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รายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/ 2553
ของ
บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซน โปรดักส จํากัด (มหาชน)
ประชุมเมือ่ วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2553 เวลา 14.00 น. ณ หองบอลรูม ชั้น 23 โรงแรมเซนทารา แกรนด แอท เซ็นทรัลเวิลด
ถนนพระราม 1 กรุงเทพมหานคร มีผูถอื หุนและผูร ับมอบฉันทะมารวมประชุม 254 คน นับจํานวนได 693,042,651 หุน หรือคิดเปน
78.47% ของจํานวนหุนทั้งหมด ครบเปนองคประชุม
โดยมี นายไกรสร จันศิริ ประธานกรรมการ เปนประธานในที่ประชุม และมีกรรมการมารวมประชุมคือ นายชาน ฮอน กิต รอง
ประธานกรรมการ นายธีรพงศ จันศิริ ประธานกรรมการบริหาร นายฤทธิรงค บุญมีโชติ กรรมการผูจัดการสายงานผลิตภัณฑกุง นายเชง
นิรุตตินานนท นายชวน ตั้งจันสิริ นายชาน ชู ชง กรรมการบริหาร นายชาน ติน คิง กรรมการบริหารและ Chief Finance Officer นาย
ศักดิ์ เกี่ยวการคา พล.ต.ต.ประชา อนุเคราะหดิลก และนายกิติ ปลันธนดิลก กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ดร.ธรรมนูญ อานัน
โทไทย นายกีรติ อัสสกุล กรรมการอิสระ นายวาย ยัท ปาโก ลี Finance Controller นายโสภณ เพิ่มสิริวัลลภ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตจาก
บริษัทสํานักงาน เอินสทแอนดยัง จํากัด คุณสิทธิไชย มหาคุณ Head of Corporate Finance & Equity Capital Market จาก CIMB
Securities (Thailand) Co. Ltd. ซึ่งเปนที่ปรึกษาทางการเงินอิสระใหกับผูถ อื หุน คุณวรารัตน ชุตมิ ิต รองกรรมการผูจัดการ สายงาน
วาณิชธนกิจ จากบริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด ซึ่งเปนที่ปรึกษาทางการเงินใหกับบริษัท และคุณมานิดา ซินเมอรแมน ที่ปรึกษาทาง
กฎหมายจากบริษัท ฮันตัน แอนด วิลเลี่ยมส (ไทยแลนด) จํากัด
ประธานฯ กลาวเปดประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ ือหุนประจําป 2553
ประธานฯ ขอใหที่ประชุมลงมติรบั รองรายงานการประชุมสามัญผูถ ือหุนประจําป 2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.
2553 เวลา 14.00 น. ณ หองดุสิตธานีฮอลล โรงแรมดุสิตธานี ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร สําหรับรายงานการประชุมสามัญผูถอื
หุนประจําป 2553 ไดแนบไวในสิ่งที่สงมาดวย 1 ในหนังสือเชิญประชุม
ที่ประชุมผูถ ือหุนมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ ือหุนประจําป 2553 โดยผูถอื หุนออกเสียงลงมติในวาระที่ 1 ดังนี้
เห็นดวย
685,005,151 เสียง
รอยละ 100.00
ไมเห็นดวย
- เสียง
งดออกเสียง
8,037,500 เสียง
รอยละ 0.00
รวม
693,042,651 เสียง
รอยละ 100.00
วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมตั กิ ารเขาทําสัญญาซื้อขายหุนและกิจการของบริษัท MW Brands Holdings SAS และการเขาทํา
สัญญาที่เกี่ยวของ
ประธานฯ ไดแจงใหที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติวา ตามที่คณะกรรมการบริษัทไดมมี ติเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2553 อนุมัติ
ใหบริษัทเขาซือ้ หุนสามัญทั้งหมดของบริษัท MW Brands Holdings SAS จํานวนรวม 31,367,000 หุน หรือคิดเปนรอยละ 100 และหุน
เพิ่มเติมอีกจํานวนไมเกิน 417,517 หุน ซึ่งเปนหุน ที่กําลังจะออกภายใตการใชสิทธิของ “สิทธิในการซื้อหุน” (Stock Option) ที่ออกไว
กอนหนาแลวโดย MW Brands Holdings SAS ดังมีรายละเอียดปรากฎตามสารสนเทศการไดมาซึง่ หลักทรัพยหรือสินทรัพยของบริษัท
และความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (เอกสารแนบ สิ่งที่สงมาดวย 2 และ 3)
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ที่ประชุมผูถ ือหุนมีมติอนุมัติการเขาทําสัญญาซื้อขายหุนและกิจการของบริษัท MW Brands Holdings SAS และการเขาทํา
สัญญาที่เกีย่ วของ โดยผูถอื หุนออกเสียงลงมติในวาระที่ 2 ดังนี้
เห็นดวย
685,005,151 เสียง
รอยละ 98.84
ไมเห็นดวย
- เสียง
งดออกเสียง
8,037,500 เสียง
รอยละ 1.16
รวม
693,042,651 เสียง
รอยละ 100.00
ประธานเปดโอกาสใหผูถือหุน ซักถามดังนี้
คุณบุญโรจน มุจนานนท (ผูถ ือหุนจํานวน 6,000 หุน) ขอใหบริษัทชวยสรุปประเด็นสําคัญของการเขาทําการซื้อกิจการ
MW Brands
คุณธีรพงศ จันศิริ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงวา การเขาทําการซื้อกิจการ MW Brands นั้น สัญญาทุกอยางเสร็จสมบูรณ
แลว คงเหลือเพียง 2 รายการที่ตอ งดําเนินการ คือ 1) การไดรับการอนุมัตจิ ากผูถอื หุน TUF ในวันที่ 2 กันยายน 2553 และ 2) รอการ
