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ทะเบียนเลขท่ี 0107537000891 

THAI UNION FROZEN PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED 

บริษัท ไทยยูเนีย่น โฟรเซ่น โปรดักส ์จ ำกัด (มหำชน) 

                                                                                 วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2558 

เรื่อง    ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2558 

เรียน   ท่านผู้ถือหุน้บรษิัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จ ากัด (มหาชน) 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1. รายงานประจ าปี 2557 พร้อมงบการเงินของบรษิัท ส าหรบัปบีัญชีส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ใน
รูปแบบของซีดรีอม 

2. ข้อบังคับบรษิัท (เฉพาะส่วนที่เกีย่วข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น) 
3. ส าเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 
4. ส าเนางบการเงินส าหรบัปบีัญชีส้ินสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2557 (ฉบบัย่อ) 
5. รายละเอียดและประวัติบคุคลที่คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพจิารณาเลือกตั้งใหด้ ารง

ต าแหน่งกรรมการ 
6. รายละเอียดประกอบวาระการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ และการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี  
7. รายละเอียดประกอบวาระการพิจารณาเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกูข้องบรษิัทและ/หรือบริษัทย่อย 
8. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) 
9. สารสนเทศเรื่องการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ราคาเสนอขายต่ ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด 
10. ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนการเสนอขายและจดัสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบรษิัท 
11. ข้อมูลกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาเป็นผู้รบัมอบฉันทะ (หน้า 50-52) 
12. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุน้ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (หน้า 53) 
13. หนังสือมอบฉนัทะ จ านวน 3 แบบ (เลือกใช้แบบใดแบบหนึง่)   
14. แบบฟอร์มแสดงความประสงค์ขอรับรายงานประจ าปี 2557 ในแบบรูปเล่ม และขอเข้าเยี่ยมชมกิจการพร้อม

เงื่อนไข 
15. แผนที่แสดงสถานที่จดัประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

ด้วยคณะกรรมการบริษทั ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จ ากัด (มหาชน) ได้มีมติใหเ้รียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าป ี
2558 ในวันศุกรท์ี่ 3 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ อาคารสโมสรทหารบก ถนนวิภาวดี-รังสิต 
กรุงเทพมหานคร เพื่อพจิารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดงัต่อไปนี ้

วำระท่ี 1.  พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันพุธที่ 24 ธันวาคม 2557 ซ่ึง
บริษทัได้ส่งส าเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งได้เผยแพร่ใน
เว็บไซต์ของบริษทัเรียบร้อยแล้ว โดยมีส าเนารายงานการประชุมตามที่แนบมาพร้อมกันนี้ ในหน้า 16-21 
ควำมเห็นคณะกรรมกำร:  เห็นสมควรว่ำที่ประชุมผู้ถอืหุ้นควรรบัรองรำยงำนกำรประชุมวิสำมัญผูถ้ือหุ้น ครั้ง
ที่ 1/2557 ซึ่งได้จัดท ำขึ้นอย่ำงถูกต้องครบถ้วนตำมควำมเป็นจริง 
การลงมต ิวาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนือ่งจากเปน็เพียงการรับรองรายงานการประชุมครั้งก่อน 

วำระท่ี 2.  พิจารณาและรับทราบรายงานประจ าป ี2557 และผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปีทีผ่่านมา 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา รายงานผลการด าเนินงานของบรษิัทในรอบปี 2557 และข้อมูลส าคัญอื่นๆ ปรากฏ
อยู่ในรายงานประจ าปี 2557 ซ่ึงได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นมาพร้อมกันนี ้
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ทะเบียนเลขท่ี 0107537000891 

THAI UNION FROZEN PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED 

บริษัท ไทยยูเนีย่น โฟรเซ่น โปรดักส ์จ ำกัด (มหำชน) 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร:  เห็นสมควรว่ำ ควรน ำเสนอรำยงำนประจ ำปี 2557 และผลกำรด ำเนินงำนของบรษิัท
ในรอบปีที่ผ่ำนมำ ให้ผู้ถอืหุ้นรบัทรำบ 
การลงมต ิวาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนือ่งจากรายงานดังกล่าวได้จัดท าเรยีบร้อยแล้ว และน าเสนอใหผู้้ถือหุ้น
รับทราบเท่านัน้ 

วำระท่ี 3.  พิจารณาและอนุมัติงบการเงินส าหรับปีบัญชีส้ินสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และรายงานของผู้สอบบัญชี 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา งบการเงินส าหรับปีบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และรายงานของผู้สอบ
บัญชี ตามที่ปรากฎในส าเนางบการเงินส าหรับปีบัญชีส้ินสุด วันที ่31 ธันวาคม 2557 (ฉบบัย่อ ในหน้า 22-23) 
และเต็มรูปแบบในรายงานประจ าปี 2557 ซ่ึงผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนญุาตและผ่านการสอบ
ทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว จึงได้จดัส่งให้ผู้ถือหุน้มาพร้อมกันนี้  
ควำมเห็นคณะกรรมกำร: เห็นสมควรว่ำที่ประชุมผู้ถอืหุ้นควรอนมุัติงบกำรเงินส ำหรับปีบญัชีสิ้นสดุวันที่ 31 
ธันวำคม 2557 และรำยงำนของผู้สอบบัญชี ที่ผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบัญชีรบัอนญุำต และผ่ำนกำรสอบ
ทำนจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบแล้ว  
การลงมต ิวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วำระท่ี 4.  พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธสิ าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2557 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา งบการเงินส าหรับปีบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว
ของบรษิัท ปรากฏว่า บริษทัและบริษทัย่อยมีก าไรสุทธิประจ าปีเทา่กับ 5,091,579,693 บาท จงึขอจัดสรรเป็น
เงินปนัผลเป็นจ านวนเงิน 2,570,066,468.80 บาท คดิเป็น 50.48% ของก าไรสุทธิจากผลการด าเนินงานประจ าปี 
2557 แต่เนื่องจากมตทิี่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2557 ได้อนุมตัิการจ่ายเงิน
ปันผลระหว่างกาลเป็นจ านวนเงนิ 1,377,112,594.80 บาท (อตัรา 1.20 บาทตอ่หุ้น ส าหรบั 1,147,593,829 หุ้น 
ซ่ึงเป็นจ านวนหุน้ก่อนด าเนินการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ จาก 1 บาทเป็น 0.25 บาท หรือคิดเปน็ 0.30 บาท
ต่อหุ้น เมื่อปรบัมูลค่าที่ตราไว้และจ านวนหุน้ให้สอดคล้องกับปจัจบุัน) โดยจ่ายไปแล้วเมื่อวนัที่ 10 กันยายน 
2557 การจ่ายเงนิปนัผลในครั้งนี้ จะคงเหลือเท่ากับ 1,192,953,874 บาท หรือในอัตรา 0.25 บาทต่อหุ้น ส าหรับ
ทุนจดทะเบียนและช าระแล้ว จ านวน 4,771,815,496 หุ้น โดยมีขอ้มูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปนัผลใน
ปีที่ผ่านมา ดงันี ้
 

