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ข้อบังคับบริษัท
(เฉพำะส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรประชุมผู้ถือหุ้น)
หมวดที่ 5
คณะกรรมกำร
ให้มีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยูใ่ น
ราชอาณาจักร
ให้ทปี่ ระชุมผู้ถือหุ้นเลือกตัง้ กรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึง่
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยูท่ ั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่
จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผใู้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือ
จะพึงเลือกตัง้ ในครั้งนัน้ ในกรณีที่บคุ คลซึ่งได้รบั การเลือกตั้งในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนกรรมการ
ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
ในการประชุมสามัญประจาปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตาแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจานวนกรรมการที่จะแบ่งให้ตรงเป็น
สามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3
กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษทั นั้น ให้จบั สลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปี
หลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตาแหน่ง
นอกจากการพ้นตาแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจากัด
(4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก ตามข้อ 21
(5) ศาลมีคาสั่งให้ออก
กรรมการคนใดจะลาออกจากตาแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันทีใ่ บลาออกไปถึงบริษทั
ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจากัด เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราว
ถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตาแหน่งกรรมการ
ได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน
มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสาม
ในสี่ของจานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนหุ้นที่ถือโดยผู้
ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
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หมวดที่ 6
กำรประชุมผูถ้ ือหุ้น
คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจาปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี
ของบริษัท การประชุมผู้ถือหุน้ คราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ
ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทาเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และ
เรื่องทีจ่ ะเสนอต่อทีป่ ระชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องทีจ่ ะเสนอเรื่องทราบ เพื่ออนุมตั ิ
หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียน
ทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และโฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุม
ไม่น้อยกว่าสามวัน
ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผูร้ ับมอบฉันทะจากผู้ถอื หุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจานวนผู้ถือหุ้นทัง้ หมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสามของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้ทงั้ หมด จึงจะ
เป็นองค์ประชุม ทั้งนี้ หุ้นที่บริษทั เป็นเจ้าของหุ้นเองนั้น ไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น
มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ในการลงคะแนนเสียงให้นบั ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง และให้
ประกอบด้วยคะแนนเสียงต่อไปนี้
(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้
ประธานทีป่ ระชุมออกเสียงเพิ่มขึน้ อีกเสียงหนึง่ เป็นเสียงชี้ขาด
(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทั ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สาคัญแก่บุคคลอืน่
(ข) การซื้อ หรือรับโอนกิจการของบริษัทอืน่ หรือบริษทั เอกชนมาเป็นของบริษัท
(ค) การทา แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษทั ทั้งหมด หรือบางส่วนที่สาคัญ การมอบหมายให้
บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
กิจการอันที่ประชุมสามัญประจาปีพึงกระทามีดงั นี้
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการ ถึงกิจการของบริษัทที่ได้จัดการไปในรอบปีที่ผ่านมา
(2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล
(3) พิจารณาจัดสรรเงินกาไร
(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
(5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
(6) กิจการอื่นๆ
***************************************************************************************
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ข้อปฏิบัติในกำรเข้ำร่วมประชุม
1. กำรลงทะเบียนเข้ำประชุม
1.1 ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ระหว่างเวลา 12.00 ถึงการประชุมเสร็จสิ้น ณ บริเวณส่วน
ลงทะเบี ย นหน้ า ห้ อ งประชุ ม ชั้ น 2 อาคารเอนกประสงค์ สถานี โ ทรทั ศ น์ ก องทั พ บก (ช่ อ ง 5) ถนนพหลโยธิ น
กรุงเทพมหานคร
1.2 กรณีรับมอบฉันทะ ต้องให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบ
(รายละเอียดดูได้ในหน้า 46) ก่อนการลงทะเบียน
1.3 เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้น/ผู้รบั มอบฉันทะ จะได้รับคูปองเพื่อรับอาหารว่างและอาหารกล่อง อย่างละ 1 ชุด
2. กำรออกเสียงและนับคะแนน
2.1 ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้นับผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง
2.2 ในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผูถ้ ือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียงเท่านั้น โดยจะนาคะแนน
เสียงดังกล่าวหักออกจากจานวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในระเบียบ
วาระนั้นๆ ทั้งนี้ก็เพื่อให้การประชุมดาเนินไปได้ภายในเวลาที่เหมาะสม
2.3 ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ต้องการออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียง ให้ใช้บัตรลงคะแนนที่บริษัทจัดให้ในการ
ลงคะแนน โดยการทาเครื่องหมาย X ในช่อง ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ช่องใดช่องหนึ่งเท่านั้น และโปรดแสดงตัวยกมือ
เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมบัตรลงคะแนนตามวาระที่กล่าวถึ งนั้น ยกเว้นสถาบันการเงินและกองทุนต่างๆ ที่ทาหน้าที่
เป็นคัสโตเดียนได้จัดส่งเอกสารมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ และทาการออกเสียงลงคะแนนมาล่วงหน้าแล้ว
2.4 สาหรับกรณีที่ถือเป็นบัตรเสีย หมายถึง กรณีที่แสดงเจตนาไม่ชัดเจนลงในบัตรลงคะแนน เช่น ลงคะแนนเสียงเกินหนึ่งช่ อง
หรือกรณีที่มีการขีดฆ่าในบัตรลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อกากับบริเวณที่ขีดฆ่านั้น หรือกรณีที่มีการแยกการลงคะแนนเสียง
(ยกเว้นในกรณีคัสโตเดียน)
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สำเนำรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
ของ
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
เวลาและสถานที่
ประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเบญจพัชร ชั้น 2 อาคารเอนกประสงค์ สถานีโทรทัศน์กองทัพบก (ช่อง 5)
ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร
ประธานในที่ประชุม นายไกรสร จันศิริ ประธานกรรมการ
กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม
1. นายเชง นิรุตตินานนท์
2. นายธีรพงศ์ จันศิริ
3. นายชวน ตั้งจันสิริ
4. นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ
5. นายชาน ชู ชง
6. นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า
7. ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย

ประธานคณะกรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร และอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหาร
ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มธุรกิจอาหารแช่แข็งและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
กรรมการบริหาร และอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานอนุกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน และอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
8. นายกีรติ อัสสกุล
กรรมการอิสระ และประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
9. นายนาถ ลิ่วเจริญ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
10. นายราวินเดอร์ สิงห์ เกรเวล ซาบจิตต์ เอส กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร

กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม
1. นายคิโยทากะ คิคูชิ

กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร

ผู้บริหารของบริษทั ทีเ่ ข้าร่วมประชุม
1. นายยอร์ก ไอรัล
2. นายยงยุทธ เสฏฐวิวรรธน์
3. นายลุโดวิก การ์นิเยร์
4. นายบัลลังก์ ไวยานนท์

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารด้านการเงินกลุ่มบริษัท
ผู้จัดการทั่วไป ด้านการเงินองค์กร
ผู้อานวยการฝ่ายบัญชีและควบคุมผลการดาเนินงานกลุ่มบริษทั
ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

ผู้สอบบัญชีรบั อนุญาตจากบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด (เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนน)
1. นายสมชาย จิณโณวาท
หุ้นส่วนสายงานตรวจสอบบัญชี
2. นายไพศาล บุญศิริสุขะพงษ์
Associate Partner
3. นายไกรแสง ธีรนุลักษณ์
ผู้อานวยการสายงานตรวจสอบบัญชี
4. นางสาวแพรวพรรณ หวังวารี
ผู้จัดการสายงานตรวจสอบบัญชี
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ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม นางปะราลี สุขะตุงคะ เลขานุการบริษัทฯ
ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่า เพื่อเสริมสร้างการกากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องสิทธิ
และความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น บริษัทได้ประกาศให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการและการให้สิทธิ
ผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 โดยผ่านไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
ในเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2559 โดยให้ระยะเวลาผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อกรรมการและวาระได้จนถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์
2560 รวมเป็นเวลา 93 วัน ซึ่งพบว่าไม่มีผู้ใดขอเสนอชื่อบุคคลหรือวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด
ดังนั้นบริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาวาระต่างๆ ตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว จากนั้นได้
อธิบายวิธีการนับคะแนนเสียงจากที่ประชุมดังนี้
• ตามข้อบังคับของบริษทั ฯ ข้อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้นับผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง
• ในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียงเท่านั้น โดยจะนา
คะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจานวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในระเบี ยบวาระ
นั้นๆ ทั้งนี้ก็เพื่อให้การประชุมดาเนินไปได้ภายในเวลาที่เหมาะสม
• ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ต้องการออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียง ให้ใช้บัตรลงคะแนนที่บริษัทจัดให้ในการ
ลงคะแนน และโปรดแสดงตัวยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมบัตรลงคะแนนตามวาระที่กล่าวถึงนั้น นอกจากนี้แล้ว ได้มีสถาบัน
การเงินและกองทุนต่างๆ ที่ทาหน้าที่เป็นคัสโตเดียนได้จัดส่งเอกสารมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ โดยทาการออกเสียงลงคะแนนมา
ล่วงหน้าแล้ว ซึ่งบริษัทจะนาผลดังกล่าวขึ้นบนจอสไสด์ในแต่ละวาระต่อไป
เริ่มประชุมเวลา 14.15 น.
นายไกรสร จันศิริ ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในวันนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ
ฉันทะมาร่วมประชุม 1,237 ราย นับจานวนหุ้นได้ 3,177,186,355 หุ้น หรือคิดเป็น 66.5823% ของจานวนหุ้นที่ชาระแล้ว ซึ่งเกินกว่าหนึ่ง
ในสามของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 34. และได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าก่อนลงมติ
ในแต่ละวาระ ประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถามกรุณา
แจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น นอกจากนี้ ได้ขออาสาสมัครจากผู้ถือหุ้นในที่ประชุมเพื่อเข้า
ตรวจสอบการรวบรวมคะแนน ซึ่ งได้แ ก่ คุณ สมใจ ตั้งศรีอ นุ กูล และคุณ เสาวลักษณ์ จิรายุสโยธิ น และหลั งจากนั้ น ประธานฯ ได้
ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
วำระที่ 1 พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุน้ ประจำปี 2559
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเบญจพัชร ชั้น 2 อาคารเอนกประสงค์ สถานีโทรทัศน์
กองทัพบก (ช่อง 5) ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร สาหรับรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 ได้แนบไว้ในหนังสือเชิญ
ประชุมในหน้า 10 ถึงหน้า 21
จากนั้นประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถอื หุ้นซักถาม : ไม่มี
จากนั้นประธานฯ ขอให้ทปี่ ระชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
5 | หน้า

บริษัท ไทยยูเนีย่ น กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
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

