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แบบรายงานการเพิม่ ทุน
บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซน โปรดักส จํากัด (มหาชน)
วันที่ 6 มีนาคม 2555
ขาพเจาบริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซน โปรดักส จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) สํานักงานใหญตั้งอยู เลขที่ 979/12 ชั้นเอ็ม อาคารเอสเอ็มทาวเวอร
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2555 ระหวาง
เวลา 8.30 น. ถึง 11.00 น. ซึ่งไดมีมติการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุนเพิ่มทุน เปนดังนี้
1.

การลดทุน / เพิ่มทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการไดมีมติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจํานวน 813,450 บาทจาก 1,000,000,000 บาท เปน 999,186,550 บาท โดยการตัด
หุนทิ้งทั้งจํานวน
ที่ประชุมคณะกรรมการไดมีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จํานวน 202,813,450 บาทจากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 999,186,550 บาท เปน
1,202,000,000 บาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุน จํานวน 202,813,450 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท รวม 202,813,450 บาท

2.

การจัดสรรหุนเพิ่มทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการไดมีมติใหจัดสรรหุนสามัญจํานวนไมเกิน 202,813,450 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท รวม 202,813,450 บาท โดยมี
รายละเอียดดังตอไปนี้
2.1 รายละเอียดการจัดสรรหุนสามัญ
จัดสรรใหแก

จํานวนหุน

อัตราสวน
(เดิม :ใหม)

ราคาขาย
ตอหุน (บาท)

2.1.1 ผูถือหุนเดิมของบริษัทตามสัดสวน
(Rights Offering)

ไมเกิน 199,908,609
หุน

5:1

50.00 บาท

2.1.2 บุคคลในวงจํากัด (Private Placement)

จํานวนที่เหลือจากการ
จัดสรรตาม 2.1.1

-

ไมต่ํากวา 50.00
บาท

2.1.3 ผูถือหุนกูแปลงสภาพ

ไมเกิน 2,904,841 หุน

-

N/A

วัน เวลา จองซือ้
หมายเหตุ
และชําระเงินคา
หุน
โปรดดู
โปรดดู
หมายเหตุ
หมายเหตุ
ขอ 1
ขอ 2
โปรดดู
โปรดดู
หมายเหตุ
หมายเหตุ
ขอ 1
ขอ 3 และ 4
หุนกูสามารถ
แปลงสภาพไดทุก
เมื่อภายหลังจาก
สิ้นสุดปที่ 1

หมายเหตุ
(1) ที่ประชุมมีมติอนุมัติมอบหมายอํานาจใหนายธีรพงศ จันศิริ และ/หรือ นายชาน ติน คิง เปนผูมีอํานาจในการกําหนดหรือตัดสินใจ
เกี่ยวกับขอกําหนดและเงื่อนไขตางๆ รวมถึงการแกไขเพิ่มเติมขอกําหนดและเงื่อนไขอื่นใดตามที่กรรมการผูรับมอบอํานาจเห็นสมควร
เพื่อประโยชนของบริษัท
(2) หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจํานวนไมเกิน 199,908,609 หุนที่จัดสรรใหผูถือหุนเดิม โดยแบงออกเปน
2.1 จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวนไมเกิน 191,265,882 หุนใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุน ในราคาหุนละ 50 บาท และใน
อัตราจัดสรร 5 หุนเดิมตอ 1 หุนใหม โดยเศษของหุนใหปดทิ้ง
2.2 จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวนไมเกิน 8,642,727 หุนใหแกผูถือหุนที่ไดรับหุนจากการแปลงสภาพหุนกูแปลงสภาพ และมีชื่ออยู
ในสมุดทะเบียนผูถอื หุนในวันที่ 25 เมษายน 2555 ในราคาหุนละ 50 บาท และในอัตราจัดสรร 5 หุนเดิมตอ 1 หุนใหมโดยเศษของหุน
ใหปดทิ้ง
บริษัทจะจัดสรรหุนสวนที่เหลือใหแกผูถือหุนซึ่งแสดงความจํานงจองซื้อเกินสิทธิตามสัดสวนการถือหุนจนกวาจะหมด
หรือไม
สามารถจัดสรรไดเนื่องจากเปนเศษหุน หรือจนกวาจะไมมีผูถือหุนรายใดประสงคที่จะจองซื้อหุนดังกลาวอีกตอไป
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(3) ในกรณีที่มีหุนเหลือจากการจัดสรรใหแกผูถือหุนตามสัดสวน และจัดสรรใหแกผูถือหุนที่แสดงความจํานงจองซื้อเกินสัดสวนแลว
บริษัทจะจัดสรรใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ตามคํานิยามที่กําหนดในขอ 24 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม (รวมทั้งที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม) โดยบุคคลดังกลาวจะ
ไมเปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท
(4) ราคาเสนอขายหุนใหแกบุคคลในวงจํากัด ราคาเสนอขายหุนดังกลาวอาจจะเปนราคาที่ต่ํากวารอยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่เกี่ยวของ
ราคาตลาด หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนที่ทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยยอนหลัง 7 วันทําการ
ติดตอกันกอ นวันที่คณะกรรมการจะมีมติใหเสนอวาระตอ ที่ประชุมผูถื อหุนเพื่อขออนุมัติใหเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุ น ซึ่งไดแก
ชวงเวลาระหวางวันที่ 24 กุมภาพันธ 2555 ถึงวันที่ 5 มีนาคม 2555 เทากับ 69.37 บาท (ขอมูลจาก SET ตาม www.set.or.th)
2.2 การดําเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุน
ในกรณีที่มีเศษหุนคงเหลือจากการจัดสรรหุนใหกับผูถือหุนเดิม ใหปดเศษหุนดังกลาวทิ้ง
2.3 จํานวนหุนคงเหลือที่ยังมิไดจัดสรร
- ไมมี 3.

