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วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2558
เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2558
เรียน ท่านผู้ถือหุน้ บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จากัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานประจาปี 2557 พร้อมงบการเงินของบริษัท สาหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ใน
รูปแบบของซีดรี อม
2. ข้อบังคับบริษัท (เฉพาะส่วนที่เกีย่ วข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น)
3. สาเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557
4. สาเนางบการเงินสาหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2557 (ฉบับย่อ)
5. รายละเอียดและประวัติบคุ คลที่คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาเลือกตั้งให้ดารง
ตาแหน่งกรรมการ
6. รายละเอียดประกอบวาระการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ และการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
7. รายละเอียดประกอบวาระการพิจารณาเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกูข้ องบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย
8. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
9. สารสนเทศเรื่องการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ราคาเสนอขายต่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด
10. ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
11. ข้อมูลกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาเป็นผู้รบั มอบฉันทะ (หน้า 50-52)
12. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุน้ ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (หน้า 53)
13. หนังสือมอบฉันทะ จานวน 3 แบบ (เลือกใช้แบบใดแบบหนึง่ )
14. แบบฟอร์มแสดงความประสงค์ขอรับรายงานประจาปี 2557 ในแบบรูปเล่ม และขอเข้าเยี่ยมชมกิจการพร้อม
เงื่อนไข
15. แผนที่แสดงสถานที่จดั ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ด้วยคณะกรรมการบริษทั ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จากัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี
2558 ในวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ อาคารสโมสรทหารบก ถนนวิภาวดี-รังสิต
กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
วำระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557
ข้อมูลประกอบการพิจารณา การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันพุธที่ 24 ธันวาคม 2557 ซึ่ง
บริษทั ได้ส่งสาเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รวมทั้งได้เผยแพร่ใน
เว็บไซต์ของบริษทั เรียบร้อยแล้ว โดยมีสาเนารายงานการประชุมตามที่แนบมาพร้อมกันนี้ ในหน้า 16-21
ควำมเห็นคณะกรรมกำร: เห็นสมควรว่ำที่ประชุมผู้ถอื หุ้นควรรับรองรำยงำนกำรประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุ้น ครั้ง
ที่ 1/2557 ซึ่งได้จัดทำขึ้นอย่ำงถูกต้องครบถ้วนตำมควำมเป็นจริง
การลงมติ วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนือ่ งจากเป็นเพียงการรับรองรายงานการประชุมครั้งก่อน
วำระที่ 2. พิจารณาและรับทราบรายงานประจาปี 2557 และผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ ในรอบปีทผี่ ่านมา
ข้อมูลประกอบการพิจารณา รายงานผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557 และข้อมูลสาคัญอื่นๆ ปรากฏ
อยู่ในรายงานประจาปี 2557 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นมาพร้อมกันนี้
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ควำมเห็นคณะกรรมกำร: เห็นสมควรว่ำ ควรนำเสนอรำยงำนประจำปี 2557 และผลกำรดำเนินงำนของบริษัท
ในรอบปีที่ผ่ำนมำ ให้ผู้ถอื หุ้นรับทรำบ
การลงมติ วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนือ่ งจากรายงานดังกล่าวได้จัดทาเรียบร้อยแล้ว และนาเสนอให้ผู้ถือหุ้น
รับทราบเท่านัน้
วำระที่ 3. พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสาหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และรายงานของผู้สอบบัญชี
ข้อมูลประกอบการพิจารณา งบการเงินสาหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และรายงานของผู้สอบ
บัญชี ตามที่ปรากฎในสาเนางบการเงินสาหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2557 (ฉบับย่อ ในหน้า 22-23)
และเต็มรูปแบบในรายงานประจาปี 2557 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการสอบ
ทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว จึงได้จดั ส่งให้ผู้ถือหุน้ มาพร้อมกันนี้
ควำมเห็นคณะกรรมกำร: เห็นสมควรว่ำที่ประชุมผู้ถอื หุ้นควรอนุมัติงบกำรเงินสำหรับปีบญ
ั ชีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวำคม 2557 และรำยงำนของผู้สอบบัญชี ที่ผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบัญชีรบั อนุญำต และผ่ำนกำรสอบ
ทำนจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบแล้ว
การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วำระที่ 4. พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกาไรสุทธิสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2557
ข้อมูลประกอบการพิจารณา งบการเงินสาหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว
ของบริษัท ปรากฏว่า บริษทั และบริษทั ย่อยมีกาไรสุทธิประจาปีเท่ากับ 5,091,579,693 บาท จึงขอจัดสรรเป็น
เงินปันผลเป็นจานวนเงิน 2,570,066,468.80 บาท คิดเป็น 50.48% ของกาไรสุทธิจากผลการดาเนินงานประจาปี
2557 แต่เนื่องจากมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2557 ได้อนุมตั ิการจ่ายเงิน
ปันผลระหว่างกาลเป็นจานวนเงิน 1,377,112,594.80 บาท (อัตรา 1.20 บาทต่อหุ้น สาหรับ 1,147,593,829 หุ้น
ซึ่งเป็นจานวนหุน้ ก่อนดาเนินการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ จาก 1 บาทเป็น 0.25 บาท หรือคิดเป็น 0.30 บาท
ต่อหุ้น เมื่อปรับมูลค่าที่ตราไว้และจานวนหุน้ ให้สอดคล้องกับปัจจุบัน) โดยจ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 10 กันยายน
2557 การจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้ จะคงเหลือเท่ากับ 1,192,953,874 บาท หรือในอัตรา 0.25 บาทต่อหุ้น สาหรับ
ทุนจดทะเบียนและชาระแล้ว จานวน 4,771,815,496 หุ้น โดยมีขอ้ มูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลใน
ปีที่ผ่านมา ดังนี้
รำยละเอียดกำรจ่ำยเงินปันผล
ปี 2557
ปี 2556
ปี 2555
ปี 2554
1. กาไรสุทธิ (ล้านบาท)
5,091.58
2,852.83
4,693.74
5,117.22
2. จานวนหุน้
2.1 ณ 31 ธันวาคม
1,192,953,874 1,147,593,829 1,147,593,829 956,329,407
2.2 ณ 31 มกราคม 2558 (ภายหลังเปลี่ยนมูลค่าที่ตราไว้) 4,771,815,496
3. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท:หุ้น)
0.55*
1.49
2.10
1.56
3.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท:หุ้น)
0.30*
0.60
1.10
0.91
3.2 เงินปันผลประจาปี (บาท:หุ้น)
0.25
0.89
1.00
0.65
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)
2,570.07
1,709.91
2,409.95
1,491.87
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)
50.48
59.94
51.34
29.40
2 | หน้า