ทะเบียนเลขที่ 0107537000891

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้
เห็นด้วย

3,176,588,993 เสียง

ร้อยละ 99.9912

ไม่เห็นด้วย

10,500 เสียง

ร้อยละ 00.0003

งดออกเสียง

268,788 เสียง

ร้อยละ 00.0085

3,176,868,281 เสียง

ร้อยละ 100.0000

รวม

วำระที่ 2 พิจำรณำและรับรองรำยงำนประจำปี 2559 และรับทรำบผลกำรดำเนินงำนของบริษัทในปี 2559
ประธานกรรมการบริหารเป็นผู้รายงานผลการดาเนินงานของบริษทั ดังนี้
ปี 2559 เป็นปีทที่ ้าทายของไทยยูเนี่ยน เนื่องจากราคาวัตถุดบิ ปรับตัวสูงขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ แม้ว่าสภาวะการดาเนินธุรกิจไม่
เอื้ออานวยก็ตาม บริษัทยังสามารถสร้างยอดขายสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ในขณะที่สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
บริษทั มียอดขายในปี 2559 เท่ากับ 134.4 พันล้านบาท หรือ 3.8 พันล้านเหรียญสหรัฐ เติบโตเพิ่มขึน้ ร้อยละ 7.3 จากปีก่อนหน้า
หรือคิดเป็นเติบโตร้อยละ 2.3 ในรูปสกุลเงินเหรียญสหรัฐ ทั้งนี้ ยอดขายมีการเติบโตขึน้ ทั้งจากการเติบโตของธุรกิจหลักของบริษัทและ
การเข้าซื้อกิจการที่เกิดขึ้นระหว่างปี
ในปี 2559 บริษทั มีกาไรสุทธิ 5.3 พันล้านบาท โดยทรงตัวจากปีก่อน แม้ว่าสภาวะราคาวัตถุดิบทีป่ รับตัวสูงขึน้ จะส่งผลต่อการ
ดาเนินงานของบริษทั ในเชิงลบ บริษทั ยังสามารถรักษาระดับกาไรได้จากการควบคุมต้นทุนที่มปี ระสิทธิภาพ และผลกาไรจากการลงทุน
เชิงกลยุทธ์ในธุรกิจร้านอาหารของบริษทั เรด ล็อบสเตอร์ ซีฟู้ด ซึ่งเป็นธุรกิจเครือข่ายร้านอาหารและภัตตาคารอาหารทะเลที่ใหญ่ที่สุด
ในโลกตั้งแต่ไตรมาสที่ 4/2559 หากไม่รวมผลกาไรจากการควบรวมกิจการระหว่างปีแล้ว กระแสเงินสดจากการดาเนินงานในปี 2559
ยังคงเป็นบวก เนื่องจากความสามารถในการทากาไรได้อย่างน่าพอใจ การควบคุมค่าใช้จ่ายในการลงทุนทีเ่ ป็นไปอย่างระมัดระวัง และ
การจัดการเงินทุนหมุนเวียนที่มีประสิทธิภาพ แม้ว่าราคาวัตถุดิบจะอยู่ในภาวะขาขึ้นก็ตาม
สาหรับปัจจัยสาคัญที่ส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานของบริษัทในปี 2559 ได้แก่
1) ราคาปลาทูน่าที่ปรับตัวขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ
ในปี 2559 ราคาวัตถุดิบปลาทูน่าเฉลี่ยอยู่ที่ 1,425 เหรียญสหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 22 จากราคาเฉลี่ยในปี 2558 ราคาวัตถุดิบ
ที่ปรับตัวสูงขึ้นได้ส่งผลกระทบต่ออัตราการทากาไรโดยเฉพาะในธุรกิจแบรนด์ของบริษทั ในตลาดยุโรป ซึ่งไม่สามารถปรับราคาได้ใน
ระยะสั้น
2) ราคาปลาแซลมอนปรับตัวสูงเป็นประวัติการณ์เนื่องจากปัญหาการผลิตในประเทศชิลี
ราคาวัตถุดิบปลาแซลมอนเฉลี่ยอยู่ที่ 63 โครนนอร์เวย์ (NOK) ต่อกิโลกรัม เพิ่มขึ้นร้อยละ 50 จากราคาเฉลี่ยในปีก่อน การปรับ
ขึ้นของราคาส่งผลกระทบต่อธุรกิจปลาแซลมอนโดยเฉพาะธุรกิจเมอร์อลิอันซ์ในประเทศฝรั่งเศสและสหราชอาณาจักร เนื่องจากติด
สัญญาขายระยะยาวซึ่งเป็นลักษณะการดาเนินธุรกิจดังกล่าว
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3) ผลผลิตกุ้งในประเทศที่เพิ่มขึ้น
ผลผลิตกุ้งในประเทศไทยฟื้นตัวต่อเนื่องในระหว่างปี 2559 โดยมีผลผลิตทั้งประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 18 จากปี 2558 เนื่องจาก
เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งสามารถรับมือกับปัญหาการแพร่ระบาดของโรค EMS ได้ดีขึ้น ขณะที่ราคากุ้งเฉลี่ยในปี 2559 กุ้งขนาด 60 ตัวต่อ
กิโลกรัม เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.0 จากปี 2558 เป็น 179 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งเป็นผลจากความต้องการบริโภคกุ้งทั่วโลกยังคงอยู่ในระดับสูง
4) การควบรวมกิจการของธุรกิจใหม่ช่วยผลักดันการเติบโตของบริษัท
ในปี 2559 บริษัทได้เข้าซื้อหุ้นร้อยละ 51 ของ บริษัท รูเก้น ฟิช (Rügen Fisch AG) ผู้นาตลาดอาหารทะเลกระป๋องในประเทศ
เยอรมนี และร้อยละ 80 ของบริษัทเล เพ็ชเชอะรี เดอ เชซ์ นูส์ ซึ่งมีธุรกิจแปรรูปกุ้งล็อบสเตอร์ในประเทศแคนาดา โดยการเข้าซื้อกิจการ
ดังกล่าว ทาให้ยอดขายของกลุ่มธุรกิจอาหารทะเลแปรรูป และกลุ่มธุรกิจอาหารทะเลแช่แข็ง แช่เย็น และสินค้าที่เกี่ยวข้องเติบโตขึ้น
รวมถึง การลงทุนเชิงกลยุทธ์ในบริษัท เรดล็อบสเตอร์ ซีฟู้ด ซึ่งเป็นธุรกิจเครือข่ายร้านอาหารและภัตตาคารอาหารทะเลที่ใหญ่ที่สุดใน
โลกนั้นได้เริ่มสร้างผลกาไรให้กับบริษัทตั้งแต่ไตรมาสที่ 4/2559
5) ค่าเงินที่มคี วามผันผวน
บริษั ท มี ยอดขายกว่าร้อยละ 92 ในรูป เงิน เหรียญสหรัฐ เงิน ยูโร และเงิน ปอนด์ แม้ ว่าค่าเงิน จะมี ค วามผัน ผวนระหว่างปี
เนื่ อ งจากปั จ จั ยความไม่ แ น่ น อนเรื่อ งการเมื อ งในแต่ ล ะประเทศ แต่ บ ริ ษั ท ก็ส ามารถลดผลกระทบจากค่ าเงิ น ที่ ผั น ผวนได้ อ ย่างมี
ประสิทธิภาพ
6) การควบคุมค่าใช้จ่ายในการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ
บริษัทสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานและเริ่มรับรู้สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุนในศูนย์นวัตกรรม Global
Innovation Incubator สาหรับค่ าใช้จ่ายในการขายและบริห ารในปี 2559 มีการเพิ่ มขึ้น เพี ยงร้อยละ 3.2 เมื่อเที ยบกับ ยอดขายที่ มีการ
ปรับตัวเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 7.3
7) ระดับหนี้ทปี่ รับสูงขึ้นจากกิจกรรมการลงทุนของบริษัท
การลงทุนทั้งหมดที่เกิดขึ้นสามารถสร้างกาไรได้ตั้งแต่ปีแรก ขณะเดียวกันก็ทาให้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 1.37
เท่า ณ สิ้นปี 2559 เมื่อเทียบกับ ณ สิ้นปี 2558 ที่ 0.75 เท่า หากแต่ยังต่ากว่าข้อจากัดตามเงื่อนไขการกู้ยืมที่ 2.0 เท่า โดยมูลค่าหนี้สนิ ที่มี
ภาระดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึน้ มาอยู่ที่ 64.9 พันล้านบาท ณ สิ้นปี 2559 สูงขึ้นเมื่อเทียบกับ 36.4 พันล้านบาท ณ สิ้นปี 2558
สาหรับวาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากรายงานดังกล่าวได้จัดทาเรียบร้อยแล้ว และนาเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบเท่านัน้
จากนั้นประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถอื หุ้นซักถาม
คุณพัชรินทร์ ชาญเมธา สอบถามว่า “ตามที่บริษัทแจ้งว่าการควบรวมกิจการหลายบริษัทที่เกิดขึน้ ในปี 2559 บริษัทได้นาผล
กาไรบางส่วนมารวมแล้วในไตรมาสที่ 4/2559 นัน้ อยากทราบว่ามีการนากาไรมาทุกบริษัทหรือไม่ และคาดว่าในปี 2560 จะมีรายได้จาก
ในส่วนนี้เพิ่มขึน้ มาอีกกี่เปอร์เซ็นต์ และในปี 2560 บริษัทมีโครงการจะควบรวมกิจการเพิ่มขึน้ อีกหรือไม่”
คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า สาหรับกิจการที่บริษทั ได้ไปควบรวมมาแล้วในสัดส่วนที่มากกว่าร้อยละ
51 ของกิจการนั้นๆ บริษทั ก็จะรับรู้รายได้และกาไรขาดทุนทันทีเมื่อเสร็จสิ้นการควบรวมกิจการ ดังนั้นในปี 2560 ก็ยังคงปฏิบัตติ าม
หลักการเดียวกัน ส่วนที่ได้กล่าวถึงตามที่ผู้ถือหุน้ ถามนั้น หมายถึงการลงทุนในบริษัท เรด ล็อบสเตอร์ ซึ่งบริษัทได้ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 25
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ประกอบกับมีหุ้นกู้แปลงสภาพอีกร้อยละ 24 หลังจากที่เข้าลงทุนในไตรมาสที่ 4/2559 เนื่องจากเป็นการลงทุนที่มีมูลค่าสูงที่สุดในการ
ลงทุนของปีที่ผ่านมา จึงอยากขยายความให้ผู้ถือหุ้นสบายใจว่า เมื่อบริษทั ได้ลงทุนไปแล้ว บริษัทก็ได้รับผลตอบแทนไปในทิศทางทีด่ ี
สาหรับในปี 2560 บริษัทยังไม่มโี ครงการควบรวมกิจการ แต่จะพยายามบริหารจัดการกิจการที่มอี ยู่ให้มีความมั่นคง บริษัทได้
พยายามผลักดันให้ยอดขายมีการเติบโตอยู่ในระดับเลขสองหลัก หรือประมาณร้อยละสิบกว่าขึ้นไป และเนื่องจากในปี 2559 มีผลกาไรที่
ยังไม่ดีมากเท่าทีค่ วร ดังนัน้ ในปี 2560 บริษทั ก็คาดหวังว่า จะทาให้กาไรกลับเข้าสู่ภาวะปกติ และหวังว่าการเติบโตของกาไรจะเป็นการ
เติบโตไปในทิศทางของการเติบโตทางด้านยอดขาย
คุณพัชรินทร์ ชาญเมธา สอบถามว่า “ตามนโยบายของ โดนัลด์ ทรัมป์ มีผลกระทบอย่างไรกับบริษทั TU หรือไม่"
คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า บริษัทได้ตดิ ตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด แต่ในแง่ของธุรกิจอาหารทะเล
ของบริษัท บริษัทก็คาดว่าไม่น่าจะมีผลกระทบในทางลบ ส่วนผลกระทบในทางบวกก็คงมีเรื่องที่บริษัทจะต้องติดตามต่อไป หากว่า
รัฐบาลของสหรัฐอเมริกามีประกาศที่อาจจะมีความเป็นไปได้ทจี่ ะลดภาษีเงินได้นิติบคุ คลสาหรับบริษัทในประเทศ ซึ่งก็จะทาให้บริษทั
ของเราที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาได้รบั ประโยชน์จากการลดภาษีนั้นๆ
คุณพัชรินทร์ ชาญเมธา สอบถามเพิ่มเติมว่า “จากที่ฟังข่าวเมื่อเช้านี้ว่า ขณะนี้รัฐบาลไทยได้ให้หน่วยงานรัฐแก้ไขกฎระเบียบ
การจับสัตว์น้าซึ่งเป็นเรื่องเดิมหลายปีมาแล้วที่รัฐบาลพยายามแก้ไข ไม่ทราบว่ากฎหมายนี้มีผลกระทบอย่างไรต่อบริษัท เนื่องจากดิฉัน
เพิ่งเข้ามาลงทุนใน TU จึงไม่ได้ติดตามเรื่องนี้ตั้งแต่ต้น จึงขอสอบถามเรื่องราวว่าเป็นมาอย่างไร มีผลกระทบขนาดไหน เพื่อที่ว่าจะได้
คาดการณ์การลงทุนได้”
คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า เรื่องการประมงให้ถูกกฎหมาย เป็นเรื่องทีท่ าง EU ได้ติดตามทั้งทาง
ภาครัฐและภาคเอกชนอย่างใกล้ชิด EU ที่ผ่านมาได้ออกใบเหลืองให้ประเทศไทย ซึ่งจากการทางานของรัฐบาลที่ผ่านมาก็มีแนวโน้มไป
ในทิศทางที่ดี และในปัจจุบันก็ยงั ไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วง ภายใน 1-2 เดือนข้างหน้านี้ ทาง EU ก็น่าจะประกาศผลว่า จะคงสถานะ
ใบเหลืองให้กับประเทศไทย หรือปรับขึ้นไปเป็นใบเขียว อย่างไรก็ดี แม้ว่าจะเป็นใบเหลืองก็ไม่มผี ลกระทบในแง่ธุรกิจ เพราะที่ผา่ นมา
บริษทั ก็สามารถดาเนินธุรกิจได้อย่างปกติ
วำระที่ 3 พิจำรณำและอนุมัติงบกำรเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 และรำยงำนของผู้สอบบัญชี
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินสาหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และรายงานของผู้สอบ
บัญชี ตามที่ปรากฏในรายงานประจาปี 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรบั อนุญาตและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้ว
ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้
คุณพัชรินทร์ ชาญเมธา สอบถามว่า “อยากทราบว่า TU ได้รับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนอย่างไรบ้าง เนื่องจากเห็นว่าบาง
บริษัทจะมีปัญหาเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน เช่น บางไตรมาสเป็นบวก บางไตรมาสเป็นลบ ซึ่งมีผลทาให้การคาดการณ์ในราคาหุ้นขึ้นหรือลง
เป็นไปได้ยาก และอยากสอบถามว่าสินค้าของบริษัทเป็นสินค้าตามฤดูกาลหรือไม่”
คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า “ก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีด้วยที่ มาลงทุนถือหุ้นในบริษัท ไทยยู
เนี่ยน เนื่องจากค่าเงินเป็นเรื่องสาคัญของบริษัท ตามที่ได้รายงานไปแล้วนั้นยอดขาย 92% ของบริษัทมาจากต่างประเทศ เพราะฉะนั้น
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ค่าเงิน โดยเฉพาะค่าเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา และรวมถึงค่าเงินปอนด์ เงินยูโร ก็จะมีความสาคัญกับธุรกิจของเรา อย่างไรก็ดี เนื่องจากว่า
เป็นธรรมชาติของธุรกิจที่บริษัทดาเนินงานมาตลอดระยะเวลา 40 ปีที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่า เรามีนโยบายการบริหารการเงินและอัตรา
แลกเปลี่ยนที่ค่อนข้างรัดกุมและเข้มงวด สาหรับปีที่ผ่านมา บริษัทมีผลกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่มากก็น้อย รวมถึงในปีที่แล้ว ก็
เช่นเดียวกันเป็นปีที่บริษัทมีผลการดาเนินงานจากการบริหารจัดการกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนได้อย่างดีทีเดียว ส่วนเรื่องการเป็นสินค้า
ตามฤดูกาลนั้น เนื่องจากธุรกิจของบริษัทได้มีการขยายไปค่อนข้างกว้างมากขึ้น ฤดูกาลของสินค้าของประเทศไทยจะอยู่ในช่วงไตรมาส
ที่ 1 และไตรมาสที่ 4 ในขณะที่ธุรกิจแบรนด์ในต่างประเทศนั้น ไตรมาสที่สาคัญจะอยู่ช่วงไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 3 เพราะฉะนั้นจึง
คิดว่า ณ ปัจจุบัน เรื่องสินค้าตามฤดูกาลของกลุ่มบริษัทค่อนข้างมีความสมดุลดีพอสมควร
คุณสุเชษฐ สิทธิชัยเกษม สอบถามว่า “เมื่อได้เห็นธุรกิจของบริษัทแล้วก็มีความเป็นห่วงอยู่ไม่น้อยเกี่ยวกับการไปลงทุนที่ยุโรป
ส่วนที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่ เพราะค่าเงินดอลล่าร์สหรัฐมีแต่แข็งค่าขึ้น ถึงแม้ว่าประธานาธิบดีทรัมป์ยงั ไม่ทาอะไรก็
ตาม เพราะว่าทั้งเฟดเอง และเอฟโอเอ็มซี ก็คงต้องขึ้นดอกเบี้ย ดังนั้นเงินดอลล่าร์สหรัฐก็จะแข็งค่าขึ้น ในขณะที่ทางยุโรปมีค่าเงินอยู่
หลายสกุล หลังจากที่บริเตนออกไปแล้ว ก็น่าเป็นห่วงการเมืองของยุโรปว่า EU จะรักษาอยู่ได้หรือไม่ หากเกิดอะไรขึน้ มา เงินยุโรป
จะต้องผันผวนแน่ อีกทั้งปีนี้จะมีการเลือกตั้งอีกหลายประเทศ ไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศส อิตาลี เยอรมัน และประเทศหลักทั้งหลาย ถ้าหากเกิดมี
ปัญหากับฝ่ายที่เป็นพวกกับประธานาธิบดีทรัมป์ขึ้นมา จึงคิดว่ากระแสตามบริเตนของ EU จะมีมากขึ้น ถ้าถึงตอนนั้น EU จะเป็นอย่างไร
ก็ไม่ทราบ แต่ผลกระทบอย่างหนึง่ คืออัตราแลกเปลี่ยนจะต้องมีขึ้นแน่ จึงอยากทราบว่าบริษัทมีความเห็นว่าอย่างไร
คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ขอขอบคุณสาหรับคาถาม ซึ่งผมต้องเรียนว่า ในปัจจุบันนี้ ธุรกิจมีความผัน
ผวนค่อนข้างมาก ความไม่แน่นอนสูง ในเรื่องของการเมืองเป็นเรื่องที่เราต้องติดตามและให้ความใส่ใจอย่างใกล้ชิด สาหรับการลงทุน
ของบริษัทในภูมิภาคยุโรป เหตุผลหนึง่ ก็คือ ธุรกิจที่เราเข้าไปลงทุนนั้นเป็นเจ้าของแบรนด์สนิ ค้าที่มคี วามเข้มแข็งและส่วนใหญ่เป็น
อันดับหนึ่งในภูมิภาคยุโรป เพราะฉะนั้นในจุดนี้สามารถช่วยในการดาเนินธุรกิจให้มั่นคงมากยิ่งขึ้น แน่นอนว่าในระยะสั้น อาจมี
ข้อเท็จจริงทีเ่ ห็นว่าค่าเงินในยุโรปและอังกฤษมีการอ่อนตัวลงค่อนข้างมาก อย่างไรก็ดี สิ่งที่ฝ่ายบริหารทาก็คือการปรับราคาสินค้าให้
สอดคล้องกับต้นทุน แต่ก็ถือว่าเป็นความท้าทายเพราะภูมิภาคยุโรปในวันนี้ก็ไม่ได้เข้มแข็งมากในแง่ของกาลังซื้อ แต่อย่างไรก็ดี จากการ
ที่บริษัทมีการขยายธุรกิจอย่างกว้างขวาง ถือเป็นการกระจายความเสี่ยง แต่ในขณะเดียวกัน การที่มธี ุรกิจในหลายๆ ที่ เมื่อเกิดเหตุการณ์
อะไรก็ตาม ก็จะรู้สึกถึงผลกระทบได้ค่อนข้างชัดเจน แต่ขณะเดียวกันก็ไม่อยากให้ผู้ถือหุ้นเป็นห่วงมากเกินไป ทางบริษทั คงมองว่า
ปัญหาปัน่ ป่วนในยุโรปก็อาจสร้างโอกาสให้กับธุรกิจของบริษัท ถ้าทุกท่านได้ติดตามผลการดาเนินงานของบริษทั ในช่วง 20-30 ปีทผี่ ่าน
มา ก็จะเห็นว่า ทุกครั้งทีเ่ กิดวิกฤตก็มักจะเป็นโอกาสสาหรับบริษัทเสมอ โดยเฉพาะในธุรกิจที่เราดาเนินการอยู่ บริษทั มีความเป็นผู้นา
และมีขนาดที่ใหญ่ที่สุดเมื่อเทียบกับคู่แข่ง ในด้านสถานะการเงินก็มีความเข้มแข็ง รวมถึงการบริหารจัดการที่มีวินัยในการดูแลอย่าง
ใกล้ชิด จึงขอเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ณ ปัจจุบัน ยังไม่มีความน่าเป็นห่วงอย่างใดในด้านพื้นฐานธุรกิจ สิ่งที่เป็นความท้าทายของ
ผู้บริหารวันนี้คงจะเป็นเรื่องการสร้างการเติบโตของธุรกิจให้ได้อย่างต่อเนื่อง เพราะเมื่อมองไปทุกตลาดทั่วทุกภูมิภาคก็จะเห็นบรรยากาศ
และกาลังซื้อในแต่ละประเทศที่ออ่ นตัวลง ในขณะทีบ่ ริษัทมีความเชื่อมั่นว่าบริษทั ยังสามารถจัดการได้ดีทั้งในด้านพืน้ ฐานของธุรกิจและ
ความสามารถของการแข่งขัน
คุณปิยวรรณ ตราลักษมี อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า “ตามที่บริษัทได้แจ้งไว้ว่าบริษทั มี
ยอดขาย 134,375 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อนที่มียอดขาย 125,183 ล้านบาท หรือเติบโตขึ้นร้อยละ 7.3 นั้น อยากทราบว่า Live for Life
ของบริษัทเติบโตขึน้ กี่เปอร์เซ็นต์ และ New Products มาจากธุรกิจใด คิดเป็นสัดส่วนกี่เปอร์เซ็นต์
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คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ยอดขายที่เติบโตขึ้นร้อยละ 7.3 ส่วนใหญ่เกิดจากการที่บริษัทไปลงทุน
ควบรวมกิจการ (M&A) ที่ผ่านมา ถ้าไม่รวมส่วนนี้แล้ว จะเห็นว่ารายได้จากธุรกิจหลักของบริษทั ก็ลดลงในปีที่ผ่านมา แต่เป็นตัวเลขไม่
มากนัก สาหรับ New Products คือ Global food service, New Emerging Market และ Marine Ingredient
จากนั้น ประธานฯ ขอให้ทปี่ ระชุมลงมติอนุมัติงบการเงินดังกล่าว
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบการเงินสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้
เห็นด้วย

