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วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
เรื่ อง ขอเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2557
เรี ยน ท่านผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จํากัด (มหาชน)
ด้วยคณะกรรมการบริ ษทั ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จํากัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรี ยกประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2557 ในวัน
พฤหัสบดีที่ 3 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ อาคารสโมสรทหารบก ถนนวิภาวดี-รังสิ ต กรุ งเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่ องต่างๆ
ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2556
ข้อมูลประกอบการพิจารณา การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2556 เมื่อวันพุธที่ 10 เมษายน 2556 ซึ่ งบริ ษทั ได้ส่งสําเนารายงาน
การประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิ ชย์ตามที่กฎหมายกําหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ ในเว็บไซต์
ของบริ ษทั เรี ยบร้อยแล้ว โดยมีสาํ เนารายงานการประชุมตามที่แนบมาพร้อมกันนี้ ในหน้า 8-19
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรว่ าทีป่ ระชุ มผู้ถอื หุ้นควรรับรองรายงานการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2556 ซึ่งได้ จัดทํา
ขึน้ อย่ างถูกต้ องครบถ้ วนตามความเป็ นจริง
การลงมติ วาระนี้ไม่ตอ้ งลงมติ เป็ นเพียงการรับรองรายงานการประชุมครั้งก่อนเท่านั้น
วาระที่ 2. พิจารณาและรับทราบรายงานประจําปี 2556 และผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ ในรอบปี ที่ผา่ นมา
ข้อมูลประกอบการพิจารณา รายงานผลการดําเนินงานของบริ ษทั ในรอบปี 2556 และข้อมูลสําคัญอื่นๆ ปรากฏอยูใ่ นรายงาน
ประจําปี 2556 ซึ่งได้จดั ส่ งให้ผถู้ ือหุน้ มาพร้อมกันนี้
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรว่ าทีป่ ระชุ มผู้ถอื หุ้นควรนําเสนอรายงานประจําปี 2556 และผลการดําเนินงานของบริษทั ใน
รอบปี ทีผ่ ่ านมา ให้ ผ้ ูถือหุ้นรับทราบ
การลงมติ วาระนี้ไม่ตอ้ งลงมติ เนื่องจากเป็ นการรายงานให้ผถู ้ ือหุน้ รับทราบ
วาระที่ 3. พิจารณาและอนุมตั ิงบการเงินสําหรับปี บัญชีสิ้นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และรายงานของผูส้ อบบัญชี
ข้อมูลประกอบการพิจารณา งบการเงินสําหรับปี บัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และรายงานของผูส้ อบบัญชี ตามที่ปรากฎใน
สําเนางบการเงินสําหรับปี บัญชีสิ้นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม 2556 (ฉบับย่อ ในหน้า 20-21) และเต็มรู ปแบบในรายงานประจําปี 2556
ซึ่ งผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว จึงได้จดั ส่ งให้ผถู ้ ือหุน้ มา
พร้อมกันนี้
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรว่ าทีป่ ระชุ มผู้ถอื หุ้นควรอนุมตั ิงบการเงินสํ าหรับปี บัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ
รายงานของผู้สอบบัญชี ทีผ่ ่ านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่ านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว
การลงมติ วาระนี้ตอ้ งผ่านมติดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งเข้าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 4. พิจารณาและอนุมตั ิการจัดสรรกําไรสุ ทธิสาํ หรับผลการดําเนินงานประจําปี 2556
ข้อมูลประกอบการพิจารณา งบการเงินสําหรับปี บัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ที่ได้รับการตรวจสอบแล้วของบริ ษทั ปรากฏว่า
บริ ษทั มีกาํ ไรสุ ทธิประจําปี เท่ากับ 2,852,828,488 บาท จึงขอจัดสรรเป็ นเงินปั นผลในอัตรา 1.49 บาทต่อหุน้ คิดเป็ น 59.9% ของกําไร
สุ ทธิจากผลการดําเนินงานประจําปี 2556 แต่เนื่องจากมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 13 สิ งหาคม 2556 ได้อนุมตั ิ
การจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลในอัตรา 0.60 บาทต่อหุน้ ซึ่ งจ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2556 การจ่ายเงินปั นผลในครั้งนี้ จะ
คงเหลือเท่ากับในอัตรา 0.89 บาทต่อหุน้ สําหรับทุนจดทะเบียนและชําระแล้ว จํานวน 1,147,593,829 หุน้ รวมเป็ นเงิน
1,021,358,507.81 บาท โดยมีขอ้ มูลเปรี ยบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปั นผลในปี ที่ผา่ นมา ดังนี้
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รายละเอียดการจ่ ายเงินปันผล
1. กําไรสุ ทธิ (ล้านบาท)
2. จํานวนหุน้ ณ 31 ธันวาคม
3. รวมเงินปั นผลจ่ายต่อหุน้ (บาท:หุน้ )
3.1 เงินปั นผลระหว่างกาล (บาท:หุน้ )
3.2 เงินปั นผลประจําปี (บาท:หุน้ )
4. รวมเป็ นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้ น (ล้านบาท)
5. สัดส่ วนการจ่ายเงินปั นผล (ร้อยละ)

