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รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2554 
ของ     

บริษัท ไทยยเูน่ียน โฟรเซน โปรดักส จํากัด (มหาชน) 
 
เวลาและสถานที ่    
ประชุมเม่ือวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2554 เวลา 10.00 น. ณ หองดุสิตธานีฮอลล โรงแรมดุสิตธานี เลขที่ 946 ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร  
 
ประธานในที่ประชุม   นายไกรสร จันศิริ  ประธานกรรมการ  
กรรมการบริษัทที่เขารวมประชุม  

1.  นายธีรพงศ จันศิริ  ประธานกรรมการบริหาร  
2.  นายเชง นิรุตตินานนท  กรรมการบริหาร 
3.  นายชวน ตั้งจันสิริ  กรรมการบริหาร 
4.  นายฤทธิรงค บุญมีโชติ  กรรมการผูจัดการ กลุมผลิตภัณฑกุง  
5.  นายชาน ติน คิง  กรรมการบริหารและ Chief Finance Officer  
6.  นายชาน ชู ชง  กรรมการบริหาร  
7.  นายราวินเดอร สิงห เกรเวล ซาบจิตต เอส กรรมการ 
8.  นายศักด์ิ เกี่ยวการคา  ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
9.  พล.ต.ต.ประชา อนุเคราะหดิลก  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
10.  นายกิติ ปลันธนดลิก  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  
11.  ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย  กรรมการอิสระ 
12.  นายกีรติ อัสสกุล  กรรมการอิสระ  

กรรมการบริษัทที่ไมไดเขารวมประชุม  
1. นายยาซูโอะ โกโต กรรมการ 
2. นายทาเคชิ อิโนอูเอะ กรรมการ 

ผูบริหารของบริษัทที่เขารวมประชุม  
1. นายยงยุทธ เสฏฐวิวรรธน รองผูจัดการทั่วไป สายการเงิน 
2. นางมนัสวิณี อัมระปาล รองผูจัดการทั่วไป ฝายนิติการ 
3. นายวาย ยัท ปาโก ลี Finance Controller และ Investor Relations 

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัทสํานักงาน เอินสทแอนดยัง จํากัด  
1. นายโสภณ เพิ่มสิริวัลลภ ผูสอบบัญชี 
2. นางสาวอาจรีย เจริญอึ้ง ผูสอบบัญชี 
3. นางสาวกรณิศ จันดา ผูสอบบัญชี 
4. นางสาวสาธิดา รัตนานุรักษ ผูสอบบัญชี 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจากบริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด 
1. นายวรารัตน ชุติมิต  รองกรรมการผูจัดการ สายงานวาณชิธนกิจ 
2. นางสาวลลนา เตรียมชาญชูชัย  ผูอํานวยการ สายงานวาณิชธนกิจ 
3. นายอัครวิทย เกรันพงษ สายงานวาณิชธนกิจ 
4. นายนพณ จเนตรทุมนุกูล สายงานวาณิชธนกิจ 

 
ผูจดบันทึกรายงานการประชุม  นางปะราลี สุขะตุงคะ เลขานุการบริษัท 
 
กอนเขาสูวาระการประชุม เลขานุการบริษัทไดแจงใหที่ประชุมรับทราบวา เพื่อเสริมสรางการกํากับดูแลกิจการท่ีดีในเร่ืองสิทธิและความเทาเทียม
กันของผูถือหุน บริษัทไดประกาศใหสิทธิผูถือหุนเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขารับการเลือกต้ังเปนกรรมการและการใหสิทธิผูถือหุนเสนอวาระเพื่อบรรจุ
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เปนวาระในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 โดยผานไปยังตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และในเว็บไซตของบริษัทเม่ือวันที่ 11 
มกราคม 2554 โดยใหระยะเวลาการเสนอชื่อและวาระจนถึงวันที่ 11 กุมภาพันธ 2554 รวมเวลา 32 วัน พบวาไมมีผูใดขอเสนอชื่อบุคคลหรือ
วาระเพื่อบรรจุเปนวาระในการประชุมสามัญผูถือหุนแตอยางใด ดังน้ันบริษัทจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณาวาระตางๆ ตามที่ไดแจงไวในหนังสือ
เชิญประชุมที่สงใหทานผูถือหุนแลว จากน้ันไดอธิบายวิธีการนับคะแนนเสียงจากที่ประชุมดังน้ี 

 ตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 35. ในการออกเสียงลงคะแนน ใหนับผูถือหุนทุกคนมีคะแนนเสียงเทากับหน่ึงหุนมีหน่ึงเสียง 

 ในแตละวาระ จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผูถือหุนที่ลงคะแนนเสียงไมเห็นดวย และ/หรืองดออกเสียงเทาน้ัน โดยจะนําคะแนนเสียง
ดังกลาวหักออกจากจํานวนเสียงทั้งหมดที่เขารวมประชุม สวนที่เหลือจะถือวาเปนคะแนนเสียงที่เห็นดวยในระเบียบวาระนั้นๆ  
ทั้งน้ีก็เพื่อใหการประชุมดําเนินไปไดภายในเวลาที่เหมาะสม  

 ผูถือหุนทานใดที่ตองการออกเสียงลงคะแนนไมเห็นดวย และ/หรืองดออกเสียง ใหใชใบลงคะแนนที่บริษัทจัดใหในการลงคะแนน 
และโปรดแสดงตัวยกมือเพื่อใหเจาหนาท่ีเก็บรวบรวมใบลงคะแนนตามวาระที่กลาวถึงน้ัน  
 

เร่ิมประชุมเวลา 10.15 น. 
                นายไกรสร จันศิริ ประธานในที่ประชุม ไดกลาวตอนรับผูถือหุนและแจงใหที่ประชุมทราบวาในวันน้ีมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะ
มารวมประชุม 569 ราย นับจํานวนหุนได 588,818,086 หุน หรือคิดเปน 61.57% ของจํานวนหุนที่ชําระแลว ซ่ึงเกินกวาหน่ึงในสามของจํานวน
หุนที่จําหนายไดทั้งหมด ครบเปนองคประชุมตามขอบังคับบริษัทฯ ขอ 34. อน่ึงระหวางการประชุม มีผูถือหุนเขามารวมประชุมเพิ่มอีก ดังน้ันใน
การประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 จึงมีผูถือหุนมาประชุมดวยตนเองจํานวน 425 ราย และมอบฉันทะใหผูอื่นมาประชุมแทนจํานวน 774     
ราย รวมเปนจํานวนทั้งส้ิน 1,199 ราย นับจํานวนหุนรวมกันได 690,040,101 หุน หรือคิดเปน 72.16% ของจํานวนหุนที่ชาํระแลว อยางไรก็ตาม
ผูถือหุนประสงคจะใชสิทธิออกเสียงลงคะแนนเทากับ 677,939,284 หุน ดังน้ันจํานวนเสียงทั้งหมดในแตละวาระตั้งแตวาระที่ 5 จะเทากับ 
677,939,284 หุน และไดแจงใหผูถือหุนทราบวากอนลงมติในแตละวาระ ประธานจะเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามในประเด็นที่เกี่ยวของกับวาระ
น้ันๆ โดยขอใหผูถือหุนที่ตองการซักถามกรุณาแจงชื่อและนามสกุลใหที่ประชุมทราบกอนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น หลงัจากน้ันประธานฯ 
ไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปน้ี        
 
วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชมุวิสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 1/2553 

ซ่ึงประชุมเม่ือวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2553 เวลา 14.00 น. ณ หองบอลรูม ชั้น 23 โรงแรมเซนทารา แกรนด แอท เซ็นทรัลเวิลด 
ถนนพระราม 1 กรุงเทพมหานคร สําหรับรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2553 ไดแนบไวในหนังสือเชิญประชุมในหนา 5 ถึงหนา 13  
 
ประธานเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามดังน้ี 
                คุณธรรมนูญ จุลมณีโชติ ใหขอเสนอแนะวาสําหรับการแจงมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2553 ที่ผานมาในแตละวาระน้ัน 
การคํานวนรอยละของคะแนนเสียงที่เห็นดวย ไมเห็นดวย และงดออกเสียง อาจจะไมถูกตอง รวมไปถึงการสรุปผลคะแนนในแตละวาระควรนําไป
ไวหลังจากคําถามและขอเสนอแนะของผูถือหุน ทั้งน้ีเพื่อเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลท่ีถูกตอง 
                คุณธีรพงศ จันศิริ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงวา ทางผูบริหารจะขอนําขอแนะนําดังกลาวไปปรึกษากับทีมกฏหมายเพื่อแกไขให
ถูกตอง อยางไรก็ตามเน่ืองจากการคํานวนรอยละที่อาจไมถูกตองดังกลาวน้ันไมไดมีผลตอมติในที่ประชุมที่พิจารณาไปแลว 

 
จากน้ันประธานฯ ขอใหที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมดังกลาว 
ที่ประชุมผูถือหุนมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2553 ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทดังน้ี 

เห็นดวย 588,818,086 เสียง รอยละ 100.00 

ไมเห็นดวย - เสียง                             - 

งดออกเสียง  - เสียง                             - 

รวม 588,818,086 เสียง รอยละ 100.00 
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วาระท่ี 2 พิจารณาและอนมุัติรายงานประจาํป 2553 และรับทราบผลการดําเนินงานของบริษทัในรอบปท่ีผานมา  

 

