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ทะเบียนเลขที่ 0107537000891 

THAI UNION FROZEN PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED 

บริษัท ไทยยูเน่ียน โฟรเซน โปรดักส จํากัด (มหาชน) 

                                                                                 วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2555 

เร่ือง    ขอเชิญประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2555 

เรียน   ทานผูถือหุนบริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซน โปรดักส จํากัด (มหาชน) 

สิ่งท่ีสงมาดวย 1. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) 
2. สารสนเทศเก่ียวกับการเสนอขายหุนสามัญที่ออกใหมใหแกบุคคลในวงจํากัดในราคาตํ่า 
3. แบบแจงวัตถุประสงคของการเพ่ิมทุน (เพิ่มเติม) 
4. ขอบังคับบริษัท (เฉพาะสวนที่เก่ียวของกับการประชุมผูถือหุน) 
5. หนังสือมอบฉันทะ จํานวน 3 แบบ (เลือกใชแบบใดแบบหนึ่ง)   
6. ประวัติกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบเพ่ือพิจารณาเปนผูรับมอบฉันทะ 
7. แผนท่ีแสดงสถานท่ีจัดประชุม 

(สําหรับสําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 ซึ่งจะประชุมในวันที่ 26 มีนาคม 2555 จะจัดสงใหผูถือหุนกอนวันประชุมวิสามัญ) 

ดวยคณะกรรมการบริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซน โปรดักส จํากัด (มหาชน) ไดมีมติใหเรียกประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2555 ในวันอังคาร
ที่ 10 เมษายน 2555 เวลา 13.00 น. ณ หองแกรนดบอลรูม ชั้น 4 โรงแรมอินเตอรคอนติเนนตัล ถนนเพลินจิต กรุงเทพมหานคร เพื่อพจิารณาเร่ืองตางๆ ตาม
ระเบียบวาระดังตอไปน้ี 

วาระท่ี 1.  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 
ขอมูลประกอบการพิจารณา การประชุมสามัญประจําป 2555 จะจัดขึ้นในวนัจันทรที่ 26 มีนาคม 2555 ซึ่งเปนวนัหลังจากการสง
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังน้ี ทั้งน้ี บริษัทจะนําสงสําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 ใหแกผูถือหุน
กอนวันประชุมวิสามัญ  
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรวาท่ีประชุมผูถือหุนควรรบัรองรายงานการประชุมสามัญผูถอืหุนประจําป 2555 ซึง่ได
จัดทําข้ึนอยางถูกตองตามความเปนจริง 

วาระท่ี 2. พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจํานวน 813,450 บาทจาก 1,000,000,000 บาท เปน 999,186,550 บาท และ
แกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4 เพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียน  

ขอมูลประกอบการพิจารณา คณะกรรมการบริษัทไดมีมติเม่ือวันที ่6 มีนาคม 2555 ใหเสนอท่ีประชุมผูถือหุนเพื่ออนุมัติใหบริษัทลด
ทุนจดทะเบียนจาก 1,000,000,000 บาท เปน 999,186,550 บาท โดยยกเลิกหุนสามัญที่จดทะเบียนแลว แตยังมิไดออกจัดสรรจํานวน 
813,450 หุน เพือ่ที่จะทําการเพ่ิมทุนจดทะเบียนเปนจาํนวนอื่นในวัตถุประสงคอื่นตอไป และแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ
ของบริษัทขอ 4. โดยใชขอความดังตอไปน้ีแทน 
ขอ 4.    ทุนจดทะเบียน จํานวน 999,186,550 บาท  (เการอยเกาสิบเกาลานหนึ่งแสนแปดหม่ืนหกพันหารอยหาสิบบาทถวน) 

