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รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2553
ของ
บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซน โปรดักส จํากัด (มหาชน)
ประชุมเมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2553 เวลา 14.00 น. ณ หองดุสิตธานีฮอลล โรงแรมดุสิตธานี ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร
มีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะมารวมประชุม 270 คน นับจํานวนได 576,969,080 หุน หรือคิดเปน 65.33% ของจํานวนหุนทั้งหมด ครบเปนองค
ประชุม
โดยมี นายไกรสร จันศิริ ประธานกรรมการ เปนประธานในที่ประชุม และมีกรรมการมารวมประชุมคือ นายชาน ฮอน กิต รอง
ประธานกรรมการ นายธีรพงศ จันศิริ ประธานกรรมการบริหาร นายฤทธิรงค บุญมีโชติ กรรมการผูจัดการสายงานผลิตภัณฑกุง นายชวน ตั้งจัน
สิริ กรรมการบริหาร นายชาน ติน คิง กรรมการบริหารและ Chief Finance Officer นายศักดิ์ เกี่ยวการคา พล.ต.ต.ประชา อนุเคราะหดิลก และ
นายกิติ ปลันธนดิลก กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ นายวาย ยัท ปาโก ลี Finance Controller รวมถึงนายโสภณ เพิ่มสิริวัลลภ ผูสอบ
บัญชีรับอนุญาตจากบริษัทสํานักงาน เอินสทแอนดยัง จํากัด
ประธานฯ กลาวเปดประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2552

ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2552 เวลา 14.00 น. ณ หองพินนาเคิล 1-3 โรงแรมอินเตอรคอนติเนนตัล ถนนราชประสงค
กรุงเทพมหานคร สําหรับรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2552 ไดแนบไวในหนังสือเชิญประชุมในหนา 5 ถึงหนา 11
ประธานฯ ขอใหที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมดังกลาว
ที่ประชุมโดยเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู
ถือหุนประจําป 2552 โดยผูถือหุนออกเสียงลงมติในวาระที่ 1 ดังนี้
เห็นดวย
572,731,080 เสียง
รอยละ 99.27
ไมเห็นดวย
- เสียง
งดออกเสียง
4,238,000 เสียง
รอยละ 0.73
รวม
576,969,080 เสียง
รอยละ 100.00
ประธานเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามดังนี้
คุณอนุพจน พนาพรศิริกุล (ผูถือหุนจํานวน 1,000 หุน) เสนอวาในการจดประเด็นคําถามตางๆ อยากใหเลขานุการบริษัทมีการ
จดชื่อ-นามสกุลของผูถามใหชัดเจน และใหรายละเอียดมากขึ้น เนื่องจากในปกอนไมไดมาเขารวมประชุมทําใหไมเขาใจในหลายๆ เรื่อง
คุณไกรสร จันศิริ ประธานกรรมการ รับทราบและมอบหมายใหเลขานุการบริษัทนําไปปรับปรุงตามที่ผูถือหุนเสนอมา
วาระที่ 2

พิจารณาและอนุมัติรายงานประจําป 2552 และรับทราบผลการดําเนินงานของบริษทั ในรอบปที่ผานมา
ประธานกรรมการบริหารเปนผูรายงานผลการดําเนินงานของบริษัท ดังนี้

