐานบญัชฉีบบัใหมห่รอืไมอ่ยา่งไร และมาตรฐานบญัชใีหมใ่นปี 2563 มอีะไรบา้งและ
กระทบกบังบการเงนิอยา่งไร 
คณุมยรุี คมวีรวงศ ์ ผูช้่วยผูจ้ดัการทัว่ไปฝ่ายบญัชแีละควบคมุผลการด าเนินงานกลุ่มบรษิทั ชีแ้จงวา่ ในปี 2562 บรษิทัไดน้ ามาตรฐาน
บญัชใีหมเ่ขา้มาใช้กบังบการเงนิก่อนทีจ่ะมผีลบงัคบัใช้ในปี 2563 ซึ่งม ี3 ฉบบัใหญ่ ไดแ้ก่ 1. เครื่องมอืทางการเงนิ (TFRS 9) 2.รายได้
จากสญัญาทีท่ ากบัลูกคา้ (TFRS 15) และ 3. สญัญาเช่า (TFRS 16) ดงันัน้ในปี 2563 บรษิทัไมต่อ้งปรบัใชม้าตรฐานบญัชใีหมส่ าหรบั 3 
เรื่องน้ีแล้ว คงมแีต่เรื่องรองลงไป เช่น เรื่องความไมแ่น่นอนเกีย่วกบัวธิกีารทางภาษเีงนิได ้เป็นต้น 

วาระน้ีไมต่อ้งลงมต ิเน่ืองจากรายงานดงักล่าวไดจ้ดัท าเรยีบรอ้ยแลว้ และน าเสนอใหผู้ถ้อืหุน้รบัทราบเท่านัน้ 

วาระท่ี 3 พิจารณาและอนุมติังบการเงินส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และรายงานของผู้สอบบญัชี 
ประธานฯ ขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาและอนุมตังิบการเงนิส าหรบัปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่ 31 ธนัวาคม 2562 และรายงานของผูส้อบ

บญัช ี ตามทีป่รากฎในรายงานประจ าปี 2562 ซึง่ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้ว  

ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามดงัน้ี ; ไมม่ผีูถ้อืหุน้ซกัถาม 

จากนัน้ ประธานฯ ขอใหท้ีป่ระชุมลงมตอินุมตังิบการเงนิดงักล่าว 
ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้มมีตอินุมตังิบการเงนิส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากดงัน้ี 

เหน็ดว้ย 2,811,069,905 เสยีง รอ้ยละ 99.9848 

ไมเ่หน็ดว้ย 428,093 เสยีง รอ้ยละ 0.0152 

งดออกเสยีง  400 เสยีง                          รอ้ยละ 0.0000 

บตัรเสยี ไมม่ ี --- 

รวม 2,811,498,398 เสยีง รอ้ยละ 100.0000 

วาระท่ี 4 พิจารณาและอนุมติัการจดัสรรก าไรสทุธิส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 
ประธานฯ ขอใหคุ้ณธรีพงศ ์จนัศริ ิประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร เป็นผูร้ายงาน 
คณุธรีพงศ ์จนัศริ ิไดเ้สนอต่อทีป่ระชุมวา่ งบการเงนิส าหรบัปีบญัชสีิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 ทีไ่ดร้บัการตรวจสอบแล้วของ

บรษิทั ปรากฎวา่บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมกี าไรสทุธปิระจ าปีเท่ากบั 3,815.88 ลา้นบาท จงึขอจดัสรรเป็นเงนิปันผลเป็นจ านวนเงนิ 
2,242,753,283.12 บาท หรอืหุน้ละ 0.47 บาท ส าหรบัทุนจดทะเบยีนและช าระแลว้จ านวน 4,771,815,496 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 58.77 ของ
ก าไรสทุธจิากผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 โดยแบ่งเป็น 

1) มตทิีป่ระชุมคณะกรรมการครัง้ที ่4/2562 เมื่อวนัที ่6 สงิหาคม 2562 ไดอ้นุมตักิารจา่ยเงนิปันผลระหวา่งกาลในอตัรา 0.25 
บาทต่อหุน้ รวมเป็นจ านวนเงนิ 1,192,953,874.00 บาท โดยจา่ยไปแลว้เมื่อวนัที ่3 กนัยายน 2562  
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2) มติที่ประชุมคณะกรรมการครัง้ที่ 3/2563 เมื่อวนัที่ 27 มนีาคม 2563 ได้อนุมตัิการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลในอตัรา 
0.22 บาทต่อหุน้ รวมเป็นจ านวนเงนิ 1,049,799,409.12 บาท โดยจา่ยไปแลว้เมื่อวนัที ่22 เมษายน 2563  
ดงันัน้การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลทัง้สองครัง้รวมกนั จงึถือว่าครบถ้วนแล้ว โดยมขี้อมูลเปรียบเทียบกบัอตัราการ
จา่ยเงนิปันผลในปีทีผ่า่นมา ดงัน้ี 

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

1. ก าไรสทุธ ิ(ลา้นบาท) 5,254.43 5,989.18 3,256.21 3,815.88 

2. จ านวนหุน้ ณ 31 ธนัวาคม      

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

3. รวมเงนิปันผลจา่ยต่อหุน้ (บาท:หุน้) 0.63 0.66 0.40 0.47 

    3.1 เงนิปันผลระหวา่งกาล (บาท:หุน้)  0.32 0.32 0.25 0.25 

    3.2 เงนิปันผลระหวา่งกาล (บาท:หุน้) - - - 0.22 

    3.3 เงนิปันผลประจ าปี (บาท:หุน้)  0.31 0.34 0.15 - 

4. รวมเป็นเงนิปันผลจา่ยทัง้สิน้ (ล้านบาท) 3,006.24 3,149.40 1,908.73 2,242.75 

5. สดัสว่นการจา่ยเงนิปันผล (รอ้ยละ) 57.21 52.58 58.62 58.77 

การจ่ายเงนิปันผลดงักล่าว เป็นไปตามนโยบายของบรษิทัที่จะจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในอัตราไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 50 ของ
ก าไรสุทธใินแต่ละปี และตัง้แต่ปี 2545 เป็นต้นมา บรษิทัมนีโยบายจะแบ่งจ่ายเงนิปันผล 2 ครัง้ต่อปี ดงันัน้อตัราการจ่ายเงนิปันผลจาก
ผลการด าเนินงานในปี 2562 ซึง่เท่ากบัรอ้ยละ 58.77 จงึถอืวา่เป็นไปตามนโยบายการจา่ยเงนิปันผลตามปกตขิองบรษิทั 

ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามดงัน้ี ; ไมม่ผีูถ้อืหุน้ซกัถาม 
จากนัน้ประธานฯ ขอใหท้ีป่ระชุมลงมตอินุมตักิารจดัสรรก าไรสทุธสิ าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 
ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้มมีตเิป็นเอกฉนัท์ อนุมตักิารจดัสรรก าไรสทุธสิ าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 เป็นเงนิปันผล ดว้ย

คะแนนเสยีงดงัน้ี 

เหน็ดว้ย 2,811,470,210 เสยีง รอ้ยละ 99.9990 

ไมเ่หน็ดว้ย 27,793 เสยีง                        รอ้ยละ 0.0010 

งดออกเสยีง 400 เสยีง                        รอ้ยละ 0.0000 

บตัรเสยี ไมม่ ี --- 

รวม 2,811,498,403 เสยีง รอ้ยละ 100.0000 

วาระท่ี 5 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการ 

ประธานฯ ขอให ้คณุศกัดิ ์เกีย่วการคา้ กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน เป็นผูช้ีแ้จงในวาระน้ี เน่ืองจาก ดร.ธรรมนูญ 
อานันโทไทย ประธานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนตดิภารกจิเป็นวทิยากรของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทั
ไทย (IOD) 

คุณศกัดิ ์เกี่ยวการคา้ กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อใหเ้ป็นไปตามบทบญัญตัขิองพรบ.
หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ฯ ประกอบกบัตามขอ้บงัคบัของบรษิทัข้อ 17 รวมถงึเพื่อให้เป็นไปตามหลกัธรรมาภบิาลที่ด ีทางฝ่าย
เลขานุการบรษิทัไดจ้ดัใหม้กีารเปิดโอกาสใหส้ทิธผิูถ้อืหุน้เสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการในการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้น
ประจ าปี โดยไดน้ าส่งเอกสารทีเ่กี่ยวขอ้งทัง้หมดเผยแพรต่่อผูถ้อืหุน้ผา่นทางสื่ออเิลก็โทรนิกสข์องตลาดหลกัทรพัย์แหง่ประเทศไทย และ
ดาวโหลดไวท้ี่ Website ของบรษิทัตัง้แต่วนัที่ 3 ตุลาคม 2562 และก าหนดให้ผูถ้อืหุ้นเสนอรายชื่อกรรมการและวาระไดจ้นถงึวนัที่  31
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มกราคม 2563 ซึ่งเมื่อครบก าหนดเวลาแล้ว พบว่าไม่มผีู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อกรรมการเข้ารบัเลือกตัง้เป็นกรรมการ ดงันัน้มกีรรมการ
จ านวน 4 ท่าน จากกรรมการทัง้หมด 12 ท่านจะตอ้งออกตามวาระ โดยมรีายนามดงัต่อไปน้ี 

1. นายธรีพงศ์ จนัศริ ิ
2. นายชวน ตัง้จนัสริ ิ
3. ดร.ธรรมนูญ อานนัโทไทย กรรมการอสิระ 
4. นายนาถ ลิว่เจรญิ   กรรมการอสิระ 

ส าหรบักรรมการทัง้ 4 ท่าน คณะกรรมการสรรหาฯ ไดแ้จง้ประวตัขิองแต่ละท่านไวแ้ล้วในหนงัสอืเชญิประชุมทีจ่ดัสง่ไปใหใ้น
หน้า 40 ถงึหน้า 44 และเพื่อความโปรง่ใสในการพจิารณาเลอืกตัง้กรรมการ คณุศกัดิไ์ดข้อเชญิกรรมการทัง้ 3 ท่าน ทีค่รบก าหนดวาระ
และมารว่มประชุมในวนัน้ีออกจากหอ้งประชุม  

คณะกรรมการสรรหาไดพ้จิารณาประวตัแิละประสบการณ์ของกรรมการทีอ่อกจากต าแหน่งตามวาระทัง้ 4 ท่านแลว้ เหน็ว่ามี
คณุสมบตัคิรบถ้วนตามทีก่ฎหมายก าหนด มคีวามรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกจิ สามารถทีจ่ะช่วยบรหิารกจิการใหม้ี
ประสทิธภิาพดว้ยความเรยีบรอ้ย ดงันัน้ หากใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทัต่ออกีวาระหน่ึง จะท าใหก้ารด าเนินงานของบรษิทัเป็นไป
อยา่งต่อเน่ือง จงึเหน็สมควรใหเ้สนอชื่อบุคคลทัง้ 4 ท่าน ต่อทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ เพื่อเลอืกตัง้กรรมการทีอ่อกตามวาระทัง้ 4 ท่าน กลบั
เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอกีวาระหน่ึง และเพื่อใหเ้กดิความโปร่งใสในการพจิารณา ส าหรบักรรมการท่านทีเ่ป็นผูถ้อืหุ้นของบรษิทั กจ็ะ
ไมอ่อกเสยีงในการเลอืกตัง้ตนเองเป็นกรรมการและขณะน้ีไดอ้อกจากหอ้งประชุมไปดว้ยแล้ว  

ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถาม : ไมม่ผีูถ้อืหุน้ซกัถาม 

จากนัน้ประธานฯ ขอใหท้ีป่ระชุมลงมตเิลอืกตัง้กรรมการ โดยพจิารณาแยกเป็นแต่ละท่าน ดงัน้ี 

1. ขอใหผู้ถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้ นายธรีพงศ์ จนัศริ ิ กลบัเขา้มาเป็นกรรมการอกีวาระหน่ึง ซึง่จ านวนหุน้ทีใ่ช้ในการ
ออกเสยีงลงคะแนนให ้นายธรีพงศ์ จนัศริ ิด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออกีวาระหน่ึง เท่ากบั จ านวนหุน้ทีม่าประชุมทัง้สิน้หกัออกดว้ยจ านวน
หุน้ของนายธรีพงศ ์จนัศริ ิจ านวน 340,797,872 หุน้ ซึง่คงเหลอืเท่ากบั 2,470,700,531 หุน้  

