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ทะเบียนเลขท่ี 0107537000891 

THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED 

บริษัท ไทยยูเนีย่น กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 

                                                                                 วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2559 

เรื่อง    ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2559 

เรียน   ท่านผู้ถือหุน้บรษิัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

ด้วยคณะกรรมการบริษทั ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ได้มมีติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจ าปี 2559 ในวัน
อังคารที่ 5 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเบญจพัชร ช้ัน 2 อาคารเอนกประสงค์ สถานีโทรทัศน์กองทัพบก (ช่อง 5) ถนน
พหลโยธิน กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี ้

วำระท่ี 1.  พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2558 ซ่ึงบริษทัได้
ส่งส าเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ตามที่กฎหมาย
ก าหนด รวมทั้งไดเ้ผยแพร่ในเว็บไซต์ของบรษิัทเพื่อใหผู้้ถือหุ้นได้รบัทราบและตรวจสอบความถูกต้องได้
ภายในเวลาที่เหมาะสม ซ่ึงไม่ปรากฎว่ามีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไขแต่อย่างใด โดยมีส าเนารายงานการประชุม
ตามที่แนบมาพร้อมกันนี้ ในหน้า 10-17 
ควำมเห็นคณะกรรมกำร:  พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ รำยงำนดงักล่ำวถกูต้องตำมมติที่ประชมุวิสำมัญผูถ้ือหุ้น ดังนั้น 
จึงเห็นสมควรว่ำที่ประชุมผู้ถอืหุน้ควรรับรองรำยงำนกำรประชมุวิสำมัญผู้ถือหุน้ ครั้งที่ 1/2558 ซึง่ได้จัดท ำ
ขึ้นอย่ำงถูกตอ้งครบถ้วนตำมควำมเป็นจริง 

วำระท่ี 2.  พิจารณาและรับทราบรายงานประจ าป ี2558 และผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปีทีผ่่านมา 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา รายงานผลการด าเนินงานของบรษิัทในรอบปี 2558 และข้อมูลส าคัญอื่นๆ ปรากฏ
อยู่ในรายงานประจ าปี 2558 ซ่ึงได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นมาพร้อมกันนี ้
ควำมเห็นคณะกรรมกำร:  เห็นสมควรว่ำ ควรน ำเสนอรำยงำนประจ ำปี 2558 และผลกำรด ำเนินงำนของบรษิัท
ในรอบปีที่ผ่ำนมำ ให้ผู้ถอืหุ้นรบัทรำบ 
การลงมต ิวาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนือ่งจากรายงานดังกล่าวได้จัดท าเรยีบร้อยแล้ว และน าเสนอใหผู้้ถือหุ้น
รับทราบเท่านัน้ 

วำระท่ี 3.  พิจารณาและอนุมัติงบการเงินส าหรับปีบัญชีส้ินสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และรายงานของผู้สอบบัญชี 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา งบการเงินส าหรับปีบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และรายงานของผู้สอบ
บัญชี ตามที่ปรากฎในส าเนางบการเงินส าหรับปีบัญชีส้ินสุด วันที ่31 ธันวาคม 2558 (ฉบบัย่อ ในหน้า 18-19) 
และเต็มรูปแบบในรายงานประจ าปี 2558 ซ่ึงผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนญุาต จึงไดจ้ดัส่งให้ผู้ถือ
หุ้นมาพร้อมกันนี ้ 
ควำมเห็นคณะกรรมกำร: เห็นสมควรใหท้ี่ประชุมผู้ถอืหุ้นอนุมตัิงบกำรเงนิส ำหรับปบีัญชีสิน้สุดวันที่ 31 
ธันวำคม 2558 และรำยงำนของผู้สอบบัญชี ที่ผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบัญชีรบัอนญุำต ตำมที่มำตรำ 112 
แห่งพระรำชบญัญัตบิริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ.2535 ก ำหนด ซึ่งงบกำรเงินดงักล่ำวได้ผ่ำนกำรพิจำรณำควำม
น่ำเชื่อถือจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบและน ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบรษิัทแล้ว  
การลงมต ิวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วำระท่ี 4.  พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธสิ าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2558 
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ทะเบียนเลขท่ี 0107537000891 

THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED 

บริษัท ไทยยูเนีย่น กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา งบการเงินส าหรับปีบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว
ของบรษิัท ปรากฏว่า บริษัทและบริษทัย่อยมีก าไรสุทธิประจ าปีเท่ากับ 5,302,467,697 บาท หากไม่รวม
ค่าใช้จ่ายทีเ่กิดขึน้เพียงครั้งเดียวจากการด้อยค่าของสินทรัพยข์องธุรกิจกองเรือในต่างประเทศ จ านวน 508 ล้าน
บาทแล้ว ก าไรสุทธิของปี 2558 ควรจะอยู่ที่ 5,810.47 ล้านบาท จึงขอจัดสรรเป็นเงินปันผลเปน็จ านวนเงิน 
3,006,243,762.48 บาท คิดเป็น 56.70% ของก าไรสุทธิจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2558 แต่เนือ่งจากมติที่
ประชุมคณะกรรมการครัง้ที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 ได้อนุมัติการจ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาลเป็น
จ านวนเงนิ 1,526,980,958.72 บาท หรือในอัตรา 0.32 บาทต่อหุ้น ส าหรับทุนจดทะเบียนและช าระแล้ว 
4,771,815,496 หุน้ โดยจ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558 การจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้ จะคงเหลือเท่ากับ 
1,479,262,803.76 บาท หรือในอัตรา 0.31 บาทต่อหุ้น ส าหรับทุนจดทะเบียนและช าระแล้วจ านวน 
4,771,815,496 หุน้ โดยมขี้อมูลเปรียบเทียบกบัอัตราการจ่ายเงนิปนัผลในปีทีผ่่านมา ดังนี้ 
 

รำยละเอียดกำรจ่ำยเงินปันผล ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555 
1. ก าไรสุทธิ (ล้านบาท) 5,302.47 5,091.58 2,852.83 4,693.74 
2. จ านวนหุน้     
    2.1 ณ 31 ธันวาคม 4,771,815,496 1,192,953,874 1,147,593,829 1,147,593,829 
    2.2 ณ 31 มกราคม 2558 (ภายหลังเปลี่ยนมูลค่าที่ตราไว้)  4,771,815,496   
3. รวมเงินปนัผลจ่ายต่อหุ้น (บาท:หุ้น) 0.63 0.55* 1.49 2.10 
    3.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท:หุ้น)  0.32 0.30* 0.60 1.10 
    3.2 เงินปันผลประจ าปี (บาท:หุ้น)  0.31 0.25 0.89 1.00 
4. รวมเป็นเงินปนัผลจ่ายทั้งส้ิน (ล้านบาท) 3,006.24 2,570.07  1,709.91 2,409.95 
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) 56.70 50.48 59.94  51.34 

* 3.1 เงินปันผลระหว่างปี 2557 ถกูจ่ายในอัตราหุน้ละ 1.20 บาทต่อหุ้น ณ จ านวนหุ้นก่อนการเปลี่ยนแปลงมูลค่าทีต่ราไว้
จาก 1.00 บาทเป็น 0.25 บาท และปรับจ านวนหุน้เพิ่มขึ้นตามมูลค่าที่ตราไว้ เพื่อให้สอดคล้องกับจ านวนหุน้ในปัจจุบนั
บริษทั ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) มีนโยบายทีจ่ะจ่ายเงินปนัผลให้แกผู่้ถือหุ้น ในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 ของ
ก าไรสุทธิในแต่ละป ี และตั้งแต่ป ี 2545 เปน็ต้นมา บริษัทมนีโยบายจะแบ่งจ่ายเงนิปันผล 2 ครั้งตอ่ป ี ดังนั้น อัตราการ
จ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนนิงานในปี 2558 ซ่ึงเท่ากับ 56.70% จึงถือว่าเป็นไปตามนโยบายการจา่ยเงินปนัผลตามปกติ
ของบรษิัท 

 ทั้งนี้ สิทธิในการได้รบัเงนิปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัตจิากทีป่ระชุมสามัญผู้
ถือหุ้น ประจ าปี 2559 