ปี 2556
2,852.83
1,147,593,829
1.49
0.60
0.89
1,709.91
59.94

ปี 2555
4,693.74
1,147,593,829
2.10
1.10
1.00
2,409.95
51.34
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ปี 2554
5,117.22
956,329,407
1.56
0.91
0.65
1,491.87
29.40

บริ ษทั ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จํากัด (มหาชน) มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในอัตราไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 50 ของ
กําไรสุ ทธิในแต่ละปี และตั้งแต่ปี 2545 เป็ นต้นไป บริ ษทั มีนโยบายจะแบ่งจ่ายเงินปั นผล 2 ครั้งต่อปี อย่างไรก็ตาม เนื่องด้วยบริ ษทั มี
นโยบายที่จะคืนเงินกูย้ มื ที่เกิดจากการเข้าซื้ อกิจการเอ็มดับบลิว แบรนด์ส ในปี 2553 ทําให้บริ ษทั มีความจําเป็ นที่จะต้องจ่ายเงินปั น
ผลได้ไม่เกิน 1,200 ล้านบาทต่อปี โดยไม่คาํ นึงถึงผลกําไรต่อปี ที่จะเกิดขึ้น ทั้งนี้จนกว่าอัตราส่ วนหนี้สินต่อกําไรก่อนหักดอกเบี้ย
ภาษีและค่าเสื่ อมราคา (EBITDA) จะลดลงถึงระดับที่น่าพอใจตามที่บริ ษทั คาดการณ์ไว้ จากนั้นก็จะดําเนินนโยบายการจ่ายเงินปั น
ผลตามเดิม ดังนั้น อัตราการจ่ายเงินปั นผลจากผลการดําเนินงานในปี 2556 ซึ่ งเท่ากับ 59.94% จึงถือว่าเป็ นไปตามนโยบายการ
จ่ายเงินปั นผลตามปกติของบริ ษทั
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรว่ าทีป่ ระชุ มผู้ถือหุ้นควรอนุมตั ิการจัดสรรกําไรสุ ทธิ เป็ นเงินปันผลประจําปี 2556 ในอัตราหุ้นละ
1.49 บาทต่ อหุ้น ซึ่งเมือ่ หักการจ่ ายเงินปันผลระหว่ างกาลเมือ่ วันที่ 9 กันยายน 2556 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท จะคงเหลือจ่ ายในครั้ง
นี้ เท่ ากับ 0.89 บาทต่ อหุ้น สํ าหรับทุนจดทะเบียน 1,147,593,829 หุ้น คิดเป็ นเงิน 1,021,358,507.81 บาท โดยกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น
ทีม่ สี ิ ทธิได้ รับเงินปันผลในวันที่ 10 มีนาคม 2557 และให้ รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 11 มีนาคม 2557 และกําหนดจ่ ายเงินปันผลในวันที่ 18 เมษายน 2557 ซึ่งเงินปันผลจํานวน 0.27 บาท
ต่ อหุ้น มาจากกําไรส่ วนทีไ่ ด้ รับการส่ งเสริมการลงทุน จึงไม่ ต้องเสี ยภาษีเงินได้ หัก ณ ทีจ่ ่ าย ดังนั้นผู้ถือหุ้นไม่ สามารถขอเครดิตภาษี
ได้ และเงินปันผลจํานวน 0.62 บาทต่ อหุ้น มาจากกําไรส่ วนทีไ่ ม่ ได้ รับการส่ งเสริมการลงทุน ซึ่งต้ องเสี ยภาษีเงินได้ หัก ณ ทีจ่ ่ าย 10%
คิดเป็ นเงิน 0.062 บาทต่ อหุ้น รวมเป็ นเงินปันผลทีไ่ ด้ รับสุ ทธิ 0.828 บาทต่ อหุ้น
การลงมติ วาระนี้ตอ้ งผ่านมติดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งเข้าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
1. ตามข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 17 กําหนดว่า “ในการประชุมสามัญประจําปี ทุกครั้งให้กรรมการออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 เป็ นอัตรา
ถ้าจํานวนกรรมการที่จะแบ่งให้ตรงเป็ นสามส่ วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ที่สุดกับส่ วน 1 ใน 3”
