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วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2556
เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2556
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จากัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

รายงานประจาปี 2555 พร้อมงบการเงินของบริษัท สาหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ในรูปแบบของซีดีรอม
สาเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556
ข้อบังคับบริษัท (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น)
รายละเอียดและประวัติบุคคลที่คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาเลือกตั้งให้ดารงตาแหน่งกรรมการ
รายละเอียดประกอบวาระการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ
หนังสือมอบฉันทะ จานวน 3 แบบ (เลือกใช้แบบใดแบบหนึง่ )
ประวัติกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ
แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จากัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2556 ในวันพุธที่ 10
เมษายน 2556 เวลา 13.00 น. ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ อาคารสโมสรทหารบก ถนนวิภาวดี-รังสิต กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบ
วาระดังต่อไปนี้
วำระที่ 1.

พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556
ข้อมูลประกอบการพิจารณา การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ซึง่ จัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2556 โดยมีสาเนา
รายงานการประชุมตามที่แนบมาพร้อมกันนี้ ในหน้า 7-11
ควำมเห็นคณะกรรมกำร: เห็นสมควรว่ำที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับรองรำยงำนกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ซึ่งได้
จัดทำขึ้นอย่ำงถูกต้องตำมควำมเป็นจริง

วำระที่ 2.

พิจารณาและอนุมัติรายงานประจาปี 2555 และรับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา
ข้อมูลประกอบการพิจารณา รายงานผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2555 และข้อมูลสาคัญอื่นๆ ปรากฏอยู่ในรายงาน
ประจาปี 2555 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นมาพร้อมกันนี้
ควำมเห็นคณะกรรมกำร: เห็นสมควรว่ำที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติรำยงำนประจำปี 2555 และรับทรำบผลกำรดำเนินงำนของ
บริษัทในรอบปีที่ผ่ำนมำ

วำระที่ 3.

พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสาหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และรายงานของผู้สอบบัญชี
ข้อมูลประกอบการพิจารณา งบการเงินสาหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และรายงานของผู้สอบบัญชี ตามที่ปรากฎใน
รายงานประจาปี 2555 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว จึง
ได้จัดส่งให้ผถู้ ือหุ้นมาพร้อมกันนี้
ควำมเห็นคณะกรรมกำร: เห็นสมควรว่ำที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติงบกำรเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2555 และ
รำยงำนของผู้สอบบัญชี ที่ผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบัญชีรับอนุญำต และผ่ำนกำรสอบทำนจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบแล้ว

วำระที่ 4.

พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกาไรสุทธิสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2555
ข้อมูลประกอบการพิจารณา งบการเงินสาหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ที่ได้รับการตรวจสอบแล้วของบริษัท ปรากฏ
ว่า บริษัทมีกาไรสุทธิประจาปีเท่ากับ 4,693,736,006 บาท จึงขอจัดสรรเป็นเงินปันผลสาหรับผลการดาเนินงานตั้งแต่ 1 กรกฎาคม
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาทของทุนจดทะเบียนและเรียกชาระแล้วจานวน 1,147,593,829 หุ้น คิดเป็นเงิน
1,147,593,829 บาท อนึ่ง เมื่อรวมการจ่ายเงินปันผลสาหรับผลการดาเนินงานตลอดปี 2555 ที่ส่วนหนึ่งได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่าง
กาลไปเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2555 ในอัตราหุ้นละ 1.10 บาท แล้วนั้น บริษัทมีอัตราเงินปันผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี
2555 เท่ากับ 2.10 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตราเงินปันผลจ่ายเท่ากับ 51.34% ของกาไรสุทธิประจาปี 2555 โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบกับ
อัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้
หน้าที่ 1
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รำยละเอียดกำรจ่ำยเงินปันผล
1. กาไรสุทธิ (ล้านบาท)
2. จานวนหุ้น ณ 31 ธันวาคม
3. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท:หุ้น)
3.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท:หุ้น)
3.2 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท:หุ้น)
3.3 เงินปันผลประจาปี (บาท:หุ้น)
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)

