
 

 

                  
 
979/12  ชั้นเอ็ม อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. 0-2298-0024 โทรสาร 0-2298-0553 
979/12 M Floor, S.M.Tower, Phaholyothin Road, Samsennai, Phayathai, Bangkok 10400 Tel. 0-2298-0024 Fax. 0-2298-0553 

 

 

หน้าที ่ 7 
 

ทะเบียนเลขท่ี 0107537000891 

THAI UNION FROZEN PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED 

บริษัท ไทยยูเนีย่น โฟรเซ่น โปรดักส ์จ ำกัด (มหำชน) 

รำยงำนกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 
ของ     

บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จ ำกัด (มหำชน) 

เวลาและสถานที ่    
ประชุมเมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2556 เวลา 13.00 น. ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ อาคารสโมสรทหารบก ถนนวิภาวดี-รังสิต กรุงเทพมหานคร  
ประธานในที่ประชุม   นายไกรสร จันศิริ  ประธานกรรมการ  

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม  
1.  นายธีรพงศ์ จันศิริ  ประธานกรรมการบริหาร  
2.  นายชวน ตั้งจันสิริ  กรรมการบริหาร 
3.  นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ  กรรมการผู้จัดการ กลุ่มผลิตภัณฑ์กุ้ง  
4.  นายชาน ติน คิง  กรรมการบริหารและ Chief Finance Officer  
5.  นายชาน ชู ชง  กรรมการบริหาร  
6.  นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า  ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
7.  พล.ต.ต.ประชา อนุเคราะห์ดิลก  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
8.  นายกิติ ปิลันธนดิลก กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
9.  ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย  กรรมการอิสระ ประธานอนุกรรมการสรรหา/พิจารณาค่าตอบแทน และประธาน

อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 
10.  นายกีรติ อัสสกุล  กรรมการอิสระ  

กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม  
1. นายเชง นิรุตตินานนท์  กรรมการบริหาร 
2. นายยาซูโอะ โกโต้ กรรมการ 
3. นายทาเคฮิโกะ คาคิอูชิ กรรมการ 
4. นายราวินเดอร์ สิงห์ เกรเวล ซาบจิตต์ เอส กรรมการ 

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม  
1. นายวาย ยัท ปาโก้ ลี Finance Controller และ Investor Relations 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัทส านักงาน เอินส์ทแอนด์ยัง จ ากัด  
1. นายโสภณ เพิ่มสิริวัลลภ ผู้สอบบัญชี 
2. นางสาวกรณิศ จันดา ผู้สอบบัญชี 
3. นางสาวพจนีย์ สิริบวรธรรม ผู้สอบบัญชี 

ที่ปรึกษากฏหมายจากบริษัท วายูแอนด์พาร์ตเนอร์ส จ ากัด  
1. นายสมยศ สุธีรพรชัย ที่ปรึกษากฏหมาย 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจากบริษัทหลักทรัพย์ ฟีนันซ่า จ ากัด  
1. นางสาวผกาวลี เจียรสวัสดิ์วัฒนา  Deputy Managing Director, Investment Banking Department 

ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม  นางปะราลี สุขะตุงคะ เลขานุการบริษัท 

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึงวิธีการนับคะแนนเสียงจากที่ประชุมดังนี้ 
 ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้นับผูถ้ือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง่หุ้นมหีนึ่งเสียง 
 ในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ย และ/หรืองดออกเสียงเท่านั้น โดยจะน าคะแนนเสียง

ดังกล่าวหักออกจากจ านวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในระเบียบวาระนั้นๆ  ทั้งนี้ก็
เพื่อให้การประชุมด าเนินไปได้ภายในเวลาที่เหมาะสม  

 ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ต้องการออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียง ใหใ้ชใ้บลงคะแนนที่บริษัทจัดใหใ้นการลงคะแนน และ
โปรดแสดงตัวยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมใบลงคะแนนตามวาระที่กล่าวถึงนั้น  
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ทะเบียนเลขท่ี 0107537000891 

THAI UNION FROZEN PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED 

บริษัท ไทยยูเนีย่น โฟรเซ่น โปรดักส ์จ ำกัด (มหำชน) 

เริ่มประชุมเวลา 13.15 น. 
นายไกรสร จันศิริ ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและแจง้ให้ที่ประชุมทราบว่าในวันนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุม 460 
ราย นับจ านวนหุ้นได้ 768,349,679 หุ้น หรือคิดเป็น 66.95% ของจ านวนหุ้นที่ช าระแล้ว(1,147,593,829 หุ้น) ซึง่เกินกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุ้นที่
จ าหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 34. อนึ่งระหว่างการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้ามาร่วมประชุมเพิ่มอีก ดังนั้นในการประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 จึงมีผูถ้อืหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน รวมเป็นจ านวนทั้งสิ้น 571 ราย นับจ านวนหุ้น
รวมกันได้ 769,383,048 หุ้น หรือคิดเป็น 67.04% ของจ านวนหุ้นที่ช าระแล้ว และได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานจะเปิด
โอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นทีเ่กี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถามกรุณาแจ้งชือ่และนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อน
ซักถามหรือแสดงความคิดเห็น นอกจากนี้ ได้ขออาสาสมัครจากผู้ถือหุ้นในที่ประชุมเพื่อเข้าสังเกตุการณ์การรวบรวมคะแนน ซึง่ได้แก่ คุณอนุรักษ์ สิริเอก
ศาสตร์ และคุณสมคิด วงศ์ภากร หลังจากนั้นประธานฯ ได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 

วำระที่ 1 พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2556 เวลา 13.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล ถนนเพลินจิต กรุงเทพมหานคร 

ส าหรับรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/ 2555 ได้แนบไว้ในหนังสือเชิญประชุมในหน้า 5 ถึงหน้า 14  
จากนั้นประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้
เห็นด้วย 769,383,048 เสียง                      ร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นด้วย - เสียง                             - 
งดออกเสียง  - เสียง                             - 