ป 2552 ยังคงเปนอีกปที่ทาทายสําหรับการดําเนินธุรกิจ เพราะผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกที่ถดถอย ไดสงผลตอเนื่องเปน
ลูกโซมายังภาคอุตสาหกรรมการผลิต กําลังซื้อของผูบริโภคลดลงตามสภาพเศรษฐกิจ ผูบริโภคสวนใหญยังคงมีความระมัดระวังเรื่องการใชจาย
สินคาที่ไมมีความจําเปนตอการดํารงชีวิต เชน สินคาประเภทฟุมเฟอย มีปริมาณการซื้อลดลง หรือชะลอระยะเวลาการซื้อออกไปกอน แตสําหรับ
บริษัทไทยยูเนี่ยน โฟรเซน โปรดักส จํากัด (มหาชน) แลว เนื่องจากบริษัทประกอบธุรกิจอาหารทะเล และผลิตภัณฑของบริษัททั้งหมดก็เปน
ผลิตภัณฑอาหาร ซึ่งมีความจําเปนอยางมากในการดํารงชีวิตประจําวัน ทําใหบริษัทไมไดรับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจโลกมากนัก ปริมาณ
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การขายสินคาของบริษัทยังคงเติบโตอยูอยางตอเนื่อง นอกจากปจจัยเรื่องสภาวะเศรษฐกิจโลกแลว เรื่องอัตราแลกเปลี่ยน ราคาน้ํามัน ราคา
วัตถุดิบ และแรงงาน ยังคงเปนเรือ่ งที่ทําใหบริษัทตองเพิ่มความรัดกุมในการบริหารจัดการงานทุกระบบและทุกกระบวนการใหมีประสิทธิภาพ
อยางยัง่ ยืน ซึ่งสําหรับอุตสาหกรรมอาหารทะเลแลว ปจจัยตางๆ เหลานี้ เปนสิ่งที่ผูประกอบการตองติดตามสถานการณอยางใกลชิด และนํา
ปจจัยเหลานั้นมาทําการวิเคราะห เพื่อหากลยุทธที่เหมาะสม เนื่องจากเปนปจจัยที่มาจากสภาพแวดลอมภายนอกซึ่งไมสามารถควบคุมได
สําหรับในรอบปที่ผานมา บริษัทสามารถสรางอัตราการเติบโตของกําไรสุทธิไดอยางโดดเดนมาก โดยมีกําไรสุทธิทั้งป 2552 เทากับ
3,344 ลานบาท เพิ่มขึ้น 52% เมื่อเทียบกับปที่แลว สูงสุดเปนประวัติการณของการบันทึกสถิติ และตองนับเปนสถิติใหมของบริษัทเชนกัน และมี
รายไดจากการขายในรูปเงินบาททั้งปเทากับ 68,995 ลานบาท ใกลเคียงกับชวงเวลาเดียวกันของป 2551 ขณะที่รายไดรวมทั้งปเทากับ 69,697
ลานบาท จากผลการดําเนินงานในรอบปที่ผานมาถือเปนเครื่องพิสูจนใหเห็นถึงการมีประสบการณ ความชํานาญ และความเชี่ยวชาญในการ
ดําเนินธุรกิจอาหารทะเลแชแข็งและอาหารทะเลบรรจุกระปอง รวมทั้งความพรอมทางดานเทคโนโลยีการผลิตและการบริหารจัดการ ตลอดจน
ความพรอมดานบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ ซึ่งเสริมศักยภาพความแข็งแกรงในการดําเนินธุรกิจของบริษัทมาโดยตลอด
นอกจากนี้ ตลอดปที่ผานมา บริษัทไดใหความสําคัญอยางมากกับการพัฒนาบุคลากร การพัฒนาสายการผลิตและสายการตลาด
การพัฒนาดานผลิตภัณฑ และการบริหารจัดการทางดานการเงิน ดานการลงทุน และดานสินคาคงคลัง ทัง้ นี้เพื่อความพรอมสําหรับการแขงขัน
และรองรับกับการขยายตัวของบริษัทในอนาคต ซึ่งทั้งหมดนี้คือ แนวทางการสรางการเติบโตและการพัฒนาที่ยั่งยืนของบริษัทนั่นเอง
ประธานฯ ขอใหที่ประชุมรับรองผลการดําเนินงานของบริษัทฯ
ที่ประชุมโดยเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนมีมติรับรองรายงานประจําปและผลการ
ดําเนินงานของบริษัท โดยผูถือหุนออกเสียงลงมติในวาระที่ 2 ดังนี้
เห็นดวย
572,736,380 เสียง
รอยละ 99.27
ไมเห็นดวย
- เสียง
งดออกเสียง
4,232,700 เสียง
รอยละ 0.73
รวม
576,969,080 เสียง
รอยละ 100.00
ประธานเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามดังนี้
คุณสุพจน เอื้อชัยเลิศกุล (ผูถือหุนจํานวน 1,084 หุน) กอนอื่นตองขอชื่นชมสถานที่การจัดประชุมในครั้งนี้วาไดรับความ
สะดวกดีเยี่ยม รวมถึงการจัดเยี่ยมชมโรงงานในปที่ผานมา ตลอดจนผลงานที่ผูบริหารทํามาตลอดทั้งป จนไดรับรางวัลตางๆ ทุกประเภทถึง 4
รางวัลจากสมาคมนักวิเคราะหหลักทรัพย นอกจากนี้ ผลประกอบการที่สูงสุดเปนประวัติการณ และผลตอบแทนที่สูงขึ้นในทุกๆ ป โดยมีบท
วิเคราะหตางๆ สรุปวาบริษัทมีโอกาสจะสรางผลงานที่ดีขึ้นมากอยางนี้ตอไป บริษัทมีความมั่นใจมากนอยเพียงใด รวมไปถึงในเรื่องของ BOI
คุณธีรพงศ จันศิริ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงวา สําหรับในเรื่องของ BOI ตราบใดที่ทาง BOI ยังไมมีการเปลีย่ นแปลงนโยบาย
ทางบริษัทเชื่อวาจะไดรับการสงเสริมการลงทุนแบบนี้ตลอดไป ดังนั้นบริษัทจึงมีการลงทุนในธุรกิจใหมๆ ตลอดเวลา โดยโรงงานหลักที่อยูใน
จังหวัดสมุทรสาครนั้น บริเวณดังกลาวไดกลายเปนเมืองมากขึ้น การขยายโรงงานจึงทําไดยากขึ้นเนื่องจากกลายเปนพื้นที่สีเขียว ดังนั้นจึงได
ดําเนินการซื้อที่ดินแหงใหม 230 ไร ซึ่งติดกับบริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟดมิลล จํากัด (TFM) ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัท โดยขณะนี้ไดมีการถมที่ดิน
เปนที่เรียบรอยแลว และมีโครงการสรางหองเย็นแหงใหมขนาด 4 หมื่นตัน คาดวาจะแลวเสร็จในตนป 2554
คุณเมธา วนดิลก (ผูถือหุนจํานวน 25,000 หุน) สอบถามวาการจัดเก็บวัตถุดิบปลาทูนาในชวงที่ราคาตกจะมีผลกระทบตอ
บริษัทมากนอยอยางไร
คุณธีรพงศ จันศิริ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงวา บริษัทไมมีนโยบายในการเก็งกําไรจากราคาวัตถุดิบที่ลดลง โดยปกติแลวการ
จัดซื้อวัตถุดิบจะสอดคลองกับการขายสินคาอยูแลว ซึง่ การจัดเก็บวัตถุดิบจะอยูในชวงระยะเวลา 2 เดือน แตสาเหตุที่หองเย็นของบริษัทไม
เพียงพอ อันเนื่องมาจากในชวง 2 ปที่ผานมาบริษัทมีการขยายกําลังการผลิตที่มากขึ้น ประกอบกับผลิตภัณฑตางๆ มีความหลากหลายมากขึ้น
ทั้งกุง ทูนา ซารดีน แมคเคอเรล รวมไปถึงแซลมอน ทําใหการจัดเก็บวัตถุดิบดังกลาวตองสอดคลองกับฤดูกาลดวย เพื่อใหการจัดเก็บวัตถุดิบมี
คุณภาพเพียงพอสําหรับการผลิตที่เพิ่มมากขึ้น
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คําถาม(ตอ) : ทางบริษัทไดมีการคํานึงถึง Global Warming เพื่อใหสอดคลองกับการดําเนินธุรกิจในปจจุบันอยางไร
คุณธีรพงศ จันศิริ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงวา บริษัทใหความสําคัญกับเรื่องนี้อยางมาก เนื่องจากบริษัทมีการทําการคากับ
ทั่วโลก ดังนั้นจึงตองติดตามสถานการณอยางใกลชิด ซึง่ ในขณะนี้บริษัทไดมองไปถึงความยั่งยืนของทรัพยากร ทําใหบริษัทไดจัดตั้งฝายพัฒนาที่
ยั่งยืน (Sustainable Department) เพื่อมาดูแลในแบบ 3 มิติ อันประกอบไปดวย
- ดานวัตถุดิบ การใหขอมูลขาวสาร และการรักษาแหลงทรัพยากร ซึ่งเปนการรวมมือกันระหวางผูประกอบการชั้นนําทั่วโลก
นักวิทยาศาสตร และ NGO
- ดานสิ่งแวดลอม เชน มลภาวะจากน้ํา อากาศ และพลังงานทดแทนใหเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด
- ดานสภาพแวดลอมตางๆ บริเวณชุมชนที่อยูรอบๆ โรงงาน ตลอดจนดานอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับพนักงาน
วาระที่ 3

พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และรายงานของผูสอบบัญชี

ประธานฯ ขอใหที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินสําหรับปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และรายงานของผูสอบบัญชี
ตามที่ปรากฏในรายงานประจําป 2552 ซึ่งผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับอนุญาตและผานการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว
ที่ประชุมโดยเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนมีมติอนุมัติงบการเงินสําหรับปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ตามที่ประธานฯ เสนอมา โดยผูถือหุนออกเสียงลงมติในวาระที่ 3 ดังนี้
เห็นดวย
572,736,380 เสียง
รอยละ 99.27
ไมเห็นดวย
- เสียง
งดออกเสียง
4,232,700 เสียง
รอยละ 0.73
รวม
576,969,080 เสียง
รอยละ 100.00
ประธานเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามดังนี้
ผูถือหุน (ไมประสงคแจงชื่อ) อยากทราบวาตั๋วแลกเงินจํานวน 1 พันลานบาทที่แสดงอยูในป 2551 ถึงไมปรากฎในป 2552
คุณชาน ติน คิง กรรมการบริหาร ชี้แจงวา เนื่องจากสินทรัพยดังกลาวจัดอยูในประเภทเงินฝากระยะสั้น ดังนั้นทางบริษัทจึงนําเงิน
ดังกลาวไปใชเพื่อชําระหนี้ของบริษัท จากนั้นคุณธีรพงศ กลาวเสริมวาบริษัทมีจํานวนหนี้สินตอทุนลดลง ณ สิ้นป 2552 ซึ่งเทากับ 0.67 เทาของ
ทุน ดังนั้นหากบริษัทมีเงินสดเหลือจึงนําไปใชเพื่อจายชําระหนี้ใหลดลง
คําถาม(ตอ) : บริษัทมีการทํา SWOT เพื่อปองกันในกรณีที่คาเงินบาทแข็งคาขึ้น ซึ่งจะไมใหเกิดผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ น
หรือไมอยางไร
คุณ ชาน ติน คิง กรรมการบริหาร ชี้แจงวา บริษัทไมมีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งสามารถดูไดจากงบกําไรขาดทุนที่แสดงให
เห็นวาบริษัทมีกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนถึงกวา 300 ลานบาท เนื่องจากบริษัทจะติดตามสถานการณอยางใกลชิดและดูแลใหใชมาตรการปองกัน
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลีย่ นอยูตลอดเวลา
คําถาม(ตอ) : เหตุใดหนี้สงสัยจะสูญในป 2552 จึงสูงกวาในป 2551 จํานวนกวา 8 ลานบาท
คุณธีรพงศ จันศิริ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงวา สวนใหญเกิดจากธุรกิจการขายภายในประเทศ โดยเฉพาะการปลอยเครดิต
ใหกับลูกคากลุมทีซ่ ื้ออาหารกุง สําหรับจํานวนที่เพิ่มขึ้น 8 ลานบาท หากเมื่อเทียบกับอัตราการเติบโตของรายได และอัตรากําไรของบริษัทไมได
มีนัยสําคัญที่แสดงใหเห็นวาหนี้จํานวนนี้เพิ่มขึ้นแตอยางไร อยางไรก็ตามบริษัทมีมาตรการในการติดตามเรื่องหนี้สงสัยจะสูญอยางใกลชิดเชนกัน
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คําถาม(ตอ) : การลงทุนในบริษัทยอยมีบริษัทใดบางที่มีผลการดําเนินงานทีข่ าดทุน
คุณธีรพงศ จันศิริ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงวา สําหรับปที่แลว หนึ่งในปจจัยที่ทําใหบริษัทประสบผลสําเร็จ และมีกําไรที่
เติบโตขึ้นกวา 50% เกิดจากผลการดําเนินงานของบริษัทยอยที่ไปลงทุนไวทั้งหมด ยกเวนเพียงแค 1 บริษัทที่ยังมีผลขาดทุนอยู คือ บริษัทที่ไป
ลงทุนในธุรกิจเรือจับปลาทูนาจํานวน 4 ลํา ที่ไปจับปลาในบริเวณมหาสมุทรอินเดีย สาเหตุหลักที่ขาดทุนเกิดมาจากสภาพภูมิอากาศทําใหการจับ
ปลายากลําบากขึน้ ประกอบกับเมื่อชวงปลายปมีโจรสลัดกลุมโซมาเลียไดจับเรือของบริษัท 1 ลําเพื่อเรียกคาไถ ซึ่งขณะนี้บริษัทไดเรือกลับมา
เปนที่เรียบรอยแลว และเพิ่มความระมัดระวังรวมทั้งดูแลเรื่องนี้อยางใกลชดิ
คําถาม(ตอ) : จากรายงานประจําปในหนาที่ 95 ขาดทุน (กําไร) จากอัตราแลกเปลีย่ นที่ยังไมเกิดขึ้นจริงหมายความวาอยางไร
คุณชาน ติน คิง กรรมการบริหาร ชี้แจงวา การใสวงเล็บหมายถึงกําไร นอกจากนั้นคุณวายยัท ปาโก ลี Financial Controller และ
Investor Relations Manager เสริมตอวาตัวเลขที่แสดงนี้ มาจากงบกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน จากนั้นคุณโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผูสอบบัญชี
รับอนุญาต ไดอธิบายวา ตัวเลขจากหนานี้เปนตัวเลขในงบกระแสเงินสด ซึ่งมีการทําได 2 วิธี คือทางตรง และทางออม แตสําหรับบริษัทไดทําวิธี
ทางออม โดยใชตัวเลขจากงบดุลป 2551 ลบกับตัวเลขงบดุลในป 2552 เพื่อกระทบยอดออกมาเปนงบกระแสเงินสด และสําหรับวิธีทางตรง
สามารถทําไดโดยนําตัวเลขสมุดเงินสดรับและเงินสดจายมากระทบยอดกัน ซึ่งเปนวิธีที่ยงุ ยากมากและในประเทศไทยก็ไมนิยมใชกัน สําหรับงบ
กระแสเงินสดมีวัตถุประสงค คือ 1. ดูกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 2. ดูกระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน และ 3. ดูกระแสเงินสดจาก
กิจกรรมจัดหาเงิน เพื่อใหผูใชงบสามารถทราบถึงเงินสดในบริษัท เปรียบเหมือนกับกระแสเลือดในรางกายที่มาจากสวนใด ทั้งนี้หากจะดูฐานะ
ทางการเงินของบริษัทตองไปดูที่งบดุล และหากจะดูกําไร (ขาดทุน) ตองดูจากงบกําไรขาดทุนนั่นเอง
คุณอนุพจน พนาพรศิริกุล (ผูถือหุนจํานวน 1,000 หุน) สอบถามเรื่องเงินเบิกเกินบัญชีที่อยูตางประเทศ และบริษัทมีการเก็ง
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนดวยหรือไม
คุณธีรพงศ จันศิริ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงวา เงินเบิกเกินบัญชีในตางประเทศเปนวงเงินเพื่อใชหมุนเวียนภายในบริษัท
เทานั้น นอกจากนี้บริษัทไมมีนโยบายในการเก็งกําไรทุกๆ เรื่อง การมีกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนกวา 300 ลานบาท หรือเปนเพียงแค 10 ลาน
เหรียญสหรัฐเทานัน้ ในขณะที่การดําเนินงานของบริษัทมีรายไดในรูปเงินเหรียญสหรัฐกวา 2 พันลานเหรียญสหรัฐ ทั้งนี้ทานประธานบริษัทไดให
นโยบายที่สําคัญคือ การปองกันการขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ น
คําถาม(ตอ) ในรายงานประจําปหนา 139 หมายเหตุประกอบงบการเงินระบุไววา TUI อาจมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการเลิกใช
สินทรัพย และ TUI ไมไดบันทึกหนี้สินจากการเลิกใชทรัพยสิน เนื่องจาก TUI ขาดขอมูลที่เพียงพอในการประมาณมูลคายุติธรรมอยาง
สมเหตุสมผล หมายความวาอยางไร รวมถึงขาวที่วาบริษัทถูกฟองรองจากผูบริโภคที่รับประทานทูนาแลวปวย
คุณธีรพงศ จันศิริ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงวา TUI คือ บริษัทยอยที่มีชื่อเต็มวา บริษัท ไทยยูเนี่ยน อินเตอรเนชั่นแนล
จํากัด โดย TUF มีสัดสวนการลงทุน 100% ซึ่งเปนตัวแทนในการลงทุน Chicken of the Sea (เจาของแบรนดที่ใหญเปนอันดับที่ 3 ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา), Empress (ผูนําเขาและจัดจําหนายอาหารทะเลแชแข็ง) และ Chicken of the Sea Frozen Foods (ผูนําเขาและจัดจําหนาย
อาหารทะเลแชแข็ง) ซึ่ง TUF ถือหุน 70% อนึ่งการที่ TUI มีหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการเลิกใชสินทรัพยทั้งหลายนั้น สืบเนื่องจากในปที่แลวทาง
Chicken of the Sea ที่มีโรงงานอยูในเกาะซามัวไดปดตัวลง และเปดโรงงานแหงใหมทมี่ ีขนาดเล็กลงในมลรัฐจอรเจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ทํา
