รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2551
ของ
บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซน โปรดักส จํากัด (มหาชน)
ประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2551 เวลา 14.00 น. ณ หองพิมานแมน โรงแรมโฟรซีซั่น ถนนราชดําริ กรุงเทพมหานคร มีผูถือ
หุนและผูรับมอบฉันทะมารวมประชุม 181 คน นับจํานวนได 621,521,066 หุน หรือคิดเปน 70.72% ของจํานวนหุนทั้งหมด ครบเปนองคประชุม
โดยมี นายไกรสร จันศิริ ประธานกรรมการ เปนประธานในที่ประชุม และมีกรรมการมารวมประชุมคือ นายธีรพงศ จันศิริ ประธาน
กรรมการบริหาร นายฤทธิรงค บุญมีโชติ กรรมการผูจัดการสายงานผลิตภัณฑกุง นายชวน ตั้งจันสิริ กรรมการบริหาร นายชาน ติน คิง
กรรมการบริหารและ Chief Finance Officer นายศักดิ์ เกี่ยวการคา พล.ต.ต.ประชา อนุเคราะหดิลก และนายกิติ ปลันธนดิลก กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ นายวาย ยัท ปาโก ลี Finance Controller รวมถึงนายโสภณ เพิ่มสิริวัลลภ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัทสํานักงาน
เอินสทแอนดยัง จํากัด
ประธานฯ กลาวเปดประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2550
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2550 เวลา 14.00 น. ณ หองบอลรูม โรงแรมแกรนด ไฮแอท เอราวัณ ถนนราชประสงค
กรุงเทพมหานคร
ประธานฯ เสนอขอใหที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมดังกลาวตามที่ไดแจกไวแลว
ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2550
โดยผูถือหุนออกเสียงลงมติในวาระที่ 1 ดังนี้
เห็นดวย
621,521,066 เสียง
ไมเห็นดวย
- เสียง
งดออกเสียง
- เสียง
รวม
621,521,066 เสียง
วาระที่ 2

รอยละ 100.00
รอยละ 100.00

พิจารณาและอนุมัติรับรองรายงานประจําป 2550 และรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปที่ผานมา
ประธานกรรมการบริหารเปนผูรายงานผลการดําเนินงานของบริษัท ดังนี้

ในป 2550 นับเปนปที่ทาทายที่สุดปหนึ่งตอการดําเนินงานของบริษัท ถึงแมวาอัตราดอกเบี้ยที่ลดต่ําลงทัง้ ในประเทศไทยและ
สหรัฐอเมริกาจะสงผลดีตอธุรกิจของบริษัทก็ตาม แตดวยปจจัยหลายๆ ดานที่ไมเอื้ออํานวยนักตอการดําเนินงาน ไดแก คาเงินบาทที่แข็งคาขึ้น
อยางตอเนื่อง ประกอบกับตนทุนการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้น อันเนื่องมาจากราคาน้ํามันที่ปรับตัวสูงขึ้นเปนประวัติการณ รวมถึงเมื่อราคาวัตถุดิบปลา
ทูนาสกิปแจ็ค ซึ่งมีมูลคากวาครึ่งหนึง่ ของตนทุนการผลิต ไดเพิ่มสูงขึ้นกวาสถิติเดิมที่เคยมีมา แตดวยความมุงมั่นของบริษัทในการใชมาตรการ
ลดคาใชจาย มาตรการดานการตลาด และการสรางความหลากหลายใหผลิตภัณฑ ทําใหบริษัทยังคงสามารถสรางผลกําไรอยูได แมจะเปนอัตราที่
ลดลงก็ตาม โดยบริษัทสามารถทํารายไดจากการขายเทากับ 1,612 ลานหรียญสหรัฐ คิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ 10.6 โดยมียอดขายในรูป
เงินบาทอยูที่ 55,507 ลานบาท คิดเปนอัตราการเติบโตเพียงรอยละ 0.9 เมื่อเปรียบเทียบกับป 2549 ทั้งนี้เปนผลมาจากการแข็งคาของเงินบาท
อยางรวดเร็วในอัตรารอยละ 8.8 เมื่อเทียบกับปกอน อีกทั้งตนทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นสงผลกระทบตอกําไรสุทธิและ 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 ขณะที่ยอดขายผลิตภัณฑปลาทูนาและกุงยังคงเติบโตตอไปอยางตอเนื่องตามภาวะการเติบโตของอุตสาหกรรมสินคาอาหารทะเล สวน
ผลิตภัณฑอื่นๆ อาทิ ปลาหมึกและปลาซารดีนบรรจุกระปองตางก็มียอดขายที่สูงขึ้นดวยเชนกัน
สําหรับภารกิจหลักของบริษัทในป 2551 ไดแก การเพิ่มยอดขายและความสามารถในการทํากําไร โดยอาศัยการควบคุมตนทุนที่
รวดเร็ว มาตรการปองกันคาเงินที่เหมาะสม การสรางนวัตกรรมดานผลิตภัณฑ การใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด และการบริหารความ

