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ทะเบียนเลขท่ี 0107537000891 

THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED 

บริษัท ไทยยูเนีย่น กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 

ข้อบงัคับบริษัท 
(เฉพำะส่วนที่เกี่ยวขอ้งกบักำรประชุมผู้ถือหุ้น) 

หมวดท่ี 5 
คณะกรรมกำร 

ข้อ 15. ให้มีคณะกรรมการของบรษิัทไมน่้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่น
ที่อยู่ในราชอาณาจักร 

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

ได ้แต่จะแบง่คะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได ้
(3) บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสดุตามล าดับลงมาเป็นผู้ไดร้ับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่จะพึง

มีหรือจะพงึเลือกตั้งในครัง้นั้น ในกรณีทีบุ่คคลซ่ึงได้รับการเลือกตั้งในล าดบัถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกิน
จ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงช้ีขาด 

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

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

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

คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องหา้มตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุม
คณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซ่ึงเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว 
จะอยู่ในต าแหนง่กรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยูข่องกรรมการที่ตนแทน 
มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนกรรมการที่ยัง
เหลืออยู ่

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

THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED 

บริษัท ไทยยูเนีย่น กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 

หมวดท่ี 6 
กำรประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจ าปีภายในสี่เดือนนับแต่วันส้ินสุดของรอบปี
บัญชีของบริษทั การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ 

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

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

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

ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิม่ขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงช้ีขาด 
(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี

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

มอบหมายให้บคุคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษทั หรือการรวมกิจการกับบคุคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะ
แบ่งก าไรขาดทนุกัน 

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

THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED 

บริษัท ไทยยูเนีย่น กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 

ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 

ของ     

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 

เวลาและสถานที่ 

ประชุมเมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องมัฆวานรังสรรค ์อาคารสโมสรทหารบก ถนนวิภาวดี-รังสิต กรุงเทพมหานคร  

ประธานในที่ประชุม   นายไกรสร จันศิริ        ประธานกรรมการ  

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม  

1.  นายเชง นิรุตตินานนท ์ ประธานคณะกรรมการบรหิาร 

2.  นายธีรพงศ์ จันศิริ  ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร  

3.  นายชวน ตั้งจันสิริ  กรรมการบริหาร 

4.  นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ  ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มธุรกิจกุ้ง (โกลโบล)  

5.  นายชาน ชู ชง  กรรมการบริหาร  

6.  นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

7.  ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ประธานอนุกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 

8.  นายนาถ ลิ่วเจริญ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

9.  นายราวินเดอร์ สิงห์ เกรเวล ซาบจิตต์ เอส กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บรหิาร 

กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม  

1. นายกีรติ อัสสกุล  กรรมการอิสระและประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 

2. นายยูทากะ เคียวยะ กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บรหิาร 

ผู้บริหารของบริษทัทีเ่ข้าร่วมประชุม  

1. นายยอร์ก ไอรัล ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารด้านการเงินกลุ่มบรษิัท 

2. นายวาย ยัท ปาโก้ ลี รองผู้จดัการทั่วไป ด้านนักลงทุนสัมพันธ์และการลงทุนกลุ่มบริษทั 

ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม  นางปะราลี สุขะตุงคะ เลขานุการบริษัท 

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม เลขานกุารบริษัทไดอ้ธิบายวิธีการนับคะแนนเสียงจากที่ประชุมดงันี้ 

 ตามข้อบังคับของบริษทัฯ ข้อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้นับผู้ถือหุน้ทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นมี

หนึ่งเสียง 

 ในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุน้ที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียงเท่านัน้ โดยจะน า

คะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจ านวนเสียงทัง้หมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงทีเ่หน็ด้วย

ในระเบียบวาระนัน้ๆ  ทั้งนี้ก็เพื่อให้การประชุมด าเนินไปได้ภายในเวลาที่เหมาะสม  

 ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ต้องการออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วย และ/หรอืงดออกเสียง ให้ใช้ใบลงคะแนนที่บรษิัทจัดให้ใน

การลงคะแนน และโปรดแสดงตวัยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าทีเ่ก็บรวบรวมใบลงคะแนนตามวาระที่กล่าวถึงนั้น นอกจากนี้
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ทะเบียนเลขท่ี 0107537000891 

THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED 

บริษัท ไทยยูเนีย่น กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 

แล้ว ได้มีสถาบันการเงินและกองทุนต่างๆ ทีท่ าหน้าทีเ่ปน็คัสโตเดียนได้จัดส่งเอกสารมอบฉันทะให้กับกรรมการ

อิสระ โดยท าการออกเสียงลงคะแนนมาล่วงหน้าแล้ว ซ่ึงบริษทัจะน าผลดังกล่าวขึ้นบนจอสไสด์ในแต่ละวาระต่อไป 

เริ่มประชุมเวลา 14.15 น. 

นายไกรสร จันศิริ ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถอืหุ้นและแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบว่าในวันนี้มีผู้ถือหุ้นและผูร้ับมอบ

ฉันทะมาร่วมประชุม 1,309 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 2,891,361,719 หุ้น หรือคิดเป็น 60.5925% ของจ านวนหุน้ที่ช าระแล้ว ซ่ึงไม่

น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุ้นทีจ่ าหน่ายได้ทั้งหมด ครบเปน็องคป์ระชุมตามข้อบังคับบริษทัฯ ข้อ 34. และได้แจ้งให้ผู้ถือหุน้

ทราบว่าก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานจะเปดิโอกาสให้ผู้ถือหุน้ซักถามในประเด็นทีเ่กี่ยวข้องกบัวาระนั้นๆ โดยขอใหผู้้ถือหุน้

ที่ต้องการซักถามกรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น นอกจากนี้ ได้ขออาสาสมัคร

จากผู้ถือหุ้นในทีป่ระชุมเพื่อเปน็ผู้ตรวจสอบการนบัคะแนน ซ่ึงได้แก่ คุณวิศิษฐ์ นวชินกุล และคณุอมร โควานิชเจริญ หลังจากนัน้

ประธานฯ ได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้        

วำระท่ี 1 พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุน้ประจ ำปี 2558 

ซ่ึงประชุมเมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ อาคารสโมสรทหารบก ถนนวิภาวดี-

รังสิต กรุงเทพมหานคร ซ่ึงบริษทัได้ส่งส าเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวง

พาณิชย์ตามที่กฎหมายก าหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษทัเรียบร้อยแล้ว ส าหรับรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจ าปี 2558 ได้แนบไว้ในหนังสือเชิญประชุมในหน้า 5 ถึงหน้า 27 

ส าหรับวาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นเพียงการรับรองรายงานการประชุมครั้งก่อน 

จากนั้นประธานเปดิโอกาสให้ผู้ถอืหุ้นซักถามดังนี ้

ไม่มีผู้ถือหุ้นขอสอบถาม 

วำระท่ี 2 พิจำรณำและอนมุัติให้แก้ไขเพิม่เติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1. ช่ือบริษัท เป็นดงันี้ 

ประธานฯ ได้เสนอต่อทีป่ระชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจทีด่ าเนินอยู่ในปจัจบุันและทีจ่ะด าเนินต่อไปในอนาคต 

จึงเห็นควรใหเ้ปลี่ยนช่ือบริษทัจาก "บริษทั ไทยยเูนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จ ากัด(มหาชน)" เปน็ "บริษทั ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จ ากัด 

(มหาชน)" โดยขอแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบรคิณห์สนธิ ข้อ 1. ช่ือบริษัท เป็นดงันี ้

ข้อ 1. ช่ือบริษทั “บริษทั ไทยยูเนีย่น กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)”  

และมีช่ือเป็นภาษาอังกฤษว่า THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED 

จากนั้นประธานเปดิโอกาสให้ผู้ถอืหุ้นซักถามดังนี้ 

ไม่มีผู้ถือหุ้นขอสอบถาม 

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบรคิณห์สนธิ ข้อ 1. ช่ือบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ ากว่า 3 ใน 

4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถอืหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

เห็นด้วย 2,890,917,147 เสียง ร้อยละ 99.9861 

ไม่เห็นด้วย - เสียง                             - 

งดออกเสียง 402,600 เสียง ร้อยละ 0.0139 

รวม 2,891,319,747 เสียง ร้อยละ 100.0000 
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ทะเบียนเลขท่ี 0107537000891 

THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED 

บริษัท ไทยยูเนีย่น กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 

วำระท่ี 3 พิจำรณำและอนมุัติกำรแก้ไขขอ้บังคับของบริษัท ขอ้ 1. ข้อ 2. และข้อ 46. เรื่องชื่อของบริษัทและตรำของบริษัท 

ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลีย่นแปลงชื่อบรษิัทตามวาระที่ 2 จึงต้องด าเนินการ

แก้ไขข้อบงัคบัของบรษิัท ข้อ 1. ข้อ 2. และข้อ 46. โดยแก้ไขใหม่เป็นดังนี ้

ข้อ 1. ข้อบังคับนี้ให้เรียกว่า ข้อบังคับของ “บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)” 

ข้อ 2. ค าว่า “บริษัท” ในข้อบังคบันี้ หมายถึง บริษัท ไทยยเูนี่ยน กรุป๊ จ ากัด (มหาชน) 

ข้อ 46. ตราของบรษิทัใหใ้ช้ดังทีป่ระทับไว้นี้ 

 

จากนั้นประธานเปดิโอกาสให้ผู้ถอืหุ้นซักถามดังนี้ 

คุณฮ่ังใช้ อัคควัสกุล ในนามชมรมผู้ถือหุ้นไทย สอบถาม 2 ประเดน็คือ 1) ขอใหข้ยายความเกี่ยวกับการเปลี่ยนช่ือของ

บริษทั และ2) เครื่องหมายการค้าใหม่ของบรษิัท มีความหมายอย่างไร 

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ช้ีแจงว่า จากปจัจบุัน ช่ือของบริษทัคือ ไทยยเูนีย่น โฟรเซ่น โปรดักส์ นั้น บรษิทัได้ใช้ช่ือนี้ส าหรับ

การด าเนินธุรกิจเฉพาะอาหารทะเลแช่เยือกแข็งมาเปน็เวลาเกือบ 30 ปี  หากแต่ในปจัจบุันมีการขยายธุรกิจออกไปค่อนข้างมาก ไม่

ว่าจะเป็น อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง อาหารทะเลแช่แข็ง อาหารทะเลแช่เย็น อาหารทะเลชนิดอื่นๆ รวมถึงการลงทุนใน

ต่างประเทศ ดังนัน้การเปลี่ยนชื่อเป็น บริษทั ไทยยเูนี่ยน กรุ๊ป จ ากัด(มหาชน) จะท าใหบ้ริษทัมีความชัดเจนและเปน็สากลมากขึ้น 

และส าหรับตราสัญลักษณ์ของบรษิัทที่เปลี่ยนใหมน่ั้น ก็ได้ค านึงถงึการออกแบบที่มคีวามเกี่ยวข้องกับมหาสมุทร น้ าทะเล ความ

เป็นสากลและมีพลังขบัเคลื่อนไปในอนาคต ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ก็เพื่อรองรับกลุ่มบริษทัทีจ่ะครบ 40 ปี ในอีก 2 ปีข้างหน้านี ้

และรองรับการขยายธุรกิจต่อไปในอนาคต โดยเป้าหมายหลักที่วสัิยทัศน์ในปี 2563 คือมีความมุ่งมั่นของการน ากลุ่มธุรกิจที่มี

ยอดขายจาก 4,000 ล้านเหรียญสหรัฐ เป็น 8,000 ล้านเหรียญสหรัฐ รวมถึงชื่อนี้จะใชค้รอบคลุมกบัทุกบรษิัทในกลุ่มทั่วโลก โดย

ใช้เพียงตราสัญลักษณ์เดียวกันทุกบริษทั ท าให้มคีวามเป็นหนึ่งเดยีวกันมากขึ้นและจะท าให้ภายนอกได้เห็นถึงศักยภาพของบรษิัท

มากขึ้น   

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการแก้ไขข้อบงัคบัของบรษิัท ข้อ 1. ข้อ 2. และข้อ 46. เรื่องช่ือของบริษทัและตราของ

บริษทั เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงช่ือบริษทั ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ ากว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

เห็นด้วย 2,890,943,163 เสียง ร้อยละ 99.9861 

ไม่เห็นด้วย - เสียง                             - 

งดออกเสียง 402,600 เสียง ร้อยละ 0.0139 

รวม 2,891,345,763 เสียง ร้อยละ 100.0000 

วำระท่ี 4 พิจำรณำและอนมุัติกำรเปลี่ยนแปลงชื่อย่อหลกัทรัพย์จดทะเบียนในระบบกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย ์

ประธานฯ ไดเ้สนอต่อทีป่ระชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงช่ือบริษทัตามวาระที ่ 2 จงึเห็นควรให้

เปลี่ยนแปลงช่ือย่อหลักทรัพยจ์ดทะเบียนในระบบการซ้ือขายหลักทรัพย์ จากเดิม “TUF” เป็น “TU” 



 

 

                  
 
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 

 

 

6 | หน้า 
 

ทะเบียนเลขท่ี 0107537000891 

THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED 

บริษัท ไทยยูเนีย่น กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 

จากนั้นประธานเปดิโอกาสให้ผู้ถอืหุ้นซักถามดังนี้ 

ไม่มีผู้ถือหุ้นขอสอบถาม 

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงช่ือย่อหลักทรัพย์จดทะเบียนในระบบการซ้ือขายหลักทรัพย์ เพื่อให้

สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษทั ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี ้

เห็นด้วย 2,890,945,475 เสียง ร้อยละ 99.9861 

ไม่เห็นด้วย - เสียง                             - 

งดออกเสียง 402,600 เสียง ร้อยละ 0.0139 

รวม 2,891,348,075 เสียง ร้อยละ 100.0000 

วำระท่ี 5 พิจำรณำและอนมุัติให้แก้ไขเพิม่เติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. วัตถุประสงค์ ตำมมำตรำ 31 

ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้วัตถุประสงคข์องบริษทัมีความชัดเจนและครอบคลุมการด าเนินกจิการของ

บริษทัยิ่งขึน้ และใหเ้ปน็ไปตามพระราชบัญญัติบรษิัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 31 ขอให้ทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการ

แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบรคิณห์สนธิ ข้อ 3. เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ จ านวน 1 ข้อ ดังนี ้

ข้อ 52. ประกอบกจิการ ส านักงานใหญข่้ามประเทศ  หรือ ส านักงานปฏิบัติการภูมิภาค หรือ ส านักงานผูแ้ทน หรือ 

ส านักงานสาขา และกิจการอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง หรือใหบ้ริการด้านการบริหาร หรือ ด้านเทคนิค การให้บริการ

สนับสนุน การบริหารเงิน การประกอบกจิการบริษทัการค้าระหว่างประเทศ การประกอบธุรกิจเปน็ศนูย์

บริหารเงิน ให้บริการสนับสนนุ การวิเคราะห ์ วิจัย การสนับสนุนข้อมูล สนับสนุนการตลาดและดา้นอื่นๆ ที่

เป็นประโยชน์แก่วิสาหกิจในเครอื สาขาของตน หรือบคุคลอื่นไม่ว่าจะตั้งอยูใ่นประเทศไทยหรือใน

ต่างประเทศ 

จากนั้นประธานเปดิโอกาสให้ผู้ถอืหุ้นซักถามดังนี ้

ไม่มีผู้ถือหุ้นขอสอบถาม 

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบรคิณห์สนธิ ข้อ 3. วัตถุประสงค์ ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ ากว่า 3 

ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

เห็นด้วย 2,890,959,119 เสียง ร้อยละ 99.9861 

ไม่เห็นด้วย - เสียง                             - 

งดออกเสียง 402,600 เสียง ร้อยละ 0.0139 

รวม 2,891,361,719 เสียง ร้อยละ 100.0000 

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ขอใหข้้อมูลเพิม่เติมแก่ผู้ถือหุน้ โดยสรุปไดด้ังนี้ 

ตามที่บรษิัทได้ลงนามประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏบิัติ(Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการ

ทุจริต เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา ทางสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย ได้ส่งหนังสือขอบคุณการเข้าร่วมการ

ประกาศเจตนารมณ์ของบรษิัทเปน็ที่เรียบร้อยแล้ว ส าหรับล าดับตอ่ไปคือการผ่านกระบวนการรับรองให้ได้ภายใน 18 เดือน นับ

แต่วันที่บรษิัทได้ลงนาม ดังนัน้ทางบริษทัก็จะศึกษากระบวนการเพื่อให้ผ่านการรับรองดังกล่าว  
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ทะเบียนเลขท่ี 0107537000891 

THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED 

บริษัท ไทยยูเนีย่น กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 

คุณฮ่ังใช้ อัคควัสกุล ขอแสดงความยินดีกับบรษิัทที่ได้ประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏบิัติของภาคเอกชนไทยใน

การต่อต้านการทุจริต และเชื่อว่าบริษทัจะต้องสามารถผ่านเกณฑ์ดังกล่าวได้แน่นอน 

คุณศิริพร ศิริไพบูลย์ ขอทราบความหมายของค าว่าส านักงานใหญข่้ามประเทศ หรือ IHQ (International Headquarter) 

ที่อยู่ในวัตถุประสงคท์ี่ขอเพิ่มเติมนั้น หมายถึงอะไร 

คุณธีรพงศ์ จนัศิริ ช้ีแจงว่า ตามที่ประเทศไทยมีนโยบายหลักในการเชื้อเชิญให้บรษิทัต่างๆ โดยเฉพาะในต่างประเทศ 

เข้ามาใช้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางหรือเป็นส านักงานใหญ่ที่มีสาขาเปน็บรษิัททั่วโลก ซ่ึงบริษทัก็เข้าเกณฑ์ทีจ่ะเป็นส านักงาน

ใหญ่ส าหรับบรษิัทในเครือทั่วโลก ข้อดีคือ บรษิัทสามารถบริหารจัดการโดยเฉพาะเรื่องกระแสเงนิสดได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก

ขึ้น เช่นการเปน็ศนูย์กลางการบริหารการเงิน (Global Center) จากอดีตที่บรษิัทในภูมิภาคอื่นๆ บริหารจดัการเงินด้วยตนเอง 

ในขณะที่แต่ละบริษทัอาจมีกระแสเงินสดคงเหลือ แต่ไม่สามารถน ามาใช้ได้อย่างเต็มที่  นอกจากนี้ยังมีประโยชน์ในด้านอื่นๆ อีก 

เช่น การยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย เป็นต้น ดงันั้นการเข้าอยู่ในกฎเกณฑ์ของ IHQ ท าให้บรษิัทสามารถประหยดัค่าใช้จ่ายทางการเงิน

ต่างๆ ได้อย่างมากทีเดียว  

คุณศิริพร ศริิไพบูลย์ สอบถามเพิ่มเติมว่า จากค าอธิบายข้างตน้หมายความว่า ส านักงานใหญ่ของไทยยูเนี่ยน จะเปน็

ผู้บริหารจัดการทางการเงินของทัง้กลุ่มใช่หรือไม่  

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ขอช้ีแจงโดยขอยกตัวอย่างว่า ในปัจจบุันนี้ ประเทศไทยมีตน้ทุนการเงินที่ต่ ากว่าในที่อื่นๆ ท าให้

บริษทัสามารถปล่อยเงินกู้ให้กับบริษทัในกลุ่มทีอ่ยู่ในต่างประเทศได้ทันที ซ่ึงก็จะท าให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้กระแสเงินสด

คงเหลือได้ดียิ่งขึ้น 

คุณฮ่ังใช้ อัคควัสกุล  ขอสอบถามว่า เหตุใดการเพิ่มทุนที่ผ่านมาจึงไม่ส าเร็จ รวมถึงทราบว่ามคีดีความบางอย่างที่

เกิดขึ้น จึงขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม 

คุณธีรพงศ์ จนัศิริ ช้ีแจงว่า เรื่องของการเพิ่มทุน บริษทัได้มีมตขิองที่ประชุมคณะกรรมการและผ่านความเห็นชอบจาก

ส านักงาน ก.ล.ต. เพื่อขอเลื่อนกระบวนการของการเพิ่มทุนออกไปเป็นเวลา 6 เดือน สาเหตุหลักของการขอเลื่อนระยะเวลาออกไป

เนื่องจากในสัปดาห์ก่อนทีจ่ะถึงก าหนดช าระเงนิเพิ่มทนุ บรษิัท ไทร-ยูเนี่ยน ซีฟู้ด หรือ ชิคเก้นออฟเดอะซ ีอินเตอรเ์นช่ันแนล ใน

สหรัฐอเมริกา ได้รับหนังสือจากกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกา (Department of Justic) ว่าก าลังเปิดการไต่สวนในเรือ่งของ

การกระท าผิดในแง่ของกฎหมาย Anti-trust ของอุตสาหกรรมแพคเกจซีฟู้ดทั้งหมดในสหรัฐอเมริกา ไม่ได้เจาะจงเฉพาะบรษิัท

เท่านั้น ดงันั้นบริษทัจงึได้ปรึกษาคณะกรรมการของบรษิัทและทีป่รึกษากฎหมาย ซ่ึงมีความเหน็ว่า บริษัทควรเลื่อนการเพิ่มทนุ

ออกไปก่อน เนื่องจากมีความไม่แน่นอนในสาระส าคัญที่เกิดขึ้นคอ่นข้างมาก และเพื่อให้เวลากับผู้ถือหุ้นในการศึกษาข้อเท็จจริง

ต่างๆ ได้อย่างครบถ้วน  โดยบริษทัก็ไม่ได้มีความจ าเป็นเร่งดว่นในการใช้เงินจากการเพิ่มทุนแต่อย่างใด จึงตดัสินใจคืนเงิน

กลับไปให้กบัผู้ถือหุ้น ส่วนกรณีของคดีความนั้น บรษิัทก็ติดตามอย่างใกล้ชิด แต่ไม่ได้มีข้อมูลชัดเจนมากนัก เพราะเป็นการไต่

สวนทั้งอุตสาหกรรม ประกอบกบับรษิัททราบว่าระยะเวลาการไต่สวนใช้เวลาถึง 2-3 ปี โดยบรษิทัก็ใหค้วามร่วมมือกับกระทรวง

ยุติธรรมสหรัฐอเมริกาอย่างเต็มทีเ่ช่นกัน 
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บริษัท ไทยยูเนีย่น กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 

คุณฮ่ังใช้ อัคควัสกุล สอบถามเพิ่มเติมดังนี้ 1) หากคดีความไม่เสร็จสิ้นแล้วนั้น บริษทัจะมีปัญหาเรือ่งสภาพคล่องจาก

การที่ไม่ได้รับเงนิเพิ่มทุนเข้ามาหรือไม่อย่างไร 2) ที่กล่าวว่าบริษัทเปน็ศนูย์กลางการบริหารจดัการเงินของบริษทัในกลุ่มทัง้หมด

นั้น บรษิัทไดป้ล่อยกู้ไปยังบริษทัย่อยบ้างแล้วหรือไม่ และเปน็เงนิสกุลใด 

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ช้ีแจงว่า 1) การไต่สวนของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐอเมริกาไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของ

บริษทั รวมถึงไม่มีผลต่อสภาพคล่องของบรษิัทแตอ่ย่างใด สังเกตจากตัวเลขทางการเงินของบรษิัท จะเหน็ได้ว่ามีความเข้มแข็ง

มากขึ้นเมื่อเทียบกบัอดีตที่ผ่านมา โดยมีอัตราหนี้สินต่อทุนอยู่ที่ 0.8 เท่า ซ่ึงถือว่าต่ ามาก ส่วนการเพิ่มทุนทีบ่ริษทัได้เลื่อนออกไป

นั้น มีจุดประสงค์หลักในการน าเงินที่ไดจ้ากการเพิ่มทุนไปลงทุนซ้ือกิจการของบัมเบิ้ลบใีนสหรัฐอเมริกา ซ่ึง ณ ปัจจุบนั ก็ยังไม่ได้

ด าเนินการอะไร 2) การให้กู้เงินกับบริษทัย่อยนัน้ บริษทัจะกู้เงินในสกุลบาทและแลกเป็นเงินสกุลต่างๆ ที่ต้องใช้ในต่างประเทศ  

โดยปิดความเสี่ยงของอตัราแลกเปลี่ยนด้วยการท า hedging ไว้ก่อนทุกธุรกรรม ข้อดีกค็ือส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ย เนื่องจากใน

ปัจจุบัน ประเทศไทยเป็นแหล่งเงนิทุนที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ าที่สุด  

คุณธารา ชลปราณี ขอสอบถามถึง ในวาระที่ 1 เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งก่อน ทีบ่ริษทัแจ้งว่าวาระนี้ไม่

ต้องลงมตินัน้ ถูกต้องหรือไม่ เนือ่งจากเหน็ว่า ค าว่ารับรอง ควรตอ้งมีการลงมติเหมือนกับการขอพิจารณาอนุมัติ ซ่ึงต่างจากค าว่า