รำยละเอียดกำรจ่ำยเงินปันผล ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555 ปี 2554 
1. ก าไรสุทธิ (ล้านบาท) 5,091.58 2,852.83 4,693.74 5,117.22 
2. จ านวนหุน้     
    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. รวมเงินปนัผลจ่ายต่อหุ้น (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 เงินปันผลประจ าปี (บาท:หุ้น)  0.25 0.89 1.00 0.65 
4. รวมเป็นเงินปนัผลจ่ายทั้งส้ิน (ล้านบาท) 2,570.07  1,709.91 2,409.95 1,491.87 
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) 50.48 59.94  51.34 29.40 



 

 

                  
 
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 

 

 

3 | หน้า 
 

ทะเบียนเลขท่ี 0107537000891 

THAI UNION FROZEN PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED 

บริษัท ไทยยูเนีย่น โฟรเซ่น โปรดักส ์จ ำกัด (มหำชน) 

* 3.1 เงินปันผลระหว่างปี ถูกจ่ายในอัตราหุน้ละ 1.20 บาทต่อหุ้น ณ จ านวนหุ้นก่อนการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้จาก 
1.00 บาทเป็น 0.25 บาท  และปรบัจ านวนหุ้นเพิ่มขึ้นตามมูลค่าที่ตราไว้ เพื่อให้สอดคล้องกับจ านวนหุ้นในปจัจบุัน 

บริษทั ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จ ากัด (มหาชน) มีนโยบายที่จะจ่ายเงนิปันผลให้แก่ผู้ถือหุน้ ในอัตราไม่
ต่ ากว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิในแต่ละป ีและตั้งแต่ป ี2545 เปน็ต้นมา บริษทัมีนโยบายจะแบ่งจ่ายเงินปนัผล 
2 ครั้งต่อป ีดังนัน้ อัตราการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานในปี 2557 ซ่ึงเท่ากับ 50.48% จึงถือว่าเป็นไป
ตามนโยบายการจ่ายเงนิปันผลตามปกตขิองบริษทั 
ควำมเหน็คณะกรรมกำร:  เห็นสมควรว่ำทีป่ระชุมผู้ถอืหุน้ควรอนุมัตกิำรจัดสรรก ำไรสุทธิ เปน็เงินปันผล
ประจ ำปี 2557  เป็นจ ำนวนเงนิ 2,570,066,468.80 บำท ซึง่เมื่อหกักำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล เมื่อวันที่ 10 
กันยำยน 2557  จ ำนวนเงนิ 1,377,112,594.80 บำท ในอัตรำหุ้นละ 1.20 บำท ณ จ ำนวนหุ้น 1,147,593,829 หุ้น 
หรือคิดเป็น 0.30 บำทต่อหุ้น เมือ่ปรับมลูค่ำท่ีตรำไว้และจ ำนวนหุน้ให้สอดคล้องกับปัจจุบัน จะคงเหลือจ่ำยใน
ครั้งนี้ เท่ำกับ 1,192,953,874 บำท หรือในอัตรำ 0.25 บำทต่อหุน้ ส ำหรับทุนจดทะเบียน 4,771,815,496 หุน้ 
โดยก ำหนดรำยช่ือผู้ถือหุน้ที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 13 มีนำคม 2558 และให้รวบรวมรำยชื่อตำมมำตรำ 
225 ของพ.ร.บ.หลักทรพัย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวนัที่ 16 มีนำคม 2558 
และก ำหนดจ่ำยเงินปันผลในวันองัคำรที่ 21 เมษำยน 2558 ซึ่งเงินปันผลจ ำนวน 0.15 บำทต่อหุ้น มำจำกก ำไร
ส่วนท่ีได้รับกำรสง่เสริมกำรลงทนุ จึงไม่ต้องเสียภำษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ำย ดังนั้นผู้ถือหุน้ไม่สำมำรถขอเครดิต
ภำษีได ้ และเงินปันผลจ ำนวน 0.10 บำทต่อหุ้น มำจำกก ำไรส่วนที่ไม่ได้รับกำรสง่เสริมกำรลงทุน ซึ่งต้องเสีย
ภำษีเงินได้หกั ณ ที่จ่ำย 10% คิดเป็นเงิน 0.01 บำทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลที่ไดร้ับสุทธิหลังหักภำษี 0.24 
บำทต่อหุ้น  
การลงมต ิวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วำระท่ี 5.  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา  
1.  ตามข้อบังคับของบริษทัขอ้ 17 ก าหนดว่า “ในการประชุมสามัญประจ าปทีุกครั้งให้กรรมการออกจาก
ต าแหน่ง 1 ใน 3 เปน็อัตรา ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่งให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้
ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3”  
2.  ในปัจจุบนั คณะกรรมการบริษัททั้งคณะที่ยังด ารงต าแหนง่อยู่มีทั้งหมด 11 คน มีกรรมการทีค่รบก าหนด
ออกตามวาระ จ านวน 4 คน ดังนี้  

(1) นายไกรสร จันศิร ิ
(2) นายฤทธิรงค์ บุญมีโชต ิ
(3) นายกีรติ อัสสกุล 
(4) นายราวินเดอร์ สิงห์ เกรวาล ซาบจิตต์ เอส 

