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ทะเบียนเลขท่ี 0107537000891 

THAI UNION FROZEN PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED 

บริษทั ไทยยูเน่ียน โฟรเซ่น โปรดกัส์ จํากดั (มหาชน) 

                                                                                 วนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2557 

เร่ือง    ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2557 

เรียน   ท่านผูถื้อหุน้บริษทั ไทยยเูน่ียน โฟรเซ่น โปรดกัส์ จาํกดั (มหาชน) 

ดว้ยคณะกรรมการบริษทั ไทยยเูน่ียน โฟรเซ่น โปรดกัส์ จาํกดั (มหาชน) ไดมี้มติใหเ้รียกประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2557 ในวนั
พฤหสับดีท่ี 3 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งมฆัวานรังสรรค ์อาคารสโมสรทหารบก ถนนวภิาวดี-รังสิต กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเร่ืองต่างๆ 
ตามระเบียบวาระดงัต่อไปน้ี 

วาระที ่1.  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2556 

ขอ้มูลประกอบการพิจารณา การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2556 เม่ือวนัพธุท่ี 10 เมษายน 2556 ซ่ึงบริษทัไดส่้งสาํเนารายงาน
การประชุมดงักล่าวใหต้ลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชยต์ามท่ีกฎหมายกาํหนด รวมทั้งไดเ้ผยแพร่ในเวบ็ไซต์
ของบริษทัเรียบร้อยแลว้ โดยมีสาํเนารายงานการประชุมตามท่ีแนบมาพร้อมกนัน้ี ในหนา้ 8-19 
ความเห็นคณะกรรมการ:  เห็นสมควรว่าทีป่ระชุมผู้ถอืหุ้นควรรับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจําปี 2556 ซ่ึงได้จัดทาํ
ขึน้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง 
การลงมติ วาระน้ีไม่ตอ้งลงมติ เป็นเพยีงการรับรองรายงานการประชุมคร้ังก่อนเท่านั้น 

วาระที ่2.  พิจารณาและรับทราบรายงานประจาํปี 2556 และผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปีท่ีผา่นมา 
ขอ้มูลประกอบการพิจารณา รายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี 2556 และขอ้มลูสาํคญัอ่ืนๆ ปรากฏอยูใ่นรายงาน
ประจาํปี 2556 ซ่ึงไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้มาพร้อมกนัน้ี 
ความเห็นคณะกรรมการ:  เห็นสมควรว่าทีป่ระชุมผู้ถอืหุ้นควรนําเสนอรายงานประจําปี 2556 และผลการดาํเนินงานของบริษทัใน
รอบปีทีผ่่านมา ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ 
การลงมติ วาระน้ีไม่ตอ้งลงมติ เน่ืองจากเป็นการรายงานใหผู้ถื้อหุน้รับทราบ 

วาระที ่3.  พิจารณาและอนุมติังบการเงินสาํหรับปีบญัชีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และรายงานของผูส้อบบญัชี 
ขอ้มูลประกอบการพิจารณา งบการเงินสาํหรับปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และรายงานของผูส้อบบญัชี ตามท่ีปรากฎใน
สาํเนางบการเงินสาํหรับปีบญัชีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 (ฉบบัยอ่ ในหนา้ 20-21) และเตม็รูปแบบในรายงานประจาํปี 2556 
ซ่ึงผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตและผา่นการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ จึงไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้มา
พร้อมกนัน้ี  
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรว่าทีป่ระชุมผู้ถอืหุ้นควรอนุมตัิงบการเงนิสําหรับปีบญัชีส้ินสุดวนัที ่ 31 ธันวาคม 2556 และ
รายงานของผู้สอบบญัชี ทีผ่่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว  
การลงมติ วาระน้ีตอ้งผา่นมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่4.  พิจารณาและอนุมติัการจดัสรรกาํไรสุทธิสาํหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2556 
ขอ้มูลประกอบการพิจารณา งบการเงินสาํหรับปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ท่ีไดรั้บการตรวจสอบแลว้ของบริษทั ปรากฏวา่ 
บริษทัมีกาํไรสุทธิประจาํปีเท่ากบั 2,852,828,488 บาท จึงขอจดัสรรเป็นเงินปันผลในอตัรา 1.49 บาทต่อหุน้ คิดเป็น 59.9% ของกาํไร
สุทธิจากผลการดาํเนินงานประจาํปี 2556 แต่เน่ืองจากมติท่ีประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 5/2556 เม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2556 ไดอ้นุมติั
การจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลในอตัรา 0.60 บาทต่อหุน้ ซ่ึงจ่ายไปแลว้เม่ือวนัท่ี 9 กนัยายน 2556 การจ่ายเงินปันผลในคร้ังน้ี จะ
คงเหลือเท่ากบัในอตัรา 0.89 บาทต่อหุน้ สาํหรับทุนจดทะเบียนและชาํระแลว้ จาํนวน 1,147,593,829 หุน้ รวมเป็นเงิน 
1,021,358,507.81 บาท โดยมีขอ้มูลเปรียบเทียบกบัอตัราการจ่ายเงินปันผลในปีท่ีผา่นมา ดงัน้ี 
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ทะเบียนเลขท่ี 0107537000891 