อนุมัตจิ ากรัฐบาลอังกฤษในเรื่องของ Anti Trust ซึ่งถือวาเปนกระบวนการปกติในเรื่องของการกรอกเอกสารตางๆ ที่เขาทําการลงทุน
เพื่อใหทางนัน้ พิจารณา โดยทาง TUF มั่นใจวาจะไมเกิดปญหาแตอยางไรและคาดวาจะกระบวนการตางๆ จะเสร็จสิ้นในเดือนตุลาคม
หรืออยางชาในเดือนพฤศจิกายน 2553 ขึ้นอยูกบั ฝายราชการของประเทศอังกฤษในการอนุมัติเรือ่ ง Anti Trust นี้
คุณเกียรติ สุมงคลธนกุล (ผูรบั มอบอํานาจ แทนคุณเอมอร จํานวน 2,000 หุน) อยากทราบวาในการเขาซื้อกิจการ
MW Brands ในครั้งนี้ ทาง MW Brands เปนผูเ สนอขาย หรือ ทาง TUF เปนผูขอซื้อ
คุณธีรพงศ จันศิริ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงวา ทาง MW Brands มีความประสงคจะขาย ในขณะที่ TUF ก็มีความสนใจ
ในการเขาซือ้ กิจการดังกลาวอยูดวย
คําถาม (ตอ) ขอทราบความคืบหนาในเรือ่ งของเรือจับปลาทูนาของบริษัทที่ถูกจับเรียกคาไถ
คุณธีรพงศ จันศิริ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงวา ทางบริษัทฯ ไดนําเรือกลับมาเปนทีเ่ รียบรอยมาหลายเดือนแลว และใน
สวนของคาใชจายตางๆ บริษัทไดทําประกันไว ซึ่งก็ครอบคลุมคาใชจายจากเหตุการณดังกลาวทั้งหมด
คําถาม (ตอ) ไมทราบวาหลังจากการเขาซื้อกิจการดังกลาวนี้แลว ผูบริหารทาง MW Brands จะเปนชุดเดิมหรือไม
คุณธีรพงศ จันศิริ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงวา บริษัทยังคงใชผูบริหารชุดเดิม โดยไมตองกังวลแตประการใด เนือ่ งจาก
ทางเรารูจักผูบริหารของ MW Brands มานานกวา 15 ป อีกทัง้ ยังมีการสงผูบริหารจากประเทศไทยเขาไปรวมบริหารอีกดวย โดยจะ
เดินทางไปประจําการที่สํานักงานใหญ ณ เมืองปารีส ประเทศฝรัง่ เศส รวมถึงยังมีทีมงานเขาไปสนับสนุนการทํางาน เพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาในสวนของโรงงานใหดียิ่งขึน้
คําถาม (ตอ) อยากใหที่ปรึกษาทางการเงินชี้แจงประเด็นทางการเงินทีส่ ําคัญของ MW Brands รวมไปถึง Book Value
คุณสิทธิไชย มหาคุณ Head of Corporate Finance & Equity Capital Market จาก CIMB Securities (Thailand) Co. Ltd.
ซึ่งเปนที่ปรึกษาทางการเงินอิสระใหกับผูถ ือหุน ชีแ้ จงวา สําหรับภาพรวมนั้น เรามองรายไดจากการขายของ MW Brands วาจะอยูท ี่
ประมาณ 450 ลานยูโร และจะมีผลกําไรสุทธิอยูที่ประมาณ 1,300 – 1,500 ลานบาท เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจของยุโรปในขณะนี้ไมคอ ย
จะดีนัก GDP ก็มีการเติบโตในอัตราที่ติดลบ ซึ่งนับวาการลงทุนเขาซื้อกิจการในจังหวะนีเ้ ปนชวงที่เหมาะสมและดีมาก เพราะทาง
ผูบริหารเชือ่ วายอดขายจะมีโอกาสเพิ่มสูงขึ้นจากการคาดการณถึงภาวะเศรษฐกิจในยุโรปทีจ่ ะมีการปรับตัวดีขึ้น โดยคาดวา GDP ของ
ยุโรปในปหนาจะเติบโตขึ้นอยูท ี่ประมาณ 1.2 – 1.7% ดังนั้นการซือ้ กิจการครั้งนี้นับวาจะเกิดประโยชนตอ TUF คอนขางมาก เรามองไว
วาตัวเลขที่เหมาะสมในการซือ้ กิจการควรอยูที่ระดับ 702 – 875 ลานยูโร แตในความเปนจริงจากการประเมินผลการดําเนินงานของ MW
Brands นั้น TUF มีการซือ้ ในราคา 680 ลานยูโร นับวาต่ํากวาที่ประมาณการไว จึงนับไดวาการเขาซื้อกิจการในครั้งนี้มีความเหมาะสม
มาก โดยสะทอนใหเห็นจากราคาหุนของ TUF หลังจากที่มีการเปดเผยขาวออกไป
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คุณวรารัตน ชุติมิต รองกรรมการผูจ ดั การ สายงานวาณิชธนกิจ จากบริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด ซึ่งเปนที่ปรึกษา
ทางการเงินใหกบั บริษัท กลาวเสริมตอวา การรวมกิจการในครั้งนีม้ องออกเปน 2 มุม คือ
1) ดานของการดําเนินงาน ตามที่คณ
ุ ธีรพงศไดกลาวไปแลวนั้นวา บริษัทจะไดรับแบนรดที่เปนผูนําในตลาดที่มีกาํ ลังซื้อที่สูง
และในเรื่องของผลประโยชนที่เกิดขึ้นจากระบบ Logistic ที่ทําใหบริษัทเปนเจาของเรือ และประโยชนในเรื่องของภาษี ทําใหบริษัท
สามารถประหยัดภาษีนําเขาไปในสหภาพยุโรป รวมทั้งประโยชนในดานของแหลงวัตถุดิบ
2) ดานการเงิน โดยในขณะนี้เงินบาทเทียบกับเงินยูโรคอนขางแข็งมากเมื่อเปรียบเทียบกับในอดีตทีผ่ านมา รวมไปถึงอัตรา
ดอกเบี้ยที่บริษัทไดรับในอัตราทีเ่ หมาะสม และบริษัทก็มีหนี้สนิ ตอทุนทีค่ อนขางต่ํา ทําใหไมเกิดปญหาตอกระแสเงินสดของบริษทั แต
อยางไร ดังที่กลาวมาทั้งหมด ทําใหการเขาซึ่งกิจการในครั้งนี้อยูในชวงเวลาที่มีความเหมาะสมมาก และไมมีผลกระทบตอ TUF ที่อยูใน
ประเทศไทยแตอยางไร
คําถาม (ตอ) อยากใหอธิบายถึงเรือ่ งสินทรัพยไมมีตัวตนจํานวน 9,839.40 ลานบาท วาเกิดจากอะไร
คุณสิทธิไชย มหาคุณ Head of Corporate Finance & Equity Capital Market จาก CIMB Securities (Thailand) Co. Ltd.
