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รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 

ของ     

บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จ ากัด (มหาชน) 

 
เวลาและสถานที่     
ประชุมเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ อาคารสโมสรทหารบก ถนนวิภาวดี-รังสิต 
กรุงเทพมหานคร  
ประธานในที่ประชุม   นายไกรสร จันศิริ  ประธานกรรมการ  
กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม  
1.  นายเชง นิรุตตินานนท์ ประธานคณะกรรมการบริหาร 
2.  นายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
3.  นายชวน ตั้งจันสิริ  กรรมการบริหาร 
4.  นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ  กรรมการผู้จัดการ กลุ่มผลิตภัณฑ์กุ้ง  
5.  นายชาน ชู ชง  กรรมการบริหาร  
6.  นายศักด์ิ เก่ียวการค้า  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
7.  พล.ต.ต.ประชา อนุเคราะห์ดิลก  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
8.  ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ประธานอนุกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน และประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 
9.  นายกีรติ อัสสกุล  กรรมการอิสระและอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 

กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม  
1. นายทาเคฮิโกะ คาคิอูชิ กรรมการ 
2. นายราวินเดอร์ สิงห์ เกรเวล ซาบจิตต์ เอส กรรมการ 

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม  
1. นายยอร์ก ไอรัล ประเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินกลุ่มบริษัท 
2. นายวาย ยัท ปาโก้ ลี รองผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ 
3. นางสาวสุทธิภา วัชโรทยางกูร ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ 

ที่ปรึกษากฏหมายวายุและพาร์ทเนอร์ 
1. นายสมยศ สุธีรพรชัย                                ที่ปรึกษากฏหมายวายุและพาร์ทเนอร์ 

ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม  นางปะราลี สุขะตุงคะ เลขานุการบริษัท 
 
ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม เลขานุการบริษัทได้อธิบายวิธีการนับคะแนนเสียงจากที่ประชุมดังนี้ 

 ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้นับผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหน่ึงหุ้นมีหนึ่ง
เสียง 

 ในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียงเท่านั้น โดยจะน า
คะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจ านวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยใน
ระเบียบวาระนั้นๆ  ทั้งนี้ก็เพ่ือให้การประชุมด าเนินไปได้ภายในเวลาที่เหมาะสม  

 ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ต้องการออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียง ให้ใช้ใบลงคะแนนที่บริษัทจัดให้ในการ
ลงคะแนน และโปรดแสดงตัวยกมือเพ่ือให้เจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมใบลงคะแนนตามวาระที่กล่าวถึงนั้น นอกจากนี้แล้ว ได้มี
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สถาบันการเงินและกองทุนต่างๆ ที่ท าหน้าที่เป็นคัสโตเดียนได้จัดส่งเอกสารมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ โดยท าการ
ออกเสียงลงคะแนนมาล่วงหน้าแล้ว ซึ่งบริษัทจะน าผลดังกล่าวขึ้นบนจอสไสด์ในแต่ละวาระต่อไป 

เร่ิมประชุมเวลา 14.15 น. 
นายไกรสร จันศิริ ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในวันน้ีมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วม
ประชุม 1,655 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 809,501,652 หุ้น หรือคิดเป็น 67.8569% ของจ านวนหุ้นที่ช าระแล้ว ซึ่งไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของ
จ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 34. และได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าก่อนลงมติในแต่ละวาระ 
ประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นที่เก่ียวข้องกับวาระนั้นๆ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถามกรุณาแจ้งชื่อและ
นามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น นอกจากนี้ ได้ขออาสาสมัครจากผู้ถือหุ้นในที่ประชุมเพ่ือเข้าสังเกตุการณ์
การรวบรวมคะแนน ซึ่งได้แก่ คุณฐานียะ  เตชะวิภู และคุณอมร โควานิชเจริญ หลังจากนั้นประธานฯ ได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระดังต่อไปนี้        
 
