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รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2556 

ของ     

บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จ ากัด (มหาชน) 

เวลาและสถานที ่    
ประชุมเมื่อวนัที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2556 เวลา 13.00 น. ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ อาคารสโมสรทหารบก ถนนวภิาวดี-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 อสัสกุล  กรรมการอิสระ  

กรรมการบริษัทที่ไมไ่ด้เข้าร่วมประชมุ  
1. นายเชง นิรุตตนิานนท์  กรรมการบริหาร 
2. นายยาซูโอะ โกโต ้ กรรมการ 
3. นายทาเคชิ อิโนอูเอะ กรรมการ 
4. นายราวินเดอร์ สิงห์ เกรเวล ซาบจิตต์ เอส กรรมการ 

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

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัทส านกังาน เอินส์ทแอนด์ยัง จ ากัด  
1. นายโสภณ เพิ่มสิริวัลลภ ผู้สอบบัญช ี
2. นางสาวกรณิศ จันดา ผู้สอบบัญช ี
3. นางสาวพจนีย ์สิริบวรธรรม ผู้สอบบัญช ี

ที่ปรึกษากฏหมายจากบริษัท วายูแอนด์พาร์ตเนอร์ส จ ากัด  
1. นายสมยศ สุธีรพรชัย ที่ปรึกษากฏหมาย 

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

ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม  นางปะราลี สุขะตุงคะ เลขานุการบรษิัท 
 
ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึงวธิีการนับคะแนนเสียงจากที่ประชุมดังนี้ 

 ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้นับผูถ้ือหุน้ทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง 

 ในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถอืหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ย และ/หรอืงดออกเสียงเท่านั้น โดยจะน าคะแนนเสียง
ดังกล่าวหักออกจากจ านวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม สว่นที่เหลือจะถอืว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในระเบียบวาระนั้นๆ  ทั้งนี้ก็
เพื่อให้การประชุมด าเนินไปได้ภายในเวลาที่เหมาะสม  



 

หน้า 2 
 

 ผู้ถือหุน้ท่านใดที่ต้องการออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วย และ/หรอืงดออกเสียง ให้ใช้ใบลงคะแนนที่บริษัทจัดใหใ้นการลงคะแนน และ
โปรดแสดงตัวยกมือเพือ่ให้เจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมใบลงคะแนนตามวาระที่กล่าวถึงนั้น  

เริ่มประชุมเวลา 13.15 น. 
นายไกรสร จันศริิ ประธานในที่ประชมุ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในวนันี้มีผูถ้ือหุน้และผู้รับมอบฉันทะมารว่มประชุม 460 ราย 
นับจ านวนหุ้นได้ 768,349,679 หุ้น หรือคิดเป็น 66.95% ของจ านวนหุ้นที่ช าระแล้ว(1,147,593,829 หุ้น) ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุน้ที่
จ าหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 34. อนึง่ระหว่างการประชุม มีผู้ถอืหุน้เข้ามาร่วมประชุมเพิ่มอีก ดังนั้นในการประชุม
วิสามัญผู้ถือหุน้ครั้งที่ 1/2556 จึงมีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้ผู้อืน่มาประชุมแทน รวมเป็นจ านวนทั้งสิ้น 571 ราย นับจ านวนหุ้น
รวมกันได้ 769,383,048 หุ้น หรอืคดิเป็น 67.04% ของจ านวนหุ้นที่ช าระแล้ว และได้แจ้งให้ผู้ถือหุน้ทราบว่าก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานจะเปิด
โอกาสให้ผู้ถอืหุ้นซักถามในประเด็นทีเ่กี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ โดยขอให้ผู้ถอืหุ้นทีต่้องการซักถามกรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อน
ซักถามหรือแสดงความคิดเห็น นอกจากนี้ ได้ขออาสาสมัครจากผู้ถือหุน้ในที่ประชุมเพือ่เข้าสังเกตุการณ์การรวบรวมคะแนน ซึ่งได้แก่ คุณอนุรักษ์ สิริ
เอกศาสตร์ และคุณสมคิด วงศ์ภากร หลังจากนั้นประธานฯ ได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังตอ่ไปนี้ 
        
