
 

บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 

รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 
ของ 

บริษทั ไทยยเูน่ียน กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 

เวลาและสถานที ่    
ประชุมเมื่อวนัที ่5 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 น. ณ ชัน้ 35 อาคารเอสเอม็ทาวเวอร ์ถนนพหลโยธนิ แขวงพญาไท เขต

พญาไทกรงุเทพมหานคร  
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 และ

กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
8.  ดร.ธรรมนูญ อานนัโทไทย กรรมการอสิระ และประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ    

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

กรรมการเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยได้แสดงตวัผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Microsoft Teams meeting) ก่อนเข้าประชุม 
รวมถงึการบนัทกึเสยีงระหวา่งการประชุม 
1. นายราวนิเดอร ์สงิห ์เกรวาล ซาบจติต ์เอส กรรมการทีไ่มใ่ช่ผูบ้รหิาร พ านักในต่างประเทศ ไมส่ามารถเดนิทางช่วงโควดิ 

กรรมการบรษิทัทีไ่มไ่ดเ้ขา้ร่วมประชุม  
1. นายโนรโิอะ ไซกุสะ กรรมการทีไ่มใ่ช่ผูบ้รหิาร  พ านักในต่างประเทศ ไมส่ามารถเดนิทางช่วงโควดิ  

และตดิภารกจิเดนิทางภายในประเทศญี่ปุ่ น 

รวมกรรมการเขา้รว่มประชุม 11 คน คดิเป็นสดัสว่นการเขา้รว่มประชุม เท่ากบัรอ้ยละ 91.67 ของกรรมการทัง้คณะ 12 คน  

ผูบ้รหิารของบรษิทัทีเ่ขา้ร่วมประชุม 
1. นายลูดโดวคิ การนิ์เยร ์ ประธานเจา้หน้าทีด่า้นการเงนิกลุ่มบรษิทั 

โดยไดแ้สดงตวัผา่นอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส ์(Microsoft Teams meeting) ก่อนเขา้ประชุม 
2. นายยงยทุธ เสฏฐววิรรธน์ กรรมการผูจ้ดัการ ดา้นการบรหิารการเงนิและศูนยบ์รกิารรว่มทางการเงนิ 
3. นายรพพีงศ ์ลิม้วงศท์อง ผูช้่วยผูจ้ดัการทัว่ไป ฝ่ายกฎหมาย งานก ากบัและภาษรีะหวา่งประเทศ 
4. นางสาวมยุร ีคมวรีวงศ์ ผูช้่วยผูจ้ดัการทัว่ไปฝ่ายบญัชแีละควบคมุผลการด าเนินงานกลุ่มบรษิทั 
5. นางสาวเกวล ีทองสมอางค ์ ผูช้่วยผูจ้ดัการทัว่ไป ดา้นนกัลงทุนสมัพนัธ์ 
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ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตจากบรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั (เป็นผูต้รวจสอบการนบัคะแนน) 
1. นายพงทว ีรตันะโกเศศ  หุน้ส่วนสายงานสอบบญัช ี
2. นางสาวอญัชลนิทร ์รวเีลศิบารม ี ผูจ้ดัการสายงานฝ่ายตรวจสอบบญัช ี

ผูจ้ดบนัทกึรายงานการประชุม นางปะราล ีสขุะตุงคะ เลขานุการบรษิทั 

ผูด้ าเนินรายการระหวา่งการประชุม นางสาวฬุรยิา เบญจานุกร ผูช้่วยเลขานุการบรษิทั 

ก่อนเขา้สูว่าระการประชุม บรษิทัไดเ้ปิดวดีทีศัน์สาธติวธิกีารใชร้ะบบเพื่อการออกเสยีงลงคะแนนและวธิกีารในการสง่ค าถามของ
ผูถ้อืหุน้  

จากนัน้ นางสาวฬุรยิา เบญจานุกร ผูช้่วยเลขานุการบรษิทั ไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชุมรบัทราบวา่ เน่ืองดว้ยสถานการณ์ระบาดของไวรสั
โคโรน่า 2019 (COVID-19) คณะกรรมการบริษทัจึงมีมติอนุมตัิให้เปลี่ยนรูปแบบการประชุม  จากการเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ถือหุ้น
ประจ าปีดว้ยตนเองเป็นการจดัประชุมผ่านสื่ออเิล็กทรอนิกส ์(E-AGM) โดยบรษิทัไดเ้ผยแพร่ใหผู้ถ้อืหุน้ไดร้บัทราบผ่านระบบของตลาด
หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เมื่อวนัที่ 22 กุมภาพนัธ์ 2564 และจดัส่งจดหมายเชิญประชุมทางไปรษณีย์ เมื่อวนัที่ 19 มนีาคม 2564 
ดงันัน้ วนัน้ีบรษิทัจงึได้จดัการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 โดยใช้ระบบการประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกสข์องหน่วยงานอสิระ 
ได้แก่ บริษทั ควิดแลบ จ ากดั ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุม E-AGM ที่เป็นไปตามมาตรฐานการจดัประชุมผ่านสื่อ
อเิลก็ทรอนิกส ์ของส านกังานพฒันาธรุกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์(สพธอ.) โดยผูถ้อืหุน้ที่สง่แบบฟอรม์ลงทะเบยีนเขา้ร่วมการประชุมสามญั
ผูถ้อืหุน้มาล่วงหน้า จะไดร้บั User name และ Password พรอ้มทัง้คู่มอืการเขา้ระบบชมการถ่ายทอดสดจากอาคารอาคารเอสเอ็มทาว
เวอรต์ลอดการประชุม รวมทัง้รบัทราบผลคะแนนแต่ละวาระ ทัง้น้ี ผูถ้อืหุน้หรอืผูม้อบฉันทะสามารถสง่ค าถามล่วงหน้ามาทีบ่รษิทัไดก่้อน
วนัประชุมตามช่องทางทีแ่จง้ไวใ้นหนงัสอืเชญิประชุม 

บรษิทัมทีุนช าระแล้วจ านวน 1,192,953,874 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 4,771,815,496 หุน้ ราคาพารห์ุน้ละ 0.25 บาท มผีูถ้อืหุน้ 
ณ วนัปิดสมดุทะเบยีนผูถ้อืหุน้เมื่อวนัที ่9 มนีาคม 2564 จ านวน 29,977 ราย โดยมจี านวนหุน้ซือ้คนืตามโครงการซือ้หุน้คนืตัง้แต่วนัที ่1 
เมษายน  2563 ทัง้สิน้ 116,682,800 หุน้ หกัออกจากหุ้นสามญัทัง้หมดของบรษิทั เน่ืองจากจ านวนหุน้ที่ซื้อคนืดงักล่าวไม่นับเป็นองค์
ประชุมผูถ้อืหุน้ ไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันัน้ จ านวนหุน้สามญัที่ใช้เป็นฐานในการเปิดประชุมที่สามารถลงคะแนนเสยีงไดเ้ท่ากบั 
4,655,132,696 หุน้ และเพื่อเสรมิสรา้งการก ากบัดูแลกจิการที่ดใีนเรื่องสทิธแิละความเท่าเทยีมกนัของผูถ้อืหุน้ บรษิทัไดป้ระกาศใหส้ทิธิ
ผูถ้อืหุน้เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการและการใหส้ทิธผิูถ้อืหุน้เสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามญัผูถ้อื
หุ้นประจ าปี 2564 โดยผ่านไปยงัตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย และในเว็บไซต์ของบริษทัตัง้แต่วนัที่ 1 ตุลาคม 2563 โดยให้
ระยะเวลาผูถ้อืหุน้เสนอรายชื่อกรรมการและวาระไดจ้นถงึวนัที่ 5 กุมภาพนัธ ์2564 รวมเป็นเวลา 128 วนั ซึ่งพบว่าไม่มผีูใ้ดขอเสนอชื่อ
บุคคลหรอืวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้แต่อยา่งใด ดงันัน้บรษิทัจงึขอเสนอใหท้ี่ประชุมพจิารณาวาระต่างๆ ตามที่
ไดแ้จง้ไวใ้นหนงัสอืเชญิประชุมทีส่ง่ใหท้่านผูถ้อืหุ้นแล้ว จากนัน้ไดอ้ธบิายวธิกีารนบัคะแนนเสยีงจากทีป่ระชุมดงัน้ี 

• ตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 35. ในการออกเสยีงลงคะแนน ใหน้บัผูถ้อืหุน้ทุกคนมคีะแนนเสยีงเท่ากบัหน่ึงหุน้มหีน่ึงเสยีง 
• ในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสยีงเฉพาะผู้ถอืหุ้นที่ลงคะแนนเสยีงไม่เหน็ด้วย และ/หรอืงดออกเสยีงเท่านัน้ โดยจะน าคะแนน

เสยีงดงักล่าวหกัออกจากจ านวนเสยีงทัง้หมดทีเ่ขา้ร่วมประชุม สว่นที่เหลอืจะถอืว่าเป็นคะแนนเสยีงที่เหน็ดว้ยในระเบยีบวาระ
นัน้ๆ  ทัง้น้ีกเ็พื่อใหก้ารประชุมด าเนินไปไดภ้ายในเวลาทีเ่หมาะสม  

• ผูถ้อืหุน้ท่านใดทีต่อ้งการออกเสยีงลงคะแนนไมเ่หน็ดว้ย และ/หรอืงดออกเสยีง ใหค้ลกิเมนูลงคะแนนเสยีงในระบบ  ทัง้น้ีบรษิทั
จะใหเ้วลาผูถ้อืหุน้อย่างเพยีงพอเพื่อลงคะแนนเสยีง ในระหว่างช่วงเวลาเปิดใหล้งคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ หากผูถ้อืหุน้หรอื
ผูร้บัมอบฉนัทะไม่ด าเนินการท าเครื่องหมายใดๆ จะถอืวา่ผูถ้อืหุน้มมีตอินุมตัิในวาระที่น าเสนอมา นอกจากน้ีแล้ว ไดม้สีถาบนั
การเงนิและกองทุนต่างๆ ที่ท าหน้าที่เป็นคสัโตเดยีนได้จดัส่งเอกสารมอบฉันทะให้กบักรรมการอิสระ โดยท าการออกเสยีง
ลงคะแนนมาล่วงหน้า รวมถงึการท าออนไลน์ E-Voting ซึง่บรษิทัจะน าผลดงักล่าวขึน้บนจอสไสดใ์นแต่ละวาระต่อไป 
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• ทัง้น้ี จ านวนผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากนั เน่ืองจากอาจมผีูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะบางท่านคลกิ
เขา้มาในระบบการประชุมเพิม่เตมิหรอืออกจากระบบก่อน 

ส าหรบัในวนัน้ีมผีูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉันทะมาร่วมประชุม 800 ราย นับจ านวนหุน้ได ้2,443,569,744 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 
51.2084 ของจ านวนหุน้ที่ช าระแล้ว ซึ่งเกนิกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหุน้ที่จ าหน่ายไดท้ัง้หมด ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบับรษิทั 
ขอ้ 34. 

เริม่ประชุมเวลา 14.15 น. 

นายไกรสร จนัศริ ิประธานในทีป่ระชุม ไดก้ล่าวตอ้นรบัผูถ้อืหุน้และไดแ้จง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบวา่ก่อนลงมตใินแต่ละวาระ ประธาน
จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซกัถามในประเดน็ที่เกี่ยวข้องกบัวาระนัน้ๆ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการถามค าถาม สามารถพมิพ์ค าถามใน
หน้าต่างหอ้งแชทในระบบตัง้แต่เริม่ตน้การประชุม และหลงัจากนัน้ประธานฯ ไดด้ าเนินการประชุมตามระเบยีบวาระดงัต่อไปน้ี   

วาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 

ซึง่ประชุมเมื่อวนัที ่16 กนัยายน พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งบอลรมู ชัน้ 4 โรงแรมอนิเตอรค์อนตเินทลั ถนนเพลนิจติ 
กรงุเทพมหานคร ส าหรบัรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 อยูใ่นหนงัสอืเชญิประชุมหน้า 12 ถงึหน้า 28 

จากนัน้ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถาม:  ไมม่ผีูถ้อืหุน้ซกัถามมาในระบบ 

ประธานฯ ขอใหท้ีป่ระชุมลงมตริบัรองรายงานการประชุมดงักล่าว 
ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้มมีตริบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากดงัน้ี 

เหน็ดว้ย 2,451,694,944 เสยีง รอ้ยละ 99.9997 

ไมเ่หน็ดว้ย ไมม่ ี --- 

งดออกเสยีง  6,800 เสยีง                        รอ้ยละ 0.0003 

บตัรเสยี ไมม่ ี --- 

รวม 2,451,701,744 เสยีง รอ้ยละ 100.0000 

วาระท่ี 2 พิจารณาและรบัรองรายงานประจ าปี 2563 และรบัทราบผลการด าเนินงานของบริษทัในปี 2563 

ประธานฯ ขอใหคุ้ณธรีพงศ ์จนัศริ ิประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร เป็นผูร้ายงานผลการด าเนินงานของบรษิทั 

คุณธรีพงศ์ จนัศริ ิประธานเจา้หน้าที่บรหิาร รายงานดงัน้ี บรษิทัมยีอดขายในปี 2563 เท่ากบั 132,402 ล้านบาท เพิม่ขึน้รอ้ย
ละ 4.9 เมื่อเทยีบกบัปีก่อน และมยีอดขายในรูปสกุลเงนิเหรยีญสหรฐัอยูท่ี ่4,232 ลา้นเหรยีญสหรฐั เพิม่ขึน้รอ้ยละ 4.0 เน่ืองจากปรมิาณ
การขายที่เพิม่ขึน้รอ้ยละ 5.6 เป็นผลมาจากผลประกอบการที่แขง็แกร่งจากธุรกจิอาหารทะเลแปรรูป และธุรกจิอาหารสตัว์เลี้ยง โดยมี
ก าไรขัน้ตน้สงูสดุเป็นประวตักิารณ์ที ่23,418 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 16.4 จากปีก่อน ซึง่เป็นผลมาจากยอดขายทีเ่พิม่ขึน้และอตัราก าไร
ทีเ่พิม่ขึน้ ท าใหบ้รษิทัมกี าไรสทุธเิท่ากบั 6,246 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ถงึรอ้ยละ 64 จากปีก่อน  