บริษัท ไทยยูเนีย่ น โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหำชน)
THAI UNION FROZEN PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED
979/12 ชั้นเอ็ม อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. 0-2298-0024 โทรสาร 0-2298-0553
979/12 M Floor, S.M.Tower, Phaholyothin Road, Samsennai, Phayathai, Bangkok 10400 Tel. 0-2298-0024 Fax. 0-2298-0553

ทะเบียนเลขที่ 0107537000891

* 3.1 เงินปันผลระหว่างปี ถูกจ่ายในอัตราหุน้ ละ 1.20 บาทต่อหุ้น ณ จานวนหุ้นก่อนการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้จาก
1.00 บาทเป็น 0.25 บาท และปรับจานวนหุ้นเพิ่มขึ้นตามมูลค่าที่ตราไว้ เพื่อให้สอดคล้องกับจานวนหุ้นในปัจจุบัน
บริษทั ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จากัด (มหาชน) มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุน้ ในอัตราไม่
ต่ากว่าร้อยละ 50 ของกาไรสุทธิในแต่ละปี และตั้งแต่ปี 2545 เป็นต้นมา บริษทั มีนโยบายจะแบ่งจ่ายเงินปันผล
2 ครั้งต่อปี ดังนัน้ อัตราการจ่ายเงินปันผลจากผลการดาเนินงานในปี 2557 ซึ่งเท่ากับ 50.48% จึงถือว่าเป็นไป
ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลตามปกติของบริษทั
ควำมเห็นคณะกรรมกำร:
เห็นสมควรว่ำทีป่ ระชุมผู้ถอื หุน้ ควรอนุมัตกิ ำรจัดสรรกำไรสุทธิ เป็นเงินปันผล
ประจำปี 2557 เป็นจำนวนเงิน 2,570,066,468.80 บำท ซึง่ เมื่อหักกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล เมื่อวันที่ 10
กันยำยน 2557 จำนวนเงิน 1,377,112,594.80 บำท ในอัตรำหุ้นละ 1.20 บำท ณ จำนวนหุ้น 1,147,593,829 หุน้
หรือคิดเป็น 0.30 บำทต่อหุ้น เมือ่ ปรับมูลค่ำที่ตรำไว้และจำนวนหุน้ ให้สอดคล้องกับปัจจุบัน จะคงเหลือจ่ำยใน
ครั้งนี้ เท่ำกับ 1,192,953,874 บำท หรือในอัตรำ 0.25 บำทต่อหุน้ สำหรับทุนจดทะเบียน 4,771,815,496 หุน้
โดยกำหนดรำยชื่อผู้ถือหุน้ ที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 13 มีนำคม 2558 และให้รวบรวมรำยชื่อตำมมำตรำ
225 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 16 มีนำคม 2558
และกำหนดจ่ำยเงินปันผลในวันอังคำรที่ 21 เมษำยน 2558 ซึ่งเงินปันผลจำนวน 0.15 บำทต่อหุ้น มำจำกกำไร
ส่วนที่ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุน จึงไม่ต้องเสียภำษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ำย ดังนั้นผู้ถือหุน้ ไม่สำมำรถขอเครดิต
ภำษีได้ และเงินปันผลจำนวน 0.10 บำทต่อหุ้น มำจำกกำไรส่วนที่ไม่ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุน ซึ่งต้องเสีย
ภำษีเงินได้หกั ณ ที่จ่ำย 10% คิดเป็นเงิน 0.01 บำทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลที่ได้รับสุทธิหลังหักภำษี 0.24
บำทต่อหุ้น
การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วำระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
1. ตามข้อบังคับของบริษทั ข้อ 17 กาหนดว่า “ในการประชุมสามัญประจาปีทุกครั้งให้กรรมการออกจาก
ตาแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจานวนกรรมการที่จะแบ่งให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้
ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3”
2. ในปัจจุบนั คณะกรรมการบริษัททั้งคณะที่ยังดารงตาแหน่งอยู่มีทั้งหมด 11 คน มีกรรมการทีค่ รบกาหนด
ออกตามวาระ จานวน 4 คน ดังนี้
(1) นายไกรสร จันศิริ
(2) นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ
(3) นายกีรติ อัสสกุล
(4) นายราวินเดอร์ สิงห์ เกรวาล ซาบจิตต์ เอส
3. บริษทั ได้แจ้งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งประกาศในเว็บไซต์
ของบริษัท ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและรายชื่อบุคคลที่เห็นว่า มีคุณสมบัตเิ หมาะสมเพื่อเข้า
รับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษทั ได้ล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 จนถึงวันที่ 19
กุมภาพันธ์ 2558 รวมเวลา 99 วัน ขอเรียนว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมหรือรายชื่อบุคคลเพื่อรับการ
พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ของบริษัท
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4. คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พจิ ารณาประวัติและประสบการณ์ของกรรมการที่
ออกจากตาแหน่งตามวาระทัง้ 4 คนตามข้อ 2. แล้ว เห็นว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกาหนด มีความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจ สามารถที่จะช่วยบริหารกิจการให้มีประสิทธิภาพด้วยความเรียบร้อย
ดังนั้น หากให้ดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง จะทาให้การดาเนินงานของบริษทั เป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง จึงเห็นสมควรให้เสนอชือ่ บุคคลทั้ง 4 คน ต่อทีป่ ระชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งกรรมการที่ออกตาม
วาระในปี 2557 จานวน 4 คน กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
รายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทางาน และอื่นๆ ปรากฎตาม
รายละเอียดประกอบวาระการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ในหน้า 24-29
ควำมเห็นคณะกรรมกำร: เห็นสมควรว่ำที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นควรอนุมัติเลือกตั้งบุคคลตำมที่คณะอนุกรรมกำร
สรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนเสนอข้ำงต้นเข้ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ออกตำมวำระ ตำม
รำยละเอียดดังนี้
รำยชื่อกรรมกำร
ตำแหน่ง
หมำยเหตุ
1. นำยไกรสร จันศิริ
ประธำนกรรมกำร
กลับเข้ำดำรงตำแหน่งเป็นกรรมกำร
อีกวำระหนึง่
2. นำยฤทธิรงค์ บุญมีโชติ
กรรมกำรบริหำรและประธำน
กลับเข้ำดำรงตำแหน่งเป็นกรรมกำร
กรรมกำรบริหำร ธุรกิจกุ้ง (Global) อีกวำระหนึง่
3. นำยกีรติ อัสสกุล
กรรมกำรอิสระและประธำน
กลับเข้ำดำรงตำแหน่งเป็นกรรมกำร
อนุกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
อีกวำระหนึง่
4. นำยรำวินเดอร์ สิงห์ เกรวำล กรรมกำร
กลับเข้ำดำรงตำแหน่งเป็นกรรมกำร
ซำบจิตต์ เอส
อีกวำระหนึง่
การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วำระที่ 6. พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มเติมจานวนกรรมการจาก 11 คนเป็น 12 คน และเลือกตัง้ กรรมการเข้าใหม่
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
เนื่องจากในปีที่ผ่านมา ได้มีกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบลาออกจานวน 2 คน ได้แก่ นายกิติ
ปิลันธนดิลก และพล.ต.ต.ประชา อนุเคราะห์ดิลก จึงทาให้ปัจจุบนั บริษทั มีจานวนกรรมการอิสระ 3 คน และ
กรรมการตรวจสอบ 2 คน ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในเรื่องสัดส่วนของกรรมการอิสระที่
กาหนดให้บริษัทต้องมีจานวนกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทั้งหมด และมีจานวน
กรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 3 คน ตามแนวทางการกากับดูแลกิจการที่ดี คณะอนุกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนจึงขอเสนอให้ นายนาถ ลิ่วเจริญ ซึ่งเป็นบุคคลที่มคี วามรู้ความสามารถ มีประสบการณ์
ทางด้านบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นกรรมการเพิ่มเติมอีก 1 คน ในตาแหน่งกรรมการอิสระ
โดยรายละเอียดของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการเข้าใหม่เกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท วุฒิ
การศึกษา ประสบการณ์ทางาน และอื่นๆ ปรากฎตามรายละเอียดประกอบวาระการพิจารณาเลือกตัง้ กรรมการ
ในหน้า 26-27
ควำมเห็นคณะกรรมกำร: เห็นสมควรว่ำที่ประชุมผู้ถอื หุ้นควรอนุมัติเลือกตัง้ บุคคลตำมที่คณะอนุกรรมกำร
สรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนเสนอข้ำงต้นเข้ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรอิสระแทนกรรมกำรอิสระทีล่ ำออก
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การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วำระที่ 7. พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2558
ข้อมูลประกอบการพิจารณา ตามที่คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้นาเสนอค่าตอบแทน
ของกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจาปี 2558 โดยคานึงถึงความรับผิดชอบและการปฎิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการ และมีรายละเอียดประกอบวาระการพิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้
หลักเกณฑ์ในการพิจารณา
 พิจารณากลั่นกรองอย่างละเอียดตามความเหมาะสมประการต่างๆ
 เปรียบเทียบอ้างอิงจากการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเฉลี่ยจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน
 พิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกาไรของบริษทั
 สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ
 จานวนกรรมการของบริษทั ในปัจจุบัน
ตำรำงกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรประจำปี 2558 ที่ขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อเสนอที่พิจารณา
1. ค่าตอบแทนกรรมการ
1.1 ค่าตอบแทนประธานกรรมการ
1.2 ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการ
1.3 ค่าตอบแทนกรรมการ
1.4 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
1.5 สิทธิประโยชน์อื่น