2. ในปี 2556 คณะกรรมการบริ ษทั ทั้งคณะที่ยงั ดํารงตําแหน่งอยูม่ ีท้ งั หมด 13 คน มีกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ จํานวน 5
คน ดังนี้
(1) นายธีรพงศ์ จันศิริ
(2) นายชวน ตั้งจันสิ ริ
(3) นายชาน ชู ชง
(4) พลตํารวจตรี ประชา อนุเคราะห์ดิลก
(5) ดร. ธรรมนูญ อานันโทไทย
3. บริ ษทั ได้แจ้งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งประกาศในเว็บไซต์ของบริ ษทั ให้สิทธิ แก่ผู้
ถือหุน้ เสนอวาระการประชุมและรายชื่อบุคคลที่เห็นว่า
มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็ นกรรมการของบริ ษทั ได้
ล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 7 พฤศจิกายน 2556 จนถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 รวมเวลา 103 วัน ขอเรี ยนว่าไม่มีผถู ้ ือหุน้ เสนอวาระการ
ประชุมหรื อรายชื่อบุคคลเพือ่ รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการตามหลักเกณฑ์ของบริ ษทั
4. คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาประวัติและประสบการณ์ของกรรมการที่ออกจากตําแหน่งตาม
วาระทั้ง 5 คนตามข้อ 2. แล้ว เห็นว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกําหนด มีความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจ
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สามารถที่จะช่วยบริ หารกิจการให้มีประสิ ทธิภาพด้วยความเรี ยบร้อย ดังนั้น หากให้ดาํ รงตําแหน่งกรรมการบริ ษทั ต่ออีกวาระหนึ่ง
จะทําให้การดําเนินงานของบริ ษทั เป็ นไปอย่างต่อเนื่อง จึงเห็นสมควรให้เสนอชื่อบุคคลทั้ง 5 คน ต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เพื่อ
เลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระในปี 2557 จํานวน 5 คน กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
รายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดส่ วนการถือหุน้ ในบริ ษทั วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทาํ งาน และอื่นๆ ปรากฎตามรายละเอียดประกอบ
วาระการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ในหน้า 22-26
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรว่ าทีป่ ระชุ มผู้ถอื หุ้นควรอนุมตั ิเลือกตั้งบุคคลตามทีค่ ณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่ าตอบแทนเสนอข้ างต้ นเข้ าดํารงตําแหน่ งกรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ ตามรายละเอียดดังนี้
รายชื่อกรรมการ

ตําแหน่ ง

หมายเหตุ

1. นายธีรพงศ์ จันศิริ

กรรมการบริหาร

กลับเข้ าดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

2. นายชวน ตั้งจันสิ ริ

กรรมการบริหาร

กลับเข้ าดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

3. นายชาน ชู ชง

กรรมการบริหาร

กลับเข้ าดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

4. พลตํารวจตรีประชา อนุเคราะห์ ดลิ ก

กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ

กลับเข้ าดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

5. ดร. ธรรมนูญ อานันโทไทย

กรรมการอิสระ
ประธานอนุกรรมการ
สรรหาและพิจารณา
ค่ าตอบแทน และ
ประธานอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ ยง

