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ทะเบียนเลขท่ี 0107537000891 

THAI UNION FROZEN PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED 

บริษัท ไทยยูเนีย่น โฟรเซ่น โปรดักส ์จ ำกัด (มหำชน) 

ข้อบงัคับบริษัท 
(เฉพำะส่วนที่เกี่ยวขอ้งกบักำรประชุมผู้ถือหุ้น) 

หมวดท่ี 5 
คณะกรรมกำร 

ข้อ 15. ให้มีคณะกรรมการของบรษิัทไมน่้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่น
ที่อยู่ในราชอาณาจักร 

ข้อ 16. ให้ทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี ้
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมคีะแนนเสียงเทา่กับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึง่ 
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปน็กรรมการก็

ได ้แต่จะแบง่คะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได ้
(3) บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสดุตามล าดับลงมาเป็นผู้ไดร้ับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่จะพึง

มีหรือจะพงึเลือกตั้งในครัง้นั้น ในกรณีทีบุ่คคลซ่ึงได้รับการเลือกตั้งในล าดบัถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกิน
จ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงช้ีขาด 

ข้อ 17. ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่งให้
ตรงเปน็สามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 
กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรก และปทีี่สองภายหลังจดทะเบียนบริษทันั้น ใหจ้ับสลากกันว่าผู้ใดจะออก 
ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยูใ่นต าแหน่งนานที่สุดนัน้เป็นผู้ออกจากต าแหน่ง 

ข้อ 18. นอกจากการพ้นต าแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากต าแหน่งเม่ือ 
(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) ขาดคุณสมบัต ิหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด 
(4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก ตามข้อ 21 
(5) ศาลมีค าส่ังให้ออก 

ข้อ 19. กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบรษิัท การลาออกมีผลนับแต่วันทีใ่บลาออกไปถึงบริษทั 
ข้อ 20. ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซ่ึงมี

คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องหา้มตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุม
คณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซ่ึงเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว 
จะอยู่ในต าแหนง่กรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยูข่องกรรมการที่ตนแทน 
มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนกรรมการที่ยัง
เหลืออยู ่

ข้อ 21. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่าสามในส่ีของจ านวนผู้ถือหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของ
จ านวนหุน้ที่ถือโดยผู้ถือหุน้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
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ทะเบียนเลขท่ี 0107537000891 

THAI UNION FROZEN PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED 

บริษัท ไทยยูเนีย่น โฟรเซ่น โปรดักส ์จ ำกัด (มหำชน) 

หมวดท่ี 6 
กำรประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจ าปีภายในสี่เดือนนับแต่วันส้ินสุดของรอบปี
บัญชีของบริษทั การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ 

ข้อ 33. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ใหค้ณะกรรมการจัดท าเปน็หนงัสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการ
ประชุม และเรื่องทีจ่ะเสนอต่อทีป่ระชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบใุห้ชัดเจนว่าเปน็เรื่องที่จะเสนอเรื่อง
ทราบ เพื่ออนุมัต ิหรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเหน็ของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งใหผู้้ถือ
หุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และโฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์
ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน 

ข้อ 34. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถอืหุ้นและผูร้ับมอบฉันทะจากผู้ถอืหุ้น (ถ้าม)ี มาประชุมไม่น้อยกว่าย่ีสิบห้าคน หรือไม่
น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจ านวนผู้ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่าย
ได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม ทั้งนี ้หุ้นทีบ่ริษทัเป็นเจ้าของหุ้นเองนั้น ไม่นับเปน็องคป์ระชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อ 35. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ในการลงคะแนนเสียงใหน้ับผู้ถือหุน้ทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง่หุ้นต่อหนึ่งเสียง และ
ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงต่อไปนี ้
(1) ในกรณีปกต ิให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน

ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิม่ขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงช้ีขาด 
(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี

สิทธิออกเสียงลงคะแนน 
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบรษิทัทั้งหมดหรือบางส่วนที่ส าคัญแก่บุคคลอืน่ 
(ข) การซ้ือ หรือรับโอนกิจการของบริษัทอืน่หรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบรษิัท 
(ค) การท า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบรษิัททั้งหมด หรือบางส่วนที่ส าคัญ การ

มอบหมายให้บคุคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษทั หรือการรวมกิจการกับบคุคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะ
แบ่งก าไรขาดทนุกัน 

ข้อ 36. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจ าปีพึงกระท ามีดงันี้ 
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการ ถึงกิจการของบรษิัทที่ไดจ้ัดการไปในรอบปทีี่ผ่านมา 
(2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล 
(3) พิจารณาจัดสรรเงินก าไร 
(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
(5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี 
(6) กิจการอื่นๆ 
 
*************************************************************************************** 
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ทะเบียนเลขท่ี 0107537000891 

THAI UNION FROZEN PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED 

บริษัท ไทยยูเนีย่น โฟรเซ่น โปรดักส ์จ ำกัด (มหำชน) 

ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 

ของ     

บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดกัส์ จ ำกัด (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 นิรุตตินานนท ์ ประธานคณะกรรมการบรหิาร 

2. นายธีรพงศ์ จันศิริ  ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร  

3. นายชวน ตั้งจันสิริ  กรรมการบริหาร 

4. นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ  กรรมการผู้จัดการ กลุ่มผลิตภัณฑ์กุ้ง  

5. นายชาน ชู ชง  กรรมการบริหาร  

6. นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

7. พล.ต.ต.ประชา อนุเคราะหด์ิลก  กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

8. ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ประธานอนุกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน และประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 

9. นายกีรติ อัสสกุล  กรรมการอิสระและอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 

กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม  

1. นายทาเคฮิโกะ คาคิอูชิ  กรรมการ 

2. นายราวินเดอร์ สิงห์ เกรเวล ซาบจิตต์ เอส กรรมการ 

ผู้บริหารของบริษทัทีเ่ข้าร่วมประชุม  

1. นายยอร์ก ไอรัล ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารด้านการเงินกลุ่มบรษิัท 

2. นายวาย ยัท ปาโก้ ลี รองผู้จดัการทั่วไป ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และฝ่ายการลงทุนของบริษัท 

3. นางสาวสุทธิภา วัชโรทยางกูร ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ ์

ที่ปรึกษากฏหมายวายุและพาร์ทเนอร์ 

1. นายสมยศ สุธีรพรชัย                    ที่ปรึกษากฏหมายวายุและพาร์ทเนอร์ 

ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม  นางปะราลี สุขะตุงคะ เลขานุการบริษัท 

 

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม เลขานกุารบริษัทไดอ้ธิบายวิธีการนับคะแนนเสียงจากที่ประชุมดงันี้ 

• ตามข้อบังคับของบริษทัฯ ขอ้ 35. ในการออกเสียงลงคะแนน ใหน้บัผู้ถือหุน้ทุกคนมีคะแนนเสียงเทา่กับหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง 
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• ในแต่ละวาระ จะนบัคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุน้ที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียงเท่านัน้ โดยจะน าคะแนน

เสียงดังกล่าวหักออกจากจ านวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเปน็คะแนนเสียงทีเ่หน็ด้วยในระเบียบวาระ

นั้นๆ  ทั้งนี้ก็เพื่อให้การประชุมด าเนินไปได้ภายในเวลาที่เหมาะสม  

• ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ต้องการออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียง ให้ใช้ใบลงคะแนนทีบ่ริษทัจดัให้ในการ

ลงคะแนน และโปรดแสดงตัวยกมือเพื่อใหเ้จ้าหน้าที่เกบ็รวบรวมใบลงคะแนนตามวาระที่กล่าวถึงนัน้ นอกจากนี้แล้ว ได้มีสถาบัน

การเงินและกองทนุต่างๆ ทีท่ าหน้าที่เป็นคัสโตเดียนได้จดัส่งเอกสารมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ โดยท าการออกเสียง

ลงคะแนนมาล่วงหน้าแล้ว ซ่ึงบรษิัทจะน าผลดังกล่าวขึ้นบนจอสไสด์ในแต่ละวาระต่อไป 

เริ่มประชุมเวลา 14.15 น. 

นายไกรสร จันศิริ ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถอืหุ้นและแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบว่าในวันนี้มีผู้ถือหุ้นและผูร้ับมอบ

ฉันทะมาร่วมประชุม 1,655 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 809,501,652 หุน้ หรือคิดเป็น 67.8569% ของจ านวนหุ้นที่ช าระแล้ว ซ่ึงไม่น้อย

กว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบรษิัทฯ ข้อ 34. และได้แจง้ใหผู้้ถือหุน้

ทราบว่าก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานจะเปดิโอกาสให้ผู้ถือหุน้ซักถามในประเด็นทีเ่กี่ยวข้องกบัวาระนั้นๆ โดยขอใหผู้้ถือหุน้

ที่ต้องการซักถามกรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น นอกจากนี้ ได้ขออาสาสมัคร

จากผู้ถือหุ้นในทีป่ระชุมเพื่อเข้าสังเกตุการณ์การรวบรวมคะแนน ซ่ึงได้แก่ คุณฐานียะ  เตชะวิภู และคุณอมร โควานิชเจริญ 

หลังจากนั้นประธานฯ ไดด้ าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังตอ่ไปนี้        

วำระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2557 

ซ่ึงประชุมเมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ อาคารสโมสรทหารบก ถนนวิภาวดี-

รังสิต กรุงเทพมหานคร ส าหรับรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจ าปี 2557 ได้แนบไว้ในหนังสือเชิญประชุมในหน้า 4 ถึง

หน้า 16 

จากนั้นประธานฯ เปดิโอกาสใหผู้้ถือหุ้นซักถามดังนี ้

คุณเจนจิรา สมบัตเิจริญวงศ์ แจ้งว่าไม่มีข้อท้วงติงใดๆ ส าหรับรายงานการประชุมดังกล่าว แต่อยากขอเรียนเสนอดังนี้  

1. อยากให้บรษิัทน าเอาค าชมของผูถ้ือหุ้นที่กล่าวช่ืนชมบริษทัและผูบ้ริหารในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2557 นัน้ 

บันทึกในการประชุมด้วยว่า “ในระหว่างนี้คุณก าพลได้กล่าวขอบคุณท่านผูบ้ริหาร…..” เพราะเห็นว่าเป็นความรู้สึกดีๆ ที่อยากให้

เปิดเผยและส่งต่อให้กับผู้ถือหุน้อืน่ๆ ได้เห็นกันถ้วนหน้า 

2. ขอใหเ้พิ่มขนาดของตัวอักษรในรายงานการประชุม เนื่องจากขนาดที่เปน็อยู่ในปัจจบุันค่อนข้างเล็กและอ่านยาก  

3. ขอขอบคุณส าหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับแจกเปน็ของช ารวยทีผ่่านมา แต่ก็พบว่าที่กระปอองผลิตภัณฑ์มีปาายกระดาษเล็กๆ ติดไว้ว่า 

“อร่อยมาก” ในขณะที่เมื่อได้รบัประทานแล้วพบว่าผดักะเพราทนูา่มีน้ ามันเยอะมากจนดูเยิ้ม และสีสันดูไม่น่าทานเท่าทีค่วร หาก

ลดน้ ามันลงได้เท่ากับลดตน้ทนุลงได้อีก รวมถึงแพนงทูน่าก็ขาดรสชาติกลมกล่อม หากปรับอีกนิดก็คงจะดขีึ้น จึงไม่แน่ใจว่า

ผู้บริโภคโดยทั่วไปรวมถึงในต่างประเทศพึงพอใจหรือไม่อย่างไร ในขณะที่ผลิตภัณฑ์บางตัว เช่น แกงเขียวหวานทนู่า มีรสชาติที่ดี

ใช้ได้เลย และเห็นว่าทางบริษทัมทีีมวิจัยอยู่ทั่วโลก ส่ิงที่บรษิัทท านั้นคือการวิจัยเรื่องการปรบัปรงุรสชาติและบรรจุภัณฑ์ อย่างไรก็

ตามก็รู้สึกดีใจที่ไดเ้รียนเสนอส่ิงที่ต้องการและเห็นว่าเปน็ประโยชน์ ได้ถูกส่ือสารให้กับผู้บรหิารโดยตรง 

คุณไกรสร จันศิริ ขอขอบคุณผู้ถอืหุ้นทีใ่หข้้อเสนอแนะ และแจง้ว่าจะรับข้อเสนอทั้งหมดไปพจิารณาและแก้ไขต่อไป  
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จากนั้นประธานฯ ขอให้ทีป่ระชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมตริับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2557 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้ 

เห็นด้วย 809,462,770 เสียง ร้อยละ 100.00 

ไม่เห็นด้วย - เสียง                             - 

งดออกเสียง  22,906 เสียง                             - 

รวม 809,485,676 เสียง ร้อยละ 100.00 

วำระท่ี 2 พิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษทัฯ จากเดิมมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

เป็นมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท 

ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการเพิ่มสภาพคล่องใหก้ับหุ้นของบริษทั จึงขอเสนอใหท้ี่ประชุมพจิารณาการ

เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นทีต่ราไว้ (par value) ของบรษิัท  จากเดิมมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เปน็มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 

บาท ซ่ึงจะท าให้จ านวนหุ้นสามญัของบริษทัเพิ่มขึน้จ านวน 3,578,861,622 หุ้น จากเดิมจ านวน 1,192,953,874 หุ้น เป็นจ านวน 

4,771,815,496 หุน้ และจะส่งผลให้จ านวนหุ้นสามัญทีผู่้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่มีจ านวนเพิ่มขึ้น โดยการแตกหุ้นสามัญจ านวน 1 

หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้เปน็หุน้สามัญจ านวน 4 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ทัง้นี ้จ านวนทุนจดทะเบียนและทุน

ที่ออกและเรียกช าระแล้วของบรษิัทจะยังคงเท่าเดิม คือ 1,202,000,000.00 บาท และ 1,192,953,874.00 บาท ตามล าดับ และ

สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดมิจะไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ในครั้งนี้แตอ่ย่างใด  

จากนั้นประธานเปดิโอกาสให้ผู้ถอืหุ้นซักถามดังนี้ 

คุณสมคิด วงศ์ภากร สอบถามว่า จากที่ผู้บริหารกล่าวว่าเพื่อการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นก็เพื่อเพิ่มสภาพคล่องนั้น มีข้อ

สงสัยว่าเหตุใดบรษิัทไมเ่ปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ให้เปน็ 0.10 บาทตอ่หุ้น เหมือนเช่นบรษิัทอื่นๆ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ 

คุณธีรพงศ์ จนัศิริ ช้ีแจงว่า เป็นเพราะบริษทัไม่ต้องการให้ระดบัราคาหุ้นของบรษิัท อยูใ่นระดับราคาที่ต่ าเกินไป โดยมองว่าการ

เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นจาก 1 บาท เป็น 0.25 บาทต่อหุน้ ท าใหร้ะดับราคาหุ้นอยูท่ี่หุน้ละ 20 กว่าบาท ซ่ึงน่าจะดีกว่าในกรณีที่

เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นแล้วท าให้ระดับราคาหุ้นต่ ากว่า 10 บาท 

คุณสมคิด วงศ์ภากร สอบถามเพิ่มเติมว่า ราคาหุ้นของบริษทัไม่ได้ขึ้นอยู่กับการด าเนินงานหรือความสามารถในการ

บริหารหรือไม่ อย่างไร เช่น ราคาน้ ามันที่มีการเปลี่ยนแปลงในวันนี้ จะมผีลดีผลเสียต่อบรษิัทอย่างไร หรือจากการที่ประเทศ

รัสเซียประสบปัญหา บริษทัจะมีโอกาสมากขึ้นเท่าใด ส่ิงต่างๆ เหล่านี้น่าจะเป็นส่วนผลักดนัตอ่ราคาหุ้นที่เพิ่มขึน้มากกว่าใช่

หรือไม ่

คุณธีรพงศ์ จนัศิร ิ ช้ีแจงว่า บรษิทัมองว่าราคาหุ้นของบริษทัขึน้อยู่กับผลก าไรของบริษทัเปน็ตัวส าคัญ ส่วนราคาน้ ามัน

หรือตลาดของประเทศอื่นใด ก็เปน็ปัจจัยแวดล้อมทีบ่รษิัทต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องอยู่แล้ว 