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2557 

               ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ อาคารสโมสรทหารบก ถนนวิภาวดี-รังสิต 
กรุงเทพมหานคร ส าหรับรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2557 ได้แนบไว้ในหนังสือเชิญประชุมในหน้า 4 ถึงหน้า 16 
จากนั้นประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้ 
 

คุณเจนจิรา สมบัติเจริญวงศ์ แจ้งว่าไม่มีข้อท้วงติงใดๆ ส าหรับรายงานการประชุมดังกล่าว แต่อยากขอเรียนเสนอดังนี ้ 
1.อยากให้บริษัทน าเอาค าชมของผู้ถือหุ้นที่กล่าวชื่นชมบริษัทและผู้บริหารในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2557 นั้น บันทึกในการ
ประชุมด้วยว่า “ในระหว่างนี้คุณก าพลได้กล่าวขอบคุณท่านผู้บริหาร…..” เพราะเห็นว่าเป็นความรู้สึกดีๆ ที่อยากให้เปิดเผยและส่งต่อ
ให้กับผู้ถือหุ้นอื่นๆ ได้เห็นกันถ้วนหน้า 
2.ขอให้เพ่ิมขนาดของตัวอักษรในรายงานการประชุม เน่ืองจากขนาดที่เป็นอยู่ในปัจจุบันค่อนข้างเล็กและอ่านยาก  
3.ขอขอบคุณส าหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับแจกเป็นของช ารวยที่ผ่านมา แต่ก็พบว่าที่กระป๋องผลิตภัณฑ์มีป้ายกระดาษเล็กๆ ติดไว้ว่า “อร่อย
มาก” ในขณะที่เมื่อได้รับประทานแล้วพบว่าผัดกะเพราทูน่ามีน้ ามันเยอะมากจนดูเยิ้ม และสีสันดูไม่น่าทานเท่าที่ควร หากลดน้ ามันลงได้
เท่ากับลดต้นทุนลงได้อีก รวมถึงแพนงทูน่าก็ขาดรสชาติกลมกล่อม หากปรับอีกนิดก็คงจะดีขึ้น จึงไม่แน่ใจว่าผู้บริโภคโดยทั่วไปรวมถึงใน
ต่างประเทศพึงพอใจหรือไม่อย่างไร ในขณะที่ผลิตภัณฑ์บางตัว เช่น แกงเขียวหวานทูน่า มีรสชาติที่ดีใช้ได้เลย และเห็นว่าทางบริษัทมี
ทีมวิจัยอยู่ทั่วโลก สิ่งที่บริษัทท านั้นคือการวิจัยเรื่องการปรับปรุงรสชาติและบรรจุภัณฑ์ อย่างไรก็ตามก็รู้สึกดีใจที่ได้เรียนเสนอสิ่งที่
ต้องการและเห็นว่าเป็นประโยชน์ ได้ถูกสื่อสารให้กับผู้บริหารโดยตรง 
คุณไกรสร จันศิริ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ให้ข้อเสนอแนะ และแจ้งว่าจะรับข้อเสนอทั้งหมดไปพิจารณาและแก้ไขต่อไป  

 
จากนั้นประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2557 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้ 

เห็นด้วย 809,462,770 เสียง ร้อยละ 100.00 

ไม่เห็นด้วย - เสียง                             - 

งดออกเสียง  22,906 เสียง                             - 

รวม 809,485,676 เสียง ร้อยละ 100.00 
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วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ จากเดิมมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 

1 บาท เป็นมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท 

ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า เพ่ือเป็นการเพ่ิมสภาพคล่องให้กับหุ้นของบริษัท จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (par value) ของบริษัท  จากเดิมมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท 
ซึ่งจะท าให้จ านวนหุ้นสามัญของบริษัทเพ่ิมขึ้นจ านวน 3,578,861,622 หุ้น จากเดิมจ านวน 1,192,953,874 หุ้น เป็นจ านวน 
4,771,815,496 หุ้น และจะส่งผลให้จ านวนหุ้นสามัญที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่มีจ านวนเพ่ิมขึ้น โดยการแตกหุ้นสามัญจ านวน 1 หุ้นมูล
ค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้เป็นหุ้นสามัญจ านวน 4 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ทั้งนี้ จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและ
เรียกช าระแล้วของบริษัทจะยังคงเท่าเดิม คือ 1,202,000,000.00 บาท และ 1,192,953,874.00 บาท ตามล าดับ และสัดส่วนการถือหุ้น
ของผู้ถือหุ้นเดิมจะไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ในครั้งนี้แต่อย่างใด  
 

