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วันที่ 31 สิ งหาคม พ.ศ. 2558
เรื่ อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2558
เรี ยน ท่านผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จํากัด (มหาชน)
ด้วยคณะกรรมการบริ ษทั ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 13 สิ งหาคม 2558 ได้มีมติ
ให้เรี ยกประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2558 ในวันพุธที่ 16 กันยายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ อาคารสโมสร
ทหารบก ถนนวิภาวดี-รังสิ ต กรุ งเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่ องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2558
ข้อมูลประกอบการพิจารณา การประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2558 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 ซึ่ งบริ ษทั ได้
ส่ งสําเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิ ชย์ตามที่กฎหมาย
กําหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ ในเว็บไซต์ของบริ ษทั เรี ยบร้อยแล้ว โดยมีสาํ เนารายงานการประชุมตามที่แนบมา
พร้อมกันนี้ ในหน้า 5-27
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรว่ าทีป่ ระชุมผู้ถือหุ้นควรรับรองรายงานการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี 2558 ซึ่งได้ จัดทําขึน้ อย่ างถูกต้ องครบถ้ วนตามความเป็ นจริง
การลงมติ วาระนี้ไม่ตอ้ งลงมติ เนื่องจากเป็ นเพียงการรับรองรายงานการประชุมครั้งก่อน
วาระที่ 2. พิจารณาและอนุมตั ิให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ข้อ 1. (ชื่อบริ ษทั ) เป็ นดังนี้
ข้อ 1. ชื่อบริ ษทั “บริ ษทั ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)”
และมีชื่อเป็ นภาษาอังกฤษว่า THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
ข้อมูลประกอบการพิจารณา เพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจที่ดาํ เนินอยูใ่ นปัจจุบนั และที่จะดําเนินต่อไปในอนาคต
จึงเห็นควรให้เปลี่ยนชื่อบริ ษทั จาก "บริ ษทั ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จํากัด(มหาชน)" เป็ น "บริ ษทั ไทยยู
เนี่ยน กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)"
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรว่ าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมตั ใิ ห้ แก้ไขเพิม่ เติมหนังสื อบริคณห์ สนธิ
ข้ อ 1. (ชื่ อบริษัท) เป็ นดังนี้
ข้ อ 1. ชื่ อบริษัท “บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)”
และมีชื่อเป็ นภาษาอังกฤษว่ า THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
การลงมติ วาระนี้ตอ้ งผ่านมติดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่ต่าํ กว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 3. พิจารณาและอนุมตั ิการแก้ไขข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 1. ข้อ 2. และข้อ 46. เรื่ องชื่อของบริ ษทั และตราของ
บริ ษทั
ข้อมูลประกอบการพิจารณา เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริ ษทั ตามวาระที่ 2 จึงต้องดําเนินการ
แก้ไขข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 1. ข้อ 2. และข้อ 46. โดยแก้ไขใหม่เป็ นดังนี้
ข้อ 1. ข้อบังคับนี้ให้เรี ยกว่า ข้อบังคับของ “บริ ษทั ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)”
ข้อ 2. คําว่า “บริ ษทั ” ในข้อบังคับนี้ หมายถึง บริ ษทั ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
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ข้อ 46. ตราของบริ ษทั ให้ใช้ดงั ที่ประทับไว้น้ ี

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรว่ าทีป่ ระชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมตั ิการแก้ ไขข้ อบังคับของบริษัท ข้ อ 1. ข้ อ 2.