กลับเข้ าดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

การลงมติ วาระนี้ตอ้ งผ่านมติดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งเข้าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 6. พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2557
ข้อมูลประกอบการพิจารณา ตามที่คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้นาํ เสนอค่าตอบแทนของกรรมการและ
กรรมการชุดย่อย ประจําปี 2557 โดยคํานึงถึงความรับผิดชอบและการปฎิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการ และเปรี ยบเทียบจากการจ่าย
ค่าตอบแทนกรรมการเฉลี่ยจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมทั้งพิจารณาจากผลการดําเนินงานของบริ ษทั เสนอให้ค่าตอบแทน
กรรมการประจําปี 2557 โดยมีรายละเอียดประกอบวาระการพิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้
หลักเกณฑ์ในการพิจารณา
 พิจารณากลัน่ กรองอย่างละเอียดตามความเหมาะสมประการต่างๆ
 เปรี ยบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน
 พิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกําไรของบริ ษทั
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ตารางกําหนดค่ าตอบแทนกรรมการประจําปี 2557 ทีข่ อเสนอต่ อทีป่ ระชุ มผู้ถือหุ้น
ข้อเสนอที่พิจารณา
1. ค่าตอบแทนกรรมการ
1.1 ค่าตอบแทนประธานกรรมการ
1.2 ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการ
1.3 ค่าตอบแทนกรรมการ
1.4 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
2. ค่าตอบแทนกรรมการอิสระ
2.1 ค่าตอบแทนกรรมการอิสระ
2.2 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
3. ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย
3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการตรวจสอบ
3.2 คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- ประธานอนุกรรมการ
- อนุกรรมการ (กรรมการอิสระ)
- อนุกรรมการ (กรรมการบริ หาร)
3.3 คณะอนุกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
- ประธานอนุกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
- อนุกรรมการบริ หารความเสี่ ยง (กรรมการอิสระ)
- อนุกรรมการบริ หารความเสี่ ยง (กรรมการบริ หาร)

อัตราที่เสนอในปี 2556

อัตราที่เสนอในปี 2557

50,000.00/เดือน
30,000.00/ต่อครั้งที่เข้าประชุม
25,000.00/เดือน
15,000.00/ต่อครั้งที่เข้าประชุม

50,000.00/เดือน
30,000.00/ต่อครั้งที่เข้าประชุม
25,000.00/เดือน
15,000.00/ต่อครั้งที่เข้าประชุม