คุณสถาพร ผังนิรันดร์ สอบถามว่า เห็นด้วยกับวาระการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น แต่ก็มีข้อสงสัยถึงความจ าเป็นในการเรียก

ประชุมผู้ถือหุน้โดยเร่งด่วนเพื่ออนุมัติในวาระนี้ เพราะท าใหเ้กิดคา่ใช้จ่ายในการจัดประชุม ในขณะที่อีกเพียง 4 เดือนก็ต้องมีการ

เรียกประชุมใหญ่สามัญประจ าปอียู่แล้ว และประเด็นที่ 2 คือ พฤติกรรมของนักลงทุนบางคนทีท่ าการแตกหุ้นเพื่อให้ได้เศษหุ้น 

เพื่อวัตถุประสงค์อืน่ๆ ซ่ึงมองว่าเป็นภาระให้กับบรษิัทจดทะเบียนนั้น ไม่ทราบว่าบรษิัทมีมาตรการในการปกปาองผลประโยชน์

ของนักลงทุนอื่นๆ อย่างไร เช่น บริษทัจดทะเบียนใหค้วามช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะมา โดย

การออกค่าอากรแสตมป์ให้แทน แม้ว่าจะเป็นจ านวนเงนิไม่มากนัก แต่ก็เกิดความไม่เท่าเทียมกันตอ่ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ ที่ไม่ต้องรบั
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มอบฉันทะมาเข้าประชุม รวมถึงการจัดเตรียมเรื่องอาหารและของช าร่วยต่างๆ ก็เป็นสิ่งที่ก่อให้เกดิความไม่เท่าเทียมกันตามหลัก

ธรรมาภิบาล จึงไม่ทราบว่าฝ่ายจดัการมีมาตรการด าเนินการอย่างไร หรือจะปล่อยใหเ้ปน็เช่นนีต้่อไป 

คณุธีรพงศ์ จนัศิริ ช้ีแจงในประเดน็แรกว่า เป็นเพราะบริษทัให้ความส าคัญกับเวลาในการท างานเปน็ส าคัญ ดังนัน้เห็นว่า

อะไรก็ตามที่สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จได้ก็อยากจะรบีด าเนินการ แม้ว่าจะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึน้ แต่ก็พิจารณาแล้วว่ายังอยู่ใน

เกณฑ์ที่สามารถยอมรับได้ ประเด็นที่สอง ในเรื่องการปกปาองผลประโยชนข์องผู้ถือหุ้นให้เท่าเทียมกัน ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณ

ท่านผู้ถือหุน้ทีใ่หข้้อเสนอแนะเหล่านี้ เพื่อฝ่ายจัดการจะน าไปพิจารณาหาแนวทางปฏบิัติเพื่อให้เกดิความเหมาะสมต่อไป และหาก

บริษทัออกมาตรการใดๆ ออกมา ก็ขอใหท้่านผู้ถือหุ้นช่วยสนับสนนุทางคณะกรรมการด้วยครับ 

คุณวีระ ไชยมโนวงศ์  สอบถามเกี่ยวกับเหตุผลของการขอเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ และเหตใุดไม่ขอเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น

จาก 1 บาทให้เป็น 0.10 บาทต่อหุน้ แทนทีจ่ะเป็น 0.25 บาทต่อหุ้น ตามวาระที่ขอพิจารณา  

คุณธีรพงศ์  จันศิริ ช้ีแจงส าหรับเหตผุลของการเปลี่ยนแปลงมูลคา่หุ้นว่า นอกจากจะเปน็การเพิ่มสภาพคล่องให้กับหุ้นของบรษิทั

แล้ว ยังต้องการให้มีการเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยให้มากขึ้น เนื่องจากสัดส่วนการลงทุนของผู้ถือหุน้รายย่อยยัง

อยู่ในระดบัทีต่่ ากว่า 5% ในขณะที่มีการถือหุ้นโดยกองทุนทั้งในและต่างประเทศมากกว่า 30% ขึน้ไป จงึเป็นจดุประสงคห์ลักที่

อยากให้นักลงทุนรายย่อยได้เข้ามาลงทุนในบรษิัทให้มากขึ้น ส าหรับค าถามข้อสองไดต้อบแล้วก่อนหน้านี้ 

คุณอนุ ว่องสารกิจ สอบถามว่า บริษัทมีการคาดการณ์การเจรญิเตบิโตของก าไรสุทธิต่อหุน้ของบรษิทัต่อไปอย่างไร หาก

นักลงทุนไม่ทราบข้อมูลเรื่องการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นมาก่อน อาจเกิดความตกใจกับก าไรต่อหุน้ที่ลดลงได้ รวมถึงเงินปันผลที่

ได้รับ นักลงทนุต้องซื้อหุน้ให้มากขึ้นเพื่อให้ได้เงินปนัผลเท่าเดิมใช่หรือไม่ 

คุณธีรพงศ์ จันศริิ ช้ีแจงว่า ในเรื่องของก าไรต่อหุน้ไม่ได้ลดลงแต่อย่างไร และเห็นว่าเป็นหน้าทีข่องนักลงทุนที่ต้องศึกษา

ข้อมูลก่อนการเข้าลงทุน บรษิัทจงึไม่ได้มองว่าการเปลี่ยนแปลงมลูค่าหุ้นดงักล่าวเป็นเรื่องน่าห่วงแต่อย่างไร เพียงแค่หากเดิมผู้ถือ

หุ้นมีหุน้ 1 หุ้น ก็จะกลายเป็น 4 หุ้น หรือเดิมเคยซ้ือหุ้นของบริษทั 100 หุ้น ในราคาหนึง่ ก็จะต้องซื้อหุ้นจ านวน 400 หุ้น ในราคา

เดิมทีห่ารส่ี ดังนั้นการใช้เงินยังเปน็จ านวนเท่าเดิม การได้รบัเงนิปนัผลทีเ่ป็นมูลค่าเงนิรวมก็ยังคงเทา่เดิม 

คุณธนประเสริฐ ภมรไพโรจน ์ อยากทราบว่าที่กล่าวว่าสัดส่วนที่กองทนุในต่างประเทศถือหุน้ในบรษิัทนั้นมีมากกว่า 

30% พอจะระบุได้หรือไม่ว่ามากกว่า 30% หรือเป็น 40% และที่วา่ผู้ถือหุ้นรายย่อยถือในสัดส่วนเพยีง 5% เป็นเพราะเหตุผลอะไร

หรือไม่   

คุณธีรพงศ์  จันศิริ ช้ีแจงว่า ส าหรับสัดส่วนการลงทุนของกองทนุที่กล่าวถึงนั้นเปน็ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ 

ส่วนที่จะมีตัวเลขที่ชัดเจนคงต้องสอบถามจากนายทะเบียนของบรษิัท คือ บรษิัท ศูนย์รบัฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อีกครัง้

หนึ่ง ส าหรับในเรื่องสัดส่วนการลงทุนของผู้ถือหุ้นรายย่อยนั้น บริษัทก็พยายามวิเคราะหข์้อมลูดังกล่าวอยู่ และพยายามเพิ่ม

สัดส่วนให้มากขึ้น 

คุณก าพล  อัศวศิริลาภ สอบถามเกี่ยวกับ การเข้าซ้ือกิจการของบัมเบิ้ลบี ทางบริษทัมีนโยบายในการปาองกันความเสี่ยงใน

การน าเงินไปซ้ือกิจการนี้อย่างไร เนื่องจากมีความผันผวนเรื่องค่าเงนิในช่วงนี้ 

คุณธีรพงศ์ จันศริิ ช้ีแจงว่า บริษทัมีการติดตามเรื่องค่าเงนิ และมีมาตรการในการปาองกันความเสี่ยงในเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนไว้

อย่างดี จึงอยากใหผู้้ถือหุน้สบายใจได้ นอกจากนี้ก็ขอเรียนให้ทราบว่า การเข้าซ้ือกิจการดังกล่าวคาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงครึง่ปี

หลังของปี 2558 ดังนัน้บรษิัทยงัไม่ได้จ่ายเงินออกไปในช่วงนี้  
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ทะเบียนเลขท่ี 0107537000891 

THAI UNION FROZEN PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED 

บริษัท ไทยยูเนีย่น โฟรเซ่น โปรดักส ์จ ำกัด (มหำชน) 

คุณก าพล อัศวศิริลาภ สอบถามต่อเกี่ยวกับบรษิัทที่ท าโครงการเพาะฟาร์มไข่มุก ที่ลงข่าวในหนังสือพิมพ์ ว่าโครงการนี้

เป็นไลนใ์หมข่องทียเูอฟ ใช่หรือไม่ 

คุณไกรสร จันศิริ ช้ีแจงว่า บริษทัดังกล่าวเป็นบรษิัทส่วนตัว ไม่ได้เกี่ยวกับบรษิัท ทียเูอฟ แต่อย่างไร โดยเป็นโครงการ

ฟาร์มเลี้ยงมุก ช่ือว่าบริษัท ไทยยูเนี่ยน ไฮเทค จ ากัด 

คุณก าพล อัศวศิริลาภ สอบถามว่า จากที่คุณธีรพงศ์กล่าวเรื่องการเข้าซ้ือกิจการต่างๆ นั้น ไม่ทราบว่าบริษัทมีกระแสเงิน

สดเหลือเพียงพอหรือไม่ และบรษิัทได้มองหาโอกาสและคาดว่าจะได้ประโยชนจ์ากวิกฤตรัสเซียหรือไม่ 

คุณธีรพงศ์  จันศิริ ช้ีแจงว่า เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่าการเข้าซ้ือกิจการบัมเบิ้ลบี เป็นดีลที่ใหญ่มาก มีมูลค่าสูงสุดเท่าทีเ่คย

ลงทุนมา ดังนั้นหลงัจากนี้ไปอย่างน้อยอีก 12 เดือน บรษิัทจะให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการบริษัทที่เราเข้าไปลงทุนก่อน คง

ยังไม่ไปมองโอกาสอื่นในเวลาอนัใกล้ๆ นี้ ส่วนตลาดรัสเซีย เป็นตลาดที่ต้องติดตามด ู เพราะปัจจัยส าคัญของตลาดนี้ คือ 

ความสามารถในการช าระเงิน ท าให้บรษิัทยงัไม่ได้เข้าไปในตลาดนี้มากนัก 

คุณก าพล อัศวศิริลาภ สอบถามเพิ่มเติมว่า บริษัทคาดว่าจะมีอัตราการเติบโตภายใน 3 ปี และ 5 ปี อย่างไร 

คุณธีรพงศ์  จันศิริ ช้ีแจงว่า บริษทัมีเปาาหมายที่วางไว้แล้วว่าจะมียอดขาย 8,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ภายในปี 2563 นี้  

คุณไพศาล วุฒิบัญชร สอบถามเกี่ยวกับ แหล่งเงินทนุทีจ่ะใช้ในการเข้าซ้ือกิจการบัมเบิ้ลบี และไมท่ราบว่าบริษทัมีความ

กังวลเรื่องการกีดกันทางการค้าจะมีผลต่อธุรกิจด้านใดของทียเูอฟหรือไม่ และการลงทุนในบัมเบิ้ลบีจะมีผลต่อกฏหมายการ

ครอบง ากิจการหรือไม่อย่างไร 

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ช้ีแจงว่า บริษทัมีการใช้ BIZ loan 100% ที่เปน็เงินเหรียญสหรัฐ ในการเข้าซ้ือกิจการ จากธนาคารใน

ประเทศไทยจ านวน 2 แหง่ ส่วนเรื่องการครอบง ากิจการนัน้ จะเห็นว่าการเข้าซ้ือกิจการบัมเบิ้ลบจีะส าเร็จไดต้้องได้รบัอนุมัตใิน

เรื่อง ANTI TRUST จึงเปน็ที่มาที่ว่าการปิดดีลนี้ ต้องอยู่ภายในครึ่งปีหลงัของปี 2558 เพราะต้องมขีบวนการในการด าเนินการเรื่อง

นี้ และส าหรับการกีดกันทางการค้า มีผลต่อการส่งออกอาหารแช่เยือกแข็งจากประเทศไทยเปน็หลัก แต่บริษัทก็ต้องพยายามหา

ตลาดอื่นๆ มารองรับต่อไป จงึไม่น่าเป็นข้อกังวลอย่างไร 

คุณวีระ ไชยมโนวงศ์ ขอช่ืนชมและภูมิใจกับบริษทัทียเูอฟ ในฐานะที่เป็นบริษทัทนู่าที่ใหญ่ที่สุดในโลก อย่างไรก็ตาม

ส าหรับการเข้าลงทุนต่างๆ อาจท าให้อัตราหนี้สินต่อทนุเพิ่มสูงขึน้ ดังนั้นจึงไม่ม่ันใจว่า เปาาหมายของบริษทัที่ 8,000 ล้านเหรียญ

สหรัฐ เมื่อเทียบกบัปจัจบุันที่บรษิัทก็มีความยิ่งใหญ่ในระดบัโลกอยู่แล้ว แต่อาจจะต้องมคีวามเสี่ยงจากการลงทุนในทีห่่างไกลนั้น 

เพราะมีความเปน็ห่วงว่าบรษิัทใหญ่ๆ ในระดบัโลกก็ยังมีโอกาสพลาดได้ เพราะการก่อหนี้ที่เพิ่มขึน้ 

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ช้ีแจงว่า ส าหรับเปาาหมาย 8,000 ล้านเหรียญสหรัฐนั้นเป็นเปาาหมายในอีก 5 ข้างหน้า ซ่ึงหากเฉลี่ยออก

มาแล้วก็มีอัตราการเติบโตเพียงปลีะ 15% เท่านั้น ซ่ึงไม่ใช่ตัวเลขที่มากมายอะไร อีกทั้ง การลงทุนครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกของบริษทั 

บริษทัมีความคุน้เคยกับการบรหิารงานในต่างประเทศมามากกว่า 17 ปี จึงไมน่่าห่วงมากนัก รวมถึงบริษทัได้ให้ความส าคัญกับ

อัตราส่วนหนี้สินต่อทนุมาโดยตลอด ด้วยความมีวินัยในการบรหิารจัดการด้านการเงินทีผ่่านมา จึงอยากใหผู้้ถือหุ้นสบายใจได้ว่า

บริษทัจะบรหิารงานด้วยความระมัดระวังและค านงึถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และมีการบรหิารความเสี่ยงต่างๆ อย่างรัดกุมและ

เหมาะสม  

คุณอนุ ว่องสารกิจ สอบถามเกีย่วกับราคาวัตถุดิบปลาทนู่าในปัจจุบันเปน็อย่างไรบ้าง ในขณะทีร่าคาน้ ามันก็ลดต่ าลง 

อาจท าใหร้าคาต้นทุนของปลาทนูา่ลดต่ าลง และบริษทัมีก าไรมากขึ้น นอกจากนี้ ขอสอบถามว่าบริษัทมีแผนในการเพิ่มทุนหรือ

ออกหุ้นกู้หรือไม ่
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บริษัท ไทยยูเนีย่น โฟรเซ่น โปรดักส ์จ ำกัด (มหำชน) 

คุณธีรพงศ์ จนัศิริ ราคาวัตถุดิบปลาทูน่าในปจัจุบันยงัคงอยูใ่นระดบัที่ต่ าคือ 1,200 เหรียญสหรัฐต่อตัน ซ่ึงก็ถือว่าอยู่ใน

ระดับราคาที่ต่ า และส าหรับค าถามเกี่ยวกับการเพิ่มทุนหรือการออกหุ้นกู้ใดๆ ยังไม่สามารถตอบได้ในวันนี้ เพราะบรษิัทคงต้องดู

ตามความเหมาะสมต่อไปในอนาคต 

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบรษิัทฯ จากเดิมมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้น

ละ 1 บาท เป็นมูลค่าหุ้นทีต่ราไว้หุ้นละ 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 

วำระท่ี 3 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธขิองบรษิัทฯ ขอ้ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลีย่นแปลงมูลค่าที่ตราไว้

ของหุน้สามัญของบริษทัฯ และขอ้อื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้ง (ถ้ามี) 

ประธานฯ ไดเ้สนอต่อทีป่ระชุมเพื่อพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขหนังสือบรคิณห์สนธิของบรษิัทฯ ข้อ 4. เรื่องทนุจด

ทะเบียนของบรษิัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ที่ตราไว้ โดยแก้ไขใหม่เป็นดังนี้ 

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจ านวน   1,202,000,000    บาท (หนึง่พันสองร้อยสองล้านบาท) 

                แบ่งออกเป็น         4,808,000,000    หุ้น (สี่พันแปดร้อยแปดล้านหุน้) 

                มูลค่าหุ้นละ                         0.25    บาท (ยี่สิบห้าสตางค์) 

                โดยแบ่งออกเป็น  

                       หุ้นสามัญ               4,808,000,000    หุ้น (สี่พันแปดร้อยแปดล้านหุน้) 

                       หุ้นบุริมสิทธิ                   ไม่มี          หุ้น (---)  

                ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมตเิป็นเอกฉันท์ อนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการ

เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุน้สามัญของบรษิัทฯ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

เห็นด้วย 809,501,646 เสียง ร้อยละ 100.00 

ไม่เห็นด้วย - เสียง                             - 

งดออกเสียง 6 เสียง                     ร้อยละ 0.00 

รวม 809,501,652 เสียง ร้อยละ 100.00 

วำระท่ี 4  พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมอีก จึงขอปิดการประชุม  

ปิดประชุมเวลา 15.00 น. 