รวม 769,383,048 เสียง                        ร้อยละ 100.00 

วำระที่ 2 พิจำรณำและอนุมัติกำรเพ่ิมสัดส่วนกำรลงทุนในบริษัท แพ็คฟู้ด จ ำกัด (มหำชน)  
ตามที่บริษัท แพ็คฟู้ด จ ากัด (มหาชน) (“PPC”) เป็นบริษัทที่ด าเนินธุรกิจแปรรูปและส่งออกอาหารทะเลและอาหารส าเร็จรูปแช่แข็ง และมี

ฐานะเป็นบริษัทร่วม ซึ่งบริษัทถือหุ้นอยู่จ านวน 14,989,999 หุ้น โดยบริษัทได้มาซึ่งหุ้นของ PPC ผ่านการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ในเดือนเมษายน 2555 
และจากการท ารายการซื้อหุ้นผ่านตลาดหลักทรัพย์ในวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2555 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 49.97 ของจ านวนหุ้นที่ออกและจ าหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมดของ PPC 

ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขและกฎเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนดไว้ บริษัทประสงค์ที่จะเพ่ิมสัดส่วนการลงทุนใน PPC มากขึ้น โดยการซื้อหุ้นของ PPC 
จากผู้ถือหุ้นเดิมของ PPC และจากการเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามมติคณะกรรมการของ PPC ที่อนุมัติในวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และในกรณีอ่ืนๆ 
เพ่ือเพ่ิมอ านาจควบคุมและส่วนได้เสียใน PPC ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถขยายธุรกิจทางด้านอาหารทะเลและอาหารส าเร็จรูปแช่แข็งได้รวดเร็วขึ้น
โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์กุ้ง เนื่องจาก PPC มีความพร้อมด้านการผลิตและมีก าลังการผลิตคงเหลือพร้อมที่จะรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต ซึ่งจะช่วย
สนับสนุนการเติบโตและความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจอาหารทะเลและอาหารส าเร็จรูปแช่แข็งของบริษัท 

ส าหรับการเพ่ิมสัดส่วนการลงทุนจนถงึระดับที่บริษัทถือหุ้นใน PPC มากกว่าร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน ไปจนถึงระดับร้อยละ 100 ของ
ทุนจดทะเบียน ซึง่จะท าให ้PPC เปลี่ยนสถานะจากบริษัทร่วมเป็นบริษัทย่อยของบริษัท   ฝ่ายบริหารเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการ
เพิ่มสัดส่วนการลงทุนดังกล่าว พร้อมทั้งมอบหมายให้นายธีรพงศ์ จันศิริ และนายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ เป็นผู้มอี านาจร่วมกันในการพิจารณาถึงความ
เหมาะสมของสัดส่วนในการเข้าลงทุน ราคา ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดจนเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง ก าหนด หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และ
รายละเอียดอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนดังกล่าว ตามความจ าเป็นและเห็นสมควรที่ต้องก าหนดตามกฎหมาย ตลอดจนให้อ านาจด าเนินการขออนุญาต 
เปิดเผยข้อมูลและด าเนินการอ่ืนใดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งที่ปรึกษาหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน การเข้าท าการตกลง การลงนามในและ
การแก้ไขเอกสารสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอ านาจในการด าเนินการใดๆ เกี่ยวเนื่องกับการลงทุนดังกล่าว ตามที่จ าเป็นและสมควร ภายใต้กรอบที่
กฎหมายก าหนด โดยก าหนดให้ "นายธีรพงศ์ จันศิริ หรือนายฤทธิรงค์ บญุมีโชติ” คนใดคนหนึง่เป็นผู้มีอ านาจในการลงนาม โดยไม่ต้องประทับตรา
ส าคัญของบริษัท ในการแก้ไขเอกสารสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และหนังสือ เอกสาร หรือตราสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องและจ าเป็น 
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บริษัท ไทยยูเนีย่น โฟรเซ่น โปรดักส ์จ ำกัด (มหำชน) 

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้ 

คุณสถำพร ผังนิรันดร์ สอบถามเรื่องการลงทุนของ TUF  ใน PPC ว่ามีการกู้ยืมเงินหรือไม่ รวมไปถึงมีก าไรต่อหุ้นเพ่ิมขึ้นเท่าไร 
คุณธีรพงศ์ จันศิริ แจ้งว่า TUF สามารถใช้เงินทุนหมุนเวียนของบริษัทได้ เพราะการลงทุนใน PPC เป็นการลงทุนในธุรกจิขนาดเล็กไม่

จ าเป็นต้องกู้ยืม ส่วนในเรื่องของผลก าไรต่อหุ้นนั้น PPC เป็นผู้ผลิตกุ้งแชแ่ขง็ชั้นน าของประเทศไทยด้วยก าลังการผลิตของ PPC รวมกับ TUF ท าให้มี
ศักยภาพในการแข่งขันได้มากยิ่งขึ้น และเชื่อมั่นว่าการพัฒนาการบริหารจัดการจะท าให้มีผลก าไรในเรื่องของหุ้นใกล้เคียงกับ TUF 

คุณสุพจน์  เอื้อชัยเลิศกุล สอบถามว่า ผู้ถือหุ้นรายย่อยของ PPC จะลดอัตราส่วนลงหรือไม่ และจ าเป็นจะต้องรายงานให้ทางตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
รับทราบด้วยหรือไม่ อย่างไร 

คุณธีรพงศ์ จันศิร ิได้ชี้แจงรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. ผู้ถือหุ้นรายย่อย PPC ณ วันนี้ มีไม่ถึง 15%  2. จากการประเมินของบริษัท ผลตอบแทนที่
จะได้รับคาดว่าจะคืนทุนภายใน 4 ปี รวมถึงเราสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นเพ่ิมทุนเกินสัดส่วนที่เรามีอยู่ที่ PPC ซึ่งได้มีการประชุมเพื่อขออนุมัติผู้ถือหุ้นในเรื่อง
ที่บริษัทจะไม่ต้องขอท าการเสนอซื้อหุ้นหรือเรียกอีกอย่างว่า Tender Offer  จากนั้น คุณชาน ติน คิง เพิ่มเติมรายละเอียดว่า PPC ได้มีการตกลงกับทาง
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องของการรายงาน ซึ่งไม่เกี่ยวกับ TUF ที่เข้าไปถือหุ้นแล้วท าให้สัดส่วนการถือหุ้นของรายย่อยลดลง การที่ PPC ออกหุ้นสามัญ
เพิ่มทุน ซึ่ง TUF ก็แสดงความจ านงซื้อหุ้นตามสัดส่วนที่มีสิทธิ แต่เมื่อมีกรณีที่ผู้ถือหุ้นอื่นไม่ใช้สิทธิ TUF ก็ขอซื้อเกินสิทธิได้ 