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 

ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2556 เวลา 13.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล ถนนเพลินจติ 
กรุงเทพมหานคร ส าหรับรายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/ 2555 ได้แนบไว้ในหนังสือเชิญประชุมในหน้า 5 ถึงหน้า 14  

จากนั้นประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 
ที่ประชุมผู้ถอืหุน้มีมติรับรองรายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุน้ที่มาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

เห็นด้วย 769,383,048 เสียง ร้อยละ 100.00 

ไม่เห็นด้วย - เสียง                             - 

งดออกเสียง  - เสียง                             - 
รวม 769,383,048 เสียง ร้อยละ 100.00 

วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัตกิารเพ่ิมสัดส่วนการลงทุนในบริษัท แพ็คฟู้ด จ ากัด (มหาชน)  

ตามที่บริษัท แพ็คฟู้ด จ ากัด (มหาชน) (“PPC”) เป็นบริษัทที่ด าเนินธุรกิจแปรรูปและส่งออกอาหารทะเลและอาหารส าเร็จรูปแช่แข็ง และมี
ฐานะเป็นบริษัทร่วม ซึ่งบริษัทถอืหุน้อยู่จ านวน 14,989,999 หุ้น โดยบริษัทได้มาซึ่งหุ้นของ PPC ผ่านการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ในเดือนเมษายน 
2555 และจากการท ารายการซื้อหุ้นผ่านตลาดหลักทรพัย์ในวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2555 คิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 49.97 ของจ านวนหุ้นทีอ่อกและ
จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ PPC 

ทั้งนี้ ภายใต้เง่ือนไขและกฎเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนดไว้ บริษัทประสงค์ที่จะเพิ่มสัดส่วนการลงทุนใน PPC มากขึ้น โดยการซื้อหุน้ของ PPC 
จากผู้ถือหุ้นเดิมของ PPC และจากการเสนอขายตอ่ผู้ถอืหุ้นเดิมตามมติคณะกรรมการของ PPC ที่อนุมัติในวนัที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และในกรณี
อื่นๆ เพื่อเพิ่มอ านาจควบคุมและสว่นได้เสียใน PPC ซึ่งจะชว่ยให้บรษิทัสามารถขยายธุรกิจทางด้านอาหารทะเลและอาหารส าเร็จรูปแช่แข็งได้รวดเร็ว
ขึ้นโดยเฉพาะผลติภัณฑ์กุ้ง เนื่องจาก PPC มีความพร้อมด้านการผลิตและมีก าลังการผลิตคงเหลือพรอ้มที่จะรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต ซึ่ง
จะช่วยสนับสนุนการเติบโตและความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจอาหารทะเลและอาหารส าเร็จรูปแช่แข็งของบริษัท 

ส าหรับการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนจนถงึระดับที่บริษัทถอืหุ้นใน PPC มากกว่าร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน ไปจนถึงระดับรอ้ยละ 100 ของ
ทุนจดทะเบียน ซึ่งจะท าให้ PPC เปลี่ยนสถานะจากบริษัทรว่มเป็นบริษัทย่อยของบริษัท   ฝ่ายบริหารเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ือหุน้พิจารณาอนุมัติ
การเพิ่มสัดส่วนการลงทุนดังกล่าว พร้อมทั้งมอบหมายให้นายธีรพงศ์ จันศิริ และนายฤทธริงค์ บุญมีโชติ เป็นผู้มีอ านาจร่วมกันในการพิจารณาถึงความ
เหมาะสมของสัดส่วนในการเข้าลงทุน ราคา ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดจนเง่ือนไขที่เกีย่วข้อง ก าหนด หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และ
รายละเอียดอืน่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนดังกล่าว ตามความจ าเป็นและเห็นสมควรที่ตอ้งก าหนดตามกฎหมาย ตลอดจนให้อ านาจด าเนินการขอ
อนุญาต เปิดเผยข้อมูลและด าเนินการอื่นใดกับหนว่ยงานที่เกี่ยวขอ้ง การแต่งตั้งที่ปรึกษาหรือบุคคลที่เกี่ยวขอ้งกับการลงทุน การเข้าท าการตกลง การ
ลงนามในและการแก้ไขเอกสารสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอ านาจในการด าเนินการใดๆ เกี่ยวเนื่องกับการลงทุนดังกล่าว ตามที่จ าเป็นและสมควร 
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ภายใต้กรอบที่กฎหมายก าหนด โดยก าหนดให้ "นายธีรพงศ์ จันศิริ หรือนายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ” คนใดคนหนึ่งเป็นผู้มีอ านาจในการลงนาม โดยไม่ต้อง
ประทับตราส าคัญของบรษิัท ในการแก้ไขเอกสารสัญญาต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง และหนังสอื เอกสาร หรอืตราสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องและจ าเป็น 