 

                                                                                                        ......................................................        

                                                                                                                              ( นายไกรสร     จันศิริ ) 

                                                                                                                                       ประธานในที่ประชุม  
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ทะเบียนเลขท่ี 0107537000891 

THAI UNION FROZEN PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED 

บริษัท ไทยยูเนีย่น โฟรเซ่น โปรดักส ์จ ำกัด (มหำชน) 

ส ำเนำงบกำรเงินส ำหรบัปีบญัชีสิน้สุด วันที่ 31 ธันวำคม 2557 (ฉบับย่อ) 
รำยงำนของผูส้อบบญัชีรับอนุญำต 
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบรษิัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จ ากัด (มหาชน) 
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบรษิัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย ซ่ึงประกอบด้วย งบ
แสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที ่ 31 ธันวาคม 2557 งบก าไรขาดทุนรวม งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวม ส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชทีี่ส าคัญและ
หมายเหตเุรื่องอืน่ ๆ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จ ากัด (มหาชน) ด้วย
เช่นกัน 
ควำมรับผิดชอบของผู้บริหำรต่องบกำรเงิน 
ผู้บริหารเปน็ผู้รบัผิดชอบในการจดัท าและการน าเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินและรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผูบ้ริหารพจิารณาว่าจ าเป็นเพื่อให้สามารถจัดท างบการเงินที่ปราศจากการแสดง
ข้อมูลทีข่ัดต่อข้อเท็จจริงอนัเปน็สาระส าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาด 
ควำมรับผิดชอบของผู้สอบบญัช ี
ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผดิชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าไดป้ฏบิัติงาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซ่ึงก าหนดใหข้้าพเจ้าปฏบิตัิตามข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัตงิาน
ตรวจสอบเพื่อให้ไดค้วามเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงนิปราศจากการแสดงข้อมูลทีข่ัดต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคัญ
หรือไม ่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจ านวนเงินและการเปดิเผยข้อมูลใน
งบการเงิน วิธีการตรวจสอบทีเ่ลอืกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินจิของผู้สอบบัญชี ซ่ึงรวมถึงการประเมนิความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่
ขัดต่อข้อเท็จจริงอนัเปน็สาระส าคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกดิจากการทุจริตหรือข้อผดิพลาด ในการประเมนิความเสี่ยงดังกล่าว 
ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกบัการจัดท าและการน าเสนองบการเงนิโดยถูกตอ้งตามที่ควรของกิจการ เพื่อ
ออกแบบวิธีการตรวจสอบทีเ่หมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการ
ควบคุมภายในของกจิการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผูบ้ริหารใช้และความ
สมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จดัท าขึ้นโดยผู้บรหิาร รวมทั้งการประเมนิการน าเสนองบการเงินโดยรวม  
ข้าพเจ้าเช่ือว่าหลักฐานการสอบบญัชีที่ข้าพเจ้าไดร้ับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เปน็เกณฑ์ในการแสดงความเหน็ของข้าพเจ้า 
ควำมเห็น 
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงนิข้างตน้นี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ผลการด าเนนิงานและกระแสเงินสดส าหรับปี
ส้ินสุดวันเดียวกันของบรษิัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จ ากัด (มหาชน) และบรษิัทย่อย และเฉพาะของบรษิัท ไทยยูเนี่ยน โฟร
เซ่น โปรดักส์ จ ากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
   
 
 
โสภณ เพิ่มศิริวัลลภ 
ผู้สอบบัญชีรบัอนุญาต เลขทะเบยีน 3182 
บริษทั ส านักงาน อีวาย จ ากัด 
กรุงเทพฯ: 27 กุมภาพันธ์ 2558  
 



 

 

                  
 
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 

 

 

10 | หน้า 
 

ทะเบียนเลขท่ี 0107537000891 

THAI UNION FROZEN PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED 

บริษัท ไทยยูเนีย่น โฟรเซ่น โปรดักส ์จ ำกัด (มหำชน) 

 
งบก ำไรขำดทุน 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 
(หน่วย: บาท) 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2557 2556  2557 2556 
รายได้      
รายได้จากการขาย 121,402,355,983 112,812,594,229  21,120,430,731 23,457,148,276 
รายได้อ่ืน      

- เงินปันผลรับ 66,000 5,904,000  1,425,091,068 835,437,467 
- ดอกเบี้ยรับ 158,984,967 14,704,705  1,154,634,703 1,026,379,407 
- ก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 283,681,557 51,774,083  - 100,291,708 
- อ่ืนๆ 885,703,678 1,392,317,105  467,895,880 554,120,471 

รวมรายได้อ่ืน 1,328,436,202 1,464,699,893  3,047,621,651 2,516,229,053 
รวมรายได้ 122,730,792,185 114,277,294,122  24,168,052,382 25,973,377,329 
ค่าใช้จ่าย      
      ต้นทุนขาย 102,381,913,425 98,590,391,272  18,906,905,243 21,562,120,190 
      ค่าใช้จ่ายในการขาย 5,995,761,423 5,060,281,049  654,278,224 692,676,898 
      ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 6,035,104,026 5,173,919,602  1,143,381,720 857,433,919 
รวมค่าใช้จ่าย 114,412,778,874 108,824,591,923  20,704,565,187 23,112,231,007 
ก าไรก่อนส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม ค่าใช้จ่ายทาง-      
      การเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 8,318,013,311 5,452,702,199  3,463,487,195 2,861,146,322 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 162,408,003 175,795,934  - - 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 8,480,421,314 5,628,498,133  3,463,487,195 2,861,146,322 
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (1,673,261,199) (1,654,909,119)  (929,438,168) (855,088,580) 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 6,807,160,115 3,973,589,014  2,534,049,027 2,006,057,742 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (1,039,750,579) (494,616,168)  (80,008,549) (205,929,525) 

ก าไรส าหรับปี 5,767,409,536 3,478,972,846  2,454,040,478 1,800,128,217 

กำรแบ่งปันก ำไร      
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 5,091,579,693 2,852,828,488  2,454,040,478 1,800,128,217 

ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมของบริษัทย่อย 675,829,843 626,144,358    
 5,767,409,536 3,478,972,846    

ก ำไรต่อหุ้น      
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน  (ปรับปรุงใหม่)   (ปรับปรุงใหม่) 

   ก าไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 1.099 0.622  0.530 0.392 

ก าไรต่อหุ้นปรับลด      
   ก าไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 1.084 0.619  0.530 0.392 

 
 

ท่ำนผู้ถือหุ้นหรอืผู้ท่ีสนใจจะพิจำรณำงบกำรเงินฉบับเต็ม สำมำรถดูได้จำกรำยงำนประจ ำปี 2557 หรือดำวน์โหลดจำกเว็บไซต์
บริษัท (www.thaiuniongroup.com) หรือเว็บไซต์ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th)
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ทะเบียนเลขท่ี 0107537000891 

THAI UNION FROZEN PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED 

บริษัท ไทยยูเนีย่น โฟรเซ่น โปรดักส ์จ ำกัด (มหำชน) 

รำยละเอียดและประวัตบิุคคลท่ีคณะกรรมกำรเหน็สมควรเสนอตอ่ที่ประชุมผู้ถือหุน้เพื่อพิจำรณำเลอืกตั้งให้ด ำรงต ำแหนง่
กรรมกำรบรษิัท 

ชื่อ : นำยไกรสร จันศิร ิ
ต าแหน่ง : ประธานกรรมการ 
สัญชาติ : ไทย 
อาย ุ : 80 ปี 
การศึกษา : ปริญญาปรัชญาดษุฏบีัณฑิตกิตตมิศักดิ ์สาขาวิชาบริหารธุรกิจ         

มหาวิทยาลัยแม่ฟาาหลวง 
วันเดือนปีทีเ่ริ่มเป็นกรรมการ : 17 มีนาคม 2531 
จ านวนปทีี่เป็นกรรมการ TUF : 27 ป ี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว 
ระหว่างกรรมการด้วยกัน : บิดานายธีรพงศ์ จนัศิร ิ
จ านวนหุน้ที่ถือ : 471,134,720 หุ้น* คิดเป็นร้อยละ 9.87 ของทนุช าระแล้ว 
  กรรมการ 294,804,288 หุ้น คู่สมรส 176,330,432 หุ้น บุตรที่ยังไมบ่รรลุนิติภาวะ -0- หุ้น 
ที่อยู ่ : 2999 ถนนริมทางรถไฟสายปากน้ า แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 
ต าแหน่งในกิจการอื่นที่เปน็บรษิทัจดทะเบียน :  ไม่ม ี
ต าแหน่งงานอืน่ที่ไม่ใชบ่ริษทัจดทะเบียน :  ประธานกรรมการ บริษทัหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จ ากัด (มหาชน) 

ประธานกรรมการ บริษทั ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จ ากัด 
ประธานกรรมการ บริษทั รวมไทยอาหารทะเล จ ากัด 
กรรมการบริหาร  บริษทั สงขลาแคนนิ่ง จ ากัด (มหาชน) 
กรรมการบริหาร บริษทั ไทยยูเนีย่น กราฟฟิกส์ จ ากัด 
กรรมการ บริษัท ไทร-ยูเนี่ยน ซีฟูาดส์ จ ากัด 
กรรมการ บริษัท ไทร-ยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จ ากัด 
กรรมการ บริษัท  ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จ ากัด 
กรรมการ บริษัท ไทยยูเนี่ยน ซีฟูาด จ ากัด 

ต าแหน่งในกิจการอื่นที่อาจท าใหเ้กิดความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบรษิัท : ไม่ม ี
หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกบัการเป็นกรรมการบริษทั 

- The Role of Chairman Program (RCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 15/2550 
- หลักสูตร ผู้บรหิารระดบัสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที ่12 (มีนาคม – กรกฏาคม 2554) 

จ านวนครัง้ที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ปี 2557 เท่ากับ 8 ครั้งจาก 8 ครั้ง (100%) 
 
ชื่อ : นำยฤทธิรงค์ บุญมีโชต ิ
ต าแหน่ง :  กรรมการบริหาร และประธานกรรมการบริหาร ธุรกิจกุ้ง (Global) 
สัญชาติ :  ไทย 
อาย ุ :  53 ปี 
การศึกษา :  ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
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ทะเบียนเลขท่ี 0107537000891 

THAI UNION FROZEN PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED 

บริษัท ไทยยูเนีย่น โฟรเซ่น โปรดักส ์จ ำกัด (มหำชน) 

วันเดือนปีทีเ่ริ่มเป็นกรรมการ : 5 มกราคม 2541 
จ านวนปทีี่เป็นกรรมการ TUF : 17 ป ี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว 
ระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี 
จ านวนหุน้ที่ถือ : 63,442,980 หุ้น* คิดเป็นร้อยละ 1.33 ของทุนช าระแล้ว 
  กรรมการ 63,442,980 หุ้น คู่สมรส -0- หุ้น บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -0- หุ้น 
ที่อยู ่ : 100/3 ซอยอารีย์สัมพันธ์ 2 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 
ต าแหน่งในกิจการอื่นที่เปน็บรษิทัจดทะเบียน  :  ไม่ม ี
ต าแหน่งงานอืน่ที่ไม่ใชบ่ริษทัจดทะเบียน :   ประธานกรรมการบริหาร  บรษิัท ไทยยเูนี่ยน ฟีดมิลล์ จ ากัด 

ประธานกรรมการบริหาร บริษทั ไทยยูเนี่ยน แฮชเชอรี่ จ ากัด 
ประธานกรรมการบริหาร  บรษิัท ไทยยูเนี่ยน ซีฟูาด จ ากัด 

ต าแหน่งในกิจการอื่นที่อาจท าใหเ้กิดความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบรษิัท : ไม่ม ี
หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกบัการเป็นกรรมการบริษทั 

- TLCA Executive Development Program รุ่นที่ 2 ปี 2552 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- Director Accreditation Program (DAP) ครั้งที่ 84/2553 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD) 

จ านวนครัง้ที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ปี 2557 เท่ากับ 8 ครั้งจาก 8 ครั้ง (100%) 
 

ชื่อ : นำยกีรติ อัสสกลุ 
ต าแหน่ง : กรรมการอิสระ ประธานคณะอนกุรรมการบริหารความเสี่ยง  
สัญชาติ : ไทย 
อาย ุ : 57 ปี 
การศึกษา : Chemical Engineering Ontario / Queen’s University 

Chemical Engineering / University of Southern California 
วันเดือนปีทีเ่ริ่มเป็นกรรมการ : 22 มีนาคม 2553 
จ านวนปทีี่เป็นกรรมการ TUF : 5 ป ี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว 
ระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่ม ี
จ านวนหุน้ที่ถือ : 73,248 หุ้น* คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของทนุช าระแล้ว  
  กรรมการ -0- หุ้น คู่สมรส 73,248 หุ้น บุตรที่ยังไม่บรรลนุิติภาวะ -0- หุ้น  
ที่อยู ่ : 45/6 ซอยอรรคพัฒน์ ถนนสุขุมวิท 49 แขวงคลองตนัเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 
ต าแหน่งในกิจการอื่นที่เปน็บรษิทัจดทะเบียน : ประธานกรรมการ บมจ.โอเชี่ยน กลาส 
ต าแหน่งงานอืน่ที่ไม่ใชบ่ริษทัจดทะเบียน : ประธานกรรมการ บจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต 
ประวัติการท างาน : ปี 2527 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต 

ปี 2536 - ปัจจุบนั ประธานคณะกรรมการ บมจ.โอเชี่ยน กลาส 
ต าแหน่งในกิจการอื่นที่อาจท าใหเ้กิดความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบรษิัท : ไม่ม ี
หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกบัการเป็นกรรมการบริษทั 

- Role of the Compensation Committee Program (RCC) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD) ครั้งที่ 5/2550 
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ทะเบียนเลขท่ี 0107537000891 

THAI UNION FROZEN PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED 

บริษัท ไทยยูเนีย่น โฟรเซ่น โปรดักส ์จ ำกัด (มหำชน) 

- Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 27/2546 
จ านวนครัง้ที่เข้าประชุมในปี 2557 : ประชุมคณะกรรมการ ปี 2557 เทา่กับ 6 ครั้งจาก 8 ครั้ง (75%) 

ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/4 ครั้ง คิดเป็น 50% ของการประชุม 
 
ชื่อ : นำยรำวินเดอร์ สิงห์ เกรวำล ซำบจิตต์ เอส 
ต าแหน่ง : กรรมการ 
สัญชาติ : มาเลเซีย 
อาย ุ : 46 ปี 
การศึกษา : ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนิวเซ้าท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย 
วันเดือนปีทีเ่ริ่มเป็นกรรมการ : 15 พฤศจิกายน 2553 
จ านวนปทีี่เป็นกรรมการ TUF : 4 ป ี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว 
ระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่ม ี
จ านวนหุน้ที่ถือ : - หุ้น* คิดเป็นร้อยละ - ของทุนช าระแล้ว 
ที่อยู ่ : 979/12 ช้ันเอ็ม อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 

กรุงเทพมหานคร 
ต าแหน่งในกิจการอื่นที่เปน็บรษิทัจดทะเบียน  : ไม่ม ี
ต าแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียน : กรรมการ Otto Marine Limited (สิงคโปร)์ 