โดยผูถ้อืหุน้ออกเสยีงลงมตใิห ้นายธรีพงศ ์จนัศริ ิเป็นกรรมการอกีวาระหน่ึงดงัน้ี 
เหน็ดว้ย 2,182,674,741 เสยีง รอ้ยละ 88.3423 

ไมเ่หน็ดว้ย 288,025,790 เสยีง รอ้ยละ 11.6577 

งดออกเสยีง 0 เสยีง                          รอ้ยละ 0.0000 

บตัรเสยี ไมม่ ี --- 

รวม 2,470,700,531 เสยีง รอ้ยละ 100.0000 

2. ขอใหผู้ถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้ นายชวน ตัง้จนัสริ ิ  กลบัเขา้มาเป็นกรรมการอกีวาระหน่ึง ซึง่จ านวนหุน้ทีใ่ช้ในการ
ออกเสยีงลงคะแนนให ้นายชวน ตัง้จนัสริ ิด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออกีวาระหน่ึงเท่ากบั จ านวนหุน้ทีม่าประชุมทัง้สิน้หกัออกดว้ยจ านวน
หุน้ของนายชวน ตัง้จนัสริ ิ จ านวน 38,668,000 หุน้ ซึง่คงเหลอืเท่ากบั 2,772,830,403 หุน้  

โดยผูถ้อืหุน้ออกเสยีงลงมตใิห ้นายชวน ตัง้จนัสริ ิเป็นกรรมการอกีวาระหน่ึงดงัน้ี 
เหน็ดว้ย 2,430,590,455 เสยีง รอ้ยละ 87.6574 

ไมเ่หน็ดว้ย 342,239,948 เสยีง รอ้ยละ 12.3426 

งดออกเสยีง 0 เสยีง                          รอ้ยละ 0.0000 

บตัรเสยี ไมม่ ี --- 

รวม 2,722,830,403 เสยีง รอ้ยละ 100.0000 
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3. ขอใหผู้ถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้ ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย กลบัเขา้มาเป็นกรรมการอสิระอกีวาระหน่ึง ซึ่งจ านวน
หุน้ที่ใช้ในการออกเสยีงลงคะแนนให้ ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย ด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออกีวาระหน่ึงเท่ากบั จ านวนหุน้ที่มาประชุม
ทัง้สิน้หกัออกดว้ยจ านวนหุน้ของ ดร.ธรรมนูญ อานนัโทไทย จ านวน - หุน้ ซึง่คงเหลอืเท่ากบั 2,811,498,403 หุน้  

โดยผูถ้อืหุน้ออกเสยีงลงมตใิห ้ดร.ธรรมนูญ อานนัโทไทย เป็นกรรมการอสิระอกีวาระหน่ึงดงัน้ี 
เหน็ดว้ย 2,213,034,288 เสยีง รอ้ยละ 78.7137 

ไมเ่หน็ดว้ย 598,464,115 เสยีง รอ้ยละ 21.2863 

งดออกเสยีง 0 เสยีง                          รอ้ยละ 0.0000 

บตัรเสยี ไมม่ ี --- 

รวม 2,811,498,403 เสยีง รอ้ยละ 100.0000 

4. ขอใหผู้ถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้ นายนาถ ลิว่เจรญิ กลบัเขา้มาเป็นกรรมการอสิระอกีวาระหน่ึง ซึง่จ านวนหุน้ที่ใช้ใน
การออกเสยีงลงคะแนนให้ นายนาถ ลิว่เจรญิ ด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออกีวาระหน่ึงเท่ากบั จ านวนหุน้ที่มาประชุมทัง้สิน้หกัออกด้วย
จ านวนหุน้ของนายนาถ ลิว่เจรญิ   จ านวน - หุน้ ซึง่คงเหลอืเท่ากบั 2,811,498,403 หุน้  

โดยผูถ้อืหุน้ออกเสยีงลงมตใิห ้นายนาถ ลิว่เจรญิ  เป็นกรรมการอสิระอกีวาระหน่ึงดงัน้ี 
เหน็ดว้ย 2,577,224,902 เสยีง รอ้ยละ 91.6673 

ไมเ่หน็ดว้ย 234,273,501 เสยีง รอ้ยละ 8.3327 

งดออกเสยีง 0 เสยีง                        รอ้ยละ 0.0000 

บตัรเสยี ไมม่ ี --- 

รวม 2,811,498,403 เสยีง รอ้ยละ 100.0000 

ดงันัน้ ทีป่ระชุมผูถ้อืหุ้นมมีตอินุมตัแิต่งตัง้กรรมการตามทีเ่สนอมาดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมาก กรรมการของบรษิทัจงึมรีายนาม
ดงัน้ี 

1. นายไกรสร จนัศริ ิ  
2.  นายเชง นิรตุตนิานนท์  
3. นายชวน ตัง้จนัสริ ิ  
4. นายธรีพงศ์ จนัศริ ิ  
5. นายฤทธริงค ์           บุญมโีชต ิ  
6. นายโนรโิอะ ไซกุสะ  
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 2563 และโบนัสกรรมการจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 

ประธานฯ ไดข้อใหค้ณุนาถ ลิว่เจรญิ กรรมการตรวจสอบ เป็นผูช้ีแ้จงในวาระน้ีแทน คณุศกัดิ ์เกีย่วการคา้ กรรมการสรรหาและ
พจิารณาคา่ตอบแทน  
  



 

บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 

คุณนาถ ลิว่เจรญิ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่คณะอนุกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนไดเ้สนอคณะกรรมการในการ
ประชุมคณะกรรมการครัง้ที ่1/2563 เมื่อวนัที ่17 กุมภาพนัธ ์2563 เพื่อพจิารณาคา่ตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดยอ่ยประจ าปี 
2563 โดยค านึงถงึความรบัผดิชอบและการปฎบิตัหิน้าที่ของคณะกรรมการ และเปรยีบเทยีบจากการจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการเฉลี่ยจาก
อุตสาหกรรมประเภทเดยีวกนั รวมทัง้พจิารณาจากผลการด าเนินงานของบรษิทั เสนอให้ 

1) ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิแก่กรรมการและกรรมการชุดยอ่ยประจ าปี 2563 เท่าเดมิ ซึง่สรุปไดด้งัน้ี 
 คา่ตอบแทน 