กําหนดวันประชุมวิสามัญผูถือหุนเพือ่ ขออนุมตั ิการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุนเพิ่มทุน
บริษัทกําหนดวันประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2555 ในวันที่ 10 เมษายน 2555 เวลา 13.00 น. ณ หอง แกรนดบอลรูม ชั้น 4 โรงแรม
อินเตอรคอนติเนนตัล กรุงเทพมหานคร โดยกําหนดวันกําหนดรายชื่อผูถือหุนเพื่อการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2555 (Record Date) ใน
วันที่ 20 มีนาคม 2555 และวันรวบรวมรายชื่อผูถือหุนตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 โดยวิธีปด
สมุดทะเบียนและพักการโอนหุน ในวันที่ 21 มีนาคม 2555

4.

การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุนเพิ่มทุนตอหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถามี)
4.1 กระทรวงพาณิชยในการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน และ การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแลว
4.2 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อขออนุมัติใหรับหุนสามัญเพิ่มทุนเปนหลักทรัพยจดทะเบียน

5.

วัตถุประสงคของการเพิ่มทุน และการใชเงินทุนในสวนที่เพิ่ม
บริษัทมีความประสงคที่จะนําเงินที่ไดรับจากการเพิ่มทุนไปชําระคืนหนี้เงินกูบางสวน และ/หรือสํารองไวเพื่อเปนเงินทุนหมุนเวียนและ/หรือ
ลงทุนเพื่อขยายธุรกิจในอนาคต

6.

ประโยชนที่บริษัทจะพึงไดรับจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุนเพิ่มทุน
เงินที่บริษัทไดรับจากการเพิ่มทุนจะชวยเสริมสรางความแข็งแกรงทางดานการเงินของบริษัทอันจะสงผลใหบริษัทสามารถดําเนินธุรกิจตอไป
ไดอยางยั่งยืน

7.