กรรมการ Straits Resources Limited (ออสเตรเลีย) 
กรรมการ โรงแรมแชงกร-ีลา (มาเลเซีย) 
กรรมการ Wellard Holdings (ออสเตรเลีย) 
กรรมการ Scomi Oilfield Limited (เบอร์มิวด้า) 
กรรมการ บจ.เอ็มดับบลิวแบรนดส์ โฮลดิ้ง เอสเอเอส 

ต าแหน่งในกิจการอื่นที่อาจท าใหเ้กิดความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบรษิัท : ไม่ม ี
หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกบัการเป็นกรรมการบริษทั :  

- วุฒิบัตรผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (Certified Public Accounts, Australian Society) 
จ านวนครัง้ที่เข้าประชุมในปี 2557 : ประชุมคณะกรรมการ ปี 2557 เทา่กับ 8 ครั้งจาก 8 ครั้ง (100%) 
 

ประวัติบุคคลที่เสนอให้เลือกตัง้เป็นกรรมกำรเข้ำใหม ่
ชื่อ : นำยนำถ ลิ่วเจริญ 
ต าแหน่งที่เสนอ : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
สัญชาติ : ไทย 
อาย ุ : 56 ปี 
การศึกษา : 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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ทะเบียนเลขท่ี 0107537000891 

THAI UNION FROZEN PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED 

บริษัท ไทยยูเนีย่น โฟรเซ่น โปรดักส ์จ ำกัด (มหำชน) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว 
ระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่ม ี
จ านวนหุน้ที่ถือ : -0- หุ้น* คิดเป็นร้อยละ -- ของทนุช าระแล้ว 
  ผู้ถูกเสนอชื่อ -0- หุ้น คู่สมรส -0- หุ้น บุตรที่ยังไม่บรรลนุิติภาวะ -0- หุ้น 
ที่อยู ่ : 489/1 ซอยจัดสรรเอื้อวัฒนสกุล แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 
ต าแหน่งในกิจการอื่นที่เปน็บรษิทัจดทะเบียน  : ไม่ม ี
ต าแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียน : กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร / G-ABLE Group 
 กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร /  
ต าแหน่งในกิจการอื่นที่อาจท าใหเ้กิดความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบรษิัท : ไม่ม ี
หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกบัการเป็นกรรมการบริษทั :  

- หลักสูตร วตอ. รุ่น 12 ปี 2553 สถาบันวิทยาการตลาดทุน   
- หลักสูตรการปาองกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน รุ่น 2547 (รปอ.) วิทยาลัยปาองกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน 

หมำยเหตุ:  *จ านวนหุ้น TUF ที่ถือเป็นการถือหุน้ ณ 26 มกราคม 2558 และนับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลุนติิภาวะ 

นิยำมและคณุสมบตัิของกรรมกำรอิสระ 
กรรมกำรอิสระ หมายถงึ บุคคลที่มีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามแนวทางเดียวกันกับคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบตาม
ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง คุณสมบัติและขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและต้องสามารถ
ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกัน และไม่ให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน ์ นอกจากนั้นยังต้องสามารถเข้า
ร่วมประชุมคณะกรรมการบรษิัทโดยใหค้วามเห็นอย่างเปน็อิสระได้ 

กรรมการอิสระของบรษิัทต้องมคีุณสมบัติ ดังต่อไปนี ้
1) ถือหุ้นไม่เกิน 0.05% ของทุนจดทะเบียน ทั้งนีใ้ห้นบัรวมหุน้ที่ถือโดยผู้ทีเ่กี่ยวข้องด้วย 
2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษทั 
3) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการของบริษทั รวมทั้งไม่เป็นหรอืเคยเปน็กรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน และไม่ได้มีส่วน

เกี่ยวข้องกับการบรหิารงาน พนกังาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ไดร้ับเงนิเดือนประจ า ของบริษทั บริษัทในเครือ บรษิัท
ร่วม หรือบริษทัทีเ่กี่ยวข้อง 

4) ไม่เป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ  
5) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยัส าคัญอันอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหน้าที่ได้อย่างเปน็อิสระ   
6) ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเปน็ตวัแทนเพื่อรักษาผลประโยชนข์องกรรมการบริษัท ผู้ถือหุน้รายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซ่ึง

เป็นผู้ทีเ่กี่ยวข้องกับ      ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบรษิัท 
ทั้งนี้ นิยามกรรมการอิสระดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดขีองบริษทั และมีความเข้มงวดกว่า

ข้อก าหนดคุณสมบัตขิองกรรมการอิสระของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ใน
ส่วนของอัตราการถือครองหุ้นของบริษทั 

วิธีกำรสรรหำกรรมกำร 
บริษทัด าเนนิการสรรหากรรมการ โดยคณะอนุกรรมการสรรหาพจิารณาบุคคลซ่ึงมคีุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะ

ต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษทัมหาชนจ ากัดเข้าเป็นกรรมการ เฉพาะในกรณีที่มีกรรมการพ้นต าแหน่งตามวาระ หรือด้วย
สาเหตุอื่นในระหว่างปีเท่านั้น ซ่ึงต้องเสนอต่อที่ประชุม  ผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการใหม่อีกครัง้ และบุคคลซ่ึงเข้าเปน็กรรมการ
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ทะเบียนเลขท่ี 0107537000891 

THAI UNION FROZEN PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED 

บริษัท ไทยยูเนีย่น โฟรเซ่น โปรดักส ์จ ำกัด (มหำชน) 

ดังกล่าวจะอยู่ในต าแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยูข่องกรรมการที่ตนแทนเท่านั้น แต่เมื่อมีการประชุมสามัญประจ าปีทุกครั้ง 
ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 ตามวาระนั้น ให้ทีป่ระชุมผูถ้ือหุ้นเลือกตั้งกรรมการใหม่ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ดังต่อไปนี ้

 
1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง 
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมด ตามข้อ 1 เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ 

แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 
3. บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่จะพึง

มีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น 
ทั้งนี ้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วย

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนผู้ถือหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่
น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจ านวนหุ้นทีถ่ือโดยผู้ถือหุน้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  โดยกรรมการและผู้บรหิารของ
บริษทัทั้งหมดต้องมีคุณสมบัตคิรบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษทัมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 และตาม
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม ่และ
การอนุญาต ฉบับลงวันที ่18 พฤษภาคม 2535 

ในส่วนของกรรมการอิสระ บริษัทจะเลือกผูท้รงคุณวุฒิและมิได้เปน็ลูกจ้างหรือพนักงานที่ไดร้บัเงินเดือน
จากบริษทัหรือบรษิัทในเครือ ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบรหิารงานประจ า และมีอิสระจากกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ ่
โดยถือหุ้นในบรษิัทไมเ่กิน 0.05% ของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสยีงทั้งหมด และสามารถดูแลผลประโยชน์ของกลุ่ม
ผู้ถือหุ้นรายย่อยได ้ ซ่ึงจะเสนอให้ทีป่ระชุมคณะกรรมการเป็นผูพ้ิจารณาลงมติในการแต่งตั้ง และน าเสนอต่อที่
ประชุมผู้ถือหุน้ 
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ทะเบียนเลขท่ี 0107537000891 

THAI UNION FROZEN PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED 

บริษัท ไทยยูเนีย่น โฟรเซ่น โปรดักส ์จ ำกัด (มหำชน) 

รำยละเอียดกำรเข้ำร่วมประชุมของคณะกรรมกำรในปีที่ผ่ำนมำ 

หน่วย: ครั้ง  
 การประชุมคณะกรรมการ 

รายช่ือคณะกรรมการบริษัท มาประชุม 
จ านวนครัง้/จ านวนทัง้หมด 

รับทราบก่อนการประชุมทาง 
ส่ืออิเล็คโทรนิกส์ 

1. นายไกรสร จันศริ ิ 8/8 - 

2. นายเชง  นิรุตตินานนท ์ 7/8 1/8 

3. นายชวน    ตั้งจันสิร ิ 8/8 - 

4. นายธีรพงศ์  จันศริ ิ 8/8 - 

5. นายฤทธิรงค์   บุญมีโชต ิ 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. นายกิต ิ ปิลันธนดิลก * ลาออก 30/09/57 5/5 - 

12. ดร.ธรรมนูญ  อานันโทไทย * 7/8 1/8 

13. นายกีรต ิ อัสสกุล * 6/8 2/8 

* กรรมการอิสระ 
หมายเหตุ : นายทาเคฮิโกะ คาคิอชิู และนายราวินเดอร์ สิงห์ เกรเวล ซาบจิตต์ เอส เป็นกรรมการที่มไิด้มีถ่ินพ านักในประเทศไทย 

 

รำยละเอียดประกอบวำระท่ี 7 กำรพิจำรณำแต่งตั้งผู้สอบบญัช ี
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี (เฉพาะบริษัท) 

 2554 2555 2556 2557 2558 
อัตราค่าสอบบัญชีส าหรับงบการเงินประจ าปี (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% 
อัตราค่าสอบทานงบการเงนิรายไตรมาส 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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ทะเบียนเลขท่ี 0107537000891 

THAI UNION FROZEN PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED 

บริษัท ไทยยูเนีย่น โฟรเซ่น โปรดักส ์จ ำกัด (มหำชน) 

รายละเอียดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีของบรษิัทและบรษิัทย่อย ส าหรับปี 2557 
1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) 

บริษทัและบรษิัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่ 
- ผู้สอบบัญชีของบรษิัทในรอบปบีญัชีที่ผ่านมามีจ านวนเงินรวม -0- บาท 
- ส านักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการทีเ่กี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและส านักงานสอบบัญชีที่

ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปบีัญชทีี่ผ่านมา มีจ านวนเงินรวม 10,041,000 บาท 
2.  ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) 

บริษทัและบรษิัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ซ่ึงได้แก่  
- ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการสอบบญัชี ให้แก่ส านักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บคุคลหรือกิจการที่

เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและส านกังานสอบบัญชีทีผู่้สอบบัญชีสังกดั ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจ านวนเงินรวม -
0- บาท 

- ค่าตรวจสอบกรณีพิเศษตามประกาศที่ ป 4/2544 ของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ให้แก่
ส านักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและส านักงานสอบบัญชีที่
ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปบีัญชทีี่ผ่านมา มีจ านวนเงินรวม 800,000 บาท 

จ านวนปทีี่ผู้สอบบัญชีได้รับแต่งตั้งจากบรษิัท 

บริษทัได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบรษิัท ส านักงานอีวาย จ ากัด ตั้งแต่ปี 2543 -2557 
โดยมีรายละเอียดการสอบบญัชี ดังนี ้
ปี 2543 – 2547 สอบบัญชีโดยนายโสภณ  เพิ่มศิรวัิลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3182 
ปี 2548  สอบบัญชีโดยนางสาวรุ้งนภา เลศิสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3516 
ปี 2549 – 2551 สอบบัญชีโดยนายโสภณ เพิ่มศิรวัิลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3182 
ปี 2552 – 2553 สอบบัญชีโดยนางสาวรุ้งนภา เลศิสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3516 
ปี 2554 – 2557 สอบบัญชีโดยนายโสภณ เพิ่มศิรวัิลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3182 
ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีรบัอนุญำตตำมรำยชื่อข้ำงต้น ไมม่ีควำมสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บรษิัทย่อย/ผู้บริหำร/ผู้ถือ

หุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ท่ีเกี่ยวขอ้งกบับุคคลดังกล่ำว แต่อย่ำงใด 
 

การเป็นผู้สอบบัญชีของบรษิัทย่อย และบริษทัร่วม 

นายโสภณ  เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3182 หรือนางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขทะเบียน 3516 หรือนางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผูส้อบบัญชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4521 หรือนางสาวรสพร เดช
อาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5659 หรือนางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5872 
จากบริษทั ส านักงานอีวาย จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีส าหรับปี 2558 ของบรษิัทย่อย และบริษทัร่วมของบริษทัทุกแห่ง ยกเว้น บรษิัท
ร่วมและบริษทัย่อยที่มีส านักงานและด าเนินกจิการในต่างประเทศ 
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THAI UNION FROZEN PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED 

บริษัท ไทยยูเนีย่น โฟรเซ่น โปรดักส ์จ ำกัด (มหำชน) 

รำยละเอียดประกอบวำระท่ี 9 กำรพิจำรณำเพิ่มวงเงนิกำรออกและเสนอขำยหุ้นกูข้องบรษิัทและ/หรอืบริษัทย่อย 
ตามข้อมูลประกอบการพิจารณาที่ได้ขออนุมัติการมอบอ านาจให ้ นายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร  และ 

นายยอร์ค ไอร์เล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงนิ เป็นผู้รับมอบอ านาจ และมีอ านาจด าเนนิการแทนบริษทั โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี ้

(1) ก าหนด เปลี่ยนแปลง แก้ไข ยกเลิก ลดหรือเพิ่ม และไถ่ถอน ชนิด ประเภท รายละเอียดของหุน้กู้ที่ออก ซ่ึงรวมถึง 
(แต่ไม่จ ากัดเฉพาะ) ข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุน้กู้และผู้ถือหุ้นกู้ จ านวนหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาจองซื้อ 
หลักประกันหรือการค้ าประกัน ค ารับรองและค ารับประกัน เงื่อนไขทางการเงนิ ค าจ ากัดความ วิธีการเสนอขายและการจัดสรรหุน้
กู้   

(2) ก าหนดให้ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิหรือไม่มีสิทธิขอใหบ้ริษทัไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบก าหนด (Put Option) และ/หรือ บริษทั
ฯ อาจมีหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุน้กู้ก่อนครบก าหนด (Call Option) 

(3) การแต่งตั้งผูจ้ัดจ าหน่ายหุ้นกูห้รือผูจ้ัดการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่ายหุ้นกู้ นายทะเบียนหุน้กู้ และ/หรือ 
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี) รวมถึง การน าหุ้นกู้ดังกล่าวไปจดทะเบยีนเปน็หลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคม
ตลาดตราสารหนี้ไทย หรือ ตลาดรองแห่งใดๆ  

(4) เจรจาต่อรอง จดัท า ตกลง ลงนาม และส่งมอบซึ่งสัญญาและเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกบัการออกและเสนอขายหุน้กู้
ดังกล่าว และ 

(5) การเข้าท าธุรกรรมอนุพันธ์ทางการเงิน และ/หรือ สัญญาใดๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อวัตถุประสงค์ในการปาองกันความเสี่ยง
ของบรษิัทที่เกดิจากการออกหุ้นกูแ้ละการเสนอขายหุ้นกู้ รวมถึงและไม่จ ากัดเพียงการเปลี่ยนแปลงแก้ไข ต่ออายุสัญญา ลดอายุ
สัญญา หรือ ยกเลิกสัญญาอนุพันธ์ทางการเงิน และ/หรือ สัญญาใดๆ ที่เกี่ยวข้องดังกล่าว  

(6) ด าเนินการอื่นใดที่ผู้ได้รับมอบอ านาจดงักล่าวข้างต้นพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความจ าเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออก
และเสนอขายหุน้กู้ดังกล่าว 

ทั้งนี้ ในกรณีที่นายธีรพงศ ์จันศิร ิและ นายยอร์ค ไอร์เล ได้ใช้อ านาจด าเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย ดังปรากฎในขอ้ 
(1) ถึงข้อ (6) ข้างต้นแล้ว ประธานฯ ได้เสนอต่อทีป่ระชุมให้ กรรมการสองท่าน สามารถร่วมกันลงนาม พร้อมประทับตราบรษิทั 
เพื่อลงนามเอกสาร หรือสัญญา หรือเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการข้างตน้ตามข้อ (1) ถึง (6) เพื่อให้การด าเนินการ
ต่างๆ ลุล่วงตามวัตถุประสงคข์้างต้น 
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THAI UNION FROZEN PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED 

บริษัท ไทยยูเนีย่น โฟรเซ่น โปรดักส ์จ ำกัด (มหำชน) 

ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2557 (ฉบับคัดย่อเฉพำะวำระที่เกี่ยวข้อง) 

ของ     

บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดกัส์ จ ำกัด (มหำชน) 