ปัจจยัส าคญัทีส่ง่ผลกระทบต่อการด าเนินงานของบรษิทั ในปีทีผ่า่นมาไดแ้ก่ : 
1. ความต้องการผลิตภณัฑอ์าหารทะเลแปรรปูและอาหารสตัวเ์ลีย้งเพ่ิมขึน้ในช่วง LOCKDOWN  

เน่ืองจากการแพร่ระบาดของ Covid-19 ในช่วงปีที่ผ่านมาส่งผลให้ผู้บรโิภคม ีSocial Distancing และปรุงอาหารเองมากขึน้ 
ส่งผลให้มคีวามต้องการอาหารทะเลบรรจุกระป๋องมากขึ้นในตลาดสหรฐัอเมริกาและทวีปยุโรป ธุรกิจอาหารทะเลแปรรูปมี
ยอดขายเพิม่ขึน้จากปีก่อนถงึรอ้ยละ 13.6 จากปรมิาณขายที่เพิม่ขึน้รอ้ยละ 16.9 รวมถงึยอดขายธุรกจิอาหารสตัว ์ผลติภณัฑ์
เพิม่มูลค่า และธุรกิจอื่น ยงัมยีอดขายเพิม่ขึ้นกว่าร้อยละ 7.7 จากปีก่อน เน่ืองจากผู้คนใช้เวลากบัสตัว์เลี้ยงมากขึ้นในช่วง 
Lockdown 
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2. การลงทุนเชิงกลยทุธใ์น เรด ลอ็บสเตอร ์ 
ในปี 2559 บรษิทัไดเ้ขา้ลงทุนเชงิกลยทุธใ์น เรด ลอ็บสเตอร ์ คดิเป็นมลูคา่การลงทุนทัง้สิน้ 575 ลา้นเหรยีญสหรฐั โดยธรุกจิ
ดงักล่าวสรา้งยอดขาย 2.45 พนัล้านเหรยีญสหรฐัและมสีาขากวา่ 750 สาขาทัว่โลกทัง้ในรปูแบบรา้นของบรษิทัและในรปูแบบ
ของแฟรนไชส ์แต่ในปี 2563 มผีลขาดทุนเท่ากบั 408 ลา้นบาท ซึง่เป็นผลมาจากการ Lockdown ท าใหเ้กดิขอ้จ ากดัในการเปิด
ใหบ้รกิารของรา้นอาหารทัว่ประเทศ  

3. ความผนัผวนของค่าเงิน 
ยอดขายของบรษิทักวา่รอ้ยละ 90 อยูใ่นรปูสกุลเงนิตราต่างประเทศ โดยหลกัๆ เป็นเงนิเหรยีญสหรฐั เงนิยโูร และเงนิปอนด ์
ตามล าดบั ในระหวา่งปี คา่เงนิบาทไดอ้่อนคา่ลงเมื่อเทยีบกบัเงนิสกุลหลกัอยา่งมนียัส าคญั ท าใหบ้รษิทัมียอดขายเพิม่ขึน้รอ้ย
ละ 4.9 จากปีก่อน อยา่งไรกด็ ีหากไมน่บัผลกระทบจากอตัราแลกเปลีย่น บรษิทัยงัคงมยีอดขายเพิม่ขึน้รอ้ยละ 3.8 เมื่อเทยีบ
กบัปีก่อน  

4. กระแสเงินสดอิสระท่ีแขง็แกร่ง ส่งผลให้ช าระหน้ีคืนได้อย่างต่อเน่ือง  
กระแสเงินสดอิสระจ านวน 10,375 ล้านบาท เป็นผลมาจากก าไรที่ปรบัตวัดีขึ้น การลดการลงทุน และการควบคุมสินค้า
หมุนเวยีนอย่างมปีระสทิธภิาพ กระแสเงนิสดที่แขง็แกร่งส่งผลใหบ้รษิทัสามารถช าระหน้ีคนืไดก้ว่า 3 พนัล้านบาท อตัราส่วน
หน้ีสินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 0.94 เท่า ณ สิ้นปี 2563 ลดลงจาก 1.07 เท่า ณ สิ้นปี 2562 ดงันัน้ส่งผลให้ บริษทัมี
สถานะทางการเงนิทีแ่ขง็แกรง่ขึน้และมคีวามยดืหยุ่นในการบรหิารและวางแผนการลงทุนทีม่ากขึน้ 

นอกจากน้ีขอแจง้ให้ที่ประชุมทราบว่า บรษิทัไดผ้่านการรบัรองการต่ออายุเป็นสมาชิกของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการ
ทุจรติ ในรอบการประกาศผลไตรมาสที ่4/2563 ซึง่ประกาศเมื่อวนัที ่31 มนีาคม 2564 เรยีบรอ้ยแลว้ 

จากนัน้ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถาม : ไมม่ผีูถ้อืหุน้ซกัถามมาในระบบ 

วาระน้ีไมต่อ้งลงมต ิเน่ืองจากรายงานดงักล่าวไดจ้ดัท าเรยีบรอ้ยแลว้ และน าเสนอใหผู้ถ้อืหุน้รบัทราบเท่านัน้ 

วาระท่ี 3 พิจารณาและอนุมติังบการเงินส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และรายงานของผู้สอบบญัชี 

ประธานฯ ขอใหคุ้ณธรีพงศ ์จนัศริ ิประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร เป็นผูร้ายงานต่อทีป่ระชุม 
คุณธรีพงศ์ จนัศริ ิประธานเจา้หน้าที่บรหิาร รายงานว่า งบการเงนิส าหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 และรายงาน

ของผู้สอบบญัชี ตามที่ปรากฎในรายงานประจ าปี 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรบัอนุญาตและผ่านการสอบทานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแลว้  

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามดงัน้ี ; 

คณุรชัชยา ช่อไสว ขอสอบถามดงัน้ี 
บรษิทัดูแลความเสีย่งทางดา้นเงนิตราต่างประเทศอยา่งไร 
คณุธีรพงศ ์จนัศิริ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร ชีแ้จงว่า ในเรื่องการดแูลความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนนัน้ บรษิทัมนีโยบายการบรหิาร
ความเสีย่งอยา่งใกลช้ดิ โดยใช้เครื่องมอืทางการเงนิ ไดแ้ก่ การท า hedging เพื่อป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น 