ชี้แจงวา สวนใหญเกิดจากคาความนิยมในแบรนดสินคา ซึ่งไดแก Petit Navire และ H. Parmentier ในฝรั่งเศส และ John West ใน
ประเทศอังกฤษ เนเธอรแลนด และไอรแลนด และยี่หอ Mareblu ในประเทศอิตาลี โดยมีสวนแบงทางการตลาดเปนอันดับตนๆ ใน
ประเทศฝรั่งเศส อังกฤษ เนเธอรแลนด ไอรแลนด และอิตาลี
สุพจน เอื้อชัยเลิศกุล (ผูถือหุนจํานวน 426 หุน) ในฐานะที่เปนผูถ อื หุนมานานมีความมั่นใจในตัวของ TUF เปนอยางมาก
และบริษทั ก็มีการพัฒนาอยางตอเนื่องทําใหเติบโตไดมากถึงขณะนี้ รวมถึงราคาหุนทีส่ ะทอนใหเห็นอยูใ นปจจุบัน แตอยากทราบถึง กําไร
ตอหุนของ MW Brands วาจะอยูใ นระดับที่เทาไหร และบริษัทมีการวางแผน หรือ คาดการณถึงกําไรในอนาคตวาเปนอยางไร
คุณธีรพงศ จันศิริ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงวา ประโยชนจากการเขาซื้อกิจการ MW Brands มีดังนี้
1) การไดเขาเปนเจาของแบรนดสินคาที่มีชื่อเสียง
2) การรวมกลุมเพื่อประโยชนจากการประหยัดตนทุนในดานตางๆ ซึ่งในปจจุบันนี้การรวมกลุมของบริษัทมีทั้งในอเมริกา
เอเชีย และยุโรป เชน การจัดซื้อวัตถุดิบปลา การจัดหาปลาที่ครอบคลุมทุกมหาสมุทร การจัดซื้อภาชนะบรรจุภัณฑตางๆ สวนผสมตางๆ
เปนเรื่องที่บริษัทสามารถประหยัดได
3) สวนของการดําเนินงาน ทําใหสามารถพัฒนาและปรับปรุงในเรือ่ งของผลผลิตใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้นแลว
ยังมีสวนชวยเหลือในการพัฒนาผลิตภัณฑใหมๆ รวมไปถึงดานการตลาด ซึ่งทําใหบริษัทเชือ่ วาจะมี กําไรตอหุนคอนขางมาก โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในชวงหลัง 3 ปเปนตนไป เนื่องจากในชวง 1-2 ปแรก ยังเปนชวงที่เพิ่งเริ่มบริษัทฯ จําเปนตองเรงทําการชําระหนี้ ทําใหเกิด
คาใชจายในเรื่องของดอกเบีย้ คอนขางมาก แตหลังจากนั้นคาดวาบริษัทจะสามารถสรางผลตอบแทนตอสวนของผูถ อื หุนและผลตอบแทน
ตอทรัพยสนิ ไดสงู ขึ้นมาก ดังนั้นยืนยันวากําไรตอหุน จะมีอัตราทีเ่ ติบโตอยางแนนอน ทั้งนีเ้ ดิมบริษัทมีการตั้งเปายอดขายไวที่ 3,000
ลานเหรียญสหรัฐในป 2012 แตหลังจากการเขาซื้อกิจการ MW Brands ในครั้งนี้ จะเห็นไดวายอดขายในปหนาจะใกลเคียงกับเปาที่ตั้งไว
อยูแ ลว ทําใหวันนี้เปาที่บริษทั ตั้งไวมีการเปลีย่ นแปลงไป จึงไมตองกังวลใดๆ ซึ่งดูไดจากในอดีตที่บริษทั ไดมีการลงทุนที่ประเทศ
สหรัฐอเมริกา (Chicken of The Sea) จวบจนถึงปจจุบันนี้บริษัทฯ ไดลงทุนมา 13 ปแลว ซึ่งก็มีการเติบโตอยางตอเนื่อง ดังนัน้ การลงทุน
ที่ยุโรปในครั้งนี้ถอื วาเปนการเปดศักราชใหมใหกับบริษัทสําหรับอีก 10 ปขางหนาตอไป
คุณสมเกียรติ ผูรบั มอบอํานาจ สินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิ ตามสารสนเทศการไดมาซึ่งหลักทรัพยหรือสินทรัพย หนา 2 ทําไม
ถึงมีจํานวนติดลบ
ทีมที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจาก CIMB Securities (Thailand) Co., Ltd. ชี้แจงวา ตัวเลขดังกลาวเกิดจากกลุมผูขายเดิมได
เขาไปซื้อสินทรัพยที่มมี ูลคาสูงกวามูลคาตามบัญชี โดยวิธีการคํานวณเราจะใชดคู วามสามารถในการทํากําไรเปนหลัก ประกอบกับ
สินทรัพยสวนใหญของ MW Brands เปนคาความนิยม ซึ่งเปนสินทรัพยไมมีตัวตน
คุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี (ผูถอื หุนจํานวน 10 หุน) ไมทราบวาเกิดปญหาอะไรบางหรือไมจากการเขาไปลงทุนในครัง้ นี้ที่
ประเทศฝรั่งเศส เนื่องจากในประเทศฝรั่งเศสมักจะมีการประทวงเกิดขึ้นบอยมาก
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คุณธีรพงศ จันศิริ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงวา สําหรับในประเทศฝรั่งเศสนั้นคาดวาจะไมมีปญหาเกิดขึ้นแตประการใด
เพราะในโรงงานที่ประเทศฝรัง่ เศสมีพนักงานแคเพียง 200 คน สวนโรงงานหลักจะอยูที่ประเทศกานา และซีเชลส สวนพนักงานประจํา
สํานักงานใหญทปี่ ระเทศฝรั่งเศสมีอยูประมาณ 100 คน ขอดีของการซื้อกิจการในครั้งนี้คอื การซื้อมารวมกัน และทางบริษัทไมมแี ผนการ
ลดคนงานแตประการใด ทําใหผูบริหารทางนั้นยืนยันที่จะอยูบริหารงานตอไปกับเรา
คําถาม (ตอ) โครงสรางสัดสวนของการลงทุนในลักเซมเบิรกเปนเทาไหร ทางตรงและทางออมเปนอยางไร
คุณธีรพงศ จันศิริ ประธานกรรมการบริหาร กลาววาในการซื้อกิจการในครั้งนี้เปนการซือ้ 100% โดยมีจํานวนหุนเดิมอยูที่ 31
ลานหุน และมีสวนของ Stock Option อีก 417,517 หุน ซึ่งทางเราจะซือ้ ทั้ง 2 อยางนี้ทําใหเรียกวาทั้งทางตรงและทางออม หลังจากนั้น
คุณชาน ติน คิง กรรมการบริหาร กลาวเสริมวาทาง TUF ถือ 100% ซึ่งจะไดอธิบายไวในวาระที่ 3 โดยที่ TUF มีบริษัทที่ตั้งใหมอยูท ี่
ประเทศมอรีเชียส ซึ่งจะทําหนาที่เปนตัวแทนของ TUF ที่เขาไปซื้อกิจการนี้
คําถาม (ตอ) อยากทราบวาอัตราภาษีจากการดําเนินการที่ไดชี้แจงไวในคําถามกอนหนานี้เปนอยางไร
คุณชาน ติน คิง กรรมการบริหาร ชีแ้ จงวา ประเทศไทยและประเทศมอรีเชียส ไดมีสนธิสัญญาดานภาษีไว ทําใหรายไดที่
ไดมาจากฝงยุโรปไมเกิดภาษีทซี่ า้ํ ซอนแตประการใด
คําถาม (ตอ) อยากทราบวาทาง TUF ไดใบรับรองหรือไมอยางไรในสวนของกองเรือจับปลาทูนา