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุน้ซักถามดังนี้ 
คุณสถาพร ผังนิรันดร์ สอบถามเรื่องการลงทุนของ TUF  ใน PPC ว่ามีการกู้ยืมเงินหรือไม่ รวมไปถึงมีก าไรตอ่หุ้นเพิ่มขึน้เท่าไร 

คุณธีรพงศ์ จันศิริ แจ้งว่า TUF สามารถใช้เงินทุนหมุนเวียนของบริษัทได้ เพราะการลงทุนใน PPC เป็นการลงทุนในธุรกิจขนาดเล็กไม่
จ าเป็นต้องกู้ยืม ส่วนในเรื่องของผลก าไรต่อหุน้นัน้ PPC เป็นผู้ผลิตกุ้งแชแ่ข็งชั้นน าของประเทศไทยด้วยก าลังการผลิตของ PPC รวมกับ TUF ท าให้มี
ศักยภาพในการแข่งขันได้มากยิ่งขึ้น และเชื่อมั่นว่าการพัฒนาการบริหารจดัการจะท าให้มีผลก าไรในเรื่องของหุน้ใกล้เคียงกับ TUF 

คุณสุพจน์  เอ้ือชัยเลิศกุล สอบถามว่า ผู้ถือหุ้นรายย่อยของ PPC จะลดอัตราส่วนลงหรือไม่ และจ าเป็นจะต้องรายงานให้ทางตลาด

หลักทรัพย์ฯ รับทราบด้วยหรอืไม่ อยา่งไร 
คุณธีรพงศ์ จันศิริ ได้ชี้แจงรายละเอยีดดังต่อไปนี้ 1. ผู้ถือหุน้รายย่อย PPC ณ วันนี้ มีไม่ถึง 15%  2. จากการประเมินของบริษทั 

ผลตอบแทนที่จะได้รับคาดว่าจะคนืทนุภายใน 4 ปี รวมถึงเราสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินสัดส่วนที่เรามีอยู่ที่ PPC ซึ่งได้มีการประชุมเพือ่ขออนุมัติ
ผู้ถือหุน้ในเรื่องที่บรษิัทจะไมต่้องขอท าการเสนอซื้อหุน้หรอืเรียกอีกอย่างว่า Tender Offer  จากนั้น คุณชาน ติน คิง เพิ่มเติมรายละเอียดว่า PPC ได้มี
การตกลงกับทางตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องของการรายงาน ซึ่งไม่เกี่ยวกับ TUF ที่เข้าไปถือหุ้นแล้วท าให้สัดส่วนการถอืหุน้ของรายยอ่ยลดลง การที ่
PPC ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่ง TUF ก็แสดงความจ านงซื้อหุ้นตามสัดสว่นที่มีสิทธิ แต่เมื่อมีกรณีที่ผู้ถือหุ้นอื่นไม่ใช้สิทธิ TUF ก็ขอซือ้เกินสิทธิได ้

คุณสุพจน์  เอ้ือชัยเลิศกุล สอบถามถึงแนวโน้มว่าจะมีบรษิัทอืน่ๆ อีกหรือไม่ที่ TUF จะควบรวมเข้ามาร่วมกับ TUF รวมทั้งอยากทราบใน

