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ข้อบังคับบริษัท
(เฉพำะส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรประชุมผู้ถือหุ้น)
หมวดที่ 5
คณะกรรมกำร
ให้มีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่น
ที่อยู่ในราชอาณาจักร
ให้ทปี่ ระชุมผู้ถือหุ้นเลือกตัง้ กรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึง่
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยูท่ ั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็
ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่จะพึง
มีหรือจะพึงเลือกตั้งในครัง้ นั้น ในกรณีทบี่ ุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกิน
จานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
ในการประชุมสามัญประจาปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตาแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจานวนกรรมการที่จะแบ่งให้
ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3
กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษทั นั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก
ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยูใ่ นตาแหน่งนานที่สุดนัน้ เป็นผู้ออกจากตาแหน่ง
นอกจากการพ้นตาแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจากัด
(4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก ตามข้อ 21
(5) ศาลมีคาสั่งให้ออก
กรรมการคนใดจะลาออกจากตาแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันทีใ่ บลาออกไปถึงบริษทั
ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ
ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจากัด
เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุม
คณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว
จะอยู่ในตาแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยูข่ องกรรมการที่ตนแทน
มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนกรรมการที่ยัง
เหลืออยู่
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่าสามในสี่ของจานวนผู้ถือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จานวนหุน้ ที่ถือโดยผู้ถือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
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หมวดที่ 6
กำรประชุมผูถ้ ือหุ้น
คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจาปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปี
บัญชีของบริษทั การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ
ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทาเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการ
ประชุม และเรื่องทีจ่ ะเสนอต่อทีป่ ระชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเรื่อง
ทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือ
หุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม
และโฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์
ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน
ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถอื หุ้นและผูร้ ับมอบฉันทะจากผู้ถอื หุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผู้ถือหุ้นทัง้ หมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่าย
ได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ทั้งนี้ หุ้นทีบ่ ริษทั เป็นเจ้าของหุ้นเองนั้น ไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น
มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ในการลงคะแนนเสียงให้นับผู้ถือหุน้ ทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง่ หุ้นต่อหนึ่งเสียง และ
ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงต่อไปนี้
(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน
ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิม่ ขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทั ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สาคัญแก่บุคคลอืน่
(ข) การซื้อ หรือรับโอนกิจการของบริษัทอืน่ หรือบริษทั เอกชนมาเป็นของบริษัท
(ค) การทา แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สาคัญ การ
มอบหมายให้บคุ คลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษทั หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะ
แบ่งกาไรขาดทุนกัน
กิจการอันที่ประชุมสามัญประจาปีพึงกระทามีดงั นี้
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการ ถึงกิจการของบริษัทที่ได้จัดการไปในรอบปีที่ผ่านมา
(2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล
(3) พิจารณาจัดสรรเงินกาไร
(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
(5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
(6) กิจการอื่นๆ
***************************************************************************************

2 | หน้า

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

สำเนำรำยงำนกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558
ของ
บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหำชน)
เวลาและสถานที่
ประชุมเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ อาคารสโมสรทหารบก ถนนวิภาวดี -รังสิต
กรุงเทพมหานคร
ประธานในที่ประชุม นายไกรสร จันศิริ ประธานกรรมการ
กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม
1. นายเชง นิรุตตินานนท์
ประธานคณะกรรมการบริหาร
2. นายธีรพงศ์ จันศิริ
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
3. นายชวน ตั้งจันสิริ
กรรมการบริหาร
4. นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ
กรรมการผู้จัดการ กลุ่มผลิตภัณฑ์กุ้ง
5. นายชาน ชู ชง
กรรมการบริหาร
6. นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
7. พล.ต.ต.ประชา อนุเคราะห์ดิลก กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
8. ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ประธานอนุกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน และประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
9. นายกีรติ อัสสกุล
กรรมการอิสระและอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม
1. นายทาเคฮิโกะ คาคิอูชิ
กรรมการ
2. นายราวินเดอร์ สิงห์ เกรเวล ซาบจิตต์ เอส กรรมการ
ผู้บริหารของบริษทั ทีเ่ ข้าร่วมประชุม
1. นายยอร์ก ไอรัล
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารด้านการเงินกลุ่มบริษัท
2. นายวาย ยัท ปาโก้ ลี
รองผู้จดั การทั่วไป ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และฝ่ายการลงทุนของบริษัท
3. นางสาวสุทธิภา วัชโรทยางกูร ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
ที่ปรึกษากฏหมายวายุและพาร์ทเนอร์
1. นายสมยศ สุธีรพรชัย
ที่ปรึกษากฏหมายวายุและพาร์ทเนอร์
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม นางปะราลี สุขะตุงคะ เลขานุการบริษัท
ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม เลขานุการบริษัทได้อธิบายวิธีการนับคะแนนเสียงจากที่ประชุมดังนี้
• ตามข้อบังคับของบริษทั ฯ ข้อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้นบั ผู้ถือหุน้ ทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง
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• ในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุน้ ที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียงเท่านัน้ โดยจะนาคะแนน
เสียงดังกล่าวหักออกจากจานวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงทีเ่ ห็นด้วยในระเบียบวาระ
นั้นๆ ทั้งนี้ก็เพื่อให้การประชุมดาเนินไปได้ภายในเวลาที่เหมาะสม
• ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ต้องการออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียง ให้ใช้ใบลงคะแนนทีบ่ ริษทั จัดให้ในการ
ลงคะแนน และโปรดแสดงตัวยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมใบลงคะแนนตามวาระที่กล่าวถึงนัน้ นอกจากนี้แล้ว ได้มีสถาบัน
การเงินและกองทุนต่างๆ ทีท่ าหน้าที่เป็นคัสโตเดียนได้จดั ส่งเอกสารมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ โดยทาการออกเสียง
ลงคะแนนมาล่วงหน้าแล้ว ซึ่งบริษัทจะนาผลดังกล่าวขึ้นบนจอสไสด์ในแต่ละวาระต่อไป
เริ่มประชุมเวลา 14.15 น.
นายไกรสร จันศิริ ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถอื หุ้นและแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบว่าในวันนี้มีผู้ถือหุ้นและผูร้ ับมอบ
ฉันทะมาร่วมประชุม 1,655 ราย นับจานวนหุ้นได้ 809,501,652 หุน้ หรือคิดเป็น 67.8569% ของจานวนหุ้นที่ชาระแล้ว ซึ่งไม่น้อย
กว่าหนึ่งในสามของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 34. และได้แจ้งให้ผู้ถือหุน้
ทราบว่าก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุน้ ซักถามในประเด็นทีเ่ กี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ โดยขอให้ผู้ถือหุน้
ที่ต้องการซักถามกรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น นอกจากนี้ ได้ขออาสาสมัคร
จากผู้ถือหุ้นในทีป่ ระชุมเพื่อเข้าสังเกตุการณ์การรวบรวมคะแนน ซึ่งได้แก่ คุณฐานียะ เตชะวิภู และคุณอมร โควานิชเจริญ
หลังจากนั้นประธานฯ ได้ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
วำระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2557
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ อาคารสโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร สาหรับรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจาปี 2557 ได้แนบไว้ในหนังสือเชิญประชุมในหน้า 4 ถึง
หน้า 16
จากนั้นประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้
คุณเจนจิรา สมบัตเิ จริญวงศ์ แจ้งว่าไม่มีข้อท้วงติงใดๆ สาหรับรายงานการประชุมดังกล่าว แต่อยากขอเรียนเสนอดังนี้
1. อยากให้บริษัทนาเอาคาชมของผูถ้ ือหุ้นที่กล่าวชื่นชมบริษทั และผูบ้ ริหารในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2557 นัน้
บันทึกในการประชุมด้วยว่า “ในระหว่างนี้คุณกาพลได้กล่าวขอบคุณท่านผูบ้ ริหาร…..” เพราะเห็นว่าเป็นความรู้สึกดีๆ ที่อยากให้
เปิดเผยและส่งต่อให้กับผู้ถือหุน้ อืน่ ๆ ได้เห็นกันถ้วนหน้า
2. ขอให้เพิ่มขนาดของตัวอักษรในรายงานการประชุม เนื่องจากขนาดที่เป็นอยู่ในปัจจุบันค่อนข้างเล็กและอ่านยาก
3. ขอขอบคุณสาหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับแจกเป็นของชารวยทีผ่ ่านมา แต่ก็พบว่าที่กระปอองผลิตภัณฑ์มีปาายกระดาษเล็กๆ ติดไว้ว่า
“อร่อยมาก” ในขณะที่เมื่อได้รบั ประทานแล้วพบว่าผัดกะเพราทูนา่ มีน้ามันเยอะมากจนดูเยิ้ม และสีสันดูไม่น่าทานเท่าทีค่ วร หาก
ลดน้ามันลงได้เท่ากับลดต้นทุนลงได้อีก รวมถึงแพนงทูน่าก็ขาดรสชาติกลมกล่อม หากปรับอีกนิดก็คงจะดีขึ้น จึงไม่แน่ใจว่า
ผู้บริโภคโดยทั่วไปรวมถึงในต่างประเทศพึงพอใจหรือไม่อย่างไร ในขณะที่ผลิตภัณฑ์บางตัว เช่น แกงเขียวหวานทูน่า มีรสชาติที่ดี
ใช้ได้เลย และเห็นว่าทางบริษทั มีทีมวิจัยอยู่ทั่วโลก สิ่งที่บริษัททานั้นคือการวิจัยเรื่องการปรับปรุงรสชาติและบรรจุภัณฑ์ อย่างไรก็
ตามก็รู้สึกดีใจที่ได้เรียนเสนอสิ่งที่ต้องการและเห็นว่าเป็นประโยชน์ ได้ถูกสื่อสารให้กับผู้บริหารโดยตรง
คุณไกรสร จันศิริ ขอขอบคุณผู้ถอื หุ้นทีใ่ ห้ข้อเสนอแนะ และแจ้งว่าจะรับข้อเสนอทั้งหมดไปพิจารณาและแก้ไขต่อไป
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จากนั้นประธานฯ ขอให้ทปี่ ระชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2557 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้
เห็นด้วย

