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ทะเบียนเลขท่ี 0107537000891 

THAI UNION FROZEN PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED 

บริษัท ไทยยูเนีย่น โฟรเซ่น โปรดักส ์จ ำกัด (มหำชน) 

ข้อบังคับบริษัท 
(เฉพำะส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรประชุมผู้ถือหุ้น) 

 

หมวดที่ 6 
กำรประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจ าปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การ
ประชุมผู้ถือหุ้นคราวอ่ืนนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ 

ข้อ 33. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดท าเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอ
ต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเรื่องทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี 
รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดสง่ให้ผูถ้ือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และ
โฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน 

ข้อ 34. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ทั้งนี ้หุ้น
ที่บริษัทเป็นเจ้าของหุ้นเองนั้น ไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อ 35. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ในการลงคะแนนเสียงให้นับผู้ถือหุ้นทุกคนมคีะแนนเสียงเท่ากับหนึง่หุ้นต่อหนึง่เสียง และให้ประกอบด้วย
คะแนนเสียงต่อไปนี้ 
(1) ในกรณีปกติ ใหถ้ือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่

ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึง่เป็นเสียงชี้ขาด 
(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสทิธิออกเสียง

ลงคะแนน 
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส าคัญแก่บุคคลอ่ืน 
(ข) การซื้อ หรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
(ค) การท า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่ส าคัญ การมอบหมายให้บุคคลอ่ืนเข้า

จัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอ่ืน โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งก าไรขาดทุนกัน 
ข้อ 36. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจ าปีพึงกระท ามีดังนี้ 

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการ ถึงกิจการของบริษัทที่ได้จัดการไปในรอบปีที่ผ่านมา 
(2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล 
(3) พิจารณาจัดสรรเงินก าไร 
(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
(5) แต่งตั้งผู้สอบบัญช ี
(6) กิจการอ่ืนๆ 
 
*************************************************************************************** 
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ทะเบียนเลขท่ี 0107537000891 

THAI UNION FROZEN PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED 

บริษัท ไทยยูเนีย่น โฟรเซ่น โปรดักส ์จ ำกัด (มหำชน) 

ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2557 

ของ     

บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จ ำกัด (มหำชน) 

เวลาและสถานที ่    

ประชุมเมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ อาคารสโมสรทหารบก ถนนวิภาวดี-รังสิต กรงุเทพมหานคร  

ประธานในที่ประชุม   นายไกรสร จันศิริ  ประธานกรรมการ  

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม  

1.  นายธีรพงศ์ จันศิริ  ประธานกรรมการบริหาร  

2.  นายเชง นิรุตตินานนท์ กรรมการบริหาร 

3.  นายชวน ตั้งจันสิริ  กรรมการบริหาร 

4.  นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ  กรรมการผู้จัดการ กลุ่มผลิตภัณฑ์กุ้ง  

5.  นายชาน ชู ชง  กรรมการบริหาร  

6.  นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

7.  พล.ต.ต.ประชา อนุเคราะห์ดิลก  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

8.  นายกิติ ปิลันธนดิลก กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

9.  ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย  กรรมการอิสระ ประธานอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธาน

อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 

10.  นายกีรติ อัสสกุล  กรรมการอิสระ  

กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม  

1. นายทาเคฮิโกะ คาคิอูชิ กรรมการ 

2. นายราวินเดอร์ สิงห์ เกรเวล ซาบจิตต์ เอส กรรมการ 

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม  

1. นายยอร์ก ไอรัล ประเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินกลุ่มบริษัท 

2. ดร.วิทย์ สุนทรนันท์ ผู้อ านวยการฝ่ายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

3. นายวาย ยัท ปาโก้ ลี รองผู้จัดการทั่วไปฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และฝ่ายการลงทุนของบริษัท 

4. นายยงยุทธ เสฏฐวิวรรธน์ รองผู้จัดการทั่วไป สายการเงิน 

5. นางศศินันท์ ออลแมนด์ ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปฝ่ายสื่อสารองค์กร 

6. นางสุทธิภา วัชโรทยางกูร ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ 

7. นายนิติ ตรรกพิบูลย์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีกลุ่มบริษัท 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด (เดิมชื่อบริษัท ส านักงาน เอินส์ทแอนด์ยัง จ ากัด) (เป็นผู้สังเกตการณ์การนับคะแนน) 

1. นายโสภณ เพิ่มสิริวัลลภ ผู้สอบบัญชี 

2. นางสาวกรณิศ จันดา ผู้สอบบัญชี 

3. นางสาวพจนีย์ สิริบวรธรรม ผู้สอบบัญชี 

4. นางสาวยุจิรา ตัวตน ผู้สอบบัญชี 

5. นายโชคชวาล ยังถาวรตระกูล 

ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม  นางปะราลี สุขะตุงคะ เลขานุการบริษัท 

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่า เพื่อเสริมสร้างการก ากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องสิทธิและความเท่าเทียมกัน

ของผู้ถือหุ้น บริษัทได้ประกาศให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการและการให้สิทธผิู้ถือหุ้นเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2557 โดยผ่านไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2556 
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โดยให้ระยะเวลาผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อกรรมการและวาระได้จนถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 รวมเป็นเวลา 103 วัน ซึ่งพบว่าไม่มีผู้ใดขอเสนอชื่อบุคคล

หรือวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด ดังนั้นบริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาวาระต่างๆ ตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือ

เชิญประชุมที่ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว จากนั้นได้อธิบายวิธีการนับคะแนนเสียงจากที่ประชุมดังนี้ 

 ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้นับผูถ้ือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง่หุ้นมหีนึ่งเสียง 

 ในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียงเท่านั้น โดยจะน าคะแนนเสียง

ดังกล่าวหักออกจากจ านวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในระเบียบวาระนั้นๆ  ทั้งนี้ก็

เพื่อให้การประชุมด าเนินไปได้ภายในเวลาที่เหมาะสม  

 ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ต้องการออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียง ให้ใช้ใบลงคะแนนที่บริษัทจัดให้ในการลงคะแนน 

และโปรดแสดงตัวยกมือเพื่อให้เจ้าหนา้ที่เก็บรวบรวมใบลงคะแนนตามวาระที่กล่าวถึงนั้น นอกจากนี้แล้ว ได้มีสถาบันการเงินและ

กองทุนต่างๆ ที่ท าหน้าที่เป็นคัสโตเดียนได้จัดส่งเอกสารมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ โดยท าการออกเสียงลงคะแนนมาล่วงหน้า

แล้ว ซึ่งบริษัทจะน าผลดังกล่าวขึ้นบนจอสไสด์ในแต่ละวาระต่อไป 

เริ่มประชุมเวลา 14.15 น. 

นายไกรสร จันศิริ ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและแจ้งใหท้ี่ประชุมทราบว่าในวันนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุม 934 

ราย นับจ านวนหุ้นได้ 656,172,370 หุ้น หรือคิดเป็น 57.18% ของจ านวนหุ้นทีช่ าระแล้ว ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด ครบ

เป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 34. และได้แจง้ให้ผูถ้ือหุ้นทราบว่าก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซกัถามใน

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถามกรุณาแจ้งชื่อและนามสกลุให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น 

นอกจากนี้ ได้ขออาสาสมัครจากผู้ถือหุ้นในที่ประชุมเพื่อเข้าสังเกตุการณ์การรวบรวมคะแนน ซึ่งได้แก่ คุณอมร โควานิชเจริญ และผูถ้ือหุ้นสุภาพสตรี

อีก 1 ราย หลังจากนั้นประธานฯ ได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้        

วำระที่ 1 พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2556 

ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2556 เวลา 13.00 น. ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ อาคารสโมสรทหารบก ถนนวิภาวดี-รังสิต 

กรุงเทพมหานคร ส าหรับรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2556 ได้แนบไว้ในหนังสือเชิญประชุมในหน้า 8 ถึงหน้า 19 

จากนั้นประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้ 

จากนั้นประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2556 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี ้

เห็นด้วย 656,155,890 เสียง ร้อยละ 99.998 

ไม่เห็นด้วย - เสียง - 

งดออกเสียง  16,480 เสียง ร้อยละ 0.002 

รวม 656,172,370 เสียง ร้อยละ 100.000 

วำระที่ 2 พิจำรณำและรับรองรำยงำนประจ ำปี 2556 และรับทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทในรอบปีที่ผ่ำนมำ  

ประธานกรรมการบริหารเป็นผู้รายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ดังนี้ 

 ส าหรับปี 2556 ถือเป็นปีที่ท้าทายต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทอย่างมาก นับตั้งแต่เริ่มด าเนินธุรกิจ เนื่องจากต้องเผชิญกับปัจจัยท้าทายหลาย