THAI UNION FROZEN PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED 

บริษทั ไทยยูเน่ียน โฟรเซ่น โปรดกัส์ จํากดั (มหาชน) 

รายละเอยีดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2556 ปี 2555 ปี 2554 
1. กาํไรสุทธิ (ลา้นบาท) 2,852.83 4,693.74 5,117.22 
2. จาํนวนหุน้ ณ 31 ธนัวาคม 1,147,593,829 1,147,593,829 956,329,407 
3. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุน้ (บาท:หุน้) 1.49 2.10 1.56 
    3.1 เงินปันผลระหวา่งกาล (บาท:หุน้)  0.60 1.10 0.91 
    3.2 เงินปันผลประจาํปี (บาท:หุน้)  0.89 1.00 0.65 
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน (ลา้นบาท)  1,709.91 2,409.95 1,491.87 
5. สดัส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) 59.94 51.34 29.40 

 

บริษทั ไทยยเูน่ียน โฟรเซ่น โปรดกัส์ จาํกดั (มหาชน) มีนโยบายท่ีจะจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ในอตัราไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 50 ของ
กาํไรสุทธิในแต่ละปี และตั้งแต่ปี 2545 เป็นตน้ไป บริษทัมีนโยบายจะแบ่งจ่ายเงินปันผล 2 คร้ังต่อปี อยา่งไรกต็าม เน่ืองดว้ยบริษทัมี
นโยบายท่ีจะคืนเงินกูย้มืท่ีเกิดจากการเขา้ซ้ือกิจการเอม็ดบับลิว แบรนดส์ ในปี 2553 ทาํใหบ้ริษทัมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งจ่ายเงินปัน
ผลไดไ้ม่เกิน 1,200 ลา้นบาทต่อปี โดยไม่คาํนึงถึงผลกาํไรต่อปีท่ีจะเกิดข้ึน ทั้งน้ีจนกวา่อตัราส่วนหน้ีสินต่อกาํไรก่อนหกัดอกเบ้ีย 
ภาษีและค่าเส่ือมราคา (EBITDA) จะลดลงถึงระดบัท่ีน่าพอใจตามท่ีบริษทัคาดการณ์ไว ้ จากนั้นกจ็ะดาํเนินนโยบายการจ่ายเงินปัน
ผลตามเดิม ดงันั้น อตัราการจ่ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงานในปี 2556 ซ่ึงเท่ากบั 59.94% จึงถือวา่เป็นไปตามนโยบายการ
จ่ายเงินปันผลตามปกติของบริษทั 
ความเห็นคณะกรรมการ:  เห็นสมควรว่าทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมตัิการจัดสรรกาํไรสุทธิ เป็นเงนิปันผลประจําปี 2556  ในอตัราหุ้นละ 
1.49 บาทต่อหุ้น ซ่ึงเมือ่หักการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลเมือ่วนัที ่9 กนัยายน 2556  ในอตัราหุ้นละ 0.60 บาท จะคงเหลอืจ่ายในคร้ัง
นี ้เท่ากบั 0.89 บาทต่อหุ้น สําหรับทุนจดทะเบยีน 1,147,593,829 หุ้น คดิเป็นเงนิ 1,021,358,507.81 บาท โดยกาํหนดรายช่ือผู้ถือหุ้น
ทีม่สิีทธิได้รับเงนิปันผลในวนัที ่10 มนีาคม 2557 และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ.หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
โดยวธีิปิดสมุดทะเบยีนในวนัที ่11 มนีาคม 2557 และกาํหนดจ่ายเงนิปันผลในวนัที ่18 เมษายน 2557 ซ่ึงเงนิปันผลจํานวน 0.27 บาท