คณุนพดล ฉวีกลุรตัน์ ขอสอบถามดงัน้ี 
หากเมื่อโควดิผา่นพน้ไปแล้ว บรษิทัไดม้กีารคาดหมายหรอืไมว่า่ยอดขายจะปรบัตวัลดลงมาอยูใ่นระดบัปกต ิและจะสง่ผลใหย้อดขายและ
ก าไรลดลงดว้ยหรอืไม่ 
คณุธีรพงศ ์จนัศิริ ประธานเจา้หน้าที่บรหิาร ชี้แจงว่า สบืเน่ืองจากสถานการณ์โควดิในปีที่ผ่านมา แมว้่าจะท าใหย้อดขายของบรษิทัดี
ขึน้ในสว่นของอาหารทะเลบรรจุกระป๋องและอาหารสตัวเ์ลีย้ง  เน่ืองจากประชาชนปรบัวถิกีารใชช้วีติดว้ยการปรงุอาหารเองทีบ่า้นมากขึ้น
กต็าม แต่ขณะเดยีวกนั บรษิทัยงัคงไดร้บัผลกระทบจากธรุกจิอาหารทะเลแช่แขง็ทีเ่ป็นวตัถุดบิหลกัสง่ออกไปยงัภตัตาคารและรา้นอาหาร
ต่างๆ เน่ืองจากการ Lockdown ดงันัน้แม้ว่าสถานการณ์โควดิผ่านพ้นไปแล้ว บรษิทัยงัมคีวามเชื่อมัน่ว่ายงัสามารถสร้างยอดขายให้
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เตบิโตได้ เน่ืองจากไม่ไดต้ัง้เป้ายอดขายไวสู้งมากนัก โดยคาดว่าจะมอีตัราการเติบโตของยอดขายที่รอ้ยละ 5 และมอีตัราการท าก าไร
ขัน้ตน้อยูท่ีร่อ้ยละ 17 เช่นเดยีวกบัปีทีผ่า่นมา รวมถงึมองวา่สถานการณ์โควดิกย็งัอยู่ไปตลอดทัง้ปี 2564  

จากนัน้ ประธานฯ ขอใหท้ีป่ระชุมลงมตอินุมตังิบการเงนิดงักล่าว 
ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้มมีตอินุมตังิบการเงนิส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากดงัน้ี 

เหน็ดว้ย 2,449,468,434 เสยีง รอ้ยละ 99.9073 

ไมเ่หน็ดว้ย ไมม่ ี --- 

งดออกเสยีง  2,273,310 เสยีง                          รอ้ยละ 0.0927 

บตัรเสยี ไมม่ ี --- 

รวม 2,451,741,744 เสยีง รอ้ยละ 100.0000 

วาระท่ี 4 พิจารณาและอนุมติัการจดัสรรก าไรสทุธิส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 

ประธานฯ ขอใหคุ้ณธรีพงศ ์จนัศริ ิประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร เป็นผูร้ายงานต่อทีป่ระชุม 

คณุธรีพงศ ์จนัศริ ิไดร้ายงานต่อทีป่ระชุมวา่ งบการเงนิส าหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ทีไ่ดร้บัการตรวจสอบแล้ว
ของบรษิทั ปรากฎว่าบรษิทัและบรษิทัย่อยมกี าไรสุทธปิระจ าปีเท่ากบั 6,246.09 ล้านบาท แต่คดิเป็นก าไรสุทธิหลงัดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่มี
ลกัษณะคล้ายทุนเท่ากบั 5,945.27 ล้านบาท จงึขอจดัสรรเป็นเงนิปันผลเป็นจ านวนเงนิ 3,351,695,541.12 บาท หรอืหุน้ละ 0.72 บาท 
คดิเป็นร้อยละ 56.38 ของก าไรสุทธหิลงัดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่มลีกัษณะคล้ายทุน แต่เน่ืองจากมตทิี่ประชุมคณะกรรมการครัง้ที่ 5/2563 เมื่อ
วนัที่ 11 สงิหาคม 2563 ไดอ้นุมตักิารจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลเป็นจ านวนเงนิ 1,489,642,462.72 บาท หรอืในอตัรา 0.32 บาทต่อหุน้ 
โดยจ่ายไปแล้วเมื่อวนัที่ 8 กนัยายน 2563 ดงันัน้การจ่ายเงนิปันผลในครัง้น้ี จะคงเหลือเท่ากบั 1,862,053,078.40 บาท หรอืในอตัรา 
0.40 บาทต่อหุน้ ส าหรบัทุนจดทะเบยีนและช าระแล้วจ านวน 4,655,132,696 หุน้ ซึ่งเป็นหุน้หลงัหกัหุน้ซื้อคนืจ านวน 116,682,800 หุน้ 
ในโครงการซือ้หุน้คนืของบรษิทั 
โดยมขีอ้มลูเปรยีบเทยีบกบัอตัราการจา่ยเงนิปันผลในปีที่ผา่นมา ดงัน้ี 

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

1. ก าไรสทุธ ิ(ลา้นบาท) 5,989.18 3,256.21 3,815.88 6,246.09 

ก าไรสทุธหิลงัดอกเบี้ยหุน้กูท้ีม่ลีกัษณะคลา้ยทุน     5,945.27 

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 

หกั จ านวนหุน้ซือ้คนืตามโครงการ Treasury Stock    116,682,800 

จ านวนหุน้หลงัหกัหุน้ซือ้คนื     4,655,132,696 

3. รวมเงนิปันผลจา่ยต่อหุน้ (บาท:หุน้) 0.66 0.40 0.47 0.72 

    3.1 เงนิปันผลระหวา่งกาล (บาท:หุน้)  0.32 0.25 0.25 0.32 

    3.2 เงนิปันผลระหวา่งกาล (บาท:หุน้) - - 0.22  

    3.3 เงนิปันผลประจ าปี (บาท:หุน้)  0.34 0.15 - 0.40 

4. รวมเป็นเงนิปันผลจา่ยทัง้สิน้ (ล้านบาท) 3,149.40 1,908.73 2,242.75 3,351.69 

5. สดัสว่นการจา่ยเงนิปันผล (รอ้ยละ) 52.58 58.62 58.77 56.38 
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การจ่ายเงนิปันผลดงักล่าว เป็นไปตามนโยบายของบรษิทัที่จะจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในอตัราไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 50 ของ
ก าไรสุทธใินแต่ละปี และตัง้แต่ปี 2545 เป็นต้นมา บรษิทัมนีโยบายจะแบ่งจ่ายเงนิปันผล 2 ครัง้ต่อปี ดงันัน้อตัราการจ่ายเงนิปันผลจาก
ผลการด าเนินงานในปี 2563 ซึง่เท่ากบัรอ้ยละ 56.38 จงึถอืวา่เป็นไปตามนโยบายการจา่ยเงนิปันผลตามปกตขิองบรษิทั 

จากนัน้ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถาม : ไมม่ผีูถ้อืหุน้ซกัถาม 

ประธานฯ ขอใหท้ีป่ระชุมลงมตอินุมตักิารจดัสรรก าไรสทุธสิ าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 
ที่ประชุมผูถ้อืหุ้นมมีติเป็นเอกฉันท์ อนุมตัิการจดัสรรก าไรสุทธสิ าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 เป็นเงนิปันผล ดว้ย

คะแนนเสยีงขา้งมากดงัน้ี 

เหน็ดว้ย 2,444,672,944 เสยีง รอ้ยละ 99.7036 

ไมเ่หน็ดว้ย 7,265,800 เสยีง                        รอ้ยละ 0.2963 

งดออกเสยีง 3,000 เสยีง                        รอ้ยละ 0.0001 

บตัรเสยี ไมม่ ี --- 

รวม 2,451,941,744 เสยีง รอ้ยละ 100.0000 

วาระท่ี 5 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
ประธานฯ ขอให ้ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย  ประธานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน เป็นผูร้ายงานต่อทีป่ระชุม  
ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย  ประธานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อใหเ้ป็นไปตาม