วำระท่ี 8 พิจำรณำและอนมุัติกำรเพิม่วงเงนิกำรออกและเสนอขำยหุ้นกูข้องบริษัทและ/บรษิัทย่อย และเพิม่อ ำนำจด ำเนินกำรใรกำร

กระท ำกำรแทนบรษิัทให้แกก่รรมกำรผู้มีอ ำนำจ 

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2554 วาระที่ 9 เรื่องการพจิารณาและอนุมัติการเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขาย

หุ้นกู้ของบรษิัทและ/หรือบรษิัทยอ่ย และเพิ่มอ านาจด าเนินการในการกระท าการแทนบรษิัทฯ ให้แก่กรรมการผู้มีอ านาจ อัน

เนื่องมาจากการเสนอขายหุ้นกู้ภายในวงเงนิไม่เกิน 15,000 ล้านบาท หรือ เงินสกุลอื่นในวงเงนิเทียบเท่านัน้ ณ ปจัจบุัน ทางบรษิัท 

ได้มีการออกหุ้นกู้แล้วจ านวนเต็ม 15,000 ล้านบาท โดยจ าแนกรายละเอียดได้ดงันี ้

# 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 รวมถึงมีโอกาสจากการเข้าซ้ือ

กิจการเพื่อขยายตลาดไปยังตลาดโลกต่อไป ท าให้ทางบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยมีความจ าเป็นในการใช้วงเงินการออกหุ้นกู้มาก

ขึ้นเพื่อความคล่องตัวในการบริหารทางการเงินของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยต่อไป ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติ

เพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยจากปัจจุบันภายในวงเงินจ านวนไม่เกิน 15,000 ล้านบาท เป็น 

ภายในวงเงินจ านวนไม่เกิน 25,000 ล้านบาท หรือ เงินสกุลอื่นในวงเงินเทียบเท่า โดยเสนอขายแก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุน

สถาบันทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยจะออกและเสนอ

ขายเป็นชุดเดียวหรือหลายชุด และจะออกและเสนอขายในคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได้  

วัตถุประสงค์ของการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อช่วยในการบริหารความเส่ียงทางการเงินและควบคุมต้นทุนเงินกู้ใน

สภาวะที่อัตราดอกเบี้ยก าลังสูงขึ้น ตลอดจนสามารถรองรับการใช้เงินในระยะยาวเพื่อสนับสนุนการขยายตัวในอนาคต และขอให้

ที่ประชุมควรอนุมัติการมอบอ านาจให้ นายธีรพงศ์ จันศิริ กรรมการผู้มีอ านาจกระท าการแทนบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบอ านาจ และมี

อ านาจด าเนินการแทนบริษัทดังต่อไปนี้ 

(1) ก าหนด เปลี่ยนแปลง แก้ไข ยกเลิก ลดหรือเพิ่ม และไถ่ถอน ชนิด ประเภท รายละเอียดของหุน้กู้ที่ออก ซ่ึงรวมถึง 

(แต่ไม่จ ากัดเฉพาะ) ข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุน้กู้และผู้ถือหุ้นกู้ จ านวนหุ้นกู ้ อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาจองซื้อ 

หลักประกันหรือการค้ าประกัน ค ารับรองและค ารับประกัน เงื่อนไขทางการเงนิ ค าจ ากัดความ วิธีการเสนอขายและการจัดสรรหุน้

กู ้  

(2) ก าหนดให้ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิหรือไม่มีสิทธิขอให้บริษัทไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบก าหนด (Put Option) และ/หรือ บริษัทฯ 

อาจมีหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบก าหนด (Call Option)  
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บริษัท ไทยยูเนีย่น โฟรเซ่น โปรดักส ์จ ำกัด (มหำชน) 

(3) การแต่งตั้งผู้จัดจ าหน่ายหุ้นกู้หรือผู้จัดการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่ายหุ้นกู้  นายทะเบียนหุ้นกู้ และ/หรือ 

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี) รวมถึง การน าหุ้นกู้ดังกล่าวไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคม

ตลาดตราสารหนี้ไทย หรือ ตลาดรองแห่งใดๆ  

(4) เจรจาต่อรอง จัดท า ตกลง ลงนาม และส่งมอบซึ่งสัญญาและเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกบัการออกและเสนอขายหุน้กู้

ดังกล่าว และ 

(5) การเข้าท าธุรกรรมอนุพันธ์ทางการเงิน และ/หรือ สัญญาใดๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อวัตถุประสงค์ในการปาองกันความเสี่ยง

ของบรษิัทที่เกดิจากการออกหุ้นกูแ้ละการเสนอขายหุ้นกู้ รวมถึงและไม่จ ากัดเพียงการเปลี่ยนแปลงแก้ไข ต่ออายุสัญญา ลดอายุ

สัญญา หรือ ยกเลิกสัญญาอนุพันธ์ทางการเงิน และ/หรือ สัญญาใดๆ ที่เกี่ยวข้องดังกล่าว  

(6) ด าเนินการอื่นใดที่ผู้ได้รับมอบอ านาจดังกล่าวข้างต้นพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความจ าเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและ

เสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว 

ทั้งนี้ ในกรณีทีน่ายธีรพงศ์ จันศริิ ได้ใช้อ านาจด าเนนิการตามที่ได้รับมอบหมาย ดังปรากฎในข้อ (1) ถึงข้อ (6) ข้างต้น

แล้ว ให้กรรมการสองท่าน สามารถร่วมกันลงนาม พร้อมประทับตราบริษทั เพื่อลงนามเอกสาร หรือ สัญญา หรือ เอกสารอื่นใดที่

เกี่ยวข้องกับการด าเนนิการข้างตน้ตามข้อ (1) ถึง (6) เพื่อให้การด าเนินการต่างๆ ลุล่วงตามวัตถุประสงค์ข้างตน้ 

ส าหรับวาระนี้ ต้องใช้คะแนนเสียงเกินกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน 

ประธานเปดิโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซกัถามดังนี้ 

คุณสถาพร ผังนิรันดร์ สอบถามว่า ตามที่คุณธีรพงศ์กล่าวมานั้น มีความกังวลว่าการระบุอ านาจด าเนนิการแทนบริษทั

ค่อนข้างกวางมาก จึงอยากขอเสนอให้การออกหุน้กู้ดังกล่าวไม่รวมถึงการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ เพราะจะท าให้เกิดผลกระทบต่อผู้

ถือหุ้นเดิม 

คุณธีรพงศ์ จนัศิริ ตอบว่าเหน็ด้วยตามข้อเสนอของผู้ถือหุ้นและจะด าเนินการระบุข้อความ ”ไม่รวมถึงการออกหุ้นกู้

แปลงสภาพ” ไว้ในวงเล็บ รวมถึงชี้แจงให้ผู้ถือหุน้ทราบว่า บริษทัยังไม่ได้มีแผนในการออกหุ้นกู ้ เพียงแต่เห็นว่าการออกหุ้นกู้แต่

ละครั้งต้องใช้เวลาพอสมควรในการด าเนินการขอมตจิากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดงันั้น หากบริษทัได้มติจากผู้ถือหุ้นไว้ก่อน ก็จะมี

ความคล่องตัวในการตัดสินใจไดท้ันเวลากับภาวะความผันผวนของตลาดเงินที่มีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

จากนั้นประธานฯ ขอให้ทีป่ระชุมลงมติอนุมัติการเพิ่มวงเงนิการออกและเสนอขายหุน้กู้ของบริษทัและ/บริษัทย่อย และ

เพิ่มอ านาจด าเนินการในการกระท าการแทนบรษิัทให้แก่กรรมการผู้มีอ านาจ 

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทและ/บริษทัย่อย และเพิ่มอ านาจ

ด าเนินการใรการกระท าการแทนบริษทัให้แก่กรรมการผู้มีอ านาจ ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้

ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

เห็นด้วย 646,532,470 เสียง ร้อยละ 98.53 

ไม่เห็นด้วย 30,000 เสยีง                      ร้อยละ 0.01   

งดออกเสียง 9,609,900 เสียง  ร้อยละ 1.46 

รวม 656,172,370 เสียง ร้อยละ 100.00 
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บริษัท ไทยยูเนีย่น โฟรเซ่น โปรดักส ์จ ำกัด (มหำชน) 

แบบรำยงำนกำรเพิ่มทนุ (F53-4) 
บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดกัส์ จ ำกัด (มหำชน) 

วันที่ 27 กุมภำพันธ์ 2558 
ข้าพเจ้า บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีส านักงานจดทะเบียนอยู่ที่ ช้ัน เอ็ม อาคาร

เอส.เอ็ม. ทาวเวอร์ 979/12 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 
1/2558  ซ่ึงประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ตั้งแต่เวลา 11.00 ถึง13.00 น. (“ที่ประชุมคณะกรรมการ”) เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้  
1. กำรเพิ่มทุน 

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนปัจจุบันจ านวน 
1,192,953,874 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 1,492,953,874 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 1,200,000,000 หุ้น 
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท รวมเป็นจ านวน 300,000,000 บาท 

รายละเอียดของการเพิ่มทุนมีดังต่อไปนี้ 
กำรเพิ่มทุน ประเภทหุ้น จ ำนวนหุ้น มูลค่ำท่ีตรำไว้ 

(บำทต่อหุ้น) 
รวม (บาท) 

 แบบก าหนดวัตถุประสงค์ในการใช้ทุน             หุ้นสามัญ 
หุ้นบุริมสิทธิ 

1,200,000,000 
- 

0.25 
- 

300,000,000 
- 

 แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) หุ้นสามัญ 
หุ้นบุริมสิทธิ 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

2. กำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุน  
2.1 แบบก ำหนดวัตถุประสงค์ในกำรใช้ทุน 

จัดสรรให้แก่ จ ำนวนหุ้น 
อัตรำส่วน 
(เดิม:ใหม่) 

รำคำขำย 
(บำทต่อหุ้น) 

วันเวลำจองซื้อ และ 
ช ำระเงิน 
ค่ำหุ้น 

หมายเหตุ 

2.1.1 ประชาชนทั่วไปโดย
เฉพาะเจาะจง (Preferential 
Public Offering)  

ไม่เกิน 
1,200,000,000  

ตามที่ 
คณะกรรมการ
ของบรษิัทฯ
ก าหนด 

โปรดดูหมายเหตุ
ข้อ 1 

ตามที่ 
คณะกรรมการของ
บริษทัฯ ก าหนด 

โปรดดูหมาย
เหตุข้อ 2 ข้อ 5 
และ ข้อ 6 

2.1.2 บุคคลในวงจ ากัด 
(Private Placement) และ/หรือ 
ผู้ลงทุนทั่วไป (Public 
Offering) 

จ านวนหุ้นที่เหลือ
จากการจัดสรรตาม

ข้อ 2.1.1 

- โปรดดูหมายเหตุ
ข้อ 3 

ตามที่ คณะกรรมการ
ของบริษัทฯ ก าหนด 

โปรดดูหมาย
เหตุข้อ 4 ข้อ 5 
และข้อ 6 

หมำยเหตุของข้อ 2.1 
1. คณะกรรมการของบริษัทฯ จะก าหนดราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนที่จะมีการเสนอขายและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ 

ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายถืออยู่ (Preferential Public Offering) (“การเสนอ
ขายให้แก่ประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะเจาะจง”) ตามข้อ 2.1.1  โดยราคาดังกล่าวจะไม่ต่ ากว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นและไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 70 ของราคาตลาดซ่ึงจะค านวณด้วยวิธีการตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
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หลักทรัพย์ที่ สจ. 39/2551 เรื่อง การค านวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการก าหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอ
ขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ า (“ประกาศฯ ที่ สจ. 39/2551”) ในการนี้ ราคาตลาด หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของราคา
หุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลัง 7-15 วันท าการติดต่อกันก่อนวันแรกที่
เสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะเจาะจง โดยราคาที่จะน ามาค านวณราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของราคาหุ้นของ
บริษัทฯ อาจเป็นราคาปิดของหุ้นของบริษัทฯ ในแต่ละวันท าการดังกล่าว หรืออาจเป็นราคาเฉลี่ยของการซ้ือขายหุ้นของ
บริษัทฯ ในแต่ละวันท าการดังกล่าวก็ได้ ดังนั้น เนื่องจากราคาเสนอขายดังกล่าวอาจต่ ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด การ
เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สามในส่ีของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นรวมกันตั้งแต่ร้อยละ 10  
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ออกเสียงคัดค้านการเสนอขายหุ้น ทั้งนี้ ตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่  
(“ประกาศฯ ที่ ทจ. 25/2551”) 

2. จะมีการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไมเ่กิน 1,200,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ให้แก่ผู้ถือ
หุ้นเดิมของบรษิัทฯ ที่มีสิทธิได้รบัการจัดสรรหุน้ซึ่งมีรายช่ือปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่จะได้ก าหนดต่อไป
โดยคณะกรรมการของบรษิัทฯ โดยวิธีการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะเจาะจง ในการนี้ ผู้ถือหุน้เดิมที่มีสิทธิ
ได้รับการจัดสรรหุ้นอาจจองซ้ือหุน้สามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่ได้รบัการจัดสรร หรือเกนิกว่าสิทธิที่ได้รับการจัดสรร หรือน้อย
กว่าสิทธิที่ได้รับการจัดสรร หรือสละสิทธิไม่จองซ้ือหุ้นเพิ่มทุนที่เสนอขายในครั้งนี้ก็ได้ โดยหากมีเศษของหุ้นจากการ
ค านวณจ านวนหุน้ทีจ่ะต้องจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นแต่ละรายใหป้ัดเศษหุ้นทิ้ง ในกรณีที่มีหุน้สามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรร
ในรอบแรกบริษทัฯ จะด าเนนิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ยังเหลืออยู่ดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิที่จองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุน
เกินสิทธิของตนอย่างน้อยอีกหนึง่รอบ โดยการจดัสรรหุ้นดังกล่าวจะเปน็ไปตามสัดส่วนการถือหุน้ที่ผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายถือ
อยู ่

3. คณะกรรมการของบริษทัฯ มีมติอนุมัติมอบหมายใหค้ณะกรรมการของบรษิัทฯ หรือบคุคลที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทัฯ มีอ านาจก าหนดตามที่เห็นสมควรซ่ึงราคาเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทุนที่เหลือให้กับผู้ลงทุนสถาบัน 
และ/หรือ ผู้ลงทุนทั่วไปโดยการเสนอขายต่อบคุคลในวงจ ากัดและ/หรือ การเสนอขายต่อผู้ลงทนุทั่วไปตามข้อ 2.1.2 ทั้งนี ้
ราคาเสนอขายส าหรับการเสนอขายต่อบุคคลในวงจ ากัดอาจเป็นราคาที่ก าหนดด้วยวิธีการส ารวจความต้องการซ้ือหลักทรัพย์
จากนักลงทุน (Bookbuilding)1 หรือราคาที่คณะกรรมการของบรษิทัฯ หรือบคุคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
ฯ (อย่างใดอย่างหนึ่ง) ก าหนดโดยราคาเสนอขายที่ก าหนดโดยคณะกรรมการของบรษิัทฯ หรือบคุคลที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทัฯ นี้ จะต้องไม่ต่ ากว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นและไม่ต่ ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดซ่ึงจะค านวณด้วย
วิธีการตามประกาศฯ ที่ สจ. 39/2551 ในการนี้ ราคาตลาด หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของราคาหุ้นของบริษทัฯ ใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7-15 วันท าการติดต่อกันก่อนวันแรกที่เสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจ ากัด 

4. ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรตามข้อ 2.1.1 คณะกรรมการของบริษัทฯ อาจพิจารณาเสนอขายและจัดสรร
หุ้นเหล่านั้นให้กับผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนทั่วไปตามที่เห็นสมควร โดยการเสนอขายต่อบุคคลในวงจ ากัด (Private 
Placement) และ/หรือ การเสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไป (Public Offering) ตามประกาศฯ ที่ ทจ. 28/2551 อย่างไรก็ตาม ส าหรับ
การเสนอขายต่อบุคคลในวงจ ากัด ผู้ลงทุนดังกล่าวจะต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 