ประธานกรรมการบริหารเปนผูรายงานผลการดําเนินงานของบริษัท ดังน้ี 
                สําหรับป 2553 สถานการณทางเศรษฐกิจทั้งในประเทศและตางประเทศยงัคงเปนเร่ืองทาทายสําหรับการดําเนินธุรกิจของบริษัท 
รวมถึงภาวะการแขงขันในตลาดโลกก็ทวีความรุนแรงข้ึนเร่ือยๆ ทําใหบริษัทตองติดตามสถานการณตางๆ ที่เกิดข้ึนอยางใกลชิด เพื่อใหสามารถ
แขงขันอยูบนเวทีการคาโลกไดอยางมีศักยภาพ ตลอดระยะเวลาการดําเนินธุรกิจ บริษัทยังคงยึดถือนโยบายสรางการเติบโตอยางยั่งยืน ดวยการ
สรางและพัฒนาผลิตภัณฑใหมใหสอดคลองกับความตองการของตลาด การสรางและขยายฐานการตลาด และการขยายการลงทุน จาก
แนวนโยบายดังกลาว ทําใหในปที่ผานมาบริษัทมีการลงทุนคร้ังสําคัญอกีคร้ังหน่ึง เปนการลงทุนขามชาติที่มีมูลคาสูงที่สุดท่ีเคยเกิดข้ึนระหวาง
ประเทศไทยและประเทศฝรั่งเศส โดยการเขาซ้ือกิจการบริษัท เอ็มดับบลิว แบรนดส โฮลด้ิง เอสเอเอส ซ่ึงเปนผูผลิตและจัดจําหนายปลาทูนา
บรรจุกระปอง ภายใตเคร่ืองหมายการคาชั้นนําในภูมิภาคยุโรป ประกอบดวย John West, Petit Navire, Hyacinthe Parmentier และ Mareblu 
ดวยเงินลงทุนจํานวน 28.6 พันลานบาท และจากการเขาซ้ือกิจการดังกลาว ทําใหบริษัทกลายเปนบริษัทผูผลิตอาหารทะเลที่มีเครือขาย
ครอบคลุมทั่วโลก และทําใหบริษัทมีความพรอมที่สุดสําหรับธุรกิจอาหารทะเล รวมถึงทําใหบริษัทมีฐานการผลิตและฐานการตลาดกระจาย
ครอบคลุมทกุภูมิภาค ซ่ึงกอใหเกิดความสมดุลในแตละภูมิภาคไดเปนอยางดี รวมถึงทําใหบริษัทเปนเจาของเคร่ืองหมายการคาสําหรับสินคาปลา
ทูนาบรรจุกระปองทั้งหมด 7 แบรนด ซ่ึงแตละแบรนดก็เปนแบรนดผูนําอันดับ 1 และแบรนดผูนําอันดับ 3 ในแตละภูมิภาคเชน อเมริกา ยุโรป 
และเซาทอีสต เอเซีย ดังน้ันดวยจุดแข็งของบริษัท เอ็มดับบลิว แบรนด และของกลุมบริษัท เม่ือรวมกันแลวจะเพ่ิมศักยภาพและความแข็งแกรง
ของการดําเนินธุรกิจในฐานะการเปน Global Supply Chain, Global Production และ Global Brand Company สรางความสามารถในการ
แขงขันในตลาดโลกไดอยางยั่งยืน  
 
                 สําหรับภาพรวมการดําเนินงานในรอบปน้ี ปจจัยเร่ืองคาเงิน และราคาวัตถุดิบ ยังคงเปนเร่ืองทีบ่ริษัทใหความสําคัญเปนอยางมาก 
โดยเฉพาะความผันผวนของคาเงินบาทและราคาวัตถุดิบมีความรุนแรงมากข้ึน ราคาวัตถุดิบปลาทูนามีความผันผวนตลอดทั้งป ขณะที่ราคา
วัตถุดิบกุงก็มีราคาสูงและตอเน่ืองยาวนานกวาปกติ เม่ือเทียบกับปที่ผานๆ มา นอกจากน้ี จากการที่บริษัทไดเขาซ้ือกิจการบริษัท เอ็มดับบลิว 
แบรนดส ทําใหบริษัทมีคาใชจายอันเกิดจากการเขาซ้ือกิจการเพ่ิมข้ึน ซ่ึงสงผลทําใหกําไรสุทธิของบริษัทในปน้ีไมเติบโต แตอยางไรก็ดี ถา
พิจารณาจากรายไดทั้งป จะพบวา รายไดจากการขายทั้งในรูปของเงินเหรียญสหรัฐและเงนิบาทยังมีการเติบโตเพิ่มข้ึน 13% และ 4% เทากับ 
2,268 ลานเหรียญสหรัฐ และ 71,507 ลานบาท ตามลําดับ ยอดขายของทุกผลิตภัณฑมีการเติบโตเพิ่มข้ึน โดยมีกําไรสุทธิ 2,874 ลานบาท ลดลง 
14% ทั้งน้ีบริษัทเร่ิมรับรูรายไดของบริษัท เอ็มดับบลิว แบรนดส เพียง 2 เดือนตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2553 และจากตัวเลขดังกลาว ทําใหบริษัท
เชื่อม่ันวา แนวโนมยอดขายสําหรับป 2554 จะมีการเติบโตมากกวาป 2553 เน่ืองจากในป 2554 บริษัทจะรับรูรายไดของ บริษัท เอ็มดับบลิว แบ
รนดส แบบเต็มป ก็จะสงผลดีตอท้ังยอดขายและกําไรสุทธิ รวมถึงหลังจากการรวมจุดแข็งตางๆ ของกลุมเขาไวดวยกันทั้งจากทางอเมริกา ยุโรป 
และประเทศไทย ก็ทําใหกลุมบริษัทสามารถเชื่อมเครือขายดานการผลิต การตลาด และการจัดซ้ือจัดหาวัตถุดิบเขาไวดวยกัน ซ่ึงเพิ่มความ
แข็งแกรงทางธุรกจิใหกับบริษัทในการเปนผูนําทางดานอาหารทะเลของโลกที่มีฐานการผลิตที่หลากหลาย สามารถเขาถึงแหลงวัตถุดิบที่สําคัญ 
และสามารถเขาถึงตลาดผูบริโภคไดอยางกวางขวางและรวดเร็ว 
 
ประธานเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามดังน้ี 
                 คุณธรรมนูญ จุลมณีโชติ สอบถามถึงการจายเงินปนผลซ่ึง ณ วันประชุมน้ีไดผานปใหมมา 4 เดือนแลว จึงเห็นสมควรวาเปน
เวลาเหมาะสมที่ผูถือหุนควรไดรับเงินปนผลแลว ไมควรตองรอถึงหลายวนัหลังจากวันประชมุสามัญผูถือหุน ซ่ึงในที่น้ีคือประชุมวันที่ 25 เมษายน 
และประกาศจายเงนิปนผลในวันที่ 4 พฤษภาคม 
                 คุณธีรพงศ จันศิริ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงวาบริษัทกําหนดเวลาของการจายเงินปนผลตามที่กฏหมายกําหนด คือภายใน
หน่ึงเดือนนับจากวันที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป ซ่ึงในปที่ผานมารวมถึงปน้ี บริษัทก็สามารถจายไดภายใน 9 วันนับจากวันประชุมสามัญผูถือ
หุนประจําปเทาน้ัน  
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                 คุณวรชัย ศานติมงคลวิทย อยากทราบถึงความคืบหนาในเร่ืองของการเขาซ้ือกิจการ MW Brands และสัดสวนการตลาดจะเปน
อยางไร 
                 คุณธีรพงศ จันศิริ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงวาสําหรับผลิตภัณฑปลาทูนากอนการเขาซ้ือกิจการ MW Brands ในดานกําลัง
การผลิตถือวาบริษัทมีกําลังการผลิตที่ใหญที่สุดของโลก และเม่ือมีการรวม MW Brands ทําใหบริษัทมีความแข็งแกรงมากยิ่งข้ึน และมีความเปน 
Global Brand มากข้ึน โดยบริษัทสามารถเปนเจาของแบรนดในทุกภูมิภาคทั้งอเมริกา ยุโรป และเอเชยี และคาดวาสวนแบงตลาดจะอยูที่
ประมาณ 25% ของตลาดโลก หรือประมาณ 1 ใน 4 น่ันเอง 
 
                คุณวรชัย ศานติมงคลวิทย อยากทราบวาความแตกตางของวัฒนธรรมมีผลกับการดําเนินกิจการหรือไมอยางไร  
                 คุณธีรพงศ จันศิริ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงวาสําหรับการเขาซ้ือกิจการ MW Brands ทางบริษัทไดมีการเขาซ้ือตั้งแตวันที่ 1 
พฤศจิกายน 2553 ที่ผานมา สําหรับเร่ืองความแตกตางของวัฒนธรรมในยุโรปและในประเทศไทยมีปญหานอยมาก ไมเหมือนกับวัฒนธรรมใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา ประกอบกับในอดีต MW Brands เคยเปนคูคากับบริษัทมากอน รวมถึงการรูจักกับผูบริหารของ MW Brands เปน
ระยะเวลายาวนานกวา 10 ป ขณะเดียวกันบริษัทก็สงผูบริหารจากประเทศไทยเขาไปทํางานที่น่ันเชนกัน นอกจากนั้นบริษัทมีการเนนการทําจุด
แข็งตางๆ ใหมารวมกัน เชน ดานการดําเนินงานตางๆ ดานกระบวนการผลิต โดยบริษัทมีโรงงานอยูในประเทศซีเชลล กานา และประเทศไทย 
ทําใหมีการประหยดัในดานตนทุน ตลอดจนการสงคนไปดูโรงงานรวมกันและแลกเปลีย่นความคิดเห็นกันเพื่อใหเกิดกระบวนการผลิตที่เปนเลิศ 
รวมถึงดานบรรจุภัณฑซ่ึงถือวาเปนจุดแข็งอยางมาก และดานสินคาเพิ่มมูลคา เชน การผลิตปลาปน หรือผลิตนํ้ามันปลา เปนตน 
 
                คุณวรชัย ศานติมงคลวิทย อยากทราบวาบริษัทมีการรับมือตอผลกระทบของคาเงินบาทที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางไร 
                 คุณธีรพงศ จันศิริ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงวาคาเงนิบาทเปนเร่ืองที่บริษัทมีการติดตามดูแลอยางใกลชิดเปนอันดับแรกของ
การดําเนินธุรกิจในทุกๆ ป จึงอยากใหผูถือหุนสบายใจไดวาบริษัทมีการเผชิญกับภาวะคาเงินบาทที่ผันผวนมาหลายครั้งแลว จึงไมตองวิตกกังวล
แตอยางใด เพราะบริษัทสามารถบริหารจัดการกับคาเงินบาทไดอยางดีและยังสามารถสรางผลกําไรใหกับบริษัทไดอยางตอเน่ือง โดยการใช
เคร่ืองมือทางการเงิน เชน การทํา Fixed Forward ที่สัดสวนประมาณ 50% ของพอรตที่เปนดอลลารสหรัฐ ทั้งน้ีรายไดของบริษัท 1 ใน 3 ที่มา
จากประเทศสหรัฐอเมริกาจะใช Natural Hedge ทําใหไมเกิดความเส่ียงในเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนมากนัก สําหรับรายไดที่สหภาพยุโรปมีการ
กระจายตัวที่ดีโดยมีสัดสวนของรายไดเปน 1 ใน 3 ซ่ึงก็จะใช Natural Hedge ดวยเชนกัน สวนรายไดภายในประเทศก็ไมเกิน 1 ใน 3 ของรายได
ทั้งหมด และกวาคร่ึงหน่ึงก็ใชการ Fixed Forward ไวลวงหนาเพื่อเปนการปองกันความเส่ียงของคาเงินอีกดวย ซ่ึงจากผลการดําเนินงานที่ผานมา
จะเห็นไดวาบริษัทไมมีผลกําไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เปนจํานวนมาก 
 