คุณสุพจน์  เอื้อชัยเลิศกุล สอบถามถึงแนวโน้มว่าจะมีบริษัทอ่ืนๆ อีกหรือไม่ที่ TUF จะควบรวมเข้ามาร่วมกับ TUF รวมทั้งอยากทราบในเรื่อง
ของค่าเงินที่แขง็ขึ้นว่ามีผลกระทบอย่างไรบ้าง 

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ชี้แจงว่า อาจจะไมง่่ายนักที่จะควบรวมบริษัทอ่ืนเข้ามา เนื่องจากอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ในประเทศไทยเป็นแบบครอบครัว 
แต่ทั้งนี้ TUF ได้ด าเนินกิจการมาถูกทาง เพราะกลยุทธ์ของบริษัทคือท าธุรกิจครบวงจร ซึง่คาดว่าเป้าหมายของเราที่ตั้งไว้ที่จะได้ยอดขายประมาณ 8,000 
ล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2560 เป็นเรือ่งไม่ยากนัก ส่วนในเรื่องของค่าเงินบาทที่แข็งขึ้นนั้น TUF มีนโยบายการบริหารจัดการทางการเงินอย่างรัดกุมมาโดย
ตลอด โดยใช้เครื่องมือทางการเงินที่เรยีกว่า Fixed Forward จึงไม่น่าเป็นห่วง ท าให้สามารถบริหารจัดการได้ดีเมื่อเทียบกับคู่แข่ง 

คุณฮ้ังใช้  อัคควัสกุล สอบถามถึงเรื่องหุ้นที่ TUF มีอยู่ใน PPC ว่ามีกี่เปอร์เซนต์ และมกีรรมการของ TUF ที่อยู่ใน PPC กี่ท่าน และอยากให้ทาง 
TUF พิจารณาการคงอยู่ของ PPC ในตลาดหลักทรัพย์ 

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ชี้แจงว่า ขณะนี้บริษัทถือหุ้นใน PPC อยู่ที่ 49.9% และมีกรรมการและผู้บริหารของ TUF อยู่ในคณะกรรมการ PPC จ านวน
ครึ่งหนึ่ง แต่หากบริษัทถือเกิน 50% ก็จะท าให้สามารถบริหารจัดการได้อย่างเต็มที่ และส าหรับค าถามสุดท้าย ทางคณะกรรมการจะรับค าเสนอแนะไว้
พิจารณาต่อไป 

จากนั้นประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในบริษัท แพ็คฟู้ด จ ากัด (มหาชน) ส าหรับการเพ่ิมสัดส่วนการลงทุน
จนถึงระดับที่บริษัทถือหุ้นใน PPC มากกว่าร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน ไปจนถึงระดับร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งจะท าให ้PPC เปลี่ยนสถานะ
จากบริษัทร่วมเป็นบริษัทย่อยของบริษัท และพิจารณามอบหมายให้นายธีรพงศ์ จันศิริ และนายฤทธิรงค์ บุญมีโชต ิเป็นผู้มีอ านาจร่วมกันในการด าเนินการ
ต่างๆ ตามที่น าเสนอในรายละเอียดข้างต้น โดยก าหนดให้ "นายธีรพงศ์ จันศิริ หรือนายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ” คนใดคนหนึ่งเป็นผู้มีอ านาจในการลงนาม 
โดยไม่ต้องประทับตราส าคัญของบริษัท ในการแก้ไขเอกสารสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และหนังสือ เอกสาร หรือตราสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องและจ าเป็น 

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเพ่ิมสัดส่วนการลงทุนในบริษัท แพ็คฟู้ด จ ากัด (มหาชน) ส าหรับการเพ่ิมสัดส่วนการลงทุนจนถงึระดับที่
บริษัทถือหุ้นใน PPC มากกว่าร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน ไปจนถึงระดับรอ้ยละ 100 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งจะท าให้ PPC เปลี่ยนสถานะจากบริษัทร่วม
เป็นบริษัทย่อยของบริษัท และพิจารณามอบหมายให้นาย ธีรพงศ์ จันศิริ และนายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ เป็นผู้มีอ านาจร่วมกันในการด าเนินการต่างๆ ตามที่
น าเสนอในรายละเอียดข้างต้น โดยก าหนดให ้ "นายธีรพงศ์ จันศิร ิ หรือนายฤทธิรงค ์ บุญมีโชต”ิ คนใดคนหนึง่เปน็ผู้มีอ านาจในการลงนาม โดยไม่ต้อง
ประทับตราส าคัญของบริษัท ในการแก้ไขเอกสารสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และหนังสือ เอกสาร หรือตราสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องและจ าเป็น ด้วยคะแนนเสียง
มากกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธอิอกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นด้วย 768,384,528 เสียง                           ร้อยละ 99.87 
ไม่เห็นด้วย 44,000 เสียง                           ร้อยละ 0.01 
งดออกเสียง 954,520 เสียง                           ร้อยละ 0.12 

รวม 769,383,048 เสียง                           ร้อยละ 100.00 
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ทะเบียนเลขท่ี 0107537000891 

THAI UNION FROZEN PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED 

บริษัท ไทยยูเนีย่น โฟรเซ่น โปรดักส ์จ ำกัด (มหำชน) 

วำระที่ 3     พิจำรณำเรื่องอื่นๆ (ถ้ำมี)       