แบงออกเปน                999,186,550 หุน    (เการอยเกาสิบเกาลานหนึ่งแสนแปดหม่ืนหกพันหารอยหาสิบหุน) 
มูลคาหุนละ                                1 บาท  (หนึ่งบาท) 
โดยแบงออกเปน 
หุนสามัญ   จํานวน       999,186,550 หุน    (เการอยเกาสิบเกาลานหนึ่งแสนแปดหม่ืนหกพันหารอยหาสิบหุน) 
หุนบุริมสิทธิ                                -   หุน 

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรใหท่ีประชุมผูถือหุนอนุมัติใหบริษัทลดทุนจดทะเบียนจาก 1,000,000,000 บาท เปน 
999,186,550 บาท โดยยกเลิกหุนสามัญท่ีจดทะเบียนแลวแตยังมิไดออกจัดสรร จํานวน 813,450 หุน เพื่อท่ีจะทําการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนเปนจํานวนอื่นในวัตถุประสงคอื่นตอไป และแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทขอ 4 เพื่อใหสอดคลองกับการ
ลดทุนจดทะเบียน 
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ทะเบียนเลขที่ 0107537000891 

THAI UNION FROZEN PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED 

บริษัท ไทยยูเน่ียน โฟรเซน โปรดักส จํากัด (มหาชน) 

วาระท่ี 3. พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจํานวน 202,813,450 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 999,186,550 บาท เปนทุน
จดทะเบียนใหม 1,202,000,000 บาท มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท เพื่อรองรับการออกหุนสามัญเพิ่มทุนใหมใหแกผูถือหุนเดิม 
(Rights Offering) ตามสัดสวนการถือหุน (Pro rata basis) และ/หรือใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) และเพื่อรองรับการ
แปลงสภาพของหุนกูแปลงสภาพที่บริษัทไดจัดสรรไวแกผูลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) เม่ือวันที่ 27 ตุลาคม 2553 
และแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท  ขอ 4  เพื่อใหสอดคลองกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียน  

ขอมูลประกอบการพิจารณา คณะกรรมการบริษัทไดมีมติเม่ือวันที ่ 6 มีนาคม 2555 ใหเสนอท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติให
บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 999,186,550 บาท เปน 1,202,000,000 บาท เพื่อรองรับการออกหุนสามัญเพิ่มทุนใหมใหแกผูถือหุน
เดิม (Rights Offering) ตามสัดสวนการถือหุน (Pro rata basis) และ/หรือใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) และเพื่อ
รองรับการแปลงสภาพของหุนกูแปลงสภาพที่บริษัทไดจัดสรรไวแกผูลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) เม่ือวันท่ี 27 
ตุลาคม 2553 รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีแนบมาดวย 1 (แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) และแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ
ของบริษัทขอ 4. โดยใชขอความดังตอไปน้ีแทน 
ขอ 4.  ทุนจดทะเบียน จํานวน 1,202,000,000 บาท  (หนึ่งพันสองรอยสองลานบาทถวน) 

แบงออกเปน                 1,202,000,000 หุน    (หนึ่งพันสองรอยสองลานหุน) 
มูลคาหุนละ                                   1 บาท  (หนึ่งบาท) 
โดยแบงออกเปน 
หุนสามัญ จํานวน          1,202,000,000 หุน   (หนึ่งพันสองรอยสองลานหุน) 
หุนบุริมสิทธิ                                    -   หุน 

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรใหท่ีประชุมผูถือหุนอนุมัติใหบริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 999,186,550 บาท เปน 
1,202,000,000 บาท มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท เพื่อรองรับการออกหุนสามัญเพิ่มทุนใหมใหแกผูถือหุนเดิม (Rights Offering) 
ตามสัดสวนการถือหุน (Pro rata basis) และ/หรือใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) และเพื่อรองรับการแปลงสภาพของ
หุนกูแปลงสภาพท่ีบริษัทไดจัดสรรไวแกผูลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) เมื่อวันท่ี 27 ตลุาคม 2553 และแกไข
เพิ่มเติมหนังสือบรคิณหสนธิของบริษัทขอ 4. เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน 