ประการ ได้แก่  

1)  ค่าเงินบาทแข็งค่าและผัวผวนอย่างมาก  

2)  ปัญหาทางการเมืองในตะวันออกกลางที่เกิดขึ้นในช่วงครึง่ปีแรก  

3)  วัตถุดิบกุ้ง จากสถานการณ์โรคกุ้งตายด่วน หรือโรคอีเอ็มเอส ท าให้ปริมาณผลผลิตกุ้งของประเทศไทยลดลงกว่า 50% จากปีก่อน ที่มี

ปริมาณผลผลิต 540,000 เมตริกตัน วัตถุดิบกุ้งขาดแคลนและมีราคาสูง ซึง่ส่งผลกระทบต่อภาพรวมอุตสาหกรรมกุ้งของประเทศไทย  

4)  ธุรกิจปลาทูน่าต้องเผชิญกับความท้าทายจากความผัวผวนอย่างมากทางด้านราคา  

5)  ธุรกจิอาหารสัตว์เลี้ยงในประเทศสหรัฐอเมริกาและธุรกิจตลาดภายในประเทศ ยังไม่สามารถด าเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้  
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จากปัจจัยเหล่านี้ สง่ผลให้อัตราก าไรขั้นต้นในปีนี้อยู่ที่ระดับ 12.6% ลดลงจากปีที่ผ่านมา ที่มีอัตราก าไรขั้นต้นอยู่ที่ 15.3% แต่อย่างไรก็ดี แม้ว่าธุรกิจ

ส่งออกกุ้งจากประเทศไทยจะไม่เติบโต แต่ในทางกลับกันธุรกิจกุ้งในประเทศสหรัฐอเมริกา สามารถท าผลงานได้อย่างโดดเด่นทั้งยอดขายและก าไร 

เนื่องจากความสามารถในการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบจากแหลง่ต่างๆทั่วโลก  

ส าหรับภาพรวมผลด าเนินงานในปี 2556 บริษัทมีรายได้ในรูปเงินบาทเท่ากับ 112,813 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6% ขณะที่รายได้ในรูปเงินเหรียญ

สหรัฐเท่ากับ 3,663 ล้านเหรียญสหรัฐ เติบโตขึ้น 6% และมกี าไรสุทธิเท่ากับ 2,853 ล้านบาท ลดลง 39% แม้ว่าปีนี้ ผลการด าเนินงานจะไม่โดดเด่นเช่น

ทุกปีที่ผ่านมา เนื่องจากปัจจัยที่ได้กลา่วมาแล้วข้างต้น แต่เชื่อว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ได้ผ่านจุดต่ าสุดมาแล้ว เนื่องจากสถานการณ์ในครึ่งปีหลงัได้

คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับชว่งครึ่งปีแรก โดยเฉพาะธุรกิจกุง้เริ่มฟ้ืนตัวอย่างชัดเจน เห็นได้จากก าไรขัน้ต้นในครึ่งปีหลังที่เพิ่มขึ้นถึงระดับ 

11.4% เมื่อเทียบกับครึ่งปแีรกที่เท่ากับ 5.2% ทั้งนี้เป็นผลมาจากความส าเร็จในการปรับกลยุทธ์การบริหารธุรกิจภายในองค์กรอย่างรัดกุม ด้วยการเน้น

การจัดการด้านทรัพยากร กระบวนการผลิต และการควบคุมสินค้าคงคลังให้เหมาะสม ซึ่งได้ด าเนินการมาตั้งแต่ไตรมาสสาม ท าให้เพ่ิมประสิทธิภาพ

การท างานได้เป็นอย่างดี อีกทั้งการมีความยืดหยุ่นในการปรับตัวที่รวดเร็วของบริษัท เมื่อเกิดวิกฤติต่างๆ ด้วยการปรับลดการลงทุนให้เหมาะสมกับ

สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ประกอบกับปัจจัยจากวัตถุดิบคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น ซึ่งจากแนวทางการด าเนินงานทั้งหมดนี้เห็นผลได้อย่างชัดเจน

จากความสามารถในการท าก าไรที่เพ่ิมขึ้นในครึ่งปีหลังที่มกี าไรสุทธิเท่ากับ 1,819 ล้านบาท เติบโตขึ้น 76% เมื่อเทียบกับผลการด าเนินงานในครึ่งปีแรก

ซึ่งเท่ากับ 1,034 ล้านบาท ส าหรับค าอธิบายผลการด าเนินงานโดยละเอียดจะอยู่ในรายงานประจ าปีในหน้า 108 ถึง 119  และนอกจากนี ้ทางเจ้าหน้าที่ก็

ได้แจกบทวิเคราะห์งบการเงินของปี 2556 โดยสรุป ให้กับทกุท่านที่อยู่ในห้องประชุมด้วย 

จากนั้นประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้ 

คุณก าพนธ์ อัศวศิริวิลาศ สอบถามว่า (1) ที่ผ่านมา จากการเติบโตของ MW Brands ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารระดับสูง อยาก

ทราบว่าประเทศไหนบ้างในกลุ่ม MW Brands มีโอกาสสร้างผลก าไร และเป็นประเทศที่น่าลงทุนเพิ่มเติม (2) บริษัทมองภาพในอนาคตภายใน 3-5 ปี

ของ MW Brands ในยุโรป (3) ความคืบหน้าในการศึกษาแนวโน้มการขยายธุรกิจหรือการลงทุนในอเมริกาใต ้เช่น เอกวาดอร์ ชิล ีไว้อย่างไร (4) ส าหรับ

บริษัท US Pet ในสหรัฐอเมริกาที่ยังประสบผลขาดทุนอยู่นั้น ความยากง่ายของการบริหารอยู่ที่ตรงไหน และบริษัทจะมีโอกาสท า breakeven ได้หรือไม่   

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า (1) บริษัทขอเรียนให้ทราบว่าธุรกิจในต่างประเทศค่อนข้างดีมากในขณะที่ธุรกิจที่มี

ปัญหามาจากภายในประเทศ ส าหรับ MW Brands มีความเข้มแข็งใน 5 ตลาดหลัก และจะใช้จุดแข็งนี้ขยายตลาดในสแกนดิเนเวีย ตะวันออกกลาง ยุโรป

ตะวันออก เป็นต้น (2) บริษัทคาดว่า MW Brands สามารถมียอดขายเติบโตจาก 700 ล้านเหรียญยูโร  เป็นระดับ 1,000 ล้านเหรียญยูโร ภายใน 3-5 ปี (3) 

ส าหรับเรื่องการลงทุน บริษัทยังคงศึกษาโอกาสในการลงทุนอยู่เสมอ เนื่องจากเป็นหนึ่งในกลยุทธ์การเติบโตของบริษัท เพียงแต่ ณ เวลานี้ ยังไม่มี

เป้าหมายใดๆ แต่ก็ยังเชื่อว่าจะมีโอกาสลงทุนเกิดขึ้นได้เสมอ (4) บริษัทต้องยอมรับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นใน US Pet เกิดจากการบริหารจัดการภายในเป็น

ส่วนใหญ่ ในเรื่องของตลาดยังมีโอกาสค่อนข้างมาก และก็มั่นใจว่า US Pet จะหยุดขาดทุนภายในปีนี้ เพราะธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงเป็นธุรกิจที่เราให้

ความส าคัญและจะด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

คุณวิภา สุวณิชย์ สอบถามว่า (1) ปัญหาเรื่องแรงงานและการค้ามนุษย์ หากประเทศไทยถูกปรับลดระดับจาก Tier 2 Watch List ในรายงาน

สถานการณ์การค้ามนุษย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา บริษัทจะมีมาตรการในเรื่องนี้อย่างไร (2) บริษัทมีแผนอะไรกับเรื่อง AEC บ้างหรือไม่ เนื่องจาก

ไม่ได้เห็นกล่าวไว้ในรายงาน (3) บริษัทมีนโยบายหรือกลยุทธ์ใดหรือไม่ที่จะท าธุรกิจอ่ืนใดที่มีผลกระทบน้อยต่อความผันผวนต่างๆ ที่เกิดขึ้น เช่น ความ

ผันผวนของราคาวัตถุดิบ 

คุณธีรพงศ์ ชี้แจงว่า (1) บริษัทให้ความสนใจและติดตามท างานร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมและภาครัฐอย่างใกล้ชิด ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่อง

ระหว่างรัฐกับรัฐโดยตรง ในส่วนของบริษัท ก็มีแผนรองรับอย่างต่อเนื่องเช่น การด าเนินการให้เกิดความมั่นใจในกระบวนการของ supply chain ให้

ลูกค้าตลอดจนผู้บริโภคมั่นใจว่า บริษัทมีการด าเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฏหมาย (2) บริษัทสามารถใช้ประโยชน์จากการน าวัตถุดิบจากประเทศใน