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้ 

คุณสถำพร  ผังนิรันดร์ สอบถามถึงการตัดสิทธิ GSP ของกุ้งไทย และการเข้าร่วม AEC มีผลต่อบริษัทอย่างไร 
คุณฤทธิรงค์  บุญมีโชติ ชีแ้จงว่า GSP ไม่ได้ประกาศใช้เฉพาะแค่กุ้งเท่านั้น แต่ยังมีรายการอ่ืนๆ รวมกว่า 50 รายการ ส าหรับกุ้ง แบ่งออกเป็น 2 

ส่วน คือ กุ้งดิบที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องภาษี หมายถึงไม่ตัดภาษีออก แต่ถ้าเป็นกุ้งแปรรูปจะตัดภาษีออก ซึ่งได้มีการเจรจากับภาครัฐ เพื่อด าเนินการ
เจรจาในเรื่อง FTA กับยุโรป หากมีความคืบหน้าก็น่าจะเป็นเรื่องของการต่อรองขยายสิทธิ GSP ให้กับประเทศไทย 

คุณธีรพงศ์ จันศิริ กล่าวเสริมในเรื่อง AEC ว่า ได้น าสินค้า อาทิ ปลาทูน่ากระป๋องซีเล็ค และปลาเส้นฟิชโช่ เข้าสู่ตลาดประเทศพม่า เวียดนาม 
ลาว เขมร เพราะ AEC จะช่วยให้เราท าตลาดได้เพิ่มมากขึ้น 

คุณก ำพนธ์   อัศวศิริวิลำศ สอบถามถึงสถานการณ์โรค EMS ในกุง้ และผลกระทบที่มีต่อ TUF เป็นอย่างไร 
คุณฤทธิรงค์ บุญมีโชต ิ ชีแ้จงว่า ที่จริงแล้วในเรื่องของ EMS นั้น ทางรัฐบาลได้เข้ามาให้ความรู้ในการบริหารจัดการ และในเรื่องของการท า

ความสะอาดโรงงาน ซึ่งคาดว่าไม่น่ามีผลกระทบต่อ TUF เพราะโดยทั่วไปการลงทุนเลี้ยงกุง้จะเริ่มต้นตัง้แต่ต้นปีประมาณเดือน ก.พ ไปจนถงึปลายปี 

คุณก ำพนธ์  อัศวศิริวิลำศ สอบถามเพิ่มเติมในเรื่องก าลังการผลิตของกุง้ว่า โรงงานกุ้งทีก่ าลังจะสร้างใหมจ่ะแล้วเสร็จเมื่อใด พร้อมทั้งสอบถาม
เรื่องผลตอบรับของ Rebranding Fisho(Snack) เป็นอย่างไรบ้าง 

คุณฤทธิรงค์ บุญมีโชต ิแจง้ว่าการสร้างโรงงานใหม่ของโรงกุง้ คาดว่าจะแล้วเสร็จช่วงไตรมาสที่ 2 ในปี 2557 หลังจากโรงงานสร้างเสร็จแล้ว 
ก าลังการผลิตจะอยู่ประมาณ 20% ของประเทศ แต่ก็ได้มีการคิดเผื่อไว้ล่วงหน้าว่า ถ้าสถานการณ์โรคระบาดกุ้งเพิ่มขึ้น ก็อาจมีการปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ 
โดยไม่ใช้วัตถุดิบกุ้ง 100% แต่อาจเป็นการใช้สินค้า Value-added เพื่อเพิ่มมูลค่าและผลก าไรแทน 

คุณธีรพงศ์ จันศิร ิชี้แจงเรื่องผลตอบรับของ Fisho (Snack) ในเรื่องของ Rebranding ว่า นอกจากการท า Packaging แล้ว ยังรวมไปถึงคุณภาพ
ของสินค้าและการออกสินค้าใหม่ๆ เพิ่มขึ้น ซึ่งเชื่อว่าจะสามารถเพิ่มฐานการตลาดได้มากขึ้น 

คุณโชคบุญ จิตรประดับศิลป์ สอบถามถึงค่าแรงในป ี2556 ว่ามีผลกระทบต่อ TUF และบริษัทมีฐานการผลิตเป็นอย่างไรในปัจจุบัน 
คุณธรีพงศ์ จันศิริ ชี้แจงว่า ที่จริงแลว้ค่าแรงส่งผลกระทบต่อบริษัทตั้งแต่ป ี 2555 แต่ทางบริษัทได้มีการปรับค่าแรงไปเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ปี 

2555 ส่วนในเรื่องฐานการผลิตของทูนา่และกุ้งกว่าครึ่งหนึ่งอยู่ในประเทศไทย 

คุณบรรเจิด สถำวรำนนท์ สอบถามถึงอัตราแลกเปลี่ยนของเงินบาทที่แขง็ค่าขึ้นทุก 1 บาท จะท าใหก้ าไรของบริษัทลดลง 4% จริงหรือไม่ 
อย่างไร 

คุณธีรพงศ์ จันศิร ิชีแ้จงว่า การแข็งค่าของเงินบาททุก 1 บาท จะท าใหก้ าไรลดลง 4% นั้น หากบริษัทนิ่งเฉยไม่ท าการใดๆ แตใ่นความเป็นจริง
แล้ว บริษัทได้มีการบริหารจัดการเรื่องค่าเงินอยู่แล้ว และสามารถปรับราคาขายได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา เพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนของค่าเงินบาทที่
เกิดขึ้นอีกด้วย 

คุณวีระ  ไชยมโนวงศ์ สอบถามถึง การวางแผนในเรื่องของผลก าไรจากทิศทางการเติบโตของทูน่าและกุง้  
คุณธีรพงศ์ จันศิริ ชี้แจงว่า เรามีกลุ่มธรุกิจหลกัอยู่ทั้งหมด 6 กลุ่ม ดังนี้ 1.ทนู่า 2.กุ้ง 3.อาหารสัตว์ 4.ซาร์ดีนและแมคเคอเรล 5.แซลมอน 6.