เรื่องของค่าเงินที่แข็งขึ้นว่ามีผลกระทบอย่างไรบ้าง 
คุณธีรพงศ์  จันศิริ  ชี้แจงว่า อาจจะไม่ง่ายนักที่จะควบรวมบริษัทอื่นเข้ามา เนื่องจากอุตสาหกรรมสว่นใหญ่ในประเทศไทยเป็นแบบครอบครวั 

แต่ทั้งนี้ TUF ได้ด าเนินกิจการมาถูกทาง เพราะกลยุทธ์ของบริษัทคือท าธุรกิจครบวงจร ซึ่งคาดว่าเป้าหมายของเราที่ตั้งไว้ที่จะได้ยอดขายประมาณ 
8,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2560 เป็นเรื่องไม่ยากนัก ส่วนในเรื่องของค่าเงินบาทที่แข็งขึ้นนั้น TUF มีนโยบายการบริหารจัดการทางการเงินอย่าง
รัดกุมมาโดยตลอด โดยใช้เครือ่งมือทางการเงินที่เรียกว่า Fixed Forward จึงไม่น่าเป็นห่วง ท าให้สามารถบริหารจัดการได้ดีเมื่อเทียบกับคู่แข่ง 

คุณฮั้งใช้  อัคควัสกุล สอบถามถึงเรื่องหุ้นที่ TUF มีอยู่ใน PPC ว่ามีกี่เปอร์เซนต์ และมีกรรมการของ TUF ที่อยู่ใน PPC กี่ท่าน และอยาก

ให้ทาง TUF พิจารณาการคงอยู่ของ PPC ในตลาดหลักทรัพย ์
คุณธีรพงศ์ จันศิริ ชี้แจงว่า ขณะนี้บริษัทถอืหุ้นใน PPC อยู่ที่ 49.9% และมีกรรมการและผู้บริหารของ TUF อยู่ในคณะกรรมการ PPC 

จ านวนครึ่งหนึ่ง แต่หากบริษัทถอืเกิน 50% ก็จะท าให้สามารถบริหารจัดการได้อย่างเต็มที่ และส าหรับค าถามสุดท้าย ทางคณะกรรมการจะรับค า
เสนอแนะไวพ้ิจารณาต่อไป 

จากนั้นประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมตัิการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในบริษัท แพ็คฟู้ด จ ากัด (มหาชน) ส าหรับการเพิ่มสัดส่วนการลงทุน
จนถึงระดับที่บริษัทถือหุน้ใน PPC มากกว่าร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน ไปจนถึงระดับร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งจะท าให้ PPC เปลี่ยน
สถานะจากบริษัทร่วมเป็นบริษัทยอ่ยของบริษัท และพิจารณามอบหมายให้นาย ธีรพงศ์ จันศิริ และนายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ เป็นผู้มีอ านาจร่วมกันในการ
ด าเนินการต่างๆ ตามที่น าเสนอในรายละเอียดข้างต้น โดยก าหนดให้ "นายธีรพงศ์ จันศิริ หรือนายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ” คนใดคนหนึ่งเป็นผู้มีอ านาจใน
การลงนาม โดยไม่ต้องประทับตราส าคัญของบริษัท ในการแก้ไขเอกสารสญัญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และหนังสือ เอกสาร หรอืตราสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องและ
จ าเป็น 

ที่ประชุมผู้ถอืหุน้มีมติอนุมตัิการเพิ่มสดัส่วนการลงทุนในบริษัท แพ็คฟู้ด จ ากัด (มหาชน) ส าหรับการเพิ่มสดัส่วนการลงทุนจนถึงระดับที่
บริษัทถือหุ้นใน PPC มากกว่าร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน ไปจนถึงระดบัร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งจะท าให้ PPC เปลี่ยนสถานะจากบริษทั
ร่วมเป็นบริษัทยอ่ยของบริษัท และพจิารณามอบหมายให้นาย ธีรพงศ์ จันศิริ และนายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ เป็นผู้มีอ านาจร่วมกันในการด าเนินการต่างๆ 
ตามที่น าเสนอในรายละเอียดข้างต้น โดยก าหนดให้ "นายธีรพงศ์ จันศิริ หรือนายฤทธริงค์ บุญมีโชติ” คนใดคนหนึ่งเป็นผู้มีอ านาจในการลงนาม โดยไม่
ต้องประทับตราส าคัญของบริษัท ในการแก้ไขเอกสารสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และหนังสอื เอกสาร หรอืตราสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องและจ าเป็น ด้วยคะแนน
เสียงมากกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