ประโยชนที่ผูถือหุนจะพึงไดรับจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุนเพิ่มทุน
7.1 นโยบายเงินปนผล
บริษัทมีนโยบายที่จะจายเงินปนผลใหแกผูถือหุน ในอัตราไมตํา่ กวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิในแตละป และตั้งแตป 2545 เปนตนไป
บริษัทมีนโยบายจะแบงจายเงินปนผล 2 ครั้งตอป อยางไรก็ตาม เนื่องดวยบริษัทมีนโยบายที่จะคืนเงินกูยืมที่เกิดจากการเขาซื้อกิจการเอ็ม
ดับบลิว แบรนดส ในป 2553 ทําใหบริษัทมีความจําเปนที่จะตองจายเงินปนผลไดไมเกิน 1,200 ลานบาทตอป โดยไมคํานึงถึงผลกําไรตอ
ปที่จะเกิดขึ้น ทั้งนี้จนกวาอัตราสวนหนี้สินตอกําไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษีและคาเสื่อมราคา (EBITDA) จะลดลงถึงระดับที่นาพอใจตามที่
บริษัทคาดการณไว จากนั้นก็จะดําเนินนโยบายการจายเงินปนผลตามเดิม
ในสวนของบริษัทยอยจะขึ้นอยูกับผลประกอบการ และความจําเปนในการใชเงินทุนเพื่อขยายธุรกิจในอนาคต อยางไรก็ตาม หากบริษัทยอยมี
ผลกําไร และไมมีความจําเปนตองสํารองเงินทุนไวใชในการขยายกิจการในปนั้นๆ แตอยางใด ก็จะจายเงินปนผลในอัตราไมต่ํากวารอยละ 50
ของกําไรสุทธิในแตละป
7.2 ผูจองซื้อหุนเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปนผลจากการดําเนินงานเริ่มตั้งแตงวด
ผูจองซื้อหุนเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปนผลจากการดําเนินงานเริ่มตั้งแตผูจองซื้อหุนเพิ่มทุนดังกลาว ไดรับการจดทะเบียนเปนผูถือ
หุนของบริษัทแลว
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7.3 อื่นๆ
-ไมมี8.

รายละเอียดอื่นใดที่จําเปนสําหรับผูถือหุนเพื่อใชประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุนเพิ่มทุน
-ไมมี-

9.

ตารางระยะเวลาการดําเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติใหเพิ่มทุนและจัดสรรหุนเพิ่มทุน
การดําเนินการ

ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2555
กําหนดวัน Record Date เพื่อสิทธิเขารวมประชุมวิสามัญผูถือหุน
รวบรวมรายชื่อผูถือหุนตามมาตรา 225
วันประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2555
จดทะเบียนมติเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย
กําหนดวัน Record Date เพื่อสิทธิในการจองซื้อและไดรับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน
รวบรวมรายชื่อผูถือหุนตามมาตรา 225

วัน / เดือน / ป

6 มีนาคม 2555
20 มีนาคม 2555
21 มีนาคม 2555
10 เมษายน 2555
ภายใน 14 วันนับแตวันที่ประชุมผูถือหุนมีมติ
24 เมษายน 2555
25 เมษายน 2555