บทบญัญตัขิองพรบ.หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยฯ์ ประกอบกบัตามขอ้บงัคบัของบรษิทัขอ้ 17 รวมถงึเพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัธรรมาภิ
บาลที่ด ีทางฝ่ายเลขานุการบรษิทัได้จดัให้มกีารเปิดโอกาสให้สทิธผิู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการในการ
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี โดยไดน้ าสง่เอกสารทีเ่กี่ยวขอ้งทัง้หมดเผยแพรต่่อผูถ้อืหุน้ผา่นทางสื่ออเิลก็ทรอนิกสข์องตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย และดาวโหลดไว้ที่ Website ของบรษิทัตัง้แต่วนัที่ 1 ตุลาคม 2563 และก าหนดให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อกรรมการได้
จนถงึวนัที ่5 กุมภาพนัธ ์2564 ซึง่เมื่อครบก าหนดเวลาแล้ว พบวา่ไมม่ผีูถ้อืหุน้เสนอรายชื่อกรรมการเขา้รบัเลอืกตัง้เป็นกรรมการ ดงันัน้
มกีรรมการจ 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 คณะกรรมการสรรหาฯ ไดแ้จง้ประวตัขิองแต่ละท่านไวแ้ล้วในหนังสอืเชญิประชุมที่จดัส่งไปให้ใน
หน้า 32 ถึงหน้า 37 และเพื่อความโปร่งใสในการพิจารณาเลือกตัง้กรรมการ ได้ขอเชิญกรรมการทัง้ 3 ท่าน ที่ครบก าหนดวาระและ
มารว่มประชุมในวนัน้ีออกจากหอ้งประชุม  

คณะกรรมการสรรหาไดพ้จิารณาประวตัิและประสบการณ์ของกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระทัง้ 4 ท่านแล้ว เหน็ว่ามี
คุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายก าหนด มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจ สามารถที่จะช่วยบริหารกิจการให้มี
ประสทิธภิาพดว้ยความเรยีบรอ้ย ดงันัน้ หากใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทัต่ออกีวาระหน่ึง จะท าใหก้ารด าเนินงานของบรษิทัเป็นไป
อย่างต่อเน่ือง จงึเหน็สมควรให้เสนอชื่อบุคคลทัง้ 4 ท่าน ต่อที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตัง้กรรมการที่ออกตามวาระทัง้ 4 ท่าน 
กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอกีวาระหน่ึง  

ดร.ธรรมนูญ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถาม : ไมม่ผีูถ้อืหุน้ซกัถามมาในระบบ 
 
                



 

บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 

ดร.ธรรมนูญ จงึขอใหท้ีป่ระชุมลงมตเิลอืกตัง้กรรมการ โดยพจิารณาแยกเป็นแต่ละท่าน ดงัน้ี 

1. ขอใหผู้ถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้ นายไกรสร จนัศริ ิกลบัเขา้มาเป็นกรรมการอกีวาระหน่ึง  
โดยผูถ้อืหุน้ออกเสยีงลงมตใิห ้นายไกรสร จนัศริ ิเป็นกรรมการอกีวาระหน่ึงดงัน้ี 
เหน็ดว้ย 2,026,084,438 เสยีง รอ้ยละ 83.6318 

ไมเ่หน็ดว้ย 425,852,255 เสยีง รอ้ยละ 17.3680 

งดออกเสยีง 5,051 เสยีง                          รอ้ยละ 0.0002 

บตัรเสยี ไมม่ ี --- 

รวม 2,451,941,744 เสยีง รอ้ยละ 100.0000 

2. ขอใหผู้ถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้ นายฤทธริงค ์บุญมโีชต ิกลบัเขา้มาเป็นกรรมการอกีวาระหน่ึง  
โดยผูถ้อืหุน้ออกเสยีงลงมตใิห้ นายฤทธริงค ์บุญมโีชต ิเป็นกรรมการอกีวาระหน่ึงดงัน้ี 
เหน็ดว้ย 2,099,275,021 เสยีง รอ้ยละ 85.6169 

ไมเ่หน็ดว้ย 352,661,123 เสยีง รอ้ยละ 14.3829 

งดออกเสยีง 5,600 เสยีง                          รอ้ยละ 0.0002 

บตัรเสยี ไมม่ ี --- 

รวม 2,451,941,744 เสยีง รอ้ยละ 100.0000 

3. ขอใหผู้ถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้ นายกรีต ิอสัสกุล กลบัเขา้มาเป็นกรรมการอสิระอกีวาระหน่ึง  
 โดยผูถ้อืหุน้ออกเสยีงลงมตใิห ้นายกรีต ิอสัสกุล เป็นกรรมการอสิระอกีวาระหน่ึงดงัน้ี 
เหน็ดว้ย 1,951,359,821 เสยีง รอ้ยละ 79.5843 

ไมเ่หน็ดว้ย 500,576,323 เสยีง รอ้ยละ 20.4155 

งดออกเสยีง 5,600 เสยีง                          รอ้ยละ 0.0002 

บตัรเสยี ไมม่ ี --- 

รวม 2,451,941,744 เสยีง รอ้ยละ 100.0000 

4. ขอใหผู้ถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้ นายราวนิเดอร ์สงิห ์เกรวาล ซาบจติต ์เอส กลบัเขา้มาเป็นกรรมการอกีวาระหน่ึง 
โดยผูถ้อืหุน้ออกเสยีงลงมตใิห ้นายราวนิเดอร ์สงิห ์เกรวาล ซาบจติต ์เอส  เป็นกรรมการอกีวาระหน่ึงดงัน้ี 
เหน็ดว้ย 2,042,382,848 เสยีง รอ้ยละ 83.2966 

ไมเ่หน็ดว้ย 406,907,596 เสยีง รอ้ยละ 16.5953 

งดออกเสยีง 2,651,300 เสยีง                        รอ้ยละ 0.1081 

บตัรเสยี ไมม่ ี --- 

รวม 2,451,941,744 เสยีง รอ้ยละ 100.0000 

ดงันัน้ ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้มมีตอินุมตัแิต่งตัง้กรรมการตามทีเ่สนอมาดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมาก กรรมการของบรษิทัจงึมรีายนาม
ดงัน้ี 

1. นายไกรสร จนัศริ ิ  
2.  นายเชง นิรตุตนิานนท์  
3. นายชวน ตัง้จนัสริ ิ  



 

บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 

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 2564 และโบนัสกรรมการจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 

ประธานฯ ขอให ้ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย  ประธานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน เป็นผูร้ายงานต่อทีป่ระชุม  
ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย  ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนไดเ้สนอคณะกรรมการ

ในการประชุมคณะกรรมการครัง้ที่ 1/2564 เมื่อวนัที่ 22 กุมภาพนัธ ์2564 เพื่อพจิารณาค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อย
ประจ าปี 2564 โดยค านึงถงึความรบัผดิชอบและการปฎบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการ และเปรยีบเทยีบจากการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
เฉลีย่จากอุตสาหกรรมประเภทเดยีวกนั รวมทัง้พจิารณาจากผลการด าเนินงานของบรษิทั เสนอให้ 