รายเดอืน 
คา่เบีย้ประชุมต่อ

ครัง้ 
คา่ตอบแทนรายปี     

เม.ย 2563 – ม.ีค. 2564 
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 

 

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) วงเงนิประกนัคุม้ครองสขุภาพไมเ่กนิ 700,000 บาทต่อปีเฉพาะกรรมการทีม่อีายใุมเ่กนิ 70 ปี และมถีิน่พ านกัในประเทศไทย  

3) โบนัสกรรมการจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 มหีลกัเกณฑด์งัน้ี ใหจ้่ายโบนัสกรรมการทัง้คณะในอตัรารอ้ยละ 0.5 
ของเงนิปันผลของบรษิทั ซึ่งเท่ากบั 11.21 ล้านบาท โดยก าหนดใหโ้บนัสกรรมการส าหรบัประธานกรรมการเป็น 2 เท่าของโบนัสทีจ่า่ย
ใหก้รรมการ และก าหนดจา่ยโบนสักรรมการในวนัที ่18 กนัยายน 2563 

นอกจากน้ีเพื่อความสะดวกในการโอนเงนิไปยงัต่างประเทศใหก้บักรรมการชาวต่างชาตทิัง้ 2 ท่าน จงึขอใหจ้า่ยคา่ตอบแทน
กรรมการรายเดอืนๆ ละ 25,000 บาทและคา่เบี้ยประชุมต่อครัง้ทีเ่ขา้ร่วมประชุมรวมกนัเป็นรายปี 

ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามดงัน้ี ; ไมม่ผีูถ้อืหุน้ซกัถาม 

จ านวนหุ้นที่ใช้ในการออกเสียงลงคะแนน หกัด้วยจ านวนหุ้นของกรรมกา รและผู้มีส่วนได้เสีย 10 ท่าน เท่ากับจ านวน 
953,562,960 หุน้ ดงันัน้คงเหลอืเท่ากบั 1,859,498,633 หุน้  

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมมีติอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 และโบนัสกรรมการจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 
ดว้ยคะแนนเสยีงเกนิกวา่สองในสามของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงัน้ี 
  



 

บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 

เหน็ดว้ย 1,788,168,347 เสยีง รอ้ยละ 96.1640 

ไมเ่หน็ดว้ย 71,330,286 เสยีง รอ้ยละ 3.8360 

งดออกเสยีง 0 เสยีง                        รอ้ยละ 0.0000 

บตัรเสยี ไมม่ ี --- 

รวม 1,859,498,633 เสยีง รอ้ยละ 100.0000 

วาระท่ี 7 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2563 

ประธานฯ ไดข้อใหค้ณุนาถ ลิว่เจรญิ กรรมการตรวจสอบ เป็นผูช้ีแ้จงในวาระน้ี  

คณุนาถ ลิว่เจรญิ กรรมการตรวจสอบ ไดเ้รยีนใหท้ีป่ระชุมทราบวา่ ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 
120 และข้อบงัคบัของบรษิทัขอ้ 36 ก าหนดให้ที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นพจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชแีละก าหนดค่าสอบบญัชขีองบรษิทั
ประจ าปี 2562  คณะกรรมการไดพ้จิารณาแล้วขอเสนอ บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั (PWC) เป็นผูส้อบบญัชขีอง
บรษิทั  เน่ืองจาก PWC มผีลการปฏิบตังิานดา้นการตรวจสอบอยู่ในระดบัที่น่าพอใจ โดย PWC มเีครอืข่ายครอบคลุมในหลายประเทศ
และเป็นที่ยอมรบัในระดบัสากล จงึน าเสนอต่อที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมตัิแต่งตัง้ผู้สอบบญัชแีละก าหนดค่า สอบบญัชีส าหรบัปี 
2563 ดงัน้ี  

 2562 2563 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส 

จ ากดั 
นายพงทว ีรตันะโกเศศ  
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 7795 หรอื  
นายชาญชยั ชยัประสทิธิ ์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต
เลขทะเบยีน 3760 หรอื  
นางสาวอมรรตัน์ เพิม่พูนวฒันาสุข ผูส้อบบญัชรีบั
อนุญาตเลขทะเบยีน 4599   
และในกรณีทีผู่ส้อบบญัชรีบัอนุญาตดงักล่าว
ขา้งตน้ไมส่ามารถปฏบิตังิานใหบ้รษิทั ไพรซ้วอ
เตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั จะจดัหาผูส้อบ
บญัชรีบัอนุญาตอื่นของบรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์ู
เปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั แทนได ้

บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส 
จ ากดั 
นายพงทว ีรตันะโกเศศ  
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 7795 หรอื  
นายชาญชยั ชยัประสทิธิ ์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต
เลขทะเบยีน 3760 หรอื  
นางสาวอมรรตัน์ เพิม่พูนวฒันาสุข ผูส้อบบญัชรีบั
อนุญาตเลขทะเบยีน 4599   
และในกรณีทีผู่ส้อบบญัชรีบัอนุญาตดงักล่าว
ขา้งตน้ไมส่ามารถปฏบิตังิานใหบ้รษิทั ไพรซ้วอ
เตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั จะจดัหาผูส้อบ
บญัชรีบัอนุญาตอื่นของบรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์ู
เปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั แทนได ้

คา่สอบบญัชสี าหรบังบประจ าปี 
2562 

1,874,225 บาท 
(เพิม่ขึน้ 36,750 บาทจากปี 2561) 

1,930,451 บาท 
(เพิม่ขึน้ 56,226 บาทจากปี 2562) 

คา่สอบทานส าหรบังบการเงนิ
รายไตรมาสรวม 3 ไตรมาส 

1,049,580 บาท 
(เพิม่ขึน้ 20,580 บาทจากปี 2561) 

1,081,068 บาท 
(เพิม่ขึน้ 31,488 บาทจากปี 2562) 

คา่ตรวจสอบบญัชตีามบตัร
สง่เสรมิการลงทุน 

90,000 บาท 
(เท่าเดมิ) 

100,000 บาท 
(เพิม่ขึน้ 10,000 บาทจากปี 2562) 