3. บริษทัได้แจ้งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย รวมทั้งประกาศในเว็บไซต์
ของบรษิัท ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและรายช่ือบุคคลที่เห็นว่า มีคุณสมบัตเิหมาะสมเพื่อเข้า
รับการคัดเลือกเปน็กรรมการของบริษทัได้ล่วงหน้า ระหว่างวันที ่ 13 พฤศจิกายน 2557 จนถงึวันที่ 19 
กุมภาพันธ์ 2558 รวมเวลา 99 วัน ขอเรียนว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมหรือรายช่ือบุคคลเพื่อรับการ
พิจารณาเลือกตั้งเปน็กรรมการตามหลักเกณฑ์ของบรษิัท 
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4. คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พจิารณาประวัติและประสบการณ์ของกรรมการที่
ออกจากต าแหน่งตามวาระทัง้ 4 คนตามข้อ 2. แล้ว เห็นว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายก าหนด มีความรู ้
ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจ สามารถที่จะช่วยบริหารกิจการให้มีประสิทธิภาพด้วยความเรียบร้อย 
ดังนั้น หากให้ด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง จะท าให้การด าเนินงานของบริษทัเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง จึงเหน็สมควรใหเ้สนอช่ือบุคคลทั้ง 4 คน ต่อทีป่ระชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งกรรมการที่ออกตาม
วาระในปี 2557 จ านวน 4 คน กลับเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการอีกวาระหนึ่ง  
รายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ท างาน และอื่นๆ ปรากฎตาม
รายละเอียดประกอบวาระการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ในหน้า 24-29 
ควำมเห็นคณะกรรมกำร:  เห็นสมควรว่ำที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติเลือกตั้งบุคคลตำมท่ีคณะอนุกรรมกำร
สรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนเสนอข้ำงต้นเข้ำด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีออกตำมวำระ ตำม
รำยละเอียดดังนี ้

รำยชื่อกรรมกำร ต ำแหน่ง หมำยเหตุ 

1. นำยไกรสร จันศิร ิ ประธำนกรรมกำร กลับเข้ำด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร
อีกวำระหนึง่ 

2. นำยฤทธิรงค์ บุญมีโชต ิ กรรมกำรบริหำรและประธำน
กรรมกำรบริหำร ธุรกิจกุ้ง (Global) 

กลับเข้ำด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร
อีกวำระหนึง่ 

3. นำยกีรติ อัสสกลุ กรรมกำรอิสระและประธำน
อนุกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

กลับเข้ำด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร
อีกวำระหนึง่ 

4. นำยรำวินเดอร์ สิงห์ เกรวำล 
ซำบจิตต์ เอส 

กรรมกำร กลับเข้ำด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร
อีกวำระหนึง่ 

การลงมต ิวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วำระท่ี 6.  พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มเติมจ านวนกรรมการจาก 11 คนเป็น 12 คน และเลือกตัง้กรรมการเข้าใหม ่
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
เนื่องจากในปทีี่ผ่านมา ได้มีกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบลาออกจ านวน 2 คน ได้แก่ นายกิติ 
ปิลันธนดิลก และพล.ต.ต.ประชา อนุเคราะห์ดิลก จึงท าใหป้ัจจุบนับริษทัมจี านวนกรรมการอิสระ 3 คน และ
กรรมการตรวจสอบ 2 คน ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในเรื่องสัดส่วนของกรรมการอิสระที่
ก าหนดให้บรษิัทต้องมีจ านวนกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด และมีจ านวน
กรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 3 คน ตามแนวทางการก ากับดแูลกิจการที่ดี คณะอนุกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนจึงขอเสนอให ้ นายนาถ ลิ่วเจริญ ซ่ึงเป็นบคุคลที่มคีวามรู้ความสามารถ มีประสบการณ์
ทางด้านบรหิารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  เป็นกรรมการเพิ่มเติมอีก 1 คน ในต าแหน่งกรรมการอิสระ 
โดยรายละเอียดของบคุคลที่ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการเข้าใหม่เกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท วุฒิ
การศึกษา ประสบการณ์ท างาน และอื่นๆ ปรากฎตามรายละเอียดประกอบวาระการพิจารณาเลือกตัง้กรรมการ 
ในหน้า 26-27 
ควำมเห็นคณะกรรมกำร:  เห็นสมควรว่ำท่ีประชุมผู้ถอืหุ้นควรอนมุัติเลือกตัง้บุคคลตำมที่คณะอนุกรรมกำร
สรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนเสนอข้ำงต้นเข้ำด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรอิสระแทนกรรมกำรอิสระทีล่ำออก 
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การลงมต ิวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วำระท่ี 7.  พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2558 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา ตามที่คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้น าเสนอค่าตอบแทน
ของกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2558 โดยค านงึถึงความรับผดิชอบและการปฎบิัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการ และมีรายละเอียดประกอบวาระการพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้  
หลักเกณฑ์ในการพิจารณา 
 พิจารณากลั่นกรองอย่างละเอียดตามความเหมาะสมประการต่างๆ 

 เปรียบเทียบอ้างอิงจากการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเฉลี่ยจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน  
 พิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลก าไรของบริษทั 

 สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ 
 จ านวนกรรมการของบริษทัในปจัจบุัน 

ตำรำงก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2558 ที่ขอเสนอตอ่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อเสนอที่พิจารณา ค่าตอบแทนในปี 2557 อัตราที่เสนอในปี 2558 
1.  ค่าตอบแทนกรรมการ 
     1.1 ค่าตอบแทนประธานกรรมการ 
     1.2 ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการ 
     1.3 ค่าตอบแทนกรรมการ 
     1.4 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 
     1.5 สิทธิประโยชน์อื่น 

 
50,000 บาทต่อเดือน 

30,000 บาทต่อครั้งทีเ่ข้าประชุม 
25,000 บาทต่อเดือน 

15,000 บาทต่อครั้งทีเ่ข้าประชุม 
-ไม่ม-ี 

 
50,000 บาทต่อเดือน 

30,000 บาทต่อครั้งทีเ่ข้าประชุม 
25,000 บาทต่อเดือน 

15,000 บาทต่อครั้งทีเ่ข้าประชุม 
วงเงินประกนัคุ้มครองสขุภำพ 
ไม่เกิน 700,000 บำท (เฉพำะ
กรรมกำรที่มีถิน่พ ำนักใน
ประเทศไทย เท่ำนั้น) 