ตองการเงินทุนโดยรวมของกลุมบริษัทโดยอาศัยการบริหารจัดการสินคาคงคลังเชิงรุก
กําหนดไว นั่นคือ การทําใหกลุมบริษัทมีรายไดถึง 1.8 พันลานเหรียญสหรัฐในป 2551
ประธานฯ ขอใหที่ประชุมรับรองผลการดําเนินงานของบริษัทฯ

ซึ่งจะทําใหบริษัทสามารถบรรลุเปาหมายระยะยาวที่

ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานประจําปและผลการดําเนินงานของบริษัท
โดยผูถือหุนออกเสียงลงมติในวาระที่ 2 ดังนี้
เห็นดวย
621,521,066 เสียง
ไมเห็นดวย
- เสียง
งดออกเสียง
- เสียง
รวม
621,521,066 เสียง
วาระที่ 3

รอยละ 100.00
รอยละ 100.00

พิจารณาและอนุมัติรับรองงบการเงินประจําป 2550 และการจัดสรรกําไรสุทธิ
ประธานฯ ขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและรับรองงบการเงินประจําป 2550
ที่ประชุมลงมติอนุมัติและรับรองงบการเงินประจําป 2550

ประธานฯ ไดเสนอตอที่ประชุมวา ตามรายงานของผูสอบบัญชีของบริษัทที่ลงมติรับรองไปแลวนั้น ปรากฏวา บริษัทมีกําไรสุทธิ
ทั้งสิ้น 1,823,296,815 บาท (หนึ่งพันแปดรอยยี่สิบสามลานสองแสนเกาหมื่นหกพันแปดรอยสิบหาบาท) จึงขอจัดสรรเปนเงินปนผลสําหรับผล
การดําเนินงานตั้งแต 1 กรกฎาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ในอัตราหุนละ 0.56 บาทของทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลวจํานวน
878,794,950 หุน (แปดรอยเจ็ดสิบแปดลานเจ็ดแสนเกาหมื่นสี่พันเการอยหาสิบหุน) รวมเปนเงิน 492,125,172 บาท (สี่รอยเกาสิบสองลานหนึ่ง
แสนสองหมื่นหาพันหนึ่งรอยเจ็ดสิบสองบาทถวน)
อนึ่ง เมื่อรวมการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานตลอดป 2550 ที่สวนหนึ่งไดจายเปนเงินปนผลระหวางกาลไปเมื่อวันที่ 18
กันยายน 2550 แลวนั้น บริษัทมีอัตราเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2550 เทากับ 1.11 บาทตอหุน คิดเปนอัตราเงินปนผลจาย
เทากับ 53.50% ของกําไรสุทธิประจําป 2550
สําหรับการจายเงินปนผลในครั้งนี้ ขอใหนายทะเบียนคือ บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เปนผูดําเนินการ โดย
เงินปนผลจํานวน 0.56 บาทตอหุน มาจากกําไรสวนที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน จึงไมตองเสียภาษีเงินไดหัก ณ ที่จายทั้งจํานวน โดยกําหนด
จายในวันที่ 25 เมษายน 2551
ฉะนั้น คงเหลือเปนกําไรสะสมหลังการจัดสรรแลวยกไป 7,232,041,902 บาท (เจ็ดพันสองรอยสามสิบสองลานสี่หมื่นหนึ่งพันเกา
รอยสองบาทถวน)
ที่ประชุมลงมติอนุมัติการจัดสรรผลกําไรดังกลาวตามที่ประธานฯ เสนอมา
โดยผูถือหุนออกเสียงลงมติในวาระที่ 3 ดังนี้
เห็นดวย
621,521,066 เสียง
ไมเห็นดวย
- เสียง
งดออกเสียง
- เสียง
รวม
621,521,066 เสียง
วาระที่ 4