                                                      
1  ราคาเสนอขายที่ได้จากกระบวนการส ารวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์จากนักลงทุนนั้นจะถือว่าเป็นราคาตลาดตามประกาศฯ ที่ สจ. 39/2551 
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5. การเพิ่มทุนครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้รับเงินเพิ่มทุนจ านวน  400,000,000 ดอลล่าร์สหรัฐ (หรือเท่ากับประมาณ 
13,200,000,000 บาท) และจ านวนหุ้นสุดท้ายที่บริษัทจะเสนอขายจะขึ้นอยู่กับการก าหนดราคาดังที่ระบุไว้ โดยที่บริษัทจะ
ออกและเสนอขายหุ้นในจ านวนเพียงเท่าที่ท าให้บริษัทได้รับเงินเพิ่มทุนเป็นจ านวนเพียงพอตามวัตถุประสงค์ข้างต้น และ
บริษัทจะไม่เสนอขายหรือจัดสรรหุ้นในส่วนที่เหลืออีกในการเสนอขายครั้งนี้อีกหากบริษัทได้รับเงินเพิ่มทุนในจ านวนที่
เพียงพอตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว 

6. คณะกรรมการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินของบริษัทฯ ได้รับมอบอ านาจในการ
ด าเนินการต่างๆ ตามที่จ าเป็นหรือเกี่ยวข้องเพื่อใหบ้รรลุวัตถุประสงคใ์นการด าเนินการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ให้เสร็จสิ้น ดังนี้ 
(ก) พิจารณาก าหนดรายละเอียดอืน่ๆ เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ทุน ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะจ านวนหุน้ทีจ่ะท า

การเสนอขาย โครงสร้างการเสนอขายสุดท้าย ระยะเวลาการจองซ้ือหุ้น ขั้นตอนการจัดสรร วิธีการจัดสรร อัตราส่วน
หุ้นสามัญเดิมต่อหุ้นสามัญเพิ่มทนุที่จะได้รับการจัดสรร สัดส่วนการเสนอขาย ราคาเสนอขาย เงื่อนไขและวิธีการจอง
ซ้ือหุ้น และเงื่อนไขอื่นๆ วันก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) และวัน
รวบรวมรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสทิธิจองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ตามมาตรา 225 ของ
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (1 วันท าการภายหลังจาก 
Record Date) รายละเอียดเกี่ยวกับการเสนอขายและจดัสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุน้เดิมของบริษทัฯ ที่มีสิทธิ
ได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นทีผู่้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายถืออยู่ และวิธีการจัดสรรหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมจอง
ซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิของตน รวมถึงการเสนอขายและจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนที่เหลืออยู่ภายหลังการเสนอ
ขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบรษิัทฯ ดังกล่าว ให้แก่นักลงทุนรายอื่น และการพิจารณาไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนใหผู้้ถือหุน้เดิมหรือนักลงทุนรายใด กรณีที่การเสนอขายหรือการจดัสรรหุ้นดังกล่าวอาจเปน็ผลให้ (ก) 
เป็นการกระท าการขดัต่อกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับของประเทศไทยหรือต่างประเทศ และขอ้บังคบัของบรษิัทฯ 
หรือ (ข) เปน็ผลให้บรษิทัฯ มหีน้าที่ต้องปฏบิัตหิรือต้องด าเนินการใดๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ต้องด าเนินการตาม
ระเบียบทีเ่กี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย หรือ (ค) ไม่เป็นไปตามวิธีการ หลักเกณฑ์ 
และเงื่อนไขที่ก าหนดในการจัดสรรของบริษทัฯ (อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีสิทธิใช้ดุลยพินจิในการเสนอขายและ
จดัสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุน้เดิมหรือผู้ลงทนุบางรายที่ไม่อยู่ในประเทศไทยโดยอาศัยข้อยกเว้นที่มี
อยู่ภายใต้กฎหมายต่างประเทศ  

(ข) เข้าเจรจา เข้าท า จัดเตรียม แก้ไข และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายและการจัดสรร
หุ้นสามัญเพิ่มทุน 

(ค) จัดเตรียมและลงนามในค าขอเพื่อขออนุญาตหรือขอผ่อนผนั รวมถึงเอกสารอื่นใดทีจ่ าเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการเสนอ
ขายและการจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุน รวมถึงการน าหุ้นสามัญเพิ่มทนุดังกล่าวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ยื่น
ค าขอและเอกสารดังกล่าวต่อหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง และด าเนินการอื่นใดทีจ่ าเป็นและเหมาะสมเพื่อการด าเนินการ
ดังกล่าวข้างต้น 
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(ง) ท าการใดๆ ทั้งหมดที่จ าเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการด าเนินการดงักล่าวข้างต้นและมอบอ านาจหรือ 
ถอดถอนการมอบอ านาจให้แก่ตวัแทนใดๆ เพื่อด าเนนิการใหเ้ป็นไปตามวัตถุประสงคใ์นการด าเนนิการดังกล่าว
ข้างต้นให้ส าเร็จ 

2.1(ก) กำรด ำเนินกำรของบริษัทฯ กรณีที่มีเศษของหุ้น 
ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการค านวณจ านวนหุ้นที่จะต้องจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายให้ปัดเศษหุ้นทิ้ง  
2.2 แบบมอบอ ำนำจทั่วไป (General Mandate) 

- ไม่มี – 
3.  ก ำหนดวันประชุมสำมัญผูถ้ือหุ้นเพื่อขออนุมัตกิำรเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทุน  

ก าหนดวันประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้น ปี 2558 ใน วันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น.  ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ 
สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร  

ในการนี้ บริษัทฯ จะท าการก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้น ปี 2558 ในวันที่ 
13 มีนาคม 2558 (Record Date) และให้รวบรวมรายช่ือผู้ถือหุ้นโดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นตามมาตรา 225 ของ
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ในวันที่ 16 มีนาคม 2558 (1 วันท าการ
หลังจาก Record Date)  
4. กำรขออนุญำตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงำนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขกำรขออนุญำต (ถ้ำมี) 

4.1 บริษัทฯ จะด าเนินการยื่นขอจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย ์

4.2 บริษัทฯ จะด าเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อน าหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 
5. วัตถุประสงค์ของกำรเพิ่มทุน และกำรใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม  
 บริษัทฯ คาดว่าจะได้รับเงินเพิ่มทุนจ านวน 400,000,000 ดอลล่าร์สหรัฐ (หรือเท่ากับประมาณ 13,200,000,000 บาท) จาก
การเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยบริษัทฯ วางแผนจะใช้เงินจากการเพิ่มทุนดังกล่าวไปใช้ในการเข้าซ้ือกิจการอื่นในอนาคต ซ่ึงรวมถึงการ
ใช้เงินเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของเงินลงทุนในการเข้าซ้ือกิจการของ Bumble Bee Holdco S.C.A. (“Bumble Bee Holdco”) 
และ/หรือ เพื่อช าระคืนเงินกู้ธนาคารที่มีอยู่ และ/หรือเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ] ทั้งนี้ การเข้าซ้ือกิจการดังกล่าว
ยังคงอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาอนุญาตของหน่วยงานว่าด้วยการปาองกันการผูกขาดทางการค้าของสหรัฐอเมริกาและการ
ด าเนินการตามเงื่อนไขบังคับก่อนที่ก าหนดอยู่ในสัญญาซ้ือขายกิจการ ในการนี้ บริษัทฯ คาดว่าการเข้าท ำธุรกรรมดังกล่าวจะเสร็จ
ส้ินภายในปี 2558 (หรือวันอื่นตามที่คู่สัญญา     ำ     จะได้ตกลงกัน) ทั้งนี้ ตามข้อตกลงและเงื่อนไขของสัญญาซ้ือขายหุ้นที่
เกี่ยวข้อง 
 ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการเข้าซ้ือกิจการของ Bumble Bee Holdco ได้มีการเปิดเผยข้อมูลอยู่บนเว็บไซต์ของตลาด
หลักทรัพย์ฯ แล้วเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557 กล่าวคือ บริษัทฯ วางแผนที่จะเข้าซ้ือกิจการของ Bumble Bee Holdco ซ่ึงเป็นบริษัท
จ ากัดจดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก จาก Lion/Big Catch Cayman L.P. จ านวน 1,000,001 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นที่
จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ Bumble Bee Holdco  
6. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจำกกำรเพิ่มทุน/ จัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุน 
 บริษัทฯ จะมีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งขึน้จากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยเฉพาะการที่เงินเพิ่มทุนจะถูกน าไปใช้ในการ
เข้าซ้ือกิจการของ Bumble Bee Holdco ซ่ึงจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หลายประการ ดังนี้ 

(ก) สร้างต าแหน่งทางการตลาดของบริษัทฯ ในฐานะผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าและอาหารทะเลชั้นน าของโลก 
(ข) เพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างฐานการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในทวีปอเมริกาเหนือ 
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(ค) ส่งผลให้กลุ่มผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถสร้างก าไร (Margin) เพิ่มสูงขึ้น (เช่น ผลิตภัณฑ์เนื้อ
ปลาทูน่าขาว) 

(ง) เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางด้านรายได้และก าไรของบริษัทฯ 
(จ) ก่อให้เกิดโอกาสจากการรวมตัวทางธุรกิจ (Potential Synergies) ระหว่างธุรกิจของ Bumble Bee และของบริษัทฯ] 

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจำกกำรเพิ่มทุน/ จัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุน 
7.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
บริษทัฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราอย่างน้อยร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิของบรษิัทฯ ปีละ 2 ครั้ง  
7.2 ผู้จองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่จากการเพิ่มทุนในครั้งนี้จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลจากการด าเนินธุรกิจของ

บริษัทเมื่อผู้จองซ้ือหุ้นดังกล่าวได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 
7.3 อื่นๆ 
  - ไม่มี – 

8. รำยละเอียดอื่นใดท่ีจ ำเป็นส ำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบกำรตัดสินใจในกำรอนุมัติกำรเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุน 
 เนื่องจากราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทนุที่ออกใหมท่ีจ่ะมีการเสนอขายและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุน้เดิมของบริษทัฯ ที่มีสิทธิ
ได้รับการจัดสรรหุ้นโดยการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะเจาะจงอาจต่ ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด2 การเสนอขาย
หุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวต้องไดร้ับการอนุมัติจากทีป่ระชุมผู้ถือหุน้ของบริษทัฯ โดยได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของ
เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นทีเ่ข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงและต้องไม่มีผู้ถือหุน้รวมกันตั้งแต่รอ้ยละ 10 ของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุน้ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ออกเสียงคัดค้านการเสนอขายหุ้น ทัง้นี ้ ตามประกาศฯ ที่ ทจ. 28/2551 
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทนุที่ราคาเสนอขายต่ ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ปรากฏอยูใ่น
สารสนเทศ เรื่องการเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทุนทีร่าคาเสนอขายต่ ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด 
9. ตำรำงระยะเวลำกำรด ำเนินกำรในกรณีที่ คณะกรรมกำรบริษัทฯ มีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

ล ำดับ ขั้นตอนกำรด ำเนนิกำร วัน/เดือน/ปี 

9.1 ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการออก 
เสนอขาย และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

27 กุมภาพันธ์ 2557 

9.2 วันที่ผู้ถือหุ้นที่มีรายช่ือในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้า
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญประจ าปีผู้
ถือหุ้นปี 2558 (Record Date) 

13 มีนาคม 2558 

9.3 วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้า
ประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้น ปี 2558 

16 มีนาคม 2558 

9.4 วันประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุน้ ปี 2558 3 เมษายน 2558 

9.5 วันจดทะเบียนมติที่ประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้น ปี 2558 กับ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย ์

ภายใน 14 วันหลังจากวันที ่
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมต ิ

9.6 วันที่ผู้ถือหุ้นที่มีรายช่ือในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นมีสิทธิจองซ้ือ ตามที่คณะกรรมการของ

                                                      
2 “ราคาตลาด” หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของราคาหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 -15 วันท าการติดต่อกันก่อนวันแรกที่

เสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะเจาะจง 
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THAI UNION FROZEN PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED 

บริษัท ไทยยูเนีย่น โฟรเซ่น โปรดักส ์จ ำกัด (มหำชน) 

ล ำดับ ขั้นตอนกำรด ำเนนิกำร วัน/เดือน/ปี 

หุ้นเพิ่มทุนที่จะจัดสรรโดยการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป
โดยเฉพาะเจาะจง (Record Date) 

บริษทัฯ จะได้ก าหนด 

9.7 วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซ้ือ
หุ้นเพิ่มทุนที่จะจัดสรรโดยการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป
โดยเฉพาะเจาะจง 

ตามที่คณะกรรมการของ
บริษทัฯ จะได้ก าหนด 

9.8 วันจองซ้ือและช าระเงินค่าหุ้น ตามที่คณะกรรมการของ
บริษทัฯ จะได้ก าหนด 

 
สำรสนเทศเรื่องกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนที่รำคำเสนอขำยต่ ำกว่ำร้อยละ 90 ของรำคำตลำด 

บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดกัส์ จ ำกัด (มหำชน) 
27 กุมภำพันธ์ 2558 

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 
27 กุมภาพันธ์ 2558 ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 300,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
จ านวน 1,200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,192,953,874 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 
1,492,953,874 บาท นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งดังกล่าว มีมติอนุมัติการเสนอขายและจัดสรร  (1) หุ้น
สามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 1,200,000,000 หุ้น ให้กับประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะเจาะจงซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตาม
สัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายถืออยู่ โดยเป็นผู้ถือหุ้นเดิมที่มีรายช่ือปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่จะได้
ก าหนดต่อไปโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ (Preferential Public Offering) (“การเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปโดย
เฉพาะเจาะจง” หรือ “PPO”) และ (2) หุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะเจาะจง ให้กับผู้
ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนทั่วไป ตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ เห็นสมควร โดยการเสนอขายต่อบุคคลในวงจ ากัด 
(Private Placement) (“การเสนอขายต่อบุคคลในวงจ ากัด” หรือ “PP”) และ/หรือ การเสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไป (Public Offering) 
(“การเสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไป” หรือ “PO”) 

คณะกรรมการของบริษัทฯ จะก าหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะมีการเสนอขายและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
ของบริษัทฯ ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นโดยการเสนอขายให้แก่ประชาชนโดยทั่วไปโดยเฉพาะเจาะจงดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ ราคา
ดังกล่าวจะไม่ต่ ากว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นและไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 70 ของราคาตลาดซึ่งจะค านวณด้วยวิธีการตามประกาศส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ. 39/2551 เรื่อง การค านวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการก าหนด
ราคาคลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ า (“ประกาศฯ ที่ สจ. 39/2551”) ในการนี้ ราคาตลาด หมายถึง 
ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของราคาหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลัง 7-15 วัน
ท าการติดต่อกันก่อนวันแรกที่เสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนโดยทั่วไปโดยเฉพาะเจาะจง โดยราคาที่จะน ามาค านวณราคาถัวเฉลี่ย
ถ่วงน้ าหนักของราคาหุ้นของบริษัทฯ อาจเป็นราคาปิดของหุ้นของบริษัทฯ ในแต่ละวันท าการดังกล่าว หรืออาจเป็นราคาเฉลี่ยของ
การซ้ือขายหุ้นของบริษัทฯ ในแต่ละวันท าการดังกล่าวก็ได้ ดังนั้น เนื่องจากราคาเสนอขายดังกล่าวอาจต่ ากว่าร้อยละ 90 ของราคา
ตลาด การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยได้รับคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่าสามในส่ีของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นรวมกันตั้งแต่ร้อยละ 10 
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ออกเสียงคัดค้านการเสนอขายหุ้น ทั้งนี้ ตามประกาศ
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THAI UNION FROZEN PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED 

บริษัท ไทยยูเนีย่น โฟรเซ่น โปรดักส ์จ ำกัด (มหำชน) 

คณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (“ประกาศฯ ที่ ทจ. 
25/2551”) 