ปี 2555
4,693.74
1,147,593,829
2.10
1.10
1.00
2,409.95
51.34

ปี 2554
5,117.22
956,329,407
1.56
0.91
0.65
1,491.87
29.40
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ปี 2553
2,873.69
956,329,407
1.60
1.00*
0.26*
0.34 **
1,437.95
50.04

* จานวนหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล เท่ากับ 883,170,950 หุ้น
** จานวนหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล เท่ากับ 956,329,407 หุ้น
บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จากัด (มหาชน) มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ 50 ของ
กาไรสุทธิในแต่ละปี และตั้งแต่ปี 2545 เป็นต้นไป บริษัทมีนโยบายจะแบ่งจ่ายเงินปันผล 2 ครั้งต่อปี อย่างไรก็ตาม เนื่องด้วยบริษัท
มีนโยบายที่จะคืนเงินกู้ยืมที่เกิดจากการเข้าซื้อกิจการเอ็มดับบลิว แบรนด์ส ในปี 2553 ทาให้บริษัทมีความจาเป็นที่จะต้องจ่ายเงิน
ปันผลได้ไม่เกิน 1,200 ล้านบาทต่อปี โดยไม่คานึงถึงผลกาไรต่อปีที่จะเกิดขึ้น ทั้งนี้จนกว่าอัตราส่วนหนี้สินต่อกาไรก่อนหัก
ดอกเบี้ย ภาษีและค่าเสื่อมราคา (EBITDA) จะลดลงถึงระดับที่น่าพอใจตามที่บริษัทคาดการณ์ไว้ จากนั้นก็จะดาเนินนโยบายการ
จ่ายเงินปันผลตามเดิม ดังนั้น อัตราการจ่ายเงินปันผลจากผลการดาเนินงานในปี 2555 ซึง่ เท่ากับ 51.34% จึงถือว่าเป็นไปตาม
นโยบายการจ่ายเงินปันผลตามปกติของบริษัท
ควำมเห็นคณะกรรมกำร: เห็นสมควรว่ำที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติกำรจัดสรรกำไรสุทธิ เป็นเงินปันผลประจำปี 2555 ในอัตรำหุ้นละ
2.10 บำทต่อหุ้น ซึ่งเมื่อหักกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลเมื่อวันที่ 31 สิงหำคม 2555 ในอัตรำหุ้นละ 1.10 บำท จะคงเหลือจ่ำยใน
ครั้งนี้ เท่ำกับ 1.00 บำทต่อหุ้น สำหรับทุนจดทะเบียน 1,147,593,829 หุ้น คิดเป็นเงิน 1,147,593,829 บำท โดยกำหนดรำยชื่อผู้ถือ
หุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 18 มีนำคม 2556 และให้รวบรวมรำยชื่อตำมมำตรำ 225 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 19 มีนำคม 2556 และกำหนดจ่ำยเงินปันผลในวันที่ 22 เมษำยน 2556 ซึ่งเงินปันผล
จำนวน 0.45 บำทต่อหุ้น มำจำกกำไรส่วนที่ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุน จึงไม่ต้องเสียภำษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ำย ดังนั้นผู้ถือหุ้นไม่
สำมำรถขอเครดิตภำษีได้ และเงินปันผลจำนวน 0.55 บำทต่อหุ้น มำจำกกำไรส่วนที่ไม่ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุน ซึ่งต้องเสียภำษี
เงินได้หัก ณ ที่จ่ำย 10% คิดเป็นเงิน 0.055 บำทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลที่ได้รับสุทธิ 0.945 บำทต่อหุ้น
วำระที่ 5.