809,462,770 เสียง

ร้อยละ 100.00

ไม่เห็นด้วย

- เสียง

-

งดออกเสียง

22,906 เสียง

-

รวม

809,485,676 เสียง

ร้อยละ 100.00

วำระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษทั ฯ จากเดิมมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
เป็นมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท
ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการเพิ่มสภาพคล่องให้กับหุ้นของบริษทั จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นทีต่ ราไว้ (par value) ของบริษัท จากเดิมมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.25
บาท ซึ่งจะทาให้จานวนหุ้นสามัญของบริษทั เพิ่มขึน้ จานวน 3,578,861,622 หุ้น จากเดิมจานวน 1,192,953,874 หุ้น เป็นจานวน
4,771,815,496 หุน้ และจะส่งผลให้จานวนหุ้นสามัญทีผ่ ู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่มีจานวนเพิ่มขึ้น โดยการแตกหุ้นสามัญจานวน 1
หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้เป็นหุน้ สามัญจานวน 4 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ทัง้ นี้ จานวนทุนจดทะเบียนและทุน
ที่ออกและเรียกชาระแล้วของบริษัทจะยังคงเท่าเดิม คือ 1,202,000,000.00 บาท และ 1,192,953,874.00 บาท ตามลาดับ และ
สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมจะไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ในครั้งนี้แต่อย่างใด
จากนั้นประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถอื หุ้นซักถามดังนี้
คุณสมคิด วงศ์ภากร สอบถามว่า จากที่ผู้บริหารกล่าวว่าเพื่อการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นก็เพื่อเพิ่มสภาพคล่องนั้น มีข้อ
สงสัยว่าเหตุใดบริษัทไม่เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ ให้เป็น 0.10 บาทต่อหุ้น เหมือนเช่นบริษัทอื่นๆ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ
คุณธีรพงศ์ จันศิริ ชี้แจงว่า เป็นเพราะบริษทั ไม่ต้องการให้ระดับราคาหุ้นของบริษัท อยูใ่ นระดับราคาที่ต่าเกินไป โดยมองว่าการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นจาก 1 บาท เป็น 0.25 บาทต่อหุน้ ทาให้ระดับราคาหุ้นอยูท่ ี่หนุ้ ละ 20 กว่าบาท ซึ่ง น่าจะดีกว่าในกรณีที่
เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นแล้วทาให้ระดับราคาหุ้นต่ากว่า 10 บาท
คุณสมคิด วงศ์ภากร สอบถามเพิ่มเติมว่า ราคาหุ้นของบริษทั ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการดาเนินงานหรือความสามารถในการ
บริหารหรือไม่ อย่างไร เช่น ราคาน้ามันที่มีการเปลี่ยนแปลงในวันนี้ จะมีผลดีผลเสียต่อบริษัทอย่างไร หรือจากการที่ประเทศ
รัสเซียประสบปัญหา บริษทั จะมีโอกาสมากขึ้นเท่าใด สิ่งต่างๆ เหล่านี้น่าจะเป็นส่วนผลักดันต่อราคาหุ้นที่เพิ่มขึน้ มากกว่าใช่
หรือไม่
คุณธีรพงศ์ จันศิริ ชี้แจงว่า บริษทั มองว่าราคาหุ้นของบริษทั ขึน้ อยู่กับผลกาไรของบริษทั เป็นตัวสาคัญ ส่วนราคาน้ามัน
หรือตลาดของประเทศอื่นใด ก็เป็นปัจจัยแวดล้อมทีบ่ ริษัทต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องอยู่แล้ว
คุณสถาพร ผังนิรันดร์ สอบถามว่า เห็นด้วยกับวาระการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น แต่ก็มีข้อสงสัยถึงความจาเป็นในการเรียก
ประชุมผู้ถือหุน้ โดยเร่งด่วนเพื่ออนุมัติในวาระนี้ เพราะทาให้เกิดค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ในขณะที่อีกเพียง 4 เดือนก็ต้องมีการ
เรียกประชุมใหญ่สามัญประจาปีอยู่แล้ว และประเด็นที่ 2 คือ พฤติกรรมของนักลงทุนบางคนทีท่ าการแตกหุ้นเพื่อให้ได้เศษหุ้น
เพื่อวัตถุประสงค์อนื่ ๆ ซึ่งมองว่าเป็นภาระให้กับบริษัทจดทะเบียนนั้น ไม่ทราบว่าบริษัทมีมาตรการในการปกปาองผลประโยชน์
ของนักลงทุนอื่นๆ อย่างไร เช่น บริษทั จดทะเบียนให้ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะมา โดย
การออกค่าอากรแสตมป์ให้แทน แม้ว่าจะเป็นจานวนเงินไม่มากนัก แต่ก็เกิดความไม่เท่าเทียมกันต่อผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ ที่ไม่ต้องรับ
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มอบฉันทะมาเข้าประชุม รวมถึงการจัดเตรียมเรื่องอาหารและของชาร่วยต่างๆ ก็เป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันตามหลัก
ธรรมาภิบาล จึงไม่ทราบว่าฝ่ายจัดการมีมาตรการดาเนินการอย่างไร หรือจะปล่อยให้เป็นเช่นนีต้ ่อไป
คุณธีรพงศ์ จันศิริ ชี้แจงในประเด็นแรกว่า เป็นเพราะบริษทั ให้ความสาคัญกับเวลาในการทางานเป็นสาคัญ ดังนัน้ เห็นว่า
อะไรก็ตามที่สามารถดาเนินการให้แล้วเสร็จได้ก็อยากจะรีบดาเนินการ แม้ว่าจะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึน้ แต่ก็พิจารณาแล้วว่ายังอยู่ใน
เกณฑ์ที่สามารถยอมรับได้ ประเด็นที่สอง ในเรื่องการปกปาองผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นให้เท่าเทียมกัน ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณ
ท่านผู้ถือหุน้ ทีใ่ ห้ข้อเสนอแนะเหล่านี้ เพื่อฝ่ายจัดการจะนาไปพิจารณาหาแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเหมาะสมต่อไป และหาก
บริษทั ออกมาตรการใดๆ ออกมา ก็ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นช่วยสนับสนุนทางคณะกรรมการด้วยครับ
คุณวีระ ไชยมโนวงศ์ สอบถามเกี่ยวกับเหตุผลของการขอเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ และเหตุใดไม่ขอเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น
จาก 1 บาทให้เป็น 0.10 บาทต่อหุน้ แทนทีจ่ ะเป็น 0.25 บาทต่อหุ้น ตามวาระที่ขอพิจารณา
คุณธีรพงศ์ จันศิริ ชี้แจงสาหรับเหตุผลของการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นว่า นอกจากจะเป็นการเพิ่มสภาพคล่องให้กับหุ้นของบริษทั
แล้ว ยังต้องการให้มีการเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยให้มากขึ้น เนื่องจากสัดส่วนการลงทุนของผู้ถือหุน้ รายย่อยยัง
อยู่ในระดับทีต่ ่ากว่า 5% ในขณะที่มีการถือหุ้นโดยกองทุนทั้งในและต่างประเทศมากกว่า 30% ขึน้ ไป จึงเป็นจุดประสงค์หลักที่
อยากให้นักลงทุนรายย่อยได้เข้ามาลงทุนในบริษัทให้มากขึ้น สาหรับคาถามข้อสองได้ตอบแล้วก่อนหน้านี้
คุณอนุ ว่องสารกิจ สอบถามว่า บริษัทมีการคาดการณ์การเจริญเติบโตของกาไรสุทธิต่อหุน้ ของบริษทั ต่อไปอย่างไร หาก
นักลงทุนไม่ทราบข้อมูลเรื่องการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นมาก่อน อาจเกิดความตกใจกับกาไรต่อหุน้ ที่ลดลงได้ รวมถึงเงินปันผลที่
ได้รับ นักลงทุนต้องซื้อหุน้ ให้มากขึ้นเพื่อให้ได้เงินปันผลเท่าเดิมใช่หรือไม่
คุณธีรพงศ์ จันศิริ ชี้แจงว่า ในเรื่องของกาไรต่อหุน้ ไม่ได้ลดลงแต่อย่างไร และเห็นว่าเป็นหน้าทีข่ องนักลงทุนที่ต้องศึกษา
ข้อมูลก่อนการเข้าลงทุน บริษัทจึงไม่ได้มองว่าการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นดังกล่าวเป็นเรื่องน่าห่วงแต่อย่างไร เพียงแค่หากเดิมผู้ถือ
หุ้นมีหนุ้ 1 หุ้น ก็จะกลายเป็น 4 หุ้น หรือเดิมเคยซื้อหุ้นของบริษทั 100 หุ้น ในราคาหนึง่ ก็จะต้องซื้อหุ้นจานวน 400 หุ้น ในราคา
เดิมทีห่ ารสี่ ดังนั้นการใช้เงินยังเป็นจานวนเท่าเดิม การได้รบั เงินปันผลทีเ่ ป็นมูลค่าเงินรวมก็ยังคงเท่าเดิม
คุณธนประเสริฐ ภมรไพโรจน์ อยากทราบว่าที่กล่าวว่าสัดส่วนที่กองทุนในต่างประเทศถือหุน้ ในบริษัทนั้นมีมากกว่า
30% พอจะระบุได้หรือไม่ว่ามากกว่า 30% หรือเป็น 40% และที่วา่ ผู้ถือหุ้นรายย่อยถือในสัดส่วนเพียง 5% เป็นเพราะเหตุผลอะไร
หรือไม่
คุณธีรพงศ์ จันศิริ ชี้แจงว่า สาหรับสัดส่วนการลงทุนของกองทุนที่กล่าวถึงนั้นเป็นทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ
ส่วนที่จะมีตัวเลขที่ชัดเจนคงต้องสอบถามจากนายทะเบียนของบริษัท คือ บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อีกครัง้
หนึ่ง สาหรับในเรื่องสัดส่วนการลงทุนของผู้ถือหุ้นรายย่อยนั้น บริษัทก็พยายามวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวอยู่ และพยายามเพิ่ม
สัดส่วนให้มากขึ้น
คุณกาพล อัศวศิริลาภ สอบถามเกี่ยวกับ การเข้าซื้อกิจการของบัมเบิ้ลบี ทางบริษทั มีนโยบายในการปาองกันความเสี่ยงใน
การนาเงินไปซื้อกิจการนี้อย่างไร เนื่องจากมีความผันผวนเรื่องค่าเงินในช่วงนี้
คุณธีรพงศ์ จันศิริ ชี้แจงว่า บริษทั มีการติดตามเรื่องค่าเงิน และมีมาตรการในการปาองกันความเสี่ยงในเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนไว้
อย่างดี จึงอยากให้ผู้ถือหุน้ สบายใจได้ นอกจากนี้ก็ขอเรียนให้ทราบว่า การเข้าซื้อกิจการดังกล่าวคาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงครึง่ ปี
หลังของปี 2558 ดังนัน้ บริษัทยังไม่ได้จ่ายเงินออกไปในช่วงนี้
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คุณกาพล อัศวศิริลาภ สอบถามต่อเกี่ยวกับบริษัทที่ทาโครงการเพาะฟาร์มไข่มุก ที่ลงข่าวในหนังสือพิมพ์ ว่าโครงการนี้
เป็นไลน์ใหม่ของทียเู อฟ ใช่หรือไม่
คุณไกรสร จันศิริ ชี้แจงว่า บริษทั ดังกล่าวเป็นบริษัทส่วนตัว ไม่ได้เกี่ยวกับบริษัท ทียเู อฟ แต่อย่างไร โดยเป็นโครงการ
ฟาร์มเลี้ยงมุก ชื่อว่าบริษัท ไทยยูเนี่ยน ไฮเทค จากัด
คุณกาพล อัศวศิริลาภ สอบถามว่า จากที่คุณธีรพงศ์กล่าวเรื่องการเข้าซื้อกิจการต่างๆ นั้น ไม่ทราบว่าบริษัทมีกระแสเงิน
สดเหลือเพียงพอหรือไม่ และบริษัทได้มองหาโอกาสและคาดว่าจะได้ประโยชน์จากวิกฤตรัสเซียหรือไม่
คุณธีรพงศ์ จันศิริ ชี้แจงว่า เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่าการเข้าซื้อกิจการบัมเบิ้ลบี เป็นดีลที่ใหญ่มาก มีมูลค่าสูงสุดเท่าทีเ่ คย
ลงทุนมา ดังนั้นหลังจากนี้ไปอย่างน้อยอีก 12 เดือน บริษัทจะให้ความสาคัญกับการบริหารจัดการบริษัทที่เราเข้าไปลงทุนก่อน คง
ยังไม่ไปมองโอกาสอื่นในเวลาอันใกล้ๆ นี้ ส่วนตลาดรัสเซีย เป็นตลาดที่ต้องติดตามดู เพราะปัจจัยสาคัญของตลาดนี้ คือ
ความสามารถในการชาระเงิน ทาให้บริษัทยังไม่ได้เข้าไปในตลาดนี้มากนัก
คุณกาพล อัศวศิริลาภ สอบถามเพิ่มเติมว่า บริษัทคาดว่าจะมีอัตราการเติบโตภายใน 3 ปี และ 5 ปี อย่างไร
คุณธีรพงศ์ จันศิริ ชี้แจงว่า บริษทั มีเปาาหมายที่วางไว้แล้วว่าจะมียอดขาย 8,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ภายในปี 2563 นี้
คุณไพศาล วุฒิบัญชร สอบถามเกี่ยวกับ แหล่งเงินทุนทีจ่ ะใช้ในการเข้าซื้อกิจการบัมเบิ้ลบี และไม่ทราบว่าบริษทั มีความ
กังวลเรื่องการกีดกันทางการค้าจะมีผลต่อธุรกิจด้านใดของทียเู อฟหรือไม่
และการลงทุนในบัมเบิ้ลบีจะมีผลต่อกฏหมายการ
ครอบงากิจการหรือไม่อย่างไร
คุณธีรพงศ์ จันศิริ ชี้แจงว่า บริษทั มีการใช้ BIZ loan 100% ที่เป็นเงินเหรียญสหรัฐ ในการเข้าซื้อกิจการ จากธนาคารใน
ประเทศไทยจานวน 2 แห่ง ส่วนเรื่องการครอบงากิจการนัน้ จะเห็นว่าการเข้าซื้อกิจการบัมเบิ้ลบีจะสาเร็จได้ต้องได้รบั อนุมัตใิ น
เรื่อง ANTI TRUST จึงเป็นที่มาที่ว่าการปิดดีลนี้ ต้องอยู่ภายในครึ่งปีหลังของปี 2558 เพราะต้องมีขบวนการในการดาเนินการเรื่อง
นี้ และสาหรับการกีดกันทางการค้า มีผลต่อการส่งออกอาหารแช่เยือกแข็งจากประเทศไทยเป็นหลัก แต่บริษัทก็ต้องพยายามหา
ตลาดอื่นๆ มารองรับต่อไป จึงไม่น่าเป็นข้อกังวลอย่างไร
คุณวีระ ไชยมโนวงศ์ ขอชื่นชมและภูมิใจกับบริษทั ทียเู อฟ ในฐานะที่เป็นบริษทั ทูน่าที่ใหญ่ที่สุดในโลก อย่างไรก็ตาม
สาหรับการเข้าลงทุนต่างๆ อาจทาให้อัตราหนี้สินต่อทุนเพิ่มสูงขึน้ ดังนั้นจึงไม่มั่นใจว่า เปาาหมายของบริษทั ที่ 8,000 ล้านเหรียญ
สหรัฐ เมื่อเทียบกับปัจจุบันที่บริษัทก็มีความยิ่งใหญ่ในระดับโลกอยู่แล้ว แต่อาจจะต้องมีความเสี่ยงจากการลงทุนในทีห่ ่างไกลนั้น
เพราะมีความเป็นห่วงว่าบริษัทใหญ่ๆ ในระดับโลกก็ยังมีโอกาสพลาดได้ เพราะการก่อหนี้ที่เพิ่มขึน้
คุณธีรพงศ์ จันศิริ ชี้แจงว่า สาหรับเปาาหมาย 8,000 ล้านเหรียญสหรัฐนั้นเป็นเปาาหมายในอีก 5 ข้างหน้า ซึ่งหากเฉลี่ยออก
มาแล้วก็มีอัตราการเติบโตเพียงปีละ 15% เท่านั้น ซึ่งไม่ใช่ตัวเลขที่มากมายอะไร อีกทั้ง การลงทุนครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกของบริษทั
บริษทั มีความคุน้ เคยกับการบริหารงานในต่างประเทศมามากกว่า 17 ปี จึงไม่น่าห่วงมากนัก รวมถึงบริษทั ได้ให้ความสาคัญกับ
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนมาโดยตลอด ด้วยความมีวินัยในการบริหารจัดการด้านการเงินทีผ่ ่านมา จึงอยากให้ผู้ถือหุ้นสบายใจได้ว่า
บริษทั จะบริหารงานด้วยความระมัดระวังและคานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และมีการบริหารความเสี่ยงต่างๆ อย่างรัดกุมและ
เหมาะสม
คุณอนุ ว่องสารกิจ สอบถามเกีย่ วกับราคาวัตถุดิบปลาทูน่าในปัจจุบันเป็นอย่างไรบ้าง ในขณะทีร่ าคาน้ามันก็ลดต่าลง
อาจทาให้ราคาต้นทุนของปลาทูนา่ ลดต่าลง และบริษทั มีกาไรมากขึ้น นอกจากนี้ ขอสอบถามว่าบริษัทมีแผนในการเพิ่มทุนหรือ
ออกหุ้นกู้หรือไม่
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คุณธีรพงศ์ จันศิริ ราคาวัตถุดิบปลาทูน่าในปัจจุบันยังคงอยูใ่ นระดับที่ต่าคือ 1,200 เหรียญสหรัฐต่อตัน ซึ่งก็ถือว่าอยู่ใน
ระดับราคาที่ต่า และสาหรับคาถามเกี่ยวกับการเพิ่มทุนหรือการออกหุ้นกู้ใดๆ ยังไม่สามารถตอบได้ในวันนี้ เพราะบริษัทคงต้องดู
ตามความเหมาะสมต่อไปในอนาคต
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ จากเดิมมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้น
ละ 1 บาท เป็นมูลค่าหุ้นทีต่ ราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้
เห็นด้วย

809,456,746 เสียง

ร้อยละ 100.00

ไม่เห็นด้วย

- เสียง

-

งดออกเสียง

44,906 เสียง

-

รวม

809,501,652 เสียง

ร้อยละ 100.00

วำระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงมูลค่าที่ตราไว้
ของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ และข้ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
ประธานฯ ได้เสนอต่อทีป่ ระชุมเพื่อพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจด
ทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ โดยแก้ไขใหม่เป็นดังนี้
ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจานวน 1,202,000,000 บาท (หนึง่ พันสองร้อยสองล้านบาท)
แบ่งออกเป็น
4,808,000,000 หุ้น (สี่พันแปดร้อยแปดล้านหุน้ )
มูลค่าหุ้นละ
0.25 บาท (ยี่สิบห้าสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น
หุ้นสามัญ
4,808,000,000 หุ้น (สี่พันแปดร้อยแปดล้านหุน้ )
หุ้นบุริมสิทธิ
ไม่มี
หุ้น (---)
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุน้ สามัญของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย

809,501,646 เสียง

ไม่เห็นด้วย

- เสียง

งดออกเสียง

6 เสียง

รวม

809,501,652 เสียง

ร้อยละ 100.00
ร้อยละ 0.00
ร้อยละ 100.00

วำระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมอีก จึงขอปิดการประชุม
ปิดประชุมเวลา 15.00 น.
......................................................
( นายไกรสร จันศิริ )
ประธานในที่ประชุม
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สำเนำงบกำรเงินสำหรับปีบญ
ั ชีสนิ้ สุด วันที่ 31 ธันวำคม 2557 (ฉบับย่อ)
รำยงำนของผูส้ อบบัญชีรับอนุญำต
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย ซึ่งประกอบด้วย งบ
แสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 งบกาไรขาดทุนรวม งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุน้ รวมและงบกระแสเงินสดรวม สาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สาคัญและ
หมายเหตุเรื่องอืน่ ๆ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จากัด (มหาชน) ด้วย
เช่นกัน
ควำมรับผิดชอบของผู้บริหำรต่องบกำรเงิน
ผู้บริหารเป็นผู้รบั ผิดชอบในการจัดทาและการนาเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินและรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผบู้ ริหารพิจารณาว่าจาเป็นเพื่อให้สามารถจัดทางบการเงินที่ปราศจากการแสดง
ข้อมูลทีข่ ัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ควำมรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกาหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบตั ิตามข้อกาหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัตงิ าน
ตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลทีข่ ัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญ
หรือไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจานวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลใน
งบการเงิน วิธีการตรวจสอบทีเ่ ลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินจิ ของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่
ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว
ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาและการนาเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อ
ออกแบบวิธีการตรวจสอบทีเ่ หมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการ
ควบคุมภายในของกิจการ
การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผบู้ ริหารใช้และความ
สมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จดั ทาขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการนาเสนองบการเงินโดยรวม
ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ควำมเห็น
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ผลการดาเนินงานและกระแสเงินสดสาหรับปี
สิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟร
เซ่น โปรดักส์ จากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

โสภณ เพิ่มศิริวัลลภ
ผู้สอบบัญชีรบั อนุญาต เลขทะเบียน 3182
บริษทั สานักงาน อีวาย จากัด
กรุงเทพฯ: 27 กุมภาพันธ์ 2558
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งบกำไรขำดทุน
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
(หน่วย: บาท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2557
2556

งบกำรเงินรวม
รายได้
รายได้จากการขาย
รายได้อื่น
- เงินปันผลรับ
- ดอกเบี้ยรับ
- กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
- อื่นๆ
รวมรายได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
รวมค่าใช้จ่าย
กาไรก่อนส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
กาไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไรสาหรับปี
กำรแบ่งปันกำไร
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริษัทย่อย
กำไรต่อหุ้น
กาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กาไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
กาไรต่อหุ้นปรับลด
กาไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

2557

2556

121,402,355,983

112,812,594,229

21,120,430,731

23,457,148,276

66,000
158,984,967
283,681,557
885,703,678
1,328,436,202
122,730,792,185

5,904,000
14,704,705
51,774,083
1,392,317,105
1,464,699,893
114,277,294,122

1,425,091,068
1,154,634,703
467,895,880
3,047,621,651
24,168,052,382

835,437,467
1,026,379,407
100,291,708
554,120,471
2,516,229,053
25,973,377,329

102,381,913,425
5,995,761,423
6,035,104,026
114,412,778,874

98,590,391,272
5,060,281,049
5,173,919,602
108,824,591,923

18,906,905,243
654,278,224
1,143,381,720
20,704,565,187

21,562,120,190
692,676,898
857,433,919
23,112,231,007

8,318,013,311
162,408,003
8,480,421,314
(1,673,261,199)
6,807,160,115
(1,039,750,579)
5,767,409,536

5,452,702,199
175,795,934
5,628,498,133
(1,654,909,119)
3,973,589,014
(494,616,168)
3,478,972,846

3,463,487,195
3,463,487,195
(929,438,168)
2,534,049,027
(80,008,549)
2,454,040,478

2,861,146,322
2,861,146,322
(855,088,580)
2,006,057,742
(205,929,525)
1,800,128,217

5,091,579,693
675,829,843
5,767,409,536

2,852,828,488
626,144,358
3,478,972,846

2,454,040,478

1,800,128,217

(ปรับปรุงใหม่)

(ปรับปรุงใหม่)

1.099

0.622

0.530

0.392

1.084

0.619

0.530

0.392

ท่ำนผู้ถือหุ้นหรือผู้ที่สนใจจะพิจำรณำงบกำรเงินฉบับเต็ม สำมำรถดูได้จำกรำยงำนประจำปี 2557 หรือดำวน์โหลดจำกเว็บไซต์
บริษัท (www.thaiuniongroup.com) หรือเว็บไซต์ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th)
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รำยละเอียดและประวัตบิ ุคคลที่คณะกรรมกำรเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุน้ เพื่อพิจำรณำเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
กรรมกำรบริษัท
ชื่อ
ตาแหน่ง
สัญชาติ
อายุ
การศึกษา

:
:
:
:
:

นำยไกรสร จันศิริ
ประธานกรรมการ
ไทย
80 ปี
ปริญญาปรัชญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยแม่ฟาาหลวง
วันเดือนปีทเี่ ริ่มเป็นกรรมการ : 17 มีนาคม 2531
จานวนปีที่เป็นกรรมการ TUF : 27 ปี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการด้วยกัน
: บิดานายธีรพงศ์ จันศิริ
จานวนหุน้ ที่ถือ
: 471,134,720 หุ้น* คิดเป็นร้อยละ 9.87 ของทุนชาระแล้ว
กรรมการ 294,804,288 หุ้น คู่สมรส 176,330,432 หุ้น บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -0- หุ้น
ที่อยู่
: 2999 ถนนริมทางรถไฟสายปากน้า แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
ตาแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษทั จดทะเบียน : ไม่มี
ตาแหน่งงานอืน่ ที่ไม่ใช่บริษทั จดทะเบียน
: ประธานกรรมการ บริษทั หลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ บริษทั ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จากัด
ประธานกรรมการ บริษทั รวมไทยอาหารทะเล จากัด
กรรมการบริหาร บริษทั สงขลาแคนนิ่ง จากัด (มหาชน)
กรรมการบริหาร บริษทั ไทยยูเนีย่ น กราฟฟิกส์ จากัด
กรรมการ บริษัท ไทร-ยูเนี่ยน ซีฟูาดส์ จากัด
กรรมการ บริษัท ไทร-ยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จากัด
กรรมการ บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จากัด
กรรมการ บริษัท ไทยยูเนี่ยน ซีฟูาด จากัด
ตาแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี
หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษทั
- The Role of Chairman Program (RCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 15/2550
- หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 12 (มีนาคม – กรกฏาคม 2554)
จานวนครัง้ ที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ปี 2557 เท่ากับ 8 ครั้งจาก 8 ครั้ง (100%)
ชื่อ
ตาแหน่ง
สัญชาติ
อายุ
การศึกษา

:
:
:
:
:

นำยฤทธิรงค์ บุญมีโชติ
กรรมการบริหาร และประธานกรรมการบริหาร ธุรกิจกุ้ง (Global)
ไทย
53 ปี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
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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

วันเดือนปีทเี่ ริ่มเป็นกรรมการ
จานวนปีที่เป็นกรรมการ TUF
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการด้วยกัน
จานวนหุน้ ที่ถือ

: 5 มกราคม 2541
: 17 ปี

ชื่อ
ตาแหน่ง
สัญชาติ
อายุ
การศึกษา

:
:
:
:
:

ทะเบียนเลขที่ 0107537000891

: ไม่มี
: 63,442,980 หุ้น* คิดเป็นร้อยละ 1.33 ของทุนชาระแล้ว
กรรมการ 63,442,980 หุ้น คู่สมรส -0- หุ้น บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -0- หุ้น
ที่อยู่
: 100/3 ซอยอารีย์สัมพันธ์ 2 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
ตาแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษทั จดทะเบียน : ไม่มี
ตาแหน่งงานอืน่ ที่ไม่ใช่บริษทั จดทะเบียน
: ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จากัด
ประธานกรรมการบริหาร บริษทั ไทยยูเนี่ยน แฮชเชอรี่ จากัด
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน ซีฟูาด จากัด
ตาแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี
หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษทั
- TLCA Executive Development Program รุ่นที่ 2 ปี 2552 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Director Accreditation Program (DAP) ครั้งที่ 84/2553 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
จานวนครัง้ ที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ปี 2557 เท่ากับ 8 ครั้งจาก 8 ครั้ง (100%)
นำยกีรติ อัสสกุล
กรรมการอิสระ ประธานคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
ไทย
57 ปี
Chemical Engineering Ontario / Queen’s University
Chemical Engineering / University of Southern California
วันเดือนปีทเี่ ริ่มเป็นกรรมการ : 22 มีนาคม 2553
จานวนปีที่เป็นกรรมการ TUF : 5 ปี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการด้วยกัน
: ไม่มี
จานวนหุน้ ที่ถือ
: 73,248 หุ้น* คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของทุนชาระแล้ว
กรรมการ -0- หุ้น คู่สมรส 73,248 หุ้น บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -0- หุ้น
ที่อยู่
: 45/6 ซอยอรรคพัฒน์ ถนนสุขุมวิท 49 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
ตาแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษทั จดทะเบียน : ประธานกรรมการ บมจ.โอเชี่ยน กลาส
ตาแหน่งงานอืน่ ที่ไม่ใช่บริษทั จดทะเบียน
: ประธานกรรมการ บจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต
ประวัติการทางาน
: ปี 2527 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต
ปี 2536 - ปัจจุบนั ประธานคณะกรรมการ บมจ.โอเชี่ยน กลาส
ตาแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี
หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษทั
- Role of the Compensation Committee Program (RCC) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) ครั้งที่ 5/2550
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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
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ทะเบียนเลขที่ 0107537000891

- Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 27/2546
จานวนครัง้ ที่เข้าประชุมในปี 2557 : ประชุมคณะกรรมการ ปี 2557 เท่ากับ 6 ครั้งจาก 8 ครั้ง (75%)
ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/4 ครั้ง คิดเป็น 50% ของการประชุม
ชื่อ
ตาแหน่ง
สัญชาติ
อายุ
การศึกษา
วันเดือนปีทเี่ ริ่มเป็นกรรมการ
จานวนปีที่เป็นกรรมการ TUF
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการด้วยกัน
จานวนหุน้ ที่ถือ
ที่อยู่

:
:
:
:
:
:
:

นำยรำวินเดอร์ สิงห์ เกรวำล ซำบจิตต์ เอส
กรรมการ
มาเลเซีย
46 ปี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนิวเซ้าท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย
15 พฤศจิกายน 2553
4 ปี

: ไม่มี
: - หุน้ * คิดเป็นร้อยละ - ของทุนชาระแล้ว
: 979/12 ชั้นเอ็ม อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร
ตาแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษทั จดทะเบียน : ไม่มี
ตาแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : กรรมการ Otto Marine Limited (สิงคโปร์)
กรรมการ Straits Resources Limited (ออสเตรเลีย)
กรรมการ โรงแรมแชงกรี-ลา (มาเลเซีย)
กรรมการ Wellard Holdings (ออสเตรเลีย)
กรรมการ Scomi Oilfield Limited (เบอร์มิวด้า)
กรรมการ บจ.เอ็มดับบลิวแบรนด์ส โฮลดิ้ง เอสเอเอส
ตาแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี
หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษทั :
- วุฒิบัตรผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (Certified Public Accounts, Australian Society)
จานวนครัง้ ที่เข้าประชุมในปี 2557 : ประชุมคณะกรรมการ ปี 2557 เท่ากับ 8 ครั้งจาก 8 ครั้ง (100%)

ชื่อ
ตาแหน่งที่เสนอ
สัญชาติ
อายุ
การศึกษา

:
:
:
:
:

ประวัติบุคคลที่เสนอให้เลือกตัง้ เป็นกรรมกำรเข้ำใหม่
นำยนำถ ลิ่วเจริญ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ไทย
56 ปี
Master of Science in Business Administration (MSBA) / University of Southern California, USA
Master of Business Administration (MBA) / University of Southern California, USA
Bachelor Degree of Engineering (Computer) / Chulalongkorn University
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ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการด้วยกัน
จานวนหุน้ ที่ถือ

: ไม่มี
: -0- หุ้น* คิดเป็นร้อยละ -- ของทุนชาระแล้ว
ผู้ถูกเสนอชื่อ -0- หุ้น คู่สมรส -0- หุ้น บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -0- หุ้น
ที่อยู่
: 489/1 ซอยจัดสรรเอื้อวัฒนสกุล แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ
ตาแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษทั จดทะเบียน : ไม่มี
ตาแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร / G-ABLE Group
กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร /
ตาแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี
หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษทั :
- หลักสูตร วตอ. รุ่น 12 ปี 2553 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตรการปาองกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน รุ่น 2547 (รปอ.) วิทยาลัยปาองกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน
หมำยเหตุ: *จานวนหุ้น TUF ที่ถือเป็นการถือหุน้ ณ 26 มกราคม 2558 และนับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนติ ิภาวะ
นิยำมและคุณสมบัติของกรรมกำรอิสระ
กรรมกำรอิสระ หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามแนวทางเดียวกันกับคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบตาม
ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง คุณสมบัติและขอบเขตการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและต้องสามารถ
ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกัน และไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนั้นยังต้องสามารถเข้า
ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้
กรรมการอิสระของบริษัทต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1) ถือหุ้นไม่เกิน 0.05% ของทุนจดทะเบียน ทั้งนีใ้ ห้นบั รวมหุน้ ที่ถือโดยผู้ทเี่ กี่ยวข้องด้วย
2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษทั
3) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการของบริษทั รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน และไม่ได้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจา ของบริษทั บริษัทในเครือ บริษัท
ร่วม หรือบริษทั ทีเ่ กี่ยวข้อง
4) ไม่เป็นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ
5) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญอันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถทาหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ
6) ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุน้ รายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่ง
เป็นผู้ทเี่ กี่ยวข้องกับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
ทั้งนี้ นิยามกรรมการอิสระดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดขี องบริษทั และมีความเข้มงวดกว่า
ข้อกาหนดคุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ใน
ส่วนของอัตราการถือครองหุ้นของบริษทั
วิธีกำรสรรหำกรรมกำร
บริษทั ดาเนินการสรรหากรรมการ โดยคณะอนุกรรมการสรรหาพิจารณาบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษทั มหาชนจากัดเข้าเป็นกรรมการ เฉพาะในกรณีที่มีกรรมการพ้นตาแหน่งตามวาระ หรือด้วย
สาเหตุอื่นในระหว่างปีเท่านั้น ซึ่งต้องเสนอต่อที่ประชุม ผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการใหม่อีกครัง้ และบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการ
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ดังกล่าวจะอยู่ในตาแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยูข่ องกรรมการที่ตนแทนเท่านั้น แต่เมื่อมีการประชุมสามัญประจาปีทุกครั้ง
ให้กรรมการออกจากตาแหน่ง 1 ใน 3 ตามวาระนั้น ให้ทปี่ ระชุมผูถ้ ือหุ้นเลือกตั้งกรรมการใหม่ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ดังต่อไปนี้
1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
2. ผูถ้ ือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมด ตามข้อ 1 เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้
แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่จะพึง
มีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
ทั้งนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนผู้ถือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนหุ้นทีถ่ ือโดยผู้ถือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยกรรมการและผู้บริหารของ
บริษทั ทั้งหมดต้องมีคุณสมบัตคิ รบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษทั มหาชนจากัด พ.ศ.2535 และตาม
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และ
การอนุญาต ฉบับลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2535
ในส่วนของกรรมการอิสระ บริษัทจะเลือกผูท้ รงคุณวุฒิและมิได้เป็นลูกจ้างหรือพนักงานที่ได้รบั เงินเดือน
จากบริษทั หรือบริษัทในเครือ ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานประจา และมีอิสระจากกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่
โดยถือหุ้นในบริษัทไม่เกิน 0.05% ของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด และสามารถดูแลผลประโยชน์ของกลุ่ม
ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้ ซึ่งจะเสนอให้ทปี่ ระชุมคณะกรรมการเป็นผูพ้ ิจารณาลงมติในการแต่งตั้ง และนาเสนอต่อที่
ประชุมผู้ถือหุน้
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รำยละเอียดกำรเข้ำร่วมประชุมของคณะกรรมกำรในปีที่ผ่ำนมำ
หน่วย: ครั้ง
รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