อย่างไรก็ตาม ส าหรับราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะมีการเสนอขายและจัดสรรโดยการเสนอขายต่อบุคคลใน
วงจ ากัด และ/หรือ โดยการเสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไป คณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติอนุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการของ
บริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ มีอ านาจก าหนดราคาเสนอขายของหุ้ นเพิ่มทุนที่เหลือให้กับผู้
ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนทั่วไปโดยการการเสนอขายต่อบุคคลในวงจ ากัดหรือการเสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไปตามที่
เห็นสมควร ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจ ากัดอาจเป็นราคาที่ก าหนดด้วยวิธีการส ารวจความต้องการซ้ือ
หลักทรัพย์จากนักลงทุน (Bookbuilding)3 หรือราคาที่คณะกรรมการของบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัทฯ ก าหนด (อย่างใดอย่างหนึ่ง) โดยราคาเสนอขายที่ก าหนดโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ นี้ จะต้องไม่ต่ ากว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นและไม่ต่ ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดซ่ึงจะค านวณด้วยวิธีการ
ตามประกาศฯ ที่ สจ. 39/2551  ในการนี้ ราคาตลาด หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของราคาหุ้นของบริษัทฯ ในตลาด
หลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7-15 วันท าการติดต่อกันก่อนวันแรกที่เสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจ ากัด ดังนั้น ราคาเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนที่จะมีการเสนอขายและจัดสรรโดยการเสนอขายต่อบุคคลในวงจ ากัด และ/หรือ การเสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไปจะไม่ถือ
เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ราคาเสนอขายต่ ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศฯ ที่ ทจ. 28/2551 

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีสิทธิใช้ดุลยพินิจพิจารณาไม่เสนอขายและไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้ผู้ถือหุ้นเดิมหรือผู้ลงทุน
รายใดๆ หากการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นดังกล่าวอาจเป็นผลให้ (ก) เป็นการกระท าการขัดต่อกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับใดๆ 
ของประเทศไทยหรือต่างประเทศ และข้อบังคับของบริษัทฯ หรือ (ข) เป็นผลให้บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือต้องด าเนินการ
ใดๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ต้องด าเนินการตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย 
หรือ (ค) ไม่เป็นไปตามวิธีการ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่ก าหนดในการจัดสรรของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีสิทธิใช้ดุลย
พินิจในการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมหรือผู้ลงทุนบางรายที่ไม่อยู่ในประเทศไทยโดยอาศัย
ข้อยกเว้นที่มีอยู่ภายใต้กฎหมายต่างประเทศ  

บริษัทจึงขอแจง้รายละเอียดเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษทัทีร่าคาเสนอขายต่ ากว่าร้อยละ 90 ของราคา
ตลาดให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นโดยการเสนอขายให้แก่ประชาชนโดยทั่วไปโดยเฉพาะเจาะจง 
(“ธุรกรรม”) ดังต่อไปนี้ 

1. วัตถุประสงค์ของธุรกรรม  
การเพิ่มทุนมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้รับเงินเพิ่มทุนจ านวน 400,000,000 ดอลล่าร์สหรัฐ (หรือเท่ากับประมาณ 

13,200,000,000 บาท) โดยบริษทัฯ วางแผนจะใช้เงินจากการเพิ่มทุนดังกล่าวไปใช้ในการเข้าซ้ือกิจการอื่นในอนาคต ซ่ึงรวมถึงการ
ใช้เงินเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของเงินลงทุนในการเข้าซ้ือกิจการของ Bumble Bee HoldCo S.C.A. (“Bumble Bee HoldCo”) 
และ/หรือ เพื่อช าระคืนเงินกู้ธนาคารที่มีอยู่ และ/หรือเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ทั้งนี้ การเข้าซ้ือกิจการดังกล่าวยังคง
อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาอนุญาตของหนว่ยงานว่าด้วยการปาองกันการผูกขาดทางการค้าของสหรัฐอเมริกาและการด าเนินการตาม
เงื่อนไขบังคับก่อนที่ก าหนดอยู่ในสัญญาซ้ือขายกิจการ ในการนี้ บริษัทฯ คาดว่าการเข้าท าธุรกรรมดังกล่าวจะเสร็จส้ินภายในปี 
2558 (หรือวันอื่นตามที่คู่สัญญาซ้ือขายหุ้นจะได้ตกลงกัน) ทั้งนี้ ตามข้อตกลงและเงื่อนไขของสัญญาซ้ือขายหุ้นที่เกี่ยวข้อง 

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการเข้าซ้ือกิจการของ Bumble Bee HoldCo ได้มีการเปิดเผยข้อมูลอยู่บนเว็บไซต์ของตลาด
หลักทรัพย์ฯ แล้วเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557 กล่าวคือ บริษัทฯ วางแผนที่จะเข้าซ้ือกิจการของ Bumble Bee HoldCo ซ่ึงเป็นบริษัท

                                                      
3  ราคาเสนอขายที่ได้จากกระบวนการส ารวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์จากนักลงทุนนั้นจะถือว่าเป็นราคาตลาดตามประกาศฯ ที่ สจ. 39/2551 
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จ ากัดจดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก จาก Lion/Big Catch Cayman L.P. จ านวน 1,000,001 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นที่
จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ Bumble Bee HoldCo 

2. รำยละเอียดเกี่ยวกับหุ้นสำมัญเพิ่มทุนที่จะออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ โดยกำรเสนอขำยให้แก่ประชำชน
โดยทั่วไปโดยเฉพำะเจำะจง 

จ านวนหุน้ทีจ่ะออกและท าการจดัสรร : ไม่เกิน 1,200,000,000 หุ้น 

ราคาเสนอขาย : เป็นไปตามทีค่ณะกรรมการของบริษทัฯ ก าหนด โดยราคาดังกล่าว
จะต้องไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 ของราคาตลาด 4 

3. รำคำตลำดที่ใช้เปรียบเทียบกับรำคำเสนอขำยและวิธีกำรค ำนวณ 
ราคาตลาดที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการค านวณราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ

บริษัทฯ โดยการเสนอขายให้แก่ประชาชนโดยทั่วไปโดยเฉพาะเจาะจง คือ ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของราคาหุ้นของบริษัทฯ ใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7-15 วันท าการติดต่อกันก่อนวันแรกที่เสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนโดยทั่วไปโดยเฉพาะเจาะจง 

4. ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น 

ผลกระทบต่อราคาตลาด
ของหุน้ (Price Dilution) 

: ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุน้ = (ราคาตลาด – ราคาหุ้นหลังการเพิ่มทุน)                                            
                                                                    ราคาตลาด 

ราคาหุ้นหลังการเพิ่มทุน = 
(จ านวนหุ้นที่ช าระแล้วในปจัจบุนัของบริษทัฯ x 
ราคาตลาด) + (จ านวนหุ้น PPO  x ราคาหุ้น 
PPO) + (จ านวนหุ้น PP  x ราคาหุ้น PP)  
+ (จ านวนหุ้น PO x ราคาหุ้น PO)  

 จ านวนหุน้ทั้งหมดของบริษทัภายหลังการเพิ่มทุน 

โดยที่ จ านวนหุ้น PP และ/หรือ จ านวนหุ้น PO หมายถึง หุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือ
จากการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะเจาะจง ให้กับผู้ลงทุนสถาบัน
หรือผู้ลงทุนทั่วไปตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ เห็นสมควร โดยการเสนอ
ขายต่อบุคคลในวงจ ากัดและ/หรือ การเสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไป 
จ านวนหุน้ที่ช าระแล้วปจัจบุันของบริษทัฯ (ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558) = 
4,771,815,496 หุน้ 

ตัวอย่างเช่น ภายใต้สมมติฐานว่าราคาตลาดที่ค านวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วง
น้ าหนักของราคาของหุ้นของบริษัทฯ ในหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันท าการ
ติดต่อกันก่อนวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ซ่ึงเป็นวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติ

                                                      
4  ราคาตลาด หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของราคาหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 – 15 วันท าการติดต่อกันก่อนวันแรกที่เสนอ

ขายหุ้นให้แก่ประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะเจาะจง โดยราคาที่จะน ามาค านวณราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของราคาหุ้นของบริษัทฯ อาจเป็น (ก) ราคาปิด
ของหุ้นของบริษัทฯ ในแต่ละวันท าการดังกล่าว หรือ(ข) อาจเป็นราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ในแต่ละวันท าการดังกล่าวก็ได้ 
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ให้เสนอวาระเรื่องการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ต่อที่ประชุมผู้ถือ
หุ้น โดยไม่มีหุ้น PP 

ราคาตลาด =  22.33 บาทต่อหุน้ 

ภายใต้สมมติฐานว่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนทัง้หมดถูกเสนอขายโดยวิธี PPO ดังนั้น 

จ านวนหุน้ PPO = 1,200,000,000 หุ้น 

ราคาหุ้น PPO = ร้อยละ 70 ของราคาตลาด  

จ านวนหุน้ทั้งหมดของบริษทัหลงัการเพิ่มทุน = 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
หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัททั้งหมดถูกจัดสรรใหแ้ก่นักลงทนุรายใหม่ ผลกระทบ
ต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ สามารถค านวณได้ ดังนี้  

จ านวนหุน้สามัญเพิ่มทุนทั้งหมด = 1,200,000,000 หุ้น 

จ านวนหุน้ที่ช าระแล้วปจัจบุันของบริษทัฯ (ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558) = 
4,771,815,496 หุ้น 

จ านวนหุน้ทั้งหมดของบริษทัหลงัการเพิ่มทุน = 5,971,815,496 หุน้ 

ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม 

=              จ านวนหุน้สามัญเพิ่มทนุทั้งหมด 
           จ านวนหุน้ที่ช าระแล้วปจัจุบันของบริษทัฯ 

=    1,200,000,000  
      5,971,815,496   

 =    20.09%  

ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไร 
(Earning Dilution) 

: ผลกระทบต่อก าไรต่อหุ้น (“EPS”) 

=    EPS ก่อนการเพิ่มทุน – EPS หลังการเพิ่มทุน 
                     EPS ก่อนการเพิ่มทุน 
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โดยที:่ 

EPS ก่อนการเพิ่มทุน  
=                                   ก าไรสุทธ ิ
               จ านวนหุน้ที่ช าระแล้วปจัจบุันของบรษิัทฯ 

EPS หลังการเพิ่มทุน  
=                                   ก าไรสุทธ ิ
             จ านวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทหลังการเพิ่มทนุ 

ก าไรสุทธิส าหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 = 5,091.58 ล้านบาท 

จ านวนหุน้สามัญเพิ่มทุนทั้งหมด = 1,200,000,000 หุ้น 

จ านวนหุ้นที่ช าระแล้วปัจจุบันของบริษัทฯ (ณ วันที่ 26  กุมภาพันธ์ 2558) = 
4,771,815,496 หุ้น 

จ านวนหุน้ทั้งหมดของบริษทัหลงัการเพิ่มทุน = 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. สิทธิของผู้ถือหุ้นในกำรออกเสียงคัดค้ำนกำรเข้ำท ำธุรกรรม 
บริษัทฯ ต้องได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ส าหรับการอนุมัติราคาเสนอขายดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงไม่

น้อยกว่าสามในส่ีของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นรวมกันตั้งแต่ร้อยละ 10 
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ออกเสียงคัดค้านการเสนอขายหุ้น 

6. ควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัทฯ ถึงควำมจ ำเป็นในกำรเข้ำท ำธุรกรรม 
ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะเจาะจงและโดยการเสนอขาย

ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (ถ้ามี) บริษัทฯ จะได้รับเงินทุนตามจ านวนที่ก าหนดไว้ที่ 400,000,000 ดอลล่าร์สหรัฐ (หรือเท่ากับ
ประมาณ 13,200,000,000 บาท) ซ่ึงจะเพียงพอส าหรับการใช้เป็นส่วนหนึ่งของเงินลงทุนในการเข้าซ้ือกิจการของ Bumble Bee 
Holdco และการรักษาอัตราส่วนหนี้สินของบริษัทฯ ในภาพรวมได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว นอกจากนั้น การเพิ่มทุนในครั้งนี้จะช่วย
เสริมสร้างให้บริษัทฯ มีโครงสร้างเงินทุนที่แข็งแกร่ง ซ่ึงจะท าให้บริษัทฯ สามารถช าระหนี้คืนแก่สถาบันการเงินได้ และยัง
สามารถเก็บเงินทุนบางส่วนที่ได้รับจากการเพิ่มทุนไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียงในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

 คณะกรรมการของบริษัทฯ มีความเห็นว่า ราคาเสนอขายและวิธีการค านวณราคามีความเหมาะสม เนื่องจากผู้ถือหุ้นเดิม
ของบริษัทฯ มีสิทธิได้รับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ในการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะเจาะจงในครั้งนี้ 
นอกจากนี้ ยังช่วยให้บริษัทฯ สามารถหาเงินทุนได้เพียงพอตามความต้องการทางธุรกิจ และท าให้บริษัทฯ มีความยืดหยุ่นในการ
ก าหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ค านึงถึงระดับราคา (Price Performance) ของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ก่อน
ช่วงการเสนอขาย 
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ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกบัแผนกำรเสนอขำยและจัดสรรหุน้สำมัญเพิ่มทุนของบริษัท 

กำรเพิ่มทุน 

ค ำถำม 1 วัตถุประสงค์หลักในกำรเพิ่มทุนของบริษัทคืออะไร 

 ค าตอบ บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ (มหาชน) จ ากัด (บริษัท) จะใช้เงินที่ได้จากการเพิ่มทุนจ านวน
ประมาณ 400 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (หรือประมาณ 13,200 ล้านบาท) เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 

1) ใช้เป็นเงินลงทุนส าหรับการเข้าซ้ือกิจการและแผนด าเนินการเพื่อเสริมสร้างความเติบโตของ
บริษัทในอนาคต ซ่ึงรวมถึงการใช้เป็นเงินลงทุนบางส่วนส าหรับการเข้าซ้ือกิจการของ Bumble 
Bee Holdco S.C.A. (Bumble Bee Holdco) 

2) ช าระหนี้เงินกู้ธนาคารซ่ึงจะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงให้กับโครงสร้างด้านเงินทุนของบริษัท  

3) จัดสรรเป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้ในกิจการของบริษัท 

ค ำถำม 2 หำกกำรเพิ่มทุนไม่ประสบควำมส ำเร็จ บริษัทมีแผนที่จะด ำเนินกำรอย่ำงไรต่อไป 

 ค าตอบ ในกรณีที่การเพิ่มทุนไม่ประสบความส าเร็จ บริษัทจะต้องเสาะหาแหล่งเงินทุนอื่นส าหรับแผน
ด าเนินการเพื่อเสริมสร้างความเติบโตของบริษัท ซ่ึงรวมถึง (แต่ไม่จ ากัดเพียง)  การเข้าซ้ือกิจการ 
Bumble Bee Holdco ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อโครงสร้างด้านเงินทุนของบริษัทโดยรวม ฐานะทาง
การเงิน รวมถึงความเติบโตของบริษัทอย่างยั่งยืนในระยะยาว 

ค ำถำม 3 หุ้นสำมัญเพิ่มทุนท่ีจะเสนอขำยในครำวนี้มีจ ำนวนรวมเท่ำไร 

 ค าตอบ ณ ปัจจุบัน ยังไม่สามารถทราบได้แน่ชัดว่าจ านวนหุ้นที่จะออกและเสนอขายจะมีจ านวนเท่าไร 
เนื่องจากจ านวนหุ้นที่จะออกและเสนอขายดังกล่าวนั้นจะขึ้นอยู่กับการก าหนดราคาเสนอขายหุ้น 
(ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในค าถาม 10) ในการนี้ บริษัทประสงค์ที่จะได้รับเงินจากการเพิ่มทุน
จ านวนประมาณ 400 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (หรือประมาณ 13,200 ล้านบาท) และโดยที่บริษัทจะออก
และเสนอขายหุ้นในจ านวนเพียงเท่าที่ท าให้บริษัทได้รับเงินเพิ่มทุนเป็นจ านวนเพียงพอตาม
วัตถุประสงค์ข้างต้น  อย่างไรก็ตาม บริษัทจะเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 
1,200,000,000 หุ้น 
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ค ำถำม 4 รูปแบบในกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ เป็นอย่ำงไร 