ต่อหุ้น มาจากกาํไรส่วนทีไ่ด้รับการส่งเสริมการลงทุน จึงไม่ต้องเสียภาษเีงนิได้หัก ณ ทีจ่่าย ดงัน้ันผู้ถือหุ้นไม่สามารถขอเครดติภาษี
ได้ และเงนิปันผลจาํนวน 0.62 บาทต่อหุ้น มาจากกาํไรส่วนทีไ่ม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ซ่ึงต้องเสียภาษเีงนิได้หัก ณ ทีจ่่าย 10% 
คดิเป็นเงนิ 0.062 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงนิปันผลทีไ่ด้รับสุทธิ 0.828 บาทต่อหุ้น  
การลงมติ วาระน้ีตอ้งผา่นมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่5.  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
ขอ้มูลประกอบการพิจารณา  
1.  ตามขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 17 กาํหนดวา่ “ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกคร้ังใหก้รรมการออกจากตาํแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรา 
ถา้จาํนวนกรรมการท่ีจะแบ่งใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจาํนวนใกลท่ี้สุดกบัส่วน 1 ใน 3”  
2.  ในปี 2556 คณะกรรมการบริษทัทั้งคณะท่ียงัดาํรงตาํแหน่งอยูมี่ทั้งหมด 13 คน มีกรรมการท่ีครบกาํหนดออกตามวาระ จาํนวน 5 
คน ดงัน้ี  

(1) นายธีรพงศ ์จนัศิริ 
(2) นายชวน ตั้งจนัสิริ 
(3) นายชาน ชู ชง 
(4) พลตาํรวจตรีประชา อนุเคราะห์ดิลก 
(5) ดร. ธรรมนูญ อานนัโทไทย 

3. บริษทัไดแ้จง้ผา่นระบบอิเลก็ทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมทั้งประกาศในเวบ็ไซตข์องบริษทั ใหสิ้ทธิแก่ผู ้
ถือหุน้เสนอวาระการประชุมและรายช่ือบุคคลท่ีเห็นวา่ มีคุณสมบติัเหมาะสมเพื่อเขา้รับการคดัเลือกเป็นกรรมการของบริษทัได้
ล่วงหนา้ ระหวา่งวนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2556 จนถึงวนัท่ี 17 กมุภาพนัธ์ 2557 รวมเวลา 103 วนั ขอเรียนวา่ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอวาระการ
ประชุมหรือรายช่ือบุคคลเพือ่รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลกัเกณฑข์องบริษทั 
4. คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไดพ้ิจารณาประวติัและประสบการณ์ของกรรมการท่ีออกจากตาํแหน่งตาม
วาระทั้ง 5 คนตามขอ้ 2. แลว้ เห็นวา่มีคุณสมบติัครบถว้นตามท่ีกฎหมายกาํหนด มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจ 
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สามารถท่ีจะช่วยบริหารกิจการใหมี้ประสิทธิภาพดว้ยความเรียบร้อย ดงันั้น หากใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัต่ออีกวาระหน่ึง 
จะทาํใหก้ารดาํเนินงานของบริษทัเป็นไปอยา่งต่อเน่ือง จึงเห็นสมควรใหเ้สนอช่ือบุคคลทั้ง 5 คน ต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ เพื่อ
เลือกตั้งกรรมการท่ีออกตามวาระในปี 2557 จาํนวน 5 คน กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง  