                คุณวรชัย ศานติมงคลวิทย ผลกระทบจากกัมมันตภาพรังสีที่เกิดข้ึนในประเทศญ่ีปุนมีมากนอยเพียงใดตอแหลงวัตถุดิบปลาทูนา 
                 คุณธีรพงศ จันศิริ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงวาตลาดญ่ีปุนเปนตลาดที่มีความสําคัญของบริษัท แตในปจจุบันน้ีบริษัทมี
นโยบายไมซ้ือวัตถุดิบจากบริเวณแหลงที่ใกลเคียงกับจุดท่ีเกิดปญหาดังกลาว ประกอบกับรัฐบาลไทยไดมีมาตรการในการปองกันเร่ืองน้ีเปนอยาง
ดีโดยมีการตรวจคุมเขมวัตถุดิบที่มาจากประเทศญ่ีปุน ในทางตรงกันขามจากเหตุการณดังกลาวทําใหเกิดผลดีตอประเทศไทย อันเน่ืองมาจาก
โรงงานที่ญ่ีปุนไดรับความเสียหายคอนขางมาก และการกลับมาฟนตัวยังคงตองใชเวลาคอนขางนาน ทําใหผูประกอบการในประเทศไทยได
เตรียมการที่จะรองรับการเคลื่อนยายฐานการผลิตจากประเทศญ่ีปุนมายังประเทศไทย โดยเห็นไดจากยอดสงออกอาหารทะเลไปยังญ่ีปุนที่เพิ่ม
สูงข้ึน                 
                จากน้ันประธานฯ ขอใหที่ประชุมลงมติรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ  
                ที่ประชุมผูถือหุนมีมติรับรองรายงานประจําปและรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัท ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทดังน้ี 

เห็นดวย 588,818,086 เสียง รอยละ 100.00 

ไมเห็นดวย - เสียง                             - 

งดออกเสียง - เสียง                             - 

รวม 588,818,086 เสียง รอยละ 100.00 
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วาระท่ี 3 พิจารณาและอนมุัติงบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และรายงานของผูสอบบัญชี 

 

ประธานฯ ขอใหที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินสําหรับปบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และรายงานของผูสอบบัญชี 
ตามที่ปรากฏในรายงานประจําป 2553 ซ่ึงผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับอนุญาตและผานการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว  
 
ประธานเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามดังน้ี 
                คุณธรรมนูญ จุลมณโีชติ แนะนําในเร่ืองการสงเอกสารการประชุมกอนการประชุมคณะกรรมการอยางนอย 7 วัน 
                 คุณศักด์ิ เกี่ยวการคา ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงวาบริษัทไดปฏิบัติตามหลักเกณฑการจัดสงเอกสารการประชุมกอนวัน
ประชุมคณะกรรมการไมนอยกวา 7 วันอยูแลว แตขณะน้ีไมไดจัดเตรียมขอมูลในเร่ืองของวันที่จัดประชุมมาดวย สําหรับการพิจารณาผล
ประกอบการของบริษัทน้ัน คณะกรรมการตรวจสอบจะประชุมรวมกับผูสอบบัญชีของบริษัทกอนนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการตอไป  
  
                คุณวรชัย ศานติมงคลวิทย อยากทราบวากําไรสุทธิประจําป 2553 จํานวน 2,873.69 ลานบาท ลดลงจาก 3,343.85 ลานบาทในป 
2552 จากสาเหตุใดและกําไรสุทธิจะลดลงเพยีงแค 1 ป เทาน้ันหรือไมอยางไร 
                คุณธีรพงศ จันศิริ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงวาสาเหตุที่ทําใหกําไรสุทธิลดลงน้ันมาจาก 4 ปจจัยหลัก อันไดแก  
                 1. คาเงินบาทที่แข็งคาข้ึนอยางมากและออนตัวลงในเดือนสุดทายของป 2553 ทําใหเกิดการขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่นอยูบาง 
หากพิจารณาใน 3 ไตรมาสแรกของปที่แลวยงัไมประสบกับปญหาดังกลาว แตเกิดข้ึนเพียงในไตรมาสที่ 4 ของปเทาน้ัน 
                 2. ความผันผวนของราคาวัตถุดิบกุง ซ่ึงเหตุการณดังกลาวน้ีไมเคยเกิดข้ึนมากอน โดยในรอบ 15 ปที่ผานมาไมเคยประสบวาราคา
กุงเพิ่มสูงข้ึนอยางตอเน่ือง ทั้งน้ีโดยธรรมชาติของราคาวัตถุดิบกุงจะเพิ่มสูงข้ึนในคร่ึงปแรกเพราะเปนชวงที่เพิง่ผานฤดูหนาวมา ทําใหมีปริมาณ
วัตถุดิบนอย และวัตถุดิบกุงจะเร่ิมออกมามากในชวงกลางปทําใหราคาวัตถุดิบมีแนวโนมลดลง สําหรับในปที่แลวผลผลิตกุงในไทยออกมามี
ปริมาณท่ีเพิ่มข้ึนกวา 10% แตเน่ืองจากผลผลิตจากตางประเทศ ไดแก เวียดนาม โดยเฉพาะจีนประสบปญหาการเลี้ยงกุง ทําใหความตองการกุง
จากประเทศไทยมีเพิ่มมากข้ึน ผลักดันใหราคาวัตถุดิบกุงจากประเทศไทยมีการปรับตัวเพิ่มข้ึนไปอยางนาตกใจ โดยมีราคาเพิ่มสูงข้ึนกวา 30%  
                 3. ราคาวัตถุดิบปลาทนูาท่ีปรับตัวสูงข้ึน แตไมมีผลกระทบมากเทาที่ควร 
                 4. คาใชจายที่เกิดข้ึนจากการเขาซ้ือกิจการ MW Brands ในทางบัญชีซ่ึงมีผลกระทบอยูประมาณ 100 กวาลานบาท  
ทั้งน้ีผูบริหารคงไมสามารถรับประกันไดในเร่ืองของผลกําไร แตเรามีความม่ันใจวาจากปน้ีไป การรวมกิจการกับ MW Brands จะทําใหยอดขาย
ของเราเพ่ิมข้ึนกวา 30% จากยอดขายในปที่แลวซ่ึงอยูที่ 2,268 ลานเหรียญสหรัฐ เปน 3,000 ลานเหรียญสหรัฐในปน้ี ซ่ึงบริษัทก็เชื่อวาผล
ประกอบการของเราจะดีข้ึนอยางมีสาระสําคัญ 
 
                คุณวรชัย ศานติมงคลวิทย ถามเพิ่มเติมเร่ือง Cost Plus สําหรับกรณีที่ราคาวัตถุดิบปรับตัวสูงข้ึน  
                 คุณธีรพงศ จันศิริ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงเพิ่มเติมวาในเร่ืองดังกลาวข้ึนอยูกับระยะเวลาในการทําสัญญา เน่ืองจากการขาย
ลวงหนาตองใชระยะเวลา 2-3 เดือนลวงหนาข้ึนไป หากราคาวัตถุดิบมีการแกวงตัวในชวงส้ันๆ ดังกลาว ทางบริษัทไมสามารถที่จะปรับราคาขาย
ไดทันที ตองรอรอบที่จะขายใหม ทําใหเกิดปญหาบางในชวงระยะเวลาสั้นๆ  
                 คุณศักด์ิ เกี่ยวการคา ประธานกรรมการตรวจสอบ ขอชี้แจงเสริมสําหรับเร่ืองวันประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีการประชุม
ในวันที่ 25 กุมภาพันธ 2554 และมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทในวันที่ 28 กุมภาพันธ 2554 ซ่ึงเปนวันเดียวกับทางผูสอบบัญชีรับอนุญาต
รับรองงบการเงิน และมีการสงรายงานใหทางสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยทันท ี
 
                คุณธรรมนูญ จุลมณโีชติ ขอเสนอแนะใหมีการจัดทําตารางการประชุมคณะกรรมการไวลวงหนา 
                 คุณศักด์ิ เกี่ยวการคา ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงวาบริษัทไดมีการกําหนดตารางเวลาการประชุมของคณะกรรมการ
ตรวจสอบรวมกับผูสอบบัญชีเพื่อสอบทานงบการเงินในแตละไตรมาสไวเรียบรอยแลว จากน้ันจึงนําเสนอใหที่ประชุมคณะกรรมการพิจาณาอนุมัติ 
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เพื่อใหกระบวนการตรวจสอบงบการเงินเปนไปอยางถูกตองและครบถวน  
 
                คุณธรรมนูญ จุลมณโีชติ สอบถามวา กําไรในไตรมาสที่ 1 ป 2554 เปนอยางไรบาง 
                 คุณศักด์ิ เกี่ยวการคา ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงวางบการเงินที่ผูสอบบัญชีรับอนุญาตไดตรวจสอบนั้นยังไมผานที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและอนุมัติ จึงยังไมสามารถเปดเผยได  และคุณธีรพงศ จันศิริ ประธานกรรมการบริหาร กลาวเพ่ิมเติมวา ตาม
หลักการบรรษัทภิบาลเร่ืองการเปดเผยขอมูลอยางเทาเทียมกัน ทําใหบริษัทยังไมสามารถแจงอะไรไดในตอนน้ี  
 

ประธานฯ ขอใหที่ประชุมลงมติอนุมัติงบการเงินดังกลาว 
ที่ประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติงบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทดังน้ี 

เห็นดวย 588,818,086 เสียง รอยละ 100.00 

ไมเห็นดวย - เสียง                             - 

งดออกเสียง - เสียง                             - 

รวม 588,818,086 เสียง รอยละ 100.00 

 
วาระท่ี 4 พิจารณาและอนมุัติการจัดสรรกําไรสุทธิสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2553 

 
                ประธานฯ ไดเสนอตอที่ประชุมวา งบการเงินสําหรับปบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ที่ไดรับการตรวจสอบแลวของบริษัท 
ปรากฏวาบริษัทมีกําไรสุทธิประจําปเทากับ 2,873,694,317 บาท จึงขอจัดสรรเปนสํารองตามกฎหมายเพิ่มอีก 11,000,000 บาท รวมเปนสํารอง
ตามกฏหมาย 100,000,000 บาท หรือรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท และเปนเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานตั้งแต 1 ตุลาคม ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ในอัตราหุนละ 0.34 บาทของทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลวจํานวน 956,329,407 หุน คิดเปนเงิน 325,151,998.38 
บาท  
                อน่ึง เม่ือรวมการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานตลอดป 2553 ที่สวนหน่ึงไดจายเปนเงนิปนผลระหวางกาลไปเม่ือวันที่ 31 
สิงหาคม 2553 และ 21 ตุลาคม 2553 แลวน้ัน บริษัทมีอัตราเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2553 เทากับ 1.60 บาทตอหุน คิดเปน
อัตราเงินปนผลจายเทากับ 50.04% ของกําไรสุทธิประจําป 2553 โดยมีขอมูลเปรียบเทียบกบัอัตราการจายเงินปนผลในปที่ผานมา ดังน้ี 
 

