
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2551 
ของ     

บริษัท ไทยยูเน่ียน โฟรเซน โปรดักส จํากัด (มหาชน) 
     

ประชุมเม่ือวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2551 เวลา 14.00 น. ณ หองพิมานแมน โรงแรมโฟรซีซ่ัน ถนนราชดําริ กรุงเทพมหานคร มีผูถือ
หุนและผูรับมอบฉันทะมารวมประชุม 181 คน นับจํานวนได 621,521,066 หุน หรือคิดเปน 70.72% ของจํานวนหุนทั้งหมด ครบเปนองคประชุม 

โดยมี นายไกรสร จันศิริ ประธานกรรมการ เปนประธานในที่ประชุม และมีกรรมการมารวมประชุมคือ นายธรีพงศ จันศิริ ประธาน
กรรมการบริหาร นายฤทธิรงค บุญมีโชติ กรรมการผูจัดการสายงานผลิตภัณฑกุง นายชวน ตั้งจันสิริ กรรมการบริหาร นายชาน ติน คิง 
กรรมการบริหารและ Chief Finance Officer นายศักด์ิ เกี่ยวการคา พล.ต.ต.ประชา อนุเคราะหดิลก และนายกิติ  ปลันธนดิลก กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ นายวาย ยทั ปาโก ลี Finance Controller รวมถึงนายโสภณ เพิ่มสิริวัลลภ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัทสํานักงาน 
เอินสทแอนดยัง จํากัด  

 
ประธานฯ กลาวเปดประชุมตามระเบียบวาระ ดังน้ี        

 
วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามัญผูถือหุนประจําป 2550  

ซ่ึงประชุมเม่ือวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2550 เวลา 14.00 น. ณ หองบอลรูม โรงแรมแกรนด ไฮแอท เอราวัณ ถนนราชประสงค 
กรุงเทพมหานคร 

ประธานฯ เสนอขอใหที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมดังกลาวตามที่ไดแจกไวแลว 
 
ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2550 
โดยผูถือหุนออกเสียงลงมติในวาระที่ 1 ดังน้ี 
เห็นดวย 621,521,066 เสียง รอยละ 100.00 
ไมเห็นดวย - เสียง                         - 
งดออกเสียง - เสียง                         - 

รวม 621,521,066 เสียง รอยละ 100.00 
  
วาระท่ี 2 พิจารณาและอนมุัติรับรองรายงานประจําป 2550 และรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปท่ีผานมา 

ประธานกรรมการบริหารเปนผูรายงานผลการดําเนินงานของบริษัท ดังน้ี 
 

                ในป 2550 นับเปนปที่ทาทายท่ีสุดปหน่ึงตอการดําเนินงานของบริษัท ถึงแมวาอัตราดอกเบ้ียที่ลดต่ําลงทัง้ในประเทศไทยและ
สหรัฐอเมริกาจะสงผลดีตอธุรกิจของบริษัทก็ตาม แตดวยปจจัยหลายๆ ดานที่ไมเอื้ออํานวยนักตอการดําเนินงาน ไดแก คาเงนิบาทที่แข็งคาข้ึน
อยางตอเน่ือง ประกอบกับตนทุนการผลิตที่เพิ่มสูงข้ึน อันเน่ืองมาจากราคานํ้ามันที่ปรับตัวสูงข้ึนเปนประวัติการณ   รวมถึงเม่ือราคาวัตถุดิบปลา
ทูนาสกิปแจ็ค ซ่ึงมีมูลคากวาคร่ึงหน่ึงของตนทุนการผลิต ไดเพิ่มสูงข้ึนกวาสถิติเดิมที่เคยมีมา แตดวยความมุงม่ันของบริษัทในการใชมาตรการ
ลดคาใชจาย มาตรการดานการตลาด และการสรางความหลากหลายใหผลิตภัณฑ ทําใหบริษัทยังคงสามารถสรางผลกําไรอยูได แมจะเปนอัตราท่ี
ลดลงก็ตาม โดยบริษัทสามารถทํารายไดจากการขายเทากับ 1,612 ลานหรียญสหรัฐ คิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ 10.6 โดยมียอดขายในรูป
เงินบาทอยูที่ 55,507 ลานบาท คิดเปนอัตราการเติบโตเพียงรอยละ 0.9 เม่ือเปรียบเทียบกับป 2549 ทั้งน้ีเปนผลมาจากการแข็งคาของเงินบาท
อยางรวดเร็วในอัตรารอยละ 8.8 เม่ือเทียบกับปกอน อีกท้ังตนทุนการผลิตที่เพิ่มข้ึนสงผลกระทบตอกําไรสุทธิและ EBITDA ของบริษัท โดยกําไร
สุทธิของบริษัทในป 2550 อยูที่ 1,823 ลานบาท ลดลงรอยละ 4.1 จากป 2549 สวน EBITDA อยูที่ 3,829 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 2.5 จากป 
2549 ขณะที่ยอดขายผลิตภัณฑปลาทูนาและกุงยังคงเติบโตตอไปอยางตอเน่ืองตามภาวะการเติบโตของอุตสาหกรรมสินคาอาหารทะเล สวน
ผลิตภัณฑอื่นๆ อาทิ ปลาหมึกและปลาซารดีนบรรจุกระปองตางก็มียอดขายที่สูงข้ึนดวยเชนกัน  