อยา่งไรกต็ามคณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาจากผลงานประกอบกบัเปรยีบเทยีบคา่สอบบญัชกีบับรษิทัอื่นแล้ว เหน็วา่ ค่า
สอบบญัชยีงัคงอยูใ่นเกณฑท์ีเ่หมาะสม รวมถงึผูส้อบบญัชตีามรายชื่อขา้งตน้ไมม่คีวามสมัพนัธห์รอืสว่นไดเ้สยีกบับรษิทั บรษิทัยอ่ย 
ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูเ้กีย่วขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด จงึมคีวามเป็นอสิระในการตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบ
การเงนิของบรษิทั 



 

บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 

ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถาม; 

คณุสถาพร โคธีรานุรกัษ์ ขอสอบถามดงัน้ี 
1) ค่าสอบบญัชทีีข่อเสนอในปี 2563 จ านวน 1,930,451 บาท เป็นคา่สอบบญัชทีีร่วมบรษิทัยอ่ยแลว้หรอืยงั  
คณุฬริุยา เบญจานุกร ผูช้่วยเลขานุการ ชีแ้จงวา่ จ านวนเงนิ 1,930,451 บาท เป็นคา่สอบบญัชเีฉพาะงบการเงนิของบรษิทั ไทยยเูน่ียน 
กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) เท่านัน้  
2)  คา่สอบบญัชทีีจ่า่ยจรงิในปี 2562 เป็นจ านวนเงนิเท่าใด 
คณุฬริุยา เบญจานุกร ผูช้่วยเลขานุการ ชีแ้จงวา่ คา่สอบบญัชทีีจ่า่ยจรงิในปี 2562 คอื 1,874,225 บาทส าหรบังบประจ าปี 2562 และ 
1,049,580 บาท ส าหรบัค่าสอบทานส าหรบังบการเงนิรายไตรมาสรวม 3 ไตรมาส 
3)  ผูส้อบบญัชใีนต่างประเทศของบรษิทัยอ่ยทัง้หมดใช ้PWC เช่นเดยีวกนัใช่หรอืไม ่ 
คณุฬริุยา เบญจานุกร ผูช้่วยเลขานุการ ชีแ้จงวา่ บรษิทัและบรษิทัยอ่ยในต่างประเทศใชผู้ส้อบบญัชคีอื PWC เช่นเดยีวกนั 

จากนัน้ประธานฯ ขอใหท้ีป่ระชุมลงมตอินุมตัแิต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดคา่สอบบญัชี 
ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้มมีตอินุมตัแิต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดคา่สอบบญัชปีระจ าปี 2563 ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากดงัน้ี 

เหน็ดว้ย 2,799,347,652 เสยีง รอ้ยละ 99.5125 

ไมเ่หน็ดว้ย 13,703,541 เสยีง รอ้ยละ 0.4871 

งดออกเสยีง 10,400 เสยีง                        รอ้ยละ 0.0004 

บตัรเสยี ไมม่ ี --- 

รวม 2,813,061,593 เสยีง รอ้ยละ 100.0000 

วาระท่ี 8 พิจารณาและอนุมติัการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบงัคบัของบริษทั ข้อ 24, 25, 27 และ 31 

ประธานฯ ขอใหค้ณุธรีพงศ ์จนัศริ ิประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร เป็นผูช้ีแ้จงในวาระน้ี  

คุณธรีพงศ์ จนัศริ ิประธานเจา้หน้าที่บรหิาร ชี้แจงว่าตามพระราชก าหนดว่าดว้ยการประชุมผ่านสื่ออเิล็กทรอนิกส ์พ.ศ.2563 
ลงวนัที่ 19 เมษายน 2563 ก าหนดให้ “การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หมายความว่า การประชุมที่กฎหมายบญัญตัิให้ต้องมีการ
ประชุม ที่ไดก้ระท าผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์โดยผูร้่วมประชุมมไิดอ้ยู่ในสถานที่เดยีวกัน และสามารถประชุมปรกึษาหารือและแสดงความ
คดิเหน็ระหวา่งกนัไดผ้า่นสื่ออเิลก็ทรอนิกส”์  

กรณีบริษัทมหาชนจ ากัด หากประสงค์จะประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องมีการก าหนดเรื่องการประชุมผ่านสื่อ
อเิลก็ทรอนิกสไ์วใ้นขอ้บงัคบัของบรษิมัมหาชนจ ากดั บรษิทัจงึมคีวามจ าเป็นตอ้งแก้ไขขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 24 เพื่อใหบ้รษิทัสามารถ
จดัประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ และเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด รวมถึงพบว่ามขี้อบงัคบัที่เกี่ยวข้องกนัในข้อ 25 และข้อ 31 ที่
เกีย่วกบัสถานทีจ่ดัประชุม กส็มควรแกไ้ขในคราวเดยีวกนั ดงัน้ี 

แก้ไขข้อบงัคบัของบริษทั ข้อ 24  
ขอ้ความเดมิก าหนดไวด้งัน้ี 
ขอ้ 24 “ในการประชุมคณะกรรมการ ตอ้งมกีรรมการมาประชุมไมน้่อยกวา่กึง่หน่ึงของจ านวนกรรมการทัง้หมดจงึเป็นองคป์ระชุม ในกรณี
ทีป่ระธานกรรมการไมอ่ยูใ่นทีป่ระชุมหรอืไมส่ามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ ถา้มรีองประธานกรรมการใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานถา้
ไมม่รีองประธานกรรมการ หรอืมแีต่ไมส่ามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ใหก้รรมการซึง่มาประชุมเลอืกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานในทีป่ระชุม 

การวนิิจฉัยชีข้าดของทีป่ระชุมใหถ้อืเสยีงขา้งมาก 

กรรมการคนหน่ึงมหีน่ึงเสยีงในการลงคะแนน เวน้แต่กรรมการซึง่มสีว่นไดเ้สยีในเรื่องใดไมม่สีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนเสยีงในเรื่องนัน้ ถา้
คะแนนเสยีงเท่ากนัใหป้ระธานทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหน่ึงเป็นเสยีงชีข้าด” 



 

บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 

 