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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วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี)       

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุน้ซักถามดังนี้ 
คุณสถาพร  ผังนิรันดร ์สอบถามถึงการตัดสิทธิ GSP ของกุ้งไทย และการเข้าร่วม AEC มีผลต่อบรษิัทอย่างไร 
คุณฤทธิรงค์  บุญมีโชติ ชี้แจงว่า GSP ไม่ได้ประกาศใช้เฉพาะแค่กุ้งเท่านั้น แต่ยังมีรายการอื่นๆ รวมกว่า 50 รายการ 
ส าหรับกุ้ง แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ กุ้งดิบที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องภาษี หมายถึงไม่ตัดภาษีออก แตถ่้าเป็นกุ้งแปรรูปจะตัดภาษีออก 

ซึ่งได้มีการเจรจากับภาครัฐ เพื่อด าเนินการเจรจาในเรื่อง FTA กับยุโรป หากมีความคืบหน้าก็น่าจะเป็นเรื่องของการต่อรองขยายสิทธิ GSP ให้กับ
ประเทศไทย 

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

คุณก าพนธ์   อัศวศิริวิลาศ สอบถามถึงสถานการณ์โรค EMS ในกุ้ง และผลกระทบที่มีตอ่ TUF เป็นอย่างไร 
คุณฤทธิรงค์ บุญมีโชติ ชี้แจงว่า ที่จริงแล้วในเรื่องของ EMS นั้น ทางรัฐบาลได้เข้ามาให้ความรู้ในการบริหารจัดการ และในเรื่องของการท า

ความสะอาดโรงงาน ซึ่งคาดว่าไม่น่ามีผลกระทบตอ่ TUF เพราะโดยทัว่ไปการลงทุนเลี้ยงกุ้งจะเริ่มต้นตั้งแต่ตน้ปีประมาณเดือน ก.พ ไปจนถึงปลายปี 
คุณก าพนธ์  อัศวศิริวิลาศ สอบถามเพิ่มเติมในเรื่องก าลังการผลิตของกุ้งว่า โรงงานกุ้งที่ก าลังจะสร้างใหม่จะแล้วเสร็จเมื่อใด พร้อมทั้ง

สอบถามเรื่องผลตอบรับของ Rebranding Fisho(Snack) เป็นอย่างไรบ้าง 
คุณฤทธิรงค์ บุญมีโชติ แจ้งว่าการสรา้งโรงงานใหม่ของโรงกุ้ง คาดว่าจะแล้วเสร็จชว่งไตรมาสที่ 2 ในปี 2557 หลังจากโรงงานสร้างเสร็จแล้ว 

ก าลังการผลิตจะอยู่ประมาณ 20% ของประเทศ แต่ก็ได้มีการคิดเผื่อไว้ล่วงหน้าว่า ถ้าสถานการณ์โรคระบาดกุ้งเพิ่มขึ้น ก็อาจมีการปรับเปลี่ยน
ผลิตภัณฑ์ โดยไม่ใช้วตัถุดิบกุ้ง 100% แต่อาจเป็นการใช้สินค้า Value-added เพื่อเพิ่มมูลค่าและผลก าไรแทน 

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ชี้แจงเรื่องผลตอบรับของ Fisho (Snack) ในเรื่องของ Rebranding ว่า นอกจากการท า Packaging แล้ว ยังรวมไปถึง
คุณภาพของสินค้าและการออกสินค้าใหม่ๆ เพิ่มขึ้น ซึ่งเชื่อว่าจะสามารถเพิ่มฐานการตลาดได้มากขึ้น 