อาหารพร้อมรับประทาน ซึ่งในสัดส่วนของรายได้ มีทูน่าอยู่ที่ 48% และ 20% มาจากกุง้ บริษัทต้องการขยายในทุกส่วน ไม่ได้เจาะจงว่าจะเป็นส่วนไหน 
ส่วนอัตราการเจริญเติบโตของแต่ละส่วนขึ้นอยู่กับจังหวะและโอกาสที่เหมาะสม 

พญ. สุภำรัตน์ วุฒิณรงค์ตระกูล สอบถามถึงการขยายการผลิตไปยังประเทศเพื่อนบ้านเพื่อการลดต้นทุนเรื่องแรงงาน รวมถึงสิทธิในการใช้ 
GSP  

คุณธีรพงศ์ จันศิร ิ ชีแ้จงว่า ในส่วนของปลาทูน่าบรรจุกระป๋อง ยังไม่มีแผนการลงทุนในประเทศของภูมิภาค AEC แต่ทั้งนี้ประเทศพม่าก็มี
ความน่าสนใจ แต่อาจเร็วเกินไปเพราะกฏหมายต่างๆ ของประเทศพม่ายังไม่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการลงทุนจากต่างประเทศ ในระยะสั้นคง
ยังไม่มีแผนการต้ังโรงงาน แต่น่าจะเปน็ในเรื่องของการขายสินค้าเข้าสู่ตลาดมากกว่า  ส่วนเรื่องของ GSP กุ้ง อย่างที่แจ้งคือ เรามีการลงทุนอยู่ที่อินเดีย ซึง่ 
TUF ถือบริษัทร่วมทุนอยู่ที่ 25% แต่อย่างไรก็ดีบริษัทขายอาหารซึ่งถือเป็นสินค้าพ้ืนฐานทั่วไป การบริโภคก็มีอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา จึงไม่ได้รับ
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกมากนัก 
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ทะเบียนเลขท่ี 0107537000891 

THAI UNION FROZEN PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED 

บริษัท ไทยยูเนีย่น โฟรเซ่น โปรดักส ์จ ำกัด (มหำชน) 

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพ่ิมเติมอีก จึงขอปิดการประชุม  
ปิดประชุมเวลา 14.30 น. 

 
 
 
                                                                                                        ..............................................        
                                                                                                                    ( นายไกรสร     จันศิร ิ) 
                                                                                                                       ประธานในที่ประชุม                       
 
 
 
 

รำยละเอียดและประวัติบุคคลที่คณะกรรมกำรเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจำรณำเลือกตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัท 

ชื่อ : นำยไกรสร จันศิริ 
ต าแหน่ง : ประธานกรรมการ 
สัญชาติ : ไทย 
อายุ : 78 ปี 
การศึกษา : ปริญญาปรัชญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ TUF : 24 ปี 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว 
ระหว่างกรรมการด้วยกัน : บิดานายธีรพงศ์ จันศิริ 
จ านวนหุ้นที่ถือ : 117,783,680 หุ้น* คิดเป็นร้อยละ 10.26 ของทุนช าระแล้ว 
ที่อยู่ : 2999 ถนนริมทางรถไฟสายปากน้ า แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรงุเทพมหานคร 
ต าแหน่งในกจิการอ่ืนที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :  ไม่มี 
ต าแหน่งงานอ่ืนที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบยีน :  ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จ ากัด (มหาชน) 

ประธานกรรมการ บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จ ากัด 
ประธานกรรมการ บริษัท รวมไทยอาหารทะเล จ ากัด 
กรรมการบริหาร  บริษัท สงขลาแคนนิง่ จ ากัด (มหาชน) 
กรรมการบริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน กราฟฟิกส์ จ ากัด 
กรรมการ บริษัท ไทร-ยูเนี่ยน ซีฟู้ดส์ จ ากัด 
กรรมการ บริษัท ไทร-ยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จ ากัด 
กรรมการ บริษัท  ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จ ากัด 
กรรมการ บริษัท ไทยยูเนี่ยน ซีฟู้ด จ ากัด 
กรรมการ บริษัท นิวฟรอนเทียร์ จ ากัด 

ต าแหน่งในกจิการอ่ืนที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี 
หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท 

- The Role of Chairman Program (RCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที ่15/2550 
- หลกัสูตร ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที ่12 (มีนาคม – กรกฏาคม 2554) 

จ านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ปี 2555 เท่ากับ 5 ครัง้จาก 6 ครัง้ (83%) 
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ทะเบียนเลขท่ี 0107537000891 

THAI UNION FROZEN PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED 

บริษัท ไทยยูเนีย่น โฟรเซ่น โปรดักส ์จ ำกัด (มหำชน) 

ชื่อ : นำยเชง นิรุตตินำนนท์ 
ต าแหน่ง : กรรมการบริหาร 
สัญชาติ : ไทย 
อายุ : 71 ปี 
การศึกษา : The second Middle School of Shantou, People’s Republic of China 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ TUF : 14 ปี 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว 
ระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี 
จ านวนหุ้นที่ถือ : 70,595,934 หุ้น* คิดเป็นร้อยละ 6.15 ของทุนช าระแล้ว 
ที่อยู่ : 161/532 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรงุเทพมหานคร 
ต าแหน่งในกจิการอ่ืนที่เป็นบริษัทจดทะเบียน  :  ไม่มี 
ต าแหน่งงานอ่ืนที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบยีน :  ประธานกรรมการ บริษัท เอเซียนแปซิฟิคแคน จ ากัด 

ประธานกรรมการ บริษัท ลัคกี้ ยูเนี่ยน ฟู้ดส์ จ ากัด 
กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จ ากัด 
กรรมการ บริษัท ไทร-ยูเนี่ยน ซีฟู้ดส์ จ ากัด 
กรรมการ บริษัท ไทร-ยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จ ากัด 
กรรมการ บริษัท  ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จ ากัด 
กรรมการ บริษัท พีที จุยฟา อินเตอร์เนชั่นแนล ฟู้ดส์ จ ากัด 
กรรมการ บริษัท ยู่เฉียงแคนฟู้ด จ ากัด 
กรรมการ บริษัท ยูเอสพ็ท นูทรีชั่น จ ากัด 
กรรมการ บริษัท เอ็มดับบลิว แบรนด์ส โฮลดิ้งส ์เอสเอเอส 
กรรมการ บริษัท นิวฟรอนเทียร์ จ ากัด 