กลุ่ม AEC มาใช้ในกระบวนการผลิต ส่วนเรื่องตลาดของประเทศในกลุ่ม เชน่ พม่า ลาว เวียดนาม เขมร ซึ่งยังมีก าลงัซื้อไม่สูงมาก บริษัทยังไม่เห็นผลใน

รูปธรรมที่ชัดเจน จึงยังไม่ได้กล่าวถึงในรายงาน หากแต่ในทางปฏิบัตินั้นได้ด าเนินการส่งสินค้าไปจ าหน่ายในประเทศเหล่านั้นอยู่แล้ว    (3) ส าหรับ

เรื่องความผันผวนนั้น คงต้องยอมรับก่อนว่า ธุรกิจหลักของบริษัทต้องพ่ึงพาวัตถุดิบธรรมชาติที่มีความผันผวนจากผลกระทบที่ไม่อาจคาดเดาได้ แต่

ขณะเดียวกัน บริษัทก็ได้ขยายการลงทุนเพื่อลดความเสี่ยงอยู่แล้ว จะเห็นได้จากการกระจายความเสี่ยงต่างๆ ในผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย เพื่อไม่ให้พึ่งพา

สินค้าใดสินค้าหนึ่งเพียงอย่างเดียว ขณะเดียวกันก็ได้ด าเนินการอย่างต่อเนื่องในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่หลากหลาย เพื่อให้เกิดช่องทาง

ต่างๆ ที่หลากหลายมากขึ้น 
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คุณเจนจิรา สมบัติเจริญวงศ ์สอบถามว่า จากการที่ยอดขายเติบโตขึ้น 6% แต่เพราะราคาวัตถุดิบที่ผันผวน จึงส่งผลกระทบต่อก าไร จึงอยาก

ทราบว่าบริษัทคาดการณ์ราคาวัตถุดิบปีนี้เป็นเช่นไร และจะสง่ผลกระทบตอ่ผลประกอบการอย่างไร รวมถึงจะท าให้บริษัทมีอัตราก าไรสุทธิในปีนี้จะ

มากกว่า 2.49% ในปีที่แล้วหรือไม่ และจากรายได้ของธุรกิจกุ้งที่มีถงึ 25% ของรายได้รวม จึงอยากทราบว่าธุรกิจกุ้งมสีัดส่วนของก าไรคิดเป็นเท่าใด 

คุณธีรพงศ์ ชี้แจงว่า เนื่องจากในปีที่แล้วเกิดความผันผวนของราคาปลาทูน่าอย่างมากจากที่ราคาสูงขึ้นในทุกๆ ป ี ท าให้ราคาขายในตลาดทั่ว

โลกมีการปรับขึ้นกว่าเท่าตัว แต่ในปีที่ผ่านก็ได้เห็นราคาที่ต่ าสุดด้วยในปีเดียวกัน ประกอบเรื่องของโรคระบาดกุ้ง ก็ท าให้ราคาวัตถุดิบกุ้งก็สูงขึ้นเป็น

ประวัติการณ์และสูงขึ้นในช่วงสั้นๆ กย็ิ่งท าให้กระทบต่อผลประกอบการ แต่อย่างไรก็ตามเรื่องต่างๆ เหล่านี้ก็ได้ผ่านไปแล้ว ดังนั้นในปีนี ้ จงึมีความ

สบายใจมากขึ้น รวมถึงราคาวัตถุดิบที่มีเสถียรภาพมากขึ้น ก็คาดว่าทุกอย่างจะดีขึ้นแม้ว่าจะไม่สามารถท าให้มีผลประกอบการ เช่น อัตราก าไรขั้นต้น

กลับสู่ภาวะปกติ แต่ก็คงดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน  

คุณสุทธิภา วัชโรทยา ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ให้ข้อมลูว่า ผลก าไรของธุรกิจกุง้จะมีสัดส่วนประมาณ 19% ของก าไรขั้นต้นทั้งหมด  

คุณสมศักดิ์ ศักดิ์บูรณพงษา ขอขอบคุณที่บริษัทสามารถสร้างการเติบโตให้รายได้อย่างต่อเนื่อง แต่ในขณะเดียวกันก็รู้สึกเป็นห่วงเมื่อเห็นถึง

ผลก าไรย้อนหลังสามปีที่ลดลงมาตลอด รวมถึงมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (Book value per share) ที่ลดลงอีกด้วย 

คุณธีรพงศ์ ชี้แจงว่า จากปัจจัยต่างๆ ทีไ่ด้กล่าวไปบ้างแล้ว ท าให้เชื่อว่า บริษัทยังมีความสามารถในการท าก าไรได้อยู่ และเชื่อว่าจะดีขึ้นกว่าปี

ที่ผ่านมา 

คุณวาย ยัท ปาโก้ ลี รองผู้จัดการทั่วไปฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และฝ่ายการลงทุน ชี้แจงว่า ปี 2555 มีการเพ่ิมทุน จึงต้องมีการค านวนโดยเฉลี่ย

หุ้นในระหว่างปี ในขณะที่ปี 2556 มีการใช้จ านวนหุ้นรวมทั้งหมดในปจัจุบัน แต่ในความเป็นจริงส่วนของผู้ถือหุ้นยังคงมีก าไรในทุกปีมาโดยตลอด 

คุณสมเกียรติ  พิสุทธิเจริญพงศ์ สอบถามว่า จากงบการเงินในหน้า 126 ค่าใช้จ่ายเทียบ 2 ปี เห็นว่า ต้นทุนขาย ค่าใช้จ่ายในการขาย และ

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร เพิ่มขึ้น 8% 9% และ 10% ตามล าดับ จึงอยากทราบว่า ค่าใช้จ่ายในการบริหารมาจากอะไรบ้าง นอกจากนี ้ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ที่เพิ่มขึ้น 33% ในหน้า 153 และวัสดุสิน้เปลืองที่เพิ่มขึ้น 34% ในหน้า 160 เป็นประเภทใด และจะลดลงได้อย่างไร 

 คุณนิติ ตรรกพิบลูย์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีกลุ่มบริษัท ชี้แจงว่า ค่าใชจ้่ายในการบริหารมาจาก ค่าใช้จ่ายบุคลากร และค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย 

ส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ มาจากธุรกิจที่เป็นลูกค้าภายในประเทศซึ่งเป็นเกษตรกร จากการขายสินค้าอาหารสัตว์น้ าของบริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล ์

จ ากัด ส าหรับวัสดุสิ้นเปลืองมาจากต่างประเทศ เป็นวัสดุสิ้นเปลืองที่เกี่ยวกับเรือหาปลา 

คุณวีระ ไชยมโนวงศ์ สอบถามว่า ราคาวัตถุดิบทูน่าที่ต่ าลงจะเป็นผลดตี่อบริษัทใช่หรือไม่ และมีผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของ

เศรษฐกิจของประเทศในโลกอย่างไร 

คุณธีรพงศ์ ชี้แจงว่า เนื่องจากเรามีธุรกจิแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ การรับจ้างผลิต (OEM) และการขายด้วยแบรนด์ในต่างประเทศ ดังนั้นในกรณี

ของแบรนด์ จะสามารถบริหารจัดการราคาขายได้ดีกว่าในช่วงที่ราคาวัตถุดิบเป็นช่วงขาลง ขณะที่การรับจ้างผลิต หากราคาวัตถุดิบเป็นช่วงขาลง ราคา

ขายก็จะลดลงตามไปด้วย และบ่อยครั้งที่จะลดลงไปเร็วกว่า ดังนั้นหากเปน็การรับจ้างผลิต ช่วงจังหวะที่ดีคือ ช่วงที่ราคาวัตถุดิบดีดกลับตัวสูงขึ้น

มากกว่า ส าหรับในเรื่องของเศรษฐกิจนั้น เนื่องจากสินค้าทูน่าบรรจุกระป๋องเป็นสินค้าที่ราคาไม่แพง แม้ว่าในยามที่เศรษฐกิจตกต่ า ก็ไม่กระทบต่อการ

บริโภคของผู้บริโภคมากนัก แต่หากในยามที่เศรษฐกิจดีขึ้น ก็ยิ่งจะเป็นผลดีเชน่เดียวกัน 

คุณรัชวิชช์ อินทร์พรหม สอบถามว่า Breakeven point ของทูน่าและกุ้งควรจะอยู่ที่เท่าใดจึงจะเหมาะสมกับบริษทั และความผันผวนของ

อากาศทั่วโลกมีผลต่อการจับปลาทูน่าอย่างไร 

คุณธีรพงศ์ ชี้แจงว่า ในส่วนของ breakeven point ก็น่าจะเป็นเรื่องของปริมาณการผลิต ซึ่งบริษัทมี breakeven ค่อนข้างต่ า เพราะเป็นธุรกิจ