 
               สําหรับภารกิจหลักของบริษัทในป 2551 ไดแก การเพิ่มยอดขายและความสามารถในการทํากําไร โดยอาศัยการควบคุมตนทุนที่
รวดเร็ว มาตรการปองกันคาเงินที่เหมาะสม การสรางนวัตกรรมดานผลิตภัณฑ การใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด และการบริหารความ



ตองการเงินทุนโดยรวมของกลุมบริษัทโดยอาศยัการบริหารจัดการสินคาคงคลงัเชิงรุก ซ่ึงจะทําใหบริษัทสามารถบรรลุเปาหมายระยะยาวที่
กําหนดไว น่ันคือ การทําใหกลุมบริษัทมีรายไดถึง 1.8 พันลานเหรียญสหรัฐในป 2551 
               ประธานฯ ขอใหที่ประชุมรับรองผลการดําเนินงานของบริษัทฯ  

 
ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานประจําปและผลการดําเนินงานของบริษัท 
โดยผูถือหุนออกเสียงลงมติในวาระที่ 2 ดังน้ี 
เห็นดวย 621,521,066 เสียง รอยละ 100.00 
ไมเห็นดวย - เสียง                         - 
งดออกเสียง - เสียง                         - 

รวม 621,521,066 เสียง รอยละ 100.00 
 
วาระท่ี 3 พิจารณาและอนมุัติรับรองงบการเงินประจําป 2550 และการจัดสรรกําไรสุทธิ 

ประธานฯ ขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและรับรองงบการเงินประจําป 2550 
 
ที่ประชุมลงมติอนุมัติและรับรองงบการเงินประจําป 2550 

 
ประธานฯ ไดเสนอตอท่ีประชุมวา ตามรายงานของผูสอบบัญชีของบริษัทที่ลงมติรับรองไปแลวน้ัน ปรากฏวา บริษัทมีกําไรสุทธิ

ทั้งส้ิน 1,823,296,815 บาท (หน่ึงพันแปดรอยยี่สิบสามลานสองแสนเกาหม่ืนหกพันแปดรอยสิบหาบาท) จึงขอจัดสรรเปนเงินปนผลสําหรับผล
การดําเนินงานตั้งแต 1 กรกฎาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ในอัตราหุนละ 0.56 บาทของทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลวจํานวน 
878,794,950 หุน (แปดรอยเจ็ดสิบแปดลานเจ็ดแสนเกาหม่ืนส่ีพันเการอยหาสิบหุน) รวมเปนเงิน 492,125,172 บาท (ส่ีรอยเกาสิบสองลานหน่ึง
แสนสองหม่ืนหาพันหน่ึงรอยเจ็ดสิบสองบาทถวน)  
                อน่ึง เม่ือรวมการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานตลอดป 2550 ที่สวนหน่ึงไดจายเปนเงนิปนผลระหวางกาลไปเม่ือวันที่ 18 
กันยายน 2550 แลวน้ัน บริษัทมีอัตราเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2550 เทากับ 1.11 บาทตอหุน คิดเปนอัตราเงินปนผลจาย
เทากับ 53.50% ของกําไรสุทธิประจําป 2550  
                สําหรับการจายเงินปนผลในครั้งน้ี ขอใหนายทะเบียนคือ บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เปนผูดําเนินการ โดย
เงินปนผลจํานวน 0.56 บาทตอหุน มาจากกําไรสวนที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน จึงไมตองเสียภาษีเงินไดหัก ณ ที่จายทั้งจํานวน โดยกําหนด
จายในวันที่ 25 เมษายน 2551 

 ฉะน้ัน คงเหลือเปนกําไรสะสมหลังการจัดสรรแลวยกไป 7,232,041,902 บาท (เจ็ดพันสองรอยสามสิบสองลานส่ีหม่ืนหน่ึงพันเกา
รอยสองบาทถวน) 