ค่าตอบแทนในปี 2557

อัตราที่เสนอในปี 2558

50,000 บาทต่อเดือน
30,000 บาทต่อครั้งทีเ่ ข้าประชุม
25,000 บาทต่อเดือน
15,000 บาทต่อครั้งทีเ่ ข้าประชุม
-ไม่ม-ี

50,000 บาทต่อเดือน
30,000 บาทต่อครั้งทีเ่ ข้าประชุม
25,000 บาทต่อเดือน
15,000 บาทต่อครั้งทีเ่ ข้าประชุม
วงเงินประกันคุ้มครองสุขภำพ
ไม่เกิน 700,000 บำท (เฉพำะ
กรรมกำรที่มีถนิ่ พำนักใน
ประเทศไทย เท่ำนั้น)

2. ค่าตอบแทนกรรมการอิสระ
2.1 ค่าตอบแทนกรรมการอิสระ
2.2 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
2.3 สิทธิประโยชน์อื่น

25,000 บาทต่อเดือน
15,000 บาทต่อครั้งทีเ่ ข้าประชุม
-ไม่ม-ี

25,000 บาทต่อเดือน
15,000 บาทต่อครั้งทีเ่ ข้าประชุม
วงเงินประกันคุ้มครองสุขภำพ
ไม่เกิน 700,000 บำท (เฉพำะ
กรรมกำรที่มีถนิ่ พำนักใน
ประเทศไทย เท่ำนั้น)
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ข้อเสนอที่พิจารณา
3. ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย
3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการตรวจสอบ
- สิทธิประโยชน์อื่น
3.2 คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- ประธานอนุกรรมการ
- อนุกรรมการ (กรรมการอิสระ)
- อนุกรรมการ (กรรมการบริหาร)
- สิทธิประโยชน์อื่น
3.3 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
- ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
- อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการอิสระ)
- อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการบริหาร)
- สิทธิประโยชน์อื่น
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ค่าตอบแทนในปี 2557

