วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2556
เรื่ อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2556
เรี ยน ท่านผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จํากัด (มหาชน)
ด้วยคณะกรรมการบริ ษทั ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จํากัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรี ยกประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2556 ในวันจันทร์ที่ 28
มกราคม 2556 เวลา 13.00 น. ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ อาคารสโมสรทหารบก ถนนวิภาวดี-รังสิ ต กรุ งเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่ องต่างๆ ตามระเบียบ
วาระดังต่อไปนี้
วาระที่ 1.

พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2555
ข้อมูลประกอบการพิจารณา การประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/ 2555 ซึ่ง จัดขึ้นในวันอังคารที่ 10 เมษายน 2555 โดยมีสาํ เนา
รายงานการประชุมตามที่แนบมาพร้อมกันนี้ ในหน้า 5-14
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรว่ าทีป่ ระชุ มผู้ถือหุ้นควรรับรองรายงานการประชุ มวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 ซึ่งได้
จัดทําขึน้ อย่ างถูกต้ องตามความเป็ นจริง

วาระที่ 2.

พิจารณาและอนุมตั ิการเพิ่มสัดส่ วนการลงทุนในบริ ษทั แพ็คฟู้ ด จํากัด (มหาชน)
ข้อมูลประกอบการพิจารณา บริ ษทั แพ็คฟู้ ด จํากัด (มหาชน) ( “PPC”) เป็ นบริ ษทั ที่ดาํ เนินธุรกิจแปรรู ปและส่ งออกอาหารทะเล
และอาหารสําเร็ จรู ปแช่แข็ง และมีฐานะเป็ นบริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ถือหุน้ อยูจ่ าํ นวน 14,989,999 หุน้ โดยบริ ษทั ได้มาซึ่งหุน้ ของ PPC
ผ่านการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพย์ในเดือนเมษายน 2555 และจากการทํารายการซื้อหุน้ ผ่านตลาดหลักทรัพย์ในวันที่ 18 ธันวาคม
พ.ศ. 2555 คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 49.97 ของจํานวนหุน้ ที่ออกและจําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ PPC
ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขและกฎเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนดไว้ บริ ษทั ประสงค์ที่จะเพิ่มสัดส่ วนการลงทุนใน PPC มากขึ้น โดยการซื้ อหุน้
ของ PPC จากผูถ้ ือหุน้ เดิมของ PPC และจากการเสนอขายต่อผูถ้ ือหุน้ เดิมตามมติคณะกรรมการของ PPC ที่อนุมตั ิในวันที่ 7
ธันวาคม พ.ศ. 2555 และในกรณี อื่นๆ เพื่อเพิม่ อํานาจควบคุมและส่ วนได้เสี ยใน PPC ซึ่งจะช่วยให้บริ ษทั สามารถขยายธุรกิจ
ทางด้านอาหารทะเลและอาหารสําเร็ จรู ปแช่แข็งได้รวดเร็ วขึ้นโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์กงุ้ เนื่องจาก PPC มีความพร้อมด้านการผลิต
และมีกาํ ลังการผลิตคงเหลือพร้อมที่จะรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการเติบโตและความแข็งแกร่ ง
ให้กบั ธุรกิจอาหารทะเลและอาหารสําเร็ จรู ปแช่แข็งของบริ ษทั
สําหรับการเพิ่มสัดส่ วนการลงทุนจนถึงระดับที่บริ ษทั ถือหุน้ ใน PPC มากกว่าร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน ไปจนถึงระดับร้อย
ละ 100 ของทุนจดทะเบียน ซึ่ งจะทําให้ PPC เปลี่ยนสถานะจากบริ ษทั ร่ วมเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฝ่ ายบริ หารเห็นควรเสนอให้
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มสัดส่ วนการลงทุนดังกล่าว พร้อมทั้งมอบหมายให้นายธีรพงศ์ จันศิริ และนายฤทธิ
รงค์ บุญมีโชติ เป็ นผูม้ ีอาํ นาจร่ วมกันในการพิจารณาถึงความเหมาะสมของสัดส่ วนในการเข้าลงทุน ราคา ขั้นตอนการดําเนินการ
ระยะเวลาดําเนินการ ตลอดจนเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง กําหนด หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน
ดังกล่าว ตามความจําเป็ นและเห็นสมควรที่ตอ้ งกําหนดตามกฎหมาย ตลอดจนให้อาํ นาจดําเนินการขออนุญาต เปิ ดเผยข้อมูลและ
ดําเนินการอื่นใดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งที่ปรึ กษาหรื อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน การเข้าทําการตกลง การลงนาม
ในและการแก้ไขเอกสารสัญญาต่างๆที่เกี่ยวข้อง และมีอาํ นาจในการดําเนินการใดๆเกี่ยวเนื่องกับการลงทุนดังกล่าว ตามที่จาํ เป็ น
และสมควร ภายใต้กรอบที่กฎหมายกําหนด โดยกําหนดให้ "นายธีรพงศ์ จันศิริ หรื อนายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ ” คนใดคนหนึ่งเป็ นผู ้
มีอาํ นาจในการลงนาม โดยไม่ตอ้ งประทับตราสําคัญของบริ ษทั ในการแก้ไขเอกสารสัญญาต่างๆที่เกี่ยวข้อง และหนังสื อ เอกสาร
หรื อตราสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็ น
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรให้ ทปี่ ระชุ มผู้ถือหุ้นอนุมตั ิการเพิม่ สั ดส่ วนการลงทุนในบริษทั แพ็คฟู้ ด จํากัด (มหาชน)
สํ าหรับการเพิม่ สั ดส่ วนการลงทุนจนถึงระดับทีบ่ ริษทั ถือหุ้นใน PPC มากกว่ าร้ อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน ไปจนถึงระดับร้ อย
ละ 100 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งจะทําให้ PPC เปลีย่ นสถานะจากบริษทั ร่ วมเป็ นบริษทั ย่ อยของบริษทั และพิจารณามอบหมายให้
นาย ธีรพงศ์ จันศิริ และนายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ เป็ นผู้มอี าํ นาจร่ วมกันในการดําเนินการต่ างๆ ตามทีน่ ําเสนอในรายละเอียดข้ างต้ น
โดยกําหนดให้ "นายธีรพงศ์ จันศิริ หรือนายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ
” คนใดคนหนึ่งเป็ นผู้มอี าํ นาจในการลงนาม โดยไม่ ต้อง
ประทับตราสํ าคัญของบริษทั ในการแก้ ไขเอกสารสั ญญาต่ างๆ ทีเ่ กีย่ วข้ อง และหนังสื อ เอกสาร หรือตราสารใดๆ ทีเ่ กีย่ วข้ องและ
จําเป็ น