วาระท่ี 4. พจิารณาและอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจํานวนไมเกิน 199,908,609 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท โดยแบง
ออกเปน 
1. จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวนไมเกิน 191,265,882 หุนใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุน ในราคาหุนละ 50 บาท และ

ในอัตราจัดสรร 5 หุนเดิมตอ 1 หุนใหมโดยเศษของหุนใหปดท้ิง 
2. จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวนไมเกิน 8,642,727 หุนใหแกผูถือหุนที่ไดรับหุนจากการแปลงสภาพหุนกูแปลงสภาพ และมีชื่อ

อยูในสมุดทะเบียนผูถือหุนในวันที่ 25 เมษายน 2555 ในราคาหุนละ 50 บาท และในอัตราจัดสรร 5 หุนเดิมตอ 1 หุนใหมโดย
เศษของหุนใหปดท้ิง 

ขอมูลประกอบการพิจารณา คณะกรรมการบริษัทไดมีมติเม่ือวันที ่ 6 มีนาคม 2555 อนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
จํานวนไมเกิน 199,908,609 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดตามท่ีไดแสดงไวในวาระการประชุม รวมท้ังอนุมัติ
มอบหมายอํานาจใหกรรมการของบริษัทมีอํานาจในการกําหนดหรือตัดสินใจเก่ียวกับขอกําหนดและเง่ือนไขตางๆ รวมถึงการแกไข
เพิ่มเติมขอกําหนดและเง่ือนไขอื่นใดตามท่ีกรรมการผูรับมอบอํานาจเห็นสมควรเพ่ือประโยชนของบริษัท 

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรใหท่ีประชุมผูถือหุนอนุมัติใหจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจํานวนไมเกิน 199,908,609 
หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1. จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวนไมเกิน 191,265,882 หุนใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุน ในราคาหุนละ 50 บาท และ

ในอัตราจัดสรร 5 หุนเดิมตอ 1 หุนใหมโดยเศษของหุนใหปดท้ิง 
2. จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวนไมเกิน 8,642,727 หุนใหแกผูถือหุนท่ีไดรับหุนจากการแปลงสภาพหุนกูแปลงสภาพ และมชีือ่

อยูในสมุดทะเบียนผูถือหุนในวันท่ี 25 เมษายน 2555 ในราคาหุนละ 50 บาท และในอัตราจัดสรร 5 หุนเดิมตอ 1 หุนใหมโดย
เศษของหุนใหปดท้ิง 
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ทะเบียนเลขที่ 0107537000891 

THAI UNION FROZEN PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED 

บริษัท ไทยยูเน่ียน โฟรเซน โปรดักส จํากัด (มหาชน) 