3,175,125,998 เสียง

ร้อยละ 99.9407

ไม่เห็นด้วย

100 เสียง

ร้อยละ 00.0000

งดออกเสียง

1,882,868 เสียง

ร้อยละ 00.0593

3,177,008,966 เสียง

ร้อยละ 100.0000

รวม

วำระที่ 4 พิจำรณำและอนุมตั ิกำรจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลกำรดำเนินงำนประจำปี 2559
ประธานฯ ได้เสนอต่อทีป่ ระชุมว่า งบการเงินสาหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ทีไ่ ด้รับการตรวจสอบแล้วของ
บริษทั ปรากฏว่า บริษทั และบริษทั ย่อยมีกาไรสุทธิประจาปีเท่ากับ 5,254.43 ล้านบาท จึงขอจัดสรรเป็นเงินปันผลเป็นจานวนเงิน
3,006,243,762.48 บาท คิดเป็นร้อยละ 57.21 ของกาไรสุทธิจากผลการดาเนินงานประจาปี 2559 แต่เนื่องจากมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการ
ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559 ได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นจานวนเงิน 1,526,980,958.72 บาท หรือในอัตรา
0.32 บาทต่อหุน้ โดยจ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2559 ดังนัน้ การจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้ จะคงเหลือเท่ากับ 1,479,262,803.76 บาท
หรือในอัตรา 0.31 บาทต่อหุ้น สาหรับทุนจดทะเบียนและชาระแล้ว จานวน 4,771,815,496 หุน้
โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้
รำยละเอียดกำรจ่ำยเงินปันผล
1. กาไรสุทธิ (ล้านบาท)

ปี 2556

ปี 2557

2,852.83

5,091.58

1,147,593,829

1,192,953,874

ปี 2558

ปี 2559

5,302.47

5,254.43

4,771,815,496

4,771,815,496

4,771,815,496

1.49

0.55

0.63

0.63

3.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท:หุ้น)

0.60

0.30

0.32

0.32

3.2 เงินปันผลประจาปี (บาท:หุ้น)

0.89

0.25

0.31

0.31

1,709.91

2,570.07

3,006.24

3,006.24

59.94

50.48

56.70

57.21

2. จานวนหุน้ ณ 31 ธันวาคม
2.1 มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ 1 บาท
2.2 มูลค่าที่ตราไว้ 0.25 บาท
3. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท:หุ้น)

4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)
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การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายของบริษัทที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอั ตราไม่ต่ากว่าร้อยละ 50 ของ
กาไรสุทธิในแต่ละปี และตั้งแต่ปี 2545 เป็นต้นมา บริษัทมีนโยบายจะแบ่งจ่ายเงินปันผล 2 ครั้งต่อปี ดังนั้นอัตราการจ่ายเงินปันผลจากผล
การดาเนินงานในปี 2559 ซึ่งเท่ากับ 57.21% จึงถือว่าเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลตามปกติของบริษัท
ทั้งนี้ ขอให้นายทะเบียนคือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เป็นผู้ดาเนินการ โดยกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มี
สิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 8 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 9 มีนาคม 2560 ซึ่งเงินปันผลจานวน 0.16 บาทต่อหุ้น มาจากกาไรส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน จึง
ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ดังนั้นผู้ถือหุ้นไม่สามารถขอเครดิตภาษีได้ และเงินปันผลจานวน 0.15 บาทต่อหุ้น มาจากกาไรส่วนที่
ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งต้องเสียภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 10% คิดเป็นเงิน 0.015 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลที่ได้รับสุทธิ
0.295 บาทต่อหุ้น กาหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสที่ 20 เมษายน 2560
ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้
คุณพัชรินทร์ ชาญเมธา สอบถามว่า “จากการดูข้อมูลใน SET Trade เห็นว่ากาไรสุทธิปีนี้ของบริษทั ลดลง ทาให้ผู้ถือหุน้ ได้เงิน
ปันผลลดลงใช่หรือไม่”
คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า การจ่ายเงินปันผลต่อหุ้นของปีนี้กับปีก่อนหน้านี้เท่ากัน คือ บริษัทจ่ายเงิน
ปันผลเท่ากับ 0.63 บาทต่อหุน้ โดยที่กาไรสุทธิของทั้งสองปีอยู่ในระดับใกล้เคียงกัน
คุณพัชรินทร์ ชาญเมธา สอบถามว่า “ตามที่ได้ดขู ้อมูลจาก SET Trade เห็นว่าราคาวัตถุดิบเพิ่มขึน้ ทาให้ยอดขายลดลง อยาก
ทราบว่าในปี 2560 บริษทั คาดว่าราคาวัตถุดิบจะเป็นอย่างไร”
คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ในปี 2560 บริษทั คาดว่าการทากาไรของบริษัทจะดีขึ้นกว่าเมื่อเทียบกับปี
2559 แม้ว่าราคาวัตถุดิบจะยังอยู่ในระดับสูงก็ตาม เนื่องจากการปรับตัวของบริษทั ให้เข้ากับสถานการณ์วัตถุดิบก็น่าจะทาได้ดีขนึ้
จากนั้นประธานฯ ขอให้ทปี่ ระชุมลงมติอนุมัติการจัดสรรกาไรสุทธิสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2559
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการจัดสรรกาไรสุทธิสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2559 เป็นเงินปันผล ด้วย
คะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย

3,176,402,060 เสียง

ร้อยละ 99.9796

ไม่เห็นด้วย

-- เสียง

--

งดออกเสียง

647,088 เสียง

ร้อยละ 00.0204

3,177,049,148 เสียง

ร้อยละ 100.0000

รวม

วำระที่ 5 พิจำรณำเลือกตั้งกรรมกำร
ประธานฯ ได้ขอให้ ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย ประธานอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้
ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย ประธานอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตาม
บทบัญญัติของพรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกอบกับตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 รวมถึงเพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมา
ภิบาลที่ดี ทางฝ่ายเลขานุการบริษัทได้จัดให้มีการเปิดโอกาสให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี โดยได้นาส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเผยแพร่ต่อผู้ถือหุ้นผ่านทางสื่ออิเล็กโทรนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์
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แห่งประเทศไทย และดาวโหลดไว้ที่ Website ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2559 และกาหนดให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อกรรมการและ
วาระได้จนถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งเมื่อครบกาหนดเวลาแล้ว พบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อกรรมการเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ดังนั้นมีกรรมการจานวน 4 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 12 ท่านจะต้องออกตามวาระ โดยมีรายนามดังต่อไปนี้
1. นายธีรพงศ์ จันศิริ
2. นายชวน ตั้งจันสิริ
3. ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย (กรรมการอิสระ)
4. นายนาถ ลิ่วเจริญ (กรรมการอิสระ)
สาหรับกรรมการทั้ง 4 ท่าน คณะอนุกรรมการสรรหาฯ ได้แจ้งประวัติของแต่ละท่านไว้แล้วในหนังสือเชิญประชุมที่จัดส่งไป
ให้ในหน้า 25 ถึงหน้า 28 และเพื่อความโปร่งใสในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ดร.ธรรมนูญ ได้ขอเชิญกรรมการทัง้ 4 ท่าน(นับรวม
ดร.ธรรมนูญ) ที่ครบกาหนดวาระและมาร่วมประชุมในวันนีอ้ อกจากห้องประชุม และขอเชิญคุณศักดิ์ เกี่ยวการค้า อนุกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผูท้ าหน้าที่แทนในวาระนี้
จากนั้น คุณศักดิ์ เกี่ยวการค้า ได้เรียนให้ที่ประชุมทราบว่า คณะอนุกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาประวัติและประสบการณ์ของ
กรรมการที่ อ อกจากต าแหน่ งตามวาระทั้ ง 4 ท่ านแล้ว เห็ น ว่ามีคุ ณ สมบั ติค รบถ้ วนตามที่ กฎหมายกาหนด มี ความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ในธุรกิจ สามารถที่จะช่วยบริหารกิจการให้มีประสิทธิภาพด้วยความเรียบร้อย ดังนั้น หากให้ดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท
ต่ออีกวาระหนึ่ง จะทาให้การดาเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึงเห็นสมควรให้เสนอชื่อบุคคลทั้ง 4 ท่าน ต่อที่ประชุมสามัญผู้
ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้ งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง อย่างไรก็ตามเพื่อให้เกิดความ
โปร่งใสในการพิจารณา สาหรับกรรมการท่านที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ก็จะไม่ออกเสียงในการเลือกตั้งตนเองเป็นกรรมการและได้ออก
จากห้องประชุมไปด้วยแล้ว
ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้
คุณปิยวรรณ ตราลักษมี อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามเป็นสองประเด็นดังนี้ จุดสาคัญของผู้ที่
ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระในครั้งนี้คือเรื่องใด และจะสามารถเชื่อมโยงไปในทิศทางหรือกลยุทธ์ของบริษัทที่ตั้งไว้ห รือไม่ รวมถึง
เคยมีการหารือเรื่องกรรมการอิสระที่ปฏิบัติหน้าที่เกินกว่า 9 ปีหรือไม่ และในประเด็นการคงไว้ซึ่งความเป็นอิสระ บริษัทมีนโยบายเรื่อง
การกาหนดจานวนระยะเวลาในการดารงตาแหน่งของกรรมการอิสระหรือไม่
ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย กรรมการอิสระ ชี้แจงว่า สาหรับประเด็นเรื่องคัดเลือกบุคลากรกรรมการอิสระนั้น ข้อที่ 1 คือ
ชัดเจนต้องมีความเป็นอิสระจริงๆ ตรงนี้ก็ใช้บทบัญญัติของกฎหมายและข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์คือถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ข้อที่ 2
ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ ซึ่งกรรมการทุกท่านที่อยู่ในวันนี้ก็มีประสบการณ์จากภายนอก 10-20 ปี ข้อที่ 3 ที่สาคัญที่สุดก็คือ
จากความเป็ น อิ ส ระและมี ค วามเชี่ ย วชาญนั้ น ต้ อ งเข้ ามาช่ วยพิ จ ารณาในระเบี ย บวาระเพื่ อ พิ จ ารณาของฝ่ ายจั ด การที่ น าเสนอต่ อ
คณะกรรมการ และทุกครั้งที่มีการประชุมได้มีการซักประเด็นทั้งในเชิงกว้างและในเชิงลึก กว่าจะให้คณะกรรมการพิจารณาในแต่ละ
เรื่อง กรรมการอิสระค่อนข้างมี บ ทบาทสาคั ญ ส่ วนในประเด็ นที่ 2 เกี่ยวกับ เรื่อ ง 9 ปี นั้น ยังเป็น เพียงแนวทางปฏิ บั ติ ยังไม่ได้เป็ น
ข้อบัญญัติของกฎหมาย
จากนั้นประธานฯ ขอให้ทปี่ ระชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการ โดยพิจารณาแยกเป็นแต่ละท่าน ดังนี้
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1. ขอให้ผู้ถือหุน้ ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง นายธีรพงศ์ จันศิริ กลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งจานวนหุน้ ที่ใช้ในการออกเสียง
ลงคะแนนให้ นายธีรพงศ์ จันศิริ ดารงตาแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง เท่ากับ จานวนหุ้นทีม่ าประชุมทั้งสิ้นหักออกด้วยจานวนหุ้น
ของนายธีรพงศ์ จันศิริ จานวน 378,487,772 หุน้ ซึ่งคงเหลือเท่ากับ 2,798,607,048 หุน้
โดยผู้ถือหุน้ ออกเสียงลงมติให้ นายธีรพงศ์ จันศิริ เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งดังนี้
เห็นด้วย

2,538,754,152 เสียง

ร้อยละ 90.7149

ไม่เห็นด้วย

259,651,608 เสียง

ร้อยละ 09.2779

งดออกเสียง

201,288 เสียง

ร้อยละ 00.0072

2,798,607,048 เสียง

ร้อยละ 100.0000

รวม

2. ขอให้ผู้ถือหุน้ ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง นายชวน ตั้งจันสิริ กลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งจานวนหุน้ ที่ใช้ในการออกเสียง
ลงคะแนนให้ นายชวน ตั้งจันสิริ ดารงตาแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่งเท่ากับ จานวนหุน้ ที่มาประชุมทั้งสิ้นหักออกด้วยจานวนหุ้นของ
นายชวน ตั้งจันสิริ จานวน 38,668,000 หุ้น ซึ่งคงเหลือเท่ากับ 3,138,426,820 หุน้
โดยผู้ถือหุน้ ออกเสียงลงมติให้ นายชวน ตั้งจันสิริ เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งดังนี้
เห็นด้วย

2,806,355,422 เสียง

ร้อยละ 89.4192

ไม่เห็นด้วย

331,870,610 เสียง

ร้อยละ 10.5744

งดออกเสียง

200,788 เสียง

ร้อยละ 00.0064

3,138,426,820 เสียง

ร้อยละ 100.0000

รวม

3. ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย กลับเข้ามาเป็นกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง ซึ่งจานวนหุน้ ที่ใช้ใน
การออกเสียงลงคะแนนให้ ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย ดารงตาแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึง่ เท่ากับ จานวนหุน้ ที่มาประชุมทั้งสิน้ หัก
ออกด้วยจานวนหุ้นของ ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย จานวน - หุ้น ซึ่งคงเหลือเท่ากับ 3,177,094,820 หุ้น
โดยผู้ถือหุน้ ออกเสียงลงมติให้ ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งดังนี้
เห็นด้วย

2,834,553,851 เสียง

ร้อยละ 89.2184

ไม่เห็นด้วย

342,029,981 เสียง

ร้อยละ 10.7655

งดออกเสียง

510,988 เสียง

ร้อยละ 00.0161

3,177,094,820 เสียง

ร้อยละ 100.0000

รวม

4. ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง นายนาถ ลิ่วเจริญ กลับเข้ามาเป็นกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง ซึ่งจานวนหุ้นที่ใช้ในการออก
เสียงลงคะแนนให้ นายนาถ ลิ่วเจริญ ดารงตาแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่งเท่ากับ จานวนหุ้นที่มาประชุมทั้งสิ้นหักออกด้วยจานวนหุ้น
ของนายนาถ ลิ่วเจริญ จานวน - หุ้น ซึ่งคงเหลือเท่ากับ 3,177,094,820 หุน้
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โดยผู้ถือหุน้ ออกเสียงลงมติให้ นายนาถ ลิ่วเจริญ เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งดังนี้
เห็นด้วย

2,853,269,351 เสียง

ร้อยละ 89.8075

ไม่เห็นด้วย

323,776,381 เสียง

ร้อยละ 10.1910

งดออกเสียง

49,088 เสียง

ร้อยละ 00.0015

3,177,094,820 เสียง

ร้อยละ 100.0000

รวม

ดังนั้น ทีป่ ระชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการตามทีเ่ สนอมาด้วยคะแนนเสียงข้างมาก กรรมการของบริษัทจึงมีรายนามดังนี้
1. นายไกรสร

จันศิริ

2. นายเชง

นิรุตตินานนท์

3. นายชวน

ตั้งจันสิริ

4. นายธีรพงศ์

จันศิริ

5. นายฤทธิรงค์

บุญมีโชติ

6. นายคิโยทากะ

คิคูชิ

7. นายชาน

ชู ชง

8. นายราวินเดอร์ สิงห์ เกรเวล ซาบจิตต์ เอส
9. นายศักดิ์

เกี่ยวการค้า

กรรมการอิสระ

10. ดร.ธรรมนูญ

อานันโทไทย

กรรมการอิสระ

11. นายกีรติ

อัสสกุล

กรรมการอิสระ

12. นายนาถ

ลิ่วเจริญ

กรรมการอิสระ

วำระที่ 6 พิจำรณำกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรประจำปี 2560 และโบนัสกรรมกำรจำกผลกำรดำเนินงำนประจำปี 2559
ประธานฯ ได้ขอให้ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย ประธานอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้
ดร.ธรรมนู ญ อานั น โทไทย ประธานอนุ ก รรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่ า ตอบแทน ชี้ แ จงต่ อ ที่ ป ระชุ ม ว่ า ตามที่
คณะอนุ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้เสนอคณะกรรมการในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 21
กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจาปี 2560 โดยคานึงถึงความรับผิดชอบและการปฎิบัติ
หน้าที่ของคณะกรรมการ และเปรียบเทียบจากการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเฉลี่ยจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมทั้งพิจารณาจาก
ผลการดาเนินงานของบริษัท เสนอให้
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1) ค่าตอบแทนทีเ่ ป็นตัวเงินแก่กรรมการและกรรมการชุดย่อยประจาปี 2560 เท่าเดิม ซึ่งสรุปได้ดังนี้

คณะกรรมการบริษทั
- ประธานกรรมการ
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
- กรรมการอิสระ
คณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธาน (มาจากกรรมการอิสระ)
- กรรมการอิสระ
อนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- ประธาน (มาจากกรรมการอิสระ)
- กรรมการ (มาจากกรรมการอิสระ)
อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
- ประธาน (มาจากกรรมการอิสระ)
- กรรมการ (มาจากกรรมการอิสระ)
- กรรมการบริหาร

ค่าตอบแทน
รายเดือน

ค่าเบี้ยประชุม
ต่อครั้ง

ค่าตอบแทนรายปี
เม.ย 2560 – มี.ค. 2561

50,000.00
25,000.00
25,000.00
25,000.00

30,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00

50,000,00
25,000.00

-

-

-

240,000.00
120,000.00

-

-

240,000.00
120,000.00
80,000.00

2) วงเงินประกันคุ้มครองสุขภาพไม่เกิน 700,000 บาทต่อปีเฉพาะกรรมการที่มีอายุใม่เกิน 70 ปี และมีถนิ่ พานักในประเทศไทย
3) โบนัสกรรมการจากผลการดาเนินงานประจาปี 2559 มีหลักเกณฑ์ดังนี้ ให้จ่ายโบนัสกรรมการทั้งคณะในอัตราร้อยละ 0.5 ของเงิน
ปันผลของบริษทั ซึ่งเท่ากับ 15 ล้านบาท โดยกาหนดให้โบนัสกรรมการสาหรับประธานกรรมการเป็น 2 เท่าของโบนัสทีจ่ ่ายให้กรรมการ
และกาหนดจ่ายโบนัสกรรมการในวันที่ 21 เมษายน 2560
นอกจากนี้เพื่อความสะดวกในการโอนเงินไปยังต่างประเทศให้กบั กรรมการชาวต่างชาติทั้ง 2 ท่าน จึงขอให้จ่ายค่าตอบแทน
กรรมการรายเดือนๆ ละ 25,000 บาทและค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งทีเ่ ข้าร่วมประชุมรวมกันเป็นรายปี
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัตคิ ่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2560 ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสองในสามของจานวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย

2,259,678,957 เสียง

ร้อยละ 97.8806

ไม่เห็นด้วย

48,911,343 เสียง

ร้อยละ 02.1187

งดออกเสียง

16,288 เสียง

ร้อยละ 00.0007

2,308,606,588 เสียง

ร้อยละ 100.0000

รวม
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วำระที่ 7 พิจำรณำแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่ำสอบบัญชีประจำปี 2560
ประธานฯ ได้ขอให้คุณศักดิ์ เกี่ยวการค้า ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้
คุณศักดิ์ เกี่ยวการค้า ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้เรียนให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษทั มหาชนจากัด พ.ศ.
2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษทั ข้อ 36 กาหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชี
ของบริษัทประจาปี 2560 คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วขอเสนอ บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด (PWC) เป็นผูส้ อบ
บัญชีของบริษทั เนื่องจาก PWC มีผลการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบอยู่ในระดับที่น่าพอใจ โดย PWC มีเครือข่ายครอบคลุมในหลาย
ประเทศและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล จึงนาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชี
สาหรับปี 2560 ดังนี้
2559
ผู้สอบบัญชีรบั อนุญาต

บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส
จากัด

2560
บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส
จากัด

- นายสมชาย จิณโณวาท
- นายสมชาย จิณโณวาท
ผู้สอบบัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน 3271 หรือ
ผู้สอบบัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน 3271 หรือ
- นายวิเชียร กิ่งมนตรี
- นายวิเชียร กิ่งมนตรี
ผู้สอบบัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน 3977 หรือ
ผู้สอบบัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน 3977 หรือ
- นายพงทวี รัตนะโกเศศ
- นายพงทวี รัตนะโกเศศ
ผู้สอบบัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน 7795 หรือ
ผู้สอบบัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน 7795 หรือ
- นายประสิทธิ์ เยื่องศรีกุล
ผู้สอบบัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน 4174

- นายประสิทธิ์ เยื่องศรีกุล
ผู้สอบบัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน 4174

ค่าสอบบัญชีสาหรับงบ
ประจาปี 2560

1,575,000 บาท
(เพิ่มขึ้น 49,000 บาทจากปี 2558)

1,653,750 บาท
(เพิ่มขึ้น 78,750 บาทจากปี 2559)

ค่าสอบทานสาหรับงบการเงิน
รายไตรมาสรวม 3 ไตรมาส

875,000 บาท
(เพิ่มขึ้น 30,000 บาทจากปี 2558)

918,750 บาท
(เพิ่มขึ้น 43,750 บาทจากปี 2559)

ค่าตรวจสอบบัญชีตามบัตร
ส่งเสริมการลงทุน

85,000 บาท
(เพิ่มขึ้น 5,000 บาทจากปี 2558)

90,000 บาท
(เพิ่มขึ้น 5,000 บาทจากปี 2559)

อย่างไรก็ตามคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากผลงานประกอบกับเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีกับบริษทั อื่นแล้ว เห็นว่า ค่า
สอบบัญชียังคงอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม รวมถึงผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษทั บริษัทย่อย
ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบ
การเงินของบริษัท
ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้
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คุณพัชรินทร์ ชาญเมธา สอบถามว่า “ในเรื่องของค่าตรวจสอบบัญชีตามบัตรส่งเสริมการลงทุนที่เพิม่ ขึ้น 5,000 บาท ช่วยอธิบาย
ด้วยว่ามีสาเหตุมาจากอะไร”
คุณสมชาย จิณโณวาท ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก Pwc ชี้แจงว่า การเพิ่มค่าตรวจสอบบัญชีตามบัตรส่งเสริมการลงทุนเป็น
จานวน 5,000 บาท คิดเป็นการปรับขึ้นเพียงร้อยละ 5 ซึ่งปรับตามภาวะเศรษฐกิจ เนื่องจากในทุกปีบริษทั ต้องขึ้นเงินเดือนให้กับพนักงาน
ซึ่งในความเป็นจริงมีการปรับขึ้นมากกว่านี้
คุณพัชรินทร์ ชาญเมธา ให้ความเห็นต่อว่า “หากผู้สอบบัญชีตอบแบบนี้ ทางผู้ถือหุ้นคงไม่อนุมัติสาหรับวาระนี้ เพราะถ้าผู้สอบ
บัญชีมาปรับเงินเดือนของพนักงานจากค่าตรวจสอบบัญชี ซึ่งเห็นแล้วว่าการตรวจสอบบัญชีตามบัตรส่งเสริมการลงทุน ก็ไม่น่ามีความ
ยุ่งยากเพิ่มขึ้นแต่อย่างใดในเมื่อทางผู้สอบบัญชีมีการปรับค่าสอบบัญชีของงบการเงินไปแล้ว อีกทั้งในปีที่ผ่านมากาไรสุทธิของบริษัทก็
ลดลงอีกด้วย”
คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ต้องยอมรับว่า Pwc เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีชั้นนาและมีเครือข่ายทั่วโลก
ทางบริษัทได้พิจารณาอย่างเหมาะสมแล้วในเรื่องของค่าตรวจสอบบัญชี ขณะเดียวกันคณะกรรมการตรวจสอบก็ได้มีการพิจารณาและ
ต่อรองอย่างเต็มที่แล้ว ดังนั้นขอยืนยันให้ผู้ถือหุ้นสบายใจได้ว่าบริษัทมีการพิจารณาเป็นอย่างดี ส่วนจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการหรือไม่
คงเป็นไปไม่ได้เพราะไม่ว่าบริษัทจะกาไรมากขึ้นหรือลดลง ทาง Pwc ก็ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท ทาง Pwc เพียงทาหน้าที่แทนผู้ถือ
หุ้นในการตรวจสอบบัญชีเพื่อให้เกิดความถูกต้องและความโปร่งใส อีกทั้งเงินจานวน 5,000 บาทก็ไม่ได้มากนัก
คุณสมชาย จิณโณวาท ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก Pwc ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บัตรส่งเสริมการลงทุน(BOI) เป็นความรับผิดชอบของ
ผู้สอบบัญชีกับ BOI เพราะหากว่าบริษัทไม่ได้รับรายงานการตรวจสอบ BOI จากผู้สอบบัญชี ทางบริษทั ก็จะไม่ได้รบั ยกเว้นภาษี ดังนั้น
ต้องมองว่าความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีก็มากกว่าค่าตรวจสอบบัญชี และเมื่อเทียบกับภาษีที่บริษัทจะได้รบั จาก BOI แล้วด้วย เพราะ
ถ้ามีอะไรผิดพลาด ทาง BOI จะต้องมาสอบถามทางผู้สอบบัญชีว่าได้ตรวจสอบไปตามเงื่อนไขของ BOI หรือไม่ จึงเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่
ต้องคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม
คุณเสาวลักษณ์ จิรายุสโยธิน สอบถามว่า “การปรับขึ้นของค่าตรวจสอบบัญชีเป็นการปรับตามวาระใช่หรือไม่ ไม่เกี่ยวกับทีม่ ี
การควบรวมกิจการในปีที่ผ่านมา”
คุณสมชาย จิณโณวาท ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก Pwc ชี้แจงว่า การปรับขึ้นของค่าตรวจสอบบัญชีเป็นการดูจากภาพรวม และ
พิจารณาตามที่ท่านประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ชี้แจงแล้ว กรณีที่มีการควบรวมกิจการในอนาคตก็ต้องพิจารณาอีกครั้ง แล้วแต่ว่ารายการ
นั้นต้องใช้เวลาเพิ่มขึ้นหรือมีรายการพิเศษเพิ่มเติมหรือไม่
จากนั้นประธานฯ ขอให้ทปี่ ระชุมลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชี
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้
เห็นด้วย

2,800,677,803 เสียง

ร้อยละ 88.1496

ไม่เห็นด้วย

376,495,264 เสียง

ร้อยละ 11.8500

งดออกเสียง

13,288 เสียง

ร้อยละ 0.0004

3,177,186,355 เสียง

ร้อยละ 100.0000

รวม
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วำระที่ 8 พิจำรณำเรื่องอื่นๆ (ถ้ำมี)
ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้
คุณพัชรินทร์ ชาญเมธา สอบถามว่า “ตามที่บริษทั มีหุ้นกู้อยู่ถึงหกหมื่นกว่าล้านบาทในรูปหลายสกุลเงิน ไม่ทราบว่าจะมีปัญหา
เรื่องอัตราแลกเปลี่ยนหรือไม่หากถึงเวลาชาระเงินคืน และในปี 2560 บริษทั ได้เตรียมงบประมาณในการไปควบรวมกิจการ(M&A) อีก
เท่าใด และจะมีผลให้บริษทั มีหนุ้ กู้เพิ่มขึ้นอีกเท่าใด เพราะตอนนีค้ า่ PE ratio เป็น 1.3 เท่าแล้ว
คุณยงยุทธ เสธฐวิวรรณ์ ชี้แจงว่า ในความจริงแล้วคาว่าหุ้นกู้ในความหมายนี้ก็คือเงินกู้ทั้งหมดของบริษทั ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นเงินกู้
ระยะสั้นถูกนามาใช้หมุนเวียนในธุรกิจ อีกส่วนเป็นเงินกู้ระยะยาว โดยมีสัดส่วนเป็นระยะสั้นประมาณ 1 ใน 3 และระยะยาวเท่ากับ 2 ใน
3 ซึ่งเกือบทัง้ หมดเป็นไทยบาท เหตุผลหลักของเงินกูค้ ือเพื่อนาเงินมาให้บริษทั ย่อยในต่างประเทศกู้ยืมเป็นสกุลดอลล่าร์สหรัฐหรือเป็น
เงินยูโร ซึ่งจากนโยบายการบริหารอัตราแลกเปลี่ยนในส่วนของเงินกู้มีความชัดเจน เพราะหากมีความเสี่ยงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนเมื่อใด
บริษทั จะปิดความเสี่ยงทั้งหมดตัง้ แต่วันแรกที่เกิดขึ้น เพราะฉะนั้นก็จะไม่มีความเสี่ยงในเวลาที่รับเงินคืนกลับมา
คุณพัชรินทร์ ชาญเมธา สอบถามเพิ่มเติมว่า “ในงบการเงินหน้า 252 มีรายงานไว้ว่าเป็นหนี้สกุลเงินดอลล่าร์และเงินยูโร จึง
สงสัยว่าทาไมเป็นเงินสกุลต่างประเทศ ในขณะที่แจ้งว่าบริษทั ได้กู้เป็นเงินบาทและให้กู้เป็นเงินสกุลต่างประเทศ”
คุณยงยุทธ เสธฐวิวรรณ์ ชี้แจงว่า โดยนโยบายของบริษัท ไทยยูเนี่ยนได้จดั ตั้ง Treasury center ซึ่งหมายถึง ในส่วนของเงินกู้
ทั้งหมดจะถูกกู้ในประเทศไทย เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในประเทศไทยถูกกว่าการกู้ยืมในต่างประเทศ จากนัน้ บริษัทจึงค่อยส่งเงิน
บางส่วนไปให้บริษัทย่อยทีอ่ ยู่ในต่างประเทศซึ่งมีความจาเป็นต้องใช้เงิน
คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงเพิ่มเติมว่า สาหรับปี 2560 การควบรวมกิจการไม่ใช่ Priority ของบริษทั
ยกเว้นที่น่าสนใจจริงๆ เพราะฉะนั้น บริษัทจะเน้นการดาเนินธุรกิจที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด
คุณอัญชลี พิพัฒนวัฒนากุล สอบถามว่า “จากนโยบายของบริษัทเกี่ยวกับความยั่งยืน เพื่อที่จะดาเนินธุรกิจตามหลักสากล โดยที่
บริษัทมีนโยบาย SEA CHANGE แล้วนั้น บริษัทมีส่วนเกี่ยวข้องกับการขนถ่ายสินค้า ทางทะเลตามที่กรมประมงมีการออกข้อกาหนด
ใหม่ๆ หรือไม่อย่างไร รวมถึงบริษัท เนสท์เล่ และบริษัท มาร์ส ซึ่งเป็นลูกค้ารายสาคัญของบริษัทก็ได้ประกาศยุติการรับสินค้าที่เกี่ยวข้อง
กับการขนถ่ายสินค้าทางทะเลแล้วนั้น จะมีผลกระทบกับบริษัทอย่างไร และบริษัทมีแผนหรือการตอบรับหรือการรับมือกับวิกฤตการณ์นี้
อย่างไร
คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ในเรื่องของความยั่งยืนถือเป็นหนึง่ ในกลยุทธ์การดาเนินธุรกิจซึ่งบริษัทให้
ความสาคัญมานานหลายปีแล้ว บริษัทได้รับการยอมรับในอุตสาหกรรมในเรื่องความเป็นผู้นาในการดาเนินการเกี่ ยวกับความยั่งยืน และ
ในวันนี้ บริษัทได้ใช้ความยั่งยืนเป็นตัวเสริมความสามารถในการแข่งขัน บริษัทมีนโยบายที่ชัดเจนเรื่องการไม่รับซื้อวัตถุดิบที่มีการขน
ถ่ายกลางทะเล ตลอดจนมี Code of Conduct ในเรื่องของการดูแลแรงงาน และทุกบริษัทที่จะทาการค้ากับบริษัทจะต้องเซ็น ต์เอกสารใน
เรื่อง Code of Conduct ว่ามีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎของบริษัท ในส่วนของลูกค้าไม่ว่าจะเป็นเนสท์เล่ หรือมาร์ส ก็เป็นบริษัทที่
ทางานร่วมกันอย่างใกล้ชิดอยู่แล้ว จึงไม่ใช่เรื่องน่าเป็นห่วง นอกจากนี้บริษัทต้องการเห็นความเข้มงวดในเรื่องนี้มากขึ้น เพื่อให้บริษัท
อื่นๆ ได้มีวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องเช่นกัน
คุณกษิดิศ ประเสริฐสังข์ สอบถามว่า 1) บริษัทมีแผนที่จะรับมือกับต้นทุนวัตถุดิบในตลาดโลกที่มีแนวโน้มปรับตัวขึ้นอย่างไร
และบริษัทมีความสามารถในการผลักดันต้นทุนไปให้กับผู้บริโภคได้อย่างไร 2) บริษัทเน้นการขยายธุรกิจและความมุ่งมั่นในปีนี้ ไปที่
ตลาดประเทศใด ภูมิภาคใด 3) บริษัทมีแผนที่จะไปทาตลาดในจีนหรือไม่ เนื่องจากบริษัทยังไม่มีแบรนด์เด่นในตลาดจีน และ 4) บริษัทมี
ความคืบหน้าอย่างไรในธุรกิจอาหารเสริมน้ามันปลาที่บริษัทเริ่มทาในยุโรป และจะเริ่มมีผลตอบแทนในปีใด
18 | หน้า