รายละเอียดเก่ียวกบัอาย ุสดัส่วนการถือหุน้ในบริษทั วฒิุการศึกษา ประสบการณ์ทาํงาน และอ่ืนๆ ปรากฎตามรายละเอียดประกอบ
วาระการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ในหนา้ 22-26 
ความเห็นคณะกรรมการ:  เห็นสมควรว่าทีป่ระชุมผู้ถอืหุ้นควรอนุมตัิเลอืกตั้งบุคคลตามทีค่ณะอนุกรรมการสรรหาและพจิารณา
ค่าตอบแทนเสนอข้างต้นเข้าดาํรงตําแหน่งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ ตามรายละเอยีดดงันี ้

 

รายช่ือกรรมการ ตําแหน่ง หมายเหตุ 

1. นายธีรพงศ์ จันศิริ กรรมการบริหาร กลบัเข้าดาํรงตําแหน่งเป็นกรรมการอกีวาระหน่ึง 

2. นายชวน ตั้งจันสิริ กรรมการบริหาร กลบัเข้าดาํรงตําแหน่งเป็นกรรมการอกีวาระหน่ึง 

3. นายชาน ชู ชง กรรมการบริหาร กลบัเข้าดาํรงตําแหน่งเป็นกรรมการอกีวาระหน่ึง 

4. พลตํารวจตรีประชา อนุเคราะห์ดลิก กรรมการอสิระและ
กรรมการตรวจสอบ 

กลบัเข้าดาํรงตําแหน่งเป็นกรรมการอกีวาระหน่ึง 

5. ดร. ธรรมนูญ อานันโทไทย กรรมการอสิระ 

ประธานอนุกรรมการ
สรรหาและพจิารณา
ค่าตอบแทน และ
ประธานอนุกรรมการ
บริหารความเส่ียง 

กลบัเข้าดาํรงตําแหน่งเป็นกรรมการอกีวาระหน่ึง 

การลงมติ วาระน้ีตอ้งผา่นมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่6.  พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2557 
ขอ้มูลประกอบการพิจารณา ตามท่ีคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไดน้าํเสนอค่าตอบแทนของกรรมการและ
กรรมการชุดยอ่ย ประจาํปี 2557 โดยคาํนึงถึงความรับผดิชอบและการปฎิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการ และเปรียบเทียบจากการจ่าย
ค่าตอบแทนกรรมการเฉล่ียจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกนั รวมทั้งพิจารณาจากผลการดาํเนินงานของบริษทั เสนอใหค่้าตอบแทน
กรรมการประจาํปี 2557 โดยมีรายละเอียดประกอบวาระการพิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ดงัน้ี  
หลกัเกณฑใ์นการพิจารณา 

 พิจารณากลัน่กรองอยา่งละเอียดตามความเหมาะสมประการต่างๆ  
 เปรียบเทียบอา้งอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกนั  
 พิจารณาจากการขยายตวัทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกาํไรของบริษทั 
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ตารางกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2557 ทีข่อเสนอต่อทีป่ระชุมผู้ถือหุ้น 

ขอ้เสนอท่ีพิจารณา อตัราท่ีเสนอในปี 2556 อตัราท่ีเสนอในปี 2557 
1.  ค่าตอบแทนกรรมการ 
     1.1 ค่าตอบแทนประธานกรรมการ 
     1.2 ค่าเบ้ียประชุมประธานกรรมการ 
     1.3 ค่าตอบแทนกรรมการ 
     1.4 ค่าเบ้ียประชุมกรรมการ 

 
50,000.00/เดือน 

30,000.00/ต่อคร้ังท่ีเขา้ประชุม 
25,000.00/เดือน 

15,000.00/ต่อคร้ังท่ีเขา้ประชุม 

 
50,000.00/เดือน 

30,000.00/ต่อคร้ังท่ีเขา้ประชุม 
25,000.00/เดือน 

15,000.00/ต่อคร้ังท่ีเขา้ประชุม 
2.  ค่าตอบแทนกรรมการอิสระ 
     2.1 ค่าตอบแทนกรรมการอิสระ 
     2.2 ค่าเบ้ียประชุมกรรมการ 