ต าแหน่งในกจิการอ่ืนที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี 
หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท : ไม่มี 
จ านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ปี 2555 เท่ากับ 3 ครัง้จาก 6 ครัง้ (50%) 
 

ชื่อ : นำยยำซูโอะ โกโต้ 
ต าแหน่ง : กรรมการ 
สัญชาติ : ญี่ปุ่น 
อายุ : 64 ปี 
การศึกษา : ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยไคโอ ประเทศญี่ปุ่น 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ TUF : 16 ปี 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว 
ระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี 
จ านวนหุ้นที่ถือ : -0- หุ้น* คิดเป็นร้อยละ - ของทุนช าระแล้ว 
ที่อยู่ : 151 ชิมาซากิ โชเม ่ชิมิส ุเมืองชิสุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น 
ต าแหน่งในกจิการอ่ืนที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :  ไม่มี 
ต าแหน่งงานอ่ืนที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบยีน :  ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
                                                                                  บริษัท ฮาโกโรโม่ ฟู้ดส์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
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ทะเบียนเลขท่ี 0107537000891 

THAI UNION FROZEN PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED 

บริษัท ไทยยูเนีย่น โฟรเซ่น โปรดักส ์จ ำกัด (มหำชน) 

ต าแหน่งในกจิการอ่ืนที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี 
หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท : ไม่มี 
จ านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ปี 2555 เท่ากับ 1 ครัง้จาก 6 ครัง้ (17%) 
 

ชื่อ : นำยทำเคฮิโกะ คำคิอูชิ 
ต าแหน่ง : กรรมการ 
สัญชาติ : ญี่ปุ่น 
อายุ : 58 ปี 
การศึกษา : ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเคียวโต ประเทศญี่ปุ่น 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ TUF : 2 ปี 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว 
ระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี 
จ านวนหุ้นที่ถือ : -0- หุ้น* คิดเป็นร้อยละ - ของทุนช าระแล้ว 
ที่อยู่ : 6-1 มารูโนอูชิ 2-โชเม,่ ชิโยดา-ก,ุ โตเกียว 100-8086 ประเทศญี่ปุ่น 
ต าแหน่งในกจิการอ่ืนที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี 
ต าแหน่งในกจิการอ่ืนที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  :  รองประธานกรรมการบริหารอาวุโส บริษัท มิตซูบิชิ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
ต าแหน่งในกจิการอ่ืนที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี 
ประวัติการท างาน :  2522 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริหารอาวุโส บริษัท มิตซูบิชิ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (ประเทศญี่ปุ่น) 
หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท : ไม่ม ี
จ านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ปี 2555 เท่ากับ 1 ครัง้จาก 6 ครัง้ (17%) 
 

ชื่อ : นำยศักด์ิ เกี่ยวกำรค้ำ 
ต าแหน่ง : กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง  

และอนุกรรมการสรรหา/พิจารณาค่าตอบแทน 
สัญชาติ : ไทย 
อายุ : 78 ปี 
การศึกษา : ปริญญาตรี (บัญชีบัณฑิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ปริญญาตรี (พาณิชศาสตร์บัณฑิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ปริญญาตรี (นิติศาสตร์บัณฑิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

จ านวนปีที่เป็นกรรมการ TUF :  12 ป ี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว 
ระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี 
จ านวนหุ้นที่ถือ : -0- หุ้น * คิดเป็นร้อยละ - ของทุนช าระแล้ว 
ที่อยู่ : 69/29 หมู่ 1 ซอยติวานนท์ 14 ถนนติวานนท์ ต าบลตลาดขวัญ อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 
ต าแหน่งในกจิการอ่ืนที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ดุสิตธานี จ ากัด (มหาชน) 
ต าแหน่งงานอ่ืนที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบยีน :  รองประธานกรรมการและเหรัญญิก  

         มลูนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
ต าแหน่งในกจิการอ่ืนที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี 
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ทะเบียนเลขท่ี 0107537000891 

THAI UNION FROZEN PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED 

บริษัท ไทยยูเนีย่น โฟรเซ่น โปรดักส ์จ ำกัด (มหำชน) 

ประวัติการท างาน : ผู้ตรวจการธนาคารพาณิชย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย 
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ 
กรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารศรีนคร 
กรรมการบริหาร บจ. ศรีนครประกันชวิีต 
ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. เงินทุนบุคคลัภย์ 
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารศรีนคร 

หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท 
- ผู้สอบบัญชี เลขที่ 0156 ตั้งแต่ป ี2505 / สภาการบัญชี 
- ใบอนุญาตทนายความตลอดชีพ ตั้งแต่ปี 2529 เลขที่ 2913401 / สภาทนายความ 
- The Role of the Chairman Program (RCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที ่4/2544 
- Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที ่13/2544 
- Director Certification Program (DCP) Refreasher สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 2/2549 
- Handling Conflicts of Interest สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 4/2551 
- Role of the Compensation Committee (RCC) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 9/2552 
- Executive Program / Standford University & University of Singapore 
- Senior Executive Program / สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- How to Develop a Risk Management Plan (HRP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 2/2555 
- Audit World – Conference 25-26 June 2012 Resorts World Convention Centre, Singapore 
- Audit World – Post Conference 27 June 2012 Resorts World Convention Centre, Singapore 

จ านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ปี 2555 เท่ากับ 6 ครัง้จาก 6 ครัง้ (100%) 
 

หมำยเหตุ:  * จ านวนหุ้น TUF ที่ถือเป็นการถือหุ้น ณ 3 มกราคม 2556 และนบัรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 
 
นิยำมและคุณสมบัติของกรรมกำรอิสระ 
กรรมกำรอิสระ หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามแนวทางเดียวกันกับคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบตามประกาศตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เรื่อง คุณสมบัติและขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกัน 
และไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนั้นยังต้องสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้ 