รายละเอียดการจายเงินปนผล ป 2551 ป 2552 ป 2553  

1. กําไรสุทธิ (ลานบาท) 2,200.47 3,343.85 2,873.69  

2. จํานวนหุน 883,170,950 883,170,950 956,329,407  

3. รวมเงินปนผลจายตอหุน (บาท:หุน) 1.26 1.92 1.60  

    3.1 เงินปนผลระหวางกาล  0.56 0.92 1.00* *จํานวนหุน 883,170,950  

    3.2 เงินปนผลระหวางกาล - - 0.26*  

    3.3 เงินปนผลประจําป  0.70 1.00 0.34  

4. รวมเปนเงินปนผลจายทั้งส้ิน (ลานบาท) 1,112.80 1,695.69 1,437.95  

5. สัดสวนการจายเงินปนผล (รอยละ) 50.57 50.71 50.04  

 
                บริษัทมีนโยบายที่จะจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตราไมต่ํากวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิในแตละป และตั้งแตป 2545 เปนตนมา 
บริษัทมีนโยบายจะแบงจายเงินปนผล 2 คร้ังตอป  
                สําหรับการจายเงินปนผลในครั้งน้ี ขอใหนายทะเบียนคือ บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เปนผูดําเนินการ โดย
กําหนดรายช่ือผูถือหุนที่มีสิทธิไดรับเงินปนผลในวันพฤหัสที่ 24 มีนาคม 2554 และใหรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติ
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หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยวิธีปดสมุดทะเบียนในวันศุกรที่ 25 มีนาคม 2554 ซ่ึงเงินปนผลจํานวน 0.07 บาทตอหุน มาจากกําไรสวนที่
ไดรับการสงเสริมการลงทุน จึงไมตองเสียภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย ดังน้ันผูถือหุนไมสามารถขอเครดิตภาษีได และเงินปนผลจํานวน 0.27 บาทตอ
หุน มาจากกําไรสวนที่ไมไดรับการสงเสริมการลงทุน ซ่ึงตองเสียภาษเีงินไดหกั ณ ที่จาย 10% คิดเปนเงิน 0.027 บาทตอหุน รวมเปนเงินปนผล
ที่ไดรับสุทธิ 0.313 บาทตอหุน และกาํหนดจายเงินปนผลในวันที่ 4 พฤษภาคม 2554  
 
ประธานเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามดังน้ี 
               คุณศิริพร ศิริไพบูลย สอบถามวา บริษัทมีนโยบายการจายปนผลอยางไร เน่ืองจากในป 2553 เหน็วามีการจายถึง 3 คร้ัง 
                คุณธีรพงศ จันศิริ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงวาบริษัทมีนโยบายการจายเงินปนผล 2 คร้ังตอป แตเน่ืองจากในปที่ผานมามีบัตร
สงเสริมการลงทุนที่กําลังจะหมดอายซ่ึุงทางกฎของคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) ตองใหมีการจายเงินปนผลใหทันภายในวันที่บัตร
สงเสริมการลงทุนหมดอายุ เพื่อการยกเวนภาษีหัก ณ ที่จาย ดังน้ันบริษัทจึงเล็งเห็นผลประโยชนที่มีตอผูถือหุน จึงกําหนดใหมีการจายเงินปนผล
เปนวาระพิเศษ นอกจากน้ี ตามที่ในอดีตนโยบายการจายเงินปนผลจะอยูที่ 50% ของกําไรสุทธิในปน้ันๆ แตเน่ืองจากการลงทุนในยุโรปใน
ปลายปที่ผานมาบริษัทไดมีขอตกลงกับทางสถาบันการเงิน โดยมีขอกําหนดไววาใหบริษัทจายเงินปนผลไดไมเกิน 1,200 ลานบาทตอป จนกวา
อัตราสวนของหนี้สินตอ EBITDA จะลงมาอยูในอัตราที่ทางบริษัทตกลงไวกับทางสถาบันการเงินหรืออยูที่ระดับ 2.5 เทา โดยบริษัทคาดวาการ
จายเงินปนผลจํานวน 1,200 ลานบาทตอปจะเปนระยะเวลาเพียง 3-4 ป เทาน้ัน  
 
                   คุณธรรมนูญ จุลมณีโชติ เสนอขอใหจายเงินปนผลภายในวันที่ 29 เมษายน 2554 
                คุณธรีพงศ จันศิริ ประธานกรรมการบริหาร รับทราบและจะขอนําเร่ืองดังกลาวไปทบทวนเพื่อหาวิธีการจายเงินปนผลใหเร็วที่สุดใน
คร้ังถัดไป แตสําหรับคร้ังน้ี ดวยกระบวนการจัดเตรียมงานตางๆ คงไมสามารถเปลี่ยนแปลงเวลาของการจายเงินปนผลได  

 
จากน้ันประธานฯ ขอใหที่ประชุมลงมติอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2553 

                ที่ประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2553 เปนสํารองตามกฏหมายและเงินปนผล
ดังกลาว ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉนัทดังน้ี 

เห็นดวย 588,818,086 เสียง รอยละ 100.00 

ไมเห็นดวย - เสียง                             - 

งดออกเสียง - เสียง                             - 

รวม 588,818,086 เสียง รอยละ 100.00 

 
วาระท่ี 5 พิจารณาเลือกต้ังกรรมการ 

 
ประธานฯ ไดชี้แจงตอท่ีประชุมวา ตามขอบังคับของบริษัท กรรมการจํานวน 5 ทาน จากกรรมการทั้งหมด 14 ทานจะตองออกตาม

วาระ ซ่ึงกรรมการท่ีออกตามวาระมีรายนามดังตอไปน้ี 
 

1. นายธีรพงศ  จันศิริ 
2. นายชวน ตั้งจันสิริ 
3. พล.ต.ต.ประชา อนุเคราะหดิลก 
4. นายชาน ติน คิง 
5. นายชาน ชู ชง 
 

สําหรับกรรมการทั้ง 5 ทาน คณะอนุกรรมการสรรหาไดแจงประวัติของแตละทานไวแลวในหนังสือเชิญประชุมที่จัดสงไปใหในหนา 
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15 ถึงหนา 18 ซ่ึงจากประวัติและประสบการณของกรรมการที่ออกจากตําแหนงตามวาระทั้ง 5 ทานแลว เห็นวามีคุณสมบัติครบถวนตามที่
กฎหมายกําหนด มีความรู ความสามารถ ประสบการณในธุรกิจ สามารถที่จะชวยบริหารกิจการใหมีประสิทธิภาพดวยความเรียบรอย ดังน้ัน หาก
ใหดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทตออีกวาระหน่ึง จะทําใหการดําเนินงานของบริษัทเปนไปอยางตอเน่ือง จึงเห็นสมควรใหเสนอชื่อบุคคลทั้ง 5 
ทาน ตอที่ประชุมสามัญผูถือหุน เพื่อเลือกต้ังกรรมการที่ออกตามวาระในป 2554 จํานวน 5 ทาน กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหน่ึง 
อยางไรก็ตามเพื่อใหเกิดความโปรงใสในการพิจารณา ทานกรรมการทั้ง 5 ทาน จะงดออกเสียงในการเลือกต้ังตนเองเปนกรรมการ  
 
ประธานเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามดังน้ี 
                 คุณธรรมนูญ จุลมณีโชติ อยากใหบริษัทแจงกับที่ประชุมวามีจํานวนผูเขารวมประชุมกี่ทาน ผูมีสิทธิออกเสียงและไมออกเสียง
เทาไหรในแตละวาระ  
                  คุณธีรพงศ จันศิริ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงวาสําหรับวาระที่ตองพิจารณาคะแนนเสียงในสัดสวนที่กําหนดในเร่ืองน้ันๆ ทาง
เลขานุการบริษัทจะแจงใหทราบถึงจํานวนเสียงของผูที่ไมมีสิทธิออกเสียง รวมถึงผูมีสิทธิออกเสียงแตงดออกเสียงดวยเสมอ สวนจํานวนผูเขารวม
ประชุมไดแจงไวในชวงแรกของการประชุมแลว 
 
                 คุณศิริพร ศิริไพบูลย ขอสอบถามวา ตามหนังสือเชิญประชุมฯ ในหนาที่ 20 ในสวนของรายละเอยีดการเขารวมประชุมของ
คณะกรรมการ อยากทราบความหมายของการมาประชุม จํานวนคร้ังตอจํานวนทั้งหมด และการรับทราบกอนการประชุมทางส่ืออิเล็คโทรนิกสวา
เปนอยางไร 
                 คุณชาน ติน คิง กรรมการบริหาร ชี้แจงวาการรับทราบกอนการประชุมทางส่ืออิเล็คโทรนิกส หมายถึงการสงวาระการประชุมให
กรรมการทานที่ไมสะดวกมาเขารวมประชุมไดพิจารณากอน ซ่ึงหากกรรมการทานน้ันมีขอโตแยงหรือขอเสนอแนะใดๆ ก็จะทําการสงเอกสาร
กลับมาทางเมลหรือพูดคุยกันกอนวันประชุมจริง สวนจํานวนคร้ังตอการประชุมน้ันแสดงใหเห็นถึงการเขารวมประชุมคณะกรรมการของกรรมการ
แตละทานในปน้ันๆ  
 
                 คุณศิริพร ศิริไพบูลย ขอสอบถามตอวา ถาเชนน้ันกรรมการที่มีการรับทราบกอนการประชุมทางส่ืออิเล็คโทรนิกส ถือวามีสวนรวม
ในการประชุมดวยหรือไม 
                 คุณศักด์ิ เกี่ยวการคา ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงวาตามหลักเกณฑของการประชุมคณะกรรมการถือวากรรมการทานน้ันไม
ไดมาเขารวมประชุม แตบริษัทไดมีการส่ือสารกับกรรมการที่ไมไดมาเขารวมประชุมถึงวาระตางๆ หากมีประเด็นอื่นเพิ่มเติมกรรมการทานน้ันก็
สามารถแจงกลับมาไดเพื่อเปนการรักษาผลประโยชนของบริษัท อยางไรก็ตามบริษัทไมไดมีการจายคาเบ้ียประชุมแกกรรมการท่ีไมไดมาเขารวม
ประชุม  
 