 
                ที่ประชุมลงมติอนุมัติการจัดสรรผลกําไรดังกลาวตามที่ประธานฯ เสนอมา 

 โดยผูถือหุนออกเสียงลงมติในวาระที่ 3 ดังน้ี 
เห็นดวย 621,521,066 เสียง รอยละ 100.00 
ไมเห็นดวย - เสียง                         - 
งดออกเสียง - เสียง                         - 
รวม 621,521,066 เสียง รอยละ 100.00 

 
วาระท่ี 4 พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระและกําหนดคาตอบแทนประจําป 2551 

ประธานฯ ไดชี้แจงตอท่ีประชุมวา ตามขอบังคับของบริษัท กรรมการจํานวน 5 ทาน จากกรรมการทั้งหมด 14 ทานจะตองออกตาม
วาระ  ซ่ึงกรรมการที่ลาออกตามวาระมีรายนามดังตอไปน้ี 

 
 
 



1. นายธีรพงศ จันศิริ 
2. นายชวน  ตั้งจันสิริ 
3. นายศักด์ิ   เกี่ยวการคา 
4. พล.ต.ต.ประชา  อนุเคราะห ดิลก 
5. นายชาน ติน คิง 
 

สําหรับกรรมการทั้ง 5 ทาน ไดแจงประวัติของแตละทานไวแลวในหนังสือเชิญประชุมที่จัดสงไปให หากที่ประชุมพิจารณาแลว ขอ
เสนอใหมีการเลือกต้ังกรรมการเพิ่มเติมใหครบตามเดิม และเห็นวาหากท่ีประชุมผูถือหุนจะเห็นสมควรเลือกต้ังกรรมการที่ออกตามกําหนดวาระ
กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหน่ึงก็ใหกระทาํได อยางไรก็ตามเพื่อใหเกิดความโปรงใสในการพิจารณา ทานกรรมการทั้ง 5 ทาน จะไม
ออกเสียงในการเลอืกต้ังตนเองเปนกรรมการ ขอใหที่ประชุมพิจารณาแยกเปนแตละทาน ดังน้ี 

 
1. คุณธีรพงศ จันศิริ  
จํานวนหุนที่ใชในการออกเสียงลงคะแนนใหคุณธีรพงศ จันศิริ ดํารงตําแหนงกรรมการตออีกวาระหน่ึงเทากับ จํานวนหุนที่มาประชุม
ทั้งส้ินหักออกดวยจํานวนหุนของคุณธีรพงศ จํานวน 50,232,160 หุน คงเหลือเทากับ 571,288,906 หุน  
 
โดยผูถือหุนออกเสียงลงมติใหคุณธีรพงศ จันศิริ เปนกรรมการอีกวาระหน่ึงดังน้ี 
เห็นดวย 562,294,606 เสียง รอยละ 98.43 
ไมเห็นดวย 8,994,300 เสียง รอยละ 1.57 
งดออกเสียง - เสียง - 

รวม 571,288,906 เสียง รอยละ 100.00 
 
2. คุณชวน ตั้งจันสิริ 
จํานวนหุนที่ใชในการออกเสียงลงคะแนนใหคุณชวน ตั้งจันสิริ ดํารงตําแหนงกรรมการตออีกวาระหน่ึงเทากับ จํานวนหุนที่มาประชุม
ทั้งส้ินหักออกดวยจํานวนหุนของคุณชวน จํานวน 9,000,000 หุน คงเหลอืเทากับ 612,521,066 หุน 
 
โดยผูถือหุนออกเสียงลงมติใหคุณชวน  ตั้งจันสิริ เปนกรรมการอีกวาระหน่ึงดังน้ี 
เห็นดวย 602,067,566 เสียง รอยละ 98.29 
ไมเห็นดวย 10,453,500 เสียง รอยละ 1.71 
งดออกเสียง - เสียง - 

รวม 612,521,066 เสียง รอยละ 100.00 
 
3. คุณศักด์ิ  เกี่ยวการคา 
จํานวนหุนที่ใชในการออกเสียงลงคะแนนใหคุณศักด์ิ  เกี่ยวการคา ดํารงตําแหนงกรรมการตออีกวาระหน่ึงเทากับ จํานวนหุนที่มา
ประชุมทั้งส้ินหักออกดวยจํานวนหุนของคุณศักด์ิ  เกี่ยวการคา ซ่ึงไมมีหุนในบริษัท คงเหลอืเทากับ 621,521,066 หุน 
 
 
โดยผูถือหุนออกเสียงลงมติใหคุณศักด์ิ  เกี่ยวการคา เปนกรรมการอีกวาระหน่ึงดังน้ี 
เห็นดวย 612,526,766 เสียง รอยละ 98.55 
ไมเห็นดวย 8,994,300 เสียง รอยละ 1.45 
งดออกเสียง - เสียง - 