รับทราบ ที่ไม่ต้องมีการลงมติ และจากการที่บรษิัทไดข้ออนุมัตเิปลี่ยนแปลงช่ือของบริษทัเพื่อใหม้ีความเป็นโฮลดิง้มากขึ้นนัน้ จึง

ขอทราบถงึรายได้ที่มาจากการด าเนินงานในประเทศไทย เมื่อเทียบกับรายได้จากภายนอก มีสัดส่วนเป็นอย่างไร นอกจากนี้ขอ

ความชัดเจนเรื่องของการตั้งส านกังานใหญข่้ามประเทศ หรือ IHQ (International Headquarter) ตามวัตถุประสงค์ทีข่อเพิ่มจาก

วาระที่ 5 ว่ามีบทบาทและมปีระโยชน์อย่างไร หากไม่มี IHQ แล้ว บริษัทจะไม่สามารถโยกย้ายกระแสเงินสดเพื่อช่วยเหลือบรษิัท

ย่อยของเราไดห้รืออย่างไร     

เลขานุการบรษิัท ช้ีแจงว่า ตามที่บริษทัได้ปรึกษากับทีป่รึกษากฎหมายมาก่อนแล้วนั้น ได้ข้อสรุปว่า เนื่องจากรายงาน

การประชุมครั้งก่อน เปน็รายงานที่บริษทัได้ส่งส าเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ

กระทรวงพาณิชย์ตามที่กฎหมายก าหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบรษิัทไปก่อนแล้ว จึงไม่ควรมีการแก้ไขใดๆ อีก ดังนั้น

ก็เพียงแต่ต้องการใหผู้้ถือหุน้ได้รบัทราบรายงานดังกล่าว แต่ไม่จ าเป็นต้องลงมติอีก นอกจากนี้ทางบริษทัได้ศึกษาเปรียบเทียบกบั

บริษทัจดทะเบียนอื่นแล้วเหน็ว่า เริ่มมีหลายบริษทัจดทะเบียนแจง้ว่าไม่ต้องลงมติส าหรับวาระนี้เช่นกัน โดยใช้ค าว่า “รับทราบ” 

แทนค าว่า “รับรอง” อย่างไรก็ตาม ตามความเห็นของที่ปรึกษากฎหมายที่ได้เคยแจง้ไว้ว่า วิธีการดังกล่าวไม่มีถูกผิด เพียงแต่บริษทั

จะเลือกปฏิบตัิแบบใดเท่านัน้ ดังนั้นบรษิัทขอไปศึกษาเรื่องนี้อีกครั้งและจะปรับใช้ใหเ้หมาะสมต่อไป  

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ช้ีแจงว่า รายได้ที่มาจากบรษิัทย่อยในต่างประเทศมีมากกว่าครึ่งหนึ่ง ส่วนที่เหลือมาจากการ

ด าเนินงานของบริษทัภายในประเทศ ซ่ึงก็คือธุรกิจส่งออกเป็นหลัก ดังนั้นรายได้ทีเ่กิดขึ้นจากการขายภายในประเทศกจ็ะเหลือ

เพียง 10 กว่าเปอร์เซ็นตเ์ท่านัน้ และส าหรับประเด็นเรื่อง IHQ นั้น ย่อมมีความแตกต่างจากเดมิอย่างแน่นอน ไม่เช่นนัน้ทาง

ธนาคารแห่งประเทศไทยจะไม่ออกมาตรการดังกล่าวมาเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการในการบรหิารจัดการกระแสเงินสดให้มี

ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น เพราะในอดีตบริษทัไม่สามารถเคลื่อนย้ายเงินได้อย่างคล่องแคล่วและรวดเร็ว ส าหรับมาตรการของการ

จัดตั้ง IHQ นี้ถือเปน็มาตรการที่ใหญ่และส าคัญของประเทศเช่นกนั 

คุณธารา ชลปราณี สอบถามเพิ่มเติมว่า เหตุใดช่ือบริษทัชื่อเต็มว่า ไทยยูเนี่ยน กรุป๊ แต่ช่ือย่อเป็น TU ท าไมจึงไมเ่ป็น 

TUG 



 

 

                  
 
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 

 

 

9 | หน้า 
 

ทะเบียนเลขท่ี 0107537000891 

THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED 

บริษัท ไทยยูเนีย่น กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 

คุณธีรพงศ์ จันศริิ ช้ีแจงว่า เนื่องจากบริษทัไม่สามารถขอจดทะเบยีนเปลี่ยนแปลงชื่อเป็น “ไทยยูเนีย่น” ได้เพราะเป็น

ค าสามัญ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ไม่อนุญาตให้ใช้เป็นช่ือบรษิทั ดังนัน้จึงต้องจดทะเบียนโดยใช้ค าว่า “ไทยยู

เนี่ยน กรุ๊ป” ขณะที่บรษิัทต้องการให้คนจดจ าค าว่า “ไทยยูเนี่ยน” หรือ “TU” มากกว่า  

คุณฮ่ังใช้ อัคควัสกุล  สอบถามว่า ในวาระที่ 9 ของรายงานการประชุมสามัญประจ าปี 2558 เมื่อวันที ่3 เมษายน 2558 

เรื่องการขออนุมตัิเพิ่มวงเงนิในการออกหุ้นกู้ไปนั้นได้ด าเนนิการไปทั้งหมดแล้ว หรือว่ายกเลิกไปดว้ยกันกับการเพิ่มทุน รวมถึงขอ

สอบถามเพิ่มเติมจากเอกสารหนงัสือเชิญประชุมในหน้า 19-20 ที่บรษิัทไดต้อบคุณวีระ ไชยมโนวงศ์ ว่าได้มีการเปรียบเทียบ

ต้นทุนในการออกหุ้นกูเ้ป็นสกุลใดๆ นั้นเป็นอย่างไร   

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ช้ีแจงว่า การออกหุ้นกู้ดังกล่าวไม่ได้เกี่ยวขอ้งกับการเพิ่มทุน แต่การออกหุน้กู้เป็นการบริหาร

จัดการหนี้ระยะส้ันและระยะยาวให้เหมาะสมที่สุด และส าหรับการเปรียบเทียบตน้ทุนในการออกหุ้นกู้ว่าควรเปน็สกุลใดนั้น 

บริษทัมีกระบวนชัดเจนในการตดัสินใจเลือกสกุลเงินทีจ่ะออกหุน้กู้โดยเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยทีท่ าให้มีตน้ทุนทางการเงนิที่ต่ า

ที่สุด และใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั 

คุณศิริพร ศิริไพบูลย์ ขอสอบถามว่า การให้ความช่วยเหลือทางการเงินในระหว่างกลุ่มบรษิัทมีการคิดดอกเบี้ยกัน

หรือไม่อย่างไร  

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ช้ีแจงว่า การให้กู้ยืมกันระหว่างบริษทัมีการคิดดอกเบี้ยกันตามปกติ เนื่องจากทุกบริษทัย่อมมี

ต้นทุนของตนเองอยู่แล้ว โดยบริษัทจะใช้อัตราตน้ทุนบวกด้วยก าไรหรือพรีเมี่ยมในการเรียกเก็บดอกเบี้ยจากผู้กู้ นอกจากนี้ ทุก

ประเทศก็มีกฎหมายและหน่วยงานสรรพากร ที่มีหน้าที่ดูแลและควบคุมในเรื่องของ transfer pricing ให้เกดิความเหมาะสมเช่นกัน 

คุณจิราพักตร์ พรพิบูลย์ ขอสอบถามว่า ในการได้รับการแต่งตั้งเป็น Global Treasury Center บรษิัทสามารถน าเงิน

สดคงเหลือใหผู้้อื่นที่ไม่ใช่บรษิัทในกลุ่มได้หรือไม่ เพราะมคี าว่า Global อยู่ดว้ย 

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ช้ีแจงว่า บริษทัคงไม่สามารถท าได้ และคงไม่ได้มีเงินสดเหลือเพียงพอทีจ่ะน าไปให้กู้ยืมนอกกลุ่ม 

ส่วนค าว่า Global นั้นหมายถึงการตั้งศูนยบ์ริหารเงินภายในกลุ่มบริษัทเท่านั้น 

คุณสถาพร ผังนิรันดร์ มีประเดน็เรื่องช่ือขอสอบถามคือ ค าว่า “ไทย” จะท าให้มขี้อจ ากัดในการเป็นสากลหรือไม ่