                 คุณธรรมนูญ จุลมณโีชติ ขอสอบถามวาในกรณีของ VDO Conference กับกรรมการที่ไมไดมาเขารวมประชุม ถือเปนการเขา
รวมประชุมหรือไม   
                 คุณศักด์ิ เกี่ยวการคา ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงวาเน่ืองจากในปจจุบันบริษัทยังไมไดมีการปฎิบัติดังกลาว ดังน้ันจึงขอไป
ตรวจสอบกอนวาหากมีการใช VDO Conference แลวจะถือวามีการเขารวมประชุมและตองมีการจายคาเบ้ียประชุมใหดวยหรือไม  
 
                 คุณธรรมนูญ จุลมณีโชติ แนะนําวาในกรณีที่มีผูมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง เม่ือหักกรรมการที่งดออกเสียงแลว จึงถือวา
เทากับผูมีสิทธิออกเสียง และกอนทีร่ายงานการประชมุออกมาภายใน 14 วัน อยากขอใหบริษัทสงจดหมายยืนยันคําถามแกผูถามเปนรายบุคคล 
นอกจากน้ีในการเสนอชื่อนายทาเคฮิโกะ คาคิอูชิ แทนนายทาเคชิ อิโนอูเอะ กรรมการทานเดิมที่ลาออกไป ไดมีการผานคณะกรรมการสรรหาของ
บริษัทแลวหรือยัง และอยากใหชี้แจงวาท่ีใหมาดํารงตําแหนงแทนทานเดิมไดเพียงวาระที่เหลืออยูคือระยะเวลาเทาใด และอยากใหแสดงคุณวุฒิ
ทางการศึกษาของกรรมการแตละทานไวดวย 
                 คุณธีรพงศ จันศิริ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงวากรณนีายทาเคฮิโกะ คาคิอูชิจะอยูในตําแหนงไดอีก 2 ปเทากับวาระที่เหลืออยู
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ของนายทาเคชิ อโินอูเอะ ซ่ึงไดผานคณะอนุกรรมการสรรหาของบริษัทแลว สวนคุณวุฒิและประสบการณของกรรมการแตละทานมีอยูในรายงาน
ประจําปแลว หากแตในคร้ังถัดไปจะนํามาเพิ่มเติมไวในหนังสือเชิญประชุมใหครบถวน สวนประเด็นอื่นจะขอนําไปพิจารณาดําเนินการแกไขให
เหมาะสมตอไป 

 
                 จากน้ันประธานฯ ขอใหที่ประชุมลงมติเลอืกต้ังกรรมการ โดยพิจารณาแยกเปนแตละทาน ดังน้ี 
                 1. ขอใหผูถือหุนลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง นายธีรพงศ จันศิริ กลับเขามาเปนกรรมการอีกวาระหน่ึง ซ่ึงจํานวนหุนที่ใชในการออก
เสียงลงคะแนนใหนายธีรพงศ จันศิริ ดํารงตําแหนงกรรมการตออีกวาระหน่ึงเทากับ จํานวนหุนที่มาประชุมทั้งส้ินหักออกดวยจํานวนหุนของนาย
ธีรพงศ จํานวน 55,416,482 หุน คงเหลือเทากับ 622,522,802 หุน  

 
โดยผูถือหุนออกเสียงลงมติใหนายธีรพงศ  จันศิริ เปนกรรมการอีกวาระหน่ึงดังน้ี 

เห็นดวย 622,454,867 เสียง รอยละ 99.99 

ไมเห็นดวย 67,935 เสียง                        รอยละ 0.01 

งดออกเสียง - เสียง                                   - 

  รวม 622,522,802 เสียง รอยละ 100.00 

 
                2. ขอใหผูถือหุนลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง นายชวน ตั้งจันสิริ กลับเขามาเปนกรรมการอีกวาระหน่ึง ซ่ึงจํานวนหุนที่ใชในการออกเสียง
ลงคะแนนใหนายชวน ตั้งจันสิริ ดํารงตําแหนงกรรมการตออีกวาระหน่ึงเทากับ จํานวนหุนที่มาประชุมทั้งส้ินหักออกดวยจํานวนหุนของนายชวน 
จํานวน 9,400,000 หุน คงเหลือเทากบั 668,539,284 หุน  

 
โดยผูถือหุนออกเสียงลงมติใหนายชวน ตั้งจันสิริ เปนกรรมการอีกวาระหน่ึงดังน้ี 

เห็นดวย 668,471,349 เสียง รอยละ 99.99 

ไมเห็นดวย 67,935 เสียง รอยละ 0.01 

งดออกเสียง - เสียง                              -   

รวม 668,539,284 เสียง รอยละ 100.00 

 
                3. ขอใหผูถือหุนลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง พล.ต.ต.ประชา อนุเคราะหดิลก กลบัเขามาเปนกรรมการอีกวาระหน่ึง ซ่ึงจํานวนหุนที่ใชใน
การออกเสียงลงคะแนนใหพล.ต.ต.ประชา อนุเคราะหดิลก ดํารงตําแหนงกรรมการตออีกวาระหน่ึงเทากับ จํานวนหุนที่มาประชุมทั้งส้ินหักออก
ดวยจํานวนหุนของพล.ต.ต.ประชา จํานวน 6,310 หุน คงเหลือเทากับ 677,932,974 หุน  

 
โดยผูถือหุนออกเสียงลงมติใหพล.ต.ต.ประชา อนุเคราะหดิลก เปนกรรมการอีกวาระหน่ึงดังน้ี 

เห็นดวย 672,827,339 เสียง รอยละ 99.25 

ไมเห็นดวย 5,105,635 เสียง รอยละ 0.75 

งดออกเสียง - เสียง                              -  

รวม 677,932,974 เสียง รอยละ 100.00 

 
                4. ขอใหผูถือหุนลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง นายชาน ติน คิง กลับเขามาเปนกรรมการอีกวาระหน่ึง ซ่ึงจํานวนหุนที่ใชในการออกเสียง
ลงคะแนนใหนายชาน ติน คิง ดํารงตําแหนงกรรมการตออีกวาระหน่ึงเทากับ จํานวนหุนที่มาประชุมทั้งส้ินหักออกดวยจํานวนหุนของนายชาน 
ติน คิง จํานวน 18,553,327 หุน คงเหลือเทากับ 659,385,957 หุน  
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โดยผูถือหุนออกเสียงลงมติใหนายชาน ติน คิง เปนกรรมการอีกวาระหน่ึงดังน้ี 

เห็นดวย 635,922,079 เสียง รอยละ 96.44 

ไมเห็นดวย 19,359,188 เสียง รอยละ 2.94 

งดออกเสียง 4,104,690 เสียง รอยละ 0.62 

รวม 659,385,957 เสียง รอยละ 100.00 

 
                5. ขอใหผูถือหุนลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง นายชาน ชู ชง กลับเขามาเปนกรรมการอีกวาระหน่ึง ซ่ึงจํานวนหุนที่ใชในการออกเสียง
ลงคะแนนใหนายชาน ชู ชง ดํารงตําแหนงกรรมการตออีกวาระหน่ึงเทากับ จํานวนหุนที่มาประชุมทั้งส้ินหักออกดวยจํานวนหุนของนายชาน ชู 
ชง จํานวน 2,978,182 หุน คงเหลือเทากับ 674,961,102 หุน  

 
โดยผูถือหุนออกเสียงลงมติใหนายชาน ชู ชง เปนกรรมการอีกวาระหน่ึงดังน้ี 

เห็นดวย 674,893,167 เสียง รอยละ 99.99 

ไมเห็นดวย 67,935 เสียง                        รอยละ 0.01 

งดออกเสียง - เสียง                             - 

รวม 674,961,102 เสียง รอยละ 100.00 

 
                และเนื่องจากนายทาเคชิ อิโนอูเอะ ขอลาออกจากการเปนกรรมการ ตั้งแตวันที่ 31 มีนาคม 2554 โดยขอเสนอใหนายทาเคฮิโกะ 
คาคิอูชิ ซ่ึงเปนบุคคลท่ีมีความรู ความสามารถ และดํารงตําแหนงรองประธานกรรมการบริหารอาวุโสของบริษัท มิตซูบิชิ คอรปอเรชั่น จํากัด เปน
กรรมการ และใหอยูในตําแหนงกรรมการไดเพียงเทาวาระที่เหลืออยูแทน สําหรับประวัติของทานอยูในหนังสือเชิญประชุมที่จัดสงไปใหในหนา 17 
หากที่ประชุมพิจารณาแลว ขอเสนอใหมีการเลือกต้ังกรรมการเพิ่มเติมดังน้ี 
 
                ขอใหผูถือหุนลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง นายทาเคฮิโกะ คาคิอชูิ เปนกรรมการเขาใหมในตําแหนงกรรมการ ซ่ึงจํานวนหุนที่ใชในการ
ออกเสียงลงคะแนนใหนายทาเคฮิโกะ คาคิอูชิ เปนกรรมการเขาใหมเทากับ จํานวนหุนที่มาประชุมทั้งส้ินหักออกดวยจํานวนหุนของนายทาเคฮิ
โกะ คาคิอูชิ ซ่ึงไมมีหุนในบริษัท ดังน้ันคงเหลือเทากับ 677,939,284 หุน  

 
โดยผูถือหุนออกเสียงลงมตใิหนายทาเคฮิโกะ คาคิอูชิ เปนกรรมการเขาใหมในตําแหนงกรรมการดังน้ี 

เห็นดวย 676,795,419 เสียง รอยละ 99.83 

ไมเห็นดวย 1,142,860 เสียง รอยละ 0.17 

งดออกเสียง 1,005 เสียง รอยละ 0.00 

รวม 677,939,284 เสียง รอยละ 100.00 

 
ดังน้ัน ที่ประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติแตงตั้งกรรมการตามที่เสนอมาดวยคะแนนเสียงขางมาก ดังน้ันกรรมการของบริษัทจึงมีรายนาม

ดังน้ี 
1. นายไกรสร จันศิริ  
2.  นายเชง นิรุตตินานนท  
3. นายชวน ตั้งจันสิริ  
4. นายธีรพงศ จันศิริ  
5. นายฤทธิรงค            บุญมีโชติ  
6. นายยาซูโอะ โกโต  
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7. นายทาเคฮิโกะ คาคิอูช ิ  
8. นายชาน ติน คิง  
9. นายชาน ชู ชง  
10. นายราวินเดอร สิงห กราเวล ซาบจิตต เอส  
11. นายศักด์ิ เกี่ยวการคา กรรมการอิสระ 
12. พล.ต.ต.ประชา     อนุเคราะหดิลก       กรรมการอิสระ 
13. นายกิติ ปลันธนดิลก กรรมการอิสระ 
14. ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย กรรมการอิสระ 
15. นายกีรติ อัสสกุล กรรมการอิสระ 

 

