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ทะเบียนเลขท่ี 0107537000891 

THAI UNION FROZEN PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED 

บริษทั ไทยยูเน่ียน โฟรเซ่น โปรดกัส์ จํากดั (มหาชน) 

                                                                                วนัท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ. 2558 

เร่ือง    ขอเชิญประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2558 

เรียน   ท่านผูถื้อหุน้บริษทั ไทยยเูน่ียน โฟรเซ่น โปรดกัส์ จาํกดั (มหาชน) 

ดว้ยคณะกรรมการบริษทั ไทยยเูน่ียน โฟรเซ่น โปรดกัส์ จาํกดั (มหาชน) คร้ังท่ี 5/2558 เม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2558 ไดมี้มติ
ใหเ้รียกประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2558 ในวนัพธุท่ี 16 กนัยายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งมฆัวานรังสรรค ์อาคารสโมสร
ทหารบก ถนนวิภาวดี-รังสิต กรุงเทพมหานคร เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระดงัต่อไปน้ี 

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2558 

ขอ้มูลประกอบการพิจารณา การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2558 เม่ือวนัท่ี 3 เมษายน 2558 ซ่ึงบริษทัได้
ส่งสาํเนารายงานการประชุมดงักล่าวใหต้ลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชยต์ามท่ีกฎหมาย
กาํหนด รวมทั้งไดเ้ผยแพร่ในเวบ็ไซตข์องบริษทัเรียบร้อยแลว้ โดยมีสาํเนารายงานการประชุมตามท่ีแนบมา
พร้อมกนัน้ี ในหนา้ 5-27 
ความเห็นคณะกรรมการ:  เห็นสมควรว่าทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นควรรับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น 
ประจําปี 2558 ซ่ึงได้จัดทาํขึน้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง 
การลงมติ วาระน้ีไม่ตอ้งลงมติ เน่ืองจากเป็นเพียงการรับรองรายงานการประชุมคร้ังก่อน 

วาระที ่2. พิจารณาและอนุมติัใหแ้กไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 1. (ช่ือบริษทั) เป็นดงัน้ี 
ขอ้ 1. ช่ือบริษทั “บริษทั ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)” 
  และมีช่ือเป็นภาษาองักฤษวา่ THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED 

ขอ้มูลประกอบการพิจารณา เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัธุรกิจท่ีดาํเนินอยูใ่นปัจจุบนัและท่ีจะดาํเนินต่อไปในอนาคต 
จึงเห็นควรใหเ้ปล่ียนช่ือบริษทัจาก "บริษทั ไทยยเูน่ียน โฟรเซ่น โปรดกัส์ จาํกดั(มหาชน)" เป็น "บริษทั ไทยยู
เน่ียน กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)" 
ความเห็นคณะกรรมการ:  เห็นสมควรว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมตัใิห้แก้ไขเพิม่เตมิหนังสือบริคณห์สนธิ 
ข้อ 1. (ช่ือบริษัท) เป็นดังนี ้

ข้อ 1. ช่ือบริษัท “บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)” 
  และมช่ืีอเป็นภาษาองักฤษว่า THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED 

การลงมติ วาระน้ีตอ้งผา่นมติดว้ยคะแนนเสียงไม่ตํ่ากวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่3. พิจารณาและอนุมติัการแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 1. ขอ้ 2. และขอ้ 46. เร่ืองช่ือของบริษทัและตราของ
บริษทั 
ขอ้มูลประกอบการพิจารณา เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงช่ือบริษทัตามวาระท่ี 2 จึงตอ้งดาํเนินการ
แกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 1. ขอ้ 2. และขอ้ 46. โดยแกไ้ขใหม่เป็นดงัน้ี 
ขอ้ 1. ขอ้บงัคบัน้ีใหเ้รียกวา่ ขอ้บงัคบัของ “บริษทั ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)” 
ขอ้ 2. คาํวา่ “บริษทั” ในขอ้บงัคบัน้ี หมายถึง บริษทั ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 
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ทะเบียนเลขท่ี 0107537000891 

THAI UNION FROZEN PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED 

บริษทั ไทยยูเน่ียน โฟรเซ่น โปรดกัส์ จํากดั (มหาชน) 