บริษัท ไทยยูเนีย่ น กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
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

ทะเบียนเลขที่ 0107537000891

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ชี้แจงว่า 1) ราคาวัตถุดิบที่สูงขึน้ ไม่ใช่เรื่องใหม่ ความผันผวนขึ้นลงของราคา
วัตถุดิบอยู่ในธุรกิจของบริษทั มาโดยตลอด สิ่งทีบ่ ริษทั จัดการอย่างต่อเนื่องคือการปรับปรุงประสิทธิภาพและการบริหารจัดการวัตถุดิบ
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดูแลในเรื่องของต้นทุนเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ รวมถึงการปรับราคาให้สอดคล้องกับต้นทุนทีเ่ กิดขึน้ 2) บริษัท
มุ่งเน้นในทุกๆ ภูมิภาค เพราะบริษัทมีธุรกิจในทุกภูมิภาค 3) บริษทั ได้ทาการ Launch แบรนด์ชื่อ “คิง ออสการ์” ในตลาดจีนเมื่อต้นปีนี้
ซึ่งก็ได้รับการตอบรับอย่างดี โดยเป็นการนาเสนอสินค้าแช่แข็งไม่ว่าจะเป็น ล็อบสเตอร์ กุ้ง แซลมอน และ 4) บริษทั ได้ทาการตั้งโรงงาน
กลั่นน้ามันปลาทีป่ ระเทศเยอรมัน และคาดว่าจะได้รบั ผลผลิตจากโรงงานใหม่ภายในสิ้นปี 2560 นี้ ซึ่งก็จะมีรายได้ตามมาเช่นกัน
คุณภควัต หลิ่มศิริ สอบถามว่า 1) ตามที่บริษทั แจ้งว่าได้ตั้งเป้ายอดขายที่ 4.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ ขณะเดียวกันก็บอกว่าในปีนี้
จะลดการควบรวมกิจการ ซึ่งเห็นได้ว่าทั้งในปี 2558 และ 2559 หากไม่รวมรายได้จากการควบรวมกิจการแล้ว รายได้ของบริษทั ก็ลดลง
จึงอยากทราบว่าเป้าหมายของยอดขายที่ตงั้ ไว้จะได้มาอย่างไร รวมถึงเป้าหมายในปี 2563 ที่ 8 พันล้านเหรียญสหรัฐยังสามารถบรรลุได้
อยู่หรือไม่ 2) ตาม Annual Report หน้า 210 แม้ว่าบริษัทจะได้รับรายได้จากบริษทั เรด ล็อบสเตอร์ ในปี 2559 ซึ่งมาจาก Management fee
และ Prefer Dividend แต่เห็นว่า เรด ล็อบสเตอร์ ยังมีผลขาดทุนอยู่ จึงอยากทราบว่าจะสามารถฟื้นตัวได้เมื่อใด 3) อยากทราบ
ความก้าวหน้าของ new initiatives แต่ละตัวว่าเป็นอย่างไรบ้าง
คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า 1) บริษทั ไม่ได้คาดหวังว่าการเติบโตของยอดขายร้อยละ 15 จะมาจากการ
ควบรวมกิจการใหม่ๆ เพราะในปี 2560 นี้ การควบรวมกิจการไม่ได้อยู่ในเป้าหมาย แต่สิ่งทีค่ าดหวังคือการเติบโตควรมาจากธุรกิจหลักที่
มีอยู่ รวมถึงจากธุรกิจที่เข้าลงทุนในช่วงสองปีที่ผ่านมา และจากหน่วยธุรกิจใหม่ของบริษทั ไม่ว่าจะเป็น Global food service, New
Emerging Market, Marine Ingredient รวมถึง Innovation ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่มาช่วยเสริมรายได้ให้เติบโตมากขึน้ 2) บริษทั เป็นเพียงผู้
ถือหุ้นส่วนน้อยร้อยละ 25 ใน เรด ล็อบสเตอร์ บวกกับ Convertible Bonds ซึ่งมีรายได้ที่ได้รบั คือดอกเบี้ย ซึ่งรายได้ทั้งหมดที่ได้จากการ
ลงทุนใน เรด ล็อบสเตอร์ ในวันนี้ก็ถือว่าเป็นผลบวก และให้ผลตอบแทนในแง่ของการลงทุนค่อนข้างดี ในส่วนของผลการดาเนินงาน
ของบริษัท เรด ล็อบสเตอร์ ก็มีการพัฒนาไปในทางที่ดขี ึ้น โดยมีแผนดาเนินการภายใน 3-5 ปี ซึ่งบริษทั ก็มีการติดตามการพัฒนาการ
ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด และ 3) ได้แก่ Marine Ingredient จะได้เห็นผลผลิตจากน้ามันปลาภายในสิน้ ปี 2560 นี้ Global food service อยู่
ระหว่างการ Launch สินค้าเข้าสู่ตลาด ซึ่งปีนี้ตัวเลขคงไม่สูงมากนัก แต่เมื่อเริ่มแล้วก็น่าจะไปในทิศทางที่ดขี ึ้น Emerging Market ก็มาจาก
ตลาดตะวันออกกลาง จีน และ Southeast Asia ถือว่าเป็นการดาเนินการที่ค่อนข้างใหม่ คงจะเห็นตัวเลขดีขนึ้ เรื่อยๆ และสาหรับเป้าหมาย
ในปี 2563 ก็ต้องยอมรับว่าท้าทายและไม่ใช่ง่าย อย่างไรก็ตามผู้บริหารก็ไม่ได้ละเลยในการทีจ่ ะปรับเป้าหมายแต่อย่างใด เพียงแต่อยากรอ
ดูผลตอบแทนในปี 2560 เพราะมีหลายเรื่องทีบ่ ริษัทเพิง่ ดาเนินการ ดังนั้นในปี 2561 ก็อาจจะทบทวนตัวเลขอีกครั้งว่าเป็นอย่างไร
คุณรัตน์ฟ้า วัฒนศิริพงศ์ สอบถามว่า ธุรกิจในประเทศอินเดียที่บริษัทไปลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 40 เป็นอย่างไรบ้าง
คุณฤทธิรงค์ บุญมีโชติ ประธานกรรมการบริหารกลุ่มธุรกิจอาหารแช่แข็งและธุรกิจทีเ่ กี่ยวข้อง ชี้แจงว่า ธุรกิจที่อินเดียเป็นการ
ลงทุนทีค่ ่อนข้างให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าที่คาดคิดไว้มาก บริษัทที่ลงทุนนี้ชื่อว่า “อะแวนติ ฟีด” ดาเนินธุรกิจอาหารกุ้ง เป็นบริษัทในตลาด
หลักทรัพย์ทบี่ อมเบย์ ประเทศอินเดีย ตั้งแต่ปี 2552 โดยลงทุนซือ้ หุ้นอะแวนติ ฟีด ในสัดส่วนร้อยละ 25 ที่ราคา 60 รูปตี ่อหุน้ ปัจจุบัน
ราคาตลาดล่าสุดอยู่ที่ประมาณ 4,000 รูปีต่อหุ้น ทั้งนี้ยอดขายของบริษทั อะแวนติ ฟีด ได้เพิ่มขึน้ จากประมาณ 50-60 ล้านเหรียญสหรัฐ
มาถึงปัจจุบันมียอดขายอยูท่ ี่ 300 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปี นอกจากนี้ในปลายปีที่ผ่านมา บริษัทยังได้ร่วมกับ อะแวนติ ฟีด ก่อตั้งบริษทั
ร่วมทุนขึน้ ใหม่เพื่อดาเนินธุรกิจโฟรเซ่นฟู้ด ชื่อ อะแวนติ โฟรเซ่น โดยมี อะแวนติ ฟีด ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 60 และ TU ถือหุ้นใน
สัดส่วนร้อยละ 40 โดยโรงงานใหม่นี้กาลังใกล้จะเสร็จแล้ว ซึ่งน่าจะเริ่ม Test run ได้ในปลายเดือนเมษายน หลังจากที่โรงงานเสร็จ
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บริษทั คาดว่าจะสร้างรายได้ให้กบั อะแวนติได้อย่างดี และมีการเติบโตพอสมควร ซึ่งอาจมีรายได้ขึ้นไปถึง 400 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปี
ทั้งนี้ บริษัทรับรู้ในส่วนของผลกาไรขาดทุน โดยได้รับเงินปันผลจากการลงทุน
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมอีก จึงขอปิดการประชุม
ปิดการประชุม 15.30 น

........................................ ประธานในทีป่ ระชุม
( นายไกรสร จันศิริ )
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สำเนำงบกำรเงินสำหรับปีบญ
ั ชีสนิ้ สุด วันที่ 31 ธันวำคม 2560 (ฉบับย่อ)
รำยงำนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
ควำมเห็น
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมของบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จากัด (มหาชน) (บริษัท) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) และงบการเงินเฉพาะ
กิจการของบริษัทแสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มบริษัทและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ
ผลการดาเนินงานรวมและผลการดาเนินงานเฉพาะกิจการ กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
งบกำรเงินที่ตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการประกอบด้วย
• งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
• งบกาไรขาดทุนรวมและงบกาไรขาดทุนเฉพาะกิจการสาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
• งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
• งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของเฉพาะกิจการสาหรับปีสิ้นสุดวัน
เดียวกัน
• งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และ
• หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สาคัญข้าพเจ้าได้
เกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของ
ผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัท
และบริษัทตามข้อกาหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการที่กาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่ง
เป็นไปตามข้อกาหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบั ญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า
ข้อมูลอื่น
กรรมการเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจาปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการ และรายงานของผู้สอบบัญชี ที่อยู่ในรายงานนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจาปีภายหลังวันที่ใน
รายงานของผู้สอบบัญชีนี้

21 | หน้า

บริษัท ไทยยูเนีย่ น กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
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