2.  ค่าตอบแทนกรรมการอิสระ 
     2.1 ค่าตอบแทนกรรมการอิสระ 
     2.2 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 
     2.3 สิทธิประโยชน์อื่น 

 
25,000 บาทต่อเดือน 

15,000 บาทต่อครั้งทีเ่ข้าประชุม 
-ไม่ม-ี 

 
25,000 บาทต่อเดือน 

15,000 บาทต่อครั้งทีเ่ข้าประชุม 
วงเงินประกนัคุ้มครองสขุภำพ 
ไม่เกิน 700,000 บำท (เฉพำะ
กรรมกำรที่มีถิน่พ ำนักใน
ประเทศไทย เท่ำนั้น) 
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ข้อเสนอที่พิจารณา ค่าตอบแทนในปี 2557 อัตราที่เสนอในปี 2558 
3.  ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย 
3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ 
      - กรรมการตรวจสอบ 
      - สิทธิประโยชน์อื่น 
3.2 คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

- ประธานอนุกรรมการ 
- อนุกรรมการ (กรรมการอิสระ) 
- อนุกรรมการ (กรรมการบริหาร) 
- สิทธิประโยชน์อื่น 

3.3 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 
- ประธานอนุกรรมการบรหิารความเสี่ยง 
- อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการอิสระ) 
- อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการบริหาร) 
- สิทธิประโยชน์อื่น 

 
 

50,000 บาทต่อเดือน 
25,000 บาทต่อเดือน 

-ไม่ม-ี 
 

240,000 บาทต่อป ี
120,000 บาทต่อป ี
80,000 บาทต่อป ี

-ไม่ม-ี 
 

240,000 บาทต่อป ี
120,000 บาทต่อป ี
80,000 บาทต่อป ี

-ไม่ม-ี 

 
 

50,000 บาทต่อเดือน 
25,000 บาทต่อเดือน 

-ไม่ม-ี 
 

240,000 บาทต่อป ี
120,000 บาทต่อป ี
80,000 บาทต่อป ี

-ไม่ม-ี 
 

240,000 บาทต่อป ี
120,000 บาทต่อป ี
80,000 บาทต่อป ี

-ไม่ม-ี 

 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร:  เห็นสมควรว่ำที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรและ
ค่ำตอบแทนกรรมกำรชุดย่อย ประจ ำปี 2558 ซึ่งเท่ำกับปีกอ่น โดยเพิ่มกำรท ำประกันสุขภำพ และก ำหนด
วงเงินคุ้มครองไม่เกิน 700,000 บำทต่อปี ทั้งนี ้ กำรประกนัสขุภำพดงักล่ำวจะท ำให้เฉพำะกรรมกำรที่มีถิน่
พ ำนักในประเทศไทยเท่ำนั้น ตำมทีค่ณะอนุกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทนเสนอมำ  
การลงมต ิวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุน้ซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

วำระท่ี 8.  พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2558 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา  ตามพระราชบัญญัติบรษิัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 และขอ้บังคบัของ
บริษทัข้อ 36 เพื่อใหท้ี่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีของบรษิัทประจ าปี 2558 
ตามรายละเอียดประกอบวาระการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ในหน้า 29-30 
ควำมเห็นคณะกรรมกำรตรวจสอบ:  คณะกรรมกำรตรวจสอบได้มีกำรประชุมร่วมกับผู้สอบบญัชีถึงแนว
ทำงกำรตรวจสอบและกำรท ำงำนร่วมกันด้วยดีมำโดยตลอด จึงได้ให้ควำมเห็นเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อ
ขออนุมัตแิต่งตั้งผู้สอบบัญช ีซึ่งได้แก่ นำยโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบญัชีรับอนุญำตเลขทะเบียน  3182  หรือ 
นำงสำวรุ้งนภำ เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบญัชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 3516 หรือ นำงสำวพิมพ์ใจ มำนิตขจรกจิ 
ผู้สอบบัญชี   รับอนุญำตเลขทะเบียน 4521 หรือ นำงสำวรสพร เดชอำคม ผู้สอบบัญชีรบัอนญุำตเลขทะเบียน 
5659 หรอื นำงสำวสุมนำ พนัธพ์งษ์สำนนท์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุำตเลขทะเบียน 5872 จำกบริษทัส ำนักงำน อี
วำย จ ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทเหมือนเดิม และก ำหนดคำ่สอบบัญชีส ำหรับงบประจ ำปี 2558 เท่ำกับ 
1,526,000 บำท (เพิ่มจำกปีก่อน 100,000 บำท) ค่ำสอบทำนส ำหรับงบกำรเงินรำยไตรมำสรวม 3 ไตรมำส เท่ำกับ 
845,000 บำท (เพิ่มจำกปีก่อน 80,000 บำท) และค่ำตรวจสอบบัญชีตำมบัตรส่งเสรมิกำรลงทุน จ ำนวน 1 ฉบับ 
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บริษัท ไทยยูเนีย่น โฟรเซ่น โปรดักส ์จ ำกัด (มหำชน) 