ผลิตที่มีต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างต่ า แต่ในกรณีของกุ้งที่มีราคาวัตถุดิบสูงขึ้นค่อนข้างเร็วมากอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่บริษัทไม่สามารถปรับราคา

ขายจากการขายที่เกิดขึ้นในทุกๆ วันได้ทันตามราคาต้นทุน ท าให้ไม่สามารถท าก าไรได้ ส่วนของสภาวะอากาศมีผลกระทบต่อการจับปลาทูน่าอย่าง

แน่นอน 

จากนั้นประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ 
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ทะเบียนเลขท่ี 0107537000891 

THAI UNION FROZEN PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED 

บริษัท ไทยยูเนีย่น โฟรเซ่น โปรดักส ์จ ำกัด (มหำชน) 

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานประจ าปีและรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้ 

เห็นด้วย 656,170,090 เสียง ร้อยละ 99.999 

ไม่เห็นด้วย - เสียง - 

งดออกเสียง 2,280 เสียง ร้อยละ 0.001             

รวม 656,172,370 เสียง ร้อยละ 100.000 

วำระที่ 3 พิจำรณำและอนุมัติงบกำรเงินส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 และรำยงำนของผู้สอบบัญชี 

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินส าหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และรายงานของผู้สอบบัญชี ตามที่

ปรากฏในรายงานประจ าปี 2556 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว  

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้ 

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบการเงินดังกล่าว 

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบการเงินส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี ้

เห็นด้วย 656,170,090 เสียง ร้อยละ 99.999 

ไม่เห็นด้วย - เสียง - 

งดออกเสียง 2,280 เสียง ร้อยละ 0.001             

รวม 656,172,370 เสียง ร้อยละ 100.000 

วำระที่ 4 พิจำรณำและอนุมัติกำรจัดสรรก ำไรสุทธิส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2556 

ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า งบการเงินส าหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ที่ได้รับการตรวจสอบแล้วของบริษัท ปรากฏว่า

บริษัทมีก าไรสุทธิประจ าปีเท่ากับ 2,852,828,488 บาท จึงขอจัดสรรเป็นเงินปนัผลส าหรับผลการด าเนินงานตั้งแต่ 1 กรกฎาคม ถึงวันที ่31 ธันวาคม 2556 

ในอัตราหุ้นละ 0.89 บาทของทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแล้วจ านวน 1,147,593,829 หุ้น คิดเป็นเงิน 1,021,358,507.81 บาท  

อนึ่ง เมื่อรวมการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานตลอดปี 2556 ที่ส่วนหนึ่งได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลไปเมื่อวันที่ 9 กันยายน 

2556 แล้วนั้น บริษัทมีอัตราเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2556 เท่ากับ 1.49 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตราเงินปันผลจ่ายเท่ากับ 59.94% ของ

ก าไรสุทธิประจ าปี 2556 โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้ 

รำยละเอียดกำรจ่ำยเงินปันผล ปี 2554 ปี 2555 ปี 2555  

1. ก าไรสุทธิ (ล้านบาท) 5,117.22 4,693.74 2,852.83  

2. จ านวนหุ้น 956,329,407 1,147,593,829 1,147,593,829  

3. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท:หุ้น) 1.56 2.10 1.49  

    3.1 เงินปันผลระหว่างกาล  0.91 1.10 0.60  

    3.2 เงินปันผลประจ าปี  0.65 1.00 0.89  

4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท) 1,491.87 2,409.95 1,709.91  

5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) 29.40 51.34 59.94  

บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิในแต่ละปี และตัง้แต่ป ี2545 เป็นต้นมา บริษัทมี

นโยบายจะแบ่งจ่ายเงินปันผล 2 ครั้งตอ่ปี แต่เนื่องด้วยบริษัทมีนโยบายที่จะคืนเงินกู้ยืมที่เกิดจากการเข้าซื้อกิจการเอ็มดับบลิวแบรนด์สในปี 2553 ท าให้

บริษัทมีความจ าเป็นที่จะต้องจ่ายเงินปันผลได้ไม่เกิน 1,200 ล้านบาทต่อปี โดยไม่ค านึงถึงผลก าไรที่ได้รับ ทั้งนี้จนกว่าอัตราหนี้สินต่อก าไรก่อนหัก

ดอกเบี้ย ภาษีและค่าเสื่อมราคา (EBITDA) จะลดลงถงึระดับที่น่าพอใจ กจ็ะใช้นโยบายการจ่ายเงินปันผลตามเดิม ดังนั้นอัตราการจ่ายเงินปันผลจากผล

การด าเนินงานในปี 2556 ซึ่งเท่ากับ 59.94% จึงถือว่าเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลตามปกติของบริษัท  

ส าหรับการจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้ ขอให้นายทะเบียนคือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นผู้ด าเนินการ โดยก าหนด

รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 10 มีนาคม 2557 และใหร้วบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
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THAI UNION FROZEN PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED 

บริษัท ไทยยูเนีย่น โฟรเซ่น โปรดักส ์จ ำกัด (มหำชน) 

หลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 11 มีนาคม 2557 ซึ่งเงินปันผลจ านวน 0.27 บาทต่อหุ้น มาจากก าไรส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน จึงไม่

ต้องเสียภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ดังนั้นผู้ถือหุ้นไม่สามารถขอเครดิตภาษีได้ และเงินปันผลจ านวน 0.62 บาทต่อหุ้น มาจากก าไรส่วนที่ไม่ได้รับการ

ส่งเสริมการลงทุน ซึง่ต้องเสียภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 10% คิดเป็นเงิน 0.062 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลที่ได้รับสุทธิ 0.828 บาทต่อหุ้น ก าหนด

จ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที ่18 เมษายน 2557  

จากนั้นประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2556 

ที่ประชุมผูถ้ือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท ์อนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2556 เป็นเงินปันผล ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

เห็นด้วย 656,172,370 เสียง ร้อยละ 100.000 

ไม่เห็นด้วย - เสียง - 

งดออกเสียง - เสียง - 

รวม 656,172,370 เสียง ร้อยละ 100.000 

วำระที่ 5 พิจำรณำเลือกตั้งกรรมกำร 

ประธานฯ ได้ขอให้ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย ประธานอนุกรรมการสรรหาลพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้  

ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย ประธานอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของ

พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกอบกับตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 รวมถึงเพื่อให้เป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาลที่ดี ทางฝ่ายเลขานุการ

บริษัทได้จัดให้มีการเปิดโอกาสให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี โดยได้น าส่ง

เอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเผยแพร่ต่อผู้ถือหุ้นผ่านทางสื่ออิเล็กโทรนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดาวโหลดไว้ที่ Website ของบริษัท

ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2556 และก าหนดให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อกรรมการและวาระได้จนถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 ซึ่งเมื่อครบก าหนดเวลาแล้ว 

พบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อกรรมการเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ดังนั้นมีกรรมการจ านวน 5 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 13 ท่านจะต้องออกตาม

วาระ โดยมีรายนามดังต่อไปนี้ 

1. นายธีรพงศ์  จันศิริ 

2. นายชวน  ตั้งจันสิร ิ

3. นายชาน ชู ชง 

4. พล.ต.ต.ประชา อนุเคราะห์ดิลก  กรรมการอิสระ 

5. ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย  กรรมการอิสระ 

ส าหรับกรรมการทั้ง 5 ท่าน คณะอนุกรรมการสรรหาฯ ได้แจ้งประวัติของแต่ละท่านไว้แล้วในหนังสือเชิญประชุมที่จัดส่งไปใหใ้นหน้า 22 

ถึงหน้า 26 และเพ่ือความโปร่งใสในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ดร.ธรรมนูญ ได้ขอเชิญกรรมการทั้ง 5 ท่าน(นับรวม ดร.ธรรมนูญ) ที่ครบก าหนด

วาระและมาร่วมประชุมในวันนี้ออกจากห้องประชุม และขอเชิญคุณศักดิ์ เกี่ยวการค้า อนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้ท าหน้าที่แทน

ในวาระนี้ 

จากนั้น คุณศักดิ์ เกี่ยวการค้า ได้เรียนให้ที่ประชุมทราบว่า คณะอนุกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาประวัติและประสบการณ์ของกรรมการที่

ออกจากต าแหน่งตามวาระทั้ง 5 คนแลว้ เห็นว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายก าหนด มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจ สามารถที่จะ

ช่วยบริหารกิจการให้มีประสิทธิภาพด้วยความเรียบร้อย ดังนั้น หากให้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง จะท าให้การด าเนินงานของบริษัท