เพราะเหน็ว่าหลายๆ บรษิัทก็หลกีเลี่ยงค านี้ เช่น บรษิัทน้ าประปาไทย เปลี่ยนช่ือเป็น TTW ธนาคารทหารไทย เปลี่ยนเป็น TMB 

เป็นตน้ 

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ขอขอบคุณทีผู่้ถือหุ้นถามค าถามนี้ เพราะอยากจะเรียนใหท้ราบว่า คณะกรรมการและผู้บริหารได้

พูดคุยกันในเรื่องนี้มาก และก็ได้ข้อสรุปว่า ในประเทศไทยมีอุตสาหกรรมน้อยมากที่บรษิัทไทยจะมีความเป็นผู้น าในตลาดโลก แต่

ในปจัจบุันบริษทัเป็นผูผ้ลิตและเป็นเจ้าของแบรนด์ทูน่าที่ใหญ่ที่สดุในโลก และถ้าในปี 2563 เมื่อบริษทัสามารถบรรลุเป้าหมาย 

8,000 ล้านเหรียญสหรัฐแล้ว บรษิัทจะเป็นบริษทัทีท่ าธุรกิจอาหารทะเลที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วย ดังนั้นบริษทัจงึมีความภาคภูมิใจ

ในความเป็นไทย และอยากจะเหน็บริษทัในกลุ่ม ภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งของเราด้วยเช่นกัน 

คุณฮ่ังใช้ อัคควัสกุล  ขอใหผู้้ถือหุ้นร่วมกันปรบมือให้กับบริษทั 
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คณุเกียรติ สุมงคลธนกุล ขอสอบถามเกี่ยวกับคดีความว่า ทางบรษิทัพอทราบแนวทางหรือไม่ว่าการไต่สวนที่กล่าวถึง

นั้นจะเปน็เรื่องอะไร และจะมผีลกระทบกับบรษิัทและบริษทัในกลุ่มอย่างไรหรือไม่ 

คุณธีรพงศ์ จนัศิริ ช้ีแจงว่า ทางบรษิัทไม่สามารถทราบได้ว่าการไต่สวนจากกระทรวงยุติธรรมสหรัฐจะเป็นเรื่อง

อะไรเพราะเปน็การไต่สวนทั้งอุตสาหกรรม บริษัทจะทราบก็เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวขอ้งกับบริษทัเท่านั้น แต่อย่างไรก็ตามบริษทัก็มี

ที่ปรึกษาทางกฎหมายและทีมงานที่จะช่วยดูแลเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด และไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานประจ าวันของบริษทั   

คุณสมสิริ อมรกุล จากกองทุนประกันสังคม ขอสอบถามดังนี้ 1) การร่วมทุนกับกลุ่ม ซาโวลา(Savola) ตะวันออก

กลาง มีแผนธุรกิจอย่างไร 2) ธุรกิจกุ้งกับปัญหาโรค EMS และการลงทุนทีป่ระเทศอินเดีย 3) ความคืบหน้าล่าสุดของการเข้าซ้ือ

กิจการของบรษิทั บัมเบิ้ลบี  

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ช้ีแจงว่า การร่วมทุนกับบริษทั ซาโวลา ฟู้ดส์ เป็นการร่วมทุนกัน 50/50 เพื่อขยายตลาดใน

ตะวันออกกลาง เพราะเป็นทีท่ราบดีว่าการจะเข้าไปขยายตลาดในภูมิภาคดังกล่าว จ าเป็นต้องใช้ความเข้มแข็งของบริษทัที่อยูใ่น

ภูมิภาคนั้นๆ ซ่ึงบริษทั ซาโวลา เป็นบรษิัทชัน้น าในการจดัจ าหน่ายอาหารในตะวันออกกลาง บริษทัจึงหวังว่าการร่วมทุนนี้ จะช่วย

ขยายตลาดเกิดใหม่ให้กับบริษทั โดยเฉพาะการบริหารจัดการแบรนดใ์ห้มคีวามเข้มแข็งมากยิ่งขึน้ ส าหรับเรื่องการเข้าซ้ือกิจการ

ของบรษิัท บัมเบิ้ลบี บรษิัทยงัเดนิหน้าตามสัญญากับบรษิัท บัมเบิ้ลบี ที่มีไว้จนถึงส้ินปีนี ้

คุณฤทธิรงค์ บุญมีโชติ ช้ีแจงว่า หลังจากสถานการณ์เรื่องโรค EMS ดีขึ้น ผลผลติประเทศไทย 8 เดือน เพิ่มขึน้ 18% 

จากปีก่อน และมีโครงการประกนัราคากุ้งให้กบัเกษตรกร ก็จะสามารถเพิ่มผลผลิตกุ้งของประเทศไทยได้ถึง 200,000 ตัน ซ่ึงก็ถือ

ว่าฟ้ืนตัวได้อย่างดีจากปีทีผ่่านมา ส่วนการร่วมทุนเพื่อท าโครงการที่ประเทศอินเดียนั้น บรษิัทจะตั้งบริษทัร่วมทุนขึ้นใหม่เพื่อสร้าง

โรงงานผลิตอาหารกุ้งบนพื้นที่ 60 ไร่  โดยใช้เวลาประมาณ 9 เดือน คาดว่าจะด าเนินการได้ในไตรมาสที่ 3 ปี 2559  

คุณกิตติชัย เอกไพบูลย์กุล ขอสอบถามถึง การตลาดที่ประเทศอินเดียกับประเทศจนี เปน็อย่างไรบ้าง  

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ช้ีแจงว่า ในประเทศอินเดีย บรษิัทมีการร่วมทนุกับบรษิัท อะแวนติ ฟีด ส่วนในประเทศจีนกเ็ป็น

บริษทัร่วมทุนภายใต้ชื่อว่า  เซนจรูี่ เพื่อท าการตลาดอาหารส าเร็จรปูในประเทศจีน ซ่ึงรายได้ที่ได้รบัจากทั้ง 2 ประเทศในปัจจุบนัก็

ยังค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับทั้งกลุ่มของบรษิัท แต่ก็ยังจะขยายธุรกิจต่อเนื่องต่อไปในทัง้สองประเทศ  

วำระท่ี 6     พิจำรณำเรื่องอื่นๆ (ถ้ำมี) 

 เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมอีก จึงขอปดิการประชุม  

 ปิดประชุมเวลา 15.00 น. 

 

 

                                                                                                    ........................................ ประธานในทีป่ระชุม 

                                                                                                             ( นายไกรสร     จันศิริ ) 
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ส ำเนำงบกำรเงินส ำหรบัปีบญัชีสิน้สุด วันที่ 31 ธันวำคม 2557 (ฉบับย่อ) 
รำยงำนของผู้สอบบญัชีรับอนุญำต 
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบรษิัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)  
(เดิมชื่อ “บรษิัท ไทยยเูนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์  จ ากัด (มหาชน)”) 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบรษิัท ไทยยเูนี่ยน กรุ๊ป จ ากัด จ ากัด (มหาชน) และบรษิัทยอ่ย ซ่ึงประกอบด้วย งบแสดง
ฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 งบก าไรขาดทุนรวม งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็รวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของ
ผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงนิสดรวมส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญและหมายเหตุ
เรื่องอื่นๆ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน 

ควำมรับผิดชอบของผู้บริหำรต่องบกำรเงิน 
ผู้บริหารเปน็ผู้รบัผิดชอบในการจดัท าและการน าเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินและรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผูบ้ริหารพจิารณาว่าจ าเป็นเพื่อให้สามารถจัดท างบการเงินที่ปราศจากการแสดง
ข้อมูลทีข่ัดต่อข้อเท็จจริงอนัเปน็สาระส าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาด 

ควำมรับผิดชอบของผู้สอบบญัช ี
ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผดิชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าไดป้ฏบิัติงาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซ่ึงก าหนดให้ข้าพเจ้าปฏบิัตติามข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏบิัติงาน
ตรวจสอบเพื่อให้ไดค้วามเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเทจ็จริงอันเปน็สาระส าคัญ
หรือไม ่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจ านวนเงินและการเปดิเผยข้อมูลใน
งบการเงิน วิธีการตรวจสอบทีเ่ลอืกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินจิของผู้สอบบัญชี ซ่ึงรวมถึงการประเมนิความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่
ขัดต่อข้อเท็จจริงอนัเปน็สาระส าคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกดิจากการทุจริตหรือข้อผดิพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว 
ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกบัการจัดท าและการน าเสนองบการเงนิโดยถูกตอ้งตามที่ควรของกิจการ เพื่อ
ออกแบบวิธีการตรวจสอบทีเ่หมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการ
ควบคุมภายในของกจิการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีทีผู่้บริหารใช้และความ
สมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จดัท าขึ้นโดยผู้บรหิาร รวมทั้งการประเมนิการน าเสนองบการเงินโดยรวม  