และข้ อ 46. เรื่ องชื่ อของบริษัทและตราของบริษัท ให้ สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงชื่ อบริษัท
การลงมติ วาระนี้ตอ้ งผ่านมติดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่ต่าํ กว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 4. พิจารณาและอนุมตั ิการเปลี่ยนแปลงชื่อย่อหลักทรัพย์จดทะเบียนในระบบการซื้ อขายหลักทรัพย์
ข้อมูลประกอบการพิจารณา เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริ ษทั ตามวาระที่ 2 จึงเห็นควรให้
เปลี่ยนแปลงชื่อย่อหลักทรัพย์จดทะเบียนในระบบการซื้ อขายหลักทรัพย์ จากเดิม “TUF” เป็ น “TU”
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรว่ าทีป่ ระชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมตั ิการเปลีย่ นแปลงชื่ อย่ อหลักทรัพย์จด
ทะเบียนในระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ จากเดิม “TUF” เป็ น “TU”
การลงมติ วาระนี้ตอ้ งผ่านมติดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ น้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 5. พิจารณาและอนุมตั ิให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) ตามมาตรา 31
ข้อมูลประกอบการพิจารณา เพื่อให้วตั ถุประสงค์ของบริ ษทั มีความชัดเจนและครอบคลุมการดําเนินกิจการของ
บริ ษทั ยิง่ ขึ้น และให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 31 ขอให้ที่ประชุมผูถ้ ือ
หุน้ พิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ข้อ 3. เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ จํานวน
1 ข้อ ดังนี้
ข้อ 52. ประกอบกิจการ สํานักงานใหญ่ขา้ มประเทศ หรื อ สํานักงานปฏิบตั ิการภูมิภาค หรื อ สํานักงาน
ผูแ้ ทน หรื อ สํานักงานสาขา และกิจการอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง หรื อให้บริ การด้านการบริ หาร หรื อ ด้าน
เทคนิค การให้บริ การสนับสนุน การบริ หารเงิน การประกอบกิจการบริ ษทั การค้าระหว่างประเทศ
การประกอบธุรกิจเป็ นศูนย์บริ หารเงิน ให้บริ การสนับสนุน การวิเคราะห์ วิจยั การสนับสนุนข้อมูล
สนับสนุนการตลาดและด้านอื่นๆ ที่เป็ นประโยชน์แก่วสิ าหกิจในเครื อ สาขาของตน หรื อบุคคลอื่น
ไม่วา่ จะตั้งอยูใ่ นประเทศไทยหรื อในต่างประเทศ
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรว่ าทีป่ ระชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมตั ิการแก้ไขเพิม่ เติมหนังสื อบริคณห์ สนธิ
ข้ อ 3. (วัตถุประสงค์ ) ตามมาตรา 31 โดยให้ วตั ถุประสงค์ ของบริษัทมีจํานวน 52 ข้ อ
การลงมติ วาระนี้ตอ้ งผ่านมติดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่ต่าํ กว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 6. พิจารณาเรื่ องอื่นๆ (ถ้ามี)
อนึ่ง บริ ษทั ได้กาํ หนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้ ในวันพฤหัสบดีที่ 27 สิ งหาคม 2558 และให้รวบรวม
รายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันศุกร์ที่ 28
สิ งหาคม 2558
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หากผูถ้ ือหุน้ มีคาํ ถามหรื อข้อสงสัยเกี่ยวกับวาระการประชุมที่ตอ้ งการให้คณะกรรมการและฝ่ ายบริ หารชี้แจงในวันประชุม
สามารถส่ งคําถามล่วงหน้ามายังบริ ษทั ได้ที่ Email address: ruriya_be@thaiunion.co.th หรื อโทรสารหมายเลข 02-298-0553
จึงเรี ยนเชิญท่านผูถ้ ือหุน้ ได้โปรดเข้าร่ วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าวข้างต้น และเพื่อให้การลงทะเบียนใน
การเข้าประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ วยิง่ ขึ้น ทางบริ ษทั จึงขอความร่ วมมือให้ท่านผูถ้ ือหุน้ และ/หรื อผูร้ ับมอบ
ฉันทะนําหนังสื อมอบฉันทะและหลักฐานแสดงสิ ทธิเข้าร่ วมประชุมไปแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมได้ ตั้งแต่เวลา
12.00 น. เป็ นต้นไป
ขอแสดงความนับถือ
บริ ษทั ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จํากัด (มหาชน)
.................................................... ประธานกรรมการ
( นายไกรสร จันศิริ )
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