25,000.00/เดือน
15,000.00/ต่อครั้งที่เข้าประชุม

25,000.00/เดือน
15,000.00/ต่อครั้งที่เข้าประชุม

50,000.00/เดือน
25,000.00/เดือน

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

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: เห็นสมควรว่ าทีป่ ระชุ มผู้ถอื หุ้นควรอนุมตั กิ ารกําหนดค่ าตอบแทนกรรมการและค่ าตอบแทนกรรมการชุ ด
ย่ อย ประจําปี 2557 ซึ่งเท่ ากับปี ก่ อน ตามทีค่ ณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทนเสนอมา
การลงมติ วาระนี้ตอ้ งผ่านมติดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งเข้าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 7. พิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2557
ข้อมูลประกอบการพิจารณา ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 36 เพื่อให้ที่
ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีของบริ ษทั ประจําปี 2557 ตามรายละเอียดประกอบวาระการพิจารณา
แต่งตั้งผูส้ อบบัญชี ในหน้า 27-28
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ: คณะกรรมการตรวจสอบได้ มกี ารประชุ มร่ วมกับผู้สอบบัญชีถึงแนวทางการตรวจสอบและการ
ทํางานร่ วมกันด้ วยดีมาโดยตลอด จึงได้ ให้ ความเห็นเสนอต่ อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ ขออนุมตั แิ ต่ งตั้งผู้สอบบัญชี ซึ่งได้ แก่ นายโสภณ
เพิม่ ศิริวลั ลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3182 หรือ นางสาวรุ้ งนภา เลิศสุ วรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน
3516 หรือ นางสาวพิมพ์ ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขทะเบียน 4521 หรือ นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขทะเบียน 5659 หรือ นางสาวสุ มนา พันธ์ พงษ์ สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5872 จากบริษทั สํ านักงาน
เอินส์ ท แอนด์ ยัง จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษทั เหมือนเดิม และกําหนดค่ าสอบบัญชีสําหรับงบประจําปี 2557 เท่ ากับ 1,426,000
บาท ค่ าสอบทานสํ าหรับงบการเงินรายไตรมาสรวม 3 ไตรมาส เท่ ากับ 765,000 บาท และค่ าตรวจสอบบัญชีตามบัตรส่ งเสริมการ
ลงทุน จํานวน 1 ฉบับ เท่ ากับ 80,000 บาท ซึ่งเท่ ากับปี ก่ อน โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ พจิ ารณาจากผลงานประกอบกับ
เปรียบเทียบค่ าสอบบัญชีกบั บริษทั อื่นแล้ ว เห็นว่ า ค่ าสอบบัญชียงั คงอยู่ในเกณฑ์ ทเี่ หมาะสม นอกจากนีผ้ ้ ูสอบบัญชีของสํ านักงาน
ดังกล่ าวยังเป็ นผู้สอบบัญชีของบริษทั ย่ อยอีก 18 บริษทั ด้ วย
ความเห็นคณะกรรมการ: โดยการเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นสมควรเสนอให้ ทปี่ ระชุ มผู้ถอื หุ้น
พิจารณาอนุมตั ิแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี ซึ่งได้ แก่ นายโสภณ เพิม่ ศิริวลั ลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3182 หรือ นางสาวรุ้ งนภา
เลิศสุ วรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3516 หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขทะเบียน
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4521 หรือ นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5659 หรือ นางสาวสุ มนา พันธ์ พงษ์ สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขทะเบียน 5872 จากบริษทั สํ านักงาน เอินส์ ท แอนด์ ยัง จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษทั เหมือนเดิม และกําหนดค่ าสอบ
บัญชีสําหรับงบประจําปี 2557 เท่ ากับ 1,426,000 บาท ค่ าสอบทานสํ าหรับงบการเงินรายไตรมาสรวม 3 ไตรมาส เท่ ากับ 765,000
บาท และค่ าตรวจสอบบัญชีตามบัตรส่ งเสริมการลงทุนจํานวน 1 ฉบับ เท่ ากับ 80,000 บาท ซึ่งเท่ ากับปี ก่ อน
การลงมติ วาระนี้ตอ้ งผ่านมติดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งเข้าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 8. พิจารณาและอนุมตั ิการเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุน้ กูข้ องบริ ษทั และ/หรื อบริ ษทั ย่อยและเพิ่มอํานาจดําเนินการในการกระทํา
การแทนบริ ษทั ฯ ให้แก่กรรมการผูม้ ีอาํ นาจ อันเนื่องมาจากการเสนอขายหุน้ กู้
ข้อมูลประกอบการพิจารณา ตามมติที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2554 วาระที่ 9 เรื่ องการพิจารณาและอนุมตั ิการเพิ่มวงเงินการ
ออกและเสนอขายหุน้ กูข้ องบริ ษทั และ/หรื อบริ ษทั ย่อยและเพิ่มอํานาจดําเนินการในการกระทําการแทนบริ ษทั ให้แก่กรรมการผูม้ ี
อํานาจ อันเนื่องมาจากการเสนอขายหุน้ กู้ (ดูรายงานการประชุม ฉบับคัดย่อ ในหน้า 28-29) ซึ่ งปัจจุบนั ทางบริ ษทั ได้มีการออกหุน้ กู้
แล้วจํานวนเต็ม 15,000 ล้านบาท โดยจําแนกรายละเอียดได้ดงั นี้
รุ่ น
# 1/2554
# 2/2554
# 3/2554
# 1/2557
# 2/2557
# 3/2557
# 4/2557