ขอ้ 46. ตราของบริษทัใหใ้ชด้งัท่ีประทบัไวน้ี้ 

 
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรว่าทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมตัิการแก้ไขข้อบังคบัของบริษัท ข้อ 1. ข้อ 2. 
และข้อ 46. เร่ืองช่ือของบริษัทและตราของบริษัท ให้สอดคล้องกบัการเปลีย่นแปลงช่ือบริษัท 
การลงมติ วาระน้ีตอ้งผา่นมติดว้ยคะแนนเสียงไม่ตํ่ากวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่4. พิจารณาและอนุมติัการเปล่ียนแปลงช่ือยอ่หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในระบบการซ้ือขายหลกัทรัพย ์
ขอ้มูลประกอบการพิจารณา เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงช่ือบริษทัตามวาระท่ี 2 จึงเห็นควรให้
เปล่ียนแปลงช่ือยอ่หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในระบบการซ้ือขายหลกัทรัพย ์จากเดิม “TUF” เป็น “TU” 
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรว่าทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมตัิการเปลีย่นแปลงช่ือย่อหลกัทรัพย์จด
ทะเบียนในระบบการซ้ือขายหลกัทรัพย์ จากเดมิ “TUF” เป็น “TU” 
การลงมติ วาระน้ีตอ้งผา่นมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่5. พิจารณาและอนุมติัใหแ้กไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 3. (วตัถุประสงค)์ ตามมาตรา 31 
ขอ้มูลประกอบการพิจารณา เพ่ือใหว้ตัถุประสงคข์องบริษทัมีความชดัเจนและครอบคลุมการดาํเนินกิจการของ
บริษทัยิง่ข้ึน และใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 31 ขอใหท่ี้ประชุมผูถื้อ
หุน้พิจารณาการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 3. เก่ียวกบัวตัถุประสงค ์โดยเพ่ิมวตัถุประสงค ์จาํนวน 
1 ขอ้ ดงัน้ี 
ขอ้ 52. ประกอบกิจการ สาํนกังานใหญ่ขา้มประเทศ  หรือ สาํนกังานปฏิบติัการภูมิภาค หรือ สาํนกังาน

ผูแ้ทน หรือ สาํนกังานสาขา และกิจการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวเน่ือง หรือใหบ้ริการดา้นการบริหาร หรือ ดา้น
เทคนิค การใหบ้ริการสนบัสนุน การบริหารเงิน การประกอบกิจการบริษทัการคา้ระหวา่งประเทศ 
การประกอบธุรกิจเป็นศูนยบ์ริหารเงิน ใหบ้ริการสนบัสนุน การวเิคราะห์ วจิยั การสนบัสนุนขอ้มูล 
สนบัสนุนการตลาดและดา้นอ่ืนๆ ท่ีเป็นประโยชน์แก่วสิาหกิจในเครือ สาขาของตน หรือบุคคลอ่ืน
ไม่วา่จะตั้งอยูใ่นประเทศไทยหรือในต่างประเทศ 

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรว่าทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมตัิการแก้ไขเพิม่เตมิหนังสือบริคณห์สนธิ 
ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) ตามมาตรา 31 โดยให้วตัถุประสงค์ของบริษัทมจีํานวน 52 ข้อ 
การลงมติ วาระน้ีตอ้งผา่นมติดว้ยคะแนนเสียงไม่ตํ่ากวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่6.   พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถา้มี) 

อน่ึง บริษทัไดก้าํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ในวนัพฤหสับดีท่ี 27 สิงหาคม 2558 และใหร้วบรวม
รายช่ือตามมาตรา 225 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ พ.ศ.2535 โดยวธีิปิดสมุดทะเบียนในวนัศุกร์ท่ี 28 
สิงหาคม 2558 
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ทะเบียนเลขท่ี 0107537000891 

THAI UNION FROZEN PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED 

บริษทั ไทยยูเน่ียน โฟรเซ่น โปรดกัส์ จํากดั (มหาชน) 

หากผูถื้อหุน้มีคาํถามหรือขอ้สงสัยเก่ียวกบัวาระการประชุมท่ีตอ้งการใหค้ณะกรรมการและฝ่ายบริหารช้ีแจงในวนัประชุม 
สามารถส่งคาํถามล่วงหนา้มายงับริษทัไดท่ี้ Email address: ruriya_be@thaiunion.co.th หรือโทรสารหมายเลข 02-298-0553  

จึงเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้ไดโ้ปรดเขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักล่าวขา้งตน้ และเพ่ือใหก้ารลงทะเบียนใน
การเขา้ประชุมผูถื้อหุน้เป็นไปดว้ยความสะดวกรวดเร็วยิง่ข้ึน ทางบริษทัจึงขอความร่วมมือใหท่้านผูถื้อหุน้ และ/หรือผูรั้บมอบ
ฉนัทะนาํหนงัสือมอบฉนัทะและหลกัฐานแสดงสิทธิเขา้ร่วมประชุมไปแสดงต่อพนกังานลงทะเบียนในวนัประชุมได ้ ตั้งแต่เวลา 
12.00 น. เป็นตน้ไป 

 
                                                                                ขอแสดงความนบัถือ 
                                                                                 บริษทั ไทยยเูน่ียน โฟรเซ่น โปรดกัส์ จาํกดั (มหาชน) 
 
                                                                                .................................................... ประธานกรรมการ 

                                                             (   นายไกรสร  จนัศิริ   )       

 