ข้าพเจ้าเช่ือว่าหลักฐานการสอบบญัชีที่ข้าพเจ้าไดร้ับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เปน็เกณฑ์ในการแสดงความเหน็ของข้าพเจ้า 

ควำมเห็น 
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงนิข้างตน้นี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ผลการด าเนนิงานและกระแสเงินสดส าหรับปี
ส้ินสุดวันเดียวกันของบรษิัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย และเฉพาะของบรษิัท ไทยยูเนี่ยน กรุป๊ จ ากัด 
(มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   
   
 
รสพร เดชอาคม 
ผู้สอบบัญชีรบัอนุญาต เลขทะเบยีน 5659 
บริษทั ส านักงาน อีวาย จ ากัด 
กรุงเทพฯ: 23 กุมภาพันธ์ 2559  
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งบก ำไรขำดทุน 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 
(หน่วย: บาท) 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2558 2557  2558 2557 
รายได้      
รายได้จากการขาย 125,182,812,344 121,402,355,983  19,343,117,154 21,120,430,731 
รายได้อ่ืน      

- เงินปันผลรับ 7,800 66,000  4,146,527,050 1,425,091,068 
- ดอกเบี้ยรับ 70,470,868 158,984,967  797,765,758 1,154,634,703 
- ก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 1,011,971,581 283,681,557  928,820,801 - 
- อ่ืนๆ 638,654,199 885,703,678  226,341,895 467,895,880 

รวมรายได้อ่ืน 1,721,104,448 1,328,436,202  6,099,455,504 3,047,621,651 
รวมรายได้ 126,903,916,792 122,730,792,185  25,442,572,658 24,168,052,382 
ค่าใช้จ่าย      
      ต้นทุนขาย 105,681,840,827 102,381,913,425  16,961,791,064 18,906,905,243 
      ค่าใช้จ่ายในการขาย 6,328,383,526 5,995,761,423  693,713,889 654,278,224 
      ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 6,387,402,264 6,035,104,026  1,708,314,115 1,143,381,720 
รวมค่าใช้จ่าย 118,397,626,817 114,412,778,874  19,363,819,068 20,704,565,187 
ก าไรก่อนส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม ค่าใช้จ่ายทาง-      
      การเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 8,506,290,175 8,318,013,311  6,078,753,590 3,463,487,195 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทรว่ม 335,951,025 162,408,003  - - 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 8,842,241,200 8,480,421,314  6,078,753,590 3,463,487,195 
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (1,592,034,321) (1,673,261,199)  (954,637,023) (929,438,168) 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 7,250,206,879 6,807,160,115  5,124,116,567 2,534,049,027 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (1,332,020,701) (1,039,750,579)  (73,799,926) (80,008,549) 

ก าไรส าหรับปี 5,918,186,178 5,767,409,536  5,050,316,641 2,454,040,478 

กำรแบ่งปันก ำไร      
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 5,302,467,697 5,091,579,693  5,050,316,641 2,454,040,478 

ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมของบริษัทย่อย 615,718,481 675,829,843    
 5,918,186,178 5,767,409,536    

ก ำไรต่อหุ้น      
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน      
   ก าไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 1.111 1.099  1.058 0.530 

ก าไรต่อหุ้นปรับลด      
   ก าไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 1.111 1.084  1.058 0.530 

 
ท่ำนผู้ถือหุ้นหรอืผู้ท่ีสนใจจะพิจำรณำงบกำรเงินฉบับเต็ม สำมำรถดูได้จำกรำยงำนประจ ำปี 2558 หรือดำวน์โหลดจำกเว็บไซต์

บริษัท (www.thaiunion.com) หรือเว็บไซต์ตลำดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th)
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รำยละเอียดและประวัตบิุคคลท่ีคณะกรรมกำรเหน็สมควรเสนอตอ่ที่ประชุมผู้ถือหุน้เพื่อพิจำรณำเลอืกตั้งให้ด ำรงต ำแหนง่
กรรมกำรบรษิัท 

ชื่อ : นำยเชง นิรุตตินำนนท ์
ต าแหน่ง : กรรมการบริหาร และประธานคณะกรรมการบริหาร  
สัญชาติ : ไทย 
อาย ุ : 74 ปี 
การศึกษา : The second Middle School of Shantou, People’s Republic of China 
วันเดือนปีทีเ่ริ่มเป็นกรรมการ : 8 เมษายน 2542 
จ านวนปทีี่เป็นกรรมการ TU : 17 ป ี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว 
ระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่ม ี
จ านวนหุน้ที่ถือ : 272,258,376 หุน้* คิดเป็นร้อยละ 5.71 ของทนุช าระแล้ว 
  กรรมการ 208,202,644 หุ้น คู่สมรส 64,055,732 หุ้น บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -- หุ้น 
ที่อยู ่ : 161/532 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขนุศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 
ต าแหน่งในกิจการอื่นที่เปน็บรษิทัจดทะเบียน :  ไม่ม ี
ต าแหน่งงานอืน่ที่ไม่ใชบ่ริษทัจดทะเบียน :  2530-ปจัจบุัน ประธานกรรมการ บริษัท เอเซียนแปซิฟิคแคน จ ากัด 

2533-ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั ลัคกี้ ยูเนี่ยน ฟู้ดส์ จ ากัด 
2516-ปัจจุบนั กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ  
                       บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จ ากัด 
2530-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ท.ีซี. ยูเนียน อโกรเทค จ ากัด 
2535-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั จะนะ อุตสาหกรรมประมง จ ากัด 
2540-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั นวิเซนจูรี่ พริ้นติ้ง แอนด์ แพคเกจจิง้ จ ากัด 
2540-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ไทร-ยูเนี่ยน ซีฟู้ดส์ จ ากัด (USA) 
2542-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ลัคกี้ ซูริมิ โปรดักส์ จ ากัด 
2543-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จ ากัด 
2550-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ยู่เฉียงแคนฟู้ด จ ากัด (VIETNAM) 
2553-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ไทร-ยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จ ากัด (USA) 
2553-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ยูเอสเพ็ท นูทรีช่ัน จ ากัด (USA) 
2553-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ไทยยูเนี่ยน ยุโรป (FRANCE) 
2536-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ไวยไทย จ ากัด 
2551-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ไทยพัฒนาสแตนเลสสตีล จ ากัด 
2556-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ฟิล-ยูเนี่ยน โฟรเซ่น ฟู้ดส์ จ ากัด (PHILIPPINES) 
2557-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั คงิ ออสการ์ เอเอส จ ากัด (NORWAY) 

ต าแหน่งในกิจการอื่นที่อาจท าใหเ้กิดความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบรษิัท : ไม่ม ี
หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกบัการเป็นกรรมการบริษทั : ไม่ม ี
จ านวนครัง้ที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ปี 2558 เท่ากับ 7 ครั้งจาก 8 ครั้ง (87.5%) 
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ชื่อ : นำยศักดิ์ เก่ียวกำรคำ้ 
ต าแหน่ง :  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ อนุกรรมการบรหิารความ

เสี่ยง และอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
สัญชาติ :  ไทย  
อาย ุ :  81 ปี 
การศึกษา :  ปริญญาตรี (บญัชีบัณฑิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ปริญญาตรี (พาณิชยศาสตร์บัณฑิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ปริญญาตรี (นิตศิาสตร์บัณฑิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

วันเดือนปีทีเ่ริ่มเป็นกรรมการ : 22 สิงหาคม 2543 
จ านวนปทีี่เป็นกรรมการ TU : 15 ป ี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว 
ระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี 
จ านวนหุน้ที่ถือ : -- หุ้น* คิดเปน็ร้อยละ -- ของทนุช าระแล้ว 
  กรรมการ -- หุ้น คู่สมรส -- หุ้น บตุรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -- หุ้น 
ที่อยู ่ : 69/29 หมู่ 1 ซอยติวานนท์ 14 ถนนติวานนท์ ต าบลตลาดขวัญ อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัด

นนทบุร ี
ต าแหน่งในกิจการอื่นที่เปน็บรษิทัจดทะเบียน  : 2543-ปัจจุบนั ทีป่รึกษากรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษทั ดุสิตธานี 