การประชุมคณะกรรมการ
มาประชุม
รับทราบก่อนการประชุมทาง
จานวนครัง้ /จานวนทัง้ หมด
สื่ออิเล็คโทรนิกส์

1. นายไกรสร

จันศิริ

8/8

-

2. นายเชง

นิรุตตินานนท์

7/8

1/8

3. นายชวน

ตั้งจันสิริ

8/8

-

4. นายธีรพงศ์

จันศิริ

8/8

-

5. นายฤทธิรงค์

บุญมีโชติ

8/8

-

6. นายทาเคฮิโกะ

คาคิอูชิ

1/8

7/8

7. นายราวินเดอร์

สิงห์ เกรเวล ซาบจิตต์ เอส

8/8

-

8. นายชาน

ชู ชง

8/8

-

9. นายศักดิ์

เกี่ยวการค้า *

7/8

1/8

10. พล.ต.ต.ประชา

อนุเคราะห์ดิลก * ลาออก 31/12/57

7/8

1/8

11. นายกิติ

ปิลันธนดิลก * ลาออก 30/09/57

5/5

-

12. ดร.ธรรมนูญ

อานันโทไทย *

7/8

1/8

13. นายกีรติ

อัสสกุล *

6/8

2/8

* กรรมการอิสระ
หมายเหตุ : นายทาเคฮิโกะ คาคิอชู ิ และนายราวินเดอร์ สิงห์ เกรเวล ซาบจิตต์ เอส เป็นกรรมการที่มไิ ด้มีถิ่นพานักในประเทศไทย
รำยละเอียดประกอบวำระที่ 7 กำรพิจำรณำแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี (เฉพาะบริษัท)
2554
2555
2556
2557
2558
อัตราค่าสอบบัญชีสาหรับงบการเงินประจาปี (บาท)
1,426,000.00 1,426,000.00 1,426,000.00 1,426,000.00 1,526,000.00
อัตราเพิ่มเมื่อเทียบกับปีก่อน
4.85%
---7.01%
อัตราค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส
765,000.00 765,000.00 765,000.00 765,000.00 845,000.00
อัตราเพิ่มเมื่อเทียบกับปีก่อน
4.79%
---10.46%
อัตราค่าตรวจสอบกรณีพิเศษตามประกาศที่ ป 4/2544
80,000.00
80,000.00
80,000.00
80,000.00
80,000.00
อัตราเพิ่มเมื่อเทียบกับปีก่อน
------
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รายละเอียดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สาหรับปี 2557
ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)
บริษทั และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่
- ผู้สอบบัญชีของบริษัทในรอบปีบญ
ั ชีที่ผ่านมามีจานวนเงินรวม -0- บาท
- สานักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการทีเ่ กี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสานักงานสอบบัญชีที่
ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจานวนเงินรวม 10,041,000 บาท
ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)
บริษทั และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ซึ่งได้แก่
- ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการสอบบัญชี ให้แก่สานักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่
เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสานักงานสอบบัญชีทผี่ ู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจานวนเงินรวม 0- บาท
- ค่าตรวจสอบกรณีพิเศษตามประกาศที่ ป 4/2544 ของสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ให้แก่
สานักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสานักงานสอบบัญชีที่
ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจานวนเงินรวม 800,000 บาท

จานวนปีที่ผู้สอบบัญชีได้รับแต่งตั้งจากบริษัท
บริษทั ได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สานักงานอีวาย จากัด ตั้งแต่ปี 2543 -2557
โดยมีรายละเอียดการสอบบัญชี ดังนี้
ปี 2543 – 2547 สอบบัญชีโดยนายโสภณ เพิ่มศิรวิ ัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3182
ปี 2548
สอบบัญชีโดยนางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3516
ปี 2549 – 2551 สอบบัญชีโดยนายโสภณ เพิ่มศิรวิ ัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3182
ปี 2552 – 2553 สอบบัญชีโดยนางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3516
ปี 2554 – 2557 สอบบัญชีโดยนายโสภณ เพิ่มศิรวิ ัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3182
ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีรบั อนุญำตตำมรำยชื่อข้ำงต้น ไม่มีควำมสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหำร/ผู้ถือ
หุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่ำว แต่อย่ำงใด
การเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย และบริษทั ร่วม
นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3182 หรือนางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขทะเบียน 3516 หรือนางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4521 หรือนางสาวรสพร เดช
อาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5659 หรือนางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5872
จากบริษทั สานักงานอีวาย จากัด เป็นผู้สอบบัญชีสาหรับปี 2558 ของบริษัทย่อย และบริษทั ร่วมของบริษทั ทุกแห่ง ยกเว้น บริษัท
ร่วมและบริษทั ย่อยที่มีสานักงานและดาเนินกิจการในต่างประเทศ

17 | หน้า

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

รำยละเอียดประกอบวำระที่ 9 กำรพิจำรณำเพิ่มวงเงินกำรออกและเสนอขำยหุ้นกูข้ องบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย
ตามข้อมูลประกอบการพิจารณาที่ได้ขออนุมัติการมอบอานาจให้ นายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร และ
นายยอร์ค ไอร์เล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เป็นผู้รับมอบอานาจ และมีอานาจดาเนินการแทนบริษทั โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
(1) กาหนด เปลี่ยนแปลง แก้ไข ยกเลิก ลดหรือเพิ่ม และไถ่ถอน ชนิด ประเภท รายละเอียดของหุน้ กู้ที่ออก ซึ่งรวมถึง
(แต่ไม่จากัดเฉพาะ) ข้อกาหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุน้ กู้และผู้ถือหุ้นกู้ จานวนหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาจองซื้อ
หลักประกันหรือการค้าประกัน คารับรองและคารับประกัน เงื่อนไขทางการเงิน คาจากัดความ วิธีการเสนอขายและการจัดสรรหุน้
กู้
(2) กาหนดให้ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิหรือไม่มีสิทธิขอให้บริษทั ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกาหนด (Put Option) และ/หรือ บริษทั
ฯ อาจมีหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุน้ กู้ก่อนครบกาหนด (Call Option)
(3) การแต่งตั้งผูจ้ ัดจาหน่ายหุ้นกูห้ รือผูจ้ ัดการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายหุ้นกู้ นายทะเบียนหุน้ กู้ และ/หรือ
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี) รวมถึง การนาหุ้นกู้ดังกล่าวไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์กบั ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคม
ตลาดตราสารหนี้ไทย หรือ ตลาดรองแห่งใดๆ
(4) เจรจาต่อรอง จัดทา ตกลง ลงนาม และส่งมอบซึ่งสัญญาและเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุน้ กู้
ดังกล่าว และ
(5) การเข้าทาธุรกรรมอนุพันธ์ทางการเงิน และ/หรือ สัญญาใดๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อวัตถุประสงค์ในการปาองกันความเสี่ยง
ของบริษัทที่เกิดจากการออกหุ้นกูแ้ ละการเสนอขายหุ้นกู้ รวมถึงและไม่จากัดเพียงการเปลี่ยนแปลงแก้ไข ต่ออายุสัญญา ลดอายุ
สัญญา หรือ ยกเลิกสัญญาอนุพันธ์ทางการเงิน และ/หรือ สัญญาใดๆ ที่เกี่ยวข้องดังกล่าว
(6) ดาเนินการอื่นใดที่ผู้ได้รับมอบอานาจดังกล่าวข้างต้นพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความจาเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออก
และเสนอขายหุน้ กู้ดังกล่าว
ทั้งนี้ ในกรณีที่นายธีรพงศ์ จันศิริ และ นายยอร์ค ไอร์เล ได้ใช้อานาจดาเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย ดังปรากฎในข้อ
(1) ถึงข้อ (6) ข้างต้นแล้ว ประธานฯ ได้เสนอต่อทีป่ ระชุมให้ กรรมการสองท่าน สามารถร่วมกันลงนาม พร้อมประทับตราบริษทั
เพื่อลงนามเอกสาร หรือสัญญา หรือเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการข้างต้นตามข้อ (1) ถึง (6) เพื่อให้การดาเนินการ
ต่างๆ ลุล่วงตามวัตถุประสงค์ข้างต้น
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สำเนำรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 (ฉบับคัดย่อเฉพำะวำระที่เกี่ยวข้อง)
ของ
บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหำชน)
วำระที่ 8 พิจำรณำและอนุมัติกำรเพิม่ วงเงินกำรออกและเสนอขำยหุ้นกูข้ องบริษัทและ/บริษัทย่อย และเพิม่ อำนำจดำเนินกำรใรกำร
กระทำกำรแทนบริษัทให้แก่กรรมกำรผู้มีอำนำจ
ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2554 วาระที่ 9 เรื่องการพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขาย
หุ้นกู้ของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย และเพิ่มอานาจดาเนินการในการกระทาการแทนบริษัทฯ ให้แก่กรรมการผู้มีอานาจ อัน
เนื่องมาจากการเสนอขายหุ้นกู้ภายในวงเงินไม่เกิน 15,000 ล้านบาท หรือ เงินสกุลอื่นในวงเงินเทียบเท่านัน้ ณ ปัจจุบัน ทางบริษัท
ได้มีการออกหุ้นกู้แล้วจานวนเต็ม 15,000 ล้านบาท โดยจาแนกรายละเอียดได้ดงั นี้
# 1/2554

3,300

4.51%

27 ก.ค. 54

27 ก.ค. 57

# 2/2554

1,950

4.70%

27 ก.ค. 54

27 ก.ค. 59

# 3/2554

1,500

5.02%

27 ก.ค. 54

27 ก.ค. 64

# 1/2557

2,500

3.58%

6 ก.พ. 57

6 ก.พ. 60

# 2/2557

3,150

4.21%

6 ก.พ. 57

6 ก.พ. 62

# 3/2557

1,550

4.69%

6 ก.พ. 57

6 ก.พ. 64

# 4/2557

1,050

5.18%

6 ก.พ. 57

6 ก.พ. 67

แต่เนื่องจากบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยยังคงมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากธุรกิจปัจจุบัน รวมถึงมีโอกาสจากการเข้าซื้อ
กิจการเพื่อขยายตลาดไปยังตลาดโลกต่อไป ทาให้ทางบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยมีความจาเป็นในการใช้วงเงินการออกหุ้นกู้มาก
ขึ้นเพื่อความคล่องตัวในการบริหารทางการเงินของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยต่อไป ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติ
เพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยจากปัจจุบันภายในวงเงินจานวนไม่เกิน 15,000 ล้านบาท เป็น
ภายในวงเงินจานวนไม่เกิน 25,000 ล้านบาท หรือ เงินสกุลอื่นในวงเงินเทียบเท่า โดยเสนอขายแก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุน
สถาบันทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยจะออกและเสนอ
ขายเป็นชุดเดียวหรือหลายชุด และจะออกและเสนอขายในคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได้
วัตถุประสงค์ของการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อช่วยในการบริหารความเสี่ยงทางการเงินและควบคุมต้นทุนเงินกู้ใน
สภาวะที่อัตราดอกเบี้ยกาลังสูงขึ้น ตลอดจนสามารถรองรับการใช้เงินในระยะยาวเพื่อสนับสนุนการขยายตัวในอนาคต และขอให้
ที่ประชุมควรอนุมัติการมอบอานาจให้ นายธีรพงศ์ จันศิริ กรรมการผู้มีอานาจกระทาการแทนบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบอานาจ และมี
อานาจดาเนินการแทนบริษัทดังต่อไปนี้
(1) กาหนด เปลี่ยนแปลง แก้ไข ยกเลิก ลดหรือเพิ่ม และไถ่ถอน ชนิด ประเภท รายละเอียดของหุน้ กู้ที่ออก ซึ่งรวมถึง
(แต่ไม่จากัดเฉพาะ) ข้อกาหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุน้ กู้และผู้ถือหุ้นกู้ จานวนหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาจองซื้อ
หลักประกันหรือการค้าประกัน คารับรองและคารับประกัน เงื่อนไขทางการเงิน คาจากัดความ วิธีการเสนอขายและการจัดสรรหุน้
กู้
(2) กาหนดให้ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิหรือไม่มีสิทธิขอให้บริษัทไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกาหนด (Put Option) และ/หรือ บริษัทฯ
อาจมีหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกาหนด (Call Option)
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(3) การแต่งตั้งผู้จัดจาหน่ายหุ้นกู้หรือผู้จัดการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายหุ้นกู้ นายทะเบียนหุ้นกู้ และ/หรือ
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี) รวมถึง การนาหุ้นกู้ดังกล่าวไปจดทะเบี ยนเป็นหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคม
ตลาดตราสารหนี้ไทย หรือ ตลาดรองแห่งใดๆ
(4) เจรจาต่อรอง จัดทา ตกลง ลงนาม และส่งมอบซึ่งสัญญาและเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุน้ กู้
ดังกล่าว และ
(5) การเข้าทาธุรกรรมอนุพันธ์ทางการเงิน และ/หรือ สัญญาใดๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อวัตถุประสงค์ในการปาองกันความเสี่ยง
ของบริษัทที่เกิดจากการออกหุ้นกูแ้ ละการเสนอขายหุ้นกู้ รวมถึงและไม่จากัดเพียงการเปลี่ยนแปลงแก้ไข ต่ออายุสัญญา ลดอายุ
สัญญา หรือ ยกเลิกสัญญาอนุพันธ์ทางการเงิน และ/หรือ สัญญาใดๆ ที่เกี่ยวข้องดังกล่าว
(6) ดาเนินการอื่นใดที่ผู้ได้รับมอบอานาจดังกล่าวข้างต้นพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความจาเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและ
เสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว
ทั้งนี้ ในกรณีทนี่ ายธีรพงศ์ จันศิริ ได้ใช้อานาจดาเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย ดังปรากฎในข้อ (1) ถึงข้อ (6) ข้างต้น
แล้ว ให้กรรมการสองท่าน สามารถร่วมกันลงนาม พร้อมประทับตราบริษทั เพื่อลงนามเอกสาร หรือ สัญญา หรือ เอกสารอื่นใดที่
เกี่ยวข้องกับการดาเนินการข้างต้นตามข้อ (1) ถึง (6) เพื่อให้การดาเนินการต่างๆ ลุล่วงตามวัตถุประสงค์ข้างต้น
สาหรับวาระนี้ ต้องใช้คะแนนเสียงเกินกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน
ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้
คุณสถาพร ผังนิรันดร์ สอบถามว่า ตามที่คุณธีรพงศ์กล่าวมานั้น มีความกังวลว่าการระบุอานาจดาเนินการแทนบริษทั
ค่อนข้างกวางมาก จึงอยากขอเสนอให้การออกหุน้ กู้ดังกล่าวไม่รวมถึงการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ เพราะจะทาให้เกิดผลกระทบต่อผู้
ถือหุ้นเดิม
คุณธีรพงศ์ จันศิริ ตอบว่าเห็นด้วยตามข้อเสนอของผู้ถือหุ้นและจะดาเนินการระบุข้อความ ”ไม่รวมถึงการออกหุ้นกู้
แปลงสภาพ” ไว้ในวงเล็บ รวมถึงชี้แจงให้ผู้ถือหุน้ ทราบว่า บริษทั ยังไม่ได้มีแผนในการออกหุ้นกู้ เพียงแต่เห็นว่าการออกหุ้นกู้แต่
ละครั้งต้องใช้เวลาพอสมควรในการดาเนินการขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น หากบริษทั ได้มติจากผู้ถือหุ้นไว้ก่อน ก็จะมี
ความคล่องตัวในการตัดสินใจได้ทันเวลากับภาวะความผันผวนของตลาดเงินที่มีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
จากนั้นประธานฯ ขอให้ทปี่ ระชุมลงมติอนุมัติการเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุน้ กู้ของบริษทั และ/บริษัทย่อย และ
เพิ่มอานาจดาเนินการในการกระทาการแทนบริษัทให้แก่กรรมการผู้มีอานาจ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทและ/บริษทั ย่อย
และเพิ่มอานาจ
ดาเนินการใรการกระทาการแทนบริษทั ให้แก่กรรมการผู้มีอานาจ ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้
ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย

646,532,470 เสียง

ร้อยละ 98.53

ไม่เห็นด้วย

30,000 เสียง

ร้อยละ 0.01

งดออกเสียง

9,609,900 เสียง

ร้อยละ 1.46

656,172,370 เสียง

ร้อยละ 100.00

รวม
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แบบรำยงำนกำรเพิ่มทุน (F53-4)
บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหำชน)
วันที่ 27 กุมภำพันธ์ 2558
ข้าพเจ้า บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีสานักงานจดทะเบียนอยู่ที่ ชั้น เอ็ม อาคาร
เอส.เอ็ม. ทาวเวอร์ 979/12 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่
1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ตั้งแต่เวลา 11.00 ถึง13.00 น. (“ที่ประชุมคณะกรรมการ”) เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้
1. กำรเพิ่มทุน
ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการได้ มี ม ติ อ นุ มั ติ ก ารเพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษั ท ฯ จากทุ น จดทะเบี ย นปั จ จุ บั น จ านวน
1,192,953,874 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จานวน 1,492,953,874 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 1,200,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท รวมเป็นจานวน 300,000,000 บาท
รายละเอียดของการเพิ่มทุนมีดังต่อไปนี้
รวม (บาท)
กำรเพิ่มทุน
ประเภทหุ้น
จำนวนหุ้น
มูลค่ำที่ตรำไว้
(บำทต่อหุ้น)
 แบบกาหนดวัตถุประสงค์ในการใช้ทุน
หุ้นสามัญ
1,200,000,000
0.25
300,000,000
หุ้นบุริมสิทธิ
 แบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate)
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ
2. กำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุน
2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในกำรใช้ทุน
จัดสรรให้แก่
2.1.1 ประชาชนทั่วไปโดย
เฉพาะเจาะจง (Preferential
Public Offering)
2.1.2 บุคคลในวงจากัด
(Private Placement) และ/หรือ
ผู้ลงทุนทั่วไป (Public
Offering)

จำนวนหุ้น
ไม่เกิน
1,200,000,000

จานวนหุ้นที่เหลือ
จากการจัดสรรตาม
ข้อ 2.1.1

วันเวลำจองซื้อ และ
หมายเหตุ
ชำระเงิน
ค่ำหุ้น
ตามที่
โปรดดูหมายเหตุ
ตามที่
โปรดดูหมาย
คณะกรรมการ
ข้อ 1
คณะกรรมการของ เหตุข้อ 2 ข้อ 5
ของบริษัทฯ
บริษทั ฯ กาหนด
และ ข้อ 6
กาหนด
โปรดดูหมายเหตุ ตามที่ คณะกรรมการ โปรดดูหมาย
ข้อ 3
ของบริษัทฯ กาหนด เหตุข้อ 4 ข้อ 5
และข้อ 6
อัตรำส่วน
(เดิม:ใหม่)

รำคำขำย
(บำทต่อหุ้น)

หมำยเหตุของข้อ 2.1
1. คณะกรรมการของบริษัทฯ จะกาหนดราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนที่จะมีการเสนอขายและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ
ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายถืออยู่ (Preferential Public Offering) (“การเสนอ
ขายให้แก่ประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะเจาะจง”) ตามข้อ 2.1.1 โดยราคาดังกล่าวจะไม่ต่ากว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นและไม่ต่า
กว่าร้อยละ 70 ของราคาตลาดซึ่งจะคานวณด้วยวิธีการตามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
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หลักทรัพย์ที่ สจ. 39/2551 เรื่อง การคานวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกาหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอ
ขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่า (“ประกาศฯ ที่ สจ. 39/2551”) ในการนี้ ราคาตลาด หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนักของราคา
หุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลัง 7-15 วันทาการติดต่อกันก่อนวันแรกที่
เสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะเจาะจง โดยราคาที่จะนามาคานวณราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนักของราคาหุ้นของ
บริษัทฯ อาจเป็นราคาปิดของหุ้นของบริษัทฯ ในแต่ละวันทาการดังกล่าว หรืออาจเป็นราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นของ
บริษัทฯ ในแต่ละวันทาการดังกล่าวก็ได้ ดังนั้น เนื่องจากราคาเสนอขายดังกล่าวอาจต่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด การ
เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สามในสี่ของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นรวมกันตั้งแต่ร้อยละ 10
ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ออกเสียงคัดค้านการเสนอขายหุ้น ทั้งนี้ ตาม
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่
(“ประกาศฯ ที่ ทจ. 25/2551”)
2. จะมีการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 1,200,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ให้แก่ผู้ถือ
หุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่มีสิทธิได้รบั การจัดสรรหุน้ ซึ่งมีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่จะได้กาหนดต่อไป
โดยคณะกรรมการของบริษัทฯ โดยวิธีการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะเจาะจง ในการนี้ ผู้ถือหุน้ เดิมที่มีสิทธิ
ได้รับการจัดสรรหุ้นอาจจองซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่ได้รบั การจัดสรร หรือเกินกว่าสิทธิที่ได้รับการจัดสรร หรือน้อย
กว่าสิทธิที่ได้รับการจัดสรร หรือสละสิทธิไม่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่เสนอขายในครั้งนี้ก็ได้ โดยหากมีเศษของหุ้นจากการ
คานวณจานวนหุน้ ทีจ่ ะต้องจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นแต่ละรายให้ปัดเศษหุ้นทิ้ง ในกรณีที่มีหนุ้ สามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรร
ในรอบแรกบริษทั ฯ จะดาเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ยังเหลืออยู่ดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
เกินสิทธิของตนอย่างน้อยอีกหนึง่ รอบ โดยการจัดสรรหุ้นดังกล่าวจะเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุน้ ที่ผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายถือ
อยู่
3. คณะกรรมการของบริษทั ฯ
มีมติอนุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการของบริษัทฯ
หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทั ฯ มีอานาจกาหนดตามที่เห็นสมควรซึ่งราคาเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่เหลือให้กับผู้ลงทุนสถาบัน
และ/หรือ ผู้ลงทุนทั่วไปโดยการเสนอขายต่อบุคคลในวงจากัดและ/หรือ การเสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไปตามข้อ 2.1.2 ทั้งนี้
ราคาเสนอขายสาหรับการเสนอขายต่อบุคคลในวงจากัดอาจเป็นราคาที่กาหนดด้วยวิธีการสารวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์
จากนักลงทุน (Bookbuilding)1 หรือราคาที่คณะกรรมการของบริษทั ฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
ฯ (อย่างใดอย่างหนึ่ง) กาหนดโดยราคาเสนอขายที่กาหนดโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทั ฯ นี้ จะต้องไม่ต่ากว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นและไม่ต่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดซึ่งจะคานวณด้วย
วิธีการตามประกาศฯ ที่ สจ. 39/2551 ในการนี้ ราคาตลาด หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนักของราคาหุ้นของบริษทั ฯ ใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7-15 วันทาการติดต่อกันก่อนวันแรกที่เสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจากัด
4. ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรตามข้อ 2.1.1 คณะกรรมการของบริษัทฯ อาจพิจารณาเสนอขายและจัดสรร
หุ้นเหล่านั้นให้กับผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนทั่วไปตามที่เห็นสมควร โดยการเสนอขายต่อบุคคลในวงจากัด (Private
Placement) และ/หรือ การเสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไป (Public Offering) ตามประกาศฯ ที่ ทจ. 28/2551 อย่างไรก็ตาม สาหรับ
การเสนอขายต่อบุคคลในวงจากัด ผู้ลงทุนดังกล่าวจะต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้อง

1

ราคาเสนอขายที่ได้จากกระบวนการสารวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์จากนักลงทุนนั้นจะถือว่าเป็นราคาตลาดตามประกาศฯ ที่ สจ. 39/2551
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5. การเพิ่ม ทุ น ครั้ ง นี้ มีวัต ถุ ประสงค์เ พื่ อ ให้ ไ ด้ รับ เงิ นเพิ่ ม ทุ นจ านวน 400,000,000 ดอลล่าร์ สหรัฐ (หรื อ เท่ากับ ประมาณ
13,200,000,000 บาท) และจานวนหุ้นสุดท้ายที่บริษัทจะเสนอขายจะขึ้ นอยู่กับการกาหนดราคาดังที่ระบุไว้ โดยที่บริษัทจะ
ออกและเสนอขายหุ้นในจานวนเพียงเท่าที่ทาให้บริษัทได้รับเงินเพิ่มทุนเป็นจานวนเพียงพอตามวัตถุประสงค์ข้างต้น และ
บริษัทจะไม่เสนอขายหรือจัดสรรหุ้นในส่วนที่เหลืออีกในการเสนอขายครั้งนี้อีกหากบริษัทได้รับเงินเพิ่มทุนในจานวนที่
เพียงพอตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว
6. คณะกรรมการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินของบริษัทฯ ได้รับมอบอานาจในการ
ดาเนินการต่างๆ ตามที่จาเป็นหรือเกี่ยวข้องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการดาเนินการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ให้เสร็จสิ้น ดังนี้
(ก) พิจารณากาหนดรายละเอียดอืน่ ๆ เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะจานวนหุน้ ทีจ่ ะทา
การเสนอขาย โครงสร้างการเสนอขายสุดท้าย ระยะเวลาการจองซื้อหุ้น ขั้นตอนการจัดสรร วิธีการจัดสรร อัตราส่วน
หุ้นสามัญเดิมต่อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะได้รับการจัดสรร สัดส่วนการเสนอขาย ราคาเสนอขาย เงื่อนไขและวิธีการจอง
ซื้อหุ้น และเงื่อนไขอื่นๆ วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) และวัน
รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ ตามมาตรา 225 ของ
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (1 วันทาการภายหลังจาก
Record Date) รายละเอียดเกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุน้ เดิมของบริษทั ฯ ที่มีสิทธิ
ได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นทีผ่ ู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายถืออยู่ และวิธีการจัดสรรหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมจอง
ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิของตน รวมถึงการเสนอขายและจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่เหลืออยู่ภายหลังการเสนอ
ขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ดังกล่าว ให้แก่นักลงทุนรายอื่น และการพิจารณาไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนให้ผู้ถือหุน้ เดิมหรือนักลงทุนรายใด กรณีที่การเสนอขายหรือการจัดสรรหุ้นดังกล่าวอาจเป็นผลให้ (ก)
เป็นการกระทาการขัดต่อกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับของประเทศไทยหรือต่างประเทศ และข้อบังคับของบริษัทฯ
หรือ (ข) เป็นผลให้บริษทั ฯ มีหน้าที่ต้องปฏิบัตหิ รือต้องดาเนินการใดๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ต้องดาเนินการตาม
ระเบียบทีเ่ กี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย หรือ (ค) ไม่เป็นไปตามวิธีการ หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่กาหนดในการจัดสรรของบริษทั ฯ (อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีสิทธิใช้ดุลยพินจิ ในการเสนอขายและ
จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุน้ เดิมหรือผู้ลงทุนบางรายที่ไม่อยู่ในประเทศไทยโดยอาศัยข้อยกเว้นที่มี
อยู่ภายใต้กฎหมายต่างประเทศ
(ข) เข้าเจรจา เข้าทา จัดเตรียม แก้ไข และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายและการจัดสรร
หุ้นสามัญเพิ่มทุน
(ค) จัดเตรียมและลงนามในคาขอเพื่อขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน รวมถึงเอกสารอื่นใดทีจ่ าเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการเสนอ
ขายและการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน รวมถึงการนาหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ยื่น
คาขอและเอกสารดังกล่าวต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และดาเนินการอื่นใดทีจ่ าเป็นและเหมาะสมเพื่อการดาเนินการ
ดังกล่าวข้างต้น
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(ง)