อัตราที่เสนอในปี 2558

50,000 บาทต่อเดือน
25,000 บาทต่อเดือน
-ไม่ม-ี

50,000 บาทต่อเดือน
25,000 บาทต่อเดือน
-ไม่ม-ี

240,000 บาทต่อปี
120,000 บาทต่อปี
80,000 บาทต่อปี
-ไม่ม-ี

240,000 บาทต่อปี
120,000 บาทต่อปี
80,000 บาทต่อปี
-ไม่ม-ี

240,000 บาทต่อปี
120,000 บาทต่อปี
80,000 บาทต่อปี
-ไม่ม-ี

240,000 บาทต่อปี
120,000 บาทต่อปี
80,000 บาทต่อปี
-ไม่ม-ี

ควำมเห็นคณะกรรมกำร: เห็นสมควรว่ำที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นควรอนุมัติกำรกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรและ
ค่ำตอบแทนกรรมกำรชุดย่อย ประจำปี 2558 ซึ่งเท่ำกับปีกอ่ น โดยเพิ่มกำรทำประกันสุขภำพ และกำหนด
วงเงินคุ้มครองไม่เกิน 700,000 บำทต่อปี ทั้งนี้ กำรประกันสุขภำพดังกล่ำวจะทำให้เฉพำะกรรมกำรที่มีถนิ่
พำนักในประเทศไทยเท่ำนั้น ตำมทีค่ ณะอนุกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนเสนอมำ
การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุน้ ซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน
วำระที่ 8. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2558
ข้อมูลประกอบการพิจารณา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของ
บริษทั ข้อ 36 เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทประจาปี 2558
ตามรายละเอียดประกอบวาระการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ในหน้า 29-30
ควำมเห็นคณะกรรมกำรตรวจสอบ:
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้มีกำรประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีถึงแนว
ทำงกำรตรวจสอบและกำรทำงำนร่วมกันด้วยดีมำโดยตลอด จึงได้ให้ควำมเห็นเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อ
ขออนุมัตแิ ต่งตั้งผู้สอบบัญชี ซึ่งได้แก่ นำยโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 3182 หรือ
นำงสำวรุ้งนภำ เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 3516 หรือ นำงสำวพิมพ์ใจ มำนิตขจรกิจ
ผู้สอบบัญชี รับอนุญำตเลขทะเบียน 4521 หรือ นำงสำวรสพร เดชอำคม ผู้สอบบัญชีรบั อนุญำตเลขทะเบียน
5659 หรือ นำงสำวสุมนำ พันธ์พงษ์สำนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 5872 จำกบริษทั สำนักงำน อี
วำย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทเหมือนเดิม และกำหนดค่ำสอบบัญชีสำหรับงบประจำปี 2558 เท่ำกับ
1,526,000 บำท (เพิ่มจำกปีก่อน 100,000 บำท) ค่ำสอบทำนสำหรับงบกำรเงินรำยไตรมำสรวม 3 ไตรมำส เท่ำกับ
845,000 บำท (เพิ่มจำกปีก่อน 80,000 บำท) และค่ำตรวจสอบบัญชีตำมบัตรส่งเสริมกำรลงทุน จำนวน 1 ฉบับ
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เท่ำกับ 80,000 บำท (ซึ่งเท่ำกับปีกอ่ น) โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำจำกผลงำนประกอบกับ
เปรียบเทียบค่ำสอบบัญชีกับบริษทั อื่นแล้ว เห็นว่ำ ค่ำสอบบัญชียังคงอยู่ในเกณฑ์ที่เหมำะสม
ควำมเห็นคณะกรรมกำร: โดยกำรเสนอจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรพิจำรณำแล้วเห็นสมควรเสนอ
ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมตั ิแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ซึ่งได้แก่ นำยโสภณ เพิ่มศิริวลั ลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต
เลขทะเบียน 3182 หรือ นำงสำวรุ้งนภำ เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 3516 หรือ นำงสำว
พิมพ์ใจ มำนิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชี รับอนุญำตเลขทะเบียน 4521 หรือ นำงสำวรสพร เดชอำคม ผู้สอบบัญชี
รับอนุญำตเลขทะเบียน 5659 หรือ นำงสำวสุมนำ พันธ์พงษ์สำนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 5872
จำกบริษัทสำนักงำน อีวำย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทเหมือนเดิม และกำหนดค่ำสอบบัญชีสำหรับงบ
ประจำปี 2558 เท่ำกับ 1,526,000 บำท ค่ำสอบทำนสำหรับงบกำรเงินรำยไตรมำสรวม 3 ไตรมำส เท่ำกับ
845,000 บำท และค่ำตรวจสอบบัญชีตำมบัตรส่งเสริมกำรลงทุนจำนวน 1 ฉบับ เท่ำกับ 80,000 บำท
การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วำระที่ 9. พิจารณาและอนุมัติเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยจากปัจจุบันภายใน
วงเงินจานวนไม่เ กิน 25,000 ล้านบาท เป็นภายในวงเงินจานวนไม่เกิน 40,000 ล้านบาท หรือ เงินสกุลอื่นใน
วงเงินเทียบเท่า โดยเสนอขายแก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนสถาบันทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ
ข้อมูลประกอบการพิจารณา ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2557 วาระที่ 8 ที่ได้อนุมตั ิวงเงินดังกล่าว
ไว้ที่ไม่เกิน 25,000 ล้านบาท ทางบริษัทได้มีการออกหุ้นกู้แล้วจานวน 16,200 ล้านบาท โดยจาแนกรายละเอียด
ได้ดังนี้
รุน่
# 2/2554
# 3/2554
# 1/2557
# 2/2557
# 3/2557
# 4/2557
# 5/2557
# 6/2557