จากนั้นประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้ 
คุณสมคิด วงศภ์ากร สอบถามว่า จากที่ผู้บริหารกล่าวว่าเพ่ือการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นก็เพ่ือเพ่ิมสภาพคล่องนั้น มีข้อสงสัยว่าเหตุใด
บริษัทไม่เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นให้เป็น 0.10 บาทต่อหุ้น เหมือนเช่นบริษัทอื่นๆ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ 
คุณธีรพงศ์ จันศิริ ชี้แจงว่า เป็นเพราะบริษัทไม่ต้องการให้ระดับราคาหุ้นของบริษัท อยู่ในระดับราคาที่ต่ าเกินไป โดยมองว่าการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นจาก 1 บาท เป็น 0.25 บาทต่อหุ้น ท าให้ระดับราคาหุ้นอยู่ที่หุ้นละ 20 กว่าบาท ซึ่งน่าจะดีกว่าในกรณีที่
เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นแล้วท าให้ระดับราคาหุ้นต่ ากว่า 10 บาท 
 
คุณสมคิด วงศภ์ากร สอบถามเพ่ิมเติมว่า ราคาหุ้นของบริษัทไม่ได้ขึ้นอยู่กับการด าเนินงานหรือความสามารถในการบริหารหรือไม่ 
อย่างไร เช่น ราคาน้ ามันที่มีการเปลี่ยนแปลงในวันน้ี จะมีผลดีผลเสียต่อบริษัทอย่างไร หรือจากการที่ประเทศรัสเซียประสบปัญหา บริษัท
จะมีโอกาสมากขึ้นเท่าใด สิ่งต่างๆ เหล่านี้น่าจะเป็นส่วนผลักดันต่อราคาหุ้นที่เพ่ิมขึ้นมากกว่าใช่หรือไม่ 
คุณธีรพงศ์ จันศิริ ชี้แจงว่า บริษัทมองว่าราคาหุ้นของบริษัทขึ้นอยู่กับผลก าไรของบริษัทเป็นตัวส าคัญ ส่วนราคาน้ ามันหรือตลาดของ
ประเทศอื่นใด ก็เป็นปัจจัยแวดล้อมที่บริษัทต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องอยู่แล้ว 
 