ใหตองมีการลดมูลคาทรัพยสินลงกวา 16 ลานเหรียญสหรัฐ ซึ่งรับรูไปแลวในป 2552 ประกอบกับยังมีสัญญาการใชโรงงานเหลืออยูอีก 3 ป ซึ่งยัง
มีมูลคาเหลืออยูกวา 4 ลานเหรียญสหรัฐ สําหรับเรื่องการถูกฟองรองจากผูบริโภคปลาทูนาของบริษัทวา รับประทานแลวปวยนั้น นับไดวาเปน
เรื่องเกือบปกติที่เกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยยังอยูระหวางการพิจารณาของศาล ทัง้ นี้บริษัทไดมีการติดตามอยางใกลชดิ เพราะบริษัทไม
ยอมรับวาปวยจากการบริโภคทูนากระปองของบริษัท เพียงแตตองใชเวลาในการติดตามตอไป นอกจากนี้บริษัทยังไดทํา Product Liability
Insurance ไวอยูแลว
ผูรับมอบฉันทะ (คุณสถาพร ผานิรันดร) ขอแสดงความชื่นชมในเรื่อง Gross Margin ที่สูงขึ้น Debt to Equity ที่ลดลง การ
ควบคุมตนทุนที่มีประสิทธิเพิ่มขึ้น การควบคุมความเสี่ยงที่ดี และสอบถามในเรื่องของลูกหนี้คางชําระจากงบการเงินเฉพาะกิจการ (ในรายงาน
ประจําปหนา 114)
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คุณชาน ติน คิง กรรมการบริหาร ชี้แจงวา จากการที่บริษัทมีการขายสินคาไปยัง Empress และมีการกระจายตอไปยังกลุม Red
Lobster หรือเปนระบบที่เรียกวา Vendor Manage Inventory ทําใหตองมีการเก็บสินคาไวเพื่อใหลูกคาสามารถนําสินคาไปใชไดในทันทีจากนั้น
คุณฤทธิรงค บุญมีโชติ กรรมการผูจัดการ (กลุมผลิตภัณฑกุง) ไดอธิบายเพิ่มเติมวา ลาสุดไดมีโอกาสเดินทางไปพบลูกคาที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
และไดมีการพูดถึงเรื่องการสงสินคาจากบริษัท เอ็มเพรส อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ไปยังภัตตาคารที่ใหญที่สุดในประเทศคือ Red Lobster พบวา
ในขณะนี้ไมมีสินคาคงเหลือที่เกินกวา 365 วัน คางอยูในระบบแลว
คําถาม(ตอ) อยากทราบวาทําไมสินคาคงเหลือ สินคาเสื่อมคุณภาพ หรือ สินคาลาสมัย จึงมีมูลคาสูง
คุณชาน ติน คิง กรรมการบริหาร ชี้แจงวา เนื่องจากในอดีตบริษัทมีนโยบายการตั้งสินคาเสือ่ มสภาพที่แตกตางกัน แตสําหรับป
ที่ผานมาทางผูสอบบัญชีอยากใหมีการตั้งนโยบายของทั้งกลุมบริษัทใหเหมือนกัน ทําใหการลงบัญชีในป 2552 มีผลขาดทุนจากสินคาเสื่อมสภาพ
ทั้งนี้คุณธีรพงศไดกลาวเสริมวาเนื่องจากบริษัทอยากใหระบบสินคาคงคลังมีประสิทธิภาพมากขึ้นจึงมีการปรับนโยบายดังกลาว รวมไปถึงการ
ปรับระยะเวลาใหสนั้ ขึ้นอีก โดยที่หากสินคายังไมมีการจําหนายออกไปภายใน 1 ป จะสงผลกระทบตอกําไร(ขาดทุน) ในทันที เสมือนเปนการ
เตือนแกผูบริหารใหเห็นในจุดดังกลาวดวยเชนกัน
คําถาม(ตอ) อยากทราบถึงสถานการณของบริษัท เซนจูรี่ เทรดดิ้ง เซี่ยงไฮ (Century Trading Shanghai)
คุณธีรพงศ จันศิริ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงวา ในขณะนี้เริ่มมีกําไรบางแลวจากการลงทุนมานานหลายป เนื่องจากการ
บริโภคทูนาในประเทศจีนยังไมเปนที่นิยมมากนัก ถึงกระนั้นบริษัทก็มีสวนแบงตลาดถึง 70% ประกอบกับนโยบายการขายของบริษัทจะวางขาย
อยูตามหางสรรพสินคา (Modern Trade) เทานั้น เพราะสามารถเก็บเงินไดเปนที่แนนอน แตก็นับวาเปนสวนนอยหากเทียบกับการวางขายตาม
รานทั่วไป ซึ่งอาจเสี่ยงกับการที่ไมสามารถเก็บเงินได
คุณเมธา วนดิลก (ผูถือหุนจํานวน 25,000 หุน) ในฐานะกรรมาธิการคุมครองผูบริโภคอยากทราบเรือ่ งของการฟองรอง
ตางๆ จากผูบริโภคสินคาอาหารในประเทศไทย ซึ่งขณะนี้เริ่มมีเหตุการณแบบนี้เพิ่มขึ้นดังเชนที่ประเทศสหรัฐอเมริกา บริษัทคาดวาจะมี
ผลกระทบมากนอยเพียงใดจากการที่ผูบริโภคเริ่มมีการตื่นตัวเรื่องเหลานีม้ ากขึ้น รวมไปถึงการที่มีสินคาคงคางเหลืออยูตามรานคาปลีก และบาง
ตัวอาจหมดอายุไปแลว
คุณธีรพงศ จันศิริ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงวา ในเรื่องของการตื่นตัวดังกลาวจะเปนประโยชนตอทั้งผูบริโภคและ
ผูประกอบการที่ไดมาตรฐานที่จะดําเนินงานใหดียิ่งขึ้นไป และใหความสําคัญตอชื่อเสียงของบริษัทดวยเชนกัน โดยเฉพาะอยางยิ่ง TUF นั้นกวา
90% เปนการสงออก ดังนั้นบริษัทมีความเปนหวงในเรือ่ งของภาพพจนบริษัทเปนอยางมาก และจะรับคําแนะนําของทานไปปรับปรุงพัฒนาใหดี
ยิ่งขึ้นไป สวนเรื่องสินคาตามรานคาปลีก ไดแก สินคาปลาเสนฟชโช ปลาทูนาบรรจุกระปองซีเล็ค โดยปกติจะมีพนักงานขายตามพื้นที่แวะเวียน
ไปสํารวจสินคาตางๆ ในชั้นโชวและตามรานคาทั่วไปอยางสม่ําเสมอ
ผูถือหุน (ไมประสงคแจงชื่อ) สอบถามถึงเรื่องเงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน ในรายงานประจําปหนา 92
จํานวน 7,461,101,142 บาท
คุณโสภณ เพิ่มศิริวลั ลภ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ชี้แจงวา ตัวเลขดังกลาวเปนสวนหนึ่งในงบกระแสเงินสด ซึ่งแสดงใหเห็นถึง
จํานวนเงินดังกลาวไดใชไปในการชําระหนี้ตามรายละเอียดที่แสดงไวในงบกระแสเงินสด แตที่จํานวนเงินดังกลาวมีมูลคาสูงกวาในป 2551 นั้น
สวนใหญเปนการกูมาเพื่อขยายกิจการ จากนั้นคุณธีรพงศ ไดกลาวเสริมในตอนทายวาการกูเงินมากไมไดเปนการแสดงวาบริษัทจะมีกําไรมาก
นอยเพียงใด หากจะทราบถึงผลกําไรตองดูจากงบกําไร(ขาดทุน) ซึ่งในการกูเงินนั้นผูบริหารจะพิจารณาถึงความเสี่ยงเปนประการสําคัญ อยางไร
ก็ตามผูบริหารยังคงมีความมุงมั่นที่จะทําใหผลงานออกมาดียิ่งขึ้นไป
คุณอนุชา กิจธนามงคลชัย (ผูถือหุนจํานวน 1,880,000 หุน) สอบถามวาจากอัตราการเติบโตถึง 12% ในปนี้ ผูบริหารมี
ความมั่นใจมากนอยเพียงใดที่จะสรางความเติบโตขึ้นทั้งยอดขายและกําไรสุทธิในอนาคตตอไป และจากอัตราการเติบโต 12% นั้นมาจากสินคา
ประเภทใด และมีนโยบายการขยายธุรกิจ กําลังการผลิต รวมไปถึงมีแนวโนมในอนาคตอยางไร
คุณธีรพงศ จันศิริ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงวา ผูบริหารทุกทานมีความมุงมั่นที่จะใหบริษัทเติบโตอยางตอเนื่องทัง้
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ยอดขายและผลกําไร ซึ่งมีการตั้งเปาหมายที่ทาทายตลอดเวลา เห็นไดจากบริษัทบรรลุเปาหมายยอดขายที่ 2 พันลานเหรียญสหรัฐในชวง 2 ปที่
ผานมา และมีการตั้งเปาหมายยอดขายใหมเปนที่ 3 พันลานเหรียญสหรัฐ ทั้งนี้ก็ตองมองในภาพเศรษฐกิจโดยรวมประกอบกัน โดยในปที่แลว
สาเหตุอยางหนึ่งทีท่ ําใหรายไดไมเติบโตมากนัก
มาจากราคาวัตถุดิบโดยเฉลี่ยทุกตัวลดลงซึ่งเปนผลมาจากราคาน้ํามันที่ลดลงอยางมากในป
2552 สงผลใหราคาขายลดลงตามไปดวย ในขณะที่กําไรของบริษัทที่เติบโตมากขึ้นนั้นมาจากผลงานในหลายๆ ปที่ผานมาจากการลดตนทุน
อยางตอเนื่องมาโดยตลอด การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต และการผลักดันในสวนของสินคามูลคาเพิ่มตางๆ รวมไปถึงผลการดําเนินงานที่ดี
ของบริษัทยอยทั้งหมด ทั้งนี้หากในปนี้ไมมีปญหาใหญๆ มากระทบบริษัท บริษัทเชื่อวาทุกอยางจะดีขึ้น ประกอบกับจากสภาพแวดลอมที่ผานมา
ทั้งหมดทําใหเกิดการจัดการที่งายขึ้น เชน จากการปดโรงงานที่ซามัวซึ่งมีพนักงานกวา 2,000 คน ลดลงเหลือ 200 คนที่โรงงานแหงใหมในรัฐ
จอรเจีย และยังสงผลตอการลดลงในสินคาคงเหลือจากการปรับปรุงโครงสรางของ Supply chain อีกดวย ทําใหผูบริหารมั่นใจวาปนี้ภาพโดยรวม
จะไปไดดี แมวาจะมีผลจากคาเงินบาทที่แข็งคาขึ้นก็ตาม
วาระที่ 4

พิจารณาและอนุมัติการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2552

ประธานฯ ไดเสนอตอที่ประชุมวา งบการเงินสําหรับปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ที่ไดรับการตรวจสอบแลวของบริษทั
ปรากฏวาบริษัทมีกําไรสุทธิประจําปเทากับ 3,343,845,983 บาท จึงขอจัดสรรเปนเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานตั้งแต 1 กรกฎาคม ถึงวันที่
31 ธันวาคม 2552 ในอัตราหุนละ 1.00 บาทของทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลวจํานวน 883,170,950 หุน คิดเปนเงิน 883,170,950 บาท
อนึ่ง เมื่อรวมการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานตลอดป 2552 ที่สวนหนึ่งไดจายเปนเงินปนผลระหวางกาลไปเมื่อวันที่ 31
สิงหาคม 2552 แลวนั้น บริษัทมีอัตราเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2552 เทากับ 1.92 บาทตอหุน คิดเปนอัตราเงินปนผลจาย
เทากับ 50.71% ของกําไรสุทธิประจําป 2552 โดยมีขอมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจายเงินปนผลในปที่ผานมา ดังนี้
รายละเอียดการจายเงินปนผล
1. กําไรสุทธิ (ลานบาท)
2. จํานวนหุน
3. รวมเงินปนผลจายตอหุน (บาท:หุน)
3.1 เงินปนผลระหวางกาล (บาท:หุน)
3.2 เงินปนผลประจําป (บาท:หุน)
4. รวมเปนเงินปนผลจายทั้งสิ้น (ลานบาท)
5. สัดสวนการจายเงินปนผล (รอยละ)