ขอ้ความทีแ่ก้ไขใหมเ่ป็นดงัน้ี 

ขอ้ 24 “ในการประชุมคณะกรรมการ ไมว่า่จะเป็นการประชุมดว้ยตนเองหรอืการประชุมผา่นสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์ ตอ้งมกีรรมการมาประชุม
ไมน้่อยกวา่กึ่งหน่ึงของจ านวนกรรมการทัง้หมดจงึจะเป็นองคป์ระชุม ในกรณีทีป่ระธานกรรมการไมอ่ยูใ่นที่ประชุมหรอืไม่สามารถปฏิบตัิ
หน้าทีไ่ด ้ถา้มรีองประธานกรรมการ ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไมม่รีองประธานกรรมการหรอืมแีต่ไมส่ามารถปฏบิตัหิน้าที่
ได ้ใหก้รรมการซึง่มาประชุมเลอืกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานในทีป่ระชุม 

การประชุมผา่นสื่ออเิลก็ทรอนิกสต์ามวรรคหน่ึง ผูม้หีน้าทีจ่ดัการประชุมตอ้ง  
(1) จดัใหผู้ร้ว่มประชุมแสดงตนเพื่อรว่มประชุมผา่นสื่ออเิลก็ทรอนิกสก่์อนร่วมการประชุม  
(2) จดัใหผู้ร้ว่มประชุมสามารถลงคะแนนได ้ทัง้การลงคะแนนโดยเปิดเผยและการลงคะแนนลบั  
(3) จดัใหม้กีารเขา้ถงึเอกสารประกอบการประชุมของผูร้่วมประชุม 
(4) จดัท ารายงานการประชุมเป็นหนงัสอื  
(5) จดัใหม้กีารบนัทกึเสยีงหรอืทัง้เสยีงและภาพ แล้วแต่กรณี ของผูร้่วมประชุมทุกคน ตลอดระยะเวลาที่มกีารประชุมในรูปขอ้มู ล

อเิลก็ทรอนิกส ์เวน้แต่เป็นการประชุมลบั 
(6) จดัเกบ็ขอ้มลูจราจรอเิลก็ทรอนิกสข์องผูร้่วมประชุมทุกคนไวเ้ป็นหลกัฐาน ทัง้น้ีขอ้มลูตาม (5) และ (6)  ใหถ้อืเป็นสว่นหน่ึงของ

รายงานการประชุม  
(7) การแจง้เหตุขดัขอ้งในระหวา่งการประชุม 

ตอ้งมกีระบวนการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัดา้นสารสนเทศ โดยใหม้กีารบนัทกึเสยีงหรอืทัง้เสยีงและภาพแล้วแต่กรณีของกรรมการทุก
รายในที่ประชุม ตลอดระยะเวลาที่มกีารประชุม รวมทัง้ขอ้มูลจราจรทางคอมพวิเตอรท์ี่เกดิจากบนัทกึดงักล่าว และมรีะบบควบคุมการ
ประชุมเป็นไปตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด 

กรรมการบรษิทัซึง่เขา้รว่มประชุมคณะกรรมการผา่นสื่ออเิลก็ทรอนิกสด์ว้ยวธิกีารและเป็นไปตามเงื่อนไขทีก่ล่าวมาขา้งตน้ ถอืวา่เป็นการ
เขา้รว่มประชุมอนัสามารถนบัเป็นองคป์ระชุมได ้และถอืวา่การประชุมคณะกรรมการผา่นสื่ออเิลก็ทรอนิกสด์งักล่าวมผีลเช่นเดยีวกบัการ
ประชุมตามวธิกีารทีบ่ญัญตัไิวใ้นกฎหมายและขอ้บงัคบัฉบบัน้ี 

การวนิิจฉยัชีข้าดของทีป่ระชุมใหถ้อืเสยีงขา้งมาก 

กรรมการคนหน่ึงมหีน่ึงเสยีงในการลงคะแนน เวน้แต่กรรมการซึง่มสี่วนไดเ้สยีในเรื่องใดไมม่สีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนเสยีงในเรื่องนัน้ ถ้า
คะแนนเสยีงเท่ากนัใหป้ระธานทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหน่ึงเป็นเสยีงชีข้าด” 

แก้ไขข้อบงัคบัของบริษทั ข้อ 25 
ขอ้ความเดมิก าหนดไวด้งัน้ี 
ขอ้ 25 “ในการเรยีกประชุมคณะกรรมการ ใหป้ระธานกรรมการหรอืผูซ้ึง่ไดร้บัมอบหมายสง่หนงัสอืนัดประชุมไปยงักรรมการไมน้่อยกวา่
เจด็วนัก่อนวนัประชุม เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นเรง่ดว่น เพื่อรกัษาสทิธหิรอืประโยชน์ของบรษิทั จะแจง้การนัดประชุมโดยวธิอีื่นและก าหนด
วนัประชุมใหเ้รว็กวา่นัน้กไ็ด”้ 

ขอ้ความทีแ่ก้ไขใหมเ่ป็นดงัน้ี 
ข้อ 25 “ในการเรยีกประชุมคณะกรรมการ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรอืเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ให้ประธาน
กรรมการหรอืผูซ้ึ่งไดร้บัมอบหมายส่งหนังสอืนัดประชุมไปยงักรรมการไม่น้อยกว่าเจด็วนัก่อนวนัประชุม เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นรบีด่วน 
เพื่อรกัษาสทิธหิรอืประโยชน์ของบรษิทั จะแจง้การนัดประชุมโดยวธิอีื่นและก าหนดวนัประชุมใหเ้รว็กว่านัน้กไ็ด ้ทัง้น้ีหากการประชุมใน
คราวนัน้เป็นการประชุมผ่านสื่ออเิล็กทรอนิกส ์บรษิทัสามารถจดัส่งหนังสอืนัดประชุมโดยจดหมายอเิล็กทรอนิกส์กไ็ด ้ทัง้น้ีหลกัเกณฑ์
และวธิกีารเป็นไปตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด 



 

บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 

ในกรณีทีก่รรมการตัง้แต่สองคนขึน้ไปรอ้งขอใหเ้รยีกประชุมคณะกรรมการ ใหป้ระธานกรรมการก าหนดวนัประชุมภายในสบิสีว่นั นบัแต่
วนัทีไ่ดร้บัการรอ้งขอ” 

ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถาม : ไมม่ผีูถ้อืหุน้ซกัถาม 

ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้มมีตอินุมตัิ ดว้ยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธิ
ออกเสยีงลงคะแนน ดงัน้ี 