วาระท่ี 6      พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2554 

 
                 ประธานฯ ไดชี้แจงตอท่ีประชุมวา ตามที่คณะอนุกรรมการพิจารณาคาตอบแทนไดเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคาตอบแทน
ของกรรมการและกรรมการชุดยอยประจําป 2554 โดยคํานึงถึงความรับผิดชอบและการปฎิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ และเปรียบเทียบจากการ
จายคาตอบแทนกรรมการเฉลี่ยจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมทั้งพิจารณาจากผลการดําเนินงานของบริษัท เสนอใหคาตอบแทน
กรรมการประจําป 2554 ซ่ึงสรุปไดดังน้ี 
 
                  1.  คาตอบแทนในรูปของเบ้ียประชุมสําหรับกรรมการทุกทานเปนจํานวนเงิน 15,000 บาทตอคร้ังที่เขาประชุม ยกเวนประธาน 
กรรมการ จะเทากับ 20,000 บาทตอคร้ังที่เขาประชุม 
                  2.  คาตอบแทนกรรมการรายเดือนๆ ละ 15,000 บาท ยกเวนประธานกรรมการ จะเทากับ 30,000 บาท 
                  3.  คาตอบแทนกรรมการอิสระรายเดือนๆ ละ 20,000 บาท  
                  4.  คาตอบแทนสําหรับประธานกรรมการตรวจสอบรายเดือนๆ ละ 45,000 บาท  
                  5.  คาตอบแทนสําหรับกรรมการตรวจสอบรายเดือนๆ ละ 20,000 บาท 
                  6.  คาตอบแทนสําหรับประธานอนุกรรมการสรรหา ปละ 45,000 บาท  
                  7.  คาตอบแทนสําหรับอนุกรรมการสรรหาที่เปนกรรมการอิสระ ปละ 30,000 บาท 
                  8.  คาตอบแทนสําหรับอนุกรรมการสรรหาที่เปนกรรมการบริหาร ปละ 15,000 บาท 
                  9.  คาตอบแทนสําหรับประธานอนุกรรมการพิจารณาคาตอบแทน ปละ 80,000 บาท  
                 10. คาตอบแทนสําหรับอนุกรรมการพิจารณาคาตอบแทนที่เปนกรรมการอิสระ ปละ 50,000 บาท 
                 11. คาตอบแทนสําหรับอนุกรรมการพิจารณาคาตอบแทนที่เปนกรรมการบริหาร ปละ 30,000 บาท 
                 12. คาตอบแทนสําหรับประธานอนุกรรมการบริหารความเส่ียง ปละ 120,000 บาท  
                 13. คาตอบแทนสําหรับอนุกรรมการบริหารความเส่ียงที่เปนกรรมการอิสระ ปละ 90,000 บาท 
                 14. คาตอบแทนสําหรับอนุกรรมการบริหารความเส่ียงที่เปนกรรมการบริหาร ปละ 30,000 บาท 

 
 นอกจากน้ีเพื่อความสะดวกในการโอนเงินไปยังตางประเทศใหกับกรรมการชาวตางชาติทัง้ 3 ทาน จึงขอใหจายคาตอบแทน

กรรมการรายเดือนๆ ละ 15,000 บาทและคาเบ้ียประชมุตอคร้ังที่เขารวมประชุมรวมกันเปนรายป 
 
ประธานเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามดังน้ี 
                 คุณศิริพร ศิริไพบูลย อยากทราบจํานวนคณะอนุกรรมการของกรรมการชุดยอยวามีกี่ทาน และมีหลักเกณฑในการกําหนด
คาตอบแทนอยางไร 
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                  คุณกีรติ อัสสกุล กรรมการอิสระและประธานอนุกรรมการพิจารณาคาตอบแทน ชี้แจงวาในป 2553 ไดมีการจัดต้ัง
คณะอนุกรรมการชุดยอยข้ึนมาจํานวน 3 ชุด ซ่ึงมาจากกรรมการบริษัทในชุดปจจุบัน แตยังไมมีการกําหนดคาตอบแทนเพิ่มเติมสําหรับ
คณะอนุกรรมการเหลาน้ี ตอมาจึงไดมีการศึกษาถึงคาตอบแทนกรรมการชุดยอยวามีความจําเปนหรือไม หรือควรจะเปนเทาไหร โดยพิจารณา
จากผลการสํารวจคาตอบแทนกรรมการชุดยอยสําหรับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ของสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย หรือ IOD และเม่ือคณะอนุกรรมการพิจารณาคาตอบแทนรวบรวมขอมูลดังกลาวก็ไดมีการนําเสนอตอคณะกรรมการบริหาร
ของบริษัทและคณะกรรมการบริษัทตามลําดับ ดังน้ันผลตอบแทนดังกลาวที่ไดแสดงตอผูถือหุนจึงเปนตัวเลขที่เกิดจากการปฎิบัติงานตามที่กลาว
มาจริง  
                  คุณธีรพงศ จันศิริ ประธานกรรมการบริหาร กลาวเพิ่มเติมตอวา ในรายงานประจําป 2553 ในหนา 17 และ 70 มีรายช่ือของ
คณะกรรมการชุดยอยทั้ง 3 คณะที่ไดแจงไวอยางชัดเจน  
 
                 คุณธรรมนูญ จุลมณโีชติ ไดใหขอสังเกตเพิ่มเติมวากรรมการที่เปนกรรมการตรวจสอบ ไมสามารถเปนกรรมการชุดยอยไดเพราะ
อาจเกิดผลประโยชนทับซอนและคิดวาคาตอบแทนของคณะกรรมการชุดยอยไมควรแตกตางกันนัก  

 
จากน้ันประธานฯ ขอใหที่ประชุมลงมติอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ 
ที่ประชุมผุถือหุนมีมติอนุมัติคาตอบแทนกรรมการประจําป 2554 ดวยคะแนนเสียงเกินกวาสองในสามของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู

ถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 

เห็นดวย 677,366,844 เสียง รอยละ 99.92 

ไมเห็นดวย 489,105 เสียง รอยละ 0.07 

งดออกเสียง 83,335 เสียง รอยละ 0.01 

รวม 677,939,284 เสียง รอยละ 100.00 

 
วาระท่ี 7 พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2554 

 
ประธานเสนอใหแตงตั้งผูสอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัทสํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทตอไป

เหมือนเดิม ดังรายชื่อตอไปน้ี 
1. นายโสภณ   เพิ่มศิริวัลลภ                      CPA # 3182   หรือ 
2. นางสาวรุงนภา   เลิศสุวรรณกุล            CPA # 3516   หรือ 
3. นายชยพล    ศุภเศรษฐนนท                    CPA # 3972   หรือ 
4. นางสาวพิมพใจ    มานิตขจรกิจ                     CPA # 4521    

 
                และขอเสนอใหคาสอบบัญชีสําหรับงบการเงินประจําป 2554 เทากับ 1,426,000 บาท เพิ่มข้ึน 66,000 บาทจากปกอน และคาสอบ
ทานสําหรับงบการเงินรายไตรมาสรวม 3 ไตรมาส เทากับ 765,000 บาท เพิ่มข้ึน 35,000 บาทจากปกอน และคาตรวจสอบบัญชีตามบัตรสงเสริม
การลงทุน จํานวน 1 ฉบับ เทากับ 80,000 บาท ซ่ึงเทากับปกอน โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาจากผลงานประกอบกับเปรียบเทียบคา
สอบบัญชีกับบริษัทอื่นแลวเห็นวา คาสอบบัญชียังคงอยูในเกณฑที่เหมาะสม เน่ืองจากการเตบิโตและการขยายตัวของบริษัทที่เพิ่มข้ึน ทําใหตอง
ตรวจสอบรายการตางๆ มากข้ึน 
 
ประธานเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามดังน้ี 
                คุณธรรมนูญ จุลมณีโชติ สอบถามวา บริษัทไดมีการเปรียบเทียบคาสอบบัญชีจากหลายบริษัทหรือไมเพื่อนํามาพิจารณาและ
นําเสนอตอที่ประชุม 
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                คุณศักด์ิ เกี่ยวการคา ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงวาบริษัทไดมีการพิจารณาเปรียบเทียบคาสอบบัญชีกับทางสํานักบัญชีแหง
อื่นควบคูไปดวย ประกอบกับการทํางานรวมกับบริษัทสํานักงาน เอินสท แอนด ยัง ในปจจุบันเห็นวามีการรวมมือที่ดี และผลงานก็ออกมาเปนที่
นาพอใจ มีเพียงรายชื่อผูสอบบัญชีรับอนุญาตที่ไดขอเปลี่ยนแปลงจํานวน 2 คนจาก 4 คนเทาน้ัน 
 

จากน้ันประธานฯ ขอใหที่ประชุมลงมติอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชี 
                ที่ประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2554 ดวยคะแนนเสียงขางมากดังน้ี 

เห็นดวย 677,871,349 เสียง รอยละ 99.99 

ไมเห็นดวย - เสียง                              - 

งดออกเสียง 67,935 เสียง                         รอยละ 0.01 

รวม 677,939,284 เสียง รอยละ 100.00 

 

วาระท่ี 8     พิจารณาและอนุมัติใหแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 3 (วัตถุประสงค) ตามมาตรา 31 

  
                ประธานขอใหที่ประชุมพิจารณาวา เพื่อใหวัตถุประสงคของบริษัทมีความชัดเจนและครอบคลุมการดําเนินกิจการของบริษัทยิ่งข้ึน 
ประกอบกับตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 มาตรา 31 ตามรายละเอียดในหนา 21 จึงขอแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธ ิ
ขอ 3 เกี่ยวกับวัตถุประสงค โดยเพิ่มวัตถุประสงค จํานวน 2 ขอ ดังน้ี 
 
                ขอที่ 46) ประกอบกิจการรับทําการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑสําหรับคนและสัตว  รับทําการวิเคราะหคาทาง
วิทยาศาสตร เคมี ชีวภาพ และพลังงานทดแทน เปนที่ปรึกษาพัฒนาหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร และขายวัสดุ รับซ้ือ จัดหา จัดจาง นําเขา 
เคร่ืองมือ อุปกรณทางวิทยาศาสตร ตามที่กําหนดไวในวัตถุประสงค 
 
                ขอที่ 47) ประกอบกิจการผลิตและจําหนายกาซชีวภาพ และพลังงานไฟฟา รวมถึงผลิตภัณฑพลอยไดทุกชนิดซ่ึงไดจากการดําเนิน
กิจการทุกอยางตามที่กําหนดไวในวัตถุประสงค 
                ซ่ึงจะมีผลทําใหวัตถุประสงคของบริษัท เปลี่ยนแปลงจากเดิม จํานวน 45 ขอ เปน 47 ขอ 
                สําหรับวาระน้ีตองใชคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียง  
 
ประธานเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามดังน้ี 
                คุณศิริพร ศิริไพบูลย  ขอสอบถามวา ในปที่ผานมาบริษัทยังไมไดดําเนินการในเร่ืองน้ี ทาํใหยังไมมีรายไดเขามาใชหรือไม 
                คุณธีรพงศ จันศิริ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงวาในปที่ผานมายังไมไดดําเนินการใดๆ เน่ืองจากตองรอมติอนุมัติใหเปลี่ยนแปลง
วัตถุประสงคของบริษัทกอน จึงสามารถนํากาชชีวภาพมาผลิตเปนกระแสไฟฟาและขายใหกบัการไฟฟาเพื่อใหมีรายไดกลับมายังบริษัทได 
 

จากน้ันประธานฯ ขอใหที่ประชุมลงมติอนุมัติใหแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิดังกลาว 
                ที่ประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติใหแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 3 (วัตถุประสงค) ตามมาตรา 31 ดวยคะแนนเสียงเกินกวาสามใน
ส่ีของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 

เห็นดวย 673,116,499 เสียง รอยละ 99.29 

ไมเห็นดวย 1,559,250 เสียง                        รอยละ 0.23 

งดออกเสียง 3,263,535 เสียง                        รอยละ 0.48 

รวม 677,939,284 เสียง รอยละ 100.00 
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วาระท่ี 9 พิจารณาและอนมุัติการเพ่ิมวงเงินการออกและเสนอขายหุนกูของบริษัทและหรือบริษัทยอย และเพ่ิมอํานาจดําเนินการ

ในการกระทําแทนบริษัทฯ ใหแกกรรมการผูมีอํานาจ อันเนื่องมาจากการเสนอขายหุนกู 

 
                 ประธานฯ ไดแจงตอท่ีประชุมวา ตามที่บริษัทไดเคยขออนุมัติการออกและเสนอขายหุนกูของบริษัทและหรือบริษัทยอย ในวงเงินไม
เกิน 8,500 ลานบาท หรือเงินสกุลอื่นในวงเงินเทียบเทา ตอที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2548 น้ัน โปรดดูรายงานการประชุมฉบับคัดยอใน
หนา 22 ของหนังสือเชิญประชุม จะเห็นไดวาบริษัทไดดําเนินการออกหุนกูในป 2550 จํานวน 3,200 ลานบาท ครบกําหนดไถถอน ป 2554 และในป 
2551 จํานวน 1,500 ลานบาท และ 500 ลานบาท ครบกําหนดไถถอน ป 2553 และ 2556 ตามลําดับ ซ่ึงปจจุบันบริษัทและบริษัทยอยมีการ
ขยายตัวคอนขางมาก จึงมีความจําเปนในการใชวงเงินการออกหุนกูมากข้ึน ทั้งน้ีเพื่อความคลองตัวในการบริหารงานจากธุรกิจที่เติบโตเปนอยาง
มากรวมทั้งขยายฐานเงินทุน โดยขอเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุนกูของบริษัทและหรือบริษัทยอยในวงเงินจํานวนไมเกิน 15,000 ลานบาท 
หรือเงินสกุลอื่นในวงเงินเทียบเทาเพือ่ใชชําระหน้ีเดิม (Debt refinancing) โดยการเสนอขายแกผูลงทุนทั่วไป และหรือผูลงทุนสถาบันทั้งใน
ประเทศและหรือตางประเทศ ตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยจะออกและเสนอขายเปนชุดเดียวหรือหลายชุด 
และจะออกและเสนอขายในคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได วัตถุประสงคของการออกและเสนอขายหุนกูเพื่อชวยในการบริหารความเส่ียงทาง
การเงินและควบคมุตนทุนเงินกูในสภาวะที่อัตราดอกเบ้ียกําลังสูงข้ึนตลอดจนสามารถรองรับการใชเงินในระยะยาวเพื่อสนับสนุนการขยายตัวใน
อนาคต และควรอนุมัติการมอบอํานาจใหนายธีรพงศ จันศิริ และนายชาน ติน คิง กรรมการผูมีอํานาจกระทําการแทนบริษัทฯ เปนผูรับมอบ
อํานาจและมีอํานาจดําเนินการแทนบริษัทดังตอไปน้ี 
                 (1) กําหนด เปลี่ยนแปลง แกไข ยกเลิก ลดหรือเพิ่ม และไถถอน ชนิด ประเภท รายละเอียดของหุนกูที่ออก ซ่ึงรวมถึง (แตไมจํากัด
เฉพาะ) ขอกําหนดวาดวยสิทธิและหนาที่ของผูออกหุนกูและผูถือหุนกู จํานวนหุนกู อัตราดอกเบ้ีย ระยะเวลาจองซ้ือ หลักประกันหรือการค้ําประกัน คํา
รับรองและคํารับประกัน เงื่อนไขทางการเงิน คําจํากัดความ วิธีการเสนอขายและการจัดสรรหุนกู   
                 (2) กําหนดใหผูถือหุนกูมีสิทธิหรือไมมีสิทธิขอใหบริษัทไถถอนหุนกูกอนครบกําหนด (Put Option) และ/หรือบริษัทฯ อาจมีหรือไมมี
สิทธิไถถอนหุนกูกอนครบกําหนด (Call Option) 
                 (3) การแตงตั้งผูจัดจําหนายหุนกูหรือผูจัดการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหุนกู นายทะเบียนหุนกู และ/หรือ ผูแทนผูถือ
หุนกู (ถามี) รวมถึง การนําหุนกูดังกลาวไปจดทะเบียนเปนหลักทรัพยกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรือ 
ตลาดรองแหงใดๆ 
                 (4) เจรจาตอรอง จัดทํา ตกลง ลงนามและสงมอบซ่ึงสัญญาและเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวของกับการออกและเสนอขายหุนกูดังกลาว และ 
                 (5) การเขาทําธุรกรรมอนุพันธทางการเงินและ/หรือสัญญาใดๆ ที่เกี่ยวของเพื่อวัตถุประสงคในการปองกันความเส่ียงของบริษัทท่ี
เกิดจากการออกหุนกูและการเสนอขายหุนกู รวมถึงและไมจํากัดเพียงการเปลี่ยนแปลงแกไข ตออายุสัญญา ลดอายุสัญญา หรือยกเลิกสัญญาอนุ
พันธุทางการเงิน และ/หรือสัญญาใดๆ ที่เกี่ยวของดังกลาว  
                 (6) ดําเนินการอื่นใดที่ผูไดรับมอบอํานาจดังกลาวขางตนพิจารณาแลวเห็นวามีความจําเปนและเห็นสมควรและเกี่ยวเน่ืองกับการ
ออกและเสนอขายหุนกูดังกลาว 
                 ทั้งน้ี  ในกรณีที่นายธีรพงศ จันศิริ และนายชาน ติน คิงไดใชอํานาจดําเนินการตามที่ไดรับมอบหมาย ดังปรากฎในขอ (1) ถึงขอ (6) 
ขางตนแลว ขอใหกรรมการของบริษัทฯ สองทานสามารถรวมกันลงนามในสัญญา และ/หรือ เอกสารที่เกี่ยวของกับการเสนอขายหุนกูและ/หรือ
เอกสารที่เกี่ยวของกับการดําเนินการตามขอ (1) ถึง (6) เพื่อใหการเสนอขายหุนกูดังกลาวเปนไปดวยความสะดวกและคลองตัว 
                สําหรับวาระน้ีตองใชคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ 
 
                ที่ประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติการเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุนกูของบริษัทและหรือบริษัทยอยและเพิ่มอํานาจดําเนินการในการ
กระทําแทนบริษัทฯ ใหแกกรรมการผูมีอํานาจ อันเน่ืองมาจากการเสนอขายหุนกู ดวยคะแนนเสียงเกินกวาสามในส่ีของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือ
หุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 
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เห็นดวย 648,086,595 เสียง รอยละ 95.60 

ไมเห็นดวย 29,495,129 เสียง                        รอยละ 4.35 

งดออกเสียง 357,560 เสียง รอยละ 0.05 

รวม 677,939,284 เสียง รอยละ 100.00 

 
                คุณสุพจน เอ้ือชัยเลิศกุล อยากทราบวาจํานวนเสียงที่ไมเห็นดวยในวาระนี้คือผูถือหุนกลุมใด 
                 คุณปะราลี สุขะตุงคะ เลขานุการบริษัท ชี้แจงวาจํานวนเสียงที่ไมเห็นดวยมาจากสํานักงานประกันสังคม(28,811,219 เสียง) กองทุน
ที่มี HSBC เปนคัสโตเดียน(391,905 เสียง) Gerlach&Co.(251,160 เสียง) และ Chase Nominee(40,845 เสียง)  
 

วาระท่ี 10 พิจารณาและอนมุัติวงเงินสําหรับการทํารายการเกี่ยวโยงกัน ประเภทการสนับสนุนธรุกิจปกติ และรายการทรัพยสินหรือ

บริการกับบริษัทท่ีมีบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกัน เปนระยะเวลา 3 ป 

 

                 ประธานฯ ไดแจงตอท่ีประชุมวา สืบเน่ืองจากการคํานวณมูลคาสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิ (Net Tangible Assets) ของบริษัท ณ วัน
ส้ินงวดบัญชี 31 ธันวาคม 2553 มีผลติดลบ เน่ืองจากรายการที่เปนสินทรัพยไมมีตัวตนซึ่งไดแก Trademark และ Goodwill มีมูลคาสูง ดังน้ัน
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ.21/2551 เร่ืองหลักเกณฑในการทํารายการเกี่ยวโยงกัน สําหรับรายการเกี่ยวโยงกันที่มีขนาด
รายการสูงกวา 20 ลานบาท จะตองดําเนินการขออนุมัติตอที่ประชุมผูถือหุน โดยใหมีการแตงตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อแสดงความเห็นตอ
ผูถือหุน ตามรายละเอียดของบริษัทท่ีมีบุคคลที่เกี่ยวโยงในหนา 22 ของหนังสือเชิญประชุม และความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระซ่ึงไดแก 
บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด(มหาชน) ที่ไดแนบมาพรอมหนังสือเชิญประชุมฉบับน้ี ขอใหผูถือหุนแยกพิจารณาดังน้ี 
 
                1) สําหรับประเภทรายการสนับสนุนธุรกิจปกติกับบริษัท ไวยไทย จํากัด ซ่ึงเปนผูใหบริการหัวลากตูสินคา ดวยคาใชจายรวมตอปไม
เกิน 100 ลานบาท 
                สําหรับวาระน้ีตองใชคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม
นับเสียงของบุคคลที่เกี่ยวโยงกันซ่ึงไดแก กลุมจันศิริ กลุมนิรุตตินานนท และกลุมตั้งจันสิริ ซ่ึงมีคะแนนเสียงรวมกันเทากับ 333,390,950 เสียง 
ขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ 
 