คุณธีรพงศ จันศิริ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงวา บริษัทไมมีปญหาในเรื่องของการเปนเจาของกองเรือแตประการใด
วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมตั กิ ารเขาทําสัญญากูยืมเงินเพื่อนํามาใชในการซือ้ หุนและกิจการของบริษทั MW Brands
Holdings SAS
ประธานฯ ไดแจงใหที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติวา ตามที่คณะกรรมการบริษัทไดมมี ติเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2553 อนุมัติ
ใหบริษัทเขาทําสัญญากูยืมเงินระยะยาว (Credit Facility Agreement(s)) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อนําเงินกูดังกลาวมาใชเปนสวนหนึ่งของ
เงินทุนในการซื้อหุนและกิจการของบริษทั MW Brands Holdings SAS และอนุมตั ิการเขาทําสัญญา และการปฏิบัติตามเงื่อนไขและ
ขอตกลงตางๆ ที่ระบุไวในสัญญากูยืมเงินดังกลาว ซึ่งรวมถึงเอกสารทางการเงิน (Finance Document) และเอกสารอื่นใดทีเ่ กี่ยวของ
(รายละเอียดขอกําหนดสาระสําคัญของสัญญากูยมื เงินปรากฎตามสิ่งที่สงมาดวย 4) รวมทั้งอนุมัติการมอบอํานาจใหกรรมการของบริษัท
มีอํานาจในการเขาทําสัญญากูยืมเงินและเอกสารทางการเงินดังกลาว ดังนี้
1. นายธีรพงศ จันศิริ และ/หรือ นายชาน ติน คิง เปนผูมีอํานาจในการกําหนดหรือตัดสินใจเกี่ยวกับขอตกลงและเงือ่ นไขของ
เอกสารทางการเงิน (Finance Documents) (เชน อัตราดอกเบีย้ ขอกําหนดและเงื่อนไขตางๆ คํารับรองทางการเงิน ขอจํากัดตางๆ)
รวมถึงการแกไขเพิ่มเติมขอกําหนดที่สําคัญของเอกสารทางการเงินตามที่กรรมการผูร ับมอบอํานาจเห็นสมควรเพื่อประโยชนของบริษัท
2. นายไกรสร จันศิริ นายชาน ฮอน กิต นายเชง นิรุตตินานนท นายชวน ตั้งจันสิริ นายธีรพงศ จันศิริ และนายชาน ติน คิง
กรรมการสองในหกคนดังกลาวลงลายมือชือ่ รวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท ในการเขาทําเอกสารทางการเงิน รวมถึงแตไมจํากัด
เพียง การลงนาม การลงลายมือชือ่ การรับรองสําเนาเอกสาร คําขอ หรือเอกสารหลักฐานอื่นใดที่เกีย่ วของ หนังสือบอกกลาว รวมถึง คํา
ขอเบิกใชเงินกู (Utilization Request) และหนังสือบอกกลาว (Selection Notice) ที่จะมีการสงมอบตามเอกสารทางการเงิน และ
3. นายไกรสร จันศิริ นายชาน ฮอน กิต นายเชง นิรุตตินานนท นายชวน ตั้งจันสิริ นายธีรพงศ จันศิริ และนายชาน ติน คิง
กรรมการสองในหกคนดังกลาวลงลายมือชือ่ รวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท ในการกระทําการอื่นใด และ/หรือ การลงนามและ
การแกไขเพิ่มเติม หนังสือบอกกลาว หนังสือรับรอง ตราสาร สัญญา หรือเอกสารอื่นใดตามที่กรรมการผูรับมอบอํานาจดังกลาวเห็นวา
จําเปนและสมควรในการดําเนินการตามขอ 1. และ 2. ขางตน
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ที่ประชุมผูถ ือหุนมีมติอนุมัติการเขาทําสัญญากูยืมเงินระยะยาว (Credit Facility Agreement(s)) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อนํา
เงินกูดังกลาวมาใชเปนสวนหนึ่งของเงินทุนในการซื้อหุนและกิจการของบริษัท MW Brands Holdings SAS และอนุมัติการเขาทํา และ
การปฏิบัติตามสัญญากูยืมเงินรวมถึงเอกสารทางการเงินและเอกสารอื่นใดทีเ่ กี่ยวของ รวมทั้งอนุมัติมอบหมายอํานาจใหกรรมการของ
บริษัทมีอํานาจในการเขาทําสัญญากูยืมเงินและเอกสารทางการเงินดังกลาว โดยผูถอื หุนออกเสียงลงมติในวาระที่ 3 ดังนี้
เห็นดวย
685,005,151 เสียง
รอยละ 100.00
ไมเห็นดวย
- เสียง
งดออกเสียง
8,037,500 เสียง
รอยละ 0.00
รวม
693,042,651 เสียง
รอยละ 100.00
วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมตั กิ ารลดทุนจดทะเบียนของบริษทั จาก 885,090,950 บาท เปน 883,170,950 บาท และแกไขเพิ่มเติม
หนังสือบริคณหสนธิของบริษทั ขอ 4 เพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียน
ประธานฯ ไดแจงใหที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติวา ตามที่คณะกรรมการบริษัทไดมมี ติเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2553 ให
เสนอที่ประชุมผูถ ือหุนเพื่ออนุมัตใิ หบริษทั ลดทุนจดทะเบียนจาก 885,090,950 บาท เปน 883,170,950 บาท โดยยกเลิกหุนสามัญที่จด
ทะเบียนแลวจํานวน 1,920,000 หุน เพื่อทีจ่ ะทําการเพิ่มทุนจดทะเบียนเปนจํานวนอื่นในวัตถุประสงคอื่นตอไป และแกไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณหสนธิของบริษัทขอ 4. โดยใชขอความดังตอไปนี้แทน
ขอ 4. ทุนจดทะเบียน จํานวน 883,170,950 บาท (แปดรอยแปดสิบสามลานหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเการอยหาสิบบาทถวน)
แบงออกเปน
883,170,950 หุน (แปดรอยแปดสิบสามลานหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเการอยหาสิบหุน)
มูลคาหุนละ
1 บาท (หนึ่งบาท)
โดยแบงออกเปน
หุนสามัญ
จํานวน 883,170,950 หุน (แปดรอยแปดสิบสามลานหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเการอยหาสิบหุน)
หุนบุริมสิทธิ
- หุน
ที่ประชุมผูถ ือหุนมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 885,090,950 บาท เปน 883,170,950 บาท และแกไข
เพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4 เพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียน โดยผูถอื หุนออกเสียงลงมติในวาระที่ 4 ดังนี้
เห็นดวย
685,005,151 เสียง
รอยละ 100.00
ไมเห็นดวย
- เสียง
งดออกเสียง
8,037,500 เสียง
รอยละ 0.00
รวม
693,042,651 เสียง
รอยละ 100.00
วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมตั กิ ารเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจํานวน 116,829,050 บาท
จากทุนจดทะเบียนเดิม
883,170,950 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหม 1,000,000,000 บาท มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เพือ่ รองรับการออกหุนกู
แปลงสภาพ และการออกหุนสามัญเพิ่มทุนใหมใหแกผูถือหุนเดิม (Right Offering) ตามสัดสวนการถือหุน (Pro rata
basis) หรือใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) และแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษทั ขอ 4
เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ประธานฯ ไดแจงใหที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติวา ตามที่คณะกรรมการบริษัทไดมมี ติเมือ่ วันที่ 27 กรกฎาคม 2553 ให
เสนอที่ประชุมผูถ ือหุนพิจารณาอนุมัติใหบริษทั เพิม่ ทุนจดทะเบียนจาก 883,170,950 บาท เปน 1,000,000,000 บาท เพื่อรองรับการออก
หุนกูแปลงสภาพ และการออกหุน สามัญเพิ่มทุนใหมใหแกผูถอื หุนเดิม (Right Offering) ตามสัดสวนการถือหุน (Pro rata basis) หรือ
ใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) และแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทขอ 4. โดยใชขอความดังตอไปนีแ้ ทน
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ขอ 4. ทุนจดทะเบียน จํานวน 1,000,000,000 บาท
แบงออกเปน
1,000,000,000 หุน
มูลคาหุนละ
1 บาท
โดยแบงออกเปน
หุนสามัญ
จํานวน 1,000,000,000 หุน
หุนบุริมสิทธิ
- หุน

(หนึง่ พันลานบาทถวน)
(หนึ่งพันลานหุน)
(หนึ่งบาท)
(หนึ่งพันลานหุน)

ที่ประชุมผูถ ือหุนมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 883,170,950 บาท เปน 1,000,000,000 บาท เพื่อรองรับการออก
หุนกูแปลงสภาพ และการออกหุน สามัญเพิ่มทุนใหมใหแกผูถอื หุนเดิม (Right Offering) ตามสัดสวนการถือหุน (Pro rata basis) หรือ
ใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) และแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทขอ 4. เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจด
ทะเบียน โดยผูถ อื หุนออกเสียงลงมติในวาระที่ 5 ดังนี้
เห็นดวย
685,120,451 เสียง
รอยละ 100.00
ไมเห็นดวย
- เสียง
งดออกเสียง
7,922,200 เสียง
รอยละ 0.00
รวม
693,042,651 เสียง
รอยละ 100.00
วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุนกูแปลงสภาพใหแกผูลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement)
จํานวนไมเกิน 60 ลานยูโร
ประธานฯ ไดแจงใหที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติวา ตามที่คณะกรรมการบริษัทไดมีมติเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2553 อนุมัติ
ใหบริษัทออกและเสนอขายหุนกูแปลงสภาพเพื่อนําเงินที่ไดจากการออกหุนกูแปลงสภาพดังกลาวมาใชเปนสวนหนึ่งของเงินทุนในการซื้อ
หุนและกิจการของบริษัท MW Brands Holdings SAS และอนุมัติการเขาทําสัญญา และการปฏิบัติตามเงื่อนไขและขอตกลงตางๆ ที่ระบุ
ไวในสัญญาและในเอกสารโครงการ (Transaction Documents) และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวของ (รายละเอียดขอกําหนดสาระสําคัญของหุน
กูแปลงสภาพปรากฎตามสิ่งที่สงมาดวย 5) รวมทั้งอนุมัติมอบหมายอํานาจใหกรรมการของบริษัทมีอํานาจในการเขาทําเอกสารโครงการ
(Transaction Documents) ดังนี้
1. นายธีรพงศ จันศิริ และ/หรือ นายชาน ติน คิง เปนผูม ีอํานาจในการกําหนดหรือตัดสินใจเกี่ยวกับขอตกลงและเงือ่ นไข
เกี่ยวกับเอกสารโครงการ (Transaction Documents) (เชน อัตราดอกเบีย้ ขอกําหนดและเงือ่ นไขตางๆ คํารับรองทางการเงิน ขอจํากัด
ตางๆ) รวมถึงการแกไขเพิ่มเติมขอกําหนดที่สําคัญของเอกสารโครงการตามที่กรรมการผูร ับมอบอํานาจเห็นสมควรเพื่อประโยชนในการ
ออกและการเสนอขายหุนกู
2. นายไกรสร จันศิริ นายชาน ฮอน กิต นายเชง นิรุตตินานนท นายชวน ตั้งจันสิริ นายธีรพงศ จันศิริ และนายชาน ติน คิง
กรรมการสองในหกคนดังกลาวลงลายมือชือ่ รวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท ในการเขาทําเอกสารโครงการ รวมถึงแตไมจาํ กัด
เพียง การลงนาม การลงลายมือชื่อ การรับรองสําเนาเอกสาร คําขอ หรือเอกสารหลักฐานอื่นใดทีเ่ กี่ยวของ (เทาทีก่ ฎหมายอนุญาตให
กระทําได) การยืน่ เอกสารกับหนวยงานที่เกีย่ วของ และ
3. นายไกรสร จันศิริ นายชาน ฮอน กิต นายเชง นิรุตตินานนท นายชวน ตั้งจันสิริ นายธีรพงศ จันศิริ และนายชาน ติน คิง
กรรมการสองในหกคนดังกลาวลงลายมือชือ่ รวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท ในการกระทําการอื่นใด และ/หรือ การลงนามและ