ยอดเงินรวม
ล้านบาท
1,950
1,500
2,500
3,150
1,550
1,050
1,000
3,500

อัตราดอกเบี้ย

วันเริ่มต้น

วันครบกาหนด

4.70%
5.02%
3.58%
4.21%
4.69%
5.18%
4.21%
4.58%

27 ก.ค. 54
27 ก.ค. 54
6 ก.พ. 57
6 ก.พ. 57
6 ก.พ. 57
6 ก.พ. 57
9 ต.ค. 57
9 ต.ค. 57

27 ก.ค. 59
27 ก.ค. 64
6 ก.พ. 60
6 ก.พ. 62
6 ก.พ. 64
6 ก.พ. 67
9 ต.ค. 64
9 ต.ค. 67

อย่างไรก็ตาม บริษัทและ/หรือบริษทั ย่อยยังคงมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากธุรกิจปัจจุบัน รวมถึงมีโอกาส
จากการเข้าซื้อกิจการเพื่อขยายตลาดไปยังตลาดโลกต่อไป ทาให้ทางบริษทั ฯ และ/หรือบริษทั ย่อยมีความ
จาเป็นในการใช้วงเงินการออกหุน้ กู้มากขึ้นเพื่อความคล่องตัวในการบริหารทางการเงินของบริษัทและ/หรือ
บริษทั ย่อยต่อไป
จึงเสนอให้เพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยจากปัจจุบันภายในวงเงิน
จานวนไม่เกิน 25,000 ล้านบาท เป็นภายในวงเงินจานวนไม่เกิน 40,000 ล้านบาท หรือ เงินสกุลอื่นในวงเงิน
เทียบเท่า โดยเสนอขายแก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนสถาบันทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยจะออกและเสนอขายเป็นชุดเดียวหรือหลายชุด
และจะออกและเสนอขายในคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได้ นั้น วัตถุประสงค์ของการออกและเสนอขายหุ้นกู้
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เพื่อช่วยในการบริหารความเสี่ยงทางการเงินและควบคุมต้นทุนเงินกู้ในสภาวะที่อัตราดอกเบี้ยกาลังสูงขึ้น
ตลอดจนสามารถรองรับการใช้เงินในระยะยาวเพื่อสนับสนุนการขยายตัวในอนาคต และขอให้ที่ประชุมควร
อนุมัติการมอบอานาจให้ นายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ นายยอร์ค ไอร์เล ประธาน
เจ้าหน้ าที่ฝ่ายการเงิน เป็นผู้รั บมอบอานาจ และ มีอ านาจดาเนิน การแทนบริ ษัท โดยผู้ถือ หุ้นสามารถดู
รายละเอียดอานาจดาเนินการแทนและสาเนาการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2557 วาระที่ 8 ได้ในหน้า 3133
ควำมเห็นคณะกรรมกำร: เห็นสมควรว่ำที่ประชุมผู้ถอื หุ้นควรอนุมัติเพิ่มวงเงินกำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้ของ
บริษัทและ/หรือบริษัทย่อยจำกปัจจุบันภำยในวงเงินจำนวนไม่เกิน 40,000 ล้ำนบำท และอนุมัติการมอบอานาจ
ให้ผู้รบั มอบอานาจมีอานาจดาเนินการแทนบริษัท
การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้า
ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วำระที่ 10. พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจานวน 9,046,126 บาท จากเดิม 1,202,000,000 บาท เป็น
1,192,953,874 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้จัดสรรจานวน 36,184,504 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท
และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ฯ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลด
ทุนจดทะเบียนของบริษัท
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
เนื่องจากบริษทั จะเสนอให้ทปี่ ระชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษัท ดังรายละเอียดที่จะปรากฏในวาระที่ 11 โดยที่บริษทั ยังมีทนุ จดทะเบียนที่ยังไม่ได้
ออกจาหน่ายเหลืออยู่ ซึ่งภายใต้บทบัญญัติมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535
กาหนดว่าบริษทั จะเพิ่มทุนจากจานวนที่จดทะเบียนไว้แล้วโดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึน้ ได้เมื่อหุ้นทั้งหมดของ
บริษทั ได้ออกจาหน่ายและรับชาระราคาครบถ้วนแล้ว
ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนดไว้ คณะกรรมการบริษทั จึงได้มีมติเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ให้
เสนอที่ประชุมผู้ถือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัทลดทุนจดทะเบียนจานวน 9,046,126 บาท จาก
1,202,000,000 บาท เป็น 1,192,953,874 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้จดั สรรจานวน 36,184,504 หุ้น มูล
ค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาทยกเลิกหุ้นสามัญที่จดทะเบียนแล้วจานวน 9,046,126 หุ้น
นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทข้างต้น จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมัติการที่จะทาการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นจานวนอื่นในวัตถุประสงค์อื่นต่อไป และแก้ไขเพิม่ เติมหนังสือ
บริคณห์สนธิของบริษทั ข้อ 4. โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน ทั้งนี้ โดยให้บคุ คลที่คณะกรรมการบริษัท
มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิทกี่ รมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มี
อานาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคาเพื่อให้เป็นไปตามคาสั่งของนายทะเบียน
ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จานวน
1,192,953,874 บาท (หนึ่งพันหนึง่ ร้อยเก้าสิบสองล้านเก้า
แสนห้าหมื่นสามพันแปดร้อยเจ็ดสิบสี่
บาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น
4,771,815,496 หุน้ (สี่พันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านแปดแสน
หนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยเก้าสิบหกหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ
0.25 บาท (ยี่สิบห้าสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น
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หุ้นสามัญ