เหน็ดว้ย 2,810,995,130 เสยีง รอ้ยละ 99.9265 
ไมเ่หน็ดว้ย 2,066,063 เสยีง รอ้ยละ 0.0735 
งดออกเสยีง 400 เสยีง                        รอ้ยละ 0.0000 
บตัรเสยี ไมม่ ี --- 
รวม 2,813,061,593 เสยีง รอ้ยละ 100.0000 

แก้ไขข้อบงัคบัของบริษทั ข้อ 31 
ขอ้ความเดมิก าหนดไวด้งัน้ี 
ขอ้ 31 “คณะกรรมการของบรษิทัต้องประชุมอยา่งน้อย 3 เดอืนต่อครัง้” 

ขอ้ความทีแ่ก้ไขใหมเ่ป็นดงัน้ี 
ขอ้ 31 “คณะกรรมการของบรษิทัต้องประชุมอยา่งน้อย 3 เดอืนต่อครัง้ ณ ทอ้งทีอ่นัเป็นทีต่ ัง้ส านักงานใหญ่ ส านักงานสาขาหรอืจงัหวดั
ใกลเ้คยีง หรอื ณ ทีอ่ื่นใดตามทีป่ระธานกรรมการหรอืผูซ้ึง่ไดร้บัมอบหมายจากประธานกรรมการจะก าหนด  ทัง้น้ีประธานกรรมการหรอื
ผูซ้ึง่ไดร้บัมอบหมายจากประธานกรรมการจะก าหนดใหจ้ดัการประชุมคณะกรรมการผา่นสื่ออเิลก็ทรอนิกสก์ไ็ด้” 

ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถาม : ไมม่ผีูถ้อืหุน้ซกัถาม 

ที่ประชุมผูถ้อืหุน้มมีตอินุมตั ิดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ที่มาประชุมและมสีทิธิ
ออกเสยีงลงคะแนน ดงัน้ี 

เหน็ดว้ย 2,813,033,400 เสยีง รอ้ยละ 99.9990 
ไมเ่หน็ดว้ย 27,793 เสยีง รอ้ยละ 0.0010 
งดออกเสยีง 400 เสยีง                        รอ้ยละ 0.0000 
บตัรเสยี ไมม่ ี --- 
รวม 2,813,061,593 เสยีง รอ้ยละ 100.0000 

แก้ไขข้อบงัคบัของบริษทั ข้อ 27 เพื่อความสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ในปัจจบุนั และสะดวกเหมาะสมในการบรหิารงานดา้นต่างๆ  
ขอ้ความเดมิก าหนดไวด้งัน้ี 
ขอ้ 27 “คณะกรรมการมอี านาจและหน้าทีจ่ดัการบรษิทัใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั และมตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ และใหม้อี านาจ
จดัการในกจิการดงัต่อไปน้ีดว้ย 
(ก) การแสวงให้ได้มา ขาย จ านอง จ าน า หรอืท าสญัญาประกนัด้วยสงัหารมิทรพัย์และอสงัหารมิทรพัย์ของบรษิทั เพื่อส าเรจ็ค วาม

ประสงคแ์หง่ธรุกจิของบรษิทั กรรมการมอี านาจที่จะใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัยเ์ป็นเวลากว่า 3 ปี หรอืน้อยกวา่นัน้ได ้กรรมการมอี านาจ
จดทะเบยีนกบัทางราชการทีก่รม กระทรวง หรอืหน่วยงานแหง่หน่ึงแหง่ใดไดด้ว้ย 

 (ข) การเสนอเรื่องราวต่ออนุญาโตตุลาการ ท าการประนีประนอมยอมความ ท าการฟ้องรอ้งและต่อสูค้ดใีนศาลของประเทศหน่ึงประเทศ
ใดกไ็ด ้อกีทัง้เขา้รว่มด าเนินกระบวนการในกรณีลม้ละลายของลูกหน้ี 

 (ค) การมอี านาจมอบหมายใหบุ้คคลใดๆ คนหน่ึงหรอืหลายคน มอี านาจลงนามผูกพนับรษิทัเฉพาะกจิการอย่างใดอย่างหน่ึงหรอืหลาย
อยา่งแทนคณะกรรมการกไ็ด ้



 

บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 

 (ง) การใช้อ านาจทัง้มวลของบริษทัที่จะกู้ยืมเงิน และผูกพนัจ านองทรพัย์สินของบริษทัเพื่อเป็นหลักประกันส าหรบัหน้ีสินความ
รบัผดิชอบหรอืพนัธะกรณีใดๆ ของบรษิทั หรอืของบุคคลทีส่าม 

 (จ) การลงมตใิหอ้อกหนงัสอืประกนัและเขา้เป็นผูค้ ้าประกนัหรอืนายประกนัในนามของบรษิทักไ็ด้” 

ขอ้ความทีแ่ก้ไขใหมเ่ป็นดงัน้ี 
ขอ้ 27 “คณะกรรมการมอี านาจและหน้าที่จดัการบรษิทัใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั และมตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ทัง้น้ี 
คณะกรรมการอาจแต่งตัง้หรอืมอบหมายใหก้รรมการ หรอืบุคคลอื่นใด คนหน่ึงหรอืหลายคนใหด้ าเนินกจิการของบรษิทัหรอืปฏบิัตกิาร
อยา่งใดอยา่งหน่ึง หรอือาจมอบอ านาจเพื่อใหก้รรมการหรอืบุคคลดงักล่าวมอี านาจด าเนินการใดๆ ตามทีค่ณะกรรมการเหน็สมควร และ
ภายในเวลาทีค่ณะกรรมการก าหนด ทัง้น้ีคณะกรรมการอาจยกเลกิ เพกิถอน เปลีย่นแปลงหรอืแกไ้ขการแต่งตัง้ มอบหมาย หรอืมอบ
อ านาจนัน้ๆ ไดต้ามทีเ่หน็สมควร” 

ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถาม : ไมม่ผีูถ้อืหุน้ซกัถาม 
ที่ประชุมผูถ้อืหุน้มมีตอินุมตัิ ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ที่มาประชุมและมสีทิธิ

ออกเสยีงลงคะแนน ดงัน้ี 

เหน็ดว้ย 2,762,316,300 เสยีง รอ้ยละ 98.1961 
ไมเ่หน็ดว้ย 50,744,893 เสยีง รอ้ยละ 1.8039 
งดออกเสยีง 400 เสยีง                        รอ้ยละ 0.0000 
บตัรเสยี ไมม่ ี --- 
รวม 2,813,061,593 เสยีง รอ้ยละ 100.0000 