ทาการใดๆ ทั้งหมดที่จาเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการดาเนินการดังกล่าวข้างต้นและมอบอานาจหรือ
ถอดถอนการมอบอานาจให้แก่ตวั แทนใดๆ เพื่อดาเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการดาเนินการดังกล่าว
ข้างต้นให้สาเร็จ
2.1(ก) กำรดำเนินกำรของบริษัทฯ กรณีที่มีเศษของหุ้น
ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการคานวณจานวนหุ้นที่จะต้องจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายให้ปัดเศษหุ้นทิ้ง
2.2 แบบมอบอำนำจทั่วไป (General Mandate)
- ไม่มี –
3. กำหนดวันประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้นเพื่อขออนุมัตกิ ำรเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุน
กาหนดวันประชุมสามัญประจาปีผู้ถือหุ้น ปี 2558 ใน วันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์
สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร
ในการนี้ บริษัทฯ จะทาการกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจาปีผู้ถือหุ้น ปี 2558 ในวันที่
13 มีนาคม 2558 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นโดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นตามมาตรา 225 ของ
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ในวันที่ 16 มีนาคม 2558 (1 วันทาการ
หลังจาก Record Date)
4. กำรขออนุญำตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงำนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขกำรขออนุญำต (ถ้ำมี)
4.1 บริ ษั ทฯ จะด าเนิ น การยื่น ขอจดทะเบี ยนการเพิ่ มทุ น จดทะเบี ย นและทุ น ชาระแล้ วต่อ กรมพั ฒ นาธุ รกิจ การค้ า
กระทรวงพาณิชย์
4.2 บริษัทฯ จะดาเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อนาหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
5. วัตถุประสงค์ของกำรเพิ่มทุน และกำรใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม
บริษัทฯ คาดว่าจะได้รับเงินเพิ่มทุนจานวน 400,000,000 ดอลล่าร์สหรัฐ (หรือเท่ากับประมาณ 13,200,000,000 บาท) จาก
การเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยบริษัทฯ วางแผนจะใช้เงินจากการเพิ่มทุนดังกล่าวไปใช้ในการเข้าซื้อกิจการอื่นในอนาคต ซึ่งรวมถึงการ
ใช้เงินเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของเงินลงทุนในการเข้าซื้อกิจการของ Bumble Bee Holdco S.C.A. (“Bumble Bee Holdco”)
และ/หรือ เพื่อชาระคืนเงินกู้ธนาคารที่มีอยู่ และ/หรือเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ] ทั้งนี้ การเข้าซื้อกิจการดังกล่าว
ยังคงอยู่ใ นขั้ นตอนการพิจ ารณาอนุ ญาตของหน่วยงานว่าด้วยการปา องกัน การผู กขาดทางการค้ าของสหรั ฐอเมริกาและการ
ดาเนินการตามเงื่อนไขบังคับก่อนที่กาหนดอยู่ในสัญญาซื้อขายกิจการ ในการนี้ บริษัทฯ คาดว่าการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวจะเสร็จ
สิ้นภายในปี 2558 (หรือวันอื่นตามที่คู่สัญญา ำ จะได้ตกลงกัน) ทั้งนี้ ตามข้อตกลงและเงื่อนไขของสัญญาซื้อขายหุ้นที่
เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับ การเข้าซื้อกิจการของ Bumble Bee Holdco ได้มีการเปิดเผยข้อมูลอยู่บนเว็บไซต์ของตลาด
หลักทรัพย์ฯ แล้วเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557 กล่าวคือ บริษัทฯ วางแผนที่จะเข้าซื้อกิจการของ Bumble Bee Holdco ซึ่งเป็นบริษัท
จากัดจดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก จาก Lion/Big Catch Cayman L.P. จานวน 1,000,001 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นที่
จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ Bumble Bee Holdco
6. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจำกกำรเพิ่มทุน/ จัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุน
บริษัทฯ จะมีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งขึน้ จากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยเฉพาะการที่เงินเพิ่มทุนจะถูกนาไปใช้ในการ
เข้าซื้อกิจการของ Bumble Bee Holdco ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หลายประการ ดังนี้
(ก) สร้างตาแหน่งทางการตลาดของบริษัทฯ ในฐานะผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าและอาหารทะเลชั้นนาของโลก
(ข) เพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างฐานการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในทวีปอเมริกาเหนือ
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(ค) ส่งผลให้กลุ่มผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถสร้างกาไร (Margin) เพิ่มสูงขึ้น (เช่น ผลิตภัณฑ์เนื้อ
ปลาทูน่าขาว)
(ง) เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางด้านรายได้และกาไรของบริษัทฯ
(จ) ก่อให้เกิดโอกาสจากการรวมตัวทางธุรกิจ (Potential Synergies) ระหว่างธุรกิจของ Bumble Bee และของบริษัทฯ]
7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจำกกำรเพิ่มทุน/ จัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุน
7.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษทั ฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราอย่างน้อยร้อยละ 50 ของกาไรสุทธิของบริษัทฯ ปีละ 2 ครั้ง
7.2 ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่จากการเพิ่มทุนในครั้งนี้จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลจากการดาเนินธุรกิจของ
บริษัทเมื่อผู้จองซื้อหุ้นดังกล่าวได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
7.3 อื่นๆ
- ไม่มี –
8. รำยละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบกำรตัดสินใจในกำรอนุมัติกำรเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุน
เนื่องจากราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ทจี่ ะมีการเสนอขายและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุน้ เดิมของบริษทั ฯ ที่มีสิทธิ
ได้รับการจัดสรรหุ้นโดยการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะเจาะจงอาจต่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด2 การเสนอขาย
หุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากทีป่ ระชุมผู้ถือหุน้ ของบริษทั ฯ โดยได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นทีเ่ ข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงและต้องไม่มีผู้ถือหุน้ รวมกันตั้งแต่รอ้ ยละ 10 ของจานวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุน้ ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ออกเสียงคัดค้านการเสนอขายหุ้น ทัง้ นี้ ตามประกาศฯ ที่ ทจ. 28/2551
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ราคาเสนอขายต่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ปรากฏอยูใ่ น
สารสนเทศ เรื่องการเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนทีร่ าคาเสนอขายต่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด
9. ตำรำงระยะเวลำกำรดำเนินกำรในกรณีที่ คณะกรรมกำรบริษัทฯ มีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2

ลำดับ

ขั้นตอนกำรดำเนินกำร

วัน/เดือน/ปี

9.1

ประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ เพื่ อ พิ จ ารณาอนุ มั ติ การออก
เสนอขาย และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

27 กุมภาพันธ์ 2557

9.2

วั น ที่ ผู้ ถื อ หุ้ น ที่ มี ร ายชื่ อ ในสมุ ด ทะเบี ย นผู้ ถื อ หุ้ น มี สิ ท ธิ เ ข้ า
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญประจาปีผู้
ถือหุ้นปี 2558 (Record Date)

13 มีนาคม 2558

9.3

วั น ปิ ด สมุ ด ทะเบี ย นเพื่ อ รวบรวมรายชื่ อ ผู้ ถื อ หุ้ น ที่ มี สิ ท ธิ เ ข้ า
ประชุมสามัญประจาปีผู้ถือหุ้น ปี 2558

16 มีนาคม 2558

9.4

วันประชุมสามัญประจาปีผู้ถือหุน้ ปี 2558

3 เมษายน 2558

9.5

วันจดทะเบียนมติที่ประชุมสามัญประจาปีผู้ถือหุ้น ปี 2558 กับ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ภายใน 14 วันหลังจากวันที่
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ

9.6

วันที่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นมีสิทธิจองซื้อ

ตามที่คณะกรรมการของ

“ราคาตลาด” หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ ยถ่วงน้าหนักของราคาหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7-15 วันทาการติดต่อกันก่อนวันแรกที่
เสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะเจาะจง
25 | หน้า

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

ลำดับ
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ขั้นตอนกำรดำเนินกำร

วัน/เดือน/ปี

หุ้นเพิ่มทุนที่จะจัดสรรโดยการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป
โดยเฉพาะเจาะจง (Record Date)

บริษทั ฯ จะได้กาหนด

9.7

วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อ
หุ้นเพิ่มทุนที่จะจัดสรรโดยการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป
โดยเฉพาะเจาะจง

ตามที่คณะกรรมการของ
บริษทั ฯ จะได้กาหนด

9.8

วันจองซื้อและชาระเงินค่าหุ้น

ตามที่คณะกรรมการของ
บริษทั ฯ จะได้กาหนด

สำรสนเทศเรื่องกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนที่รำคำเสนอขำยต่ำกว่ำร้อยละ 90 ของรำคำตลำด
บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหำชน)
27 กุมภำพันธ์ 2558
ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่
27 กุมภาพันธ์ 2558 ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จานวน 300,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
จานวน 1,200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,192,953,874 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่
1,492,953,874 บาท นอกจากนี้ ที่ ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งดังกล่าว มีมติอนุมัติการเสนอขายและจัดสรร (1) หุ้น
สามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 1,200,000,000 หุ้น ให้กับประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะเจาะจงซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตาม
สัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายถืออยู่ โดยเป็นผู้ถื อหุ้นเดิมที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่จะได้
กาหนดต่ อไปโดยคณะกรรมการของบริษั ท ฯ (Preferential Public Offering) (“การเสนอขายให้ แ ก่ป ระชาชนทั่ วไปโดย
เฉพาะเจาะจง” หรือ “PPO”) และ (2) หุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะเจาะจง ให้กับผู้
ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนทั่วไป ตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ เห็นสมควร โดยการเสนอขายต่อบุคคลในวงจากัด
(Private Placement) (“การเสนอขายต่อบุคคลในวงจากัด” หรือ “PP”) และ/หรือ การเสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไป (Public Offering)
(“การเสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไป” หรือ “PO”)
คณะกรรมการของบริษัทฯ จะกาหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะมีการเสนอขายและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
ของบริษัทฯ ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นโดยการเสนอขายให้แก่ประชาชนโดยทั่วไปโดยเฉพาะเจาะจงดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ ราคา
ดังกล่าวจะไม่ต่ากว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นและไม่ต่ากว่า ร้อยละ 70 ของราคาตลาดซึ่งจะคานวณด้วยวิธีการตามประกาศสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ. 39/2551 เรื่อง การคานวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกาหนด
ราคาคลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่า (“ประกาศฯ ที่ สจ. 39/2551”) ในการนี้ ราคาตลาด หมายถึง
ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนักของราคาหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลัง 7-15 วัน
ทาการติดต่อกันก่อนวันแรกที่เสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนโดยทั่วไปโดยเฉพาะเจาะจง โดยราคาที่จะนามาคานวณราคาถัวเฉลี่ย
ถ่วงน้าหนักของราคาหุ้นของบริษัทฯ อาจเป็นราคาปิดของหุ้นของบริษัทฯ ในแต่ละวันทาการดังกล่าว หรืออาจเป็นราคาเฉลี่ยของ
การซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ในแต่ละวันทาการดังกล่าวก็ได้ ดังนั้น เนื่องจากราคาเสนอขายดังกล่าวอาจต่ากว่าร้อยละ 90 ของราคา
ตลาด การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยได้รับคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่าสามในสี่ของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นรวมกันตั้งแต่ร้อยละ 10
ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ออกเสียงคัดค้านการเสนอขายหุ้น ทั้งนี้ ตามประกาศ
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คณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (“ประกาศฯ ที่ ทจ.
25/2551”)
อย่างไรก็ตาม สาหรับราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะมีการเสนอขายและจัดสรรโดยการเสนอขายต่อบุคคลใน
วงจากัด และ/หรือ โดยการเสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไป คณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติอนุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการของ
บริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ มีอานาจกาหนดราคาเสนอขายของหุ้ นเพิ่มทุนที่เหลือให้กับผู้
ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนทั่วไปโดยการการเสนอขายต่อบุคคลในวงจากัดหรือการเสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไปตามที่
เห็นสมควร ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจากัด อาจเป็นราคาที่กาหนดด้วยวิธีการสารวจความต้องการซื้อ
หลักทรัพย์จากนักลงทุน (Bookbuilding)3 หรือราคาที่คณะกรรมการของบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัทฯ กาหนด (อย่างใดอย่างหนึ่ง) โดยราคาเสนอขายที่กาหนดโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ นี้ จะต้องไม่ต่ากว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นและไม่ต่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดซึ่งจะคานวณด้วยวิธีการ
ตามประกาศฯ ที่ สจ. 39/2551 ในการนี้ ราคาตลาด หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ ยถ่วงน้าหนักของราคาหุ้นของบริ ษัทฯ ในตลาด
หลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7-15 วันทาการติดต่อกันก่อนวันแรกที่เสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจากัด ดั งนั้น ราคาเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนที่จะมีการเสนอขายและจัดสรรโดยการเสนอขายต่อบุคคลในวงจากัด และ/หรือ การเสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไปจะไม่ถือ
เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ราคาเสนอขายต่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศฯ ที่ ทจ. 28/2551
นอกจากนี้ บริษัทฯ มีสิทธิใช้ดุลยพินิจพิจารณาไม่เสนอขายและไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้ผู้ถือหุ้นเดิมหรือผู้ลงทุน
รายใดๆ หากการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นดังกล่าวอาจเป็นผลให้ (ก) เป็นการกระทาการขัดต่อกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับใดๆ
ของประเทศไทยหรือต่างประเทศ และข้อบังคับของบริษัทฯ หรื อ (ข) เป็นผลให้บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือต้องดาเนินการ
ใดๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ต้องดาเนินการตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย
หรือ (ค) ไม่เป็นไปตามวิธีการ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กาหนดในการจัดสรรของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีสิทธิใช้ดุลย
พินิจในการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมหรือผู้ลงทุนบางรายที่ไม่อยู่ในประเทศไทยโดยอาศัย
ข้อยกเว้นที่มีอยู่ภายใต้กฎหมายต่างประเทศ
บริษัทจึงขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษทั ทีร่ าคาเสนอขายต่ากว่าร้อยละ 90 ของราคา
ตลาดให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นโดยการเสนอขายให้แก่ประชาชนโดยทั่วไปโดยเฉพาะเจาะจง
(“ธุรกรรม”) ดังต่อไปนี้
1. วัตถุประสงค์ของธุรกรรม
การเพิ่ ม ทุ น มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ให้ ไ ด้ รั บ เงิ น เพิ่ ม ทุ น จ านวน 400,000,000 ดอลล่ าร์ ส หรั ฐ (หรื อ เท่ า กั บ ประมาณ
13,200,000,000 บาท) โดยบริษทั ฯ วางแผนจะใช้เงินจากการเพิ่มทุนดังกล่าวไปใช้ในการเข้าซื้อกิจการอื่นในอนาคต ซึ่งรวมถึงการ
ใช้เงินเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของเงินลงทุนในการเข้าซื้อกิจการของ Bumble Bee HoldCo S.C.A. (“Bumble Bee HoldCo”)
และ/หรือ เพื่อชาระคืนเงินกู้ธนาคารที่มีอยู่ และ/หรือเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ทั้งนี้ การเข้าซื้อกิจการดังกล่าวยังคง
อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาอนุญาตของหน่วยงานว่าด้วยการปาองกันการผูกขาดทางการค้าของสหรัฐอเมริกาและการดาเนินการตาม
เงื่อนไขบังคับก่อนที่กาหนดอยู่ในสัญญาซื้อขายกิจการ ในการนี้ บริษัทฯ คาดว่าการเข้าทาธุรกรรมดังกล่าวจะเสร็จสิ้นภายในปี
2558 (หรือวันอื่นตามที่คู่สัญญาซื้อขายหุ้นจะได้ตกลงกัน) ทั้งนี้ ตามข้อตกลงและเงื่อนไขของสัญญาซื้อขายหุ้นที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการเข้าซื้อกิจการของ Bumble Bee HoldCo ได้มีการเปิดเผยข้อมูลอยู่บนเว็บไซต์ของตลาด
หลักทรัพย์ฯ แล้วเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557 กล่าวคือ บริษัทฯ วางแผนที่จะเข้าซื้อกิจการของ Bumble Bee HoldCo ซึ่งเป็นบริษัท