เท่ำกับ 80,000 บำท (ซึ่งเท่ำกับปีกอ่น) โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำจำกผลงำนประกอบกับ
เปรียบเทียบค่ำสอบบญัชีกับบริษทัอื่นแล้ว เห็นว่ำ ค่ำสอบบัญชียังคงอยู่ในเกณฑ์ที่เหมำะสม  
ควำมเห็นคณะกรรมกำร: โดยกำรเสนอจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรพิจำรณำแล้วเห็นสมควรเสนอ
ให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมตัิแตง่ตั้งผู้สอบบญัชี ซึ่งไดแ้ก่ นำยโสภณ เพิ่มศิริวลัลภ ผู้สอบบญัชรีับอนญุำต
เลขทะเบียน  3182  หรือ นำงสำวรุ้งนภำ เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนญุำตเลขทะเบียน 3516 หรือ นำงสำว
พิมพ์ใจ มำนิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชี   รับอนุญำตเลขทะเบียน 4521 หรือ นำงสำวรสพร เดชอำคม ผู้สอบบัญชี
รับอนญุำตเลขทะเบียน 5659 หรอื นำงสำวสุมนำ พันธพ์งษ์สำนนท์ ผู้สอบบญัชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 5872 
จำกบริษัทส ำนักงำน อีวำย จ ำกัด เป็นผู้สอบบัญชขีองบริษัทเหมือนเดิม และก ำหนดค่ำสอบบญัชีส ำหรับงบ
ประจ ำปี 2558 เท่ำกับ 1,526,000 บำท ค่ำสอบทำนส ำหรบังบกำรเงินรำยไตรมำสรวม 3 ไตรมำส เท่ำกับ 
845,000 บำท และค่ำตรวจสอบบญัชีตำมบัตรส่งเสริมกำรลงทุนจ ำนวน 1 ฉบบั เท่ำกับ 80,000 บำท 
การลงมต ิวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วำระท่ี 9.   พิจารณาและอนุมัติเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยจากปัจจุบันภายใน
วงเงินจ านวนไม่เกิน 25,000 ล้านบาท เป็นภายในวงเงินจ านวนไม่เกิน 40,000 ล้านบาท หรือ เงินสกุลอื่นใน
วงเงินเทียบเท่า โดยเสนอขายแก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนสถาบันทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา  ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2557 วาระที่ 8 ที่ได้อนุมตัิวงเงินดังกล่าว
ไว้ที่ไม่เกิน 25,000 ล้านบาท ทางบริษัทได้มีการออกหุ้นกู้แล้วจ านวน 16,200 ล้านบาท โดยจ าแนกรายละเอียด
ได้ดังนี้  

รุ่น ยอดเงินรวม 

ล้านบาท 

อัตราดอกเบี้ย  วันเริ่มต้น วันครบก าหนด 

# 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 
# 5/2557 1,000 4.21% 9 ต.ค. 57 9 ต.ค. 64 
# 6/2557 3,500 4.58% 9 ต.ค. 57 9 ต.ค. 67 

อย่างไรก็ตาม บริษัทและ/หรือบริษทัย่อยยังคงมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากธุรกิจปจัจบุัน รวมถึงมีโอกาส
จากการเข้าซ้ือกิจการเพื่อขยายตลาดไปยังตลาดโลกต่อไป ท าให้ทางบริษทัฯ และ/หรือบรษิทัย่อยมีความ
จ าเปน็ในการใช้วงเงนิการออกหุน้กู้มากขึ้นเพื่อความคล่องตัวในการบริหารทางการเงินของบรษิัทและ/หรือ
บริษทัย่อยต่อไป 
จึงเสนอให้เพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทและ /หรือบริษัทย่อยจากปัจจุบันภายในวงเงิน
จ านวนไม่เกิน 25,000 ล้านบาท เป็นภายในวงเงินจ านวนไม่เกิน 40,000 ล้านบาท หรือ เงินสกุลอื่นในวงเงิน
เทียบเท่า โดยเสนอขายแก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนสถาบันทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยจะออกและเสนอขายเป็นชุดเดียวหรือหลายชุด 
และจะออกและเสนอขายในคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได้นั้น วัตถุประสงค์ของการออกและเสนอขายหุ้นกู้
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เพื่อช่วยในการบริหารความเส่ียงทางการเงินและควบคุมต้นทุนเงินกู้ในสภาวะที่อัตราดอกเบี้ยก าลังสูงขึ้น  
ตลอดจนสามารถรองรับการใช้เงินในระยะยาวเพื่อสนับสนุนการขยายตัวในอนาคต  และขอให้ที่ประชุมควร
อนุมัติการมอบอ านาจให้ นายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  และ นายยอร์ค ไอร์เล ประธาน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เป็นผู้รับมอบอ านาจ  และ มีอ านาจด าเนินการแทนบริษัท โดยผู้ถือหุ้นสามารถดู
รายละเอียดอ านาจด าเนินการแทนและส าเนาการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2557 วาระที่ 8 ได้ในหน้า 31-
33 
ควำมเห็นคณะกรรมกำร:  เห็นสมควรว่ำที่ประชุมผู้ถอืหุ้นควรอนมุัติเพิ่มวงเงินกำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้ของ
บริษัทและ/หรือบริษัทย่อยจำกปจัจุบันภำยในวงเงินจ ำนวนไม่เกนิ 40,000 ล้ำนบำท และอนุมัติการมอบอ านาจ
ให้ผู้รบัมอบอ านาจมีอ านาจด าเนนิการแทนบรษิัท 
การลงมต ิวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้า
ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วำระท่ี 10.   พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบรษิัทจ านวน 9,046,126 บาท จากเดิม 1,202,000,000 บาท เปน็ 
1,192,953,874 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นที่ยังไม่ไดจ้ัดสรรจ านวน 36,184,504 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท 
และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบรคิณห์สนธิของบริษทัฯ ขอ้ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลด
ทุนจดทะเบียนของบรษิัท 
 ข้อมูลประกอบการพิจารณา เนื่องจากบริษทัจะเสนอให้ทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนมุัติการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบรษิัท ดังรายละเอียดที่จะปรากฏในวาระที่ 11 โดยที่บริษทัยังมีทนุจดทะเบียนที่ยังไม่ได้
ออกจ าหน่ายเหลืออยู่ ซ่ึงภายใต้บทบญัญัติมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบรษิัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 
ก าหนดว่าบริษทัจะเพิ่มทนุจากจ านวนที่จดทะเบียนไว้แล้วโดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึน้ได้เมื่อหุ้นทั้งหมดของ
บริษทัได้ออกจ าหน่ายและรับช าระราคาครบถ้วนแล้ว  
ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนดไว้ คณะกรรมการบริษทัจึงได้มีมติเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ให้
เสนอที่ประชุมผู้ถือหุน้เพื่อพิจารณาอนุมัติให้บรษิัทลดทนุจดทะเบียนจ านวน 9,046,126 บาท จาก 
1,202,000,000 บาท เป็น 1,192,953,874 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้จดัสรรจ านวน 36,184,504 หุ้น มูล
ค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาทยกเลกิหุ้นสามัญที่จดทะเบียนแล้วจ านวน 9,046,126 หุ้น  
นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบรษิัทข้างต้น จึงเสนอใหท้ี่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมัติการที่จะท าการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นจ านวนอื่นในวัตถุประสงค์อื่นต่อไป และแก้ไขเพิม่เติมหนงัสือ
บริคณห์สนธขิองบรษิทัข้อ 4. โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน ทั้งนี้ โดยให้บคุคลที่คณะกรรมการบริษัท
มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิทีก่รมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มี
อ านาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค าเพื่อให้เป็นไปตามค าส่ังของนายทะเบียน 
ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จ านวน 1,192,953,874 บาท (หนึ่งพนัหนึง่ร้อยเก้าสิบสองล้านเก้า