วาระท่ี 9   พิจารณาและอนุมติัการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษทั ข้อ 3วตัถปุระสงคข์องบริษทั ตามมาตรา 31 

ประธานฯ ขอใหค้ณุธรีพงศ ์จนัศริ ิประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร เป็นผูช้ีแ้จงในวาระน้ี  

คุณธรีพงศ์ จนัศริ ิประธานเจา้หน้าที่บรหิาร ชี้แจงว่า เพื่อใหว้ตัถุประสงคข์องบรษิทัมคีวามชดัเจนและครอบคลุมการด าเนิน
กจิการทีข่ยายหลากหลายออกไป ขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาการเพิม่วตัถุประสงค ์จ านวน 1 ขอ้ ดงัน้ี 

“ขอ้ 53  ประกอบกจิการผลิต จดัจ าหน่าย การคา้ อาหาร เครื่องดื่ม ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิ ผลติภณัฑก์ลุ่มบ ารุงสุขภาพ ยา 
ผลติภณัฑเ์สรมิความงาม และสนิคา้อุปโภคบรโิภคอื่น” 

ซึง่จะมผีลท าใหว้ตัถุประสงคข์องบรษิทั เปลีย่นแปลงจากเดมิ จ านวน 52 ขอ้ เป็น 53 ขอ้ 

ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามดงัน้ี; 
คณุสถาพร โคธีรานุรกัษ์ สอบถามวา่ จากการเพิม่วตัถุประสงคข์อ้น้ี บรษิทัมแีผนทีจ่ะท าอะไร 
คณุธีรพงศ ์ จนัศิริ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ชีแ้จงวา่ บรษิทัมคีวามพยายามทีจ่ะหาธรุกจิใหม ่ โดยการดูแลของศูนยน์วตักรรมของ
บรษิทั เริม่จากธรุกจิ Ingredient ซึง่ไดแ้ก่การผลติต่อยอดผลติภณัฑจ์ากวตัถุดบิเดมิ เช่น น ้ามนัปลาจากหวัปลาทูน่า แคลเซยีมจาก
กระดกูปลาทูน่า โปรตนีทางเลอืกต่างๆ  ตลอดจนผลติภณัฑใ์นกลุ่มสารอาหารทีม่ปีระโยชน์ต่อสขุภาพ ซึง่เป็นสายธรุกจิใหมท่ี่ยงัไมม่ใีน
วตัถุประสงคเ์ดมิของบรษิทั  โดยในปีน้ี บรษิทัยงัไมม่กีารลงทุนเพิม่ใดๆ ในธุรกจิหลกัเวน้แต่จะเป็นการลงทุนทางดา้นการเพิม่
ประสทิธภิาพการผลติและการใชเ้ครื่องจกัรทดแทนในบางส่วน แต่จะใชเ้งนิลงทุนในธุรกจิใหมท่ีม่อีตัราก าไรสงูกว่าธรุกิจเดมิทีม่อียู ่เพราะ
จากน้ีไปบรษิทัจะเน้นการเตบิโตทางดา้นก าไรใหม้ากขึน้กวา่การเตบิโตทางยอดขาย 

ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้มมีตอินุมตัิดว้ยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธิ
ออกเสยีงลงคะแนน ดงัน้ี 

  



 

บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 

เหน็ดว้ย 2,813,033,400 เสยีง รอ้ยละ 99.9990 

ไมเ่หน็ดว้ย 27,792 เสยีง รอ้ยละ 0.0010 

งดออกเสยีง 401 เสยีง                        รอ้ยละ 0.0000 

บตัรเสยี ไมม่ ี --- 

รวม 2,813,061,593 เสยีง รอ้ยละ 100.0000 

วาระท่ี 10 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามดงัน้ี; 

คณุสถาพร โคธีรานุรกัษ์ สอบถามวา่ ในสถานการณ์โควดิ-19 มกีารป้องกนัและคาดการณ์อย่างไร รวมถงึบรษิทัมกีารบรหิารบุคลากร
อยา่งไร 
คณุธีรพงศ ์จนัศิริ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ชีแ้จงวา่ ในปัจจบุนัพนกังานของบรษิทักลบัเขา้มาท างานตามปกต ิไมม่กีารท างานจากที่
บา้นแลว้ แต่ยงัคงมมีาตรการอย่างเขม้งวดในการปฏบิตัติวัในสถานการณ์โควดิ เช่น การตรวจเชค็อุณหภูมริา่งกายก่อนเขา้พืน้ทีท่ างาน 
การสวมหน้ากากอนามยั จดุวางเจลและแอลกอฮอล ์ เป็นต้น ซึง่มาตรการดงักล่าวไมไ่ดม้ผีลกระทบต่อการท างานของบรษิทั ขอใหทุ้ก
ท่านมัน่ใจวา่บรษิทัยงัคงหว่งใยความปลอดภยัของพนกังานเป็นส าคญั  

คณุสถาพร โคธีรานุรกัษ์ สอบถามวา่ วงเงนิทีใ่ชอ้อกหุน้กูไ้ดใ้ช้ไปหมดแลว้หรอืยงั ถา้มเีหลอือยู่ คอืจ านวนเท่าใด 
คณุยงยทุธ เสฏฐวิวรรธน์ ผูจ้ดัการทัว่ไป กลุ่มการเงนิและภาษอีงคก์ร ชีแ้จงวา่ วงเงนิดงักล่าวถูกใชไ้ปครึง่หน่ึงของทีข่ออนุมตัไิว ้6,000 
ลา้นบาท คอื 3,000 ลา้นบาท ยงัคงมเีหลอือยู ่3,000 ลา้นบาท 

เมื่อไมม่ผีูถ้อืหุน้ท่านใดสอบถามเพิม่เตมิอกี จงึขอปิดการประชุม  

ปิดการประชุม  16.00 น    
 
 
                                                                                                        
                                                                                       (     นายไกรสร  จนัศริ ิ     ) 
         ประธานในทีป่ระชุม 

 
 
 
 
 
ผูจ้ดรายงานการประชุม 

 (   นางปะราล ี สุขะตุงคะ   )  