รวม 621,521,066 เสียง รอยละ 100.00 
 
4. พล.ต.ต.ประชา  อนุเคราะหดิลก 



จํานวนหุนที่ใชในการออกเสียงลงคะแนนใหพล.ต.ต.ประชา อนุเคราะหดิลก ดํารงตําแหนงกรรมการตออีกวาระหน่ึงเทากับ จํานวน
หุนที่มาประชุมทั้งส้ินหักออกดวยจํานวนหุนของพล.ต.ต.ประชา จํานวน 6,010 หุน คงเหลอืเทากับ 621,515,056 หุน 
 
โดยผูถือหุนออกเสียงลงมติใหพล.ต.ต.ประชา อนุเคราะหดิลก เปนกรรมการอีกวาระหน่ึงดังน้ี 
เห็นดวย 612,520,756 เสียง รอยละ 98.55 
ไมเห็นดวย 8,994,300 เสียง รอยละ 1.45 
งดออกเสียง - เสียง - 

รวม 621,515,056 เสียง รอยละ 100.00 
 
5. คุณชาน ติน คิง 
จํานวนหุนที่ใชในการออกเสียงลงคะแนนใหคุณชาน ติน คิง ดํารงตําแหนงกรรมการตออีกวาระหน่ึงเทากับ จํานวนหุนที่มาประชุมทั้งส้ินหัก
ออกดวยจํานวนหุนของคุณชาน จํานวน 13,277,640 หุน คงเหลือเทากบั 608,243,426 หุน 
 
โดยผูถือหุนออกเสียงลงมติใหคุณชาน ติน คิง เปนกรรมการอีกวาระหน่ึงดังน้ี 
เห็นดวย 597,789,926 เสียง รอยละ 98.28 
ไมเห็นดวย 10,453,500 เสียง รอยละ 1.72 
งดออกเสียง - เสียง - 

รวม 608,243,426 เสียง รอยละ 100.00 
 
ดังน้ัน กรรมการของบริษัทจึงมีรายนามดังน้ี 

1. นายไกรสร              จันศิริ 
2. นายชาน         ฮอน กิต 
3. นายเชง          นิรุตตินานนท 
4. นายชวน         ตั้งจันสิริ 
5. นายธีรพงศ              จันศิริ 
6. นายฤทธิรงค            บุญมีโชติ 
7. นายยาซูโอะ             โกโต 
8. นายทาเคช ิ         อิโนอูเอะ 
9. นายชาน              ชู  วิง 
10. นายชาน         ติน คิง 
11. นายชาน         ชู  ชง 
12. นายศักด์ิ         เกี่ยวการคา          กรรมการอิสระ 
13. พล.ต.ต.ประชา    อนุเคราะหดิลก      กรรมการอิสระ 
14. นายกิติ         ปลันธนดิลก          กรรมการอิสระ 

 
และเสนอใหคาตอบแทนกรรมการในอัตราเชนเดียวกับปกอน ดังน้ี 

- คาตอบแทนในรูปของเบ้ียประชุมสําหรับกรรมการทุกทานเปนจํานวนเงิน 180,000 บาทตอป เพิ่มข้ึน 60,000 บาทจากปกอน 
เน่ืองจากความรับผิดชอบที่มากข้ึน ประกอบกับคาเบ้ียประชุมเดิม 120,000 บาทเปนอัตราตั้งแตป 2537 ซ่ึงไมเคยปรับข้ึนมากอน 

- คาตอบแทนสําหรับประธานกรรมการตรวจสอบ เดือนละ 50,000 บาท ซ่ึงเทากับปกอน 
- คาตอบแทนสําหรับกรรมการตรวจสอบ เดือนละ 25,000 บาท ซ่ึงเทากับปกอน 

ขอใหที่ประชุมพิจารณา 
 
ที่ประชุมพิจารณาแลว ลงมติอนุมัติใหคาตอบแทนตามที่ประธานเสนอมา  



โดยผูถือหุนออกเสียงลงมติ ดังน้ี 
เห็นดวย 540,010,956 เสียง รอยละ 86.88 
ไมเห็นดวย 8,994,300 เสียง รอยละ 1.45 
งดออกเสียง 72,515,810 เสียง รอยละ 11.67 

รวม 621,521,066 เสียง รอยละ 100.00 
 

วาระท่ี 5 พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2551 

 
ประธานเสนอใหแตงตั้งผูสอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัทสํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทตอไป

เหมือนเดิม ดังรายชื่อตอไปน้ี 
1. นายโสภณ   เพิ่มศิริวัลลภ                    CPA # 3182   หรือ 
2. นายณรงค    พันตาวงษ                      CPA # 3315   หรือ 
3. นายรุทร    เชาวนะกวี                         CPA # 3247   หรือ 
4. นางสาวรุงนภา   เลิศสุวรรณกุล           CPA # 3516    