คุณสถาพร ผังนิรันดร์ สอบถามว่า เห็นด้วยกับวาระการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น แต่ก็มีข้อสงสัยถึงความจ าเป็นในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น
โดยเร่งด่วนเพ่ืออนุมัติในวาระน้ี เพราะท าให้เกิดค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ในขณะที่อีกเพียง 4 เดือนก็ต้องมีการเรียกประชุมใหญ่สามัญ
ประจ าปีอยู่แล้ว และประเด็นที่ 2 คือ พฤติกรรมของนักลงทุนบางคนที่ท าการแตกหุ้นเพ่ือให้ได้เศษหุ้น เพ่ือวัตถุประสงค์อื่นๆ ซึ่งมองว่า
เป็นภาระให้กับบริษัทจดทะเบียนนั้น ไม่ทราบว่าบริษัทมีมาตรการในการปกป้องผลประโยชน์ของนักลงทุนอื่นๆ อย่างไร เช่น บริษัทจด
ทะเบียนให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะมา โดยการออกค่าอากรแสตมป์ให้แทน แม้ว่าจะเป็น
จ านวนเงินไม่มากนัก แต่ก็เกิดความไม่เท่าเทียมกันต่อผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ ที่ไม่ต้องรับมอบฉันทะมาเข้าประชุม รวมถึงการจัดเตรียมเรื่อง
อาหารและของช าร่วยต่างๆ ก็เป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันตามหลักธรรมาภิบาล จึงไม่ทราบว่าฝ่ายจัดการมีมาตรการ
ด าเนินการอย่างไร หรือจะปล่อยให้เป็นเช่นน้ีต่อไป 
คุณธีรพงศ์ จันศิริ ชี้แจงในประเด็นแรกว่า เป็นเพราะบริษัทให้ความส าคัญกับเวลาในการท างานเป็นส าคัญ ดังนั้นเห็นว่าอะไรก็ตามที่
สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จได้ก็อยากจะรีบด าเนินการ แม้ว่าจะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น แต่ก็พิจารณาแล้วว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถ
ยอมรับได้ ประเด็นที่สอง ในเรื่องการปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นให้เท่าเทียมกัน ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ให้
ข้อเสนอแนะเหล่านี้ เพ่ือฝ่ายจัดการจะน าไปพิจารณาหาแนวทางปฏิบัติเพ่ือให้เกิดความเหมาะสมต่อไป และหากบริษัทออกมาตรการ
ใดๆ ออกมา ก็ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นช่วยสนับสนุนทางคณะกรรมการด้วยครับ 
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คุณวีระ ไชยมโนวงศ์  สอบถามเก่ียวกับเหตุผลของการขอเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น และเหตุใดไม่ขอเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นจาก 1 บาทให้
เป็น 0.10 บาทต่อหุ้น แทนที่จะเป็น 0.25 บาทต่อหุ้น ตามวาระที่ขอพิจารณา  
คุณธีรพงศ์  จันศิริ ชี้แจงส าหรับเหตุผลของการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นว่า นอกจากจะเป็นการเพ่ิมสภาพคล่องให้กับหุ้นของบริษัทแล้ว ยัง
ต้องการให้มีการเพ่ิมสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยให้มากขึ้น เนื่องจากสัดส่วนการลงทุนของผู้ถือหุ้นรายย่อยยังอยู่ในระดับที่ต่ า
กว่า 5% ในขณะที่มีการถือหุ้นโดยกองทุนทั้งในและต่างประเทศมากกว่า 30% ขึ้นไป จึงเป็นจุดประสงค์หลักที่อยากให้นักลงทุนรายย่อย
ได้เข้ามาลงทุนในบริษัทให้มากขึ้น ส าหรับค าถามข้อสองได้ตอบแล้วก่อนหน้าน้ี 
 
คุณอนุ  ว่องสารกิจ สอบถามว่า บริษัทมีการคาดการณ์การเจริญเติบโตของก าไรสุทธิต่อหุ้นของบริษัทต่อไปอย่างไร หากนักลงทุนไม่
ทราบข้อมูลเรื่องการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นมาก่อน อาจเกิดความตกใจกับก าไรต่อหุ้นที่ลดลงได้ รวมถึงเงินปันผลที่ได้รับ นักลงทุนต้อง
ซื้อหุ้นให้มากขึ้นเพ่ือให้ได้เงินปันผลเท่าเดิมใช่หรือไม่ 
คุณธีรพงศ์ จันศิริ ชี้แจงว่า ในเรื่องของก าไรต่อหุ้นไม่ได้ลดลงแต่อย่างไร และเห็นว่าเป็นหน้าที่ของนักลงทุนที่ต้องศึกษาข้อมูลก่อนการ
เข้าลงทุน บริษัทจึงไม่ได้มองว่าการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นดังกล่าวเป็นเรื่องน่าห่วงแต่อย่างไร เพียงแค่หากเดิมผู้ถือหุ้นมีหุ้น 1 หุ้น ก็จะ
กลายเป็น 4 หุ้น หรือเดิมเคยซื้อหุ้นของบริษัท 100 หุ้น ในราคาหนึ่ง ก็จะต้องซื้อหุ้นจ านวน 400 หุ้น ในราคาเดิมที่หารสี่ ดังนั้นการใช้
เงินยังเป็นจ านวนเท่าเดิม การได้รับเงินปันผลที่เป็นมูลค่าเงินรวมก็ยังคงเท่าเดิม 
 