3

ราคาเสนอขายที่ได้จากกระบวนการสารวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์จากนักลงทุนนั้นจะถือว่าเป็นราคาตลาดตามประกาศฯ ที่ สจ. 39/2551
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จากัดจดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก จาก Lion/Big Catch Cayman L.P. จานวน 1,000,001 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้ นที่
จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ Bumble Bee HoldCo
2. รำยละเอียดเกี่ยวกับหุ้นสำมัญเพิ่มทุนที่จะออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ โดยกำรเสนอขำยให้แก่ประชำชน
โดยทั่วไปโดยเฉพำะเจำะจง
จานวนหุน้ ทีจ่ ะออกและทาการจัดสรร :

ไม่เกิน 1,200,000,000 หุ้น

ราคาเสนอขาย

เป็นไปตามทีค่ ณะกรรมการของบริษทั ฯ กาหนด โดยราคาดังกล่าว
จะต้องไม่ต่ากว่าร้อยละ 70 ของราคาตลาด 4

:

3. รำคำตลำดที่ใช้เปรียบเทียบกับรำคำเสนอขำยและวิธีกำรคำนวณ
ราคาตลาดที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคานวณราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ของ
บริษัทฯ โดยการเสนอขายให้แก่ประชาชนโดยทั่วไปโดยเฉพาะเจาะจง คือ ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนักของราคาหุ้นของบริษัทฯ ใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7-15 วันทาการติดต่อกันก่อนวันแรกที่เสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนโดยทั่วไปโดยเฉพาะเจาะจง
4. ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น
ผลกระทบต่อราคาตลาด
ของหุน้ (Price Dilution)

:

ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุน้ = (ราคาตลาด – ราคาหุ้นหลังการเพิ่มทุน)
ราคาตลาด
ราคาหุ้นหลังการเพิ่มทุน =

(จานวนหุ้นที่ชาระแล้วในปัจจุบนั ของบริษทั ฯ x
ราคาตลาด) + (จานวนหุ้น PPO x ราคาหุ้น
PPO) + (จานวนหุ้น PP x ราคาหุ้น PP)
+ (จานวนหุ้น PO x ราคาหุ้น PO)
จานวนหุน้ ทั้งหมดของบริษทั ภายหลังการเพิ่มทุน

โดยที่ จานวนหุ้น PP และ/หรือ จานวนหุ้น PO หมายถึง หุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือ
จากการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะเจาะจง ให้กับผู้ลงทุนสถาบัน
หรือผู้ลงทุนทั่วไปตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ เห็นสมควร โดยการเสนอ
ขายต่อบุคคลในวงจากัดและ/หรือ การเสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไป
จานวนหุน้ ที่ชาระแล้วปัจจุบันของบริษทั ฯ (ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558) =
4,771,815,496 หุน้
ตั วอย่ างเช่ น ภายใต้ สมมติ ฐ านว่ าราคาตลาดที่ ค านวณจากราคาถั วเฉลี่ ย ถ่ ว ง
น้าหนักของราคาของหุ้นของบริษัท ฯ ในหลักทรัพย์ ฯ ย้ อนหลัง 7 วั นทาการ
ติดต่อกันก่อนวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งเป็นวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติ
4

ราคา

ตลาด หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนักของราคาหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 – 15 วันทาการติดต่อกันก่อนวันแรกที่เสนอ
ขายหุ้นให้แก่ประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะเจาะจง โดยราคาที่จะนามาคานวณราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนักของราคาหุ้นของบริษัทฯ อาจเป็น (ก) ราคาปิด
ของหุ้นของบริษัทฯ ในแต่ละวันทาการดังกล่าว หรือ(ข) อาจเป็นราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ในแต่ละวันทาการดังกล่าวก็ได้
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ให้เสนอวาระเรื่องการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ต่อที่ประชุมผู้ถือ
หุ้น โดยไม่มีหุ้น PP
ราคาตลาด = 22.33 บาทต่อหุน้
ภายใต้สมมติฐานว่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนทัง้ หมดถูกเสนอขายโดยวิธี PPO ดังนั้น
จานวนหุน้ PPO = 1,200,000,000 หุ้น
ราคาหุ้น PPO = ร้อยละ 70 ของราคาตลาด
จานวนหุน้ ทั้งหมดของบริษทั หลังการเพิ่มทุน = 5,971,815,496 หุน้
ราคาหุ้นหลังการเพิ่มทุน
= (4,771,815,496 x 22.33) + (1,200,000,000 x 70% x 22.33)
5,971,815,496
= 20.98 บาท ต่อหุน้
ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุน้ = 22.33 – 20.98
22.33
= 6.03%
ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียง :
ของผู้ถือหุ้นเดิม (Control
Dilution)

ภายใต้สมมติฐานในกรณีที่เลวร้ายที่สุดที่อาจจะเกิดขึ้น (Worst Case Scenario) ว่า
หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัททั้งหมดถูกจัดสรรให้แก่นักลงทุนรายใหม่ ผลกระทบ
ต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ สามารถคานวณได้ ดังนี้
จานวนหุน้ สามัญเพิ่มทุนทั้งหมด = 1,200,000,000 หุ้น
จานวนหุน้ ที่ชาระแล้วปัจจุบันของบริษทั ฯ (ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558) =
4,771,815,496 หุ้น
จานวนหุน้ ทั้งหมดของบริษทั หลังการเพิ่มทุน = 5,971,815,496 หุน้
ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม
=

จานวนหุน้ สามัญเพิ่มทุนทั้งหมด
จานวนหุน้ ที่ชาระแล้วปัจจุบันของบริษทั ฯ

= 1,200,000,000
5,971,815,496
= 20.09%
ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาไร :
(Earning Dilution)

ผลกระทบต่อกาไรต่อหุ้น (“EPS”)
= EPS ก่อนการเพิ่มทุน – EPS หลังการเพิ่มทุน
EPS ก่อนการเพิ่มทุน
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โดยที:่
EPS ก่อนการเพิ่มทุน
=
กาไรสุทธิ
จานวนหุน้ ที่ชาระแล้วปัจจุบันของบริษัทฯ
EPS หลังการเพิ่มทุน
=
กาไรสุทธิ
จานวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทหลังการเพิ่มทุน
กาไรสุทธิสาหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 = 5,091.58 ล้านบาท
จานวนหุน้ สามัญเพิ่มทุนทั้งหมด = 1,200,000,000 หุ้น
จานวนหุ้นที่ชาระแล้วปัจจุบันของบริษัทฯ (ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558) =
4,771,815,496 หุ้น
จานวนหุน้ ทั้งหมดของบริษทั หลังการเพิ่มทุน = 5,971,815,496 หุน้
ผลกระทบต่อ EPS
= (1.0670/4,771,815,496) – (0.8526/5,971,815,496)
1.0670/4,771,815,496
= 20.09%
5. สิทธิของผู้ถือหุ้นในกำรออกเสียงคัดค้ำนกำรเข้ำทำธุรกรรม
บริษัทฯ ต้องได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ สาหรับการอนุมัติราคาเสนอขายดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่าสามในสี่ของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นรวมกันตั้งแต่ร้อยละ 10
ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ออกเสียงคัดค้านการเสนอขายหุ้น
6. ควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัทฯ ถึงควำมจำเป็นในกำรเข้ำทำธุรกรรม
ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะเจาะจงและโดยการเสนอขาย
ให้แก่บุคคลในวงจากัด (ถ้ามี) บริษัทฯ จะได้รับเงินทุนตามจานวนที่กาหนดไว้ที่ 400,000,000 ดอลล่าร์สหรัฐ (หรือเท่ากับ
ประมาณ 13,200,000,000 บาท) ซึ่งจะเพียงพอสาหรับการใช้เป็นส่วนหนึ่งของเงินลงทุนในการเข้าซื้อกิจการของ Bumble Bee
Holdco และการรักษาอัตราส่วนหนี้สินของบริษัทฯ ในภาพรวมได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว นอกจากนั้น การเพิ่มทุนในครั้งนี้จะช่วย
เสริมสร้างให้บริษัทฯ มีโครงสร้างเงินทุนที่แข็งแกร่ง ซึ่งจะทาให้บริษัทฯ สามารถชาระหนี้คืนแก่สถาบันการเงินได้ และยัง
สามารถเก็บเงินทุนบางส่วนที่ได้รับจากการเพิ่มทุนไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียงในการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ
คณะกรรมการของบริษัทฯ มีความเห็นว่า ราคาเสนอขายและวิธีการคานวณราคามีความเหมาะสม เนื่องจากผู้ถือ หุ้นเดิม
ของบริษัทฯ มีสิทธิได้รับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ในการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะเจาะจงในครั้งนี้
นอกจากนี้ ยังช่วยให้บริษัทฯ สามารถหาเงินทุนได้เพียงพอตามความต้องการทางธุรกิจ และทาให้บริษัทฯ มีความยืดหยุ่นในการ
กาหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่คานึงถึงระดับราคา (Price Performance) ของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ก่อน
ช่วงการเสนอขาย
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ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนกำรเสนอขำยและจัดสรรหุน้ สำมัญเพิ่มทุนของบริษัท
กำรเพิ่มทุน
คำถำม 1

วัตถุประสงค์หลักในกำรเพิ่มทุนของบริษัทคืออะไร
คาตอบ

บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ (มหาชน) จากัด (บริษัท) จะใช้เงินที่ได้จากการเพิ่มทุนจานวน
ประมาณ 400 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (หรือประมาณ 13,200 ล้านบาท) เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1) ใช้เป็นเงินลงทุนสาหรับการเข้าซื้อกิจการและแผนดาเนินการเพื่อเสริมสร้างความเติบโตของ
บริษัทในอนาคต ซึ่งรวมถึงการใช้เป็นเงินลงทุนบางส่วนสาหรับการเข้าซื้อกิจการของ Bumble
Bee Holdco S.C.A. (Bumble Bee Holdco)
2) ชาระหนี้เงินกู้ธนาคารซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงให้กับโครงสร้างด้านเงินทุนของบริษัท
3) จัดสรรเป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้ในกิจการของบริษัท

คำถำม 2

หำกกำรเพิ่มทุนไม่ประสบควำมสำเร็จ บริษัทมีแผนที่จะดำเนินกำรอย่ำงไรต่อไป
คาตอบ

คำถำม 3

ในกรณีที่การเพิ่มทุ นไม่ประสบความสาเร็จ บริษัทจะต้อ งเสาะหาแหล่งเงิ นทุนอื่นสาหรับแผน
ดาเนินการเพื่อเสริมสร้างความเติบโตของบริษัท ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จากัดเพียง) การเข้าซื้อกิจการ
Bumble Bee Holdco ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อโครงสร้างด้านเงินทุนของบริษัทโดยรวม ฐานะทาง
การเงิน รวมถึงความเติบโตของบริษัทอย่างยั่งยืนในระยะยาว

หุ้นสำมัญเพิ่มทุนที่จะเสนอขำยในครำวนี้มีจำนวนรวมเท่ำไร
คาตอบ

ณ ปัจจุบัน ยังไม่สามารถทราบได้ แน่ชัดว่าจานวนหุ้นที่จะออกและเสนอขายจะมีจานวนเท่าไร
เนื่องจากจานวนหุ้นที่จะออกและเสนอขายดังกล่าวนั้นจะขึ้นอยู่กับการกาหนดราคาเสนอขายหุ้น
(ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในคาถาม 10) ในการนี้ บริษัทประสงค์ที่จะได้รับเงินจากการเพิ่มทุน
จานวนประมาณ 400 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (หรือประมาณ 13,200 ล้านบาท) และโดยที่บริษัทจะออก
และเสนอขายหุ้ น ในจ านวนเพี ย งเท่ า ที่ ท าให้ บ ริ ษั ท ได้ รั บ เงิ น เพิ่ ม ทุ น เป็ น จ านวนเพี ย งพอตาม
วัตถุประสงค์ข้างต้น อย่างไรก็ตาม บริษัทจะเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน
1,200,000,000 หุ้น
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คำถำม 4

ทะเบียนเลขที่ 0107537000891

รูปแบบในกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ เป็นอย่ำงไร
คาตอบ

ในการเพิ่มทุนครั้งนี้ บริษัทเสนอที่จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ
บริษัทฯ ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น (ซึ่งเป็นผู้มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่
จะได้กาหนดต่อไปโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ (คณะกรรมกำร)) ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือ
หุ้นเดิมแต่ละรายถืออยู่ (Preferential Public Offering) (กำรเสนอขำยให้แก่ประชำชนทั่วไปโดย
เฉพำะเจำะจง) โดยในการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะเจาะจงดังกล่าว สิทธิของผู้ถือ
หุ้นเดิมแต่ละรายในการได้รับจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจะคานวณตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นราย
นั้ น โดยที่ สิท ธิ ใ นการได้ รั บ การจั ด สรรหุ้ น เพิ่ ม ทุ น จะอยู่ ภ ายใต้ ข้ อ จ ากัด ทางกฎหมาย รวมถึ ง
ข้อยกเว้นต่าง ๆ ของแต่ละประเทศซึ่งใช้บังคับกับผู้ถือหุ้นแต่ละรายด้วย
ทั้งนี้ บริษัทมีสิทธิใช้ดุลยพินิจพิจารณาไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ผู้ถือหุ้นเดิม
หรือผู้ลงทุนรายใดๆ หากการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นดังกล่าวอาจเป็นผลให้ (ก) เป็นการกระทาการ
ขัดต่อกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับใดๆ ของประเทศไทยหรือต่างประเทศ และข้อบังคับของบริษัท
หรือ (ข) เป็นผลให้บริษัทมีหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือต้องดาเนินการใดๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ต้อง
ดาเนินการตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย หรือ
(ค) ไม่เป็นไปตามวิธีการ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กาหนดในการจัดสรรของบริษัท อย่างไรก็ตาม
บริษัทมีสิทธิใช้ดุลยพินิจในการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
หรือผู้ลงทุนบางรายที่ไม่อยู่ในประเทศไทยโดยอาศัยข้อยกเว้นที่มีอยู่ภายใต้กฎหมายต่างประเทศ