แสนห้าหมื่นสามพันแปดร้อยเจ็ดสิบสี่
บาทถ้วน) 

 แบ่งออกเป็น 4,771,815,496 หุน้ (ส่ีพันเจด็ร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านแปดแสน
หนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยเก้าสิบหกหุ้น) 

 มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท (ยี่สิบห้าสตางค)์ 
 โดยแบ่งออกเป็น   
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 หุ้นสามัญ 4,771,815,496 หุน้ (ส่ีพันเจด็ร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านแปดแสน
หนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยเก้าสิบหกหุ้น) 

 หุ้นบุริมสิทธิ -   หุ้น ( - ) 
ควำมเห็นคณะกรรมกำร: เห็นสมควรให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติใหบ้ริษัทลดทนุจดทะเบียนจ ำนวน 9,046,126 
บำท จำก 1,202,000,000 บำท เป็น 1,192,953,874 บำท โดยวิธีกำรตัดหุ้นที่ยังไม่ได้จัดสรรจ ำนวน 36,184,504 
หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.25 บำท ยกเลิกหุ้นสำมัญที่จดทะเบียนแล้วจ ำนวน 9,046,126 หุ้น เพือ่ที่จะท ำกำร
เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นจ ำนวนอืน่ในวัตถปุระสงค์อืน่ต่อไป และอนุมัติกำรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบรคิณห์สนธิ
ของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับกำรลดทุนจดทะเบียน ดังรำยละเอียดข้ำงต้น 
การลงมต ิวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

วำระท่ี 11.   พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทั จ านวน 300,000,000 บาท จาก 1,192,953,874 บาท เปน็ 
1,492,953,874 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 1,200,000,000 หุ้น มูลค่าทีต่ราไว้หุ้นละ 0.25 บาท 
และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบรคิณห์สนธิของบริษทั ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่ม
ทุนจดทะเบียนของบรษิัท 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา เนื่องจากบริษัทจะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเสนอขายและ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 1,200,000,000 หุ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้รับเงินเพิ่มทุนจ านวน 
400,000,000 ดอลล่าร์สหรัฐ (หรือเท่ากับประมาณ 13,200,000,000 บาท) ดังรายละเอียดที่จะปรากฏในวาระที่ 
12 ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมัติให้บริษัทเพิ่มทนุจดทะเบยีนจ านวน 300,000,000 บาท จาก 1,192,953,874 บาท เป็น 1,492,953,874 บาท 
โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 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 มีอ านาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค าเพื่อให้เป็นไปตามค าส่ังของนายทะเบียน 
ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จ านวน 1,492,953,874 บาท (หนึ่งพนัสี่ร้อยเก้าสิบสองล้านเกา้แสน

ห้าหมื่นสามพันแปดร้อยเจ็ดสิบส่ีบาท
ถ้วน) 

 แบ่งออกเป็น 5,971,815,496 หุน้ (ห้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านแปดแสน
หนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยเก้าสิบหกหุ้น) 

 มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท (ยี่สิบห้าสตางค)์ 
 โดยแบ่งออกเป็น   
 หุ้นสามัญ 5,971,815,496 หุน้ (ห้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านแปดแสน

หนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยเก้าสิบหกหุ้น) 
 หุ้นบุริมสิทธิ -   หุ้น ( - ) 
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ควำมเห็นคณะกรรมกำร: เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจ ำนวน 
300,000,000 บำท จำก 1,192,953,874 บำท เป็น 1,492,953,874 บำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจ ำนวน 
1,200,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.25 บำท  และอนุมัติกำรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของ
บริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับกำรเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังรำยละเอียดข้ำงต้น 
การลงมต ิวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงเข้า
ร่วมประชุมและมีสิทธอิอกเสียงลงคะแนน 

วำระท่ี 12.   พิจารณาและอนุมัติการเสนอขายและจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุน 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา เพื่อให้บริษัทได้รับเงินเพิ่มทุนจ านวนประมาณ 400,000,000 ดอลล่าร์สหรัฐ (หรือ
เท่ากับประมาณ 13,200,000,000 บาท) คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ ์2558 เสนอให้ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 1,200,000,000 หุ้น 
โดยที่จ านวนหุ้นสุดท้ายที่บริษัทจะเสนอขาย จะขึ้นอยู่กับการก าหนดราคาดังที่ระบุไว้ด้านล่าง โดยที่บริษัทจะ
ออกและเสนอขายหุ้นในจ านวนเพียงเท่าที่ท าให้บริษัทได้รับเงินเพิ่มทุนเป็นจ านวนเพียงพอตามวัตถุประสงค์
ข้างต้น และบริษัทจะไม่เสนอขายหรือจัดสรรหุ้นในส่วนที่เหลืออีกในการเสนอขายครั้งนี้อีกหากบริษัทได้รับ
เงินเพิ่มทุนในจ านวนที่เพียงพอตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้ รายละเอียดของการเสนอขายและจัดสรร
หุ้นดังกล่าว เป็นดังนี้ 
(1) การเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 1,200,000,000 หุ้น ให้กับประชาชนทั่วไป

โดยเฉพาะเจาะจงซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น ดังนี้ 

(ก) เสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 1,200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้  
หุ้นละ 0.25 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นซ่ึงมีรายช่ือปรากฏ
อยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่จะได้ก าหนดต่อไปโดยคณะกรรมการของบริษัท ตาม
สัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายถืออยู่ (Preferential Public Offering) (“กำรเสนอขำย
ให้แก่ประชำชนทั่วไปโดยเฉพำะเจำะจง”) โดยคณะกรรมการของบริษัทจะก าหนดอัตราส่วน
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 ผู้ถือหุ้นเดิมดังกล่าวอาจจองซ้ือหุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิ
ที่ได้รับการจัดสรร หรือเกินกว่าสิทธิที่ได้รับการจัดสรร หรือน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับการจัดสรร 
หรือสละสิทธิไม่จองซ้ือหุ้นเพิ่มทุนที่เสนอขายในครั้งนี้ก็ได้ โดยหากมีเศษของหุ้นจากการ
ค านวณจ านวนหุ้นที่จะต้องจัดสรรและเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นแต่ละรายให้ปัดเศษหุ้นทิ้ง 