กรรมการอิสระของบริษัทต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
1) ถือหุ้นไม่เกิน 0.05%ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย 
2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท 
3) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการของบริษัท รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน และไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ

บริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง 
4) ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ  
5) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส าคัญอันอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ   
6) ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพ่ือเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับ      

ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 
ทั้งนี้ นิยามกรรมการอิสระดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายการก ากับดูแลกจิการที่ดีของบริษัท และมีความเข้มงวดกว่าข้อก าหนดคุณสมบัติของ

กรรมการอิสระของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในส่วนของอัตราการถือครองหุ้นของบริษัท 
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ทะเบียนเลขท่ี 0107537000891 

THAI UNION FROZEN PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED 

บริษัท ไทยยูเนีย่น โฟรเซ่น โปรดักส ์จ ำกัด (มหำชน) 

วิธีการสรรหากรรมการ 
บริษัทด าเนินการสรรหากรรมการ โดยคณะอนุกรรมการสรรหาพิจารณาบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่า

ด้วยบริษัทมหาชนจ ากัดเข้าเป็นกรรมการ เฉพาะในกรณีที่มีกรรมการพ้นต าแหน่งตามวาระ หรือด้วยสาเหตุอ่ืนในระหว่างปีเท่านั้น ซึ่งต้องเสนอต่อที่
ประชุม  ผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการใหม่อีกครั้ง และบุคคลซึง่เข้าเป็นกรรมการดังกล่าวจะอยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่
ตนแทนเท่านั้น แต่เมื่อมีการประชุมสามัญประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 ตามวาระนั้น ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมการใหม่
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ 

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง 
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมด ตามข้อ 1 เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้  แต่จะแบ่งคะแนน

เสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้ง

ในครั้งนั้น 
ทั้งนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ

จ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออก
เสียง  โดยกรรมการและผู้บริหารของบริษัททั้งหมดต้องมีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แหง่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 และตาม
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่องหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม ่และการอนุญาต ฉบับลงวันที่ 18 พฤษภาคม 
2535 

ในส่วนของกรรมการอิสระ บริษัทจะเลือกผู้ทรงคุณวุฒิและมิได้เป็นลกูจ้างหรือพนักงานที่ได้รับเงินเดือนจากบริษัทหรือบริษัทในเครือ ไม่ได้มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานประจ า และมีอิสระจากกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ ่โดยถือหุ้นในบริษัทไม่เกิน 0.05% ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 
และสามารถดูแลผลประโยชนข์องกลุม่ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้ ซึ่งจะเสนอใหท้ี่ประชุมคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาลงมติในการแต่งตั้ง และน าเสนอต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้น 

*************************************************************************************************** 
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ทะเบียนเลขท่ี 0107537000891 

THAI UNION FROZEN PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED 

บริษัท ไทยยูเนีย่น โฟรเซ่น โปรดักส ์จ ำกัด (มหำชน) 

รำยละเอียดประกอบวำระที่ 6 กำรพิจำรณำค่ำตอบแทนกรรมกำร 
การก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดย่อยได้รับการเสนอจากคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

และพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
 พิจารณากลั่นกรองอย่างละเอียดตามความเหมาะสมประการต่างๆ  
 เปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน  
 พิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลก าไรของบริษัท 

  

ตำรำงก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2556 ที่ขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อเสนอที่พิจารณา อัตราที่เสนอในปี 2555 อัตราที่เสนอในปี 2556 
1.  ค่าตอบแทนกรรมการ 
     1.1 ค่าตอบแทนประธานกรรมการ 
     1.2 ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการ 
     1.3 ค่าตอบแทนกรรมการ 
     1.4 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 

 
30,000.00/เดือน 

20,000.00/ต่อครั้งที่เข้าประชุม 
15,000.00/เดือน 

15,000.00/ต่อครั้งที่เข้าประชุม 

 
50,000.00/เดือน 

30,000.00/ต่อครั้งที่เข้าประชุม 
25,000.00/เดือน 

15,000.00/ต่อครั้งที่เข้าประชุม 
2.  ค่าตอบแทนกรรมการอิสระ 
     2.1 ค่าตอบแทนกรรมการอิสระ 
     2.2 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 

 
20,000.00/เดือน 

15,000.00/ต่อครั้งที่เข้าประชุม 

 
25,000.00/เดือน 

15,000.00/ต่อครั้งที่เข้าประชุม 
3.  คา่ตอบแทนกรรมการชุดย่อย 
3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ 
       - กรรมการตรวจสอบ 
3.2 คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

- ประธานอนุกรรมการ 
- อนุกรรมการ (กรรมการอิสระ) 
- อนุกรรมการ (กรรมการบริหาร) 

3.3 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 
- ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 
- อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการอิสระ) 
- อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการบริหาร) 

 
 

45,000.00/เดือน 
20,000.00/เดือน 

 
80,000.00/ปี 
50,000.00/ปี 
30,000.00/ป ี

 
120,000.00/ปี 
90,000.00/ปี 
30,000.00/ป ี

 
 

50,000.00/เดือน 
25,000.00/เดือน 

 
240,000.00/ปี 
120,000.00/ปี 
80,000.00/ป ี

 
240,000.00/ปี 
120,000.00/ปี 
80,000.00/ป ี
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บริษัท ไทยยูเนีย่น โฟรเซ่น โปรดักส ์จ ำกัด (มหำชน) 

รำยละเอียดกำรเข้ำร่วมประชุมของคณะกรรมกำร 

 การประชุม 
รายชื่อคณะกรรมการบริษัท มาประชุม 

จ านวนครั้ง/จ านวนทั้งหมด 
รับทราบก่อนการประชุม
ทางสื่ออิเล็คโทรนิกส์ 

1. นายไกรสร จันศิร ิ 5/6 1/6 

2. นายเชง  นิรุตตินานนท์ 3/6 3/6 

3. นายชวน    ตั้งจันสิร ิ 6/6 - 

4. นายธีรพงศ์  จันศิร ิ 6/6 - 

5. นายฤทธิรงค์   บุญมีโชติ 6/6 - 

6. นายยาซูโอะ   โกโต ้                                      (พ านักในต่างประเทศ)     1/6 5/6 