รอยละ 100.00
รอยละ 100.00

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระและกําหนดคาตอบแทนประจําป 2551
ประธานฯ ไดชี้แจงตอที่ประชุมวา ตามขอบังคับของบริษัท กรรมการจํานวน 5 ทาน จากกรรมการทั้งหมด 14 ทานจะตองออกตาม
วาระ ซึ่งกรรมการที่ลาออกตามวาระมีรายนามดังตอไปนี้

1.
2.
3.
4.
5.

นายธีรพงศ จันศิริ
นายชวน ตั้งจันสิริ
นายศักดิ์ เกี่ยวการคา
พล.ต.ต.ประชา อนุเคราะหดิลก
นายชาน ติน คิง

สําหรับกรรมการทั้ง 5 ทาน ไดแจงประวัติของแตละทานไวแลวในหนังสือเชิญประชุมที่จัดสงไปให หากที่ประชุมพิจารณาแลว ขอ
เสนอใหมีการเลือกตั้งกรรมการเพิ่มเติมใหครบตามเดิม และเห็นวาหากที่ประชุมผูถือหุนจะเห็นสมควรเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามกําหนดวาระ
กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหนึ่งก็ใหกระทําได อยางไรก็ตามเพื่อใหเกิดความโปรงใสในการพิจารณา ทานกรรมการทั้ง 5 ทาน จะไม
ออกเสียงในการเลือกตั้งตนเองเปนกรรมการ ขอใหที่ประชุมพิจารณาแยกเปนแตละทาน ดังนี้
1. คุณธีรพงศ จันศิริ
จํานวนหุนที่ใชในการออกเสียงลงคะแนนใหคุณธีรพงศ จันศิริ ดํารงตําแหนงกรรมการตออีกวาระหนึ่งเทากับ จํานวนหุนที่มาประชุม
ทั้งสิ้นหักออกดวยจํานวนหุนของคุณธีรพงศ จํานวน 50,232,160 หุน คงเหลือเทากับ 571,288,906 หุน
โดยผูถือหุนออกเสียงลงมติใหคุณธีรพงศ จันศิริ เปนกรรมการอีกวาระหนึ่งดังนี้
เห็นดวย
562,294,606 เสียง
ไมเห็นดวย
8,994,300 เสียง
งดออกเสียง
- เสียง
รวม
571,288,906 เสียง

รอยละ 98.43
รอยละ 1.57
รอยละ 100.00

2. คุณชวน ตั้งจันสิริ
จํานวนหุนที่ใชในการออกเสียงลงคะแนนใหคุณชวน ตั้งจันสิริ ดํารงตําแหนงกรรมการตออีกวาระหนึ่งเทากับ จํานวนหุนที่มาประชุม
ทั้งสิ้นหักออกดวยจํานวนหุนของคุณชวน จํานวน 9,000,000 หุน คงเหลือเทากับ 612,521,066 หุน
โดยผูถือหุนออกเสียงลงมติใหคุณชวน ตั้งจันสิริ เปนกรรมการอีกวาระหนึ่งดังนี้
เห็นดวย
602,067,566 เสียง
ไมเห็นดวย
10,453,500 เสียง
งดออกเสียง
- เสียง
รวม
612,521,066 เสียง

รอยละ 98.29
รอยละ 1.71
รอยละ 100.00

3. คุณศักดิ์ เกี่ยวการคา
จํานวนหุนที่ใชในการออกเสียงลงคะแนนใหคุณศักดิ์ เกี่ยวการคา ดํารงตําแหนงกรรมการตออีกวาระหนึ่งเทากับ จํานวนหุนที่มา
ประชุมทั้งสิ้นหักออกดวยจํานวนหุนของคุณศักดิ์ เกี่ยวการคา ซึ่งไมมีหุนในบริษัท คงเหลือเทากับ 621,521,066 หุน
โดยผูถือหุนออกเสียงลงมติใหคุณศักดิ์ เกี่ยวการคา เปนกรรมการอีกวาระหนึ่งดังนี้
เห็นดวย
612,526,766 เสียง
ไมเห็นดวย
8,994,300 เสียง
งดออกเสียง
- เสียง
รวม
621,521,066 เสียง
4. พล.ต.ต.ประชา อนุเคราะหดิลก