(ข) ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรตามข้อ (1)(ก) ข้างต้น  บริษัทจะด าเนินการ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ยังเหลืออยู่ดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกิน
สิทธิของตนอย่างน้อยหนึ่งรอบ โดยการจัดสรรหุ้นตามข้อ (1)(ข) นี้ จะเป็นไปตามสัดส่วนการ
ถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายถืออยู่ 

ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทุนทีจ่ะมีการเสนอขายและจดัสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบรษิัท โดย
การเสนอขายให้แก่ประชาชนโดยทั่วไปโดยเฉพาะเจาะจง ตามข้อ (1) นี้ จะก าหนดโดยคณะกรรมการ
ของบรษิัท โดยราคาดังกล่าวจะไม่ต่ ากว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นและไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 ของราคาตลาด 
ซ่ึงจะค านวณด้วยวิธีการตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ 
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สจ. 39/2551 เรื่อง การค านวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการก าหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการ
เสนอขายหุน้ที่ออกใหม่ในราคาต่ า (“ประกำศฯ ท่ี สจ. 39/2551”) ในการนี้ ราคาตลาด หมายถึง ราคาถัว
เฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของราคาหุน้ของบริษทัในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 – 15 วันท าการติดต่อกันก่อน
วันแรกที่เสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะเจาะจง โดยราคาที่จะน ามาค านวณราคาถัวเฉลี่ย
ถ่วงน้ าหนักของราคาหุ้นของบรษิัท อาจเปน็ราคาปดิของหุ้นของบริษทัในแต่ละวันท าการดังกล่าว หรือ
อาจเปน็ราคาเฉลี่ยของการซ้ือขายหุ้นของบรษิัทในแต่ละวันท าการดังกล่าวก็ได้ ดังนั้น เนื่องจากราคา
เสนอขายดังกล่าวอาจต่ ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดงักล่าวต้อง
ได้รับการอนุมัตจิากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบรษิัท โดยได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุน้ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นรวมกันตัง้แต่ร้อยละ 10 
ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นทีเ่ข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ออกเสียงคัดค้านการเสนอ
ขายหุ้น ทั้งนี้ ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการ
อนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ที่ออกใหม่ (“ประกำศฯ ที่ ทจ. 28/2551”) รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเสนอ
ขายหุ้นสามัญเพิ่มทนุที่ราคาเสนอขายต่ ากว่า 
ร้อยละ 90 ของราคาตลาด ปรากฏตามสารสนเทศเรื่องการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทนุที่ราคาเสนอขาย
ต่ ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ในหน้า 39-44 

(2) ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรตามข้อ (1) ข้างต้น บริษัทจะพิจารณาด าเนินการเสนอ
ขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้กับผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนทั่วไป ตามที่
คณะกรรมการของบริษัทเห็นสมควรโดยจะเสนอขายต่อบุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) (“กำร
เสนอขำยต่อบุคคลในวงจ ำกัด”) และ/หรือ การเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป (Public Offering) (“กำร
เสนอขำยต่อผู้ลงทุนทั่วไป”) ตามประกาศฯ ที่ ทจ. 28/2551อย่างไรก็ตาม ส าหรับการเสนอขายต่อ
บุคคลในวงจ ากัด ผู้ลงทุนดังกล่าวจะต้องไม่เป็นบุคคลที่ เกี่ยวโยงกั นของบริษัท ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการของบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทมีอ านาจ
ก าหนดราคาเสนอขายของหุ้นเพิ่มทุนที่เหลือให้กับผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนทั่วไปโดยการ
เสนอขายต่อบุคคลในวงจ ากัดหรือการเสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไป ตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ ราคาเสนอ
ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจ ากัดตามข้อ (2) นี้ อาจเป็นราคาที่ก าหนดด้วยวิธีการส ารวจความ
ต้องการซ้ือหลักทรัพย์จากนักลงทุน (Bookbuilding)1 หรือ ราคาที่คณะกรรมการของบริษัทหรือบุคคล
ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทก าหนด (อย่างใดอย่างหนึ่ง) โดยราคาเสนอขายที่
ก าหนดโดยคณะกรรมการของบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทนี้ 
จะต้องไม่ต่ ากว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นและไม่ต่ ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดซ่ึงจะค านวณด้วยวิธีการ
ตามประกาศฯ ที่ สจ. 39/2551  ในการนี้ ราคาตลาด หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของราคาหุ้นของ
บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7-15 วันท าการติดต่อกันก่อนวันแรกที่เสนอขายหุ้นต่อบุคคลใน
วงจ ากัด อนึ่ง การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามข้อ (2) ข้างต้นจะด าเนินการบนเงื่อนไขที่ว่า ไม่มีผู้ถือ
หุ้นเดิมซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการส ารวจความต้องการซ้ือ
หลักทรัพย์จากนักลงทุน (Bookbuilding) 