1) คา่ตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิแก่กรรมการและกรรมการชุดยอ่ยประจ าปี 2564 เป็นดงัน้ี 

หน่วย : บาท คา่ตอบแทน 
รายเดอืน 

คา่เบีย้ประชุมต่อ
ครัง้ 

คา่ตอบแทนรายปี     
เม.ย 2564 – ม.ีค. 2565 

คณะกรรมการบรษิทั 
- ประธานกรรมการ 
- กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร 
- กรรมการทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิาร 
- กรรมการอสิระ 

 
80,000.00 
40,000.00 
40,000.00 
40,000.00 

 
40,000.00 
20,000.00 
20,000.00 
20,000.00 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
- ประธาน (มาจากกรรมการอสิระ) 
- กรรมการอสิระ 

 
60,000,00 
30,000.00 

 
- 
- 

 

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 
- ประธาน (มาจากกรรมการอสิระ) 
- กรรมการ (มาจากกรรมการอสิระ) 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
360,000.00 
180,000.00 

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
- ประธาน (มาจากกรรมการอสิระ) 
- กรรมการ (มาจากกรรมการอสิระ) 
- กรรมการบรหิาร 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
360,000.00 
180,000.00 
120,000.00 

2) วงเงนิประกนัคุม้ครองสขุภาพไมเ่กนิ 700,000 บาทต่อปีเฉพาะกรรมการทีม่อีายใุมเ่กนิ 70 ปี และมถีิน่พ านกัในประเทศไทย  

3) โบนัสกรรมการจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 มหีลกัเกณฑด์งัน้ี ใหจ้่ายโบนัสกรรมการทัง้คณะในอตัรารอ้ยละ 0.5 
ของเงนิปันผลของบรษิทั ซึ่งเท่ากบั 16.76 ล้านบาท โดยก าหนดใหโ้บนัสกรรมการส าหรบัประธานกรรมการเป็น 2 เท่าของโบนัสทีจ่า่ย
ใหก้รรมการ และก าหนดจา่ยโบนสักรรมการในวนัที ่22 เมษายน 2564 



 

บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 

นอกจากน้ีเพื่อความสะดวกในการโอนเงนิไปยงัต่างประเทศใหก้บักรรมการชาวต่างชาตทิัง้ 2 ท่าน จงึขอใหจ้่ายค่าตอบแทน
กรรมการรายเดอืนๆ ละ 40,000 บาทและคา่เบีย้ประชุมต่อครัง้ทีเ่ขา้รว่มประชุมรวมกนัเป็นรายปี 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถาม : ไมม่ผีูถ้อืหุน้ซกัถามมาในระบบ 

จ านวนหุ้นที่ใช้ในการออกเสียงลงคะแนน หกัด้วยจ านวนหุ้นของกรรมการและผู้มีส่วนได้เสีย 7 ท่าน เท่ากับจ านวน 
658,371,448 หุน้ ดงันัน้คงเหลอืเท่ากบั 1,793,570,296 หุน้  

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมมีติอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 และโบนัสกรรมการจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 
ดว้ยคะแนนเสยีงเกนิกวา่สองในสามของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงัน้ี 

เหน็ดว้ย 1,664,329,131 เสยีง รอ้ยละ 92.7942 

ไมเ่หน็ดว้ย 128,569,165 เสยีง รอ้ยละ 7.1683 

งดออกเสยีง 672,000 เสยีง                        รอ้ยละ 0.0375 

บตัรเสยี ไมม่ ี --- 

รวม 1,793,570,296 เสยีง รอ้ยละ 100.0000 

วาระท่ี 7 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2564 

ประธานฯ ไดข้อให ้คุณนาถ ลิว่เจรญิ กรรมการตรวจสอบ เป็นผูร้ายงานต่อทีป่ระชุม 

คุณนาถ ลิ่วเจรญิ กรรมการตรวจสอบ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบญัญตัิบรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 
มาตรา 120 และขอ้บงัคบัของบรษิทัขอ้ 36 ก าหนดใหท้ี่ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีของ
บรษิทัประจ าปี คณะกรรมการไดพ้จิารณาแล้วขอเสนอ บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั (PWC) เป็นผูส้อบบญัชขีอง
บรษิทั  เน่ืองจาก PWC มผีลการปฏบิตังิานดา้นการตรวจสอบอยู่ในระดบัที่น่าพอใจ โดย PWC มเีครอืข่ายครอบคลุมในหลายประเทศ
และเป็นที่ยอมรบัในระดบัสากล จงึน าเสนอต่อที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมตัิแต่งตัง้ผู้สอบบญัชแีละก าหนดค่าสอบบญัชีส าหรบัปี 
2564 ดงัน้ี  

 2563 2564 

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 
- นายพงทว ีรตันะโกเศศ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลข
ทะเบยีน 7795 หรอื  

- นายชาญชยั ชยัประสทิธิ ์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต
เลขทะเบยีน 3760 หรอื  

- นางสาวอมรรตัน์ เพิม่พูนวฒันาสขุ ผูส้อบบญัชรีบั
อนุญาตเลขทะเบยีน 4599   

และในกรณีทีผู่ส้อบบญัชรีบัอนุญาตดงักล่าวขา้งต้น
ไมส่ามารถปฏบิตังิานใหบ้รษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์ู
เปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั จะจดัหาผูส้อบบญัชรีบั
อนุญาตอื่นของบรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอ
บเีอเอส จ ากดั แทนได ้

บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 
- นายพงทว ีรตันะโกเศศ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลข
ทะเบยีน 7795 หรอื  

- นายชาญชยั ชยัประสทิธิ ์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต
เลขทะเบยีน 3760 หรอื  

- นางสาวอมรรตัน์ เพิม่พนูวฒันาสขุ ผูส้อบบญัชรีบั
อนุญาตเลขทะเบยีน 4599   

และในกรณีทีผู่ส้อบบญัชรีบัอนุญาตดงักล่าวขา้งต้น
ไมส่ามารถปฏบิตังิานใหบ้รษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์ู
เปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั จะจดัหาผูส้อบบญัชรีบั
อนุญาตอื่นของบรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอ
บเีอเอส จ ากดั แทนได ้

  



 

บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 

 2563 2564 

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

1,988,365 บาท 
(เพิม่ขึน้ 57,914 บาทจากปี 2563) 

คา่สอบทานส าหรบังบการเงนิ
รายไตรมาสรวม 3 ไตรมาส 

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

1,113,500 บาท 
(เพิม่ขึน้ 32,432 บาทจากปี 2563) 

คา่ตรวจสอบบญัชตีามบตัร
สง่เสรมิการลงทุน 

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

100,000 บาท 
(เท่ากบัปี 2563) 

อย่างไรกต็ามคณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาจากผลงานประกอบกบัเปรยีบเทยีบค่าสอบบญัชกีบับรษิทัอื่นแล้ว เหน็ว่า 
ค่าสอบบญัชยีงัคงอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม รวมถงึผูส้อบบญัชตีามรายชื่อขา้งต้นไม่มคีวามสมัพนัธห์รอืส่วนไดเ้สยีกบับรษิทั บรษิทัย่อย 
ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูเ้กี่ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด จงึมคีวามเป็นอสิระในการตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบ
การเงนิของบรษิทั 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถาม : ไมม่ผีูถ้อืหุน้ซกัถามมาในระบบ 