 ค าตอบ ในการเพิ่มทุนครั้งนี้ บริษัทเสนอที่จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ
บริษัทฯ ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น (ซ่ึงเป็นผู้มีรายช่ือปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่
จะได้ก าหนดต่อไปโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ (คณะกรรมกำร)) ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือ
หุ้นเดิมแต่ละรายถืออยู่ (Preferential Public Offering) (กำรเสนอขำยให้แก่ประชำชนทั่วไปโดย
เฉพำะเจำะจง) โดยในการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะเจาะจงดังกล่าว สิทธิของผู้ถือ
หุ้นเดิมแต่ละรายในการได้รับจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจะค านวณตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นราย
นั้น โดยที่สิทธิในการได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจะอยู่ภายใต้ข้อจ ากัดทางกฎหมาย รวมถึง
ข้อยกเว้นต่าง ๆ ของแต่ละประเทศซ่ึงใช้บังคับกับผู้ถือหุ้นแต่ละรายด้วย  

ทั้งนี้ บริษัทมีสิทธิใช้ดุลยพินิจพิจารณาไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ผู้ถือหุ้นเดิม
หรือผู้ลงทุนรายใดๆ หากการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นดังกล่าวอาจเป็นผลให้ (ก) เป็นการกระท าการ
ขัดต่อกฎหมายหรือระเบียบข้อบงัคบัใดๆ ของประเทศไทยหรือต่างประเทศ และข้อบังคับของบริษัท 
หรือ (ข) เป็นผลให้บริษัทมีหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือต้องด าเนินการใดๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ต้อง
ด าเนินการตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย หรือ 
(ค) ไม่เป็นไปตามวิธีการ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่ก าหนดในการจัดสรรของบริษัท อย่างไรก็ตาม 
บริษัทมีสิทธิใช้ดุลยพินิจในการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
หรือผู้ลงทุนบางรายที่ไม่อยู่ในประเทศไทยโดยอาศัยข้อยกเว้นที่มีอยู่ภายใต้กฎหมายต่างประเทศ  

ค ำถำม 5 เหตุใดจึงไม่เพิ่มทุนโดยกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนแก่ประชำชนท่ัวไป (Public Offering) 

 ค าตอบ บริษัทเล็งเห็นถึงความส าคัญของแรงสนับสนุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นและเช่ือมั่นว่าการเสนอขายหุ้น
เพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะเจาะจงซ่ึงจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจ านวนหุ้นที่ผู้
ถือแต่ละรายถืออยู่ (Preferential Public Offering หรือ PPO) จะเป็นวิธีที่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นเดิมของ
บริษัทมากที่สุด เพราะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในการเพิ่มทุนและรักษาสัดส่วน
การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละราย (ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นยังต้องพิจารณาถึงข้อจ ากัดทางกฎหมาย 
รวมถึงข้อยกเว้นต่าง ๆ ของแต่ละประเทศซ่ึงใช้บังคับกับผู้ถือหุ้นแต่ละรายด้วยดังกล่าวข้างต้น) โดย
บริษัทเช่ือว่าการเพิ่มทุนจะช่วยสร้างเสถียรภาพให้กับฐานะทางการเงินของบริษัทและเพิ่มมูลค่า
ให้แก่หุ้นของบริษัทต่อไปในอนาคต  
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ค ำถำม 6 เหตุใดจึงไม่เพิ่มทุนโดยกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น (Rights 
Offering) 

 ค าตอบ บริษัทไม่เลือกด าเนินการเพิ่มทุนโดยเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการ
ถือหุ้น (Rights Offering หรือ RO) เนื่องจาก ผู้ถือหุ้นของบริษัทบางรายมีถ่ินพ านักอยู่ในประเทศซ่ึง
การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวอาจมีข้อจ ากัด ซ่ึงการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นราย
ดังกล่าวอาจเป็นเหตุให้บริษัทมีภาระและอุปสรรคข้อขัดข้องทางกฎหมายเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ  

บริษัทได้ประเมินถึงทางเลือกและกฎหมายหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องที่บังคับใช้ในประเทศต่างๆ แล้ว 
และพบว่าการเสนอขายหุ้นแบบ PPO มีความเหมาะสมมากที่สุด 

การเสนอขายหุ้นแบบ PPO ยังให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทในการจองหุ้น เกินกว่า
สิทธิที่ได้รับการจัดสรร เช่นเดียวกับการจัดสรรหุ้นแบบ RO นอกจากนี้ บริษัทเช่ือว่ามีบริษัทจด
ทะเบียนไทยอื่นๆ ที่เคยท าการออกและเสนอขายหุ้นแบบ PPO ในอดีต เช่น ปตท. สผ. ซ่ึงเคยออก
และเสนอขายหุ้นแบบ PPO มูลค่า 3 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นมาแล้ว 

กำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุน 

ค ำถำม 7 บริษัทมีหลักกำรทั่วไปในกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนอย่ำงไร 

 ค าตอบ ภายใต้การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะเจาะจง บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นซ่ึงมีรายช่ือปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ 
วันที่จะได้ก าหนดต่อไปโดยคณะกรรมการตามสัดส่วนจ านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ และให้
สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเดิมในการจองซ้ือเกินกว่าสิทธิที่ได้รับการจัดสรร และหากมีหุ้นเหลือจากการจัดสรร
ดังกล่าว บริษัทจะน าหุ้นไปจัดสรรให้กับผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนทั่วไป โดยการเสนอขาย
ต่อบุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) (กำรเสนอขำยต่อบุคคลในวงจ ำกัด) และ/หรือ การเสนอ
ขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป (Public Offering) (กำรเสนอขำยต่อผู้ลงทุนทั่วไป) ทั้งนี้ การออกเสนอขาย
หุ้นที่เหลือให้กับนักลงทุนในต่างประเทศ จะต้องพิจารณาถึงข้อจ ากัดทางกฎหมาย รวมถึงข้อยกเว้น
ต่าง ๆ ของแต่ละประเทศซ่ึงใช้บังคับกับผู้ถือหุ้นแต่ละรายด้วย 

ค ำถำม 8 กรณีมีหุ้นสำมัญเพิ่มทุนเหลือจำกกำรจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิจองซื้อแบบ PPO เหตุใดบริษัทจึงจะน ำหุ้น
ที่เหลือดังกล่ำวไปจัดสรรต่อบุคคลในวงจ ำกัด (PP) และจะด ำเนินกำรอย่ำงไร 

 ค าตอบ ตามที่บริษัทมีความประสงค์ที่จะใช้เงินทุนจ านวนประมาณ 400 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (หรือประมาณ 
13,200 ล้านบาท) และหากมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการออกและเสนอขายแบบ PPO และการ
จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ใช้สิทธิจองซ้ือเกินกว่าสิทธิที่ได้รับการจัดสรรแล้ว บริษัทเห็นควรให้
จัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่นักลงทุนรายอื่นเพื่อให้บริษัท  สามารถระดมเงินเพิ่มทุนได้ตาม
จ านวนที่ต้องการ  

 ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิจองซ้ือ บริษัทจะจัดสรร
หุ้นที่เหลือให้กับผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนทั่วไป โดยการเสนอขายต่อบุคคลในวงจ ากัด  
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และ/หรือ การเสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไป  ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นการเสนอขายต่อบุคคลในวงจ ากัด ผู้
ลงทุนดังกล่าวจะต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทตามประกาศของคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทุนและคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ท             

ค ำถำม 9 วิธีกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนแบบ PPO มีรำยละเอียดเป็นอย่ำงไร 

 ค าตอบ บริษัทจะเสนอขายและจดัสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผูถ้ือหุ้นเดิมที่มีสิทธิจองซ้ือตามสัดส่วนจ านวน
หุ้นเดิมที่แต่ละรายถืออยู่ 

 คณะกรรมการของบริษัทจะได้ก าหนดอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิมต่อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะมีการเสนอ
ขายและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทต่อไป ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมดังกล่าวอาจจองซ้ือหุ้นเพิ่มทุน
ตามสิทธิที่ได้รับการจัดสรร หรือเกินกว่าสิทธิที่ได้รับการจัดสรร หรือน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับการ
จัดสรร หรือสละสิทธิไม่จองซ้ือหุ้นเพิ่มทุนที่เสนอขายในครั้งนี้ก็ได้ โดยหากมีเศษของหุ้นจากการ
ค านวณจ านวนหุ้นที่จะต้องจัดสรรและเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นแต่ละรายให้ปัดเศษหุ้นทิ้ง 

 ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรตามขั้นตอนข้างต้น บริษัทจะพิจารณาจัดสรรหุ้นที่เหลือให้แก่ผู้
ถือหุ้นเดิมที่จองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิของตนอย่างน้อยหนึ่งรอบ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้
ถือหุ้นเดิมแต่ละรายถืออยู่ 

รำคำเสนอขำย 

ค ำถำม 10 บริษัทใช้หลักเกณฑ์ใดในกำรก ำหนดรำคำเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนท่ีจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมแบบ PPO 

 ค าตอบ คณะกรรมการของบริษัทจะพิจารณาก าหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้น
เดิมแบบ PPO ซ่ึงจะต้องมีอัตราไม่ต่ ากว่ามูลค่าที่ตราไว้ (Par Value) และไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 ของราคาตลาด ใน
กรณีดังกล่าว ราคาตลาด หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของราคาหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (ตลำดหลักทรัพย์ฯ) ย้อนหลัง 7 – 15 วันท าการติดต่อกันก่อนวันแรกที่เสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้น
เดิมแบบ PPO  ทั้งนี้ ราคาที่ใช้ในการค านวณราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักอาจเป็น (1) ราคาปิดของหุ้นของบริษัทใน
แต่ละวันท าการดังกล่าว หรือ (2) ราคาเฉลี่ยของการซ้ือขายหุ้นของบริษัทในแต่ละวันท าการดังกล่าวก็ได้ 

ค ำถำม 11 บริษัทใช้หลักเกณฑ์ใดในกำรก ำหนดรำคำเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนท่ีจะจัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนในวงจ ำกัด (PP) ใน
กรณีที่มีหุ้นเหลือจำกกำรออกและเสนอขำยแบบ PPO (ถ้ำมี) 

 ค าตอบ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะจัดสรรต่อผู้ลงทุนในวงจ ากัด (PP) จะก าหนดจาก (1) การ
ส ารวจความต้องการซ้ือหลักทรัพย์ (Book Building) และ/หรือ (2) การพิจารณาโดยคณะกรรมการ
ของบริษัท ทั้งนี้ ราคาเสนอขายที่ก าหนดโดยคณะกรรมการจะต้องมีอัตราไม่ต่ ากว่ามูลค่าที่ตราไว้ 
(Par Value) และไม่ต่ ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ในการนี้ ราคาตลาด หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ย
ถ่วงน้ าหนักของราคาหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7-15 วันท าการติดต่อกันก่อน
วันแรกของระยะเวลาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน        ในวงจ ากัด (PP)ทั้งนี้ ราคาที่ใช้ในการ
ค านวณราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักอาจเป็น (1) ราคาปิดของหุ้นของบริษัทในแต่ละวันท าการดังกล่าว 
หรือ (2) ราคาเฉลี่ยของการซ้ือขายหุ้นของบริษัทในแต่ละวันท าการดังกล่าวก็ได้ 
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ค ำถำม 12 บริษัทใช้หลกัเกณฑ์ใดในกำรก ำหนดรำคำเสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนท่ีจะจัดสรรให้ผู้ลงทุนทั่วไป (PO) ในกรณีที่
มีหุ้นเหลือจำกกำรออกและเสนอขำยแบบ PPO (ถ้ำม)ี 

 ค าตอบ คณะกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการจะเป็นผู้ก าหนดราคาเสนอขายหุ้น
เหลือจากการออกและเสนอขายแบบ PPO ตามที่เห็นสมควร โดยจะเป็นไปตามกฎและระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

ค ำถำม 13 เหตุใดบริษัทจึงยังไม่ก ำหนดรำคำเสนอขำยในเวลำนี้ 

 ค าตอบ เนื่องจากขั้นตอนการขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
(ก.ล.ต.) ในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไปโดยเจาะจง ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตาม
สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละรายนั้นต้องใช้เวลาประมาณสองถึงสามเดือน ดังนั้น การ
ก าหนดราคาเสนอขายหุ้นในภายหลังจะช่วยให้ราคาหุ้นสะท้อนผลลัพธ์จากแผนด าเนินการของ
บริษัทตามที่ได้ประกาศเผยแพร่ไปแล้ว และยังเป็นการลดความเส่ียงจากการผันผวนของราคาหุ้น 
อย่างไรก็ดี บริษัทได้ก าหนดส่วนลดราคาของเสนอขายหุ้นสูงสุดเมื่อเทียบกับราคาตลาดไว้แล้ว 

กำรจัดสรรหุ้น 

ค ำถำม 14 ผู้ถือหุ้นเดิมจะจองซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนเกินสิทธิ   หรือไม่ 

 ค าตอบ ผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิที่ได้รับการจดัสรร ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการ
จัดสรรในรอบแรกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละรายแล้ว บริษัทจะ
พิจารณาจัดสรรหุ้นอย่างน้อยอีกหนึ่งรอบให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่แสดงความจ านงจองซ้ือเกินสิทธิ การ
จัดสรรหุ้นรอบใหม่ดังกล่าวจะค านวณเฉลี่ยตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นแต่ละราย 

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท 

ค ำถำม 15 กำรเพิ่มทุนจะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมอย่ำงไรบ้ำง เช่น ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control 
Dilution) และผลกระทบ   รำคำหุ้น (Price Dilution) 

 ค าตอบ ผู้ถือหุ้นเดิมจะไม่ได้รับผลกระทบดังกล่าวในกรณีที่ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิจองซ้ือหุ้นตามที่ได้รับการ
จัดสรร อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมไม่ใช้สิทธิจองซ้ือหุ้นดังกล่าว ผลกระทบต่อสิทธิออก
เสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution) จะไม่เกินร้อยละ 20.1  ำ    สมมติฐานว่า     ทจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนให้แก่ท      ผู้ลงทนุใหม่  ส่วนผลกระทบ   ราคาหุ้น (Price Dilution) จะไม่เกินร้อย
ละ 6.0  ำ    สมมติฐานว่า     ทจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนท      ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมแบบ PPO ในราคา
เสนอขายเท่ากับร้อยละ 70 ของราคาตลาด 
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แผนกำรเพิ่มทุน 

ค ำถำม 16 แผนกำรเพิ่มทุนของบริษัทมีก ำหนดระยะเวลำโดยสรุปอย่ำงไรบ้ำง 

 ค าตอบ 

วันที ่ ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร 

27 กุมภาพันธ์ 2557 วันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการออก เสนอขาย
และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

13 มีนาคม 2558 วันก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 
2558 (วัน Record Date) 

16 มีนาคม 2558 วันปิดสมุดทะเบียนรายช่ือผู้ถือหุ้นเพื่อรวบรวบรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้า
ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558  

3 เมษายน 2558 วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 

ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ผู้ถือ
หุ้นมีมติ 

วันจดทะเบียนมติที่เกี่ยวข้องของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 กับ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  

คณะกรรมการจะก าหนดต่อไป ยื่นค าขออนุญาต แบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือช้ีชวนต่อ ก.ล.ต. 

คณะกรรมการจะก าหนดต่อไป วันก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะมีการจัดสรร
ให้แก่ประชาชนทั่วไปโดยเจาะจง (PPO)  

คณะกรรมการจะก าหนดต่อไป วันปิดสมุดทะเบียนรายช่ือผู้ถือหุ้นเพื่อรวบรวบรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจอง
ซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะมีการจัดสรรให้แก่ประชาชนทั่วไปโดยเจาะจง 
(PPO)  

ยังไม่ทราบ ก.ล.ต. อนุมัติค าขออนุญาต แบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือช้ีชวน 

คณะกรรมการจะก าหนดต่อไป ก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการจองซ้ือ ซ่ึงรวมถึงวันจองซ้ือและช าระราคา
เสนอขาย 

คณะกรรมการจะก าหนดต่อไป ก าหนดและประกาศราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรร
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมแบบ PPO เพื่อเสนอขายต่อไปต่อบุคคลในวงจ ากัด (PP) 
และ/หรือ นักลงทุนทั่วไป (PO) (ถ้ามี) 

ภายใน 14 วันนับแต่วันที่การ
จัดสรรและเสนอขายหุ้นแล้ว
เสร็จ 

จดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย ์
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