 
                และขอเสนอใหคาสอบบัญชีสําหรับงบการเงินประจําป 2551 เทากับ 1,240,000 บาท (หน่ึงลานสองแสนส่ีหม่ืนบาทถวน) และคา
สอบทานสําหรับงบการเงินรายไตรมาสรวม 3 ไตรมาสเทากับ 670,000 บาท (หกแสนเจ็ดหม่ืนบาทถวน) ซ่ึงเทากับปกอน 
  
                ที่ประชุมพิจารณาแลว ลงมติอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2551 ตามที่ประธานเสนอ 
  
                โดยผูถือหุนออกเสียงลงมติในวาระที่ 5 ดังน้ี 

เห็นดวย 621,521,066 เสียง รอยละ 100.00 
ไมเห็นดวย - เสียง                         - 
งดออกเสียง -  เสียง                         - 
รวม 621,521,066 เสียง รอยละ 100.00 

 
วาระท่ี 6     พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถามี) 
 
                มีผูถือหุนสอบถามเพิ่มเติม ดังน้ี 
                คําถามที่ 1   ปญหา Anti-Dumping จะสามารถแกไขไดเม่ือใด 
 
                คุณธีรพงศ จันศิริ ประธานกรรมการบริหารชี้แจงวา อัตราภาษีการทุมตลาดของประเทศไทยอยูที่ระดับ 5.95% โดยบริษัทไดขอยื่น 
Review กับกระทรวงพาณิชยของประเทศสหรัฐอเมริกาเพ่ือใหไดระดับอัตราภาษีที่ต่ํากวาน้ี  โดยขณะดําเนินการบริษัทไดวาจางที่ปรึกษา
ทางดานกฎหมายในการดําเนินการ และมีความม่ันใจวาจะไดรับอัตราที่ต่ํากวาอัตราของประเทศไทย แตผลที่ไดรับอยูที่ระดับอัตราภาษี 15.3% 
(โดยเปนการประเมินจากเอกสารในเดือนกุมภาพันธ 2549 – กุมภาพันธ 2550) อยางไรก็ดีอัตราน้ียังไมใชอัตราท่ีมีผลบังคับใชทันที โดยตองรอ
การประกาศผลบังคับใชในเดือนกันยายน 2551 ดังน้ันบริษัทจึงไดมีการติดตามอยางใกลชดิ โดยพบวาปญหามาจากดานเทคนิคของกระทรวง
พาณิชยของสหรัฐอเมริกา จึงไดสงทีมงานและที่ปรึกษาดานกฎหมายของบริษัทเขาไปเจราจา ณ กรุงวอชิงตันดีซี  ซ่ึงลาสุดทางกระทรวง
พาณิชยของสหรัฐอเมริกาไดมีจดหมายรับเร่ืองรองเรียนของบริษทัแลว และมีการพิจารณาในเรื่องน้ีอยางเรงดวน โดยพบวาจากเหตุการณที่
เกิดข้ึนทางน้ันไมไดโจมตีวาบริษัทมีการทุมตลาด หากแตแจงวาเปนการสงรายงานไมครบถวน สําหรับปญหาดังกลาวบริษัทเหน็วาเปนปญหาใน
เร่ืองของการกีดกันทางการคา ซ่ึงบริษัทไดมีการประสานงานกับหนวยงานทางราชการประเทศสหรัฐฯ ในทุกๆ ปอยูแลว  และบริษัทม่ันใจวา
สามารถทําใหอัตราภาษีไดต่ํากวา 3% อยางไรก็ตามหากกรณีที่บริษัทไมไดรับอัตราท่ีลดลงแลว บริษัทก็ไดประมาณการวาจะทําใหเกิดมูลคา
ความเสียหายไมเกิน 8 ลานเหรียญสหรัฐ  

 



                 คําถามที่ 2   ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในปจจุบัน  
 
                 คุณธีรพงศ จันศิริ ประธานกรรมการบริหารชี้แจงวา จากอัตราแลกเปลีย่นทีแ่ข็งคาข้ึน 6% ถึงปจจุบันน้ัน บริษัทไดมีการปรับราคา
ขายสูงข้ึนเพื่อใหสอดคลองกับตนทุนดานน้ี ซ่ึงหากระดับอัตราแลกเปลี่ยนไมเปลี่ยนแปลงมากนัก บริษัทจะสามารถบริหารจัดการไดดีมากกวาน้ี  

 
                 คําถามที่ 3   การที่บริษัทมีกองเรือจับปลา สามารถชวยลดตนทุนราคาวัตถุดิบปลาไดหรือไม 