จากนัน้ประธานฯ ขอใหท้ีป่ระชุมลงมตอินุมตัแิต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดคา่สอบบญัชี 
ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้มมีตอินุมตัแิต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดคา่สอบบญัชปีระจ าปี 2564 ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากดงัน้ี 

เหน็ดว้ย 2,442,731,693 เสยีง รอ้ยละ 99.6243 

ไมเ่หน็ดว้ย 6,600 เสยีง รอ้ยละ 0.0003 

งดออกเสยีง 9,203,451 เสยีง                        รอ้ยละ 0.3754 

บตัรเสยี ไมม่ ี --- 

รวม 2,451,941,744 เสยีง รอ้ยละ 100.0000 

 วาระท่ี 8 พิจารณาและอนุมติัการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิ ข้อ 3 (วตัถปุระสงค)์ ตามมาตรา 31 

ประธานฯ ขอให ้คุณธรีพงศ ์จนัศริ ิประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร เป็นผูร้ายงานต่อทีป่ระชุม  
คุณธรีพงศ์ จนัศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร ได้รายงานว่า เพื่อให้วตัถุประสงค์ของบรษิทัมคีวามชดัเจนและครอบคลุมการ

ด าเนินกิจกรรมของห้องปฏิบตัิทดสอบทางด้านจุลชวีวทิยา เคมแีละกายภาพของบรษิทัยิง่ขึ้น และตามพระราชบญัญตัิบรษิทัมหาชน
จ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 31 ขอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาการแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิขอ้ 3 เกีย่วกบัวตัถุประสงค ์โดยเพิม่
วตัถุประสงค ์จ านวน 1 ขอ้ ดงัน้ี 

“ข้อ 54  ประกอบกิจการห้องปฏิบติัการทดสอบและสอบเทียบ และ/หรือให้บริการทดสอบและสอบเทียบในด้าน
ต่างๆ รวมถึงกระท าการอ่ืนใด และ/หรือให้บริการอ่ืนใดท่ีเก่ียวกบักิจการห้องปฏิบติัการทดสอบและสอบ
เทียบ” 

ซึง่จะมผีลท าใหว้ตัถุประสงคข์องบรษิทั เปลีย่นแปลงจากเดมิ จ านวน 53 ขอ้ เป็น 54 ขอ้ 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถาม : ไมม่ผีูถ้อืหุน้ซกัถามมาในระบบ 
 

  
  



 

บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 

ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้มมีตอินุมตัิ ดว้ยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธิ
ออกเสยีงลงคะแนน ดงัน้ี 

เหน็ดว้ย 2,451,939,534 เสยีง รอ้ยละ 99.9998 
ไมเ่หน็ดว้ย ไมม่ ี --- 
งดออกเสยีง 5,600 เสยีง                        รอ้ยละ 0.0002 
บตัรเสยี ไมม่ ี --- 
รวม 2,451,945,134 เสยีง รอ้ยละ 100.0000 

วาระท่ี 9 พิจารณาและอนุมติัการออกและเสนอขายหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ของบริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จ ากดั (มหาชน) 
ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จ ากดั (มหาชน) 

ประธานฯ ขอให ้คุณธรีพงศ ์จนัศริ ิประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร เป็นผูร้ายงานต่อทีป่ระชุม 
คุณธรีพงศ์ จนัศริ ิประธานเจา้หน้าที่บรหิาร ชี้แจงว่า ตามที่ บรษิทั ไทยยูเน่ียน ฟีดมลิล์ จ ากดั (มหาชน) หรอื TFM ซึ่งเป็น

บรษิทัย่อยของบรษิทัไดม้แีผนการน าหุน้ของ TFM เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ซึ่งถอืเป็นการน าหุ้นในบริษทั
ย่อยของบรษิทัจดทะเบยีนเสนอขายต่อประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก เพื่อเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ หรอื IPO หรอื Spin-off 
เมื่อปี 2563 อยา่งไรกด็ ีไดม้กีารหยุดการด าเนินการตามแผน IPO ไวเ้ป็นการชัว่คราว บดัน้ี บรษิทัและ TFM มแีผนทีจ่ะด าเนินการตาม
แผน IPO ของ TFM อกีครัง้ โดย TFM จะออกหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวนไมเ่กนิ 90 ลา้นหุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 2.00 บาท เพื่อเสนอขาย
ใหแ้ก่ประชาชนเป็นครัง้แรก รวมถงึหุน้ที่ออกและเสนอขายใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้รหิาร และ/หรอืพนักงานของ TFM ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนไม่
เกนิรอ้ยละ 18.00 ของทุนจดทะเบยีนช าระแล้วของ TFM ภายหลงัการออกและเสนอขายหุน้สามญัทีอ่อกใหมต่ามแผน IPO (ไมเ่กนิ 500 
ลา้นหุน้ หรอื 1,000 ลา้นบาท) 

วตัถปุระสงคแ์ละความจ าเป็น 
TFM มคีวามประสงคท์ีจ่ะออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนของ TFM จ านวนหน่ึงแก่ กรรมการ ผูบ้รหิาร และ/หรอืพนกังาน

ของ TFM เพื่อเป็นการจงูใจใหบุ้คลากรของ TFM มคีวามตัง้ใจในการท างาน รกัษาบุคลากรทีม่คีวามรูค้วามสามารถใหท้ างานรว่มกบั 
TFM ในระยะยาว และใหพ้นกังานเกดิความรูส้กึมสีว่นร่วมในการเป็นเจา้ของ TFM และรว่มสรา้ง TFM ใหเ้ตบิโตอยา่งมปีระสทิธภิาพและ
ยัง่ยนื 

ทัง้น้ี การออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทุนของ TFM ใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้รหิาร และ/หรอืพนักงานของ TFM จะต้องได้รบั
อนุมตัจิากที่ประชุมผูถ้อืหุน้ทัง้ของบรษิทัและของ TFM ภายใต้ขอ้ก าหนดและเงื่อนไขของประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที่ ทจ. 
32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลกัทรพัยท์ีอ่อกใหมต่่อกรรมการหรอืพนกังาน และทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ  

รายชื่อกรรมการของ TFM ทีไ่ดร้บัจดัสรรหลกัทรพัย ์ไมเ่กนิรอ้ยละ 5 ของจ านวนหลกัทรพัยท์ัง้หมดทีเ่สนอขายใหแ้ก่
กรรมการ ผูบ้รหิาร และ/หรอืพนกังานของ TFM มดีงัน้ี 

รายชื่อกรรมการ TFM 
 

ต าแหน่ง 
จ านวนหุน้ทีไ่ดร้บัการ

จดัสรร(หุน้) 

รอ้ยละของจ านวนหุน้สามญัทีอ่อกใหม่
และเสนอขายใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้รหิาร 

และ/หรอืพนกังานของ TFM 
1. นายฤทธริงค ์บุญมโีชต ิ ประธานกรรมการ 100,000  4.00 
2. นายธรีพงศ์ จนัศริ ิ กรรมการ 100,000 4.00 
3. นายเชง นิรตุตนิานนท์ กรรมการ 100,000 4.00 
4. นายชาน ชู ชง กรรมการ 100,000 4.00 
5. นายบรรลอืศกัร โสรจัจกจิ กรรมการ 100,000 4.00 