 
ในกรณีท่ีมีหุนเหลือจากการจัดสรรใหแกผูถือหุนตามสัดสวน บริษัทจะจัดสรรหุนสวนท่ีเหลือใหแกผูถือหุนซึ่งแสดงความจํานง
จองซ้ือเกินสิทธิตามสัดสวนการถือหุนจนกวาจะหมด หรือไมสามารถจัดสรรไดเนื่องจากเปนเศษหุน หรือจนกวาจะไมมีผูถือหุน
รายใดประสงคท่ีจะจองซ้ือหุนดังกลาวอีกตอไป  
นอกจากน้ี เห็นสมควรอนุมัติมอบหมายอํานาจใหกรรมการของบริษัทมีอํานาจดังนี้ 
1. นายธีรพงศ จันศิร ิ และ/หรือ นายชาน ติน คิง เปนผูมอีํานาจในการกําหนดหรือตัดสินใจเกี่ยวกับขอกําหนดและเงื่อนไขตางๆ 
รวมถึงการแกไขเพิม่เติมขอกาํหนดและเงื่อนไขอื่นใดตามท่ีกรรมการผูรับมอบอํานาจเห็นสมควรเพื่อประโยชนของบริษัท 
2. นายไกรสร จันศิริ นายเชง นริุตตินานนท นายชวน ตัง้จนัสิริ นายธีรพงศ จันศิริ และนายชาน ติน คงิ กรรมการสองในหาคน
ดังกลาวลงลายมอืชือ่รวมกันและประทับตราสําคัญของบรษัิท ในการเขาทําเอกสารใดๆ รวมถึงแตไมจํากัดเพียง การลงนาม การลง
ลายมือชือ่ การรับรองสําเนาเอกสาร คําขอ หรือเอกสารหลักฐานอื่นใดท่ีเกี่ยวของ (เทาท่ีกฎหมายอนุญาตใหกระทําได) การยื่น
เอกสารกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ (ไมวาจะมีการประทับตราสําคัญของบริษัทหรือไมก็ตาม) และ 
3. นายไกรสร จันศิริ นายเชง นริุตตินานนท นายชวน ตัง้จนัสิริ นายธีรพงศ จันศิริ และนายชาน ติน คงิ กรรมการสองในหาคน
ดังกลาวลงลายมอืชือ่รวมกันและประทับตราสําคัญของบรษัิท ในการกระทําการอื่นใด และ/หรอื การลงนามและการแกไขเพิ่มเติม 
หนังสือบอกกลาว หนังสือรับรอง ตราสาร สัญญา หรือเอกสารอื่นใดตามท่ีกรรมการดังกลาวเห็นวาจําเปนและสมควรในการ
ดําเนินการตามขอ 1. และ 2. ขางตน 
ท้ังนี้ กําหนดใหวันท่ี 24 เมษายน 2555 เปนวันกําหนดรายชื่อผูถอืหุนท่ีมีสิทธิในการจองซือ้และไดรับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน 
(Record Date) และใหรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 (รวมท้ังท่ีมี
การแกไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวันท่ี 25 เมษายน 2555 

วาระท่ี 5. พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนในกรณีที่มีหุนเหลือจากการจัดสรรใหแกผูถือหุนตามสัดสวน และจัดสรรใหแกผู
ถือหุนที่แสดงความจํานงจองซ้ือเกินสิทธิแลวตามวาระท่ี 4 ใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ในราคาท่ีตํ่ากวารอยละ 90 
ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนท่ี
ออกใหม (รวมท้ังท่ีไดมีการแกไขเพิ่มเติม) 

ขอมูลประกอบการพิจารณา คณะกรรมการบริษัทไดมีมติเม่ือวันที ่ 6 มีนาคม 2555 อนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน ในกรณีที่มี
หุนเหลือจากการจัดสรรใหแกผูถือหุนตามสัดสวน และจัดสรรใหแกผูถือหุนที่แสดงความจํานงจองซ้ือเกินสิทธแิลวตามวาระท่ี 4 
ใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ตามคํานิยามที่กําหนดในขอ 24 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 
28/2551 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม (รวมท้ังท่ีไดมีการแกไขเพิ่มเติม) โดยบุคคลดังกลาวจะไม
เปนบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัท ทั้งน้ี บริษัทกําหนดราคาเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกบุคคลในวงจํากัดไมตํ่ากวา 50.00 บาท
ตอหุน โดยราคาเสนอขายหุนสามัญใหแกบุคคลในวงจํากัดอาจจะเปนราคาท่ีตํ่ากวารอยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม (รวมท้ังท่ีไดมีการ
แกไขเพิ่มเติม) รายละเอยีดปรากฏตามส่ิงท่ีแนบมาดวย 2 (สารสนเทศเก่ียวกับการเสนอขายหุนสามัญที่ออกใหมใหแกบุคคลใน
วงจํากัดในราคาตํ่า) รวมท้ังอนุมัติมอบหมายอํานาจใหกรรมการของบริษัทมีอํานาจในการกําหนดหรือตัดสินใจเก่ียวกับขอกําหนด
และเงื่อนไขตางๆ รวมถึงการแกไขเพิ่มเติมขอกําหนดและเงื่อนไขอื่นใดตามท่ีกรรมการผูรับมอบอํานาจเห็นสมควรเพ่ือประโยชน
ของบริษัท 
ราคาตลาด หมายถึง ราคาถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนักของหุนที่ทําการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยยอนหลัง 7 วันทําการ
ติดตอกันกอนวันที่คณะกรรมการจะมีมติใหเสนอวาระตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อขออนุมัติใหเสนอขายหุนสามัญเพิม่ทุน ซึ่งไดแก
ชวงเวลาระหวางวนัที่ 24 กุมภาพันธ 2555 ถึงวันที่ 5 มีนาคม 2555 เทากับ 69.37 บาท 