รอยละ 98.55
รอยละ 1.45
รอยละ 100.00

จํานวนหุนที่ใชในการออกเสียงลงคะแนนใหพล.ต.ต.ประชา อนุเคราะหดลิ ก ดํารงตําแหนงกรรมการตออีกวาระหนึ่งเทากับ จํานวน
หุนที่มาประชุมทั้งสิ้นหักออกดวยจํานวนหุนของพล.ต.ต.ประชา จํานวน 6,010 หุน คงเหลือเทากับ 621,515,056 หุน
โดยผูถือหุนออกเสียงลงมติใหพล.ต.ต.ประชา อนุเคราะหดิลก เปนกรรมการอีกวาระหนึ่งดังนี้
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 ดํารงตําแหนงกรรมการตออีกวาระหนึ่งเทากับ จํานวนหุนที่มาประชุมทั้งสิ้นหัก
ออกดวยจํานวนหุนของคุณชาน จํานวน 13,277,640 หุน คงเหลือเทากับ 608,243,426 หุน
โดยผูถือหุนออกเสียงลงมติใหคุณชาน ติน คิง เปนกรรมการอีกวาระหนึ่งดังนี้
เห็นดวย
597,789,926 เสียง
ไมเห็นดวย
10,453,500 เสียง
งดออกเสียง
- เสียง
รวม
608,243,426 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
ชู ชง
11. นายชาน
12. นายศักดิ์
เกี่ยวการคา
13. พล.ต.ต.ประชา อนุเคราะหดิลก
14. นายกิติ
ปลันธนดิลก

รอยละ 98.28
รอยละ 1.72
รอยละ 100.00

กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

และเสนอใหคาตอบแทนกรรมการในอัตราเชนเดียวกับปกอน ดังนี้
- คาตอบแทนในรูปของเบี้ยประชุมสําหรับกรรมการทุกทานเปนจํานวนเงิน 180,000 บาทตอป เพิ่มขึ้น 60,000 บาทจากปกอน
เนื่องจากความรับผิดชอบที่มากขึ้น ประกอบกับคาเบี้ยประชุมเดิม 120,000 บาทเปนอัตราตั้งแตป 2537 ซึ่งไมเคยปรับขึ้นมากอน
- คาตอบแทนสําหรับประธานกรรมการตรวจสอบ เดือนละ 50,000 บาท ซึ่งเทากับปกอน
- คาตอบแทนสําหรับกรรมการตรวจสอบ เดือนละ 25,000 บาท ซึ่งเทากับปกอน
ขอใหที่ประชุมพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแลว ลงมติอนุมัติใหคาตอบแทนตามที่ประธานเสนอมา

โดยผูถือหุนออกเสียงลงมติ ดังนี้
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
รวม
วาระที่ 5

540,010,956 เสียง
8,994,300 เสียง
72,515,810 เสียง
621,521,066 เสียง

รอยละ 86.88
รอยละ 1.45
รอยละ 11.67
รอยละ 100.00

พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2551

ประธานเสนอใหแตงตั้งผูสอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัทสํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทตอไป
เหมือนเดิม ดังรายชื่อตอไปนี้
1. นายโสภณ
เพิ่มศิริวัลลภ
CPA # 3182 หรือ
2. นายณรงค
พันตาวงษ
CPA # 3315 หรือ
3. นายรุทร
เชาวนะกวี
CPA # 3247 หรือ
เลิศสุวรรณกุล
CPA # 3516
4. นางสาวรุงนภา
และขอเสนอใหคาสอบบัญชีสําหรับงบการเงินประจําป 2551 เทากับ 1,240,000 บาท (หนึ่งลานสองแสนสี่หมื่นบาทถวน) และคา
สอบทานสําหรับงบการเงินรายไตรมาสรวม 3 ไตรมาสเทากับ 670,000 บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นบาทถวน) ซึ่งเทากับปกอน
ที่ประชุมพิจารณาแลว ลงมติอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2551 ตามที่ประธานเสนอ
โดยผูถือหุนออกเสียงลงมติในวาระที่ 5 ดังนี้
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
รวม

