รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2550
ของ
บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซน โปรดักส จํากัด (มหาชน)
ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2550 เวลา 14.00 น. ณ หองบอลรูม โรงแรมแกรนด ไฮเอท เอราวัณ ถนนราช
ประสงค กรุงเทพมหานคร มีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะมารวมประชุม 140 คน นับจํานวนได 615,017,527 หุน หรือคิดเปน
70.36% ของจํานวนหุนทั้งหมด ครบเปนองคประชุม
โดยมี นายธีรพงศ จันศิริ ประธานกรรมการ เปนประธานในที่ประชุม และมีกรรมการมารวมประชุมคือ นายชาน
ฮอน กิต รองประธานกรรมการ นายชวน ตั้งจันสิริ กรรมการบริหาร นายชาน ติน คิง กรรมการบริหารและ Chief Finance
Officer นายศักดิ์ เกี่ยวการคา พล.ต.ต.ประชา อนุเคราะหดิลก และนายกิติ ปลันธนดิลก กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ รวมถึงนายโสภณ เพิ่มสิริวัลลภ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัทสํานักงาน เอินสทแอนดยัง จํากัด
ประธานฯ กลาวเปดประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2549

ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2549 เวลา 14.00 น. ณ หองคอนคอรด 4-6 โรงแรมอินเตอรคอนติเนนตัล
ถนนเพลินจิต กรุงเทพมหานคร
ประธานฯ เสนอขอใหที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมดังกลาวตามที่ไดแจกไวแลว
ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2549
โดยผูถือหุนออกเสียงลงมติในวาระที่ 1 ดังนี้
เห็นดวย
614,908,327 เสียง
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
109,200 เสียง
รวม
615,017,527 เสียง
วาระที่ 2

รอยละ 99.98
รอยละ 0.02
รอยละ 100.00

พิจารณาและอนุมัติรับรองรายงานประจําป 2549 และรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปที่
ผานมา
ประธานกรรมการบริหารเปนผูรายงานผลการดําเนินงานของบริษัท ดังนี้

สําหรับ บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรซน โปรดักส จํากัด (มหาชน) แมวาปญหาและอุปสรรคตางๆ อาจสงผลกระทบตอ
ผลการดําเนินงาน อาทิ ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ มาตรการตอตานการทุมตลาดของผลิตภัณฑกุง
ตลอดจนปจจัยเสี่ยงทางความมั่นคงภายในประเทศ ที่สะทอนสูความเชื่อมั่นของนักลงทุนในตลาดโลก แตดวยความเปนผู
ชํานาญในอุตสาหกรรมอาหารทะเลมากวาสามสิบป ทําใหผลการดําเนินงานในรอบป 2549 ยังคงรักษาระดับการเติบโตไดอยาง
ตอเนื่อง โดยสามารถทํารายไดจากการขายถึง 1,457.2 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นรอยละ 10 จาก 1,330.3 ลานเหรียญสหรัฐฯ
ในป 2548 ซึ่งเปนไปตามเปาหมายที่วางไว ทั้งนี้สืบเนื่องจากการขยายชองทางการจัดจําหนายใหครอบคลุมทั่วทั้งภูมิภาคของ
โลก รวมถึงประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยงทางดานการเงิน ทําใหสามารถรองรับความเสี่ยงของความผันผวนจากอัตรา
แลกเปลีย่ นเงินตราตางประเทศไดเปนอยางดี
สําหรับภารกิจหลักของบริษัทในป 2550 คือ การดําเนินมาตรการลดคาใชจายและเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานให
ตอเนื่องตอไป โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มอัตราของผลกําไร ซึ่งนอกเหนือจากการปรับปรุงภายในบริษัทแลว ก็ยังสามารถ