ควำมเหน็คณะกรรมกำร: เห็นสมควรว่ำทีป่ระชุมผู้ถอืหุน้ควรอนุมัตกิำรจัดสรรก ำไรสุทธิ เป็นเงนิปันผล
ประจ ำปี 2558 เปน็จ ำนวนเงนิ 3,006,243,762.48 บำท ซึง่เมื่อหกักำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล เมื่อวันที่ 9 
กันยำยน 2558 จ ำนวนเงิน 1,526,980,958.72 บำท ในอัตรำ 0.32 บำทต่อหุ้น ณ จ ำนวนหุน้ 4,771,815,496 หุ้น 
จะคงเหลือจ่ำยในครั้งนี้ เท่ำกับ 1,479,262,803.76 บำท หรือในอตัรำ 0.31 บำทต่อหุ้น ส ำหรับทนุจดทะเบียน 
4,771,815,496 หุ้น โดยก ำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิไดร้ับเงินปนัผลในวันที่ 9 มีนำคม 2559 และให้รวบรวม
รำยช่ือตำมมำตรำ 225 ของพ.ร.บ.หลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรพัย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนในวันที ่
10 มีนำคม 2559 และก ำหนดจ่ำยเงินปันผลในวันพฤหัสบดทีี่ 21 เมษำยน 2559 ซึ่งเงินปันผลจ ำนวน 0.11 บำท
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ต่อหุ้น มำจำกก ำไรส่วนที่ได้รบักำรส่งเสริมกำรลงทุน จึงไม่ต้องเสียภำษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ำย ดังนั้นผู้ถือหุ้นไม่
สำมำรถขอเครดิตภำษีได ้ และเงนิปันผลจ ำนวน 0.20 บำทต่อหุน้ มำจำกก ำไรส่วนที่ไม่ได้รบักำรส่งเสริมกำร
ลงทุน ซึ่งต้องเสียภำษีเงนิได้หัก ณ ที่จ่ำย 10% คิดเป็นเงิน 0.02 บำทต่อหุน้ รวมเป็นเงินปันผลที่ได้รับสุทธิ
หลังหักภำษี เท่ำกับ 0.29 บำทต่อหุ้น  
การลงมต ิวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วำระท่ี 5.  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา  
1. ตามข้อบังคับของบริษทัข้อ 17 ก าหนดว่า “ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครั้งให้กรรมการออกจาก
ต าแหน่ง 1 ใน 3 เปน็อัตรา ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่งให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้
ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3”  
2.  ในปัจจุบนั คณะกรรมการบริษัททั้งคณะที่ยังด ารงต าแหนง่อยู่มีทั้งหมด 12 คน มีกรรมการทีค่รบก าหนด
ออกตามวาระ จ านวน 4 คน ดังนี้  

(1) นายเชง นิรุตตินานนท ์
(2) นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า 
(3) นายชาน ชู ชง  
(4) นายยูทากะ เคียวยะ (เนื่องจากเปน็กรรมการเข้าใหม่แทน นายทาเคฮิโกะ คาคิอูชิ กรรมการที่ลาออก

ระหว่างวาระ จึงมีวาระคงเหลือเท่ากับกรรมการท่านเดิม) 
3. บริษทัได้แจ้งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย รวมทั้งประกาศในเว็บไซต์
ของบรษิัท ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและรายช่ือบุคคลที่เห็นว่า มีคุณสมบัตเิหมาะสมเพื่อเข้า
รับการคัดเลือกเปน็กรรมการของบริษทัได้ล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม 2558 จนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 
2559 รวมเวลา 108 วัน ขอเรียนว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมหรือรายช่ือบคุคลเพื่อรับการพิจารณา
เลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ของบรษิัท 
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 2559 จ านวน 4 คน กลับเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการอีกวาระหนึ่ง  
รายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ท างาน และอื่นๆ ปรากฎตาม
รายละเอียดประกอบวาระการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ในหน้า 20-23 
ควำมเห็นคณะกรรมกำร: เห็นสมควรว่ำที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติเลือกตั้งบุคคลตำมท่ีคณะอนุกรรมกำร
สรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนเสนอข้ำงต้นเข้ำด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีออกตำมวำระ ตำม
รำยละเอียดดังนี ้
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รำยช่ือกรรมกำร ต ำแหน่ง หมำยเหตุ 

1. นำยเชง นิรุตตินำนนท์ กรรมกำรบริหำรและประธำน
คณะกรรมกำรบริหำร 

กลับเข้ำด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร
อีกวำระหนึง่ 

2. นำยศักดิ์ เกี่ยวกำรค้ำ กรรมกำรอิสระและประธำน
กรรมกำรตรวจสอบ 

กลับเข้ำด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร
อีกวำระหนึง่ 

3. นำยชำน ชู ชง กรรมกำรบริหำร กลับเข้ำด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร
อีกวำระหนึง่ 

4. นำยยูทำกะ เคียวยะ กรรมกำรที่ไม่ใช่กรรมกำรบริหำร กลับเข้ำด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร
อีกวำระหนึง่ 