621,521,066 เสียง
- เสียง
- เสียง
621,521,066 เสียง

รอยละ 100.00
รอยละ 100.00

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี)
มีผูถือหุนสอบถามเพิ่มเติม ดังนี้
คําถามที่ 1 ปญหา Anti-Dumping จะสามารถแกไขไดเมื่อใด
คุณธีรพงศ จันศิริ ประธานกรรมการบริหารชี้แจงวา อัตราภาษีการทุมตลาดของประเทศไทยอยูที่ระดับ 5.95% โดยบริษัทไดขอยื่น
Review กับกระทรวงพาณิชยของประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อใหไดระดับอัตราภาษีที่ต่ํากวานี้
โดยขณะดําเนินการบริษัทไดวาจางที่ปรึกษา
ทางดานกฎหมายในการดําเนินการ และมีความมั่นใจวาจะไดรับอัตราที่ต่ํากวาอัตราของประเทศไทย แตผลที่ไดรับอยูที่ระดับอัตราภาษี 15.3%
(โดยเปนการประเมินจากเอกสารในเดือนกุมภาพันธ 2549 – กุมภาพันธ 2550) อยางไรก็ดีอัตรานี้ยังไมใชอัตราที่มีผลบังคับใชทันที โดยตองรอ
การประกาศผลบังคับใชในเดือนกันยายน 2551 ดังนั้นบริษัทจึงไดมีการติดตามอยางใกลชดิ โดยพบวาปญหามาจากดานเทคนิคของกระทรวง
พาณิชยของสหรัฐอเมริกา จึงไดสงทีมงานและที่ปรึกษาดานกฎหมายของบริษัทเขาไปเจราจา ณ กรุงวอชิงตันดีซี ซึ่งลาสุดทางกระทรวง
พาณิชยของสหรัฐอเมริกาไดมีจดหมายรับเรื่องรองเรียนของบริษัทแลว และมีการพิจารณาในเรื่องนี้อยางเรงดวน โดยพบวาจากเหตุการณที่
เกิดขึ้นทางนั้นไมไดโจมตีวาบริษัทมีการทุมตลาด หากแตแจงวาเปนการสงรายงานไมครบถวน สําหรับปญหาดังกลาวบริษัทเห็นวาเปนปญหาใน
เรื่องของการกีดกันทางการคา ซึ่งบริษัทไดมีการประสานงานกับหนวยงานทางราชการประเทศสหรัฐฯ ในทุกๆ ปอยูแลว และบริษัทมั่นใจวา
สามารถทําใหอัตราภาษีไดต่ํากวา 3% อยางไรก็ตามหากกรณีที่บริษัทไมไดรับอัตราที่ลดลงแลว บริษัทก็ไดประมาณการวาจะทําใหเกิดมูลคา
ความเสียหายไมเกิน 8 ลานเหรียญสหรัฐ