เป็นไปอย่างต่อเนื่อง จงึเห็นสมควรใหเ้สนอชื่อบุคคลทั้ง 5 ท่าน ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งกรรมการทีอ่อกตามวาระในปี 2557 จ านวน 5 

ท่าน กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง อย่างไรก็ตามเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการพิจารณา ท่านกรรมการทั้ง 5 ท่าน ได้งดออกเสียงในการ

เลือกตั้งตนเองเป็นกรรมการ  

จากนั้นประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการ โดยพิจารณาแยกเป็นแต่ละท่าน ดังนี้ 

1. ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง นายธีรพงศ์ จันศิริ กลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งจ านวนหุ้นที่ใช้ในการออกเสียง

ลงคะแนนให ้ นายธีรพงศ์ จันศิริ ด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่งเท่ากับ จ านวนหุ้นที่มาประชุมทั้งสิ้นหกัออกด้วยจ านวนหุ้นของนายธีรพงศ์ 

จันศิริ จ านวน 71,939,681 หุ้น คงเหลือเท่ากับ 584,232,689 หุ้น  



 

 

                  
 
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 

 

 

8 | หน้า 
 

ทะเบียนเลขท่ี 0107537000891 

THAI UNION FROZEN PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED 

บริษัท ไทยยูเนีย่น โฟรเซ่น โปรดักส ์จ ำกัด (มหำชน) 

โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติให ้นายธีรพงศ์ จันศิริ เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งดังนี้ 

เห็นด้วย 559,625,489 เสียง ร้อยละ 95.788 

ไม่เห็นด้วย 24,607,200 เสียง ร้อยละ 4.212 

งดออกเสียง - เสียง   - 

  รวม 584,232,689 เสียง ร้อยละ 100.000 

2. ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง นายชวน ตั้งจันสิริ กลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งจ านวนหุ้นที่ใช้ในการออกเสียง

ลงคะแนนให้นายชวน ตั้งจันสิริ ด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่งเท่ากับ จ านวนหุ้นที่มาปรประชุมทั้งสิ้นหกัออกด้วยจ านวนหุ้นของนายชวน ตั้ง

จันสิริ จ านวน 9,667,000 หุ้น ซึง่ คงเหลือเท่ากับ 646,505,370 หุ้น  

โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติให้ นายชวน ตั้งจันสิร ิเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งดังนี้ 

เห็นด้วย 621,898,170 เสียง ร้อยละ 96.194 

ไม่เห็นด้วย 24,607,200 เสียง ร้อยละ 3.806 

งดออกเสียง - เสียง  - 

รวม 646,505,370 เสียง ร้อยละ 100.000 

3. ขอให้ผูถ้ือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง นายชาน ชู ชง กลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งจ านวนหุ้นที่ใช้ในการออกเสียง

ลงคะแนนให้นายชาน ช ู ชง ด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่งเท่ากับ จ านวนหุ้นที่มาประชุมทั้งสิ้นหักออกด้วยจ านวนหุ้นของนายชาน ชู ชง 

จ านวน 3,173,818 หุ้น ซึ่ง คงเหลือเท่ากับ 652,998,552 หุ้น  

โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติให ้นายชาน ชู ชง เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งดังนี้ 

เห็นด้วย 560,646,466 เสียง ร้อยละ 85.857 

ไม่เห็นด้วย 92,352,086 เสียง ร้อยละ 14.143 

งดออกเสียง - เสียง  - 

รวม 652,998,552 เสียง ร้อยละ 100.00 

4. ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง พล.ต.ต.ประชา อนุเคราะห์ดิลก กรรมการอิสระ กลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งจ านวน

หุ้นที่ใชใ้นการออกเสียงลงคะแนนใหพ้ล.ต.ต.ประชา อนุเคราะห์ดิลก ด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่งเท่ากับ จ านวนหุ้นที่มาประชุมทั้งสิ้นหัก

ออกด้วยจ านวนหุ้นของพล.ต.ต.ประชา อนุเคราะห์ดิลก จ านวน 7,572 หุ้น ซึ่ง คงเหลือเท่ากับ 656,164,798 หุ้น  

โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติให ้พล.ต.ต.ประชา อนุเคราะห์ดิลก เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งดังนี้ 

เห็นด้วย 653,543,618 เสียง ร้อยละ 99.60 

ไม่เห็นด้วย 2,618,900 เสียง ร้อยละ 0.40 

งดออกเสียง 2,280 เสียง  - 

รวม 656,164,798 เสียง ร้อยละ 100.00 

5. ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย กรรมการอิสระ กลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งจ านวนหุ้นที่

ใช้ในการออกเสียงลงคะแนนให้ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย ด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่งเท่ากับ จ านวนหุ้นที่มาประชุมทั้งสิ้นหักออกด้วย

จ านวนหุ้นของดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย ซึ่งไม่มีหุ้นในบริษัท คงเหลือเท่ากบั 656,172,370 หุ้น  

โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติให ้ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งดังนี้ 

เห็นด้วย 656,134,236 เสียง ร้อยละ 99.995 

ไม่เห็นด้วย 35,200 เสียง ร้อยละ 0.005 

งดออกเสียง 2,934 เสียง  - 

รวม 656,172,370 เสียง ร้อยละ 100.000 
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ดังนั้น ที่ประชุมผูถ้ือหุ้นมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการตามที่เสนอมาด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนั้นกรรมการของบริษัทจึงมีรายนามดังนี้ 

1. นายไกรสร จันศิร ิ  

2.  นายเชง นิรุตตินานนท์  

3. นายชวน ตั้งจันสิร ิ  

4. นายธีรพงศ์ จันศิร ิ  

5. นายฤทธิรงค์            บุญมีโชติ  

6. นายทาเคฮิโกะ คาคิอูชิ  

7. นายชาน ชู ชง  

8. นายราวินเดอร์ สิงห์ เกรเวล ซาบจิตต์ เอส  

9. นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า กรรมการอิสระ 

10. พล.ต.ต.ประชา     อนุเคราะห์ดิลก       กรรมการอิสระ 

11. นายกิติ ปิลันธนดิลก กรรมการอิสระ 

12. ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย กรรมการอิสระ 

13. นายกีรติ อัสสกุล กรรมการอิสระ 

จากนั้นประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้ 

คุณวิภา สุวณิชย์ สอบถามว่า ในกรณีของ ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย ซึ่งก็ทราบว่าท่านเป็นคนเก่งมาก หากแต่ท่านเป็นกรรมการในบริษัทจด

ทะเบียนถึง 5 แหง่ด้วยกัน จึงอยากทราบว่า ตามกฏหมายแล้ว มีข้อก าหนดใดหรือไม่ที่จะไม่ให้กรรมการของบริษัทจดทะเบียนไปเป็นกรรมการของ

บริษัทจดทะเบียนอ่ืนๆ ในจ านวนที่มากเช่นนี ้ เพราะเท่าที่เห็นส่วนใหญ่คือ กรรมการของบริษัทจดทะเบียนจะเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนๆ 

ประมาณ 3 บริษัทเท่านั้น 

คุณศักดิ์ เกี่ยวการค้า กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ชีแ้จงว่า ข้อก าหนดของจ านวนบริษัทจดทะเบียนที่คณะกรรมการ

บริษัทจะเป็นกรรมการได้นั้นยังไม่ได้ระบุไว้ชัดเจนเพียงแต่ระบุไว้ว่าไม่ควร ทั้งนี้ ให้พิจารณาตามความสามารถที่กรรมการจะจัดสรรเวลาให้กับแต่ละ

บริษัทได้อย่างเพียงพอ แต่หากในอนาคตมีการก าหนดหลักเกณฑ์นี้ ทางบริษัทก็จะด าเนินการให้เหมาะสม อย่างไรก็ตามแม้ว่า ดร.ธรรมนูญ จะเป็น

กรรมการในหลายบริษัทจดทะเบียน แต่ท่านก็สามารถใช้เวลาเข้าร่วมประชุมได้อย่างเต็มที่ จะเห็นได้จากรายงานการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี

ที่ผ่านมา ท่านได้เข้าร่วมประชุมครบทั้ง 7 ครั้ง นอกจากนี้ ยงัได้เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ครบทั้ง 4 ครั้งอีกด้วย 

วำระที่ 6 พิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2557 

ประธานฯ ได้ขอให้ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย ประธานอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้  

ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย ประธานอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่คณะอนุกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทนได้เสนอคณะกรรมการในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 เพื่อพิจารณาค่าตอบแทนของ

กรรมการและกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2557 โดยค านึงถึงความรับผิดชอบและการปฎิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ และเปรียบเทียบจากการจ่าย

ค่าตอบแทนกรรมการเฉลี่ยจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมทั้งพิจารณาจากผลการด าเนินงานของบริษัท เสนอให้ค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 