คุณโชคบุญ จิตรประดับศิลป์ สอบถามถึงค่าแรงในปี 2556 ว่ามีผลกระทบต่อ TUF และบรษิัทมีฐานการผลิตเป็นอย่างไรในปัจจุบัน 
คุณธีรพงศ์ จันศิริ ชี้แจงว่า ที่จริงแล้วค่าแรงส่งผลกระทบต่อบรษิัทตั้งแตป่ี 2555 แต่ทางบริษัทได้มีการปรับค่าแรงไปเรียบร้อยแล้วตั้งแตป่ ี

2555 ส่วนในเรื่องฐานการผลิตของทนู่าและกุ้งกว่าครึ่งหนึ่งอยู่ในประเทศไทย 
คุณบรรเจิด สถาวรานนท์ สอบถามถึงอัตราแลกเปลี่ยนของเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นทุก 1 บาท จะท าให้ก าไรของบริษัทลดลง 4% จริงหรือไม่ 

อย่างไร 
คุณธีรพงศ์ จันศิริ ชี้แจงว่าการแข็งคา่ของเงินบาททุก 1 บาท จะท าให้ก าไรลดลง 4% นั้น หากบริษัทนิ่งเฉยไม่ท าการใดๆ แต่ในความเป็น

จริงแล้ว บริษัทได้มีการบริหารจัดการเรื่องค่าเงินอยู่แล้ว และสามารถปรับราคาขายได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา เพื่อให้สอดคล้องกับตน้ทุนของค่าเงิน
บาทที่เกิดขึ้นอีกด้วย 

คุณวีระ  ไชยมโนวงศ ์สอบถามถึง การวางแผนในเรื่องของผลก าไรจากทิศทางการเติบโตของทูน่าและกุ้ง  
คุณธีรพงศ์ จันศิริ ชี้แจงว่า เรามีกลุ่มธุรกิจหลักอยู่ทั้งหมด 6 กลุ่ม ดังนี้ 1.ทูน่า 2.กุ้ง 3.อาหารสัตว์ 4.ซาร์ดีนและแมคเคอเรล 5.แซลมอน 6.

อาหารพรอ้มรับประทาน ซึ่งในสัดสว่นของรายได้ มีทูน่าอยู่ที่ 48% และ 20% มาจากกุ้ง บริษัทต้องการขยายในทุกส่วน ไม่ได้เจาะจงว่าจะเป็นส่วนไหน 
ส่วนอัตราการเจริญเติบโตของแต่ละสว่นขึ้นอยู่กับจังหวะและโอกาสที่เหมาะสม 

พญ. สุภารัตน์  วุฒิณรงค์ตระกูล สอบถามถึงการขยายการผลิตไปยังประเทศเพื่อนบ้านเพื่อการลดตน้ทุนเรือ่งแรงงาน รวมถึงสิทธิในการ
ใช้ GSP  

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ชี้แจงว่า ในส่วนของปลาทูน่าบรรจุกระป๋อง ยังไม่มีแผนการลงทุนในประเทศของภูมิภาค AEC แต่ทั้งนี้ประเทศพม่าก็มี
ความน่าสนใจ แต่อาจเร็วเกินไปเพราะกฏหมายต่างๆ ของประเทศพม่ายังไม่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการลงทุนจากต่างประเทศ ในระยะสัน้คง
ยังไม่มีแผนการตั้งโรงงาน แต่น่าจะเป็นในเรื่องของการขายสนิค้าเข้าสู่ตลาดมากกว่า  ส่วนเรื่องของ GSP กุ้ง อย่างที่แจ้งคือ เรามีการลงทุนอยู่ที่อนิเดีย 
ซึ่ง TUF ถือบริษัทร่วมทุนอยู่ที่ 25% แต่อย่างไรก็ดีบริษัทขายอาหารซึ่งถอืเป็นสินค้าพื้นฐานทั่วไป การบริโภคก็มีอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา จึงไม่ได้รับ
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกมากนัก 
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เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมอีก จึงขอปิดการประชุม  
ปิดประชุมเวลา 14.30 น. 
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