ยอดเงินรวม
ล้านบาท
3,300
1,950
1,500
2,500
3,150
1,550
1,050

อัตราดอกเบี้ย

วันเริ่ มต้น

วันครบกําหนด

4.51%
4.70%
5.02%
3.58%
4.21%
4.69%
5.18%

27 ก.ค. 54
27 ก.ค. 54
27 ก.ค. 54
6 ก.พ. 57
6 ก.พ. 57
6 ก.พ. 57
6 ก.พ. 57

27 ก.ค. 57
27 ก.ค. 59
27 ก.ค. 64
6 ก.พ. 60
6 ก.พ. 62
6 ก.พ. 64
6 ก.พ. 67

ทั้งนี้ เพื่อการขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากธุรกิจปั จจุบนั รวมถึงมีโอกาสจากการเข้าซื้ อกิจการเพื่อขยายตลาดไปยังตลาดโลกต่อไป ทํา
ให้ทางบริ ษทั และ/หรื อบริ ษทั ย่อยมีความจําเป็ นในการใช้วงเงินการออกหุน้ กูม้ ากขึ้นเพื่อความคล่องตัวในการบริ หารทางการเงิน
ของบริ ษทั และ/หรื อบริ ษทั ย่อยต่อไป จึงขอเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุน้ กูข้ องบริ ษทั และ/หรื อบริ ษทั ย่อยจากปั จจุบนั ภายใน
วงเงินจํานวนไม่เกิน 15,000 ล้านบาท เป็ นภายในวงเงินจํานวนไม่เกิน 25,000 ล้านบาท หรื อ เงินสกุลอื่นในวงเงินเทียบเท่า โดย
เสนอขายแก่ผลู้ งทุนทัว่ ไป และ/หรื อผูล้ งทุนสถาบันทั้งในประเทศและ/หรื อต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดไว้ในประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยจะออกและเสนอขายเป็ นชุดเดียวหรื อหลายชุด และจะออกและเสนอขายในคราวเดียวหรื อหลายคราวก็
ได้ วัตถุประสงค์ของการออกและเสนอขายหุน้ กูเ้ พื่อช่วยในการบริ หารความเสี่ ยงทางการเงินและควบคุมต้นทุนเงินกูใ้ นสภาวะที่
อัตราดอกเบี้ยกําลังสูงขึ้น ตลอดจนสามารถรองรับการใช้เงินในระยะยาวเพื่อสนับสนุนการขยายตัวในอนาคต และขอให้ที่ประชุม
ควรอนุมตั ิการมอบอํานาจให้ นายธีรพงศ์ จันศิริ กรรมการผูม้ ีอาํ นาจกระทําการแทนบริ ษทั ฯ เป็ นผูร้ ับมอบอํานาจ และมีอาํ นาจ
ดําเนินการแทนบริ ษทั ดังต่อไปนี้
(1) กําหนด เปลี่ยนแปลง แก้ไข ยกเลิก ลดหรื อเพิม่ และไถ่ถอน ชนิด ประเภท รายละเอียดของหุน้ กูท้ ี่ออก ซึ่ งรวมถึง (แต่ไม่จาํ กัด
เฉพาะ) ข้อกําหนดว่าด้วยสิ ทธิและหน้าที่ของผูอ้ อกหุน้ กูแ้ ละผูถ้ ือหุน้ กู้ จํานวนหุน้ กู้ อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาจองซื้ อ
หลักประกันหรื อการคํ้าประกัน คํารับรองและคํารับประกัน เงื่อนไขทางการเงิน คําจํากัดความ วิธีการเสนอขายและการ
จัดสรรหุน้ กู้
(2) กําหนดให้ผถู้ ือหุน้ กูม้ ีสิทธิหรื อไม่มีสิทธิขอให้บริ ษทั ไถ่ถอนหุน้ กูก้ ่อนครบกําหนด (Put Option) และ/หรื อ บริ ษทั ฯ อาจมี
หรื อไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุน้ กูก้ ่อนครบกําหนด (Call Option)
(3) การแต่งตั้งผูจ้ ดั จําหน่ายหุน้ กูห้ รื อผูจ้ ดั การจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายหุน้ กู้ นายทะเบียนหุน้ กู้ และ/หรื อ ผูแ้ ทนผูถ้ ือ
หุน้ กู้ (ถ้ามี) รวมถึง การนําหุน้ กูด้ งั กล่าวไปจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์กบั ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมตลาดตรา
สารหนี้ไทย หรื อ ตลาดรองแห่งใดๆ
(4) เจรจาต่อรอง จัดทํา ตกลง ลงนาม และส่ งมอบซึ่ งสัญญาและเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุน้ กูด้ งั กล่าว
และ
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บริษทั ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่ น โปรดักส์ จํากัด (มหาชน)
THAI UNION FROZEN PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED
979/12 ชั้นเอ็ม อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุ งเทพมหานคร 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