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรใหท่ีประชุมผูถือหุนอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน ในกรณีท่ีมีหุนเหลือจากการจัดสรร
ใหแกผูถือหุนตามสัดสวน และจัดสรรใหแกผูถือหุนท่ีแสดงความจํานงจองซื้อเกินสิทธิแลวตามวาระท่ี 4 ใหแกบุคคลในวงจํากัด 
(Private Placement) ตามคํานิยามท่ีกําหนดในขอ 24 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ี ทจ. 28/2551 เรื่อง การขอ
อนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนท่ีออกใหม (รวมท้ังท่ีไดมีการแกไขเพิ่มเติม) โดยบุคคลดังกลาวจะไมเปนบุคคลท่ีเกี่ยวโยง
กันของบริษัท ท้ังนี้ บริษัทกําหนดราคาเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกบุคคลในวงจํากัดไมต่ํากวา 50.00 บาทตอหุน โดยราคา
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ทะเบียนเลขที่ 0107537000891 

THAI UNION FROZEN PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED 

บริษัท ไทยยูเน่ียน โฟรเซน โปรดักส จํากัด (มหาชน) 

เสนอขายหุนสามัญใหแกบุคคลในวงจํากัดอาจจะเปนราคาที่ต่ํากวารอยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนท่ี ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนท่ีออกใหม (รวมท้ังท่ีไดมีการแกไขเพิ่มเติม) 
นอกจากน้ี เห็นสมควรอนุมัติมอบหมายอํานาจใหกรรมการของบริษัทมีอํานาจดังนี้ 
1. นายธีรพงศ จันศิร ิ และ/หรือ นายชาน ติน คิง เปนผูมอีํานาจในการกําหนดหรือตัดสินใจเกี่ยวกับขอกําหนดและเงื่อนไขตางๆ 
รวมถึงแตไมจํากัดเพียง จํานวนหุน ราคาเสนอขาย วิธีการจัดสรร รวมถึงการแกไขเพิ่มเติมขอกําหนดและเงื่อนไขอื่นใดตามท่ี
กรรมการผูรับมอบอํานาจเห็นสมควรเพื่อประโยชนของบริษัท 
2. นายไกรสร จันศิริ นายเชง นริุตตินานนท นายชวน ตัง้จนัสิริ นายธีรพงศ จันศิริ และนายชาน ติน คงิ กรรมการสองในหาคน
ดังกลาวลงลายมอืชือ่รวมกันและประทับตราสําคัญของบรษัิท ในการเขาทําเอกสารใดๆ รวมถึงแตไมจํากัดเพียง การลงนาม การลง
ลายมือชือ่ การรับรองสําเนาเอกสาร คําขอ หรือเอกสารหลักฐานอื่นใดท่ีเกี่ยวของ (เทาท่ีกฎหมายอนุญาตใหกระทําได) การยื่น
เอกสารกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ (ไมวาจะมีการประทับตราสําคัญของบริษัทหรือไมก็ตาม) และ 
3. นายไกรสร จันศิริ นายเชง นริุตตินานนท นายชวน ตัง้จนัสิริ นายธีรพงศ จันศิริ และนายชาน ติน คงิ กรรมการสองในหาคน
ดังกลาวลงลายมอืชือ่รวมกันและประทับตราสําคัญของบรษัิท ในการกระทําการอื่นใด และ/หรอื การลงนามและการแกไขเพิ่มเติม 
หนังสือบอกกลาว หนังสือรับรอง ตราสาร สัญญา หรือเอกสารอื่นใดตามท่ีกรรมการดังกลาวเห็นวาจําเปนและสมควรในการ
ดําเนินการตามขอ 1. และ 2. ขางตน 