 
25,000.00/เดือน 

15,000.00/ต่อคร้ังท่ีเขา้ประชุม 

 
25,000.00/เดือน 

15,000.00/ต่อคร้ังท่ีเขา้ประชุม 
3.  ค่าตอบแทนกรรมการชุดยอ่ย 

3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 

       - กรรมการตรวจสอบ 
3.2 คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

- ประธานอนุกรรมการ 
- อนุกรรมการ (กรรมการอิสระ) 
- อนุกรรมการ (กรรมการบริหาร) 

3.3 คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง 
- ประธานอนุกรรมการบริหารความเส่ียง 
- อนุกรรมการบริหารความเส่ียง (กรรมการอิสระ) 
- อนุกรรมการบริหารความเส่ียง (กรรมการบริหาร) 

 
 

50,000.00/เดือน 
25,000.00/เดือน 

 
240,000.00/ปี 
120,000.00/ปี 
80,000.00/ปี 

 
240,000.00/ปี 
120,000.00/ปี 
80,000.00/ปี 

 
 

50,000.00/เดือน 
25,000.00/เดือน 

 
240,000.00/ปี 
120,000.00/ปี 
80,000.00/ปี 

 
240,000.00/ปี 
120,000.00/ปี 
80,000.00/ปี 

 