เพิ่มขึ้นไดหากมีการเปลี่ยนแปลงในทางบวกของปจจัยภายนอก นอกจากนี้แลว โครงการภายในอื่นๆ ไดแก การสรรคสราง
นวัตกรรมผลิตภัณฑอาหารอยางตอเนื่อง การกระจายสินคาไปยังพื้นที่และภาคการตลาดที่ยังใชประโยชนไมเต็มศักยภาพ การ
ใชทรัพยากรในการผลิตใหเกิดประโยชนสูงสุด และการปรับปรุงความตองการเงินทุนหมุนเวียนโดยรวมของกลุมบริษัทฯ ไป
จนถึงการบริหารจัดการสินคาคงคลังแบบมีการวางแผนลวงหนา ลวนมีสวนชวยสรางผลกําไรใหกับบริษัททั้งสิ้น
ประธานฯ ขอใหที่ประชุมรับรองผลการดําเนินงานของบริษัทฯ
ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานประจําปและผลการดําเนินงานของบริษัท
โดยผูถือหุนออกเสียงลงมติในวาระที่ 2 ดังนี้
เห็นดวย
603,887,963 เสียง
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
11,129,564 เสียง
รวม
615,017,527 เสียง
วาระที่ 3

รอยละ 98.19
รอยละ 1.81
รอยละ 100.00

พิจารณาและอนุมัติรับรองงบการเงินประจําป 2549 และการจัดสรรกําไรสุทธิ
ประธานฯ ขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและรับรองงบการเงินประจําป 2549
ที่ประชุมลงมติอนุมัติและรับรองงบการเงินประจําป 2549

ประธานฯ ไดเสนอตอที่ประชุมวา ตามรายงานของผูสอบบัญชีของบริษัทที่ลงมติรับรองไปแลวนั้น ปรากฏวา
บริษัทมีกําไรสุทธิทั้งสิ้น 1,960,560,271 บาท (หนึ่งพันเการอยหกสิบลานหาแสนหกหมื่นสองรอยเจ็ดสิบเอ็ดบาท) จึงขอจัดสรร
เปนเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานตั้งแต 1 กรกฎาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ในอัตราหุนละ 0.68 บาทของทุนจด
ทะเบียนและเรียกชําระแลวจํานวน 874,055,950 หุน (แปดรอยเจ็ดสิบสี่ลานหาหมื่นหาพันเการอยหาสิบหุน) รวมเปนเงิน
594,358,046 บาท (หารอยเกาสิบสี่ลา นสามแสนหาหมื่นแปดพันสี่สิบหกบาทถวน)
อนึ่ง เมื่อรวมการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานตลอดป 2549 ที่สวนหนึ่งไดจายเปนเงินปนผลระหวางกาล
ไปเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2549 แลวนั้น บริษัทมีอัตราเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2549 เทากับ 1.13 บาทตอ
หุน คิดเปนอัตราเงินปนผลจายเทากับ 50.38% ของกําไรสุทธิประจําป 2549
สําหรับการจายเงินปนผลในครั้งนี้ ขอใหนายทะเบียนคือ บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เปน
ผูดําเนินการ โดยเงินปนผลจํานวน 0.50 บาทตอหุน มาจากกําไรสวนที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน จึงไมตองเสียภาษีเงินไดหกั
ณ ที่จาย และเงินปนผลจํานวน 0.18 บาทตอหุน มาจากกําไรสวนที่ไมไดรับการสงเสริมการลงทุน ซึ่งตองเสียภาษีเงินไดหัก ณ
ที่จาย 10% คิดเปนเงิน 0.018 บาทตอหุน รวมเปนเงินปนผลที่ไดรับสุทธิ 0.662 บาทตอหุน โดยกําหนดจายในวันที่ 9
พฤษภาคม 2550
ฉะนั้น คงเหลือเปนกําไรสะสมหลังการจัดสรรแลวยกไป 6,759,149,125 บาท (หกพันเจ็ดรอยหาสิบเกาลานหนึ่ง
แสนสี่หมื่นเกาพันหนึ่งรอยยี่สิบหาบาทถวน)
ที่ประชุมลงมติอนุมัติการจัดสรรผลกําไรดังกลาวตามที่ประธานฯ เสนอมา
โดยผูถือหุนออกเสียงลงมติในวาระที่ 3 ดังนี้
เห็นดวย
603,887,963 เสียง
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
11,129,564 เสียง
รวม
615,017,527 เสียง