                ที่ประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติการทํารายการประเภทรายการสนับสนุนธุรกิจปกติกับบริษัท ไวยไทย จํากัด ดวยคาใชจายรวมตอปไมเกิน 
100 ลานบาท ดวยคะแนนเสียงเกินกวาสามในส่ีของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 

เห็นดวย 291,663,282 เสียง รอยละ 99.98 

ไมเห็นดวย - เสียง                             -       

งดออกเสียง 67,935 เสียง รอยละ 0.02 

รวม 291,731,217 เสียง รอยละ 100.00 

ไมมีสิทธิออกเสียง 333,390,950 เสียง  

 

                2) สําหรับประเภทรายการทรัพยสินหรือบริการกับบริษัท ไทยพัฒนาสแตนเลส สตีล จํากัด ซ่ึงเปนผูจําหนายและใหบริการซอมและ
สรางอุปกรณที่ทําจากสแตนเลส ดวยคาใชจายรวมตอปไมเกิน 150 ลานบาท  
                สําหรับวาระน้ีตองใชคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม
นับเสียงของบุคคลที่เกี่ยวโยงกันซ่ึงไดแก กลุมนิรุตตินานนท และกลุมตั้งจันสิริ ซ่ึงเทากับ 88,916,025 เสียง ขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ  
 

                ที่ประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติการทํารายการประเภทรายการทรัพยสินหรือบริการกับบริษัท ไทยพัฒนาสแตนเลส สตีล  จํากัด ดวย
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คาใชจายรวมตอปไมเกิน 150 ลานบาท ดวยคะแนนเสียงเกินกวาสามในส่ีของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ดังน้ี 

เห็นดวย 536,138,207 เสียง รอยละ 99.99 

ไมเห็นดวย 15,400 เสียง                          รอยละ 0.0 

งดออกเสียง 67,935 เสียง รอยละ 0.01 

รวม 536,221,542 เสียง รอยละ 100.00 

ไมมีสิทธิออกเสียง 88,916,025 เสียง  

 

วาระท่ี 11   พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถามี) 

 
ประธานเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามดังน้ี 
                คุณสมศักด์ิ ศักด์ิบูรณพงษา สอบถามวา ขอจํากัดของการจายเงินปนผลท่ีวาจายไดไมเกินปละ 1,200 ลานบาท จะขัดกับนโยบาย
บริษัทที่วาจะจาย 50% ของกําไรสุทธิในแตละปหรือไม และอัตราเงินปนผลจะมีแนวโนมลดลงหรือไมอยางไร 
                คุณธีรพงศ จันศิริ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงวาขอกําหนดดังกลาวไมไดขัดตอนโยบายบริษัท เน่ืองจากทางบริษัทไดรับการ
อนุมัติจากผูถือหุนกอนทํารายการเปนที่เรียบรอยแลว ซ่ึงเปนไปไดวาอัตราเงินปนผลจะมีแนวโนมที่ลดลง แตในขณะที่บริษัทมีอัตราการเติบโต
ที่มากข้ึนซ่ึงสะทอนใหเห็นจากราคาหุนที่เพิ่มสูงข้ึน จึงอยากใหผูถือหุนเขาใจถึงการลงทุนในคร้ังน้ีเพราะถือวาเปนกลยุทธที่สําคญัของบริษัทเพื่อ
รองรับการเติบโตทางธุรกิจในหลายๆ ปขางหนา ไมไดหมายความวาการจายเงินปนผลนอยเพราะบริษัทไมมีกําไร แตเปนเพราะบริษัทอยากนํา
เงินสดไปชําระหน้ีใหลดลงมากที่สุดและเร็วที่สุด และเม่ือโครงสรางหน้ีเขาสูภาวะปกติแลวบริษัทเชื่อม่ันวาผูถือหุนจะไดรับประโยชนจากเงินปน
ผลที่สูงข้ึนในอนาคตอยางแนนอน 
 
                คุณสุพจน เอ้ือชัยเลิศกุล อยากทราบวาในชวง 2-3 ปขางหนา บริษัทเนนการสรางรายไดจากในประเทศใดเปนหลักหรือไม และ
บริษัทมีการวางแผนในดานตลาดประเทศจีนหรือไม รวมถึงมีการรับรายไดเปนเงินสกุลอื่นอยางไร 
                 คุณธีรพงศ จันศิริ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงวาใน 2-3 ปขางหนา บริษัทเนนไปทางตลาดยุโรปเน่ืองจากบริษัทมีการลงทุนใน
ยุโรป สวนรายไดในรูปสกุลเงินอื่นก็ไมไดมีการอิงกับดอลลารสหรัฐเปนหลกั โดยมีเพียง 38% เทาน้ัน สวนยูโรมีประมาณ 33% สําหรับเงินหยวน
ยังไมคอยมีเน่ืองจากยังไมคอยมีการคากันมากนัก อยางไรก็ดีบริษัทยังมีความสนใจในการลงทุนที่ประเทศจีนรวมไปถึงในภูมิภาคเอเซียทั้งหมด 
 
                    คุณฉัตรชัย สองแสงเจริญ สอบถามวา บริษัทมีการวางแผนการลงทุนใหญๆ สําหรับการลงทุนใน 3-5 ปหรือไมอยางไร  

                 คุณธีรพงศ จันศิริ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงวาในระยะ 3 ปน้ี บริษัทจะเนนในเร่ืองของกระแสเงินสดเพื่อนํามาชําระหน้ีของ
บริษัท ซ่ึงในขณะนี้อัตราสวนหน้ีสินตอทุนอยูในระดับ 1.6 เทา ซ่ึงที่ผานมาจะอยูในระดับที่ไมเกิน 1 เทา ดังน้ันบริษัทจึงเนนการลดหน้ีเพื่อใหอยู
ในระดับเดิมใหเร็วที่สุดและเพื่อใหบริษัทสามารถกลับมาจายเงินปนผลในระดับปกติไดเหมือนเดิม  
 
                คุณบุญสรรค สินพรชัย ผูรับมอบฉันทะแทนคุณพรพรรณ สินพรชัย อยากทราบถึงขอจํากัดในการจายเงินปนผลท่ีแจงวาจะ
จายไดไมเกิน 1,200 ลานบาทตอปน้ัน เกิดจากเงื่อนไขของเงินกูหรือหุนกู และไดมีการเปดเผยไวในงบการเงินตรงสวนใด 
                 คุณธีรพงศ จันศิริ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงวาเกิดจากขอจํากัดในเร่ืองของเงินกูที่ใชในการลงทุนเขาซ้ือกิจการ MW Brands 
และไดรับการอนุมัติจากท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนเปนที่เรียบรอยแลว นับวามีการเปดเผยไวแลวอยางครบถวน นอกจากน้ีก็ปรากฏอยูในรายงาน
ประจําป 2553 หัวขอบทรายงานและการวิเคราะหของฝายบริหารในหนา 101  
 

                คุณฉัตรชัย สองแสงเจริญ สอบถามวา อยากจะขอความม่ันใจจากคณะกรรมการเกี่ยวกับที่ฝายบริหารกลาววาผลกระทบจาก
ประเทศญ่ีปุนจะทําใหเกิดผลดีตอบริษัทในระยะเวลา 1-2 ปน้ี 
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                 คุณธีรพงศ จันศิริ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงวา ณ ปจจุบันผลกระทบทางบวกจะเปนในสวนของอาหารทะเลบรรจุกระปอง 
สวนของอาหารทะเลแชแข็งจะอยูในระดับปกติ เน่ืองจากสภาวะของญ่ีปุนในชวงน้ียังประสบกับปญหาขาดแคลนกระแสไฟฟา ทําใหมีคําส่ังซ้ือ
อาหารทะเลบรรจุกระปองจากทางบริษัทเพิ่มมากข้ึน สําหรับรายไดของบริษัทจากประเทศญ่ีปุนมีอยูประมาณ 10% เทาน้ัน 
 
                คุณศิริพร ศิริไพบูลย สอบถามวา ภายใน 3 ปขางหนาบริษัทคงไมมีความจําเปนตองเพิ่มทุนใชหรือไมคะ  
                 คุณธีรพงศ จันศิริ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงวาหากพิจารณาจากวันน้ีก็ไมมีความจําเปน แตคงไมสามารถรับรองอะไรได ทั้งน้ี
ข้ึนอยูกับสถานการณในการทําธุรกิจในชวงน้ันๆ ที่ผานมาบริษัทเนนในเร่ืองของการเพิ่มทุนใหนอยที่สุด ซ่ึงการลงทุนใน MW Brands ที่ผานมาก็
มีการเพิ่มทุนเพียง 12% เทาน้ัน เม่ือเทียบกับบริษัทท่ีเราเขาลงทุนที่มีขนาดใหญเทากับ TUF   
 
                คุณฉัตรชัย สองแสงเจริญ อยากทราบวา บริษัทไดรับผลกระทบดานลบอะไรบางหรือไมในการดําเนินธุรกิจ 
                 คุณธีรพงศ จันศิริ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงวา สําหรับเร่ืองที่บริษัทติดตามอยางใกลชิด ก็คือเร่ืองอัตราแลกเปลี่ยน ตามมา
ดวยความผันผวนทางดานราคาวัตถุดิบ และสภาพความตองการของตลาด ประกอบกับในดานตนทุนที่มีผลกระทบมาจากราคานํ้ามันที่เพิ่มสูงข้ึน 
ซ่ึงบริษัทจําเปนตองจัดการเร่ืองพวกน้ีใหดีที่สุด 
 
 
                 คุณสุธี อริยชาติผดุงกิจ ผูรับมอบฉันทะของคุณวราภรณ อริยชาติผดุงกิจ สอบถามวา บริษัทคาดวาผลกระทบดานตนทุน
คาแรงงานในอนาคต 3-5 ปจะเปนอยางไร  
                 คุณธีรพงศ จันศิริ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงวาอัตราคาแรงงานยงัไมกระทบกับบริษัทเทากับการขาดแคลนแรงงาน เน่ืองจาก
อุตสาหกรรมประเภทอาหารทะเลมีความจําเปนที่ตองใชแรงงานคอนขางสูง ดังน้ันบริษัทจึงไดพยายามนําเทคโนโลยีและเคร่ืองจักรมาทดแทน
แรงงานคนใหไดมากท่ีสุด 
 
                 เม่ือไมมีผูถือหุนทานใดสอบถามเพิ่มเติมอีก จึงขอปดการประชุม  
                 ปดประชุมเวลา 12.30 น. 
 
 
 
                                                                                          ..........................................................        
                                                                                                       ( นายไกรสร     จันศิริ ) 
                                                                                                          ประธานในที่ประชุม                       
 