2557 ซึ่งสรุปได้ดังนี ้

1. ค่าตอบแทนในรูปของเบี้ยประชุมส าหรับกรรมการทุกท่านเป็นจ านวนเงิน 15,000 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม ยกเว้นประธานกรรมการ 

จะเท่ากับ 30,000 บาท ต่อครั้งที่เข้าประชุม 

2.   ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนๆ ละ 25,000 บาท ยกเว้นประธานกรรมการ จะเท่ากับ 50,000 บาท 

3.   ค่าตอบแทนกรรมการอิสระรายเดือนๆ ละ 25,000 บาท  

4.   ค่าตอบแทนส าหรับประธานกรรมการตรวจสอบรายเดือนๆ ละ 50,000 บาท 

5.   ค่าตอบแทนส าหรับกรรมการตรวจสอบรายเดือนๆ ละ 25,000 บาท 

6.   ค่าตอบแทนส าหรับประธานอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ปีละ 240,000 บาท  
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7. ค่าตอบแทนส าหรับอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่เป็นกรรมการอิสระ ปีละ 120,000 บาท  

8. ค่าตอบแทนส าหรับอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่เป็นกรรมการบริหาร ปีละ 80,000 บาท  

9. ค่าตอบแทนส าหรับประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ปีละ 240,000 บาท  

10. ค่าตอบแทนส าหรับอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงที่เป็นกรรมการอิสระ ปีละ 120,000 บาท 

11.  ค่าตอบแทนส าหรับอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงที่เป็นกรรมการบริหาร ปีละ 80,000 บาท  

นอกจากนี้เพื่อความสะดวกในการโอนเงินไปยังต่างประเทศใหก้ับกรรมการชาวต่างชาติทั้ง 2 ท่าน จงึขอใหจ้่ายค่าตอบแทนกรรมการราย

เดือนๆ ละ 25,000 บาทและค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุมรวมกันเป็นรายปี 

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้ 

คุณสมศักดิ์ ศักดิ์บูรณพงศา ขอขอบคณุที่คณะกรรมการเห็นว่าควรเสนอให้ค่าตอบแทนที่เท่าเก่าปีก่อน  แต่อย่างไรก็ตาม อยากให้พิจารณาว่า 

เนื่องจากผลก าไรที่ลดลงในปีนี้ ดงันั้นคณะกรรมการควรต้องรับผิดชอบต่อการบริหารของท่าน โดยการพิจารณาค่าตอบแทนก็ควรอยู่ในอัตราที่

สอดคล้องกันเหมือนที่ผู้ถือหุ้นได้รับเงนิปันผลที่ลดลงเช่นกัน 

ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย กรรมการอิสระและประธานอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ชี้แจงว่า พ้ืนฐานของการจ่าย

ค่าตอบแทนเริ่มจากฐานที่ค่อนข้างต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม บริษัทเพิ่งได้เริ่มปรับจากเดิมใน 2 ปีนี้เท่านั้น ในขณะที ่ หากจะจ่ายค่าตอบแทน

กรรมการด้วยการเทียบเคียงกับผลประกอบการของบริษัทแล้ว ในบริษัทจดทะเบียนชั้นน าในตลาดหลกัทรัพย์ จะใช้เกณฑ์ที่เรียกว่า บ าเหน็จกรรมการ 

ซึ่งจะคิดเป็นอัตรา 0.5% ของจ านวนเงินปันผลทั้งหมด แต่บริษัทก็ไม่ได้ใช้เกณฑ์นั้น คงใช้เพียงแค่ค่าตอบแทนตามที่เสนอมานี้ 

คุณก าพนธ์ อัศวศิริลาศ  ขอเสนอความเห็นว่า ค่าตอบแทนดังกล่าวเหมาะสม เพราะบริษัทอ่ืนๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ประสบภาวะวิกฤต

เดียวกัน แต่ก็ประสบผลขาดทุน ในขณะที่บริษัทสามารถท าก าไรและมีการจ่ายเงินปันผลได้ดีเสมอมา 

คุณสถาพร ผังนิรันดร์ ขอเสนอความเห็นว่า อยากให้ท่านอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ลองพิจารณาถึงเกณฑ์ที่ใช้ 

บ าเหน็จกรรมการ ว่าจะเป็นอย่างไร และจะเหมาะสมกับบริษัทหรือไม่อย่างไร เพราะในฐานะผู้ถือหุ้นก็เห็นว่าควรต้องดูแลกรรมการ โดยเฉพาะ

กรรมการที่ต้องไปเชิญมา จึงเห็นว่าเป็นเกณฑ์ที่ยุติธรรมและเห็นด้วย หากจะน ามาใช้หลังจากคณะอนุกรรมการได้น าไปพิจารณาและน าเสนอ

คณะกรรมการบริษัทแล้วว่าสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นในปีหน้า 

คุณเกียรติศักดิ์ ไตรตรึงษ์ทัศนา ขอเสนอความเห็นว่า ในการลงทุน ส่วนทีผู่้ถือหุ้นได้ก็คือมูลค่าหุ้นที่เพ่ิมขึ้น ส่วนเงินปันผลนั้นไม่ควรจะ

เกี่ยวกับกรรมการ เพราะหากน าไปเป็นเงื่อนไขผูกกับเงินปันผลแล้ว หากในปีใด บริษัทต้องการเก็บเงินไว้เพื่อการลงทุนเพิ่ม กจ็ะท าให้คณะกรรมการ

ไม่ได้รับผลตอบแทนดังกล่าว เท่ากับว่าจะติดเงื่อนไขของตัวเองไปด้วย 

คุณวีระ ชัยมโนวงศ์ เห็นด้วยว่า ค่าตอบแทนที่จ่ายอยู่ในปัจจุบันเป็นอัตราที่เหมาะสมแล้ว ซึง่ไม่ได้สูงกว่าอุตสาหกรรม ส่วนจะเพ่ิมบ าเหน็จ

กรรมการ ก็แล้วแต่ทกุท่านจะพิจารณาน าเสนอต่อไป 

ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย ในฐานะประธานอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ขอรับข้อมูลและความเห็นจากผู้ถือหุ้นทุกท่านไว้

เพื่อน าไปพิจารณาต่อไป 

จากนั้นประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ 

ที่ประชุมผุ้ถือหุ้นมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2557 ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ือหุ้น

ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

เห็นด้วย 646,532,470 เสียง ร้อยละ 98.53 

ไม่เห็นด้วย 30,000 เสียง                      ร้อยละ 0.01   

งดออกเสียง 9,609,900 เสียง                          ร้อยละ 1.46                

รวม 656,172,370 เสียง ร้อยละ 100.00 
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วำระที่ 7 พิจำรณำแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก ำหนดค่ำสอบบัญชีประจ ำปี 2557 

ประธานฯ ได้ขอให้คุณศักดิ์ เกี่ยวการคา้ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชีแ้จงในวาระนี้  

คุณศักดิ์ เกี่ยวการค้า ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้เรียนให้ที่ประชุมทราบว่า จากการท างานร่วมกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท

ส านักงาน เอินส์ท แอนด ์ ยัง จ ากัด ตลอดทั้งปีที่ผ่านมาแล้วนั้น พบว่าทางส านักงานมีทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ในการท างาน โดยสามารถ

ประสานงานการท างานร่วมกับบริษัทได้เป็นอย่างดี ดังนั้นจึงขอเสนอให้แต่งตัง้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัทส านักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ ากัด เป็น

ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2557 ต่อไปเหมือนเดิม ดังรายชื่อต่อไปนี้ 

1. นายโสภณ        เพิ่มศิริวัลลภ                CPA # 3182   หรือ 

2. นางสาวรุ้งนภา   เลิศสุวรรณกุล             CPA # 3516   หรือ 

3. นางสาวพิมพ์ใจ   มานิตขจรกิจ              CPA # 4521   หรือ 

4. นางสาวรสพร      เดชอาคม  CPA # 5659   หรือ 

5. นางสาวสุมนา      พันธ์พงษ์สานนท์           CPA # 5872 

และขอเสนอให้ค่าสอบบัญชีส าหรับงบการเงินประจ าปี 2557 เท่ากับ 1,426,000 บาท และค่าสอบทานส าหรับงบการเงินรายไตรมาสรวม 3 

ไตรมาส เท่ากับ 765,000 บาท และค่าตรวจสอบบัญชีตามบัตรส่งเสริมการลงทุน จ านวน 1 ฉบับ เท่ากับ 80,000 บาท ซึ่งเท่ากับปีก่อน โดย

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากผลงานประกอบกับเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีกับบริษัทอ่ืนแล้ว เห็นว่า ค่าสอบบัญชียังคงอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม

เนื่องจากการเติบโตและการขยายตัวของบริษัทที่เพิ่มขึ้น ท าให้ต้องตรวจสอบรายการต่างๆ มากขึ้น 

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้ 

คุณสถาพร ผังนิรันดร์ ตามที่ท่านประธานคณะกรรมการตรวจสอบแจ้งว่าบริษัท ส านักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ ากดั ได้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท 

ส านักงาน อีวาย จ ากัด เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 แต่ที่ปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจ าปีหน้า 123 ได้ระบุเป็นวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 

2557 ด้วยชื่อเดิมของส านักงาน รวมถึงในหนังสือเชิญประชุมก็ระบุวันทีอ่อกหนังสือเป็นวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 ด้วยชื่อเดิมของส านักงาน

เช่นเดียวกัน 

คุณศักดิ์ เกี่ยวการค้า ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงว่า การเปลี่ยนแปลงชื่อของบริษัท ส านักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ ากัด เป็นการเปลี่ยน

ชื่อพร้อมๆ กันทั่วโลก จงึถือได้ว่าเป็นที่รู้กันเป็นสากล ส่วนการลงวันที่ในรายงานไม่สอดคล้องกัน เป็นเรื่องของระยะเวลาในการจัดส่งหนงัสือแจ้งจาก

ส านักงานให้บริษัทจดทะเบียนทราบถงึการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ซึ่งอาจจะล่าช้าและเป็นเรื่องกระทันหัน ในขณะที่ตอ้งจัดเตรียมรายงานของผู้สอบบัญชี

และหนงัสือเชิญประชุมไว้ล่วงหน้าแลว้ 

คุณโสภณ เพิ่มสิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ขอชี้แจงว่า ในประเทศไทย การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีเป็นบุคคลเฉพาะเจาะจง มิได้แต่งตัง้ตาม

ส านักงาน ซึ่งหมายความว่า บริษัทแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทั้ง 5 ท่านตามในวาระนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ไม่ว่าจะมาจากส านักงานชื่ออะไรก็ตาม  

จากนั้นประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชี 

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2557 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี ้

เห็นด้วย 646,529,870 เสียง ร้อยละ 98.53 

ไม่เห็นด้วย 32,600 เสียง ร้อยละ 0.01   

งดออกเสียง 9,609,900 เสียง  ร้อยละ 1.46 

รวม 656,172,370 เสียง ร้อยละ 100.00 
 

วำระที่ 8 พิจำรณำและอนุมัติกำรเพ่ิมวงเงินกำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้ของบริษัทและ/บริษัทย่อย และเพ่ิมอ ำนำจด ำเนินกำรใรกำรกระท ำกำรแทน

บริษัทให้แก่กรรมกำรผู้มีอ ำนำจ 

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2554 วาระที่ 9 เรื่องการพิจารณาและอนุมัติการเพ่ิมวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท

และ/หรือบริษัทย่อย และเพ่ิมอ านาจด าเนินการในการกระท าการแทนบริษัทฯ ให้แก่กรรมการผู้มีอ านาจ อันเนื่องมาจากการเสนอขายหุ้นกู้ภายในวงเงิน

ไม่เกิน 15,000 ล้านบาท หรือ เงินสกลุอ่ืนในวงเงินเทียบเท่านั้น ณ ปัจจุบัน ทางบริษัทฯ ได้มีการออกหุ้นกู้แล้วจ านวนเต็ม 15,000 ล้านบาท โดยจ าแนก

รายละเอียดได้ดังนี้ 
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ทะเบียนเลขท่ี 0107537000891 

THAI UNION FROZEN PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED 

บริษัท ไทยยูเนีย่น โฟรเซ่น โปรดักส ์จ ำกัด (มหำชน) 

# 1/2554 3,300 4.51% 27 ก.ค. 54 27 ก.ค. 57 

# 2/2554 1,950 4.70% 27 ก.ค. 54 27 ก.ค. 59 

# 3/2554 1,500 5.02% 27 ก.ค. 54 27 ก.ค. 64 

# 1/2557 2,500 3.58% 6 ก.พ. 57 6 ก.พ. 60 

# 2/2557 3,150 4.21% 6 ก.พ. 57 6 ก.พ. 62 

# 3/2557 1,550 4.69% 6 ก.พ. 57 6 ก.พ. 64 

# 4/2557 1,050 5.18% 6 ก.พ. 57 6 ก.พ. 67 

แต่เนื่องจากบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยยังคงมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากธุรกิจปัจจุบัน รวมถึงมีโอกาสจากการเข้าซื้อกิจการเพ่ือขยาย

ตลาดไปยังตลาดโลกต่อไป ท าให้ทางบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยมีความจ าเป็นในการใช้วงเงินการออกหุ้นกู้มากขึ้นเพ่ือความคล่องตัวในการบริหารทาง

การเงินของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยต่อไป ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเพ่ิมวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท และ/หรือ

บริษัทย่อยจากปัจจุบันภายในวงเงินจ านวนไม่เกิน  15,000 ล้านบาท เป็น ภายในวงเงินจ านวนไม่เกิน 25,000 ล้านบาท หรือ เงินสกุลอ่ืนในวงเงิน

เทียบเท่า โดยเสนอขายแก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนสถาบันทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศ

คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยจะออกและเสนอขายเป็นชุดเดียวหรือหลายชุด และจะออกและเสนอขายในคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได้  

วัตถุประสงค์ของการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อช่วยในการบริหารความเสี่ยงทางการเงินและควบคุมต้นทุนเงินกู้ในสภาวะที่อัตราดอกเบี้ย

ก าลังสูงขึ้น ตลอดจนสามารถรองรับการใช้เงินในระยะยาวเพื่อสนับสนุนการขยายตัวในอนาคต และขอให้ที่ประชุมควรอนุมัติการมอบอ านาจให้ นาย

ธีรพงศ์ จันศิร ิกรรมการผู้มีอ านาจกระท าการแทนบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบอ านาจ และมีอ านาจด าเนินการแทนบริษัทดังต่อไปนี้ 

(1) ก าหนด เปลี่ยนแปลง แก้ไข ยกเลิก ลดหรือเพิ่ม และไถ่ถอน ชนิด ประเภท รายละเอียดของหุ้นกู้ที่ออก ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จ ากัดเฉพาะ) 

ข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผูถ้ือหุ้นกู้ จ านวนหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาจองซื้อ หลักประกันหรือการค้ าประกัน ค ารับรอง

และค ารับประกัน เงื่อนไขทางการเงิน ค าจ ากัดความ วิธีการเสนอขายและการจัดสรรหุ้นกู ้  

(2) ก าหนดให้ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิหรือไม่มีสิทธิขอให้บริษัทไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบก าหนด (Put Option) และ/หรือ บริษัทฯ อาจมีหรือไม่มีสิทธิ

ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบก าหนด (Call Option)  

(3) การแต่งตั้งผู้จัดจ าหน่ายหุ้นกู้หรือผู้จัดการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่ายหุ้นกู้ นายทะเบียนหุ้นกู้ และ/หรือ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้า

มี) รวมถึง การน าหุ้นกู้ดังกล่าวไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรือ ตลาดรองแห่งใดๆ  

(4) เจรจาต่อรอง จัดท า ตกลง ลงนาม และส่งมอบซึ่งสัญญาและเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว และ 

(5) การเข้าท าธุรกรรมอนุพันธ์ทางการเงิน และ/หรือ สัญญาใดๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันความเสี่ยงของบริษัทที่เกิดจาก

การออกหุ้นกู้และการเสนอขายหุ้นกู้ รวมถึงและไม่จ ากัดเพียงการเปลี่ยนแปลงแก้ไข ต่ออายุสัญญา ลดอายุสัญญา หรือ ยกเลิกสัญญาอนุพันธ์ทาง

การเงิน และ/หรือ สัญญาใดๆ ที่เกี่ยวข้องดังกล่าว  

(6) ด าเนินการอ่ืนใดที่ผู้ได้รับมอบอ านาจดังกล่าวข้างต้นพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความจ าเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้

ดังกล่าว 

ทั้งนี้ ในกรณีที่นายธีรพงศ์ จันศิริ ได้ใช้อ านาจด าเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย ดังปรากฎในข้อ (1) ถึงข้อ (6) ข้างต้นแล้ว ให้กรรมการสอง

ท่าน สามารถร่วมกันลงนาม พร้อมประทับตราบริษัท เพื่อลงนามเอกสาร หรือ สัญญา หรือ เอกสารอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการข้างต้นตามข้อ (1) 

ถึง (6) เพื่อให้การด าเนินการต่างๆ ลุล่วงตามวัตถุประสงค์ข้างต้น 

ส าหรับวาระนี้ ต้องใช้คะแนนเสียงเกินกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้ 