ความเห็นคณะกรรมการ:  เห็นสมควรว่าทีป่ระชุมผู้ถอืหุ้นควรอนุมตักิารกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการชุด
ย่อย ประจําปี 2557 ซ่ึงเท่ากบัปีก่อน ตามทีค่ณะอนุกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนเสนอมา  
การลงมติ วาระน้ีตอ้งผา่นมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของผูถื้อหุน้ซ่ึงเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่7.  พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และกาํหนดค่าสอบบญัชีประจาํปี 2557 
ขอ้มูลประกอบการพิจารณา  ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535 มาตรา 120 และขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 36 เพื่อใหท่ี้
ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชีของบริษทัประจาํปี 2557 ตามรายละเอียดประกอบวาระการพิจารณา
แต่งตั้งผูส้อบบญัชี ในหนา้ 27-28 
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ:  คณะกรรมการตรวจสอบได้มกีารประชุมร่วมกบัผู้สอบบญัชีถึงแนวทางการตรวจสอบและการ
ทาํงานร่วมกนัด้วยดมีาโดยตลอด จงึได้ให้ความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพือ่ขออนุมตัแิต่งตั้งผู้สอบบญัชี ซ่ึงได้แก่ นายโสภณ 
เพิม่ศิริวลัลภ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบยีน  3182  หรือ นางสาวรุ้งนภา เลศิสุวรรณกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบยีน 
3516 หรือ นางสาวพมิพ์ใจ มานิตขจรกจิ ผู้สอบบญัชี   รับอนุญาตเลขทะเบยีน 4521 หรือ นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบญัชีรับ
อนุญาตเลขทะเบยีน 5659 หรือ นางสาวสุมนา พนัธ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบยีน 5872 จากบริษทัสํานักงาน 
เอนิส์ท แอนด์ ยงั จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษทัเหมอืนเดมิ และกาํหนดค่าสอบบญัชีสําหรับงบประจําปี 2557 เท่ากบั 1,426,000 
บาท ค่าสอบทานสําหรับงบการเงนิรายไตรมาสรวม 3 ไตรมาส เท่ากบั 765,000 บาท และค่าตรวจสอบบญัชีตามบตัรส่งเสริมการ
ลงทุน จํานวน 1 ฉบบั เท่ากบั 80,000 บาท ซ่ึงเท่ากบัปีก่อน โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาจากผลงานประกอบกบั
เปรียบเทยีบค่าสอบบญัชีกบับริษทัอื่นแล้ว เห็นว่า ค่าสอบบญัชียงัคงอยู่ในเกณฑ์ทีเ่หมาะสม นอกจากนีผู้้สอบบญัชีของสํานักงาน
ดงักล่าวยงัเป็นผู้สอบบญัชีของบริษทัย่อยอกี 18 บริษทัด้วย 
ความเห็นคณะกรรมการ: โดยการเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพจิารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ทีป่ระชุมผู้ถอืหุ้น
พจิารณาอนุมตัิแต่งตั้งผู้สอบบญัชี ซ่ึงได้แก่ นายโสภณ เพิม่ศิริวลัลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน  3182  หรือ นางสาวรุ้งนภา 
เลศิสุวรรณกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบยีน 3516 หรือ นางสาวพมิพ์ใจ มานิตขจรกจิ ผู้สอบบญัชี   รับอนุญาตเลขทะเบยีน 
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4521 หรือ นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบยีน 5659 หรือ นางสาวสุมนา พนัธ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบญัชีรับ
อนุญาตเลขทะเบยีน 5872 จากบริษทัสํานักงาน เอนิส์ท แอนด์ ยงั จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษทัเหมอืนเดมิ และกาํหนดค่าสอบ
บญัชีสําหรับงบประจําปี 2557 เท่ากบั 1,426,000 บาท ค่าสอบทานสําหรับงบการเงนิรายไตรมาสรวม 3 ไตรมาส เท่ากบั 765,000 
บาท และค่าตรวจสอบบญัชีตามบตัรส่งเสริมการลงทุนจํานวน 1 ฉบบั เท่ากับ 80,000 บาท ซ่ึงเท่ากบัปีก่อน 
การลงมติ วาระน้ีตอ้งผา่นมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่8. พิจารณาและอนุมติัการเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุน้กูข้องบริษทัและ/หรือบริษทัยอ่ยและเพิ่มอาํนาจดาํเนินการในการกระทาํ
การแทนบริษทัฯ ใหแ้ก่กรรมการผูมี้อาํนาจ อนัเน่ืองมาจากการเสนอขายหุน้กู ้
ขอ้มูลประกอบการพิจารณา ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2554 วาระท่ี 9 เร่ืองการพิจารณาและอนุมติัการเพิ่มวงเงินการ
ออกและเสนอขายหุน้กูข้องบริษทัและ/หรือบริษทัยอ่ยและเพิ่มอาํนาจดาํเนินการในการกระทาํการแทนบริษทัใหแ้ก่กรรมการผูมี้
อาํนาจ อนัเน่ืองมาจากการเสนอขายหุน้กู ้(ดูรายงานการประชุม ฉบบัคดัยอ่ ในหนา้ 28-29) ซ่ึงปัจจุบนัทางบริษทัไดมี้การออกหุน้กู้
แลว้จาํนวนเตม็ 15,000 ลา้นบาท โดยจาํแนกรายละเอียดไดด้งัน้ี  
 

รุ่น ยอดเงินรวม 
ลา้นบาท 

อตัราดอกเบ้ีย วนัเร่ิมตน้ วนัครบกาํหนด 

# 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 

 