(5) การเข้าทําธุรกรรมอนุพนั ธ์ทางการเงิน และ/หรื อ สัญญาใดๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อวัตถุประสงค์ในการป้ องกันความเสี่ ยงของบริ ษทั
ที่เกิดจากการออกหุน้ กูแ้ ละการเสนอขายหุน้ กู้ รวมถึงและไม่จาํ กัดเพียงการเปลี่ยนแปลงแก้ไข ต่ออายุสญ
ั ญา ลดอายุสญ
ั ญา
หรื อ ยกเลิกสัญญาอนุพนั ธ์ทางการเงิน และ/หรื อ สัญญาใดๆ ที่เกี่ยวข้องดังกล่าว
(6) ดําเนินการอื่นใดที่ผไู ้ ด้รับมอบอํานาจดังกล่าวข้างต้นพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความจําเป็ นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขาย
หุน้ กูด้ งั กล่าว
ทั้งนี้ ในกรณี ที่นายธีรพงศ์ จันศิริ ได้ใช้อาํ นาจดําเนินการตามที่ได้รับมอบหมายดังปรากฎในข้อ (1) ถึงข้อ (6) ข้างต้นแล้ว ประธานฯ
ได้เสนอต่อที่ประชุมให้ กรรมการสองท่าน สามารถร่ วมกันลงนาม พร้อมประทับตราบริ ษทั ฯ เพื่อลงนามเอกสาร หรื อ สัญญา หรื อ
เอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการข้างต้นตามข้อ (1) ถึง (6) เพื่อให้การดําเนินการต่างๆ ลุล่วงตามวัตถุประสงค์ขา้ งต้น
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรว่ าทีป่ ระชุ มผู้ถอื หุ้นควรอนุมตั กิ ารเพิม่ วงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษทั และหรือ
บริษทั ย่ อย และเพิม่ อํานาจดําเนินการในการกระทําแทนบริษทั ฯ ให้ แก่ กรรมการผู้มอี าํ นาจ อันเนื่องมาจากการเสนอขายหุ้นกู้ ตามที่
เสนอมา
การลงมติ วาระนี้ตอ้ งผ่านมติดว้ ยคะแนนเสี ยงเกินกว่าสามในสี่ ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งเข้าร่ วมประชุมและมีสิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 9. พิจารณาเรื่ องอื่นๆ (ถ้ามี)
อนึ่ง บริ ษทั ได้กาํ หนดรายชื่อผูถ้ ือหุ น้ ที่มีสิทธิเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้ และรับเงินปันผลในวันที่ 10 มีนาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตาม
มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 11 มีนาคม 2557
หากผูถ้ ือหุน้ มีคาํ ถามหรื อข้อสงสัยเกี่ยวกับวาระการประชุมที่ตอ้ งการให้คณะกรรมการและฝ่ ายบริ หารชี้แจงในวันประชุม สามารถส่ งคําถาม
ล่วงหน้ามายังบริ ษทั ได้ที่ Email address: ruriya_be@thaiunion.co.th หรื อโทรสารหมายเลข 02-298-0553 อนึ่ง บริ ษทั ได้จดั ทํารายงานประจําปี 2556 ใน
รู ปแบบแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) ตามที่ได้จดั ส่ งมาให้ผถู้ ือหุน้ พร้อมกันนี้ หากผูถ้ ือหุน้ ท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานดังกล่าวแบบรู ปเล่ม
กรุ ณากรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมฉบับนี้ และส่ งมาที่ Email address: ruriya_be@thaiunion.co.th หรื อ
โทรสารหมายเลข 02-298-0553 หรื อส่ งไปรษณี ยม์ าที่
สํานักประธานกรรมการบริ หาร (ส่ วนงานผูถ้ ือหุน้ TUF)
บริ ษทั ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จํากัด (มหาชน)
979/12 ชั้น 25 อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุ งเทพฯ 10400
จึงเรี ยนเชิญท่านผูถ้ ือหุน้ ได้โปรดเข้าร่ วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าวข้างต้น และเพื่อให้การลงทะเบียนในการเข้าประชุมผูถ้ ือหุน้
เป็ นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ วยิง่ ขึ้น ทางบริ ษทั จึงขอความร่ วมมือให้ท่านผูถ้ ือหุน้ และ/หรื อผูร้ ับมอบฉันทะนําหนังสื อมอบฉันทะและหลักฐานแสดง
สิ ทธิเข้าร่ วมประชุมไปแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมได้ ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็ นต้นไป
ขอแสดงความนับถือ
บริ ษทั ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จํากัด (มหาชน)
.................................................... ประธานกรรมการ
( นายไกรสร จันศิริ )
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