การแกไขเพิ่มเติม หนังสือบอกกลาว หนังสือรับรอง ตราสาร สัญญา หรือเอกสารอื่นใดตามที่กรรมการดังกลาวเห็นวาจําเปนและสมควร
ในการดําเนินการตามขอ 1. และ 2. ขางตน
ในขณะทีฝ่ ายจัดการของบริษัทฯ ไดดําเนินการเกีย่ วกับการระดมทุนในรูปแบบตางๆ เพื่อการเขาซื้อกิจการของ MW
Brands และไดทําความตกลงขั้นตนหรือเอกสารโครงการ (Transaction Documents) กับผูลงทุนดังกลาว โดยมีการกําหนดราคาแปลง
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สภาพที่ 46 บาทซึ่งเปนราคาที่ไมต่ํากวาราคาตลาดตามที่กําหนดในประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยที่ สจ. 39/2551 เรื่อง การคํานวณราคาเสนอขายหลักทรัพยและการกําหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุนที่
ออกใหมในราคาต่ํา โดยราคาถัวเฉลี่ยของหุนบริษทั ฯ ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยตั้งแตวันที่ 15 - 23 กรกฎาคม 2553 ซึ่งคิด
เปน 7 วันทําการติดตอกันกอนการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เทากับ 43.83 บาทตอหุน อยางไรก็ดีภายหลังจากที่ไดมีการเปดเผย
ขอมูลมติของคณะกรรมการในการอนุมัติการเขาซื้อกิจการของ MW Brands และเชิญประชุมวิสามัญผูถ ือหุน ปรากฎวาราคาหุนของ
บริษัทที่ซอื้ ขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีการเปลีย่ นแปลงเพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 25 ดังนั้น เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษทั ฯ
คณะกรรมการจึงมอบหมายใหนายธีรพงศ จันศิริ ดําเนินการเจรจากับผูลงทุนเพื่อขอใหมีการปรับเปลี่ยนราคาแปลงสภาพของหุนกูแปลง
สภาพใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของราคาหุนของบริษัท โดยผูลงทุนตกลงยินยอมใหแกไขราคาแปลงสภาพหุนกูจากเดิมที่ 46
บาทตอหุน เปนราคาแปลงสภาพที่ 56 บาทตอหุน
จากการแกไขราคาแปลงสภาพหุนกูดังกลาว เปนเหตุใหตองมีการเปลีย่ นแปลงรายละเอียดในวาระ 7 และวาระ 8 เพื่อให
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงราคาแปลงสภาพ ซึ่งจะไดเรียนใหทานผูถ ือหุนทราบตอไป ซึ่งจะตองขออนุมัติที่ประชุมผูถ ือหุนในวาระ
นั้นๆ ตอไป นอกจากการแกไขในเรือ่ งราคาแปลงสภาพของหุนกูแปลงสภาพและจํานวนหุนเพิ่มทุนทีต่ องจัดสรรใหแลว ไมมีการแกไขใน
ประเด็นอื่นๆ อีก
ที่ประชุมผูถ ือหุนมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุนกูแปลงสภาพใหแกผูลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement)
จํานวนไมเกิน 60 ลานยูโร และอนุมัติการเขาทําสัญญา และการปฏิบัติตามเงื่อนไขและขอตกลงตางๆ ที่ระบุไวในสัญญาและในเอกสาร
โครงการ (Transaction Documents) และเอกสารอื่นใดทีเ่ กี่ยวของ รวมทั้งอนุมัติมอบหมายอํานาจใหกรรมการของบริษัทมีอํานาจในการ
เขาทําเอกสารโครงการ โดยผูถ ือหุนออกเสียงลงมติในวาระที่ 6 ดังนี้
เห็นดวย
685,005,151 เสียง
รอยละ 100.00
ไมเห็นดวย
- เสียง
งดออกเสียง
8,037,500 เสียง
รอยละ 0.00
รวม
693,042,651 เสียง
รอยละ 100.00
วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมตั กิ ารจัดสรรหุนสามัญเพิม่ ทุนของบริษัทเพื่อรองรับการออกหุนกูแปลงสภาพ
ประธานฯ ไดเสนอตอที่ประชุมเพือ่ พิจารณาและอนุมัติวา สืบเนือ่ งจากการที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทไดมมี ติเมือ่ วันที่
27 กรกฎาคม 2553 อนุมัติใหบริษัทออกและเสนอขายหุนกูแปลงสภาพ และไดมมี ติอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจํานวน
52,174,000 หุนเพื่อรองรับการออกหุนกูแปลงสภาพ โดยจํานวนหุนรองรับของบริษัทอาจเปลีย่ นแปลงไดหากเกิดเหตุการณในการปรับ
สิทธิตามรายละเอียดดังที่ปรากฎในสิ่งที่สงมาดวย 5 นั้น โดยเหตุทมี่ ีการปรับราคาแปลงสภาพของหุนกูแปลงสภาพจาก 46 บาท เปน 56
บาท ตามที่ที่ประชุมผูถอื หุนในวันนี้ไดอนุมัตไิ ปในวาระที่ 6 ทําใหจํานวนหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่ตองจัดสรรเพื่อรองรับการออกหุน
กูแปลงสภาพลดจาก 52,174,000 หุน เหลือ 42,857,143 หุน จึงมีความจําเปนที่จะตองขอใหที่ประชุมผูถ ือหุนพิจารณาเปลี่ยนแปลง
จํานวนหุนที่ตอ งอนุมัตใิ หมีการจัดสรร เพื่อรองรับการออกหุนกูแ ปลงสภาพโดยเปลี่ยนจาก 52,174,000 หุน เปน 42,857,143 หุน ที่
ราคาแปลงสภาพใหมที่ 56 บาทตอหุน โดยจํานวนหุนรองรับของบริษัทอาจเปลี่ยนแปลงไดหากเกิดเหตุการณในการปรับสิทธิ
ที่ประชุมผูถอื หุนมีมติอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพือ่ รองรับการออกหุนกูแ ปลงสภาพ จํานวน 42,857,143
หุน เพื่อรองรับการออกหุนกูแ ปลงสภาพ ที่ราคาแปลงสภาพใหมที่ 56 บาทตอหุน โดยจํานวนหุนรองรับของบริษัทอาจเปลี่ยนแปลงได
หากเกิดเหตุการณในการปรับสิทธิ โดยผูถอื หุนออกเสียงลงมติในวาระที่ 7 ดังนี้
เห็นดวย
685,120,451 เสียง
รอยละ 100.00
ไมเห็นดวย
- เสียง
งดออกเสียง
7,922,200 เสียง
รอยละ 0.00
รวม
693,042,651 เสียง
รอยละ 100.00

THAI UNION FROZEN PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED

REG. NO. 0107537000891