                                                      
1  ราคาเสนอขายท่ีได้จากกระบวนการส ารวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์จากนักลงทุนน้ันจะถือว่าเป็นราคาตลาดตามประกาศฯ ท่ี สจ. 39/2551  
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ทั้งนี้ บริษัทมีสิทธิใช้ดุลยพินิจพิจารณาไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามข้อ (1) และ (2) ให้ 
ผู้ถือหุ้นเดิมหรือผู้ลงทุนรายใดๆ หากการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นดังกล่าวอาจเป็นผลให้ (ก) เป็นการกระท า
การขัดต่อกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับใดๆ ของประเทศไทยหรือต่างประเทศ และข้อบังคับของบริษัท หรือ 
(ข) เป็นผลให้บริษัทมีหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือต้องด าเนินการใดๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ต้องด าเนินการตาม
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย หรือ (ค) ไม่เป็นไปตามวิธีการ 
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่ก าหนดในการจัดสรรของบริษัท  อย่างไรก็ตาม บริษัทมีสิทธิใช้ดุลยพินิจในการ
เสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมหรือผู้ลงทุนบางรายที่ไม่อยู่ในประเทศไทย
โดยอาศัยข้อยกเว้นที่มีอยู่ภายใต้กฎหมายต่างประเทศ ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงการเสนอขายและการจัดสรร
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทบางรายในประเทศสหรัฐอเมริกาที่ถือเป็น “ผู้ลงทุนสถาบันที่มีคุณสมบัติ” 
(Qualified Institutional Buyers) ตามค านิยามที่ก าหนดไว้ใน Rule 144A ภายใต้ The United States Securities 
Act of 1933 ของสหรัฐอเมริกา (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“กฎหมำยหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ”) โดยวิธีการ
เสนอขายแบบวงจ ากัดซึ่งได้รับการยกเว้นการจดทะเบียนหลักทรัพย์ตามกฎหมายหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ 

ในการนี้ คณะกรรมการของบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท  หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ด้านการเงินของบริษัท ได้รับมอบอ านาจในการด าเนินการต่างๆ ตามที่จ าเป็นหรือเกี่ยวข้องเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ในการด าเนินการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้เสร็จสิ้น ดังนี้ 

1. พิจารณาก าหนดรายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะ
จ านวนหุ้นที่จะท าการเสนอขาย โครงสร้างการเสนอขายสุดท้าย ระยะเวลาการจองซ้ือหุ้น ขั้นตอนการ
จัดสรร วิธีการจัดสรร อัตราส่วนหุ้นสามัญเดิมต่อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะได้รับการจัดสรร สัดส่วนการ
เสนอขาย ราคาเสนอขาย เงื่อนไขและวิธีการจองซ้ือหุ้น และเงื่อนไขอื่นๆ วันก าหนดรายช่ือ  
ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) และวันรวบรวมรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ
จองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (1 วันท าการภายหลังจาก 
Record Date) รายละเอียดเกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท 
ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายถืออยู่ และวิธีการจัดสรรหุ้นใน
กรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิของตน รวมถึงการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนที่เหลืออยู่ภายหลังการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ดังกล่าว ให้แก่นักลงทุนรายอื่น และ
การพิจารณาไม่เสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ผู้ถือหุ้นเดิมหรือผู้ลงทุนรายใด กรณีที่การเสนอ
ขายหรือการจัดสรรหุ้นดังกล่าวอาจเป็นผลให้ (ก) เป็นการกระท าการขัดต่อกฎหมาย หรือระเบียบ
ข้อบังคับใดๆ ของไทยหรือต่างประเทศ และข้อบังคับของบริษัท หรือ (ข) เป็นผลให้บริษัทมีหน้าที่ต้อง
ปฏิบัติหรือต้องด าเนินการใดๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ต้องด าเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออก
และเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย หรือ (ค) ไม่เป็นไปตามวิธีการ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่
ก าหนดในการจัดสรรของบริษัท 

2. เข้าเจรจา เข้าท า จัดเตรียม แก้ไข และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายและ
การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

3. จัดเตรียมและลงนามในค าขอเพื่อขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน รวมถึงเอกสารอื่นใดที่จ าเป็นหรือเกี่ยวข้อง
กับการเสนอขายและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงการน าหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียน
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ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ยื่นค าขอและเอกสารดังกล่าวต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และด าเนินการอื่นใดที่จ าเป็น
และเหมาะสมเพื่อการด าเนินการดังกล่าวข้างต้น 

4. ท าการใดๆ ทั้งหมดที่จ าเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการด าเนินการดังกล่าวข้างต้นและมอบอ านาจหรือถอดถอน
การมอบอ านาจให้แก่ตัวแทนใดๆ เพื่อด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการด าเนินการดังกล่าว
ข้างต้นให้ส าเร็จ 

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นยังสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ในเอกสาร
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ในหน้า 44- 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร: เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกำรเสนอขำยและจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุน
จ ำนวนไม่เกิน 1,200,000,000 หุ้น ดังรำยละเอียดข้ำงต้น 
การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นรวมกันตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ออกเสียงคัดค้าน 

วำระท่ี 13.   พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้าม)ี 

อนึ่ง บรษิัทได้ก าหนดรายช่ือผู้ถอืหุ้นที่มีสทิธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและรบัเงนิปันผลในวันที่ 13 มีนาคม 2558 และให้
รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญตัิหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 16 มีนาคม 
2558 

หากผู้ถือหุ้นมคี าถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับวาระการประชุมที่ต้องการให้คณะกรรมการและฝ่ายบริหารช้ีแจงในวันประชุม 
สามารถส่งค าถามล่วงหน้ามายังบริษทัได้ที่ Email address: ruriya_be@thaiunion.co.th หรือโทรสารหมายเลข 02-298-0553 อนึ่ง 
บริษทัได้จดัท ารายงานประจ าปี 2557 ในรูปแบบแผ่นบันทึกข้อมลู (CD-ROM) ตามที่ได้จัดส่งมาให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกันนี ้ หากผู้ถือ
หุ้นท่านใดมคีวามประสงคจ์ะขอรับรายงานดังกล่าวแบบรูปเล่ม กรุณากรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมกับหนงัสือ
เชิญประชุมฉบบันี้ และส่งมาที่ Email address: ruriya_be@thaiunion.co.th หรือโทรสารหมายเลข 02-298-0553 หรือส่งไปรษณีย์
มาที่ ส านักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ส่วนงานผู้ถือหุ้น TUF) 

บริษทั ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จ ากัด (มหาชน) 
979/12 ช้ัน 25 อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน 
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400 

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุน้ได้โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น และเพื่อให้การลงทะเบียนใน
การเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ทางบริษทัจงึขอความร่วมมือให้ท่านผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบ
ฉันทะน าหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมไปแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมได้ ตั้งแต่เวลา 
8.00 น. เป็นตน้ไป 

ขอแสดงความนบัถือ 
บริษทั ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จ ากัด (มหาชน) 

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

                                                             (   นายไกรสร  จันศิริ   )       