หมายเหตุ
1) มติในวาระนี ้ จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสี ยงไม่ น้อยกว่ าสามในสี่ ของผู้ถือหุ้นที่ มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง
ลงคะแนน
2) ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาข้ อมูลของบริ ษทั แพ็คฟู้ ด จํากัด (มหาชน) ได้ จาก www.set.or.th
วาระที่ 3.

พิจารณาเรื่ องอื่นๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดให้วนั ที่ 2 มกราคม 2556 เป็ นวันกําหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิในการเข้าร่ วมประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2556
(Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อผูถ้ ือหุน้ โดยวิธีการปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ในวันที่ 3 มกราคม 2556
หากผูถ้ ือหุน้ มีคาํ ถามหรื อข้อสงสัยเกี่ยวกับวาระการประชุมที่ตอ้ งการให้คณะกรรมการและฝ่ ายบริ หารชี้แจงในวันประชุม สามารถส่ งคําถาม
ล่วงหน้ามายังบริ ษทั ได้ที่ paralee@thaiunion.co.th หรื อโทรสารหมายเลข 02-298-0553
จึงเรี ยนเชิญท่านผูถ้ ือหุน้ ได้โปรดเข้าร่ วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าวโดยพร้อมเพรี ยงกัน

ขอแสดงความนับถือ
..................................... ประธานกรรมการ
( นายไกรสร จันศิริ )