จ ากัด (มหาชน) 
ต าแหน่งงานอืน่ที่ไม่ใชบ่ริษทัจดทะเบียน :   2528-ปัจจุบนั รองประธานกรรมการ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรี          

นครินทราบรมราชชนน ี
ประวัติการท างาน : 2501-2516 ผูต้รวจการธนาคารพาณิชย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย 

2516-2539 ผู้ช่วยผูจ้ัดการใหญ่อาวุโส บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ 
2541-2544 กรรมการบรหิาร บมจ. ธนาคารศรีนคร 
2541-2544 กรรมการบรหิาร บจ. ศรีนครประกนัชีวิต 
2541-2544 ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารศรีนคร 
2543-2546 ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. เงนิทนุบคุคลัภย์ 

ต าแหน่งในกิจการอื่นที่อาจท าใหเ้กิดความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบรษิัท : ไม่ม ี
หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกบัการเป็นกรรมการบริษทั 

- ผู้สอบบัญชีรบัอนุญาต เลขที่ 0156 ตั้งแตป่ี 2505 / สภาวิชาชีพบัญชี 
- ใบอนุญาตทนายความตลอดชีพ ตั้งแต่ปี 2529 เลขที่ 2913401 / สภาทนายความ 
- The Role of the Chairman Program (RCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD) ครัง้ที่ 4/2544 
- Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 13/2544 
- Director Certification Program (DCP) Refreasher สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 2/2549 
- Handling Conflicts of Interest สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD) ครั้งที่ 4/2551 
- Role of the Compensation Committee (RCC) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD) ครั้งที่ 9/2552 
- Executive Program มหาวิทยาลยัสแตนฟอร์ด ประเทศสิงคโปร์ 
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- Senior Executive Program / สถาบันบัณฑิตบรหิารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- How to Develop a Risk Management Plan (HRP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 2/2555 
- Audit World – Conference 25-26 มิถุนายน 2555 Resorts World Convention Centre, Singapore 
- Audit World – Post Conference 27 มิถุนายน 2555 Resorts World Convention Centre, Singapore 
- การประเมินระบบการควบคุมภายใน แบบ COSO – ERM สภาวิชาชีพบัญชี 
- กรอบแนวทางระบบการควบคมุภายใน COSO 2556 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
- Audit Committee Financial Expert 22 พฤษภาคม 2557 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
- Corporate Governance in the Perspective of Investors – CG Forum 4 มิถุนายน 2557 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
- Management for CEO’s and Senior Executive : Thailand Management Association and Stanford University 
- Director Certification Program Update (DCPU) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 1/2557 
- Advance Audit Committee Program (AACP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD) ครั้งที่ 20/2558 

จ านวนครัง้ที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ปี 2558 เท่ากับ 8 ครั้งจาก 8 ครั้ง (100%) 
จ านวนครัง้ที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2558 เท่ากับ 23 ครั้งจาก 23 ครั้ง (100%) 
จ านวนครัง้ที่เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ปี 2558 เท่ากับ 3 ครัง้จาก 3 ครัง้ (100%) 
จ านวนครัง้ที่เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ปี 2558 เท่ากับ 4 ครัง้จาก 4 ครั้ง (100%) 
 

ชื่อ : นำยชำน ชู ชง 
ต าแหน่ง : กรรมการบริหาร 
สัญชาติ : จีน 
อาย ุ : 41 ปี 
การศึกษา : ปริญญาตรี สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยโอเรกอน ประเทศสหรัฐอเมริกา 
  ปริญญาโท บรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
วันเดือนปีทีเ่ริ่มเป็นกรรมการ : 30 เมษายน 2544 
จ านวนปทีี่เป็นกรรมการ TU : 15 ป ี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว 
ระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่ม ี
จ านวนหุน้ที่ถือ : 12,295,272 หุ้น* คิดเป็นรอ้ยละ 0.26 ของทุนช าระแล้ว 
ที่อยู ่ : 979/12 ช้ันเอ็ม อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 

กรุงเทพมหานคร 
ต าแหน่งในกิจการอื่นที่เปน็บรษิทัจดทะเบียน  : ไม่ม ี
ต าแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียน  : กรรมการบริหาร บริษทั ไทยยูเนีย่น ฟีดมิลล์ จ ากัด 
 กรรมการบริหาร บริษทั ไทยยูเนีย่น กราฟฟิกส์ จ ากัด 
ต าแหน่งในกิจการอื่นที่อาจท าใหเ้กิดความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบรษิัท : ไม่มี 
หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกบัการเป็นกรรมการบริษทั 
- Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 10/2545 
- TLCA Executive Development Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 1 ปี 2552 
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จ านวนครัง้ที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ปี 2558 เท่ากับ 8 ครั้งจาก 8 ครั้ง (100.00%) 
จ านวนครัง้ที่เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ปี 2558 เท่ากับ 3 ครัง้จาก 3 ครัง้ (100%) 
 

ชื่อ : นำยยูทำกะ เคยีวยะ 
ต าแหน่ง : กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหาร 
สัญชาติ : ญี่ปุ่น  
อาย ุ : 54 ปี 
การศึกษา : ปริญญาตรี บัญชี (พาณิชยศาสตร์) มหาวิทยาลัยวะเซะดะ ประเทศญี่ปุ่น 
วันเดือนปีทีเ่ริ่มเป็นกรรมการ : 1 กันยายน 2558 (แทนนายทาเคฮิโกะ คาคิอูชิ) 
จ านวนปทีี่เป็นกรรมการ TU : 4 เดือน (ณ 31 ธันวาคม 2558) 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว 
ระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่ม ี
จ านวนหุน้ที่ถือ : -- หุ้น* คิดเปน็ร้อยละ - ของทุนช าระแล้ว 
  กรรมการ -- หุ้น คู่สมรส -- หุ้น บตุรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -- หุ้น 
สถานที่ติดต่อ : 979/12 ช้ันเอ็ม อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 

กรุงเทพมหานคร 
ที่อยู่ในต่างประเทศ : บริษทั มิตซูบิชิ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 3-1 มารูโนอูชิ 2-โชเม่, ชิโยดา-กุ, โตเกียว 100-8086 

ประเทศญีปุ่่น 
ต าแหน่งในกิจการอื่นที่เปน็บรษิทัจดทะเบียน  : ไม่ม ี
ต าแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียน : รองประธานกรรมการบรหิารอาวุโส บริษัท มิตซูบิชิ คอรป์อเรช่ัน จ ากัด 

ประเทศญีปุ่่น 
ประวัติการท างาน :  2554 – ปัจจุบนั บริษทั มิตซูบิช ิคอร์ปอเรชัน่ จ ากัด  
ต าแหน่งในกิจการอืน่ที่อาจท าใหเ้กิดความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบรษิัท : ไม่ม ี
หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกบัการเป็นกรรมการบริษทั :  ไม่มี 
จ านวนครัง้ที่เข้าประชุมในปี 2558 เท่ากับ - ครั้งจาก 3 ครั้ง (0%) เนื่องจากมิได้มีถิ่นพ านักในประเทศไทยและเปน็กรรมการเข้า
ใหม่เมื่อ 1 กันยายน 2558 

หมำยเหตุ:  *จ านวนหุ้น TU ที่ถือเป็นการถือหุน้ ณ 29 มกราคม 2559 และนับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลุนติิภาวะ 

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

กรรมการอิสระของบรษิัทต้องมคีุณสมบัติ ดังต่อไปนี ้
1) ถือหุ้นไม่เกิน 0.05% ของทุนจดทะเบียน ทั้งนีใ้ห้นบัรวมหุน้ที่ถือโดยผู้ทีเ่กี่ยวข้องด้วย 
2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษทั 
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3) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการของบริษทั รวมทั้งไม่เป็นหรอืเคยเปน็กรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน และไม่ได้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการบรหิารงาน พนกังาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ไดร้ับเงนิเดือนประจ า ของบริษทั บริษัทในเครือ บรษิัท
ร่วม หรือบริษทัทีเ่กี่ยวข้อง 

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

เป็นผู้ทีเ่กี่ยวข้องกับ      ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบรษิัท 
ทั้งนี้ นิยามกรรมการอิสระดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดขีองบริษทั และมีความเข้มงวดกว่า

ข้อก าหนดคุณสมบัตขิองกรรมการอิสระของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ใน
ส่วนของอัตราการถือครองหุ้นของบริษทั 

วิธีกำรสรรหำกรรมกำร 
บริษทัด าเนนิการสรรหากรรมการ โดยคณะอนุกรรมการสรรหาพิจารณาบุคคลซ่ึงมคีุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะ

ต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษทัมหาชนจ ากัดเข้าเป็นกรรมการ เฉพาะในกรณีที่มีกรรมการพ้นต าแหน่งตามวาระ หรือด้วย
สาเหตุอื่นในระหว่างปีเท่านั้น ซ่ึงต้องเสนอต่อที่ประชุม  ผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการใหม่อีกครัง้ และบุคคลซ่ึงเข้าเปน็กรรมการ
ดังกล่าวจะอยู่ในต าแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยูข่องกรรมการที่ตนแทนเท่านั้น แตเ่มื่อมีการประชุมสามัญประจ าปีทุกครั้ง 
ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 ตามวาระนั้น ให้ทีป่ระชุมผู้ถือหุน้เลือกตั้งกรรมการใหม่ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ดังต่อไปนี ้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง 
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมด ตามข้อ 1 เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ 

แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 
3. บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่จะพึง

มีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น 
ทั้งนี ้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วย

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

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

THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED 

บริษัท ไทยยูเนีย่น กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 

รำยละเอียดกำรเข้ำร่วมประชุมของคณะกรรมกำรในปีที่ผ่ำนมำ 

หน่วย: ครั้ง  
 การประชุมคณะกรรมการ 

รายช่ือคณะกรรมการบริษัท มาประชุม 
จ านวนครัง้/จ านวนทัง้หมด 

รับทราบก่อนการประชุมทาง 
ส่ืออิเล็คโทรนิกส์ 

1. นายไกรสร จันศริ ิ 8/8 - 

2. นายเชง  นิรุตตินานนท ์ 7/8 1/8 

3. นายชวน    ตั้งจันสิร ิ 8/8 - 

4. นายธีรพงศ์  จันศริ ิ 8/8 - 

5. นายฤทธิรงค์   บุญมีโชต ิ 8/8 - 

6. นายยูทากะ  เคียวยะ (กรรมการเข้าใหม่ กันยายน 58) 0/3 3/3 

7. นายราวินเดอร์  สิงห์ เกรเวล ซาบจิตต์ เอส 8/8 - 

8. นายชาน ชู  ชง 8/8 - 

9. นายศักดิ์  เกี่ยวการค้า * 8/8 - 

10. ดร.ธรรมนูญ  อานันโทไทย * 8/8 - 

11. นายกีรต ิ อัสสกุล * 8/8 - 

12. นายนาถ ลิ่วเจริญ * (กรรมการเข้าใหม่ เมษายน 58) 6/6 - 

* กรรมการอิสระ 
หมายเหตุ : นายยูทากะ เคียวยะ และนายราวินเดอร์ สิงห์ เกรเวล ซาบจิตต์ เอส เป็นกรรมการที่มิไดม้ีถ่ินพ านักในประเทศไทย 

 

รำยละเอียดประกอบวำระท่ี 7 กำรพิจำรณำแต่งตั้งผู้สอบบญัช ี
ข้อมูลทั่วไป – บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ำกัด 

เลขทะเบียนนิตบิุคคล : 0105541040328 
ประเภทนิติบคุคล : บริษทัจ ากัด 
วันที่จดทะเบียน : 30 มิถุนายน 2541 
ทุนจดทะเบียน : 20,000,000 บาท (ยี่สิบล้านบาท) 
สถานที่ตั้ง : 179/74-80 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ช้ัน 15 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 
  โทรศัพท์ 02 3441000 โทรสาร 02 2865050 
วัตถุประสงคห์ลัก : ให้บริการทางด้านตรวจสอบบัญชี ให้บริการทีป่รึกษา ฯลฯ 
คณะกรรมการบริษทั : 1. นายศิระ อินทรก าธรชัย 2. นายสมชาย จิณโณวาท 

  3. นายขจรเกียรติ อัชชะกุลวิสุทธิ์ 4. นายพงษ์ศักดิ์ อัชชะกุลวิสุทธิ์ 
  5. นายบุญเลิศ กมลชนกกุล 6. นายวิเชียร กิ่งมนตรี 
  7. นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ 
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ทะเบียนเลขท่ี 0107537000891 

THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED 

บริษัท ไทยยูเนีย่น กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 

* บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด กรรมการของบริษทั และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบรษิัท  ไม่มี
ความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบรษิัท/บรษิัทย่อย/ผูบ้รหิาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผูท้ี่เกี่ยวข้องกับบคุคลดงักล่าว แต่อย่างใด 

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี (เฉพาะบริษัท) 
 2554 2555 2556 2557 2558 

อัตราค่าสอบบัญชีส าหรับงบการเงินประจ าปี (บาท) 1,426,000.00 1,426,000.00 1,426,000.00 1,526,000.00 1,575,000.00 
อัตราเพิ่มเมื่อเทียบกับปีก่อน  -- -- -- 7.01% 3.21% 
อัตราค่าสอบทานงบการเงนิรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส            765,000.00 765,000.00 765,000.00 845,000.00 875,000.00 
อัตราเพิ่มเมื่อเทียบกับปีก่อน  -- -- -- 10.46% 3.55% 
อัตราค่าตรวจสอบกรณีพิเศษตามประกาศที่ ป 4/2544 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 85,000.00 
อัตราเพิ่มเมื่อเทียบกับปีก่อน  -- -- -- -- 6.25% 

รายละเอียดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีของบรษิัทและบรษิัทย่อย ส าหรับปี 2558 (โดยบรษิัท ส านักงานอีวาย จ ากัด) 
1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) 

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

ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปบีัญชทีี่ผ่านมา มีจ านวนเงินรวม 11,895,000 บาท 
2.  ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) 

บริษทัและบรษิัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ซ่ึงได้แก่  
- ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการสอบบญัชี ให้แก่ส านักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บคุคลหรือกิจการที่

เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและส านกังานสอบบัญชีทีผู่้สอบบัญชีสังกดั ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจ านวนเงินรวม -
0- บาท 

- ค่าตรวจสอบกรณีพิเศษตามประกาศที่ ป 4/2544 ของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ให้แก่
ส านักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและส านักงานสอบบัญชีที่
ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปบีัญชทีี่ผ่านมา มีจ านวนเงินรวม 560,000 บาท 

- ค่าบริการตรวจสอบเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะและค่าปรึกษาด้านภาษี มีจ านวนทัง้สิ้น 10,090,000 บาท 

รายละเอียดจ านวนปีทีผู่้สอบบญัชีได้ลงนามในงบการเงินของบรษิัท 

ปี 2543 – 2547 สอบบัญชีโดยนายโสภณ  เพิ่มศิรวัิลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3182 จาก บจ. ส านักงาน อีวาย 
ปี 2548 สอบบัญชีโดยนางสาวรุ้งนภา เลศิสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3516 จาก บจ. ส านักงาน อีวาย 
ปี 2549 – 2551 สอบบัญชีโดยนายโสภณ เพิ่มศิรวัิลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3182 จาก บจ. ส านักงาน อีวาย 
ปี 2552 – 2553 สอบบัญชีโดยนางสาวรุ้งนภา เลศิสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3516 จาก บจ. ส านักงาน อีวาย 
ปี 2554 – 2557 สอบบัญชีโดยนายโสภณ เพิ่มศิรวัิลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3182 จาก บจ. ส านักงาน อีวาย 
ปี 2558 สอบบัญชีโดยนางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรบัอนุญาต เลขทะเบียน 5659 จาก บจ. ส านักงาน อีวาย 

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีรับอนญุาตตามรายช่ือข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบรษิัท/บรษิัทย่อย/ผูบ้ริหาร/ผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ หรือผูท้ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว แต่อย่างใด 
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บริษัท ไทยยูเนีย่น กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 

กำรเป็นผู้สอบบัญชขีองบริษัทย่อย และบรษิัทร่วม 

ผู้สอบบัญชีจากบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบเีอเอส จ ากัด ได้แก่ นายสมชาย จิณโณวาท ผู้สอบบัญชีรบั
อนุญาต เลขทะเบียน 3271 หรือนายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3977 หรือนายพงทวี รัตนะโกเศศ ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7795 หรือนายประสทิธิ์ เยื่องศรีกุล ผู้สอบบัญชีรบัอนุญาตเลขทะเบียน 4174 เป็นผู้สอบบัญชีส าหรบั
ปี 2559 ของบรษิัทย่อย และบรษิทัร่วมของบริษทัทุกแห่งทัง้ในประเทศและนอกประเทศ 