ป 2552
3,343.85
883,170,950
1.92
0.92
1.00
1,695.69
50.71

ป 2551
2,200.47
883,170,950
1.26
0.56
0.70
1,112.80
50.57

ป 2550
1,823.30
878,794,950
1.11
0.55
0.56
975.46
53.50

บริษัทมีนโยบายที่จะจายเงินปนผลใหแกผถู ือหุนในอัตราไมต่ํากวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิในแตละป และตั้งแตป 2545 เปนตนมา
บริษัทมีนโยบายจะแบงจายเงินปนผล 2 ครั้งตอป
สําหรับการจายเงินปนผลในครั้งนี้ ขอใหนายทะเบียนคือ บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เปนผูดําเนินการ โดย
โดยกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิไดรับเงินปนผลในวันอังคารที่ 2 มีนาคม 2553 และใหรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยวิธีปดสมุดทะเบียนในวันพุธที่ 3 มีนาคม 2553 ซึ่งเงินปนผลจํานวน 0.70 บาทตอหุน มาจากกําไรสวนที่
ไดรับการสงเสริมการลงทุน จึงไมตองเสียภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย ดังนั้นผูถือหุนไมสามารถขอเครดิตภาษีได และเงินปนผลจํานวน 0.30 บาทตอ
หุน มาจากกําไรสวนที่ไมไดรับการสงเสริมการลงทุน ซึ่งตองเสียภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย 10% คิดเปนเงิน 0.03 บาทตอหุน รวมเปนเงินปนผลที่
ไดรับสุทธิ 0.97 บาทตอหุน และกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 29 มีนาคม 2553 ขอใหที่ประชุมพิจารณาการจายเงินปนผลสําหรับผลการ
ดําเนินงานประจําป 2552
ที่ประชุมโดยเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนมีมติอนุมัติการจายเงินปนผลดังกลาว
ตามที่ประธานฯ เสนอมา โดยผูถือหุนออกเสียงลงมติในวาระที่ 4 ดังนี้
เห็นดวย
572,736,380 เสียง
รอยละ 99.27
ไมเห็นดวย
- เสียง
งดออกเสียง
4,232,700 เสียง
รอยละ 0.73
รวม
576,969,080 เสียง
รอยละ 100.00
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คุณสมเกียรติ สาลีพัฒนา (ผูถือหุนจํานวน 2,000 หุน) อยากทราบทําไมอัตราการจายเงินปนผลจึงลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับใน
ป 2550 ในขณะที่ป 2552 มีผลการดําเนินงานที่ดีกวาในอดีต
คุณธีรพงศ จันศิริ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงวา นโยบายของบริษัทจะมีการจายปนผลไมต่ํากวา 50% ของกําไรสุทธิ และจาย
ปละ 2 ครั้ง สาเหตุที่มีการจายเพียงเทานี้เนื่องจากบริษัทตองสํารองไวเพื่อการลงทุนในอนาคต เพราะบริษัทเล็งเห็นโอกาสในการลงทุนเพื่อ
รองรับการขยายการเติบโตใหตรงกับเปาหมายในระยะกลางและระยะยาวตอไป ซึ่งในอดีตที่บริษัทเคยมีการจายเงินปนผลถึง 70% ในป 2547
นั้นเพราะยังไมเห็นโอกาสในการลงทุนที่เหมาะสมในเวลานั้น
วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ประธานฯ ไดชี้แจงตอที่ประชุมวา ตามขอบังคับของบริษัท กรรมการจํานวน 5 ทาน จากกรรมการทั้งหมด 14 ทานจะตองออกตาม
วาระ ซึ่งกรรมการที่ออกตามวาระมีรายนามดังตอไปนี้
1. นายไกรสร จันศิริ
2. นายเชง นิรุตตินานนท
3. นายยาซูโอะ โกโต
4. นายทาเคชิ อิโนอูเอะ
5. นายศักดิ์ เกี่ยวการคา
สําหรับกรรมการทั้ง 5 ทาน ไดแจงประวัติของแตละทานไวแลวในหนังสือเชิญประชุมที่จัดสงไปใหในหนา 13 ถึงหนา 15 ซึ่งจาก
ประวัติและประสบการณของกรรมการที่ออกจากตําแหนงตามวาระทั้ง 5 ทานแลว เห็นวามีคุณสมบัติครบถวนตามที่กฎหมายกําหนด มีความรู
ความสามารถ ประสบการณในธุรกิจ สามารถที่จะชวยบริหารกิจการใหมีประสิทธิภาพดวยความเรียบรอย ดังนั้น หากใหดํารงตําแหนงกรรมการ
บริษัทตออีกวาระหนึ่ง จะทําใหการดําเนินงานของบริษัทเปนไปอยางตอเนื่อง จึงเห็นสมควรใหเสนอชื่อบุคคลทั้ง 5 ทาน ตอที่ประชุมสามัญผูถือ
หุน เพื่อเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระในป 2553 จํานวน 5 ทาน กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหนึ่ง อยางไรก็ตามเพื่อใหเกิดความ
โปรงใสในการพิจารณา ทานกรรมการทั้ง 5 ทาน จะงดออกเสียงในการเลือกตั้งตนเองเปนกรรมการ ขอใหที่ประชุมพิจารณาแยกเปนแตละทาน
ดังนี้
1. ขอใหผูถือหุนลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง นายไกรสร จันศิริ กลับเขามาเปนกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งจํานวนหุนที่ใชในการออกเสียง
ลงคะแนนใหนายไกรสร จันศิริ ดํารงตําแหนงกรรมการตออีกวาระหนึ่งเทากับ จํานวนหุนที่มาประชุมทั้งสิ้นหักออกดวยจํานวนหุนของนายไกรสร
จํานวน 114,137,590 หุน คงเหลือเทากับ 462,831,490 หุน
โดยผูถือหุนออกเสียงลงมติใหนายไกรสร จันศิริ เปนกรรมการอีกวาระหนึ่งดังนี้
เห็นดวย
458,598,790 เสียง
ไมเห็นดวย
- เสียง
งดออกเสียง
4,232,700 เสียง
รวม
462,831,490 เสียง

รอยละ 99.09
รอยละ 0.91
รอยละ 100.00

2. ขอใหผูถือหุนลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง นายเชง นิรุตตินานนท กลับเขามาเปนกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งจํานวนหุน ที่ใชในการออก
เสียงลงคะแนนใหนายเชง นิรุตตินานนท ดํารงตําแหนงกรรมการตออีกวาระหนึ่งเทากับ จํานวนหุนที่มาประชุมทั้งสิ้นหักออกดวยจํานวนหุนของ
นายเชง จํานวน 58,522,640 หุน คงเหลือเทากับ 518,446,440 หุน
โดยผูถือหุนออกเสียงลงมติใหนายเชง นิรุตตินานนท เปนกรรมการอีกวาระหนึ่งดังนี้
เห็นดวย
507,597,140 เสียง
ไมเห็นดวย
6,558,600 เสียง
งดออกเสียง
4,290,700 เสียง
รวม
518,446,440 เสียง

รอยละ 97.91
รอยละ 1.26
รอยละ 0.83
รอยละ 100.00
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3. ขอใหผูถือหุนลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง นายยาซูโอะ โกโต กลับเขามาเปนกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งจํานวนหุนที่ใชในการออกเสียง
ลงคะแนนใหนายยาซูโอะ โกโต ดํารงตําแหนงกรรมการตออีกวาระหนึ่งเทากับ จํานวนหุนที่มาประชุมทั้งสิ้นหักออกดวยจํานวนหุนของนายยาซู
โอะ ซึ่งไมมีหุนในบริษัท ดังนั้นคงเหลือเทากับ 576,969,080 หุน
โดยผูถือหุนออกเสียงลงมติใหนายยาซูโอะ โกโต เปนกรรมการอีกวาระหนึ่งดังนี้
เห็นดวย
557,079,380 เสียง
ไมเห็นดวย
15,657,000 เสียง
งดออกเสียง
4,232,700 เสียง
รวม
576,969,080 เสียง