ทั้งน้ี เพื่อการขยายตวัอยา่งต่อเน่ืองจากธุรกิจปัจจุบนัรวมถึงมีโอกาสจากการเขา้ซ้ือกิจการเพ่ือขยายตลาดไปยงัตลาดโลกต่อไป ทาํ
ใหท้างบริษทัและ/หรือบริษทัยอ่ยมีความจาํเป็นในการใชว้งเงินการออกหุน้กูม้ากข้ึนเพื่อความคล่องตวัในการบริหารทางการเงิน
ของบริษทัและ/หรือบริษทัยอ่ยต่อไป จึงขอเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุน้กูข้องบริษทัและ/หรือบริษทัยอ่ยจากปัจจุบนัภายใน
วงเงินจาํนวนไม่เกิน 15,000 ลา้นบาท เป็นภายในวงเงินจาํนวนไม่เกิน 25,000 ลา้นบาท หรือ เงินสกลุอ่ืนในวงเงินเทียบเท่า โดย
เสนอขายแก่ผูล้งทุนทัว่ไป และ/หรือผูล้งทุนสถาบนัทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดไวใ้นประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยจะออกและเสนอขายเป็นชุดเดียวหรือหลายชุด และจะออกและเสนอขายในคราวเดียวหรือหลายคราวก็
ได ้ วตัถุประสงคข์องการออกและเสนอขายหุน้กูเ้พื่อช่วยในการบริหารความเส่ียงทางการเงินและควบคุมตน้ทุนเงินกูใ้นสภาวะท่ี
อตัราดอกเบ้ียกาํลงัสูงข้ึน ตลอดจนสามารถรองรับการใชเ้งินในระยะยาวเพื่อสนบัสนุนการขยายตวัในอนาคต และขอใหท่ี้ประชุม
ควรอนุมติัการมอบอาํนาจให ้ นายธีรพงศ ์ จนัศิริ กรรมการผูมี้อาํนาจกระทาํการแทนบริษทัฯ เป็นผูรั้บมอบอาํนาจ และมีอาํนาจ
ดาํเนินการแทนบริษทัดงัต่อไปน้ี 
(1)  กาํหนด เปล่ียนแปลง แกไ้ข ยกเลิก ลดหรือเพิ่ม และไถ่ถอน ชนิด ประเภท รายละเอียดของหุน้กูท่ี้ออก ซ่ึงรวมถึง (แต่ไม่จาํกดั

เฉพาะ) ขอ้กาํหนดวา่ดว้ยสิทธิและหนา้ท่ีของผูอ้อกหุน้กูแ้ละผูถื้อหุน้กู ้ จาํนวนหุน้กู ้ อตัราดอกเบ้ีย ระยะเวลาจองซ้ือ 
หลกัประกนัหรือการคํ้าประกนั คาํรับรองและคาํรับประกนั เง่ือนไขทางการเงิน คาํจาํกดัความ วธีิการเสนอขายและการ
จดัสรรหุน้กู ้  

(2)  กาํหนดใหผู้ถื้อหุน้กูมี้สิทธิหรือไม่มีสิทธิขอใหบ้ริษทัไถ่ถอนหุน้กูก่้อนครบกาํหนด (Put Option) และ/หรือ บริษทัฯ อาจมี
หรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุน้กูก่้อนครบกาํหนด (Call Option)  

(3)  การแต่งตั้งผูจ้ดัจาํหน่ายหุน้กูห้รือผูจ้ดัการจดัจาํหน่ายและรับประกนัการจาํหน่ายหุน้กู ้นายทะเบียนหุน้กู ้และ/หรือ ผูแ้ทนผูถื้อ
หุน้กู ้ (ถา้มี) รวมถึง การนาํหุน้กูด้งักล่าวไปจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยก์บัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย สมาคมตลาดตรา
สารหน้ีไทย หรือ ตลาดรองแห่งใดๆ  

(4)  เจรจาต่อรอง จดัทาํ ตกลง ลงนาม และส่งมอบซ่ึงสญัญาและเอกสารใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้กูด้งักล่าว 
และ 
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ทะเบียนเลขท่ี 0107537000891 

THAI UNION FROZEN PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED 

บริษทั ไทยยูเน่ียน โฟรเซ่น โปรดกัส์ จํากดั (มหาชน) 

(5)  การเขา้ทาํธุรกรรมอนุพนัธ์ทางการเงิน และ/หรือ สญัญาใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อวตัถุประสงคใ์นการป้องกนัความเส่ียงของบริษทั
ท่ีเกิดจากการออกหุน้กูแ้ละการเสนอขายหุน้กู ้ รวมถึงและไม่จาํกดัเพียงการเปล่ียนแปลงแกไ้ข ต่ออายสุญัญา ลดอายสุญัญา 
หรือ ยกเลิกสญัญาอนุพนัธ์ทางการเงิน และ/หรือ สญัญาใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งดงักล่าว  

(6)  ดาํเนินการอ่ืนใดท่ีผูไ้ดรั้บมอบอาํนาจดงักล่าวขา้งตน้พิจารณาแลว้เห็นวา่มีความจาํเป็นและเก่ียวเน่ืองกบัการออกและเสนอขาย
หุน้กูด้งักล่าว 