 
                 คุณธีรพงศ จันศิริ ประธานกรรมการบริหารชี้แจงวา ราคาวัตถุดิบทั้งหมดปรับตัวสูงข้ึนมิใชเพียงแตราคาปลาท่ีปรับตัวสูงข้ึน โดย
สาเหตุหลักจากราคาวัตถุดิบที่สูงข้ึนน้ันมาจากราคาน้ํามันที่ปรับตัวสูงข้ึนมาก จากอดีตพบวาราคาปลาทูนาอยูที่ระดับ 800 – 1,200 เหรียญสหรัฐ 
/เมตริกตัน แตปที่ผานมาสูงข้ึนถึง 1,650 เหรียญสหรัฐ/เมตริกตัน และมีแนวโนมที่สูงข้ึนอีก ซ่ึงทางบริษัทมีการดูแลอยางใกลชิด เพราะบริษัททํา
กิจการแบบรับจางผลิต ดังน้ันเม่ือราคาวัตถุดิบสูงข้ึน บริษัทจึงปรับราคาขายใหสูงข้ึนเพื่อใหสอดคลองกับราคาปลาที่สูงข้ึนดวยเชนกัน สวนที่เปน
กองเรือน้ัน ประกอบดวยเรือหาปลา 1 ลํา และเรือจับปลา 4 ลํา ไดเร่ิมดําเนินการตั้งแตเดือนตุลาคม 2550 โดยขณะนี้กําลังหาปลาอยูใน
มหาสมุทรอินเดีย สาเหตุที่บริษัทมีการลงทุนในธุรกิจกองเรือน้ัน เพื่อใหบริษัทมีวัตถุดิบปลาไดเพียงพอกับความตองการในอนาคต และการใช
สิทธิประโยชนทางภาษีในสหภาพยุโรปและญ่ีปุน (JTEPA) เพื่อลดการกีดกันดานกําแพงภาษี (การตองจับปลาจากกองเรือที่มีลูกเรือสัญชาติไทย
เทาน้ัน)  
 
                 คําถามที่ 4   จากเอกสารในรายงานประจําป ไมทราบวาบริษัทมีการกระจายความเส่ียงของลูกคาไปยังตลาดตางๆ อยางไร 

 
       คุณธีรพงศ จันศิริ ประธานกรรมการบริหารชี้แจงวา การที่อัตราสวนของการจัดจําหนายไปประเทศสหรัฐอเมริกาคอนขางสูงน้ัน 

เน่ืองมาจากบริษัทมีบริษัทยอยในประเทศสหรัฐอเมริกาถึง 3 บริษัท สามารถสรางรายไดถึง 45% ของรายไดรวม หากดูจากธุรกิจสงออกจาก
ประเทศไทย จะพบวาสหภาพยุโรปเติบโตกวา 20% (ผลดีจากคาเงินที่คอนขางแข็ง) สวนญ่ีปุนคงท่ี และภูมิภาคอื่นๆ ก็มีการเติบโตเพิ่มข้ึน  
อยางไรก็ดีการสงออกไปยังสหภาพยุโรปยงัคงพบปญหาการกีดกันทางการคาที่คอนขางรุนแรง 
 
                 คําถามที่ 5   โอกาสการลงทุนเพิ่มในสหภาพยุโรปเปนอยางไรบาง 

 
                 คุณธีรพงศ จันศิริ ประธานกรรมการบริหารชี้แจงวา การลงทุนในสหภาพยโุรปจําเปนตองใชเงินลงทุนที่สูงมากกวาการขยายกําลงั
การผลิต อีกท้ังยังพบวาไมมีใครคิดท่ีจะขายกิจการ 
 
                 คําถามที่ 6   อยากทราบวา Brand Loyalty ในประเทศสหรัฐอเมริกาเปนอยางไร 

 
       คุณธีรพงศ จันศิริ ประธานกรรมการบริหารชี้แจงวา สําหรับแบรนด “Chicken of the Sea” (จําหนายอาหารทะเลบรรจุกระปองเปน

หลัก) ยังคงเปนแบรนดอันดับ 3 และมี Market Share 20% สวนการจําหนายอาหารแชแข็ง บริษัทไดจัดต้ังบริษัท Chicken of the Sea Frozen 
Foods ซ่ึงตองใชเวลาในการทําแบรนดพอสมควร 

 
                 คําถามที่ 7   อยากทราบถึงการปดกิจการในเซ่ียงไฮ ประเทศจีน 

 
       คุณธีรพงศ จันศิริ ประธานกรรมการบริหารชี้แจงวา บริษัทยังมีการดําเนินธุรกิจในประเทศจีนอยู โดยการ Joint Venture กับ 