4,771,815,496 หุน้ (สี่พันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านแปดแสน
หนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยเก้าสิบหกหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ
- หุ้น (
)
ควำมเห็นคณะกรรมกำร: เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้บริษัทลดทุนจดทะเบียนจำนวน 9,046,126
บำท จำก 1,202,000,000 บำท เป็น 1,192,953,874 บำท โดยวิธีกำรตัดหุ้นที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 36,184,504
หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.25 บำท ยกเลิกหุ้นสำมัญที่จดทะเบียนแล้วจำนวน 9,046,126 หุ้น เพือ่ ที่จะทำกำร
เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นจำนวนอืน่ ในวัตถุประสงค์อนื่ ต่อไป และอนุมัติกำรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ
ของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับกำรลดทุนจดทะเบียน ดังรำยละเอียดข้ำงต้น
การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน
วำระที่ 11. พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทั จานวน 300,000,000 บาท จาก 1,192,953,874 บาท เป็น
1,492,953,874 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 1,200,000,000 หุ้น มูลค่าทีต่ ราไว้หุ้นละ 0.25 บาท
และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่ม
ทุนจดทะเบียนของบริษัท
ข้อมูลประกอบการพิจารณา เนื่องจากบริษัทจะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเสนอขายและ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 1,200,000,000 หุ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้รับเงินเพิ่มทุนจานวน
400,000,000 ดอลล่าร์สหรัฐ (หรือเท่ากับประมาณ 13,200,000,000 บาท) ดังรายละเอียดที่จะปรากฏในวาระที่
12 ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมัติให้บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจานวน 300,000,000 บาท จาก 1,192,953,874 บาท เป็น 1,492,953,874 บาท
โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 1,200,000,000 หุ้น มูลค่ าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท โดยมีรายละเอียด
ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) ในหน้า 34-39
นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทข้างต้น จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน ทั้งนี้ โดยให้
บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอานาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคาเพื่อให้เป็นไปตามคาสั่งของนายทะเบียน
ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จานวน
1,492,953,874 บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบสองล้านเก้าแสน
ห้าหมื่นสามพันแปดร้อยเจ็ดสิบสีบ่ าท
ถ้วน)
แบ่งออกเป็น
5,971,815,496 หุน้ (ห้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านแปดแสน
หนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยเก้าสิบหกหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ
0.25 บาท (ยี่สิบห้าสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น
หุ้นสามัญ
5,971,815,496 หุน้ (ห้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านแปดแสน
หนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยเก้าสิบหกหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ
- หุ้น (
)
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ควำมเห็ น คณะกรรมกำร: เห็ น สมควรให้ ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น อนุ มั ติ ใ ห้ บ ริ ษั ท เพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นจ ำนวน
300,000,000 บำท จำก 1,192,953,874 บำท เป็น 1,492,953,874 บำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจำนวน
1,200,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.25 บำท และอนุมัติกำรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของ
บริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับกำรเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังรำยละเอียดข้ำงต้น
การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้า
ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วำระที่ 12. พิจารณาและอนุมัติการเสนอขายและจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน
ข้อมูลประกอบการพิจารณา เพื่อให้บริษัทได้รับเงินเพิ่มทุนจานวนประมาณ 400,000,000 ดอลล่าร์สหรัฐ (หรือ
เท่ากับประมาณ 13,200,000,000 บาท) คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 เสนอให้ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 1,200,000,000 หุ้น
โดยที่จานวนหุ้นสุดท้ายที่บริษัทจะเสนอขาย จะขึ้นอยู่กับการกาหนดราคาดังที่ระบุไว้ด้านล่าง โดยที่บริษัทจะ
ออกและเสนอขายหุ้นในจานวนเพียงเท่าที่ทาให้บริษัทได้รับเงินเพิ่มทุนเป็นจานวนเพียงพอตามวัตถุประสงค์
ข้างต้น และบริษัทจะไม่เสนอขายหรือจัดสรรหุ้นในส่วนที่เหลืออีกในการเสนอขายครั้งนี้อีกหากบริษัทได้รับ
เงินเพิ่มทุนในจานวนที่เพียงพอตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้ รายละเอียดของการเสนอขายและจัดสรร
หุ้นดังกล่าว เป็นดังนี้
(1) การเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 1,200,000,000 หุ้น ให้กับประชาชนทั่วไป
โดยเฉพาะเจาะจงซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น ดังนี้
(ก)

เสนอขายและจั ด สรรหุ้ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น จ านวนไม่ เ กิน 1,200,000,000 หุ้ น มู ล ค่ าที่ ต ราไว้
หุ้นละ 0.25 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นซึ่งมีรายชื่อปรากฏ
อยู่ในสมุดทะเบีย นผู้ถื อหุ้น ณ วัน ที่จะได้กาหนดต่ อไปโดยคณะกรรมการของบริษัท ตาม
สัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายถืออยู่ (Preferential Public Offering) (“กำรเสนอขำย
ให้แก่ประชำชนทั่วไปโดยเฉพำะเจำะจง”) โดยคณะกรรมการของบริษัทจะกาหนดอัตราส่วน
หุ้ น ส า มั ญ เ ดิ ม ต่ อ หุ้ น ส า มั ญ เ พิ่ ม ทุ น ที่ จ ะ มี ก า ร เ ส น อ ข า ย แ ล ะ จั ด ส ร ร ใ ห้ แ ก่
ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทดังกล่าวต่อไป ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมดังกล่าวอาจจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิ
ที่ได้รับการจัดสรร หรือเกินกว่าสิทธิที่ได้รับการจัดสรร หรือน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับการจัดสรร
หรือสละสิทธิไม่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่เสนอขายในครั้งนี้ก็ได้ โดยหากมีเศษของหุ้นจากการ
คานวณจานวนหุ้นที่จะต้องจัดสรรและเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นแต่ละรายให้ปัดเศษหุ้นทิ้ง

(ข)

ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรตามข้อ (1)(ก) ข้างต้น บริษัทจะดาเนินการ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ยังเหลืออยู่ดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกิน
สิทธิของตนอย่างน้อยหนึ่งรอบ โดยการจัดสรรหุ้นตามข้อ (1)(ข) นี้ จะเป็นไปตามสัดส่วนการ
ถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายถืออยู่

ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนทีจ่ ะมีการเสนอขายและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท โดย
การเสนอขายให้แก่ประชาชนโดยทั่วไปโดยเฉพาะเจาะจง ตามข้อ (1) นี้ จะกาหนดโดยคณะกรรมการ
ของบริษัท โดยราคาดังกล่าวจะไม่ต่ากว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นและไม่ต่ากว่าร้อยละ 70 ของราคาตลาด
ซึ่งจะคานวณด้วยวิธีการตามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่
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สจ. 39/2551 เรื่อง การคานวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกาหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการ
เสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ในราคาต่า (“ประกำศฯ ที่ สจ. 39/2551”) ในการนี้ ราคาตลาด หมายถึง ราคาถัว
เฉลี่ยถ่วงน้าหนักของราคาหุน้ ของบริษทั ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 – 15 วันทาการติดต่อกันก่อน
วันแรกที่เสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะเจาะจง โดยราคาที่จะนามาคานวณราคาถัวเฉลี่ย
ถ่วงน้าหนักของราคาหุ้นของบริษัท อาจเป็นราคาปิดของหุ้นของบริษทั ในแต่ละวันทาการดังกล่าว หรือ
อาจเป็นราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นของบริษัทในแต่ละวันทาการดังกล่าวก็ได้ ดังนั้น เนื่องจากราคา
เสนอขายดังกล่าวอาจต่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวต้อง
ได้รับการอนุมัตจิ ากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุน้ ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นรวมกันตัง้ แต่ร้อยละ 10
ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นทีเ่ ข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ออกเสียงคัดค้านการเสนอ
ขายหุ้น ทั้งนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการ
อนุญาตให้เสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ (“ประกำศฯ ที่ ทจ. 28/2551”) รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเสนอ
ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ราคาเสนอขายต่ากว่า
ร้อยละ 90 ของราคาตลาด ปรากฏตามสารสนเทศเรื่องการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ราคาเสนอขาย
ต่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ในหน้า 39-44
(2)

ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรตามข้อ (1) ข้างต้น บริษัทจะพิจารณาดาเนินการเสนอ
ขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้กับผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนทั่วไป ตามที่
คณะกรรมการของบริษัทเห็นสมควรโดยจะเสนอขายต่อบุคคลในวงจากัด (Private Placement) (“กำร
เสนอขำยต่อบุคคลในวงจำกัด ”) และ/หรือ การเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป (Public Offering) (“กำร
เสนอขำยต่อผู้ลงทุนทั่วไป”) ตามประกาศฯ ที่ ทจ. 28/2551อย่างไรก็ตาม สาหรับการเสนอขายต่อ
บุ ค คลในวงจ ากั ด ผู้ ล งทุ น ดั ง กล่ า วจะต้ อ งไม่ เ ป็ น บุ ค คลที่ เ กี่ ย วโยงกั น ของบริ ษั ท ตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการของบริษั ทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทมีอานาจ
กาหนดราคาเสนอขายของหุ้นเพิ่มทุนที่เหลือให้กับผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนทั่วไปโดยการ
เสนอขายต่อบุคคลในวงจากัดหรือการเสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไป ตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ ราคาเสนอ
ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจากัดตามข้อ (2) นี้ อาจเป็นราคาที่กาหนดด้วยวิธีการสารวจความ
ต้องการซื้อหลักทรัพย์จากนักลงทุน (Bookbuilding)1 หรือ ราคาที่คณะกรรมการของบริษัทหรือบุคคล
ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทกาหนด (อย่างใดอย่างหนึ่ง) โดยราคาเสนอขายที่
กาหนดโดยคณะกรรมการของบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทนี้
จะต้องไม่ต่ากว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นและไม่ต่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดซึ่งจะคานวณด้วยวิธีการ
ตามประกาศฯ ที่ สจ. 39/2551 ในการนี้ ราคาตลาด หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนักของราคาหุ้นของ
บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7-15 วันทาการติดต่อกันก่อนวันแรกที่เสนอขายหุ้นต่อบุคคลใน
วงจากัด อนึ่ง การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามข้อ (2) ข้างต้นจะดาเนินการบนเงื่อนไขที่ว่า ไม่มีผู้ถือ
หุ้นเดิมซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการสารวจความต้องการซื้อ
หลักทรัพย์จากนักลงทุน (Bookbuilding)