คําถามที่ 2 ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในปจจุบัน
คุณธีรพงศ จันศิริ ประธานกรรมการบริหารชี้แจงวา จากอัตราแลกเปลีย่ นทีแ่ ข็งคาขึ้น 6% ถึงปจจุบันนั้น บริษัทไดมีการปรับราคา
ขายสูงขึ้นเพื่อใหสอดคลองกับตนทุนดานนี้ ซึ่งหากระดับอัตราแลกเปลี่ยนไมเปลี่ยนแปลงมากนัก บริษัทจะสามารถบริหารจัดการไดดีมากกวานี้
คําถามที่ 3 การที่บริษัทมีกองเรือจับปลา สามารถชวยลดตนทุนราคาวัตถุดิบปลาไดหรือไม
คุณธีรพงศ จันศิริ ประธานกรรมการบริหารชี้แจงวา ราคาวัตถุดิบทั้งหมดปรับตัวสูงขึ้นมิใชเพียงแตราคาปลาทีป่ รับตัวสูงขึ้น โดย
สาเหตุหลักจากราคาวัตถุดิบที่สูงขึ้นนั้นมาจากราคาน้ํามันที่ปรับตัวสูงขึ้นมาก จากอดีตพบวาราคาปลาทูนาอยูท ี่ระดับ 800 – 1,200 เหรียญสหรัฐ
/เมตริกตัน แตปที่ผานมาสูงขึ้นถึง 1,650 เหรียญสหรัฐ/เมตริกตัน และมีแนวโนมที่สูงขึ้นอีก ซึ่งทางบริษัทมีการดูแลอยางใกลชิด เพราะบริษัททํา
กิจการแบบรับจางผลิต ดังนั้นเมื่อราคาวัตถุดิบสูงขึ้น บริษัทจึงปรับราคาขายใหสูงขึ้นเพื่อใหสอดคลองกับราคาปลาที่สูงขึ้นดวยเชนกัน สวนที่เปน
กองเรือนั้น ประกอบดวยเรือหาปลา 1 ลํา และเรือจับปลา 4 ลํา ไดเริ่มดําเนินการตั้งแตเดือนตุลาคม 2550 โดยขณะนี้กําลังหาปลาอยูใน
มหาสมุทรอินเดีย สาเหตุที่บริษัทมีการลงทุนในธุรกิจกองเรือนั้น เพื่อใหบริษัทมีวัตถุดิบปลาไดเพียงพอกับความตองการในอนาคต และการใช
สิทธิประโยชนทางภาษีในสหภาพยุโรปและญี่ปุน (JTEPA) เพื่อลดการกีดกันดานกําแพงภาษี (การตองจับปลาจากกองเรือที่มีลูกเรือสัญชาติไทย
เทานั้น)
คําถามที่ 4 จากเอกสารในรายงานประจําป ไมทราบวาบริษัทมีการกระจายความเสี่ยงของลูกคาไปยังตลาดตางๆ อยางไร
คุณธีรพงศ จันศิริ ประธานกรรมการบริหารชี้แจงวา การที่อัตราสวนของการจัดจําหนายไปประเทศสหรัฐอเมริกาคอนขางสูงนั้น
เนื่องมาจากบริษัทมีบริษัทยอยในประเทศสหรัฐอเมริกาถึง 3 บริษัท สามารถสรางรายไดถึง 45% ของรายไดรวม หากดูจากธุรกิจสงออกจาก
ประเทศไทย จะพบวาสหภาพยุโรปเติบโตกวา 20% (ผลดีจากคาเงินที่คอนขางแข็ง) สวนญี่ปุนคงที่ และภูมิภาคอื่นๆ ก็มีการเติบโตเพิ่มขึ้น
อยางไรก็ดีการสงออกไปยังสหภาพยุโรปยังคงพบปญหาการกีดกันทางการคาที่คอนขางรุนแรง
คําถามที่ 5 โอกาสการลงทุนเพิ่มในสหภาพยุโรปเปนอยางไรบาง
คุณธีรพงศ จันศิริ ประธานกรรมการบริหารชี้แจงวา การลงทุนในสหภาพยุโรปจําเปนตองใชเงินลงทุนที่สูงมากกวาการขยายกําลัง
การผลิต อีกทั้งยังพบวาไมมีใครคิดที่จะขายกิจการ
คําถามที่ 6 อยากทราบวา Brand Loyalty ในประเทศสหรัฐอเมริกาเปนอยางไร
คุณธีรพงศ จันศิริ ประธานกรรมการบริหารชี้แจงวา สําหรับแบรนด “Chicken of the Sea” (จําหนายอาหารทะเลบรรจุกระปองเปน
หลัก) ยังคงเปนแบรนดอันดับ 3 และมี Market Share 20% สวนการจําหนายอาหารแชแข็ง บริษัทไดจัดตั้งบริษัท Chicken of the Sea Frozen
Foods ซึ่งตองใชเวลาในการทําแบรนดพอสมควร
คําถามที่ 7 อยากทราบถึงการปดกิจการในเซี่ยงไฮ ประเทศจีน
คุณธีรพงศ จันศิริ ประธานกรรมการบริหารชี้แจงวา บริษัทยังมีการดําเนินธุรกิจในประเทศจีนอยู โดยการ Joint Venture กับ
Century Trading ซึ่งบริษัทถือหุน 50% สวนบริษัทที่ปดไปคือบริษัท COSI Trading ซึ่งไดตั้งขึ้นกอนที่จะรวมทุนกับ Century Trading โดย
บริษัท COSI Trading เปนบริษัทจัดหาขอมูลทางการตลาด ซึ่งตอนนี้ไมมีความจําเปนอีกแลว โดยพบวาการบริโภคปลาทูนากระปองในประเทศ
จีนยังไมมากพอ
คําถามที่ 8 บริษัทมีนโยบายเกีย่ วกับอัตราแลกเปลีย่ นอยางไร