รอยละ 98.19
รอยละ 1.81
รอยละ 100.00

วาระที่ 4

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระและกําหนดคาตอบแทนประจําป
2550
ประธานฯ ไดชี้แจงตอที่ประชุมวา ตามขอบังคับของบริษัท กรรมการจํานวน 5 ทาน จากกรรมการทั้งหมด 14 ทาน
จะตองออกตามวาระ ซึ่งกรรมการที่ลาออกตามวาระมีรายนามดังตอไปนี้
1. นายไกรสร จันศิริ
2. นายเชง นิรุตตินานนท
3. นายยาซูโอะ โกโต
4. นายทาเคชิ อิโนอูเอะ
5. นายฤทธิรงค บุญมีโชติ
สําหรับกรรมการทั้ง 5 ทาน ไดแจงประวัติของแตละทานไวแลวในหนังสือเชิญประชุมที่จัดสงไปให หากที่ประชุม
พิจารณาแลว ขอเสนอใหมีการเลือกตั้งกรรมการเพิ่มเติมใหครบตามเดิม และเห็นวาหากทีป่ ระชุมผูถือหุนจะเห็นสมควรเลือกตั้ง
กรรมการที่ออกตามกําหนดวาระกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหนึ่งก็ใหกระทําได
อยางไรก็ตามเพื่อใหเกิดความ
โปรงใสในการพิจารณา ทานกรรมการทั้ง 5 ทาน จะไมออกเสียงในการเลือกตั้งตนเองเปนกรรมการ ขอใหที่ประชุมพิจารณา
แยกเปนแตละทาน ดังนี้
1. คุณไกรสร จันศิริ
จํานวนหุนที่ใชในการออกเสียงลงคะแนนใหคุณไกรสร จันศิริ ดํารงตําแหนงกรรมการตออีกวาระหนึ่งเทากับ
จํานวนหุนที่มาประชุมทั้งสิ้นหักออกดวยจํานวนหุนของคุณไกรสร จํานวน 76,753,080 หุน คงเหลือเทากับ
538,264,447 หุน
โดยผูถือหุนออกเสียงลงมติใหคุณไกรสร จันศิริ เปนกรรมการอีกวาระหนึ่งดังนี้
เห็นดวย
534,589,547 เสียง
ไมเห็นดวย
2,955,200 เสียง
งดออกเสียง
719,700 เสียง
รวม
538,264,447 เสียง

รอยละ 99.32
รอยละ 0.55
รอยละ 0.13
รอยละ 100.00

2. คุณเชง นิรุตตินานนท
จํานวนหุนที่ใชในการออกเสียงลงคะแนนใหคุณเชง นิรุตตินานนท ดํารงตําแหนงกรรมการตออีกวาระหนึ่งเทากับ
จํานวนหุนที่มาประชุมทั้งสิ้นหักออกดวยจํานวนหุนของคุณเชง จํานวน 44,759,300 หุน คงเหลือเทากับ
570,258,227 หุน
โดยผูถือหุนออกเสียงลงมติใหคุณเชง นิรุตตินานนท เปนกรรมการอีกวาระหนึ่งดังนี้
เห็นดวย
562,092,727 เสียง
ไมเห็นดวย
7,445,800 เสียง
งดออกเสียง
719,700 เสียง
รวม
570,258,227 เสียง

รอยละ 98.57
รอยละ 1.31
รอยละ 0.12
รอยละ 100.00

3. คุณยาซูโอะ โกโต
จํานวนหุนที่ใชในการออกเสียงลงคะแนนใหคุณยาซูโอะ โกโต ดํารงตําแหนงกรรมการตออีกวาระหนึ่งเทากับ
จํานวนหุนที่มาประชุมทั้งสิ้นหักออกดวยจํานวนหุนของบริษัท ฮาโกโรโม ฟูดส จํากัด ซึ่งมีคุณยาซูโอะ เปนผูรับ
มอบอํานาจ จํานวน 18,000,000 หุน คงเหลือเทากับ 597,017,527 หุน

โดยผูถือหุนออกเสียงลงมติใหคุณยาซูโอะ โกโต เปนกรรมการอีกวาระหนึ่งดังนี้
เห็นดวย
582,971,701 เสียง
ไมเห็นดวย
13,326,126 เสียง
งดออกเสียง
719,700 เสียง
รวม
597,017,527 เสียง