คุณธนประเสริฐ ภมรไพโรจน์ อยากทราบว่าที่กล่าวว่าสัดส่วนที่กองทุนในต่างประเทศถือหุ้นในบริษัทนั้นมีมากกว่า 30% พอจะระบุได้
หรือไม่ว่ามากกว่า 30% หรือเป็น 40% และที่ว่าผู้ถือหุ้นรายย่อยถือในสัดส่วนเพียง 5% เป็นเพราะเหตุผลอะไรหรือไม่   
คุณธีรพงศ์  จันศิริ ชี้แจงว่า ส าหรับสัดส่วนการลงทุนของกองทุนที่กล่าวถึงนั้นเป็นทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ ส่วนที่จะมีตัวเลข
ที่ชัดเจนคงต้องสอบถามจากนายทะเบียนของบริษัท คือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อีกครั้งหนึ่ง ส าหรับในเรื่อง
สัดส่วนการลงทุนของผู้ถือหุ้นรายย่อยนั้น บริษัทก็พยายามวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวอยู่ และพยายามเพ่ิมสัดส่วนให้มากขึ้น 
 
คุณก าพล  อัศวศิริลาภ สอบถามเก่ียวกับ การเข้าซ้ือกิจการของบัมเบิ้ลบี ทางบริษัทมีนโยบายในการป้องกันความเสี่ยงในการน าเงินไป
ซื้อกิจการน้ีอย่างไร เน่ืองจากมีความผันผวนเรื่องค่าเงินในช่วงนี้ 
คุณธีรพงศ์ จันศิริ ชี้แจงว่า บริษัทมีการติดตามเร่ืองค่าเงิน และมีมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงในเร่ืองของอัตราแลกเปลี่ยนไว้อย่างดี 
จึงอยากให้ผู้ถือหุ้นสบายใจได้ นอกจากนี้ก็ขอเรียนให้ทราบว่า การเข้าซื้อกิจการดังกล่าวคาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงคร่ึงปีหลังของปี 2558 
ดังนั้นบริษัทยังไม่ได้จ่ายเงินออกไปในช่วงนี้  
 
คุณก าพล อัศวศิริลาภ สอบถามต่อเก่ียวกับบริษัทที่ท าโครงการเพาะฟาร์มไข่มุก ที่ลงข่าวในหนังสือพิมพ์ ว่าโครงการน้ีเป็นไลน์ใหม่ของ
ทียูเอฟ ใช่หรือไม่ 
คุณไกรสร จันศิริ ชี้แจงว่า บริษัทดังกล่าวเป็นบริษัทส่วนตัว ไม่ได้เก่ียวกับบริษัท ทียูเอฟ แต่อย่างไร โดยเป็นโครงการฟาร์มเลี้ยงมุก ชื่อ
ว่าบริษัท ไทยยูเนี่ยน ไฮเทค จ ากัด 
 
คุณก าพล อัศวศิริลาภ สอบถามว่า จากที่คุณธีรพงศ์กล่าวเร่ืองการเข้าซื้อกิจการต่างๆ นั้น ไม่ทราบว่าบริษัทมีกระแสเงินสดเหลือ
เพียงพอหรือไม่ และบริษัทได้มองหาโอกาสและคาดว่าจะได้ประโยชน์จากวิกฤตรัสเซียหรือไม่ 
 