 

บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 

รายชื่อกรรมการ TFM 
 

ต าแหน่ง 
จ านวนหุน้ทีไ่ดร้บัการ

จดัสรร(หุน้) 

รอ้ยละของจ านวนหุน้สามญัทีอ่อกใหม่
และเสนอขายใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้รหิาร 

และ/หรอืพนกังานของ TFM 
6. นายคณิต วลัยะเพช็ร ์ กรรมการ 100,000 4.00 
7. นางรชัดาภรณ์ ราชเทวนิทร ์ ประธานกรรมการอสิระ 100,000 4.00 
8. ดร  .สมชยั ไทยสงวนวรกุล  กรรมการอสิระ 100,000 4.00 
9. นางมรกต กุลธรรมโยธนิ กรรมการอสิระ 100,000 4.00 

รวม 900,000 36.00 

และไมม่ผีูบ้รหิารหรอืพนกังานของ TFM ทีจ่ะไดร้บัจดัสรรหลกัทรพัยม์ากกวา่รอ้ยละ 5 ของจ านวนหลกัทรพัยท์ัง้หมดที่เสนอ
ขายใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้รหิาร และ/หรอืพนกังานของ TFM (จ านวนรวมไมเ่กนิ 2.5 ลา้นหุน้) 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามดงัน้ี ; 
คณุกิตติพนัธ ์ต่ออภิชาตตระกลู สอบถามวา่ แผน IPO ของธุรกจิอาหารสตัว ์จะประกอบดว้ยธุรกจิอะไรบา้ง และม ีtimeframe อยา่งไร   
คณุธีรพงศ ์จนัศิริ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ชีแ้จงวา่ แผน IPO ของบรษิทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมลิล ์จ ากดั (มหาชน) ประกอบดว้ยกจิการ
อาหารสตัวน์ ้าเท่านัน้ โดย ณ วนัน้ีไดท้ าการยื่นเอกสารไปยงัส านักงาน กลต.  เรยีบรอ้ยแล้ว คาดว่าจะสามารถเขา้จดทะเบยีนในตลาด
หลกัทรพัยไ์ดใ้นปลายปีน้ี  

ที่ประชุมผูถ้อืหุน้มมีตอินุมตัิด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ที่มาประชุมและมสีทิธิ
ออกเสยีงลงคะแนน แต่เน่ืองจากมผีูถ้อืหุน้ซึง่ถอืรวมกนัเกนิกวา่รอ้ยละ 10 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมออกเสยีงไม่
เหน็ดว้ย ดงันัน้มตน้ีิจงึไมผ่า่น ดว้ยคะแนนดงัน้ี 

เหน็ดว้ย 2,205,086,675 เสยีง รอ้ยละ 89.9321 

ไมเ่หน็ดว้ย 246,829,859 เสยีง รอ้ยละ 10.0667 

งดออกเสยีง 28,600 เสยีง                        รอ้ยละ 0.0012 

บตัรเสยี ไมม่ ี --- 

รวม 2,451,945,134 เสยีง รอ้ยละ 100.0000 

วาระท่ี 10 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ 

ไมม่ผีูใ้ดเสนอเรื่องอื่นใด   

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามดงัน้ี; 

คณุภทัรเดช วนัวรกิจ สอบถามว่า ขอทราบความคบืหน้าการด าเนินงานของกิจการร่วมค้า บรษิทั ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ ยูไนเต็ด 
จ ากดั กบัผูร้ว่มทุนคอื บรษิทั เบฟเทค จ ากดั และกจิการรว่มคา้ บรษิทั อนิเตอรฟ์ารม์า-ซวีติา้ จ ากดั รวมถงึบรษิทัจะเริม่ปล่อยสนิคา้ออก
สูท่อ้งตลาดเมื่อใด และบรษิทัคาดวา่สนิคา้ดงักล่าวจะสง่ผลดตี่อก าไรของ TU มากน้อยเพยีงใด  
คณุธีรพงศ ์จนัศิริ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ชี้แจงว่า การร่วมทุนทัง้สองบรษิทัดงักล่าวถอืเป็นส่วนที่ค่อนขา้งเลก็ ยงัไม่มรีายไดท้ี่มี
นัยส าคญัมากนัก ส าหรบับรษิทั ฟู้ด แอนด ์เบฟเวอเรจ ยูไนเตด็ จ ากดั เป็นการร่วมทุนในการผลิตสนิคา้ที่เป็นเครื่องดื่มสุขภาพ โดย
ขณะน้ีอยูร่ะหวา่งการสรา้งโรงงาน ซึง่คาดวา่จะมสีนิคา้ออกจ าหน่ายไดใ้นปีหน้า สว่นบรษิทั อนิเตอรฟ์ารม์า-ซวีติ้า จ ากดั เป็นผลติภณัฑ์
อาหารเสรมิที่ผลติโดยโรงงานของบรษิทั เพื่อจ าหน่ายผา่นช่องทางโรงพยาบาล ทีผู่ร้ว่มทุน คอื บรษิทั อนิเตอร ์ฟารม์า จ ากดั (มหาชน) 
มคีวามช านาญ โดยคาดวา่จะมสีนิคา้ออกจ าหน่าย ภายในระยะเวลา 3 เดอืนขา้งหน้าน้ี 



 

บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 

คณุนพดล ฉวีกลุรตัน์ สอบถามว่า ตามที่คุณธรีพงศ์แจง้ว่า บรษิทัจะมกี าไรโตขึน้รอ้ยละ 17 ทัง้ๆ ที่มยีอดขายโตขึน้เพยีงรอ้ยละ 5-6 
ไมท่ราบวา่ท าไดอ้ยา่งไร ขอใหช้่วยอธบิายเพิม่เตมิวา่ก าไรจะมาจากสว่นไหน  
คณุธีรพงศ ์จนัศิริ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ชี้แจงว่า ส าหรบัที่ผมแจง้ว่ารอ้ยละ 17 นัน้ คอือตัราการท าก าไรขัน้ต้น ไม่ใช่อตัราการ
เตบิโตของก าไรสุทธ ิทัง้น้ีจากผลการด าเนินงานส าหรบัปี 2563 บรษิทัมยีอดขายเตบิโตขึน้รอ้ยละ 5 และมอีตัราก าไรขัน้ต้นเท่ากบัรอ้ย
ละ 17.7 ดงันัน้จงึเหน็วา่อตัราการเตบิโตของยอดขายและอตัราก าไรขัน้ตน้ในปี 2564 น่าจะใกลเ้คยีงกบัปีทีผ่า่นมา  

เมื่อไมม่ผีูถ้อืหุน้ท่านใดสอบถามเพิม่เตมิอกี จงึขอปิดการประชุม  

ปิดการประชุม  15.30 น    
 
 
                                                                                                        
                                                                                       ( นายไกรสร         จนัศริ ิ) 
                                                                                                ประธานในทีป่ระชุม   
 
 
 
 

 
             
 ( นางปะราล ี สขุะตุงคะ )  

 ผูจ้ดรายงานการประชุม 