การลงมต ิวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วำระท่ี 6.  พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2559 และโบนัสกรรมการส าหรับผลการด าเนินงานปี 2558 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา ตามที่คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้น าเสนอค่าตอบแทน
ของกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2559 โดยค านงึถึงความรับผดิชอบและการปฎบิัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการ และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษทั ข้อ 28. “คณะกรรมการของบรษิัทมีสทิธิได้รับเงิน
ค่าตอบแทนในการปฏบิัติงานในหน้าที่ อาทิเช่น เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง เงนิบ าเหนจ็ เงินโบนัส เป็นต้น 
นอกเหนือจากค่าตอบแทนดังกลา่วแล้ว คณะกรรมการของบรษิัทมีสิทธิได้รบัหรือไดร้ับชดใชค้นืในบรรดา
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัตหิน้าทีข่องตนในฐานะกรรมการของบรษิัท”  
โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้  

 พิจารณากลั่นกรองอย่างละเอียดตามความเหมาะสมประการต่างๆ 

 เปรียบเทียบอ้างอิงจากการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเฉลี่ยจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน  
 พิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลก าไรของบริษทั 

 สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ 
 จ านวนกรรมการของบริษทัในปจัจบุัน 
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ตำรำงก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2559 ที่ขอเสนอตอ่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อเสนอที่พิจารณา ค่าตอบแทนในปี 2558 อัตราที่เสนอในปี 2559 

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 
วงเงินประกันคุ้มครองสุขภาพ 
ไม่เกิน 700,000 บาท (เฉพาะ
กรรมการที่มีถิ่นพ านักใน
ประเทศไทย เท่านัน้) 

 
50,000 บาทต่อเดือน 

30,000 บาทต่อครั้งทีเ่ข้าประชุม 
25,000 บาทต่อเดือน 

15,000 บาทต่อครั้งทีเ่ข้าประชุม 
วงเงินประกันคุ้มครองสุขภาพ ไม่

เกิน 700,000 บาท (เฉพาะกรรมการที่
มีถ่ินพ านักในประเทศไทย เท่านัน้) 
โบนัส ปี 2558 ในอตัรำร้อยละ 0.5 

ของเงินปันผล 

2.  ค่าตอบแทนกรรมการอิสระ 
     2.1 ค่าตอบแทนกรรมการอิสระ 
     2.2 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 
     2.3 สิทธิประโยชน์อื่น 

 
25,000 บาทต่อเดือน 

15,000 บาทต่อครั้งทีเ่ข้าประชุม 
วงเงินประกันคุ้มครองสุขภาพ 
ไม่เกิน 700,000 บาท (เฉพาะ
กรรมการที่มีถ่ินพ านักใน
ประเทศไทย เท่านัน้) 

 
25,000 บาทต่อเดือน 

15,000 บาทต่อครั้งทีเ่ข้าประชุม 
วงเงินประกันคุ้มครองสุขภาพ ไม่

เกิน 700,000 บาท (เฉพาะกรรมการที่
มีถ่ินพ านักในประเทศไทย เท่านัน้) 
โบนัส ปี 2558 ในอตัรำร้อยละ 0.5 

ของเงินปันผล 

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 ี

-ไม่มี- 
 

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:  เห็นสมควรว่ำที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติค่ำตอบแทนกรรมกำรและค่ำตอบแทน
กรรมกำรชุดย่อย ประจ ำปี 2559 ซึ่งเท่ำกับปกี่อน กำรท ำประกันสุขภำพโดยก ำหนดวงเงนิคุ้มครองไม่เกิน 
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700,000 บำทต่อปี ส ำหรับกรรมกำรที่มีถิ่นพ ำนักในประเทศไทยและอำยุน้อยกว่ำ 70 ปี เท่ำนั้น และมีโบนัส
กรรมกำรจำกผลกำรด ำเนินงำน ปี 2558 โดยมีหลักเกณฑ์ในกำรจ่ำยโบนัสกรรมกำร ดังนี้ ใหจ่้ำยในอัตรำรอ้ย
ละ 0.5 ของเงินปันผลของบริษัท และก ำหนดให้โบนัสกรรมกำรส ำหรับประธำนกรรมกำรเปน็ 2 เท่ำของโบนัส
ที่จ่ำยให้กรรมกำร โดยก ำหนดจ่ำยโบนัสกรรมกำรในวันที ่ 22 เมษำยน 2559 ตำมทีค่ณะอนกุรรมกำรสรรหำ
และพิจำรณำค่ำตอบแทนเสนอมำ  
การลงมต ิวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุน้ซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