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
1. ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 กาหนดว่า “ในการประชุมสามัญประจาปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตาแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา
ถ้าจานวนกรรมการที่จะแบ่งให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3”
2. ในปี 2555 คณะกรรมการบริษัททั้งคณะที่ยังดารงตาแหน่งอยู่มีทั้งหมด 15 คน มีกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระ จานวน 5
คน ดังนี้
(1) นายไกรสร จันศิริ
(2) นายเชง นิรุตตินานนท์
(3) นายยาซูโอะ โกโต้
(4) นายทาเคฮิโกะ คาคิอูชิ
(5) นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า
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3. บริษัทได้แจ้งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท ให้สิทธิแก่
ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทได้ล่วงหน้าระหว่างวันที่
13 พฤศจิกายน 2555 จนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 รวมเวลา 95 วัน แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อกรรมการ
4. คณะอนุกรรมการสรรหาได้พิจารณาประวัติและประสบการณ์ของกรรมการที่ออกจากตาแหน่งตามวาระทั้ง 5 คนตามข้อ 2. แล้ว
เห็นว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกาหนด มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจ สามารถที่จะช่วยบริหารกิจการ
ให้มีประสิทธิภาพด้วยความเรียบร้อย ดังนั้น หากให้ดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง จะทาให้การดาเนินงานของ
บริษัทเป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึงเห็นสมควรให้เสนอชื่อบุคคลทัง้ 5 คน ต่อทีป่ ระชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งกรรมการที่ออกตาม
วาระในปี 2556 จานวน 5 คน กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
รายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทางาน และอื่นๆ ปรากฎตามรายละเอียดประกอบ
วาระการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ในหน้า 11-14
ควำมเห็นคณะกรรมกำร: เห็นสมควรว่ำที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติเลือกตั้งบุคคลตำมที่คณะอนุกรรมกำรสรรหำเสนอข้ำงต้นเข้ำ
ดำรงตำแหน่งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ออกตำมวำระและเพิ่มเติมกรรมกำรเข้ำใหม่ ตำมรำยละเอียดดังนี้
รำยชื่อกรรมกำร

ตำแหน่ง

หมำยเหตุ

1. นำยไกรสร จันศิริ

กรรมกำรบริหำร

กลับเข้ำดำรงตำแหน่งเป็นกรรมกำรอีกวำระหนึ่ง

2. นำยเชง นิรุตตินำนนท์

กรรมกำรบริหำร

กลับเข้ำดำรงตำแหน่งเป็นกรรมกำรอีกวำระหนึ่ง

3. นำยยำซูโอะ โกโต้

กรรมกำร

กลับเข้ำดำรงตำแหน่งเป็นกรรมกำรอีกวำระหนึ่ง

4. นำยทำเคฮิโกะ คำคิอูชิ

กรรมกำร

กลับเข้ำดำรงตำแหน่งเป็นกรรมกำรอีกวำระหนึ่ง

5. นำยศักดิ์ เกี่ยวกำรค้ำ

กรรมกำรอิสระ

กลับเข้ำดำรงตำแหน่งเป็นกรรมกำรอีกวำระหนึ่ง

วำระที่ 6.

พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2556
ข้อมูลประกอบการพิจารณา ตามที่คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้นาเสนอค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุด
ย่อย ประจาปี 2556 โดยคานึงถึงความรับผิดชอบและการปฎิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ และเปรียบเทียบจากการจ่ายค่าตอบแทน
กรรมการเฉลี่ยจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมทั้งพิจารณาจากผลการดาเนินงานของบริษัท เสนอให้ค่าตอบแทนกรรมการ
ประจาปี 2556 ตามรายละเอียดประกอบวาระการพิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ในหน้า 16-17
ควำมเห็นคณะกรรมกำร: เห็นสมควรว่ำที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติค่ำตอบแทนกรรมกำรและค่ำตอบแทนกรรมกำรชุดย่อย ตำมที่
คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนเสนอมำ

วำระที่ 7.