รอยละ 97.65
รอยละ 2.23
รอยละ 0.12
รอยละ 100.00

4. คุณทาเคชิ อิโนอูเอะ
จํานวนหุนที่ใชในการออกเสียงลงคะแนนใหคุณทาเคชิ อิโนอูเอะ ดํารงตําแหนงกรรมการตออีกวาระหนึ่งเทากับ
จํานวนหุนที่มาประชุมทั้งสิ้นหักออกดวยจํานวนหุนของบริษัท มิตซูบิชิ คอรปอเรชั่น จํากัด ซึ่งมีคุณทาเคชิ เปน
ผูรับมอบอํานาจ จํานวน 27,000,000 หุน คงเหลือเทากับ 588,017,527 หุน
โดยผูถือหุนออกเสียงลงมติใหคณ
ุ ทาเคชิ อิโนอูเอะ เปนกรรมการอีกวาระหนึ่งดังนี้
เห็นดวย
573,971,701 เสียง
ไมเห็นดวย
13,326,126 เสียง
งดออกเสียง
719,700 เสียง
รวม
588,017,527 เสียง

รอยละ 97.61
รอยละ 2.27
รอยละ 0.12
รอยละ 100.00

5. คุณฤทธิรงค บุญมีโชติ
จํานวนหุนที่ใชในการออกเสียงลงคะแนนใหคุณฤทธิรงค บุญมีโชติ ดํารงตําแหนงกรรมการตออีกวาระหนึ่งเทากับ
จํานวนหุนที่มาประชุมทั้งสิ้นหักออกดวยจํานวนหุนของคุณฤทธิรงค จํานวน 11,701,700 หุน คงเหลือเทากับ
603,315,827 หุน
โดยผูถือหุนออกเสียงลงมติใหคุณฤทธิรงค บุญมีโชติ เปนกรรมการอีกวาระหนึ่งดังนี้
เห็นดวย
595,150,327 เสียง
ไมเห็นดวย
7,445,800 เสียง
งดออกเสียง
719,700 เสียง
รวม
603,315,827 เสียง
ดังนั้น กรรมการของบริษัทจึงมีรายนามดังนี้
1. นายไกรสร
จันศิริ
2. นายชาน
ฮอน กิต
3. นายเชง
นิรุตตินานนท
4. นายชวน
ตั้งจันสิริ
5. นายธีรพงศ
จันศิริ
6. นายฤทธิรงค
บุญมีโชติ
7. นายยาซูโอะ
โกโต
8. นายทาเคชิ
อิโนอูเอะ
9. นายชาน
ชู วิง
10. นายชาน
ติน คิง
11. นายชาน
ชู ชง
12. นายศักดิ์
เกี่ยวการคา
13. พล.ต.ต.ประชา
อนุเคราะหดิลก
14. นายกิติ
ปลันธนดิลก

กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

รอยละ 98.65
รอยละ 1.23
รอยละ 0.12
รอยละ 100.00

และเสนอใหคาตอบแทนกรรมการในอัตราเชนเดียวกับปกอน ดังนี้
- คาตอบแทนในรูปของเบี้ยประชุมสําหรับกรรมการทุกทานเปนจํานวนเงิน 120,000 บาทตอป
- คาตอบแทนเพิ่มเติมเดือนละ 50,000 บาท สําหรับประธานกรรมการตรวจสอบ
- คาตอบแทนเพิ่มเติมเดือนละ 25,000 บาท สําหรับกรรมการตรวจสอบ
ขอใหที่ประชุมพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแลว ลงมติอนุมัติใหคาตอบแทนตามที่ประธานเสนอมา
โดยผูถือหุนออกเสียงลงมติ ดังนี้
เห็นดวย
614,297,827 เสียง
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
719,700 เสียง
รวม
615,017,527 เสียง
วาระที่ 5

รอยละ 99.88
รอยละ 0.12
รอยละ 100.00

พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2550

ประธานเสนอใหแตงตั้งผูสอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัทสํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด เปนผูสอบบัญชีของ
บริษัทตอไปเหมือนเดิม ดังรายชื่อตอไปนี้
1. นายโสภณ
เพิ่มศิริวัลลภ
CPA # 3182 หรือ
2. นายณรงค
พันตาวงษ
CPA # 3315 หรือ
3. นายรุทร
เชาวนะกวี
CPA # 3247 หรือ
4. นางสาวรุงนภา
เลิศสุวรรณกุล
CPA # 3516
และขอเสนอใหคาสอบบัญชีสําหรับงบการเงินประจําป 2550 เทากับ 1,240,000 บาท (หนึ่งลานสองแสนสี่หมื่นบาท
ถวน) เพิ่มขึ้น 85,000 บาทจากปกอนซึ่งเทากับ 1,155,000 บาท ทั้งนี้เนื่องจากการเติบโตและการขยายตัวของบริษัทที่เพิ่มขึ้น
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาจากปริมาณของงาน ประกอบกับเปรียบเทียบคาสอบบัญชีกับบริษัทอื่นแลว
เห็นวา คาสอบบัญชียังคงอยูในอัตราที่ต่ํากวาที่อื่น
ที่ประชุมพิจารณาแลว ลงมติอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2550 ตามที่ประธานเสนอ
โดยผูถือหุนออกเสียงลงมติในวาระที่ 5 ดังนี้
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
รวม