*************************************
สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุนสามัญที่ออกใหมใหแกบุคคลในวงจํากัดในราคาต่ํา
ดวยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2555 ของบริษัท ไทยยูเนี่ยนโฟรเซน โปรดักส จํากัด (มหาชน)
(“บริษัท”) ไดมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวนไมเกิน 199,908,609 หุน มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 1 บาท ใหแกผูถือหุนเดิมของ
บริษัทตามสัดสวนการถือหุน (Rights Offering) และกําหนดราคาเสนอขายหุนสามัญใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทตามสัดสวนการถือหุนเทากับ 50.00
บาทตอหุน ในอัตราจัดสรร 5 หุนเดิมตอ 1 หุนใหม โดยเศษของหุนปดทิ้ง ทั้งนี้ หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจํานวนไมเกิน 199,908,609 หุนที่จัดสรรให
ผูถือหุนเดิม โดยแบงออกเปน
1. จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวนไมเกิน 191,265,882 หุนใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุน ในราคาหุนละ 50 บาท และในอัตรา
จัดสรร 5 หุนเดิมตอ 1 หุนใหมโดยเศษของหุนใหปดทิ้ง
2. จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวนไมเกิน 8,642,727 หุนใหแกผูถือหุนที่ไดรับหุนจากการแปลงสภาพหุนกูแปลงสภาพ และมีชื่ออยูในสมุด
ทะเบียนผูถือหุนในวันที่ 25 เมษายน 2555 ในราคาหุนละ 50 บาท และในอัตราจัดสรร 5 หุนเดิมตอ 1 หุนใหมโดยเศษของหุนใหปดทิ้ง
ในกรณีที่มีหุนเหลือจากการจัดสรรใหแกผูถือหุนตามสัดสวน บริษัทจะจัดสรรหุนสวนที่เหลือใหแกผูถือหุนซึ่งแสดงความจํานงจองซื้อเกิน
สิทธิตามสัดสวนการถือหุนจนกวาจะหมด หรือไมสามารถจัดสรรไดเนื่องจากเปนเศษหุน หรือจนกวาจะไมมีผูถือหุนรายใดประสงคที่จะจองซื้อหุน
ดังกลาวอีกตอไป
ในกรณีที่มีหุนเหลือจากการจัดสรรใหแกผูถือหุนตามสัดสวน และจัดสรรใหแกผูถือหุนที่แสดงความจํานงจองซื้อเกินสิทธิแลว บริษัทจะ
จัดสรรใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ตามคํานิยามที่กําหนดในขอ 24 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การ
ขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม (รวมทั้งที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม) โดยบุคคลดังกลาวจะไมเปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท
ทั้งนี้ บริษัทกําหนดราคาเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกบุคคลในวงจํากัดไมต่ํากวา 50.00 บาทตอหุน โดยราคาเสนอขายหุนสามัญใหแกบุคคลใน
วงจํากัดอาจจะเปนราคาที่ต่ํากวารอยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการ
อนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม (รวมทั้งที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม)
ทั้งนี้ โดยมีขอมูลอันเปนสาระสําคัญตอการตัดสินใจของผูถือหุน ดังนี้
1. วัตถุประสงคในการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนในราคาต่ํา
บริษัทมีความประสงคที่จะนําเงินที่ไดรับจากการเพิ่มทุนไปชําระคืนหนี้เงินกูบางสวน และ/หรือสํารองไวเพื่อเปนเงินทุนหมุนเวียนและ/หรือ
ลงทุนเพื่อขยายธุรกิจในอนาคต
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2. รายละเอียดเกี่ยวกับหุนสามัญเพิ่มทุน
2.1 บริษัทจะออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวนไมเกิน 199,908,609 หุน มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 1 บาท ใหแกผูถือหุนเดิมของ
บริษัทตามสัดสวน และกําหนดราคาเสนอขายหุนสามัญใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทตามสัดสวนเทากับ 50.00 บาทตอหุน ในอัตราจัดสรร 5 หุนเดิมตอ
1 หุนใหม โดยเศษของหุนปดทิ้ง ทั้งนี้ หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจํานวนไมเกิน 199,908,609 หุนที่จัดสรรใหผูถือหุนเดิม โดยแบงออกเปน
1) จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวนไมเกิน 191,265,882 หุนใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุน ในราคาหุนละ 50 บาท และใน
อัตราจัดสรร 5 หุนเดิมตอ 1 หุนใหมโดยเศษของหุนใหปดทิ้ง
2) จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวนไมเกิน 8,642,727 หุนใหแกผูถือหุนที่ไดรับหุนจากการแปลงสภาพหุนกูแปลงสภาพ และมีชื่ออยูใน
สมุดทะเบียนผูถือหุนในวันที่ 25 เมษายน 2555 ในราคาหุนละ 50 บาท และในอัตราจัดสรร 5 หุนเดิมตอ 1 หุนใหมโดยเศษของหุน
ใหปดทิ้ง
ในกรณีที่มีหุนเหลือจากการจัดสรรใหแกผูถือหุนตามสัดสวน บริษัทจะจัดสรรหุนสวนที่เหลือใหแกผูถือหุนซึ่งแสดงความจํานงจองซื้อเกิน
สิทธิตามสัดสวนการถือหุนจนกวาจะหมด หรือไมสามารถจัดสรรไดเนื่องจากเปนเศษหุน หรือจนกวาจะไมมีผูถือหุนรายใดประสงคที่จะจองซื้อหุน
ดังกลาวอีกตอไป
นอกจากนี้ ที่ประชุมมีมติอนุมัติมอบหมายอํานาจใหกรรมการของบริษัทมีอํานาจดังนี้
1) นายธีรพงศ จันศิริ และ/หรือ นายชาน ติน คิง เปนผูมีอํานาจในการกําหนดหรือตัดสินใจเกี่ยวกับขอกําหนดและเงื่อนไขตางๆ