1

ราคาเสนอขายที่ได้จากกระบวนการสารวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์จากนักลงทุนนั้นจะถือว่าเป็นราคาตลาดตามประกาศฯ ที่ สจ. 39/2551
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ทั้งนี้ บริษัทมีสิทธิใช้ดุลยพินิจพิจารณาไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามข้อ (1) และ (2) ให้
ผู้ถือหุ้นเดิมหรือผู้ลงทุนรายใดๆ หากการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นดังกล่าวอาจเป็นผลให้ (ก) เป็นการกระทา
การขัดต่อกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับใดๆ ของประเทศไทยหรือต่างประเทศ และข้อบังคับของบริษัท หรือ
(ข) เป็นผลให้บริษัทมีหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือต้องดาเนินการใดๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ต้องดาเนินการตาม
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย หรือ (ค) ไม่เป็นไปตามวิธีการ
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กาหนดในการจัดสรรของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทมีสิทธิใช้ดุลยพินิจในการ
เสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมหรือผู้ลงทุนบางรายที่ไม่อยู่ในประเทศไทย
โดยอาศัยข้อยกเว้นที่มีอยู่ภายใต้กฎหมายต่างประเทศ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงการเสนอขายและการจัดสรร
ให้ แก่ผู้ถื อ หุ้น เดิ มของบริษั ท บางรายในประเทศสหรัฐ อเมริกาที่ ถื อเป็น “ผู้ ลงทุน สถาบัน ที่มี คุ ณสมบั ติ ”
(Qualified Institutional Buyers) ตามคานิยามที่กาหนดไว้ใน Rule 144A ภายใต้ The United States Securities
Act of 1933 ของสหรัฐอเมริกา (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“กฎหมำยหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ”) โดยวิธีการ
เสนอขายแบบวงจากัดซึ่งได้รับการยกเว้นการจดทะเบียนหลักทรัพย์ตามกฎหมายหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ
ในการนี้ คณะกรรมการของบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ด้านการเงินของบริษัท ได้รับมอบอานาจในการดาเนินการต่างๆ ตามที่จาเป็นหรือเกี่ยวข้องเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ในการดาเนินการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้เสร็จสิ้น ดังนี้
1. พิจารณากาหนดรายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับการจัด สรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะ
จานวนหุ้นที่จะทาการเสนอขาย โครงสร้างการเสนอขายสุดท้าย ระยะเวลาการจองซื้อหุ้น ขั้นตอนการ
จัดสรร วิธีการจั ดสรร อัตราส่วนหุ้นสามัญเดิมต่อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะได้รับการจัดสรร สัดส่วนการ
เสนอขาย ราคาเสนอขาย เงื่ อ นไขและวิ ธี ก ารจองซื้ อ หุ้ น และเงื่ อ นไขอื่ น ๆ วั น ก าหนดรายชื่ อ
ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) และวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ มีสิทธิ
จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (1 วันทาการภายหลังจาก
Record Date) รายละเอียดเกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท
ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายถืออยู่ และวิธีการจัดสรรหุ้นใน
กรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิของตน รวมถึงการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนที่เหลืออยู่ภายหลังการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ดังกล่าว ให้แก่นักลงทุนรายอื่น และ
การพิจารณาไม่เสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ผู้ถือหุ้นเดิมหรือผู้ลงทุนรายใด กรณีที่การเสนอ
ขายหรื อการจัด สรรหุ้ นดั งกล่าวอาจเป็ นผลให้ (ก) เป็น การกระทาการขั ดต่ อกฎหมาย หรื อระเบีย บ
ข้อบังคับใดๆ ของไทยหรือต่างประเทศ และข้อบังคับของบริษัท หรือ (ข) เป็นผลให้บริษัทมีหน้าที่ต้อง
ปฏิบัติหรือต้องดาเนินการใดๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ต้องดาเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออก
และเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย หรือ (ค) ไม่เป็นไปตามวิธีการ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่
กาหนดในการจัดสรรของบริษัท
2. เข้าเจรจา เข้าทา จัดเตรียม แก้ไข และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายและ
การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
3. จัดเตรียมและลงนามในคาขอเพื่อขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน รวมถึงเอกสารอื่นใดที่จาเป็นหรือเกี่ยวข้อง
กับการเสนอขายและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงการนาหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียน
12 | หน้า

บริษัท ไทยยูเนีย่ น โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหำชน)
THAI UNION FROZEN PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED
979/12 ชั้นเอ็ม อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. 0-2298-0024 โทรสาร 0-2298-0553
979/12 M Floor, S.M.Tower, Phaholyothin Road, Samsennai, Phayathai, Bangkok 10400 Tel. 0-2298-0024 Fax. 0-2298-0553

ทะเบียนเลขที่ 0107537000891

ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ยื่นคาขอและเอกสารดังกล่าวต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และดาเนินการอื่นใดที่จาเป็น
และเหมาะสมเพื่อการดาเนินการดังกล่าวข้างต้น
4. ทาการใดๆ ทั้งหมดที่จาเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการดาเนินการดังกล่าวข้างต้นและมอบอานาจหรือถอดถอน
การมอบอานาจให้แก่ตัวแทนใดๆ เพื่อดาเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการดาเนินการดังกล่าว
ข้างต้นให้สาเร็จ
นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นยังสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับ เสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุ นได้ในเอกสาร
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ในหน้า 44ควำมเห็นคณะกรรมกำร: เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกำรเสนอขำยและจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุน
จำนวนไม่เกิน 1,200,000,000 หุ้น ดังรำยละเอียดข้ำงต้น
การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นรวมกันตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ออกเสียงคัดค้าน
วำระที่ 13. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
อนึ่ง บริษัทได้กาหนดรายชื่อผู้ถอื หุ้นที่มีสทิ ธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและรับเงินปันผลในวันที่ 13 มีนาคม 2558 และให้
รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 16 มีนาคม
2558
หากผู้ถือหุ้นมีคาถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับวาระการประชุมที่ต้องการให้คณะกรรมการและฝ่ายบริหารชี้แจงในวันประชุม
สามารถส่งคาถามล่วงหน้ามายังบริษทั ได้ที่ Email address: ruriya_be@thaiunion.co.th หรือโทรสารหมายเลข 02-298-0553 อนึ่ง
บริษทั ได้จดั ทารายงานประจาปี 2557 ในรูปแบบแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) ตามที่ได้จัดส่งมาให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกันนี้ หากผู้ถือ
หุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานดังกล่าวแบบรูปเล่ม กรุณากรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมกับหนังสือ
เชิญประชุมฉบับนี้ และส่งมาที่ Email address: ruriya_be@thaiunion.co.th หรือโทรสารหมายเลข 02-298-0553 หรือส่งไปรษณีย์
มาที่
สานักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ส่วนงานผู้ถือหุ้น TUF)
บริษทั ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จากัด (มหาชน)
979/12 ชั้น 25 อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุน้ ได้โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น และเพื่อให้การลงทะเบียนใน
การเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ทางบริษทั จึงขอความร่วมมือให้ท่านผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบ
ฉันทะนาหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมไปแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมได้ ตั้งแต่เวลา
8.00 น. เป็นต้นไป
ขอแสดงความนับถือ
บริษทั ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จากัด (มหาชน)
.................................................. ประธานกรรมการ
( นายไกรสร จันศิริ )
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