609,747,027 เสียง
4,550,800 เสียง
719,700 เสียง
615,017,527 เสียง

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี)
มีผูถือหุนสอบถามเพิ่มเติม ดังนี้
คําถามที่ 1 เหตุใดจํานวนเงินกูยืมจึงมีมูลคาสูงขึ้นมาก

รอยละ 99.14
รอยละ 0.74
รอยละ 0.12
รอยละ 100.00

คุณธีรพงศ จันศิริ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงวา มูลคาของเงินกูยืมที่สูงขึ้นนั้นมาจากการทํา Syndicate Loan
เพื่อนําเงินไป refinance เงินกูยืมเดิม ซึ่งถือเปนการนําเงินไปชวยลดดอกเบี้ยของบริษัทยอยในตางประเทศ อยางไรก็ตามการ
กูยืมเงินของบริษัทสวนใหญเปนการกูยืมระยะสั้น
คําถามที่ 2 ขอใหชี้แจงการลงทุนในป 2549 ที่ผานมาวาเปนอยางไรบาง
คุณธีรพงศ จันศิริ ประธานกรรมการบริการ ชี้แจงวา การใชเงินเพื่อการลงทุนในป 2549 เปนการกอสรางและ
ปรับปรุงโรงงาน การซอมแซมเครื่องจักรในการผลิต การซื้อที่ดินของบริษัทยอย นอกจากนี้ก็มีการลงทุนในบริษัท พีที จุยฟา ใน
ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อใชขยายฐานการผลิตปลาทูนาบรรจุกระปอง
คําถามที่ 3 ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงมาตรฐานการบัญชีเปนอยางไรบาง
คุณโสภณ เพิ่มสิริวัลลภ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สํานักงานเอินสทแอนดยัง ชี้แจงวา มาตรฐานดังกลาว
กําหนดใหบริษัทจะรับรูผลกําไรจากบริษัทยอยหรือบริษัทรวมก็ตอเมื่อมีการจายเงินปนผล โดยจะมีผลทําใหกําไรในป 2549
ลดลง 0.88 บาทตอหุน อยางไรก็ตาม เปนเพียงการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเพื่อแสดงตัวเลขในงบการเงินเทานั้น ซึ่งคุณ
ธีรพงศ ก็ไดเสริมอีกวา บริษัทยังคงยึดนโยบายการจายเงินปนผลเดิม คือจายปละ 2 ครั้ง และไมต่ํากวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิ
คําถามที่ 4 ปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการขนสง
คุณธีรพงศ จันศิริ ชี้แจงวา บริษัทยังคงไดรับผลกระทบบางจากราคาน้ํามันที่ปรับตัวสูงขึ้น ทําใหตนทุนสูงขึ้น
หากแตในภาพรวมของการขนสง ยังคงไมมีปญหาอะไร
คําถามที่ 5 บริษัทมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอยางไรบาง
คุณธีรพงศ จันศิริ ชี้แจงวา ทั้งกอนและหลังวิกฤตเศรษฐกิจ บริษัทยังคงดําเนินการทุกอยางใหสมดุลกัน เชน การ
มีนโยบายปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลีย่ น
การทราบราคาวัตถุดิบลวงหนาเพื่อจะขายลวงหนาใหสอดคลองกัน
นอกจากนี้ บริษัทยังนําระบบ KPI มาใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภายในองคกรใหรัดกุมมากยิ่งขึ้น
เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดสอบถามเพิ่มเติมอีก จึงขอปดการประชุม
ปดประชุมเวลา 16.30 น.

..........................................................
( นายธีรพงศ
จันศิริ )
ประธานในที่ประชุม
.....................................................ผูจดรายงานการประชุม
( นางปะราลี สุขะตุงคะ )