รวมถึงการแกไขเพิ่มเติมขอกําหนดและเงื่อนไขอื่นใดตามที่กรรมการผูรับมอบอํานาจเห็นสมควรเพื่อประโยชนของบริษัท
2) นายไกรสร จันศิริ นายเชง นิรุตตินานนท นายชวน ตั้งจันสิริ นายธีรพงศ จันศิริ และนายชาน ติน คิง กรรมการสองในหาคนดังกลาว
ลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท ในการเขาทําเอกสารใดๆ รวมถึงแตไมจํากัดเพียง การลงนาม การลงลายมือ
ชื่อ การรับรองสําเนาเอกสาร คําขอ หรือเอกสารหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวของ (เทาที่กฎหมายอนุญาตใหกระทําได) การยื่นเอกสารกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของ (ไมวาจะมีการประทับตราสําคัญของบริษัทหรือไมก็ตาม) และ
3) นายไกรสร จันศิริ นายเชง นิรุตตินานนท นายชวน ตั้งจันสิริ นายธีรพงศ จันศิริ และนายชาน ติน คิง กรรมการสองในหาคนดังกลาว
ลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท ในการกระทําการอื่นใด และ/หรือ การลงนามและการแกไขเพิ่มเติม หนังสือ
บอกกลาว หนังสือรับรอง ตราสาร สัญญา หรือเอกสารอื่นใดตามที่กรรมการดังกลาวเห็นวาจําเปนและสมควรในการดําเนินการตาม
ขอ 1. และ 2. ขางตน
2.2 บริษัทจะจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนในกรณีที่มีหุนเหลือจากการจัดสรรใหแกผูถือหุนตามสัดสวน และจัดสรรใหแกผูถือหุนที่แสดงความ
จํานงจองซื้อเกินสิทธิแลว ใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ตามคํานิยามที่กําหนดในขอ 24 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ.
28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม (รวมทั้งที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม) โดยบุคคลดังกลาวจะไมเปนบุคคลที่เกี่ยวโยง
กันของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทกําหนดราคาเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกบุคคลในวงจํากัดไมต่ํากวา 50.00 บาทตอหุน โดยราคาเสนอขายหุนสามัญใหแก
บุคคลในวงจํากัดอาจจะเปนราคาที่ต่ํากวารอยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและ
การอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม (รวมทั้งที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม)
ทั้งนี้ บุคคลในวงจํากัด หมายถึง บุคคลในวงจํากัดตามคํานิยามที่กําหนดในขอ 24 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551
เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม (รวมทั้งที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม) โดยบุคคลดังกลาวจะไมเปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของ
บริษัท
พรอมกันนี้ ที่ประชุมมีมติอนุมัติมอบหมายอํานาจใหกรรมการของบริษัทมีอํานาจดังนี้
1) นายธีรพงศ จันศิริ และ/หรือ นายชาน ติน คิง เปนผูมีอํานาจในการกําหนดหรือตัดสินใจเกี่ยวกับขอกําหนดและเงื่อนไขตางๆ
รวมถึงแตไมจํากัดเพียง จํานวนหุน ราคาเสนอขาย วิธีการจัดสรร รวมถึงการแกไขเพิ่มเติมขอกําหนดและเงื่อนไขอื่นใดตามที่
กรรมการผูรับมอบอํานาจเห็นสมควรเพื่อประโยชนของบริษัท
2) นายไกรสร จันศิริ นายเชง นิรุตตินานนท นายชวน ตั้งจันสิริ นายธีรพงศ จันศิริ และนายชาน ติน คิง กรรมการสองในหาคนดังกลาว
ลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท ในการเขาทําเอกสารใดๆ รวมถึงแตไมจํากัดเพียง การลงนาม การลงลายมือ
ชื่อ การรับรองสําเนาเอกสาร คําขอ หรือเอกสารหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวของ (เทาที่กฎหมายอนุญาตใหกระทําได) การยื่นเอกสารกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของ (ไมวาจะมีการประทับตราสําคัญของบริษัทหรือไมก็ตาม) และ
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3) นายไกรสร จันศิริ นายเชง นิรุตตินานนท นายชวน ตั้งจันสิริ นายธีรพงศ จันศิริ และนายชาน ติน คิง กรรมการสองในหาคนดังกลาว
ลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท ในการกระทําการอื่นใด และ/หรือ การลงนามและการแกไขเพิ่มเติม หนังสือ
บอกกลาว หนังสือรับรอง ตราสาร สัญญา หรือเอกสารอื่นใดตามที่กรรมการดังกลาวเห็นวาจําเปนและสมควรในการดําเนินการตาม
ขอ 1. และ 2. ขางตน
3. ราคาตลาดที่ใชเปรียบเทียบกับราคาเสนอขาย
บริษัทกําหนดราคาเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกบุคคลในวงจํากัดไมต่ํากวา 50.00 บาทตอหุน โดยราคาดังกลาวอาจจะเปนราคาที่ต่ํากวา
รอยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม
(รวมทั้งที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม)
ราคาตลาด หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนที่ทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยยอนหลัง 7 วันทําการติดตอกันกอน
วันที่คณะกรรมการจะมีมติใหเสนอวาระตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อขออนุมัติใหเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุน ซึ่งไดแกชวงเวลาระหวางวันที่ 24 กุมภาพันธ
2555 ถึงวันที่ 5 มีนาคม 2555 เทากับ 69.37 บาท (ขอมูลจาก SET ตาม www.set.or.th)
4.