คณุสถาพร ผังนิรันดร์ สอบถามว่า ตามที่คุณธีรพงศ์กล่าวมานั้น มีความกังวลว่าการระบุอ านาจด าเนินการแทนบริษัทค่อนข้างกวางมาก จึง

อยากขอเสนอให้การออกหุ้นกู้ดังกล่าวไม่รวมถึงการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ เพราะจะท าให้เกิดผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิม 

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ตอบว่าเห็นด้วยตามข้อเสนอของผู้ถือหุ้นและจะด าเนินการระบุข้อความ ”ไม่รวมถึงการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ” ไว้ใน

วงเล็บ รวมถงึชีแ้จงให้ผูถ้ือหุ้นทราบว่า บริษัทยังไม่ได้มีแผนในการออกหุ้นกู้ เพียงแต่เห็นว่าการออกหุ้นกู้แต่ละครั้งต้องใช้เวลาพอสมควรในการ
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ทะเบียนเลขท่ี 0107537000891 

THAI UNION FROZEN PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED 

บริษัท ไทยยูเนีย่น โฟรเซ่น โปรดักส ์จ ำกัด (มหำชน) 

ด าเนินการขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น หากบริษัทได้มติจากผู้ถือหุ้นไว้ก่อน กจ็ะมีความคล่องตัวในการตัดสินใจได้ทันเวลากับภาวะความผันผวน

ของตลาดเงินที่มีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

จากนั้นประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทและ/บริษัทย่อย และเพ่ิมอ านาจด าเนินการ

ในการกระท าการแทนบริษัทให้แก่กรรมการผู้มีอ านาจ 

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบรษิัทและ/บริษัทย่อย และเพ่ิมอ านาจด าเนินการใรการกระท าการ

แทนบริษัทให้แกก่รรมการผู้มีอ านาจ ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ดังนี้ 

เห็นด้วย 646,532,470 เสียง ร้อยละ 98.53 

ไม่เห็นด้วย 30,000 เสียง                      ร้อยละ 0.01   

งดออกเสียง 9,609,900 เสียง  ร้อยละ 1.46 

รวม 656,172,370 เสียง ร้อยละ 100.00 

วำระที่ 9 พิจำรณำเรื่องอื่นๆ (ถ้ำมี) 

คุณเกียรติศักดิ์ ไตรตรึงษ์ทัศนา สอบถามว่า ตามที่บริษัทแจ้งว่าจะมีการเปิดตัวผู้อ านวยการเกี่ยวกับงานวิจัยนั้น อยากทราบว่าผลการวิจัย

ผู้บริโภคที่ไม่ชอบรับประทานปลาทูน่าในภูมิภาคอ่ืนทั่วโลกเป็นอย่างไรบ้าง  

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ผลการวิจัยดังกล่าว คาดว่าจะออกในราวเดือนกรกฎาคม  

คุณกสิณา ศรีสอ้าน  ตัวแทนจากอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ขอขอบคุณคณะกรรมการที่บริหารงานมาได้อย่างดี รวมถึงการจัดการประชุมผู้ถือ

หุ้นและการตอบค าถามในวันนี้ก็เป็นไปอย่างชัดเชน  อย่างไรก็ตาม สังคมไทยในวันนี้มีความตื่นตัวกับเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น จึงอยากเรียน

ถามว่าบริษัทมีความสนใจที่จะเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์กับโครงการนี้หรือไม่อย่างไร เนื่องจากเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุนและตลาดทุนของไทย  

หากมีความสนใจ ทางบริษัทได้มีการเตรียมแผนการไว้บ้างหรือไม่อย่างไร 

คุณธีรพงศ์ จันศิร ิ ชี้แจงว่า บริษัทอยู่ระหว่างการศึกษาการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition or CAC) ของ

ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต คงต้องใช้เวลาในการศึกษา เพราะบริษัทมีความตั้งใจ ไม่เพียงแต่การเข้าร่วมโครงการ แต่ต้องการเข้าสู่

กระบวนการรับรองการเป็นสมาชิก (certification process) อีกด้วย แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทก็มีนโยบายไม่ให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานด าเนินการ

หรือยอมรับการคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม อาทิเช่น 

- มีการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพ่ือป้องกันไม่ให้พนักงานมีการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะงานขาย การตลาด จัดซื้อ เช่น การออก

หนังสือแจง้คู่ค้าในการไม่รับของขวัญของก านัลใดๆ  

-  มีการรายงานสถานะการเงินที่โปร่งใสและถกูต้องแม่นย า 

-  มีการสื่อสารที่หลากหลายช่องทางเพ่ือให้พนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถแจ้งเบาะแสอันควรสงสัยโดยมั่นใจได้ว่าผู้แจ้งเบาะแส

ได้รับการคุ้มครอง โดยไม่ให้ถูกลงโทษ โยกย้ายที่ไม่เป็นธรรมหรือกลั่นแกล้งด้วยประการใด  และรวมถึงการแต่งตั้งบุคคลเพ่ือตรวจสอบติดตามทุก

เบาะแสที่มีการแจ้งเข้ามา 

-  หากมกีารให้ของขวัญทางธุรกิจและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ต้องด าเนินการด้วยความโปร่งใสและถกูต้องตามกฏหมาย   

คุณธวัชชัย ศิริทรัพย์สถิตย์ ขอสอบถามถึงวิธีการลงทะเบียนด้วยระบบบาร์โค้ด ที่หลายๆ บริษัทจดทะเบียนก็ใช้กนัเป็นส่วนใหญ่ แต่ทาง

บริษัทยังคงใช้วิธีการลงทะเบียนแบบเดิมๆ รวมถึงการแจกของช าร่วยที่ท าให้ผู้ถือหุ้นหลายๆ ราย มาลงทะเบียนเพ่ือรับของช าร่วยและกลับทันที โดย

ไม่ได้เข้าร่วมประชุม จงึเห็นว่าควรยกเลิกการแจกของช าร่วย ซึ่งจะท าให้ผู้ถือหุ้นที่มาประชุม เป็นผูถ้ือหุ้นที่สนใจเขา้ร่วมประชุมจริงๆ นอกจากนี้กเ็ห็น

ว่า บริษัทจดทะเบียนหลายๆ แหง่ก็ยกเลิกการแจกของช าร่วยแล้วด้วย 

คุณปะราลี สุขะตุงคะ เลขานุการบริษัท ชีแ้จงว่า ส าหรับการใช้วิธีลงทะเบียนด้วยระบบบาร์โค้ดนั้น บริษัทยังอยู่ในระหว่างศึกษาข้อดี ข้อเสีย

และค่าใช้จ่ายในการด าเนินการทั้งหมด (โดยประมาณ 300,000 บาทเป็นอย่างน้อยต่อครั้งที่จัดประชุม ส าหรับการติดตั้งอุปกรณ์และจัดพิมพ์เอกสารที่มี

บาร์โค้ด) เปรียบเทียบกับการลงทะเบียนด้วยวิธีการเดิมซึ่งหากบริษัทยังสามารถรองรับกับจ านวนผู้ถือหุ้นที่มาได้อยู่ ก็จะเป็นการประหยัดค่าใชจ้่าย แต่

หากไม่สามารถรองรับได้และเห็นว่าวิธีบาร์โค้ดจะท าให้สะดวกรวดเร็วเพิ่มขึ้นก็จะเปลี่ยนไปใช้โดยทันที และส าหรับเรื่องของช าร่วยนั้น เนื่องจาก
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ทะเบียนเลขท่ี 0107537000891 

THAI UNION FROZEN PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED 

บริษัท ไทยยูเนีย่น โฟรเซ่น โปรดักส ์จ ำกัด (มหำชน) 

บริษัทท าธุรกิจผลิตสินค้าอาหาร จึงท าให้ผู้ถือหุ้นมีความต้องการที่จะได้รับสินค้าของบริษัท จะเห็นได้จากก่อนวันที่จัดการประชุม มีการโทรเข้ามา

สอบถามจากผู้ถือหุ้นจ านวนมากมาย ดังนั้นหากบริษัทจะยกเลิกการแจกของช าร่วยนั้น คงต้องขอรับไปพิจารณาก่อน ซึ่งต่างจากบริษัทจดทะเบียนอ่ืนที่

สามารถยกเลิกได้ทันทีเพราะท าธุรกิจบริการหรือผลิตสินค้าที่ไม่สามารถน ามาแจกเป็นของช าร่วยได้ 

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพ่ิมเติมอีก จึงขอปิดการประชุม  

ปิดประชุมเวลา 16.45 น. 
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                                                                                                                    ( นายไกรสร     จันศิร ิ) 

                                                                                                                       ประธานในที่ประชุม                       
 

 