คุณชาน ติน คิง Chief Finance Officer ชี้แจงวา บริษัทไมมีนโยบายการเก็งกําไรจากอัตราแลกเปลีย่ น แตจะมีการปองกันความ
เสี่ยงสําหรับยอดขายลวงหนา 6 เดือน เชน การทํา Forward การซื้อ Option ตางๆ
คําถามที่ 9 ผลดีผลเสียจากคาเงินที่เปลี่ยนแปลงสําหรับบริษัทยอยในประเทศสหรัฐอเมริกา
คุณธีรพงศ จันศิริ ประธานกรรมการบริหารชี้แจงวา ไมมีผลกระทบตอบริษัทยอยดังกลาว เนื่องจากบริษัทในประเทศไทยเปนผูผลิต
ใหกับบริษัทยอยเหลานั้น
คําถามที่ 10 ประโยชนจากการเปนเจาของ Brand
คุณธีรพงศ จันศิริ ประธานกรรมการบริหารชี้แจงวา บริษัทถือวาเปนจุดแข็ง เพราะบริษัทดําเนินธุรกิจแบบรับจางผลิตและปนี้ถือ
เปนปที่ 11 แลวทีไ่ ปลงทุนในประเทศสหรัฐอเมริกา (ปจจุบันมี 3 บริษัทที่เปนฐานในการกระจายสินคา ซึ่งทํารายไดกวา 40% ของกลุม) ตรงนี้
เองที่ทําใหภาพลักษณของบริษัทยืนอยูไดดี เมื่อเทียบกับคูแขง ซึ่งถือเปนกลยุทธที่ดีในการทําการตลาดของบริษัท ในสวนของฐานการผลิต
บริษัทมีการลงทุนเพิ่มในประเทศอินโดนีเชีย เวียดนาม และกองเรือจับปลา ถือเปนการสรางความแข็งแกรงใหกับธุรกิจหลักของบริษัทเมื่อเทียบ
กับบริษัทอื่น (ตามที่ผูถือหุนกลาวถึง) รายไดที่เปนรูปเงินเหรียญสหรัฐของ TUF สูงถึง 90% ซึ่งมากกวาบริษัทอื่น อยางไรก็ดีตนทุนกวา 60%
อยูในรูปเงินเหรียญสหรัฐ ดังนั้นผลกระทบจึงไมรุนแรงมากเมื่อเทียบกับบริษัทที่อยูในรูปเงินบาท 100% ทําใหบริษัทสามารถบริหารจัดการใน
ระดับที่ดีได และสําหรับ 2 ปทผี่ านมาบริษัทยังไมสามารถทํากําไรไดเติบโตมากนัก ในขณะที่ยอดขายเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง สาเหตุมาจาก
คาเงินบาทมีการเปลี่ยนแปลงมาก ประกอบกับในปจจุบันมีการแขงขันที่รุนแรงขึ้น และยากตอการคาดการณ เชน ปญหา Anti-Dumping หากไม
มีเรื่องนี้ผูบริหารจะมีความสบายใจมากในเรื่องของผลประกอบการในป 2551
คําถามที่ 11 อยากทราบถึงการออกหุนกูของบริษัทวาเปนเชนไร
คุณชาน ติน คิง Chief Finance Officer ชี้แจงวา การออกหุนกูดังกลาวเพื่อไป Refinance เงินกูยืมของบริษัทในประเทศ
สหรัฐอเมริกาใหมีอัตราดอกเบี้ยที่ลดลง ซึ่งผูบริหารมีการดูแลอยางใกลชิด ดังนั้นภาพรวมของหนี้สินจึงไมเพิ่มขึ้น ในขณะที่ตนทุนทางการเงิน
ลดลง
คําถามที่ 12 บริษัทมีความชํานาญในการจัดการกองเรือหรือไมอยางไร
คุณธีรพงศ จันศิริ ประธานกรรมการบริหารชี้แจงวา บริษัทไมเคยทําธุรกิจนี้มากอน แตการซื้อกองเรือในครั้งนี้ เปนกองเรือที่ทํามา
นานแลวและมีประสบการณความชํานาญ ประกอบกับมีทีมบริหารที่มีคุณภาพของกองเรือ ทําใหบริษัทมีความมั่นใจ และสบายใจกับการลงทุนใน
ครั้งนี้มาก แตสิ่งที่นาเปนหวงคือ 1. การจับปลาไมไดหากประสบกับสภาวะอากาศเปลี่ยนแปลง 2.การซอมแซมเรือ (ซึ่ง ณ วันนี้ยังไมมีรายการ
ซอมแซมที่เกินกวาการคาดหมาย)
คําถามที่ 13 เหตุใดสินคาคงเหลือสิ้นป 2550 จึงสูงมาก
คุณธีรพงศ จันศิริ ประธานกรรมการบริหารชี้แจงวา โดยปกติแลวตลาดสหรัฐอเมริกาในชวงเดือนมีนาคมจะขายดีเนื่องจากเปน
ชวงเวลาทีป่ ระชาชนไมนิยมออกไปนอกบาน (ลักษณะเปนแบบชวงศาสนาของคริสเตียน) ไมออกเที่ยว และจะนิยมบริโภคปลาแทน ดังนั้นบริษัท
จะสตอกสินคาในชวงเดือนมกราคมเพื่อขายในเดือนมีนาคม หากแตในปนี้ชวงเวลาดังกลาวอยูในเดือนกุมภาพันธ 2551 บริษัทจึงจําเปนตองมี
สตอกสินคาตั้งแตเดือนธันวาคม 2550 อยางไรก็ตามในไตรมาสที่ 1 สินคาคงเหลือดังกลาวก็ไดลดลงแลว