วาระท่ี 6. พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวนไมเกิน 2,904,841 หุนเพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุนกูแปลงสภาพที่
บริษัทไดจัดสรรไวแกผูลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) เม่ือวันที่ 27 ตุลาคม 2553 ทั้งน้ี หุนกูแปลงสภาพดังกลาวมี
ขอกําหนดในการปรับสิทธิของหุนกูแปลงสภาพเม่ือบริษัทเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกผูถือหุนเดิมในราคาตํ่ากวาราคาตลาด 

ขอมูลประกอบการพิจารณา คณะกรรมการบริษัทไดมีมติเม่ือวันที ่ 6 มีนาคม 2555 อนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวนไม
เกิน 2,904,841 หุนเพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุนกูแปลงสภาพ หุนกูแปลงสภาพดังกลาวเปนหุนกูแปลงสภาพที่ที่บริษัทได
จัดสรรไวแกผูลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) เม่ือวันที่ 27 ตุลาคม 2553 และในขอกําหนดสิทธิของหุนกูแปลงสภาพ
นั้น กําหนดใหบริษัทจะตองปรับสิทธิของหุนกูแปลงสภาพเม่ือบริษัทเสนอขายหุนสามัญเพิม่ทุนใหแกผูถือหุนเดิมในราคาตํ่ากวา
ราคาตลาด เพื่อเปนการปฏิบัติตามขอกําหนดสิทธิของหุนกูแปลงสภาพ บริษัทจึงตองออกหุนสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการปรับ
สิทธิใหแกผูถือหุนกูแปลงสภาพ 

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรใหท่ีประชุมผูถือหุนอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวนไมเกิน 2,904,841 หุนเพื่อ
รองรับการแปลงสภาพของหุนกูแปลงสภาพท่ีบริษัทไดจัดสรรไวแกผูลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) เมื่อวันท่ี 27 
ตุลาคม 2553 ท้ังนี้ หุนกูแปลงสภาพดังกลาวมีขอกําหนดในการปรับสิทธิของหุนกูแปลงสภาพเม่ือบริษัทเสนอขายหุนสามัญเพิ่ม
ทุนใหแกผูถือหุนเดิมในราคาต่ํากวาราคาตลาด 

วาระท่ี 7.   พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถามี) 

อนึ่ง บริษัทไดกําหนดรายช่ือผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมวิสามัญผูถือหุนในวันที่ 20 มีนาคม 2555 และใหรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของ
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยวิธีปดสมุดทะเบียนในวนัที่ 21 มีนาคม 2555 

หากผูถือหุนมีคําถามหรือขอสงสัยเก่ียวกับวาระการประชุมท่ีตองการใหคณะกรรมการและฝายบริหารชี้แจงในวันประชุม สามารถสงคําถาม
ลวงหนามายังบริษัทไดที่ paralee@thaiunion.co.th หรือโทรสารหมายเลข 02-298-0553  

จึงเรียนเชิญทานผูถอืหุนไดโปรดเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาวโดยพรอมเพรียงกัน  
 

                                                                                 ขอแสดงความนับถอื 
                                                                                  บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซน โปรดักส จํากัด (มหาชน) 
 

 
                                                                                  .................................................... ประธานกรรมการ 

                                                             (   นายไกรสร  จันศิริ   )       