คำถำม 5

เหตุใดจึงไม่เพิ่มทุนโดยกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนแก่ประชำชนทั่วไป (Public Offering)
คาตอบ

บริษัทเล็งเห็นถึงความสาคัญของแรงสนับสนุนที่ได้รับจากผู้ ถือหุ้นและเชื่อมั่นว่าการเสนอขายหุ้น
เพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะเจาะจงซึ่งจัดสรรให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจานวนหุ้นที่ผู้
ถือแต่ละรายถืออยู่ (Preferential Public Offering หรือ PPO) จะเป็นวิธีที่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นเดิมของ
บริษัทมากที่สุด เพราะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในการเพิ่มทุนและรักษาสัดส่วน
การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละราย (ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นยังต้องพิจารณาถึงข้อจากัดทางกฎหมาย
รวมถึงข้อยกเว้นต่าง ๆ ของแต่ละประเทศซึ่งใช้บังคับกับผู้ถือหุ้นแต่ละรายด้วยดังกล่าวข้างต้น) โดย
บริษัทเชื่อว่าการเพิ่มทุนจะช่วยสร้างเสถียรภาพให้กับฐานะทางการเงินของบริษัทและเพิ่มมูลค่า
ให้แก่หุ้นของบริษัทต่อไปในอนาคต
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คำถำม 6

ทะเบียนเลขที่ 0107537000891

เหตุ ใดจึ ง ไม่ เพิ่ มทุ น โดยกำรเสนอขำยหุ้ น สำมั ญ เพิ่ม ทุ น ให้ แ ก่ ผู้ถื อ หุ้น เดิ มตำมสัด ส่ ว นกำรถือ หุ้ น (Rights
Offering)
คาตอบ

บริษัทไม่เลือกดาเนินการเพิ่มทุนโดยเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการ
ถือหุ้น (Rights Offering หรือ RO) เนื่องจาก ผู้ถือหุ้นของบริษัทบางรายมีถิ่นพานักอยู่ในประเทศซึ่ง
การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวอาจมีข้อจากัด ซึ่งการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ ผู้ถือหุ้นราย
ดังกล่าวอาจเป็นเหตุให้บริษัทมีภาระและอุปสรรคข้อขัดข้องทางกฎหมายเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ
บริษัทได้ประเมินถึงทางเลือกและกฎหมายหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องที่บังคับใช้ในประเทศต่างๆ แล้ว
และพบว่าการเสนอขายหุ้นแบบ PPO มีความเหมาะสมมากที่สุด
การเสนอขายหุ้นแบบ PPO ยังให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทในการจองหุ้น เกินกว่า
สิทธิที่ได้รับการจัดสรร เช่นเดียวกับการจัดสรรหุ้นแบบ RO นอกจากนี้ บริษัทเชื่อว่ามีบริษัทจด
ทะเบียนไทยอื่นๆ ที่เคยทาการออกและเสนอขายหุ้นแบบ PPO ในอดีต เช่น ปตท. สผ. ซึ่งเคยออก
และเสนอขายหุ้นแบบ PPO มูลค่า 3 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นมาแล้ว

กำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุน
คำถำม 7

บริษัทมีหลักกำรทั่วไปในกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนอย่ำงไร
คาตอบ

คำถำม 8

ภายใต้การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะเจาะจง บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ ม
ทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น ซึ่งมีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ
วันที่จะได้กาหนดต่อไปโดยคณะกรรมการตามสัดส่วนจานวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ และให้
สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเดิมในการจองซื้อเกินกว่าสิทธิที่ได้รับการจัดสรร และหากมีหุ้นเหลือจากการจัดสรร
ดังกล่าว บริษัทจะนาหุ้นไปจัดสรรให้กับผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนทั่วไป โดยการเสนอขาย
ต่อบุคคลในวงจากัด (Private Placement) (กำรเสนอขำยต่อบุคคลในวงจำกัด ) และ/หรือ การเสนอ
ขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป (Public Offering) (กำรเสนอขำยต่อผู้ลงทุนทั่วไป) ทั้งนี้ การออกเสนอขาย
หุ้นที่เหลือให้กับนักลงทุนในต่างประเทศ จะต้องพิจารณาถึงข้อจากัดทางกฎหมาย รวมถึงข้อยกเว้น
ต่าง ๆ ของแต่ละประเทศซึ่งใช้บังคับกับผู้ถือหุ้นแต่ละรายด้วย

กรณีมีหุ้นสำมัญเพิ่มทุนเหลือจำกกำรจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิจองซื้อแบบ PPO เหตุใดบริษัทจึงจะนำหุ้น
ที่เหลือดังกล่ำวไปจัดสรรต่อบุคคลในวงจำกัด (PP) และจะดำเนินกำรอย่ำงไร
คาตอบ

ตามที่บริษัทมีความประสงค์ที่จะใช้เงินทุนจานวนประมาณ 400 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (หรือประมาณ
13,200 ล้านบาท) และหากมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลื อจากการออกและเสนอขายแบบ PPO และการ
จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ใช้สิทธิจองซื้อเกินกว่าสิทธิที่ได้รับการจัดสรรแล้ว บริษัทเห็นควรให้
จัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่นักลงทุนรายอื่นเพื่อให้บริษัท สามารถระดมเงินเพิ่มทุนได้ตาม
จานวนที่ต้องการ
ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิจองซื้อ บริษัทจะจัดสรร
หุ้นที่เหลือให้กับผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนทั่วไป โดยการเสนอขายต่อบุคคลในวงจากัด
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ทะเบียนเลขที่ 0107537000891

และ/หรือ การเสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไป ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นการเสนอขายต่อบุคคลในวงจากัด ผู้
ลงทุนดังกล่าวจะต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทตามประกาศของคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุนและคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ท
คำถำม 9

วิธีกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนแบบ PPO มีรำยละเอียดเป็นอย่ำงไร
คาตอบ

บริษัทจะเสนอขายและจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผถู้ ือหุ้นเดิมที่มีสิทธิจองซื้อตามสัดส่วนจานวน
หุ้นเดิมที่แต่ละรายถืออยู่
คณะกรรมการของบริษัทจะได้กาหนดอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิมต่อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะมีการเสนอ
ขายและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทต่อไป ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมดังกล่าวอาจจองซื้อหุ้นเพิ่ มทุน
ตามสิทธิที่ได้รับการจัดสรร หรือเกินกว่าสิทธิที่ได้รับการจัดสรร หรือน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับการ
จัดสรร หรือสละสิทธิไม่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่เสนอขายในครั้งนี้ก็ได้ โดยหากมีเศษของหุ้นจากการ
คานวณจานวนหุ้นที่จะต้องจัดสรรและเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นแต่ละรายให้ปัดเศษหุ้นทิ้ง
ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรตามขั้นตอนข้างต้น บริษัทจะพิจารณาจัดสรรหุ้นที่เหลือให้แก่ผู้
ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิของตนอย่างน้อยหนึ่งรอบ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้
ถือหุ้นเดิมแต่ละรายถืออยู่

รำคำเสนอขำย
คำถำม 10

บริษัทใช้หลักเกณฑ์ใดในกำรกำหนดรำคำเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมแบบ PPO
คาตอบ คณะกรรมการของบริษัทจะพิจารณากาหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้น
เดิมแบบ PPO ซึ่งจะต้องมีอัตราไม่ต่ากว่ามูลค่าที่ตราไว้ (Par Value) และไม่ต่ากว่าร้อยละ 70 ของราคาตลาด ใน
กรณีดังกล่าว ราคาตลาด หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนักของราคาหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (ตลำดหลักทรัพย์ฯ) ย้อนหลัง 7 – 15 วันทาการติดต่อกันก่อนวันแรกที่เสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้น
เดิมแบบ PPO ทั้งนี้ ราคาที่ใช้ในการคานวณราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนักอาจเป็น (1) ราคาปิดของหุ้นของบริษัทใน
แต่ละวันทาการดังกล่าว หรือ (2) ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นของบริษัทในแต่ละวันทาการดังกล่าวก็ได้

คำถำม 11

บริษัทใช้หลักเกณฑ์ใดในกำรกำหนดรำคำเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนในวงจำกัด (PP) ใน
กรณีที่มีหุ้นเหลือจำกกำรออกและเสนอขำยแบบ PPO (ถ้ำมี)
คาตอบ

ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะจัดสรรต่อผู้ลงทุนในวงจากัด (PP) จะกาหนดจาก (1) การ
สารวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์ (Book Building) และ/หรือ (2) การพิจารณาโดยคณะกรรมการ
ของบริษัท ทั้งนี้ ราคาเสนอขายที่กาหนดโดยคณะกรรมการจะต้องมีอัตราไม่ต่ากว่า มูลค่าที่ตราไว้
(Par Value) และไม่ต่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ในการนี้ ราคาตลาด หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ย
ถ่วงน้าหนักของราคาหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7-15 วันทาการติดต่อกันก่อน
วันแรกของระยะเวลาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ในวงจากัด (PP)ทั้งนี้ ราคาที่ใช้ในการ
คานวณราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนักอาจเป็น (1) ราคาปิดของหุ้นของบริษัทในแต่ละวันทาการดังกล่าว
หรือ (2) ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นของบริษัทในแต่ละวันทาการดังกล่าวก็ได้
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คำถำม 12

บริษัทใช้หลักเกณฑ์ใดในกำรกำหนดรำคำเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนที่จะจัดสรรให้ผู้ลงทุนทั่วไป (PO) ในกรณีที่
มีหุ้นเหลือจำกกำรออกและเสนอขำยแบบ PPO (ถ้ำมี)
คาตอบ

คำถำม 13

ทะเบียนเลขที่ 0107537000891

คณะกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการจะเป็นผู้กาหนดราคาเสนอขายหุ้น
เหลือจากการออกและเสนอขายแบบ PPO ตามที่เห็นสมควร โดยจะเป็นไปตามกฎและระเบียบที่
เกี่ยวข้อง

เหตุใดบริษัทจึงยังไม่กำหนดรำคำเสนอขำยในเวลำนี้
คาตอบ

เนื่องจากขั้นตอนการขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ก.ล.ต.) ในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ป ระชาชนทั่วไปโดยเจาะจง ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตาม
สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละรายนั้นต้องใช้เวลาประมาณสองถึงสามเดือน ดังนั้น การ
กาหนดราคาเสนอขายหุ้นในภายหลังจะช่วยให้ราคาหุ้นสะท้อนผลลัพธ์จากแผนดาเนินการของ
บริษัทตามที่ได้ประกาศเผยแพร่ไปแล้ว และยังเป็นการลดความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาหุ้น
อย่างไรก็ดี บริษัทได้กาหนดส่วนลดราคาของเสนอขายหุ้นสูงสุดเมื่อเทียบกับราคาตลาดไว้แล้ว

กำรจัดสรรหุ้น
คำถำม 14

ผู้ถือหุ้นเดิมจะจองซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนเกินสิทธิ หรือไม่
คาตอบ

ผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิที่ได้รับการจัดสรร ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการ
จัดสรรในรอบแรกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละรายแล้ว บริษัทจะ
พิจารณาจัดสรรหุ้นอย่างน้อยอีกหนึ่งรอบให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่แสดงความจานงจองซื้อเกินสิทธิ การ
จัดสรรหุ้นรอบใหม่ดังกล่าวจะคานวณเฉลี่ยตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นแต่ละราย

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท
คำถำม 15

กำรเพิ่มทุนจะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมอย่ำงไรบ้ำง เช่น ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control
Dilution) และผลกระทบ รำคำหุ้น (Price Dilution)
คาตอบ

ผู้ถือหุ้นเดิมจะไม่ได้รับผลกระทบดังกล่าวในกรณีที่ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิจองซื้อหุ้นตามที่ได้รับการ
จัดสรร อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นดังกล่าว ผลกระทบต่อสิทธิออก
เสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution) จะไม่เกินร้อยละ 20.1 ำ สมมติฐานว่า ทจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนให้แก่ท
ผู้ลงทุนใหม่ ส่วนผลกระทบ ราคาหุ้น (Price Dilution) จะไม่เกินร้อย
ละ 6.0 ำ สมมติฐานว่า ทจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนท
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมแบบ PPO ในราคา
เสนอขายเท่ากับร้อยละ 70 ของราคาตลาด
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แผนกำรเพิ่มทุน
คำถำม 16

แผนกำรเพิ่มทุนของบริษัทมีกำหนดระยะเวลำโดยสรุปอย่ำงไรบ้ำง
คาตอบ
วันที่

ขั้นตอนกำรดำเนินกำร

27 กุมภาพันธ์ 2557

วันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการออก เสนอขาย
และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

13 มีนาคม 2558

วันกาหนดรายชื่อผู้ถื อหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี
2558 (วัน Record Date)

16 มีนาคม 2558

วันปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อรวบรวบรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ มีสิทธิเข้า
ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2558

3 เมษายน 2558

วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2558

ภายใน 14 วั นนั บแต่ วัน ที่ผู้ ถื อ วันจดทะเบียนมติที่เกี่ยวข้องของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2558 กับ
หุ้นมีมติ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
คณะกรรมการจะกาหนดต่อไป

ยื่นคาขออนุญาต แบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อ ก.ล.ต.

คณะกรรมการจะกาหนดต่อไป

วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะมีการจัดสรร
ให้แก่ประชาชนทั่วไปโดยเจาะจง (PPO)

คณะกรรมการจะกาหนดต่อไป

วันปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อรวบรวบรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจอง
ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะมีการจัดสรรให้แก่ประชาชนทั่วไปโดยเจาะจง
(PPO)

ยังไม่ทราบ

ก.ล.ต. อนุมัติคาขออนุญาต แบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน

คณะกรรมการจะกาหนดต่อไป

กาหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการจองซื้อ ซึ่งรวมถึงวันจองซื้อและชาระราคา
เสนอขาย

คณะกรรมการจะกาหนดต่อไป

กาหนดและประกาศราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรร
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมแบบ PPO เพื่อเสนอขายต่อไปต่อบุคคลในวงจากัด (PP)
และ/หรือ นักลงทุนทั่วไป (PO) (ถ้ามี)

ภายใน 14 วันนับแต่วันที่การ จดทะเบียนเพิ่มทุนชาระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
จั ด สรรและเสนอขายหุ้ น แล้ ว
เสร็จ
************************************************************************************
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