ทั้งน้ี ในกรณีท่ีนายธีรพงศ ์จนัศิริ ไดใ้ชอ้าํนาจดาํเนินการตามท่ีไดรั้บมอบหมายดงัปรากฎในขอ้ (1) ถึงขอ้ (6) ขา้งตน้แลว้ ประธานฯ 
ไดเ้สนอต่อท่ีประชุมให ้กรรมการสองท่าน สามารถร่วมกนัลงนาม พร้อมประทบัตราบริษทัฯ เพื่อลงนามเอกสาร หรือ สญัญา หรือ 
เอกสารอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินการขา้งตน้ตามขอ้ (1) ถึง (6) เพื่อใหก้ารดาํเนินการต่างๆ ลุล่วงตามวตัถุประสงคข์า้งตน้ 
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรว่าทีป่ระชุมผู้ถอืหุ้นควรอนุมตักิารเพิม่วงเงนิการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษทัและหรือ
บริษทัย่อย และเพิม่อาํนาจดาํเนินการในการกระทาํแทนบริษทัฯ ให้แก่กรรมการผู้มอีาํนาจ อนัเน่ืองมาจากการเสนอขายหุ้นกู้ ตามที่
เสนอมา 
การลงมติ วาระน้ีตอ้งผา่นมติดว้ยคะแนนเสียงเกินกวา่สามในส่ีของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่9.   พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถา้มี) 

อน่ึง บริษทัไดก้าํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้และรับเงินปันผลในวนัท่ี 10 มีนาคม 2557 และใหร้วบรวมรายช่ือตาม
มาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์โดยวธีิปิดสมุดทะเบียนในวนัท่ี 11 มีนาคม 2557 

หากผูถื้อหุน้มีคาํถามหรือขอ้สงสยัเก่ียวกบัวาระการประชุมท่ีตอ้งการใหค้ณะกรรมการและฝ่ายบริหารช้ีแจงในวนัประชุม สามารถส่งคาํถาม
ล่วงหนา้มายงับริษทัไดท่ี้ Email address: ruriya_be@thaiunion.co.th หรือโทรสารหมายเลข 02-298-0553 อน่ึง บริษทัไดจ้ดัทาํรายงานประจาํปี 2556 ใน
รูปแบบแผน่บนัทึกขอ้มูล (CD-ROM) ตามท่ีไดจ้ดัส่งมาใหผู้ถื้อหุน้พร้อมกนัน้ี หากผูถื้อหุน้ท่านใดมีความประสงคจ์ะขอรับรายงานดงักล่าวแบบรูปเล่ม 
กรุณากรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มท่ีแนบมาพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมฉบบัน้ี และส่งมาท่ี Email address: ruriya_be@thaiunion.co.th หรือ
โทรสารหมายเลข 02-298-0553 หรือส่งไปรษณียม์าท่ี 

สาํนกัประธานกรรมการบริหาร (ส่วนงานผูถื้อหุน้ TUF) 
บริษทั ไทยยเูน่ียน โฟรเซ่น โปรดกัส์ จาํกดั (มหาชน) 
979/12 ชั้น 25 อาคารเอสเอม็ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน 
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

จึงเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้ไดโ้ปรดเขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักล่าวขา้งตน้ และเพื่อใหก้ารลงทะเบียนในการเขา้ประชุมผูถื้อหุน้
เป็นไปดว้ยความสะดวกรวดเร็วยิง่ข้ึน ทางบริษทัจึงขอความร่วมมือใหท่้านผูถื้อหุน้ และ/หรือผูรั้บมอบฉนัทะนาํหนงัสือมอบฉนัทะและหลกัฐานแสดง
สิทธิเขา้ร่วมประชุมไปแสดงต่อพนกังานลงทะเบียนในวนัประชุมได ้ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นตน้ไป 

 
 
 
 

                                                                                 ขอแสดงความนบัถือ 
                                                                                  บริษทั ไทยยเูน่ียน โฟรเซ่น โปรดกัส์ จาํกดั (มหาชน) 
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