กลุมบุคคลที่คาดวาจะเสนอขาย
บริษัทจะเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนในสวนที่เหลือจากการจัดสรรใหแกผูถือหุนตามสัดสวน และจัดสรรใหแกผูถือหุนที่แสดงความจํานงจอง
ซื้อเกินสิทธิแลวใหแกบุคคลในวงจํากัด ทั้งนี้ บุคคลในวงจํากัด หมายถึง บุคคลในวงจํากัดตามคํานิยามที่กําหนดในขอ 24 ของประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม (รวมทั้งที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม) โดยบุคคลดังกลาวจะ
ไมเปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท
5.

ผลกระทบตอผูถือหุนจากการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนแกผูถือหุนเดิมของบริษัทตามสัดสวน และบุคคลในวงจํากัดในราคาต่ํา
ผลกระทบตอราคาตลาดของหุน (Price Dilution)
การเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนแกผูถือหุนเดิมของบริษัทตามสัดสวน และบุคคลในวงจํากัดในราคาต่ําจะเกิดผลกระทบตอราคาตลาดของหุน

ดังนี้

=

ราคาหุนภายหลังการเสนอขายหุนเพิ่มทุนใหแกผูถือหุนเดิมและบุคคลในวงจํากัด
(Theoretical Ex-Rights Price: TERP)
(หุนเดิม x ราคาตลาด) + (หุน RO&PP x ราคาเสนอขาย RO&PP)
จํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดภายหลังการเพิ่มทุน
โดยที่
หุนเดิม
= หุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ 6 มีนาคม 2555
ราคาตลาด
= ราคาถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนที่ทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยตั้งแต
วันที่ 24 กุมภาพันธ 2555 ถึงวันที่ 5 มีนาคม 2555
หุน RO&PP
= หุนสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวน และหุนสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขาย
ใหบุคคลในวงจํากัด
ราคาเสนอขาย RO&PP
= ราคาเสนอขายหุนสามัญใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวน และบุคคลในวงจํากัด
จํานวนหุนที่จําหนายไดแลว
= หุนเดิม + หุน RO&PP
ทั้งหมดภายหลังการเพิ่มทุน
TERP