Century Trading ซ่ึงบริษัทถือหุน 50% สวนบริษัทท่ีปดไปคือบริษัท COSI Trading ซ่ึงไดตั้งข้ึนกอนที่จะรวมทุนกับ Century Trading โดย
บริษัท COSI Trading เปนบริษัทจัดหาขอมูลทางการตลาด ซ่ึงตอนน้ีไมมีความจําเปนอีกแลว โดยพบวาการบริโภคปลาทูนากระปองในประเทศ
จีนยังไมมากพอ  

 
                 คําถามที่ 8   บริษัทมีนโยบายเกีย่วกับอัตราแลกเปลีย่นอยางไร  

 



                 คุณชาน ติน คิง Chief Finance Officer ชี้แจงวา บริษัทไมมีนโยบายการเก็งกําไรจากอัตราแลกเปลีย่น แตจะมีการปองกันความ
เส่ียงสําหรับยอดขายลวงหนา 6 เดือน เชน การทํา Forward การซ้ือ Option ตางๆ  
 
                 คําถามที่ 9   ผลดีผลเสียจากคาเงินที่เปลี่ยนแปลงสําหรับบริษัทยอยในประเทศสหรัฐอเมริกา 

 
                 คุณธีรพงศ จันศิริ ประธานกรรมการบริหารชี้แจงวา ไมมีผลกระทบตอบริษัทยอยดังกลาว เน่ืองจากบริษัทในประเทศไทยเปนผูผลิต
ใหกับบริษัทยอยเหลาน้ัน  
 
                 คําถามที่ 10   ประโยชนจากการเปนเจาของ Brand 
 

                     คุณธีรพงศ จันศิริ ประธานกรรมการบริหารชี้แจงวา บริษัทถือวาเปนจุดแข็ง เพราะบริษัทดําเนินธุรกิจแบบรับจางผลิตและปน้ีถือ
เปนปที่ 11 แลวทีไ่ปลงทุนในประเทศสหรัฐอเมริกา (ปจจุบันมี 3 บริษัทที่เปนฐานในการกระจายสินคา ซ่ึงทํารายไดกวา 40% ของกลุม) ตรงน้ี
เองท่ีทําใหภาพลักษณของบริษัทยืนอยูไดดี เม่ือเทียบกับคูแขง ซ่ึงถือเปนกลยุทธที่ดีในการทําการตลาดของบริษัท ในสวนของฐานการผลิต 
บริษัทมีการลงทุนเพิ่มในประเทศอินโดนีเชีย เวียดนาม และกองเรือจับปลา ถือเปนการสรางความแข็งแกรงใหกับธุรกิจหลักของบริษัทเม่ือเทียบ
กับบริษัทอื่น (ตามที่ผูถือหุนกลาวถึง) รายไดที่เปนรูปเงินเหรียญสหรัฐของ TUF สูงถึง 90% ซ่ึงมากกวาบริษัทอื่น อยางไรก็ดีตนทุนกวา 60% 
อยูในรูปเงินเหรียญสหรัฐ ดังน้ันผลกระทบจึงไมรุนแรงมากเมื่อเทียบกับบริษัทที่อยูในรูปเงินบาท 100% ทําใหบริษัทสามารถบริหารจัดการใน
ระดับที่ดีได   และสําหรับ 2 ปทีผ่านมาบริษัทยังไมสามารถทํากําไรไดเติบโตมากนัก ในขณะที่ยอดขายเพิ่มข้ึนอยางตอเน่ือง สาเหตุมาจาก
คาเงินบาทมีการเปลี่ยนแปลงมาก ประกอบกับในปจจุบันมีการแขงขันที่รุนแรงข้ึน และยากตอการคาดการณ เชน ปญหา Anti-Dumping หากไม
มีเร่ืองน้ีผูบริหารจะมีความสบายใจมากในเร่ืองของผลประกอบการในป 2551 
 
                 คําถามที่ 11   อยากทราบถึงการออกหุนกูของบริษัทวาเปนเชนไร 
 

                     คุณชาน ติน คิง Chief Finance Officer ชี้แจงวา การออกหุนกูดังกลาวเพ่ือไป Refinance เงินกูยืมของบริษัทในประเทศ
สหรัฐอเมริกาใหมีอัตราดอกเบ้ียที่ลดลง ซ่ึงผูบริหารมีการดูแลอยางใกลชิด ดังน้ันภาพรวมของหน้ีสินจึงไมเพิ่มข้ึน ในขณะที่ตนทุนทางการเงิน
ลดลง 
 