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2556
ข้อมูลประกอบการพิจารณา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 36 เพื่อให้ที่
ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทประจาปี 2556 ตามรายละเอียดประกอบวาระการพิจารณา
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ในหน้า 17-18
ควำมเห็นคณะกรรมกำรตรวจสอบ: คณะกรรมกำรตรวจสอบได้มีกำรประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีถึงแนวทำงกำรตรวจสอบและกำร
ทำงำนร่วมกันด้วยดีมำโดยตลอด จึงได้ให้ควำมเห็นเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ซึ่งได้แก่ นำยโสภณ
เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 3182 หรือ นำงสำวรุ้งนภำ เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขทะเบียน
3516 หรือ นำยชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 3972 หรือ นำงสำวพิมพ์ใจ มำนิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชี
รับอนุญำตเลขทะเบียน 4521 จำกบริษัทสำนักงำน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทเหมือนเดิม และกำหนดค่ำ
สอบบัญชีสำหรับงบประจำปี 2556 เท่ำกับ 1,426,000 บำท ค่ำสอบทำนสำหรับงบกำรเงินรำยไตรมำสรวม 3 ไตรมำส เท่ำกับ 765,000
บำท และค่ำตรวจสอบบัญชีตำมบัตรส่งเสริมกำรลงทุน จำนวน 1 ฉบับ เท่ำกับ 80,000 บำท ซึ่งเท่ำกับปีก่อน โดยคณะกรรมกำร
ตรวจสอบได้พิจำรณำจำกผลงำนประกอบกับเปรียบเทียบค่ำสอบบัญชีกับบริษัทอื่นแล้ว เห็นว่ำ ค่ำสอบบัญชียังคงอยู่ในเกณฑ์ที่
เหมำะสม นอกจำกนี้ผู้สอบบัญชีของสำนักงำนดังกล่ำวยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยอีก 13 บริษัทด้วย
ควำมเห็นคณะกรรมกำร: โดยกำรเสนอจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรพิจำรณำแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจำรณำอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ซึ่งได้แก่ นำยโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 3182 หรือ นำงสำวรุ้งนภำ
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บริษัท ไทยยูเนีย่ น โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหำชน)
THAI UNION FROZEN PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED
979/12 ชั้นเอ็ม อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. 0-2298-0024 โทรสาร 0-2298-0553
979/12 M Floor, S.M.Tower, Phaholyothin Road, Samsennai, Phayathai, Bangkok 10400 Tel. 0-2298-0024 Fax. 0-2298-0553

ทะเบียนเลขที่ 0107537000891

เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 3516 หรือ นำยชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 3972
หรือ นำงสำวพิมพ์ใจ มำนิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 4521 จำกบริษัทสำนักงำน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็น
ผู้สอบบัญชีของบริษัทเหมือนเดิม และกำหนดค่ำสอบบัญชีสำหรับงบประจำปี 2556 เท่ำกับ 1,426,000 บำท ค่ำสอบทำนสำหรับงบ
กำรเงินรำยไตรมำสรวม 3 ไตรมำส เท่ำกับ 765,000 บำท และค่ำตรวจสอบบัญชีตำมบัตรส่งเสริมกำรลงทุนจำนวน 1 ฉบับ เท่ำกับ
80,000 บำท ซึ่งเท่ำกับปีก่อน
วำระที่ 8.

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง บริษัทได้กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและรับเงินปันผลในวันที่ 18 มีนาคม 2556 และให้รวบรวมรายชื่อตาม
มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 19 มีนาคม 2556
หากผู้ถือหุ้นมีคาถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับวาระการประชุมที่ต้องการให้คณะกรรมการและฝ่ายบริหารชี้แจงในวันประชุม สามารถส่งคาถาม
ล่วงหน้ามายังบริษัทได้ที่ ruriya_be@thaiunion.co.th หรือโทรสารหมายเลข 02-298-0553 อนึ่ง บริษัทได้จัดทารายงานประจาปี 2555 ในรูปแบบแผ่น
บันทึกข้อมูล (CD-ROM) ตามที่ได้จัดส่งมาให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกันนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานดังกล่าวแบบรูปเล่มสามารถมารับ
ได้ด้วยตนเองที่ฝ่ายข้อมูลหลักทรัพย์ สานักประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จากัด (มหาชน) ชั้น 25 อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ
จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จากัด (มหาชน)
.................................................... ประธานกรรมการ
( นายไกรสร จันศิริ )
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