7. นายทาเคฮิโกะ คาคิอูชิ                                     (พ านักในต่างประเทศ)     1/6 5/6 

8. นายชาน ติน  คงิ 6/6 - 

9. นายชาน ชู  ชง 6/6 - 

10. นายศักดิ์  เกี่ยวการค้า 6/6 - 

11. พล.ต.ต.ประชา อนุเคราะห์ดิลก 6/6 - 

12. นายกิติ ปิลันธนดิลก 5/6 1/6 

13. ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย 4/6 2/6 

14. นายกีรติ อัสสกุล 6/6 - 

15. นายราวินเดอร์ สิงห์ เกรวาล ซาบจิตต์ เอส   (พ านักในต่างประเทศ)     6/6 - 
 

 

รำยละเอียดประกอบวำระที่ 7 กำรพิจำรณำแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

 2552 2553 2554 2555 2556 
อัตราค่าสอบบัญชีส าหรับงบการเงินประจ าปี (บาท) 1,360,000.00      1,360,000.00      1,426,000.00 1,426,000.00 1,426,000.00 
อัตราเพิ่มเมื่อเทียบกับปีก่อน  9.68% -- 4.85% -- -- 
อัตราค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส            730,000.00      730,000.00      765,000.00 765,000.00 765,000.00 
อัตราเพิ่มเมื่อเทียบกับปีก่อน  8.96% -- 4.79% -- -- 
อัตราค่าตรวจสอบกรณีพิเศษตามประกาศที่ ป 4/2544 240,000.00      240,000.00      80,000.00* 80,000.00 80,000.00 
อัตราเพิ่มเมื่อเทียบกับปีก่อน  -- -- -- -- -- 

* อัตรำลดลง เนื่องจำกจ ำนวนบัตรส่งเสริมกำรลงทุนครบก ำหนดอำยุในปี 2553 จ ำนวน 2 ฉบับ จำกเดิม 3 ฉบับ เหลือเพียง 1 ฉบับ * 
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ทะเบียนเลขท่ี 0107537000891 

THAI UNION FROZEN PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED 

บริษัท ไทยยูเนีย่น โฟรเซ่น โปรดักส ์จ ำกัด (มหำชน) 

รายละเอียดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ส าหรับปี 2555 
1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) 

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่ 
- ผู้สอบบัญชีของบริษัทในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจ านวนเงินรวม -0- บาท 
- ส านักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและส านักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด 

ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจ านวนเงินรวม 7,645,400 บาท 
2.  ค่าบริการอ่ืน (Non-Audit Fee) 

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอ่ืน ซึ่งได้แก่  
- ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตรวจสอบบัญชี ให้แก่ส านักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บคุคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบ

บัญชีและส านักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจ านวนเงินรวม -0- บาท 
- ค่าตรวจสอบกรณีพิเศษตามประกาศที่ ป 4/2544 ของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ให้แก่ส านักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบ

บัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและส านักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มี
จ านวนเงินรวม 400,000 บาท 

 
จ านวนปีที่ผู้สอบบัญชีได้รับแต่งตั้งจากบริษัท 

บริษัทได้แต่งตั้งให้ นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3182  หรือนางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขทะเบียน 3516  หรือนายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3972 หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขทะเบียน 4521 จากบริษัท ส านักงานเอินส์ทแอนด์ยัง จ ากัด ตัง้แต่ป ี2543 -2555 

โดยมีรายละเอียดการตรวจสอบ ดังนี้ 
ปี 2543 – 2547 ตรวจสอบบัญชีโดยนายโสภณ  เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบยีน 3182 
ปี 2548  ตรวจสอบบัญชีโดยนางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3516 
ปี 2549 – 2551 ตรวจสอบบัญชีโดยนายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบยีน 3182 
ปี 2552 – 2553 ตรวจสอบบัญชีโดยนางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3516 
ปี 2554 – 2555 ตรวจสอบบัญชีโดยนายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบยีน 3182 
ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตตำมรำยชื่อข้ำงต้น ไม่มีควำมสมัพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหำร/ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ที่

เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่ำว แต่อย่ำงใด 

 

การเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม 

นายโสภณ  เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3182 หรือนางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 
3516 หรือนายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3972 หรือนางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4521 
จากบริษัท ส านักงานเอินส์ทแอนด์ยัง จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีส าหรับปี 2555 ของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมของบริษัทฯ ทุกแหง่ ยกเว้น บริษัท ไทยยูเนี่ยน 
อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด บริษัท ไทร-ยูเนี่ยน ซีฟู้ดส์ จ ากัด บริษัท เอ็มเพรส อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด บริษัท ไทร-ยูเนี่ยน โฟรเซ่น ฟู้ดส์ จ ากัด ซึ่งตั้งอยู่ที่
ประเทศสหรัฐอเมริกา บริษัท โคซี่ เทรดดิ้ง จ ากัด ซึง่ตั้งอยู่ที่ประเทศจีน บรษิัท พีที จุยฟา อินเตอร์เนชั่นแนล ฟู้ดส์ จ ากัด ซึ่งตัง้อยู่ที่ประเทศอินโดนีเซีย 
บริษัท สยาม ฟิชชิ่ง จ ากัด ซึ่งตั้งอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ บริษัท ยู่เฉียงแคนฟู้ด จ ากัด  ซึ่งตั้งอยู่ที่ประเทศเวียดนาม บริษัท อะแวนติ ฟีดส์ จ ากัด และบริษัท อะแวนติ 
ไทย อวาฟีดส์ จ ากัด ซึ่งตั้งอยู่ที่ประเทศอินเดีย และบริษัท เอ็มดับบลิว แบรนดส์ โฮลดิ้งส ์เอสเอเอส ซึ่งตั้งอยู่ที่ประเทศฝร่ังเศส 

*************************************************************************************************** 