                 คําถามที่ 12   บริษัทมีความชํานาญในการจัดการกองเรือหรือไมอยางไร 

 
                     คุณธีรพงศ จันศิริ ประธานกรรมการบริหารชี้แจงวา บริษัทไมเคยทําธุรกิจน้ีมากอน แตการซ้ือกองเรือในคร้ังน้ี เปนกองเรือที่ทํามา
นานแลวและมีประสบการณความชํานาญ ประกอบกับมีทีมบริหารที่มีคุณภาพของกองเรือ ทําใหบริษัทมีความม่ันใจ และสบายใจกับการลงทุนใน
คร้ังน้ีมาก แตส่ิงที่นาเปนหวงคือ 1. การจับปลาไมไดหากประสบกับสภาวะอากาศเปลี่ยนแปลง 2.การซอมแซมเรือ (ซ่ึง ณ วันน้ียังไมมีรายการ
ซอมแซมที่เกินกวาการคาดหมาย)  
 
                  คําถามที่ 13   เหตุใดสินคาคงเหลือส้ินป 2550 จึงสูงมาก 

 
                      คุณธีรพงศ จันศิริ ประธานกรรมการบริหารชี้แจงวา โดยปกติแลวตลาดสหรัฐอเมริกาในชวงเดือนมีนาคมจะขายดีเน่ืองจากเปน
ชวงเวลาทีป่ระชาชนไมนิยมออกไปนอกบาน (ลักษณะเปนแบบชวงศาสนาของคริสเตียน) ไมออกเท่ียว และจะนิยมบริโภคปลาแทน ดังน้ันบริษัท
จะสตอกสินคาในชวงเดือนมกราคมเพ่ือขายในเดือนมีนาคม หากแตในปน้ีชวงเวลาดังกลาวอยูในเดือนกุมภาพันธ 2551 บริษัทจึงจําเปนตองมี 
สตอกสินคาตั้งแตเดือนธันวาคม 2550 อยางไรก็ตามในไตรมาสที่ 1 สินคาคงเหลือดังกลาวกไ็ดลดลงแลว 
 
 
 
 



                  คําถามที่ 14   การตั้งคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญที่เพิ่มข้ึน 
 

                     คุณธีรพงศ จันศิริ ประธานกรรมการบริหารชี้แจงวา เปนการตั้งสํารองสําหรับธุรกิจอาหารกุง เพื่อใหเกิดความรัดกุมในการทําธุรกิจ
มากข้ึน 
 
                 คําถามที่ 15   อยากทราบถึงตลาดของผลิตภัณฑกุงและอาหารแมวบรรจุกระปองวาเปนอยางไร 

 
                     คุณธีรพงศ จันศิริ ประธานกรรมการบริหารชี้แจงวา สําหรับผลิตภัณฑกุง บริษัทมีคูคาที่เปนพันธมิตรมาก จึงมีการส่ังซ้ือสินคา
แนนอน อีกท้ังในดานการตลาด บริษัทมีการกระจายสินคาคอนขางดี ดังน้ันการขยายการผลิตไมไดเปนปญหาของบริษัท และสําหรับตลาดใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา เปนตลาดที่มีการแขงขันคอนขางสูง คุณภาพของลูกคาก็แตกตางกนัไป เชน ลูกคา Retail, ภัตตาคาร เปนตน สําหรับ
ลูกคาหลักของบริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกา เชน ภัตตาคาร Red lobster เปนตน โดยบริษัทสามารถเขาถึงลูกคาใหญๆ และชัน้ดี ในทุกกลุมอยู
แลว สวนอาหารแมวบรรจุกระปอง บริษัทก็ขายใหกับบริษัทชั้นนํา เชน เนสทเล  
 
                 คําถามที่ 16   บริษัทมีการวางแผนอยางไรเก่ียวกับผลกระทบจากวิกฤตการขาดแคลนอาหาร  

 
                 คุณธีรพงศ จันศิริ ประธานกรรมการบริหารชี้แจงวา บริษัทสามารถขยายการผลิตไดอยางเพียงพอ ทําใหไมตองหวงมาก อยางไรก็
ตามบริษัทมีการติดตามดูแลสถานการณตางๆ อยางใกลชิด หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ บริษัทก็สามารถรับมือได 

 
                 เม่ือไมมีผูถือหุนทานใดสอบถามเพิ่มเติมอีก จึงขอปดการประชุม  
                 ปดประชุมเวลา 16.30 น. 
 
     
 
 
                                                                                          ..........................................................        
                                                                                                     ( นายไกรสร        จันศิริ ) 
                                                                                                          ประธานในที่ประชุม                       

 
 

.....................................................ผูจดรายงานการประชุม 
  ( นางปะราลี     สุขะตุงคะ )  
       เลขานุการบริษัท 