คําถามที่ 14 การตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่เพิ่มขึ้น
คุณธีรพงศ จันศิริ ประธานกรรมการบริหารชี้แจงวา เปนการตั้งสํารองสําหรับธุรกิจอาหารกุง เพื่อใหเกิดความรัดกุมในการทําธุรกิจ
มากขึ้น
คําถามที่ 15 อยากทราบถึงตลาดของผลิตภัณฑกุงและอาหารแมวบรรจุกระปองวาเปนอยางไร
คุณธีรพงศ จันศิริ ประธานกรรมการบริหารชี้แจงวา สําหรับผลิตภัณฑกงุ บริษัทมีคูคาที่เปนพันธมิตรมาก จึงมีการสั่งซื้อสินคา
แนนอน อีกทั้งในดานการตลาด บริษัทมีการกระจายสินคาคอนขางดี ดังนั้นการขยายการผลิตไมไดเปนปญหาของบริษัท และสําหรับตลาดใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา เปนตลาดที่มีการแขงขันคอนขางสูง คุณภาพของลูกคาก็แตกตางกันไป เชน ลูกคา Retail, ภัตตาคาร เปนตน สําหรับ
ลูกคาหลักของบริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกา เชน ภัตตาคาร Red lobster เปนตน โดยบริษัทสามารถเขาถึงลูกคาใหญๆ และชัน้ ดี ในทุกกลุมอยู
แลว สวนอาหารแมวบรรจุกระปอง บริษัทก็ขายใหกับบริษัทชั้นนํา เชน เนสทเล
คําถามที่ 16 บริษัทมีการวางแผนอยางไรเกี่ยวกับผลกระทบจากวิกฤตการขาดแคลนอาหาร
คุณธีรพงศ จันศิริ ประธานกรรมการบริหารชี้แจงวา บริษัทสามารถขยายการผลิตไดอยางเพียงพอ ทําใหไมตองหวงมาก อยางไรก็
ตามบริษัทมีการติดตามดูแลสถานการณตางๆ อยางใกลชิด หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ บริษัทก็สามารถรับมือได
เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดสอบถามเพิ่มเติมอีก จึงขอปดการประชุม
ปดประชุมเวลา 16.30 น.
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( นายไกรสร
จันศิริ )
ประธานในที่ประชุม
.....................................................ผูจดรายงานการประชุม
( นางปะราลี สุขะตุงคะ )
เลขานุการบริษัท