=

ผลกระทบตอราคาตลาด

=
=
=
=

(956.33 x 69.37) + (199.91 x 50.00)
1,156.24
66.02 บาทตอหุน
ราคาตลาด – TERP
ราคาตลาด
69.37 – 66.02
69.37
4.82%
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ผลกระทบตอสิทธิออกเสียงของผูถือหุนเดิม (Control Dilution)
การเสนอขายหุนในแกบุคคลในวงจํากัดในครั้งนี้ เปนการเสนอขายหุนที่เหลือจากการจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิม และการจัดสรรใหแกผูจองซื้อ
เกินสิทธิตามสัดสวนการถือหุน ดังนั้น บริษัทจึงไมสามารถทราบไดวาจะมีหุนที่จะเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัดเปนจํานวนเทาใด อยางไร
ก็ตาม ภายใตสมมติฐานวาผูถือหุนเดิมมีการจองซื้อหุนทั้งหมด ผูถือหุนเดิมจะไมมีผลกระทบตอสิทธิการออกเสียงของผูถือหุนเดิม
ผลกระทบตอสวนแบงกําไรของผูถือหุนเดิม (Earnings per Share Dilution: EPS Dilution)
EPS Dilution
= (EPS กอนเสนอขาย – EPS หลังเสนอขาย) / EPS กอนเสนอขาย
โดยที่
EPS กอนเสนอขาย
= กําไรสุทธิ/หุนเดิม ซี่งเทากับ 5,074.54 / 956.33 หรือ 5.31 บาทตอหุน
EPS หลังเสนอขาย
= กําไรสุทธิ / (หุนเดิม + หุน RO&PP) ซึ่งเทากับ
5,074.54 / (956.33 + 199.91) หรือ 4.39 บาทตอหุน
กําไรสุทธิ
= กําไรสุทธิยอนหลัง 12 เดือน (งวด 1 ม.ค. 54 ถึง 31 ธ.ค. 54) ซึ่งเทากับ 5,074.54 ลานบาท
ดังนั้น
EPS Dilution
= (5.31 – 4.39)/ 5.31
= 17.33%
6. สิทธิของผูถือหุนในการคัดคานการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหมใหแกบุคคลในวงจํากัดในราคาต่ํา
การขายหุนสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหมใหแกบุคคลในวงจํากัดในราคาต่ําจะทําไดก็ตอเมื่อที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติการเสนอขายหุนดังกลาวดวย
คะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และไมมีผูถือหุนรวมกันตั้งแตรอยละ 10 ของ
จํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมออกเสียงคัดคานการเสนอขายหุนนั้น
7. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที่แสดงถึงความจําเปนในการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหมใหแกบุคคลในวงจํากัดในราคาต่ํา
7.1 ความคุมคาของประโยชนที่บริษัทจะไดรับเปรียบเทียบกับสวนตางของราคาเสนอขายกับราคาตลาดที่บริษัทตองสูญเสียไป
เนื่องจากบริษัทมีวัตถุประสงคที่จะนําเงินที่ไดรับจากการเพิ่มทุนไปชําระคืนหนี้เงินกูบางสวน และ/หรือสํารองไวเพื่อเปนเงินทุนหมุนเวียน
และ/หรือลงทุนเพื่อขยายธุรกิจในอนาคต ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการจึงมีความเห็นวา เพื่อใหบริษัทสามารถไดระดมเงินทุนไดครบถวนตามแผนงาน
ที่บริษัทไดวางไว บริษัทจึงกําหนดใหมีการขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกบุคคลในวงจํากัด อยางไรก็ตาม หุนที่เสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัดจะเปนหุน
ในสวนที่เหลือจากการจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวน และการจัดสรรใหผูจองซื้อเกินสิทธิ
7.2 ความเหมาะสมและเหตุผลของราคาตลาดที่ใช และการกําหนดราคาเสนอขายดังกลาว
ที่ประชุมคณะกรรมการกําหนดใหราคาตลาด หมายถึงราคาถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนของบริษัทฯในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ยอนหลัง 7 วันทําการติดตอกันกอนวันที่ 6 มีนาคม 2555 ซึ่งเปนวันที่คณะกรรมการมีมติใหเสนอขายหุนใหแกบุคคลในวงจํากัดที่ออกใหมในราคาต่ํา
ซึ่งเทากับ 69.37 บาทตอหุน และกําหนดราคาเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกบุคคลในวงจํากัดไมต่ํากวา 50.00 บาทตอหุน ซึ่งคิดเปนรอยละ 72.08 ของ
ราคาตลาด
ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกบุคคลในวงจํากัดนั้น เปนราคาไมต่ํากวาการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกผูถือหุนตามสัดสวน
อีกทั้ง การเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกบุคคลในวงจํากัดในครั้งนี้เปนหุนในสวนที่เหลือจากการจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวน และการ
จัดสรรใหผูจองซื้อเกินสิทธิ ดังนั้น การเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกบุคคลในวงจํากัดในครั้งนี้จึงมิไดทําใหผูถือหุนที่ไดรับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่ม
ทุนตามสัดสวนอยูในสถานะที่ดอยกวาบุคคลในวงจํากัด ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการจึงเห็นวา ราคาเสนอขายดังกลาวมีความเหมาะสม
*************************************
แจงวัตถุประสงคของการเพิ่มทุน (เพิม่ เติม)
บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซน โปรดักส จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจงวัตถุประสงคของการเพิ่มทุน (เพิ่มเติม) จากมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2555 ซึ่งอนุมัติการเพิ่มทุนของบริษัทจํานวนไมเกิน 199,908,609 หุน ดังนี้
บริษัทมีความประสงคที่จะนําเงินที่ไดจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ไปจายชําระคืนหนี้เงินกู ประมาณรอยละ 80-90 ของจํานวนเงินที่ไดจากการเพิ่ม
ทุนทั้งหมด โดยเงินเพิ่มทุนสวนที่เหลือจากการจายชําระหนี้ บริษัทจะนําไปใชเปนเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท และ/หรือลงทุนเพื่อขยายธุรกิจในอนาคต