คุณธีรพงศ์  จันศิริ ชี้แจงว่า เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่าการเข้าซ้ือกิจการบัมเบิ้ลบี เป็นดีลที่ใหญ่มาก มีมูลค่าสูงสุดเท่าที่เคยลงทุนมา ดังนั้น
หลังจากนี้ไปอย่างน้อยอีก 12 เดือน บริษัทจะให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการบริษัทที่เราเข้าไปลงทุนก่อน คงยังไม่ไปมองโอกาสอื่น
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ในเวลาอันใกล้ๆ นี้ ส่วนตลาดรัสเซีย เป็นตลาดที่ต้องติดตามดู เพราะปัจจัยส าคัญของตลาดนี้ คือ ความสามารถในการช าระเงิน ท าให้
บริษัทยังไม่ได้เข้าไปในตลาดนี้มากนัก 
 
คุณก าพล อัศวศิริลาภ สอบถามเพ่ิมเติมว่า บริษัทคาดว่าจะมีอัตราการเติบโตภายใน 3 ปี และ 5 ปี อย่างไร 
คุณธีรพงศ์  จันศิริ ชี้แจงว่า บริษัทมีเป้าหมายที่วางไว้แล้วว่าจะมียอดขาย 8,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ภายในปี 2563 นี้  
 
คุณไพศาล วุฒิบัญชร สอบถามเก่ียวกับ แหล่งเงินทุนที่จะใช้ในการเข้าซื้อกิจการบัมเบิ้ลบี และไม่ทราบว่าบริษัทมีความกังวลเร่ืองการกีด
กันทางการค้าจะมีผลต่อธุรกิจด้านใดของทียูเอฟหรือไม่ และการลงทุนในบัมเบิ้ลบีจะมีผลต่อกฏหมายการครอบง ากิจการหรือไม่อย่างไร 
 
คุณธีรพงศ์ จันศิริ ชี้แจงว่า บริษัทมีการใช้ BIZ loan 100% ที่เป็นเงินเหรียญสหรัฐ ในการเข้าซื้อกิจการ จากธนาคารในประเทศไทย
จ านวน 2 แห่ง ส่วนเรื่องการครอบง ากิจการน้ัน จะเห็นว่าการเข้าซื้อกิจการบัมเบิ้ลบีจะส าเร็จได้ต้องได้รับอนุมัติในเรื่อง ANTI TRUST 
จึงเป็นที่มาที่ว่าการปิดดีลนี้ ต้องอยู่ภายในคร่ึงปีหลังของปี 2558 เพราะต้องมีขบวนการในการด าเนินการเร่ืองนี้ และส าหรับการกีดกัน
ทางการค้า มีผลต่อการส่งออกอาหารแช่เยือกแข็งจากประเทศไทยเป็นหลัก แต่บริษัทก็ต้องพยายามหาตลาดอื่นๆ มารองรับต่อไป จึงไม่
น่าเป็นข้อกังวลอย่างไร 
 
คุณวีระ ไชยมโนวงศ์ ขอชื่นชมและภูมิใจกับบริษัททียูเอฟ ในฐานะที่เป็นบริษัททูน่าที่ใหญ่ที่สุดในโลก อย่างไรก็ตามส าหรับการเข้าลงทุน
ต่างๆ อาจท าให้อัตราหนี้สินต่อทุนเพ่ิมสูงขึ้น ดังนั้นจึงไม่มั่นใจว่า เป้าหมายของบริษัทที่ 8,000 ล้านเหรียญสหรัฐ เมื่อเทียบกับปัจจุบันที่
บริษัทก็มีความยิ่งใหญ่ในระดับโลกอยู่แล้ว แตอ่าจจะต้องมีความเสี่ยงจากการลงทุนในที่ห่างไกลนั้น เพราะมีความเป็นห่วงว่าบริษัท
ใหญ่ๆ ในระดับโลกก็ยังมีโอกาสพลาดได้ เพราะการก่อหนี้ที่เพ่ิมขึ้น 
คุณธีรพงศ์ จันศิริ ชี้แจงว่า ส าหรับเป้าหมาย 8,000 ล้านเหรียญสหรัฐนั้นเป็นเป้าหมายในอีก 5 ข้างหน้า ซึ่งหากเฉลี่ยออกมาแล้วก็มี
อัตราการเติบโตเพียงปีละ 15% เท่านั้น ซึ่งไม่ใช่ตัวเลขที่มากมายอะไร อีกทั้ง การลงทุนคร้ังนี้ไม่ใช่ครั้งแรกของบริษัท บริษัทมี
ความคุ้นเคยกับการบริหารงานในต่างประเทศมามากกว่า 17 ปี จึงไม่น่าห่วงมากนัก รวมถึงบริษัทได้ให้ความส าคัญกับอัตราส่วนหนี้สิน
ต่อทุนมาโดยตลอด ด้วยความมีวินัยในการบริหารจัดการด้านการเงินที่ผ่านมา จึงอยากให้ผู้ถือหุ้นสบายใจได้ว่าบริษัทจะบริหารงานด้วย
ความระมัดระวังและค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และมีการบริหารความเสี่ยงต่างๆ อย่างรัดกุมและเหมาะสม  
  