HEAD OFFICE: 72/1 Moo 7 Sethakit 1 Road, Tambon Tarsrai, Amphuer Muang, Samutsakorn 74000 Thailand
Tel: +66(0) 3481 6500 Fax: +66(0) 3481 6499
BRANCH: 979/12 M Floor, SM Tower, Phaholyothin Road, Samsennai, Phayathai, Bangkok 10400 Thailand
Tel: +66(0) 2298 0024, 2298 0537 – 41 Fax: +66(0) 2298 0548, 22980550
Website: www.thaiuniongroup.com

ประธานเปดโอกาสใหผูถือหุน ซักถามดังนี้
ผูถ ือหุน (ไมประสงคออกนาม) ในการซื้อกิจการดังกลาวนี้ MW Brands มีทุนจดทะเบียนอยูท ี่เทาไหร
คุณชาน ติน คิง กรรมการบริหาร ชี้แจงวา MW Brands มีทุนจดทะเบียนจํานวน 33,000 ยูโร
คําถาม (ตอ) จากในหนา 53 ของหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผูถอื หุน หากบริษัทมีกําไรแลวจะมีการปนผลจาก MW Brands
กลับมายังบริษัทในประเทศไทยหรือไมอยางไร
คุณธีรพงศ จันศิริ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงวา ในชวงแรกผูบริหารยังไมไดคาดหวังในสวนของเงินปนผลกลับมายัง
ประเทศไทย เนือ่ งจากภารกิจแรกที่ทางบริษัทตองรีบดําเนินการ คือการลดหนี้ทางนั้นเปนหลักใหแลวเสร็จภายใน 3 ป
วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมตั กิ ารจัดสรรหุนสามัญเพิม่ ทุนของบริษัททีเ่ หลือจากการจัดสรรเพื่อรองรับหุนกูแ ปลงสภาพที่ออก
ตามวาระกอน ใหแกผถู ือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุน (Right Offering) หรือบุคคลในวงจํากัด (Private
Placement)
ประธานฯ ไดเสนอตอที่ประชุมเพื่อพิจารณาและอนุมตั ิวา ตามที่คณะกรรมการบริษัทไดมีมติเมือ่ วันที่ 27 กรกฎาคม 2553
อนุมัตใิ หจัดสรรหุน สามัญเพิ่มทุนของบริษัททีเ่ หลือจากการจัดสรรเพื่อรองรับหุน กูแปลงสภาพใหแกผูถอื หุนเดิมตามสัดสวนการถือหุน
(Right Offering) หรือบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) อยางไรก็ดี เนื่องจากทีป่ ระชุมผูถ ือหุนในวันนี้ในวาระที่ 6 ไดอนุมัติการออก
หุนกูแปลงสภาพโดยมีการเปลี่ยนแปลงราคาแปลงสภาพจากหุนละ 46 บาท เปนหุนละ 56 บาท ทําใหตองมีการจัดสรรหุนสามัญเพื่อ
รองรับการใชสิทธิของหุนกูแปลงสภาพเพียง 42,857,143 หุน จึงเห็นสมควรใหนําหุนเพิ่มทุนสวนทีเ่ หลือดังกลาวมาพิจารณาจัดสรรใหแก
ผูถอื หุนเดิมตามสัดสวนการถือหุน (Right Offering) หรือใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ดังนี้
1. จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จํานวนไมเกิน 44,158,548 หุน มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 1 บาทใหแกผูถอื หุนเดิมของ
บริษัท ตามสัดสวนจํานวนหุนทีผ่ ถู ือหุนแตละรายถืออยู (Right Offering) โดยหากมีหุนเหลือจากการจัดสรรใหแกผูถอื หุนตามสัดสวนใน
รอบแรกแลว บริษัทจะจัดสรรหุนสวนที่เหลือใหแกผูถอื หุนซึ่งแสดงความจํานงจองซือ้ เกินสัดสวนตามสัดสวนการถือหุน
2. จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จํานวน 29,813,359 หุน มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 1 บาท โดยเปนการจัดสรรเพือ่ (1)
รองรับการปรับสิทธิของหุนกูแปลงสภาพที่จะออกใหแกบุคคลในวงจํากัด (ที่ไดรับอนุมัติตามวาระที่ 7 ขางตน) จํานวน 813,359 หุน และ
(2) สวนที่เหลือ เพื่อจัดสรรใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ตามคํานิยามที่กําหนดในขอ 24 ของประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม (รวมทั้งทีไ่ ดมีการแกไขเพิ่มเติม) โดย
บุคคลดังกลาวจะไมเปนบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันของบริษัท
รวมทั้งอนุมัติมอบหมายอํานาจใหกรรมการของบริษัทมีอํานาจในการกําหนดหรือตัดสินใจเกีย่ วกับขอกําหนดและเงือ่ นไข
ตางๆ รวมถึงแตไมจํากัดเพียง จํานวนหุน ราคาเสนอขาย วิธีการจัดสรร ผูจัดการการจัดจําหนาย และผูรับประกันการจัดจําหนาย และให
กรรมการที่ไดรับมอบอํานาจดังกลาวมีอํานาจในการเขาทําและลงนามเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว
ดังนี้
1. นายธีรพงศ จันศิริ และ/หรือ นายชาน ติน คิง เปนผูมอี ํานาจในการกําหนดหรือตัดสินใจเกี่ยวกับขอกําหนด และเงื่อนไข
ตางๆ รวมถึงแตไมจํากัดเพียง จํานวนหุน ราคาเสนอขาย วิธีการจัดสรร ผูจ ัดการการจัดจําหนาย และผูรับประกันการจัดจําหนาย รวมถึง
การแกไขเพิ่มเติมขอกําหนดและเงื่อนไขอื่นใดตามที่กรรมการผูรับมอบอํานาจเห็นสมควรเพื่อประโยชนของบริษัท
2. นายไกรสร จันศิริ นายชาน ฮอน กิต นายเชง นิรุตตินานนท นายชวน ตั้งจันสิริ นายธีรพงศ จันศิริ และนายชาน ติน คิง
กรรมการสองในหกคนดังกลาวลงลายมือชือ่ รวมกันและประทับตราสําคัญของบริษทั ในการเขาทําเอกสารใดๆ รวมถึงแตไมจํากัดเพียง
การลงนาม การลงลายมือชือ่ การรับรองสําเนาเอกสาร คําขอ หรือเอกสารหลักฐานอื่นใดที่เกีย่ วของ (เทาที่กฎหมายอนุญาตใหกระทําได)
การยื่นเอกสารกับหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ (ไมวาจะมีการประทับตราสําคัญของบริษัทหรือไมก็ตาม) และ
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3. นายไกรสร จันศิริ นายชาน ฮอน กิต นายเชง นิรุตตินานนท นายชวน ตั้งจันสิริ นายธีรพงศ จันศิริ และนายชาน ติน คิง