ตอไป
*************************************
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ขอบังคับบริษัท
(เฉพาะสวนที่เกี่ยวของกับการประชุมผูถือหุน)
หมวดที่ 5
คณะกรรมการ
ใหมีคณะกรรมการของบริษัทไมนอยกวา 5 คน และกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดตองมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร
ใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้
(1) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอเสียงหนึ่ง
(2) ผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็ได แตจะแบง
คะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได
(3) บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึง
เลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะ
พึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงชีข้ าด
ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนง 1 ใน 3 เปนอัตรา ถาจํานวนกรรมการที่จะแบงใหตรงเปนสามสวนไมได
ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวน 1 ใน 3
กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรก และปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ใหจับสลากกันวาผูใดจะออก สวนปหลังๆ ตอไป
ใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง
นอกจากการพนตําแหนงตามวาระแลว กรรมการพนจากตําแหนงเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด
(4) ที่ประชุมผูถือหุนลงมติใหออก ตามขอ 21
(5) ศาลมีคําสั่งใหออก
กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหนง ใหยื่นใบลาออกตอบริษัท การลาออกมีผลนับแตวันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท
ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการเลือกบุคคลซึง่ มีคณ
ุ สมบัติและไมมีลักษณะ
ตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด เขาเปนกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เวนแตวาระของกรรมการจะ
เหลือนอยกวาสองเดือน บุคคลซึ่งเขาเปนกรรมการแทนดังกลาว จะอยูในตําแหนงกรรมการไดเพียงเทาวาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการที่ตน
แทน
มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนกรรมการที่ยังเหลืออยู
ที่ประชุมผูถือหุน
อาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระไดดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของ
จํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนหุนที่ถือโดยผูถือหุนที่มาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียง
หมวดที่ 6
การประชุมผูถอื หุน
คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุน เปนการประชุมสามัญประจําปภายในสี่เดือนนับแตวันสิ้นสุดของรอบปบัญชีของบริษัท การ
ประชุมผูถือหุนคราวอื่นนอกจากที่กลาวแลว ใหเรียกวาการประชุมวิสามัญ
ในการเรียกประชุมผูถือหุน ใหคณะกรรมการจัดทําเปนหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอ
ตอที่ประชุม พรอมดวยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหชัดเจนวาเปนเรื่องที่จะเสนอเรื่องทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แลวแตกรณี
รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกลาว และจัดสงใหผูถือหุนและนายทะเบียนทราบไมนอยกวาเจ็ดวันกอนวันประชุม และ
โฆษณาคําบอกกลาวนัดประชุมในหนังสือพิมพติดตอกันสามวันกอนวันประชุมไมนอยกวาสามวัน
ในการประชุมผูถือหุน ตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) มาประชุมไมนอยกวายี่สิบหาคน หรือไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนผูถือหุนทั้งหมด และตองมีหุนนับรวมกันไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม ทั้งนี้ หุน
ที่บริษัทเปนเจาของหุนเองนั้น ไมนับเปนองคประชุมในการประชุมผูถือหุน
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ขอ 35.

ขอ 36.

ทะเบียนเลขที่ 0107537000891

มติของที่ประชุมผูถือหุนนั้น ในการลงคะแนนเสียงใหนับผูถือหุนทุกคนมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง และใหประกอบดวย
คะแนนเสียงตอไปนี้
(1) ในกรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถามีคะแนนเสียงเทากันใหประธานที่
ประชุมออกเสียงเพิม่ ขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
(2) ในกรณีดังตอไปนี้ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญแกบุคคลอื่น
(ข) การซื้อ หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเปนของบริษัท
(ค) การทํา แกไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการใหเชากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางสวนที่สําคัญ การมอบหมายใหบุคคลอื่นเขา
จัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงคจะแบงกําไรขาดทุนกัน
กิจการอันที่ประชุมสามัญประจําปพึงกระทํามีดังนี้
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการ ถึงกิจการของบริษัทที่ไดจัดการไปในรอบปที่ผานมา
(2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล
(3) พิจารณาจัดสรรเงินกําไร
(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
(5) แตงตั้งผูสอบบัญชี
(6) กิจการอื่นๆ
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