ทะเบียนเลขที่ 0107537000891

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอืน่ และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูล
อื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและพิจารณาว่า ข้อมูล
อื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสาคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า
หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญหรือไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจาปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสาร
เรื่องดังกล่าวกับคณะกรรมการตรวจสอบข้าพเจ้าได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามที่ได้วางแผนไว้ ซึ่งรวมถึงประเด็นที่มีนัยสาคัญที่พบจากการตรวจสอบ และข้อบกพร่องที่มีนัยสาคัญในระบบการควบคุมภายใน ซึ่ง
ข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ควำมรับผิดชอบของกรรมกำรต่องบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
กรรมการมีห น้าที่รับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่กรรมการพิจารณาว่าจาเป็น เพื่อให้สามารถจัดทางบการเงิน
รวมและงบการเงิน เฉพาะกิจการที่ป ราศจากการแสดงข้อมูล ที่ขั ดต่อข้ อเท็ จจริงอั นเป็น สาระสาคัญ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุ จริตหรือ
ข้อผิดพลาด
ในการจัดทางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ กรรมการรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษทั ใน
การดาเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องทีเ่ กี่ยวกับการดาเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับการ
ดาเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่กรรมการมีความตั้งใจทีจ่ ะเลิกกลุ่มบริษัทและบริษทั หรือหยุดดาเนินงาน หรือไม่สามารถดาเนินงานต่อเนื่อง
ต่อไปได้
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าทีช่ ่วยกรรมการในการกากับดูแลกระบวนการในการจัดทารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทั และบริษัท
ควำมรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม
ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของ
ผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูง แต่ไม่ได้เป็นการรับประกัน
ว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญที่มีอยู่ได้เสมอ
ไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระสาคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการ
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการ หรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพและการสังเกต และสงสัยเยี่ยง
ผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง
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• ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยง
เหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่
ไม่ พ บข้ อมู ลที่ ขัดต่ อข้อ เท็ จจริงอั นเป็ นสาระสาคั ญ ซึ่ งเป็น ผลมาจากการทุ จริต จะสูงกว่าความเสี่ ยงที่ เกิดจากข้อผิ ดพลาด
เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดง
ข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
• ท าความเข้ าใจในระบบการควบคุ ม ภายในที่ เกี่ย วข้ อ งกั บ การตรวจสอบ เพื่ อ ออกแบบวิ ธีการตรวจสอบที่ เหมาะสมกั บ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทและ
บริษัท
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่กรรมการใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และการเปิดเผย
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทาขึน้ โดยกรรมการ
• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับการดาเนินงานต่อเนื่องของกรรมการจากหลักฐานการสอบบัญชี
ที่ได้รับ และประเมินว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัย
อย่างมีนัยสาคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดาเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่
แน่นอนที่มีสาระสาคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบ
การเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การที่ เกี่ ย วข้ อ ง หรื อ ถ้ าการเปิ ด เผยดั ง กล่ าวไม่ เพี ย งพอ ความเห็ น ของข้ าพเจ้ าจะ
เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า
อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทและบริษัทต้องหยุดการดาเนินงานต่อเนื่อง
• ประเมินการนาเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่า
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรูปแบบทีท่ าให้มีการนาเสนอข้อมูลโดยถูกต้อง
ตามที่ควรหรือไม่
• ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจ
ภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกาหนดแนวทาง การควบคุมดูแลและการ
ปฏิบตั ิงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่าง ๆ ที่สาคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผน
ไว้ ประเด็นที่มีนัยสาคัญที่พบจากการตรวจสอบ และข้อบกพร่องทีม่ ีนัยสาคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่าง
การตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คารับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกาหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้
สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจ
พิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ
จากเรื่องที่สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสาคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและกาหนดเป็นเรื่องสาคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชี
เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่
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ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทาดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบ
มากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว
บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด

สมชำย จิณโณวำท
ผู้สอบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 3271
กรุงเทพมหานคร
21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
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งบกำไรขำดทุน
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

2560

2559

(หน่วย: พันบาท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560
2559

136,535,157

134,375,112

22,411,609

20,737,423

31,408

10,327

2,198,089

3,117,994

1,256,138

84,346

803,384

414,174

2,150,149

1,247,020

2,134,892

1,644,947

3,437,695
139,972,852

1,341,693
135,716,805

5,136,365
27,547,974

5,177,115
25,914,538

(118,394,553)
(6,488,545)
(6,940,585)
(2)
8,149,167
(2,140,793)
6,008,374
456,329
6,464,703
98,934
6,563,637
(71,409)
6,492,228

(114,448,218)
(6,627,385)
(6,494,247)
(54,960)
8,091,995
(1,571,668)
6,520,327
194,305
6,714,632
(582,529)
6,132,103
(271,953)
5,860,150

(20,308,103)
(770,052)
(1,599,190)
(4,150)
4,866,479
(1,726,945)
3,139,534
3,355,295
(9,087)
3,130,447
3,130,447

(18,771,118)
(677,579)
(1,232,514)
(750,715)
4,482,612
(1,127,317)
3,335,295
3,355,295
8,701
3,363,996
3,363,996

6,020,737
471,491
6,492,228

5,254,432
605,718
5,860,150

3,130,447

3,363,996

1.26

1.10

0.66

0.70

งบกำรเงินรวม
รายได้
รายได้จากการขาย
รายได้อื่น
- เงินปันผลรับ
- กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
- อื่นๆ
รวมรายได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายอื่น
กำไรจำกกำรดำเนินงำน
ต้นทุนทางการเงิน
กาไรก่อนส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและร่วมค้า
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
กำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กำไรสำหรับปีจำกกำรดำเนินงำนต่อเนื่อง
ขาดทุนสาหรับปีจากกการดาเนินงานที่ยกเลิก
กำไรสำหรับปี
กำรแบ่งปันกำไร
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริษัทย่อย
กำไรสำหรับปี
กำไรต่อหุ้น
กาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กาไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

ท่ำนผู้ถือหุ้นหรือผู้ที่สนใจจะพิจำรณำงบกำรเงินฉบับเต็ม สำมำรถดูได้จำกรำยงำนประจำปี 2560 หรือดำวน์โหลดไฟล์จำกเว็บไซต์บริษัท
(www.thaiunion.com) หรือเว็บไซต์ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th)
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รำยละเอียดและประวัตบิ ุคคลที่คณะกรรมกำรเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุน้ เพื่อพิจำรณำเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริษัท

ชื่อ

: นำยไกรสร จันศิริ

ตาแหน่ง
สัญชาติ
อายุ
การศึกษา

:
:
:
:

ประธานกรรมการ
ไทย
83 ปี (เกิดวันที่ 13 พฤษภาคม 2478)
ปริญญาปรัชญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ประเภททั่วไป) สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
วันเดือนปีทเี่ ริ่มเป็นกรรมการ : 17 มีนาคม 2531
จานวนปีที่เป็นกรรมการ TU : 30 ปี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการด้วยกัน
: บิดานายธีรพงศ์ จันศิริ
จานวนหุน้ ที่ถือ
: 231,134,720 หุ้น* คิดเป็นร้อยละ 4.84 ของทุนชาระแล้ว
กรรมการ 174,804,288 หุ้น คู่สมรส 56,330,432 หุน้ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่ม-ี หุ้น
ที่อยู่
: 2999 ถนนริมทางรถไฟสายปากน้า แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
ตาแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษทั จดทะเบียน : ไม่มี
ตาแหน่งงานอืน่ ที่ไม่ใช่บริษทั จดทะเบียน
: 2543-ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั หลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จากัด
(มหาชน)
2516-ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จากัด
2520-ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั รวมไทยอาหารทะเล จากัด
2554-ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั หลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์
จากัด
2524-ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บริษทั สงขลาแคนนิ่ง จากัด (มหาชน)
2515-ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บริษทั ไทยรวมสิน จากัด
2527-ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บริษทั เพนเวน (ไทยแลนด์) จากัด
2531-ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บริษทั ไทยยูเนี่ยน ปร็อปเปอร์ตี้ส์ จากัด
2533-ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บริษทั บางแคคอนโดทาวน์ จากัด
2538-ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บริษทั ไทยยูเนี่ยน กราฟฟิกส์ จากัด
2547-ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บริษทั ไทยฮั้วฮง ดีเวลล็อปเม้นท์ จากัด
2549-ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บริษทั จันศิริพิมพ์แอนด์ย้อม จากัด
2560-ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บริษทั ไทยยูเนี่ยน พร้อพเพอร์ตี้ ดิเวลลอปเม้นท์
จากัด
2531-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั จันศิริเรียลเอสเตท จากัด
2536-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ไวยไทย จากัด
2539-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ไทยยูเนี่ยน นอร์ท อเมริกา จากัด (USA)
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2539-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ไทยยูเนี่ยน ซีฟู้ด จากัด
2540-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ไทร-ยูเนี่ยน ซีฟู้ดส์ จากัด (USA)
2543-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จากัด
2557-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ไทยยูเนี่ยน ไฮเทค เพิร์ล คัลทิเวชัน่ จากัด
ตาแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี
หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษทั
- The Role of Chairman Program (RCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 15/2550
- หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 12 (มีนาคม – กรกฏาคม 2554)
จานวนครัง้ ที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ปี 2560 เท่ากับ 6 ครั้งจาก 6 ครั้ง (100.00%)

ชื่อ

: นำยฤทธิรงค์ บุญมีโชติ

ตาแหน่ง

: ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มธุรกิจอาหารแช่แข็งและธุรกิจที่
เกี่ยวข้อง
สัญชาติ
: ไทย
อายุ
: 56 ปี (เกิดวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2505)
การศึกษา
: ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
วันเดือนปีทเี่ ริ่มเป็นกรรมการ : 5 มกราคม 2541
จานวนปีที่เป็นกรรมการ TU : 20 ปี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการด้วยกัน
: ไม่มี
จานวนหุน้ ที่ถือ
: 63,442,980 หุ้น* คิดเป็นร้อยละ 1.33 ของทุนชาระแล้ว
กรรมการ 63,442,980 หุ้น คู่สมรส -ไม่ม-ี หุ้น บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่ม-ี หุ้น
ที่อยู่
: 100/3 ซอยอารีย์สัมพันธ์ 2 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
ตาแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษทั จดทะเบียน : ไม่มี
ตาแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 2539-ปัจจุบนั ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน ซีฟู้ด จากัด
2543-ปัจจุบนั ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จากัด
2555-ปัจจุบนั ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทีเอ็มเอซี จากัด (รวม 4 บริษัท)
2555-ปัจจุบนั ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แพ็คฟู้ด จากัด (มหาชน)
2555-ปัจจุบนั ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โอคินอสฟู้ด จากัด
2555-ปัจจุบนั ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เจ้าพระยาห้องเย็น จากัด
2555-ปัจจุบนั ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทักษิณสมุทร จากัด
2560-ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บริษทั อาร์บีซี แอสเซท จากัด
2540-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ไทร-ยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จากัด
2559-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ไทยยูเนี่ยน ออนไลน์ช็อป จากัด
2559-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เรดล็อบสเตอร์มาสเตอร์โฮลดิ้งส์ แอลพี จากัด
(Red Lobster) (USA)
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ตาแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี
หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษทั
- TLCA Executive Development Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 2 ปี 2552
- Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 84/2553
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน วตท. รุ่นที่ 25/2560
จานวนครัง้ ที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ปี 2560 เท่ากับ 6 ครั้งจาก 6 ครั้ง (100.00%)

ชื่อ

: นำยกีรติ อัสสกุล

ตาแหน่ง
สัญชาติ
อายุ
การศึกษา

:
:
:
:

กรรมการอิสระ และประธานคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
ไทย
60 ปี (เกิดวันที่ 20 มิถุนายน 2501)
ปริญญาโท วิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเซาท์เทิรน์ แคลิฟอร์เนีย
ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี วิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยควีนส์ ประเทศแคนาดา
วันเดือนปีทเี่ ริ่มเป็นกรรมการ : 22 มีนาคม 2553
จานวนปีที่เป็นกรรมการ TU : 8 ปี
ความจ าเป็ น ที่ ต้ อ งเสนอชื่ อ กรรมการอิ ส ระที่ มี การด ารงต าแหน่ ง เกิ น กว่ า 9 ปี ต่ อ เนื่ อ งกั น (นั บ
ระยะเวลาที่ดารงตาแหน่งมาแล้ว 8 ปี เมื่อรวมกับระยะเวลาที่จะดารงตาแหน่งจนครบวาระในคราวนี้
อีก 3 ปี เท่ากับ 11 ปี) กลับเข้าดารงตาแหน่งอีกวาระหนึ่งนั้น เนื่องจากทางคณะกรรมการได้พิจารณา
จากความตั้งใจและทุ่มเทให้กับการทางานอย่างเต็มความสามารถ ทาให้คณะกรรรมการมีความเชื่อมั่น
ว่า นายกีรติ อัสสกุล เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเป็นอิสระจากบริษัทและกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งจะ
สามารถช่วยดูแลผลประโยชน์และเป็นตัวแทนของกลุ่มผู้ถือหุ้นรายย่อยได้ ตามนโยบายการกากับดูแล
กิจการที่ดีของบริษัท
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการด้วยกัน
: ไม่มี
จานวนหุน้ ที่ถือ
: 103,248 หุ้น* คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของทุนชาระแล้ว
กรรมการ -ไม่ม-ี หุ้น คู่สมรส 103,248 หุ้น บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่ม-ี หุ้น
ที่อยู่
: 45/6 ซอยอรรคพัฒน์ ถนนสุขุมวิท 49 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
ตาแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษทั จดทะเบียน : 2536-2559 ประธานคณะกรรมการ บริษัท โอเชี่ยน กลาส จากัด (มหาชน)
2559-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โอเชียนกลาส จากัด (มหาชน)
ตาแหน่งงานอืน่ ที่ไม่ใช่บริษทั จดทะเบียน : 2527-ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั ไทยสมุทรประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
2531-ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท เซอร์วิสลีสซิ่ง จากัด
2535-ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท โอเชี่ยน โฮลดิ้ง จากัด
2537-ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท กีรติ โฮม จากัด
2539-ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท กลุ่มไทยสมุทร (ประเทศไทย) จากัด
2541-ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท กฤษณ์และสุมาลี จากัด
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2545-ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท เกรทฟิลด์ จากัด
2553-ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท สยาม เอสเตท จากัด
2556-ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท โอเชี่ยน พรอพเพอร์ตี้ จากัด
2556-ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท โอเชี่ยน มารีน่า จากัด
ตาแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี
หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษทั
- Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 27/2546
- Role of the Compensation Committee Program (RCC) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) ครั้งที่ 5/2550
จานวนครัง้ ที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ปี 2560 เท่ากับ 4 ครั้งจาก 6 ครั้ง (66.67%)
จานวนครัง้ ที่เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ปี 2560 เท่ากับ 4 ครั้งจาก 4 ครั้ง (100.00%)