รอยละ 96.55
รอยละ 2.71
รอยละ 0.74
รอยละ 100.00

4. ขอใหผูถือหุนลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง นายทาเคชิ อิโนอูเอะ กลับเขามาเปนกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งจํานวนหุนที่ใชในการออก
เสียงลงคะแนนใหนายทาเคชิ อิโนอูเอะ ดํารงตําแหนงกรรมการตออีกวาระหนึ่งเทากับ จํานวนหุนที่มาประชุมทั้งสิ้นหักออกดวยจํานวนหุนของ
นายทาเคชิ ซึ่งไมมีหุนในบริษัท ดังนั้นคงเหลือเทากับ 576,969,080 หุน
โดยผูถือหุนออกเสียงลงมติใหนายทาเคชิ อิโนอูเอะ เปนกรรมการอีกวาระหนึ่งดังนี้
เห็นดวย
557,079,380 เสียง
ไมเห็นดวย
15,657,000 เสียง
งดออกเสียง
4,232,700 เสียง
รวม
576,969,080 เสียง

รอยละ 96.56
รอยละ 2.71
รอยละ 0.73
รอยละ 100.00

5. ขอใหผูถือหุนลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง นายศักดิ์ เกี่ยวการคา กลับเขามาเปนกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งจํานวนหุนที่ใชในการออก
เสียงลงคะแนนใหนายศักดิ์ เกี่ยวการคา ดํารงตําแหนงกรรมการตออีกวาระหนึ่งเทากับ จํานวนหุนที่มาประชุมทั้งสิ้นหักออกดวยจํานวนหุนของ
นายศักดิ์ ซึ่งไมมีหุนในบริษัท ดังนั้นคงเหลือเทากับ 576,969,080 หุน
โดยผูถือหุนออกเสียงลงมติใหนายศักดิ์ เกี่ยวการคา เปนกรรมการอีกวาระหนึ่งดังนี้
เห็นดวย
572,736,380 เสียง
ไมเห็นดวย
- เสียง
งดออกเสียง
4,232,700 เสียง
รวม
576,969,080 เสียง

รอยละ 99.27
รอยละ 0.73
รอยละ 100.00

และเนื่องจากในปจจุบันจํานวนกรรมการอิสระของบริษัทมีเพียง 3 คนจากกรรมการทั้งคณะจํานวน 14 คน ดังนั้น เพื่อใหเปนไป
ตามหลักเกณฑในเรื่องสัดสวนของกรรมการอิสระ ที่กําหนดใหบริษัทตองมีจํานวนของกรรมการอิสระอยางนอย 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการ
ทั้งหมด จึงเห็นสมควรเสนอให ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย ซึ่งเปนบุคคลที่มีความรู ความสามารถ มีประสบการณทางดานตลาดเงินและตลาดทุน
เปนกรรมการในตําแหนงกรรมการอิสระ แทนนายชาน ชู วิง ซึ่งลาออกจากการเปนกรรมการบริษัท และเห็นสมควรใหอนุมัติเพิ่มจํานวน
กรรมการจากเดิม 14 คน เปน 15 คน โดยเสนอให นายกีรติ อัสสกุล ซึ่งเปนบุคคลที่มีประสบการณทางดานการบริหารจัดการธุรกิจ เปน
กรรมการเพิ่มเติมอีก 1 คน ในตําแหนงกรรมการอิสระ สําหรับประวัติของทั้งสองทานอยูในหนังสือเชิญประชุมที่จัดสงไปใหในหนา 16 และหนา
17 หากที่ประชุมพิจารณาแลว ขอเสนอใหมีการเลือกตั้งกรรมการใหมเพิ่มเติมดังนี้ (ทั้งสองทานมารวมประชุมในวันนี้)
ขอใหผูถือหุนลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย เปนกรรมการเขาใหมในตําแหนงกรรมการอิสระ ซึ่งจํานวนหุนที่
ใชในการออกเสียงลงคะแนนใหดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย เปนกรรมการเขาใหมเทากับ จํานวนหุนที่มาประชุมทั้งสิ้นหักออกดวยจํานวนหุนของ
ดร.ธรรมนูญ ซึ่งไมมีหุนในบริษัท ดังนั้นคงเหลือเทากับ 576,969,080 หุน
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โดยผูถือหุนออกเสียงลงมติใหดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย เปนกรรมการเขาใหมในตําแหนงกรรมการอิสระดังนี้
เห็นดวย
569,160,780 เสียง
รอยละ 98.65
ไมเห็นดวย
3,575,600 เสียง
รอยละ 0.62
งดออกเสียง
4,232,700 เสียง
รอยละ 0.73
รวม
576,969,080 เสียง
รอยละ 100.00
2. ขอใหผูถือหุนลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง นายกีรติ อัสสกุล เปนกรรมการเขาใหมเพิ่มเติมอีก 1 คนในตําแหนงกรรมการอิสระ ซึ่ง
จํานวนหุนที่ใชในการออกเสียงลงคะแนนใหนายกีรติ อัสสกุล เปนกรรมการเขาใหมเทากับ จํานวนหุนที่มาประชุมทั้งสิ้นหักออกดวยจํานวนหุน
ของนายกีรติ จํานวน 20,000 หุน คงเหลือเทากับ 576,949,080 หุน
โดยผูถือหุนออกเสียงลงมติใหนายกีรติ อัสสกุล เปนกรรมการเขาใหมในตําแหนงกรรมการอิสระดังนี้
เห็นดวย
572,716,380 เสียง
รอยละ 99.27
ไมเห็นดวย
- เสียง
งดออกเสียง
4,232,700 เสียง
รอยละ 0.73
รวม
576,949,080 เสียง
รอยละ 100.00
ดังนั้น ที่ประชุมโดยเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการ
ตามที่เสนอมา ดังนั้นกรรมการของบริษัทจึงมีรายนามดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
วาระที่ 6

นายไกรสร
นายชาน
นายเชง
นายชวน
นายธีรพงศ
นายฤทธิรงค
นายยาซูโอะ
นายทาเคชิ
นายชาน
นายชาน
นายศักดิ์
พล.ต.ต.ประชา
นายกิติ
ดร.ธรรมนูญ
นายกีรติ

จันศิริ
ฮอน กิต
นิรุตตินานนท
ตั้งจันสิริ
จันศิริ
บุญมีโชติ
โกโต
อิโนอูเอะ
ติน คิง
ชู ชง
เกี่ยวการคา
อนุเคราะหดิลก
ปลันธนดิลก
อานันโทไทย
อัสสกุล

กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2553

ประธานฯ ไดชี้แจงตอที่ประชุมวา ตามที่คณะกรรมการไดพิจารณาคาตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดยอยประจําป 2553
โดยคํานึงถึงความรับผิดชอบและการปฎิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ และเปรียบเทียบจากการจายคาตอบแทนกรรมการเฉลี่ยจากอุตสาหกรรม
ประเภทเดียวกัน รวมทั้งพิจารณาจากผลการดําเนินงานของบริษัท เสนอใหคาตอบแทนกรรมการประจําป 2553 ตามรายละเอียดประกอบวาระ
การพิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการในหนา 18 และหนา 19 สรุปเปนดังนี้
1. คาตอบแทนในรูปของเบี้ยประชุมสําหรับกรรมการทุกทานเปนจํานวนเงิน 15,000 บาทตอครั้งที่เขาประชุม ยกเวนประธาน
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กรรมการ จะเทากับ 20,000 บาทตอครั้งที่เขาประชุม ซึ่งตางจากปกอน คือ ในปนี้จะจายคาตอบแทนตามจํานวนครั้งที่เขารวมประชุม ไมใชการ
เหมาจายเทากันทุกทาน
2. คาตอบแทนกรรมการรายเดือนๆ ละ 15,000 บาท ยกเวนประธานกรรมการ จะเทากับ 30,000 บาท
3. คาตอบแทนกรรมการอิสระรายเดือนๆ ละ 20,000 บาท
4. คาตอบแทนสําหรับประธานกรรมการตรวจสอบรายเดือนๆ ละ 45,000 บาท
5. คาตอบแทนสําหรับกรรมการตรวจสอบรายเดือนๆ ละ 20,000 บาท
ขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และเพื่อความสะดวกในการโอนเงินไปยังตางประเทศใหกับกรรมการชาวญี่ปุนทั้งสองทาน จึงขอให
จายคาตอบแทนกรรมการรายเดือนๆ ละ 15,000 บาทใหกับทานทั้งสองเปนรายปคือรวมเปนจํานวน 180,000 บาทเหมือนเชนเดิม
ที่ประชุมโดยเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนมีมติอนุมัติใหคาตอบแทนตามที่
ประธานเสนอมา โดยผูถือหุนออกเสียงลงมติในวาระที่ 6 ดังนี้
เห็นดวย
569,160,780 เสียง
รอยละ 98.65
ไมเห็นดวย
3,575,600 เสียง
รอยละ 0.62
งดออกเสียง
4,232,700 เสียง
รอยละ 0.73
รวม
576,969,080 เสียง
รอยละ 100.00
วาระที่ 7

พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2552

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
4. นางสาวรุงนภา
เลิศสุวรรณกุล
CPA # 3516
และขอเสนอใหคาสอบบัญชีสําหรับงบการเงินประจําป 2553 เทากับ 1,360,000 บาท ซึ่งเทากับปกอน และคาสอบทานสําหรับงบ
การเงินรายไตรมาสรวม 3 ไตรมาส เทากับ 730,000 บาท ซึ่งเทากับปกอน
ที่ประชุมโดยเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนมีมติอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคา
สอบบัญชีประจําป 2553 ตามที่ประธานเสนอ
โดยผูถือหุนออกเสียงลงมติในวาระที่ 7 ดังนี้
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
รวม

572,736,380 เสียง
- เสียง
4,232,700 เสียง
576,969,080 เสียง

รอยละ 99.27
รอยละ 0.73
รอยละ 100.00

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี)
ประธานเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามดังนี้
คุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี (ผูถือหุนจํานวน 10 หุน) สอบถามวาเหตุใดจึงไมมีการจัดใหรับประทาน Coffee break กอนการ
ประชุม เนื่องจากผูถือหุนที่มาบางทานเปนผูสูงอายุ

THAI UNION FROZEN PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED

REG. NO. 0107537000891

HEAD OFFICE: 72/1 Moo 7 Sethakit 1 Road, Tambon Tarsrai, Amphuer Muang, Samutsakorn 74000 Thailand
Tel: +66(0) 3481 6500 Fax: +66(0) 3481 6499
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คุณไกรสร จันศิริ ประธานกรรมการ รับทราบและจะนําไปพิจารณาหาวิธีการที่เหมาะสมตอไป
คุณศศิธร วงศวิไล (ผูถือหุนจํานวน 400 หุน) อยากทราบวาบริษัทมีนโยบายการปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
อยางไร
คุณธีรพงศ จันศิริ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงวา บริษัทมีเครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อใชปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลีย่ น
รวมไปถึงเพื่อลดตนทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ รวมไปถึงการปรับราคาใหสอดคลองกับตนทุนหากเงินบาทแข็งคาขึ้น ซึ่ง ณ
เวลานี้อัตราแลกเปลี่ยนเฉลีย่ อยูที่ระดับ 32 บาทตอ 1 เหรียญสหรัฐ ซึ่งอยูในระดับที่เหมาะสมแลว
คุณรัศมี เหลืองรังรอง (ผูถือหุนจํานวน 2,000 หุน) ขอแนะนําเสริมในเรื่องอาหารวางวาควรจะเปนลักษณะอาหารกลองแจก
ใหแกผูถือหุนตามสิทธิในขณะเวลาลงทะเบียน ทั้งนี้เพือ่ ความสะดวกเพราะผูถือหุนมีจํานวนมาก หากเปดใหรับประทานพรอมกันหลังจากประชุม
จะเกิดความวุนวายพอสมควร สวนทานใดจะอยูรวมประชุมหรือไมก็ขึ้นอยูกับผูถือหุนทานนั้น
คุณธีรพงศ จันศิริ ประธานกรรมการบริหาร ขอขอบคุณในคําแนะนําและรับจะไปดําเนินการในครั้งถัดไป
คุณสมเกียรติ สาลีพัฒนา (ผูถือหุนจํานวน 2,000 หุน) สอบถามเรื่องการกอสรางหองเย็นแหงใหม และไมทราบวาในสวน
โรงงานเกาจะมีการสรางใหมหรือไม และจะมีคาใชจายเพิ่มสูงขึ้นหรือไม
คุณธีรพงศ จันศิริ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงวา การกอสรางหองเย็นแหงใหมคาดวาจะแลวเสร็จตนป 2554 สวนในเรื่อง
โรงงานเกายังคงใชอยูเต็มที่เหมือนเดิม สําหรับเรื่องคาใชจายบริษัทยังคงคํานึงถึงมาตลอดกวา 20 ป เนื่องจากพื้นที่ในบริเวณโรงงานปจจุบันนี้
เปนลักษณะเมืองมากขึ้น อีกทั้งยังกลายเปนพื้นที่สีเขียว ทําใหไมสามารถกอสรางโรงงานใหมขึ้นในบริเวณเดิมได
คุณฐานียะ เตชาวิภู (ผูถือหุนจํานวน 2,000 หุน) อยากใหบริษัทพิจารณาอัตราคาสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นทุก 2 ป โดยในป 2552
เพิ่มขึ้น 9.4% จากในป 2550 ถึงแมวา จะมีงานที่เพิ่มขึ้นก็ตาม นั่นหมายถึงอัตราคาสอบบัญชีในปหนาก็จะปรับขึ้นอีกเชนกัน
คุณธีรพงศ จันศิริ ประธานกรรมการบริหาร รับทราบและจะนําไปปรึกษากับทางผูสอบบัญชีรับอนุญาตอีกครั้งหนึ่ง

เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดสอบถามเพิ่มเติมอีก จึงขอปดการประชุม
ปดประชุมเวลา 16.30 น.

..........................................................
( นายไกรสร จันศิริ )
ประธานในที่ประชุม