คุณอนุ ว่องสารกิจ สอบถามเก่ียวกับราคาวัตถุดิบปลาทูน่าในปัจจุบันเป็นอย่างไรบ้าง ในขณะที่ราคาน้ ามันก็ลดต่ าลง อาจท าให้ราคา
ต้นทุนของปลาทูน่าลดต่ าลง และบริษัทมีก าไรมากขึ้น นอกจากนี้ ขอสอบถามว่าบริษัทมีแผนในการเพ่ิมทุนหรือออกหุ้นกู้หรือไม่ 
คุณธีรพงศ์ จันศิริ ราคาวัตถุดิบปลาทูน่าในปัจจุบันยังคงอยู่ในระดับที่ต่ าคือ 1,200 เหรียญสหรัฐต่อตัน ซึ่งก็ถือว่าอยู่ในระดับราคาที่ต่ า 
และส าหรับค าถามเกี่ยวกับการเพ่ิมทุนหรือการออกหุ้นกู้ใดๆ ยังไม่สามารถตอบได้ในวันน้ี เพราะบริษัทคงต้องดูตามความเหมาะสม
ต่อไปในอนาคต 

 
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ จากเดิมมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 

บาท เป็นมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้ 

เห็นด้วย 809,456,746 เสียง ร้อยละ 100.00 

ไม่เห็นด้วย - เสียง                             - 

งดออกเสียง 44,906 เสียง                             - 

รวม 809,501,652 เสียง ร้อยละ 100.00 

 



 

หน้า 6 
 

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่

ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ และข้ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 

ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมเพ่ือพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน
ของบริษัทฯ เพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ โดยแก้ไขใหม่เป็นดังนี้ 

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจ านวน   1,202,000,000    บาท (หนึ่งพันสองร้อยสองล้านบาท) 
                             แบ่งออกเป็น      4,808,000,000    หุ้น (สี่พันแปดร้อยแปดล้านหุ้น) 
                               มูลค่าหุ้นละ                   0.25    บาท (ยี่สิบห้าสตางค์) 
                       โดยแบ่งออกเป็น  
                                          หุ้นสามัญ 4,808,000,000    หุ้น (สี่พันแปดร้อยแปดล้านหุ้น) 
                                          หุ้นบุริมสิทธิ     ไม่มี          หุ้น (---)  
 
                ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพ่ือให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

เห็นด้วย 809,501,646 เสียง ร้อยละ 100.00 

ไม่เห็นด้วย - เสียง                             - 

งดออกเสียง 6 เสียง                     ร้อยละ 0.00 

รวม 809,501,652 เสียง ร้อยละ 100.00 

 

วาระที่ 4     พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 

 
               เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพ่ิมเติมอีก จึงขอปิดการประชุม  
               ปิดประชุมเวลา 15.00 น. 
 
 
 
                                                                                                        ................................................        
                                                                                                                    ( นายไกรสร     จันศิริ ) 
                                                                                                                       ประธานในที่ประชุม                       
 
...............................................ผู้จดรายงานการประชุม 
   ( นางปะราลี   สุขะตุงคะ )  
 เลขานุการบริษัทในที่ประชุม                       