ชื่อ

: นำยรำวินเดอร์ สิงห์ เกรวำล ซำบจิตต์ เอส

ตาแหน่ง
สัญชาติ
อายุ
การศึกษา
วันเดือนปีทเี่ ริ่มเป็นกรรมการ
จานวนปีที่เป็นกรรมการ TU
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการด้วยกัน
จานวนหุน้ ที่ถือ

:
:
:
:
:
:

กรรมการ
มาเลเซีย
49 ปี (เกิดวันที่ 15 กันยายน 2512)
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนิวเซ้าท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย
15 พฤศจิกายน 2553
7 ปี

: ไม่มี
: -ไม่ม-ี หุ้น* คิดเป็นร้อยละ - ของทุนชาระแล้ว
กรรมการ -ไม่ม-ี หุ้น คู่สมรส -ไม่ม-ี หุ้น บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่ม-ี หุ้น
สถานที่ติดต่อ
: 979/12 ชั้นเอ็ม อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร
ตาแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษทั จดทะเบียน : ไม่มี
ตาแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 2557-ปัจจุบนั กรรมการ Alpha Energy Holdings Limited (SINGAPORE)
2557-ปัจจุบนั กรรมการ Scomi Energy Services Bhd (MALAYSIA)
2557-ปัจจุบนั กรรมการ JK E&P Group Pte. Ltd. (SINGAPORE)
2557-ปัจจุบนั กรรมการ Conquest Energy Pte. Ltd. (SINGAPORE)
2553-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ไทยยูเนี่ยน ยุโรป จากัด (FRANCE)
ตาแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี
ประวัติการทางาน
: 2554-2557 Director, Wellard Group Holdings Pty Ltd (AUSTRALIA)
2553-2554 Alt Director, Straits Metals Limited (AUSTRALIA)
2553-2556 Alt Director, Otto Marine Limited (SINGAPORE)
2552-2557 Alt Director, Straits Resources Limited (AUSTRALIA)
2550-2556 Director, Scomi Oilfield Limited (BERMUDA)
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2550-2556 Director, Shangri-La Hotels (Malaysia) Berhad (MALAYSIA)
2550-2550 Alt Director, Scomi Oilfields Ltd (BVI)
2548-2554Director, Sei Woo Technologies Ltd (SINGAPORE)
หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษทั
- วุฒิบัตรผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (Certified Public Accountants, Australian Society)
จานวนครัง้ ที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ปี 2560 เท่ากับ 6 ครั้งจาก 6 ครั้ง (100.00%)
หมำยเหตุ: *จานวนหุ้น TU ที่ถือเป็นการถือหุน้ ณ 31 มกราคม 2561 และนับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนติ ิภาวะ
นิยำมและคุณสมบัติของกรรมกำรอิสระ
กรรมกำรอิสระ หมายถึง บุคคลทีม่ ีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามแนวทางเดียวกันกับคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบตามประกาศ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง คุณสมบัติและขอบเขตการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและต้องสามารถดูแลผลประโยชน์
ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกัน และไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนั้นยังต้องสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
บริษทั โดยให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้
กรรมการอิสระของบริษัทต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1) ถือหุ้นไม่เกิน 0.05% ของทุนจดทะเบียน ทั้งนีใ้ ห้นบั รวมหุน้ ที่ถือโดยผู้ทเี่ กี่ยวข้องด้วย
2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษทั
3) ไม่เป็นหรือเคยเป็น กรรมการของบริษัท รวมทั้ งไม่ เป็น หรือเคยเป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมบริห ารงาน และไม่ได้มี ส่วน
เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจา ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม
หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง
4) ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ
5) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสาคัญอันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถทาหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ
6) ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่
เกี่ยวข้องกับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
7) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษัท
ทั้งนี้ นิยามกรรมการอิสระดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดขี องบริษทั และมีความเข้มงวดกว่าข้อกาหนด
คุณสมบัติของกรรมการอิสระของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในส่วนของอัตราการ
ถือครองหุน้ ของบริษัท
วิธีกำรสรรหำกรรมกำร
บริษั ท ดาเนิ น การสรรหากรรมการ โดยคณะอนุกรรมการสรรหาพิ จารณาบุ คคลซึ่ งมี คุณ สมบั ติเหมาะสมและไม่มี ลักษณะ
ต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจากัดเข้าเป็นกรรมการ เฉพาะในกรณีที่มีกรรมการพ้นตาแหน่งตามวาระ หรือด้วยสาเหตุอื่น
ในระหว่างปีเท่านั้น ซึ่งต้องเสนอต่อที่ประชุม ผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการใหม่อีกครั้ง และบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการดังกล่าวจะอยู่ใน
ตาแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทนเท่านั้น แต่เมื่อมีการประชุมสามัญประจาปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจาก
ตาแหน่ง 1 ใน 3 ตามวาระนั้น ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการใหม่ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึง่
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1. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมด ตามข้อ 1 เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะ
แบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
2. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือ
จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
ทั้งนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สามในสี่ของจานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือ
หุ้ น ที่ ม าประชุ ม และมี สิ ท ธิ อ อกเสี ย ง โดยกรรมการและผู้ บ ริ ห ารของบริ ษั ท ทั้ ง หมดต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ ค รบตามมาตรา 68 แห่ ง
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากั ด พ.ศ.2535 และตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอ
อนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และการอนุญาต ฉบับลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2535
ในส่วนของกรรมการอิสระ บริษัทจะเลือกผู้ทรงคุณวุฒิและมิได้เป็นลูกจ้างหรือพนักงานที่ได้รับเงินเดือนจากบริ ษัทหรือบริษัท
ในเครือ ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานประจา และมีอิสระจากกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยถือหุ้นในบริษัทไม่เกิน 0.05% ของ
จานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด และสามารถดูแลผลประโยชน์ของกลุ่มผู้ถือหุ้นรายย่อยได้ ซึ่งจะเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการ
เป็นผู้พิจารณาลงมติในการแต่งตั้ง และนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
รำยละเอียดกำรเข้ำร่วมประชุมของคณะกรรมกำรในปีที่ผ่ำนมำ
หน่วย: ครั้ง
รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

การประชุมคณะกรรมการ
มาประชุม
รับทราบก่อนการประชุมทาง
จานวนครัง้ /จานวนทัง้ หมด
สื่ออิเล็คโทรนิกส์

1. นายไกรสร

จันศิริ

6/6

-

2. นายเชง

นิรุตตินานนท์

4/6

2/6

3. นายชวน

ตั้งจันสิริ

6/6

-

4. นายธีรพงศ์

จันศิริ

6/6

-

5. นายฤทธิรงค์

บุญมีโชติ

6/6

-

6. นายคิโยทากะ

คิคูชิ

3/6

3/6

7. นายราวินเดอร์

สิงห์ เกรเวล ซาบจิตต์ เอส

6/6

-

8. นายชาน

ชู ชง

6/6

-

9. นายศักดิ์

เกี่ยวการค้า *

6/6

-

10. ดร.ธรรมนูญ

อานันโทไทย *

5/6

1/6

11. นายกีรติ

อัสสกุล *

4/6

2/6

12. นายนาถ

ลิ่วเจริญ *

6/6

-

* กรรมการอิสระ
หมายเหตุ : นายคิโยทากะ คิคูชิ และนายราวินเดอร์ สิงห์ เกรเวล ซาบจิตต์ เอส เป็นกรรมการที่มิได้มีถิ่นพานักในประเทศไทย
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รำยละเอียดประกอบวำระที่ 7 กำรพิจำรณำแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
ข้อมูลทั่วไป – บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
เลขทะเบียนนิตบิ ุคคล : 0105541040328
ประเภทนิติบคุ คล
: บริษทั จากัด
วันที่จดทะเบียน
: 30 มิถุนายน 2541
สถานที่ตั้ง
: 179/74-80 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 15 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ 02 3441000
โทรสาร 02 2865050
วัตถุประสงค์หลัก
: ให้บริการทางด้านตรวจสอบบัญชี ให้บริการทีป่ รึกษา ฯลฯ
* บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด กรรมการของบริษทั และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์หรือ
มีส่วนได้เสียกับบริษทั /บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว แต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการ
เข้าสอบบัญชี*
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี (เฉพาะบริษัท)
2557
2558
2559
2560
2561
อัตราค่าสอบบัญชีสาหรับงบการเงินประจาปี (บาท)
1,426,000.00 1,526,000.00 1,575,000.00 1,653,750.00 1,929,350.00
อัตราเพิ่มเมื่อเทียบกับปีก่อน
-7.01%
3.21%
5.00%
16.67%
อัตราค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส
765,000.00 845,000.00 875,000.00 918,750.00 937,125.00
อัตราเพิ่มเมื่อเทียบกับปีก่อน
-10.46%
3.55%
5.00%
2.00%
อัตราค่าตรวจสอบกรณีพิเศษตามประกาศที่ ป 4/2544
80,000.00
80,000.00
85,000.00
90,000.00
90,000.00
อัตราเพิ่มเมื่อเทียบกับปีก่อน
--6.25%
5.88%
-รายละเอียดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สาหรับปี 2560 เฉพาะในประเทศไทย
1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)
บริษทั และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่ สานักงานสอบบัญชีทผี่ ู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่
เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสานักงานสอบบัญชีทผี่ ู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา รวม 13 บริษัท มีจานวนเงิน
ทั้งสิ้น 14,730,100 บาท
2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)
บริษทั และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ซึ่งได้แก่
- ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการสอบบัญชี ให้แก่สานักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้สอบบัญชีและสานักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจานวนเงินรวม -ไม่ม-ี บาท
- ค่าตรวจสอบกรณีพิเศษตามประกาศที่ ป 4/2544 ของสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ให้แก่สานักงานสอบ
บัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการทีเ่ กี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสานักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ใน
รอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจานวนเงินทั้งสิ้น 1,170,000 บาท
- ค่าบริการตรวจสอบเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะและค่าปรึกษาด้านภาษี มีจานวนทัง้ สิ้น 8,461,442 บาท
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บริษัท ไทยยูเนีย่ น กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
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

ทะเบียนเลขที่ 0107537000891

รายละเอียดจานวนปีทผี่ ู้สอบบัญชีได้ลงนามในงบการเงินของบริษัท
ปี 2549 - 2551 สอบบัญชีโดยนายโสภณ เพิ่มศิรวิ ัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3182 จาก บจ. สานักงาน อีวาย
ปี 2552 - 2553 สอบบัญชีโดยนางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3516 จาก บจ. สานักงาน อีวาย
ปี 2554 - 2557 สอบบัญชีโดยนายโสภณ เพิ่มศิรวิ ัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3182 จาก บจ. สานักงาน อีวาย
ปี 2558
สอบบัญชีโดยนางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรบั อนุญาต เลขทะเบียน 5659 จาก บจ. สานักงาน อีวาย
ปี 2559 - 2560 สอบบัญชีโดยนายสมชาย จิณโณวาท ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3271 จาก บจ. ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ
บีเอเอส
ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาดังกล่าวผู้สอบบัญชีรบั อนุญาตตามรายชื่อข้างต้นไม่มคี วามสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษทั /บริษัท
ย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุน้ รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว แต่อย่างใด
กำรเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม
ผู้สอบบัญชีจากบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด ได้แก่ นายสมชาย จิณโณวาท ผู้สอบบัญชีรบั อนุญาต เลข
ทะเบียน 3271 หรือนายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3977 หรือนายพงทวี รัตนะโกเศศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลข
ทะเบียน 7795 หรือนายประสิทธิ์ เยื่องศรีกุล ผู้สอบบัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน 4174 เป็นผู้สอบบัญชีสาหรับปี 2560 ของบริษทั ย่อย
และบริษทั ร่วมของบริษัททุกแห่งทั้งในประเทศและนอกประเทศ
******************************************************************************************
รำยละเอียดประกอบวำระที่ 8 กำรพิจำรณำแก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (คัดย่อ)
มาตรา 31 ภายใต้บังคับ มาตรา 19 วรรคสอง บริษัทจะแก้ไขเพิ่มเติม หนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัทได้ เมื่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงในการ
แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท ให้บริษัทขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ที่ประชุมลง
มติ
******************************************************************************************
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