กรรมการสองในหกคนดังกลาวลงลายมือชือ่ รวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท ในการกระทําการอื่นใด และ/หรือ การลงนามและ
การแกไขเพิ่มเติม หนังสือบอกกลาว หนังสือรับรอง ตราสาร สัญญา หรือเอกสารอื่นใดตามที่กรรมการดังกลาวเห็นวาจําเปนและสมควร
ในการดําเนินการตามขอ 1. และ 2. ขางตน
ที่ประชุมผูถ ือหุนมีมติอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่เหลือจากการจัดสรรเพื่อรองรับหุนกูแ ปลงสภาพใหแก
ผูถอื หุนเดิมตามสัดสวนการถือหุน (Right Offering) และ/หรือบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) รวมทั้งอนุมัตมิ อบหมายอํานาจให
กรรมการของบริษัทมีอํานาจในการกําหนดหรือตัดสินใจเกี่ยวกับขอกําหนดและเงือ่ นไขตางๆ รวมถึงแตไมจํากัดเพียง จํานวนหุน ราคา
เสนอขาย วิธีการจัดสรร ผูจัดการการจัดจําหนาย และผูรับประกันการจัดจําหนาย และใหกรรมการที่ไดรับมอบอํานาจดังกลาวมีอํานาจ
ในการเขาทําและลงนามเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว โดยผูถือหุนออกเสียงลงมติในวาระที่ 8 ดังนี้
เห็นดวย
676,518,051 เสียง
รอยละ 98.74
ไมเห็นดวย
8,602,400 เสียง
รอยละ 1.26
งดออกเสียง
7,922,200 เสียง
รอยละ 0.00
รวม
693,042,651 เสียง
รอยละ 100.00
ประธานเปดโอกาสใหผูถือหุน ซักถามดังนี้
คุณรัศมี เหลืองรังรอง (ผูถอื หุนจํานวน 2,000 หุน ) อยากทราบถึงวิธีการจัดสรรหุน สามัญเพิ่มทุนจํานวน 32 ลานหุน
และหุนสามัญเพิม่ ทุนทีจ่ ัดสรรใหมนั้นมีอัตราสวนการจัดสรรเปนแบบใด
คุณธีรพงศ จันศิริ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงวา ณ ปจจุบนั นี้จํานวนหุนเดิม 32 ลานหุน ทางบริษัทไดทําการขออนุมัติ
เพิ่มเปน 44,158,548 หุน โดยหุนจํานวนนี้ทั้งจํานวนบริษัทจะมีการเสนอขายหุนใหแกผูถอื หุนเดิมกอนในอัตรา 20 หุนเดิม ตอ 1 หุนใหม
ผูร ับมอบอํานาจจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย อยากทราบวาผูซอื้ หุนกูแปลงสภาพเปนใคร
คุณธีรพงศ จันศิริ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงวา สถาบันการเงินทีเ่ ขามาซื้อหุนกูแปลงสภาพเปน Private Equity จาก
Standard Charter ในประเทศสิงคโปร
คุณสุพจน เอื้อชัยเลิศกุล (ผูถอื หุนจํานวน 426 หุน) อยากทราบราคาที่จะกําหนดขายใหแกผถู ือหุน เดิมวาเปนเทาไหร
คุณธีรพงศ จันศิริ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงวา ในขณะนีอ้ ยูร ะหวางการพิจารณาราคาที่เหมาะสมอยู ซึ่งคาดวาจะเปน
ราคาที่ต่ํากวาราคาหุนกูแปลงสภาพแนนอน สําหรับการทํารายการในครั้งนี้ ผูบริหารมีการมองถึงประโยชนที่สงู สุดแกผูถอื หุน ซึ่งเปนการ
ลดสัดสวนของผูถ ือหุนเดิมเพียง 9% เทานัน้ ในขณะทีเ่ ราไดเปนเจาของบริษัทที่มีขนาดใหญเทาตัว จึงไมนาเปนกังวลแตประการใด
คุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี (ผูถอื หุนจํานวน 10 หุน) การแปลงสภาพของหุนกูมีหลักการอยางไร
คุณธีรพงศ จันศิริ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงวา คือการที่บริษทั ไดรับเงินมาจากการออกหุนกูแ ปลงสภาพในวงเงิน 60
ลานยูโร ที่อัตราแลกเปลี่ยน 40 บาทตอ 1 ยูโร โดยแลกกับการใหสิทธิการแปลงสภาพหุนกูเปนหุนสามัญไดที่ราคาแปลงสภาพอยูที่ 56
บาท หลังจากถือหุนกูดังกลาวไวเปนระยะเวลา 1 ป
คําถาม (ตอ) จากรายงานของที่ปรึกษาทางการเงินสําหรับการซื้อกิจการ MW Brands นั้นตองมีการใสเงินเขาไปเพิ่มหรือไม
อยางไร
คุณธีรพงศ จันศิริ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงวา จํานวนเงินทีเ่ ขาซื้อกิจการในครัง้ นี้คือ 680 ลานยูโร สําหรับเงินทุน
หมุนเวียนก็เปนเงินจากสินทรัพยที่มีอยู รวมไปถึงสตอคสินคา จึงไมตองกังวลในเรือ่ งของเงินสดแตอยางไร
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วาระที่ 9 พิจารณาเรือ่ งอื่นๆ (ถามี)
ประธานเปดโอกาสใหผูถือหุน ซักถามดังนี้
คุณพรศักดิ์ ออสิริมานนท (ผูถือหุนจํานวน 40,000 หุน) ใหคําแนะนําวา ในครั้งถัดไปขอใหแสดงแผนที่สถานที่จัดงานที่
เปนภาษาไทยดวย
คุณธีรพงศ จันศิริ ประธานกรรมการบริหาร กลาวรับทราบและจะนําไปดําเนินการ
คําถาม (ตอ) อยากทราบถึง ความคืบหนาในการสรางหองเย็นแหงใหมวาเปนอยางไรบาง
คุณธีรพงศ จันศิริ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงวา ณ ขณะนี้หองเย็นที่สรางใหมมีขนาดบรรจุ 12,000 ตัน ซึ่งจะแลวเสร็จ
ในตนป 2554 นี้
ผูถ อื หุน (ไมประสงคออกนาม) มีขอ สงสัยเกี่ยวกับการคิดสัดสวนรอยละในการนับคะแนนเสียง เหตุใดการงดออกเสียงไมมี
การคํานวนสัดสวนรอยละ
คุณมานิดา ซินเมอรแมน ที่ปรึกษาทางกฎหมายจากบริษัท ฮันตัน แอนด วิลเลี่ยมส (ไทยแลนด) จํากัด ชี้แจงวา การคํานวณ
สัดสวนรอยละดังกลาวเปนไปตามกฎขอบังคับของบริษัทอยูแลว โดยจะไมมีการนับการงดออกเสียงของผูถ ือหุนที่มาประชุม
เมื่อไมมผี ูถอื หุนทานใดสอบถามเพิ่มเติมอีก จึงขอปดการประชุม
ปดประชุมเวลา 16.30 น.

..........................................................
( นายไกรสร จันศิริ )
ประธานในที่ประชุม