วำระท่ี 7.  พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2559 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา  ตามพระราชบัญญัติบรษิัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 และขอ้บังคบัของ
บริษทัข้อ 36 เพื่อใหท้ี่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีของบรษิัทประจ าปี 2559 
ตามรายละเอียดประกอบวาระการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ในหน้า 25-27 
ควำมเห็นคณะกรรมกำรตรวจสอบ:  คณะกรรมกำรตรวจสอบขอเสนอให้มีกำรเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชขีอง
บริษัทจำก นำยโสภณ เพิ่มศิริวลัลภ หรือ นำงสำวรุ้งนภำ เลิศสุวรรณกุล หรือ นำงสำวพิมพ์ใจ มำนิตขจรกิจ 
หรือ นำงสำวรสพร เดชอำคม หรือ นำงสำวสุมนำ พันธพ์งษ์สำนนท์ จำกบริษัทส ำนกังำน อีวำย จ ำกัด เป็น 
นำยสมชำย จิณโณวำท ผู้สอบบญัชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 3271 หรือ นำยวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบญัชีรับ
อนุญำตเลขทะเบียน 3977 หรือ นำยพงทวี รัตนะโกเศศ ผู้สอบบญัชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 7795 หรือ นำย
ประสิทธิ์ เยื่องศรีกลุ ผู้สอบบัญชีรับอนญุำตเลขทะเบียน 4174 จำกบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คูเปอร์ส เอบีเอ
เอส จ ำกัด เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท และก ำหนดค่ำสอบบัญชีส ำหรับงบประจ ำปี 2559 เท่ำกับ 1,575,000 บำท 
(เพิ่มจำกปีก่อน 49,000 บำท) ค่ำสอบทำนส ำหรับงบกำรเงินรำยไตรมำสรวม 3 ไตรมำส เท่ำกับ 875,000 บำท 
(เพิ่มจำกปีก่อน 30,000 บำท) และค่ำตรวจสอบบญัชีตำมบตัรส่งเสริมกำรลงทนุ จ ำนวน 1 ฉบบั เท่ำกับ 85,000 
บำท (เพิ่มขึ้นจำกปีก่อนฉบบัละ 5,000 บำท) โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำจำกผลงำนประกอบกับ
เปรียบเทียบค่ำสอบบญัชีกับบริษทัอื่นแล้ว เห็นว่ำ ค่ำสอบบัญชียังคงอยู่ในเกณฑ์ที่เหมำะสม  
ควำมเห็นคณะกรรมกำร: โดยกำรเสนอจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรพิจำรณำแล้วเห็นสมควรเสนอ
ให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมตัิแตง่ตั้งผู้สอบบญัชี ซึ่งไดแ้ก่ นำยสมชำย  จิณโณวำท ผู้สอบบญัชรีับอนญุำต
เลขทะเบียน  3271  หรอื นำยวิเชยีร  กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชรีับอนญุำตเลขทะเบยีน 3977 หรอื นำยพงทวี รตันะ
โกเศศ ผู้สอบบัญชรีับอนญุำตเลขทะเบียน 7795 หรือ นำยประสิทธิ์ เยื่องศรกีุล ผู้สอบบญัชีรบัอนญุำตเลข
ทะเบียน 4174 จำกบรษิัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ำกัด เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท และก ำหนดค่ำ
สอบบญัชีส ำหรับงบประจ ำปี 2559 เท่ำกับ 1,575,000 บำท ค่ำสอบทำนส ำหรับงบกำรเงินรำยไตรมำสรวม 3 
ไตรมำส เท่ำกับ 875,000 บำท และค่ำตรวจสอบบญัชีตำมบตัรส่งเสริมกำรลงทนุจ ำนวน 1 ฉบับ เท่ำกับ 85,000 
บำท 
การลงมต ิวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วำระท่ี 8.   พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้าม)ี 

อนึ่ง บริษทัได้ก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสทิธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและรบัเงนิปันผลในวันที่ 9 มีนาคม 2559 และให้
รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญตัิหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 10 มีนาคม 
2559 
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ทะเบียนเลขท่ี 0107537000891 

THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED 

บริษัท ไทยยูเนีย่น กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 

หากผู้ถือหุ้นมคี าถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับวาระการประชุมที่ต้องการให้คณะกรรมการและฝ่ายบริหารช้ีแจงในวันประชุม 
สามารถส่งค าถามล่วงหน้ามายังบริษทัได้ที ่ Email address: ruriya.benjanukorn@thaiunion.com หรือโทรสารหมายเลข 02-298-
0553 อนึ่ง บรษิัทไดจ้ัดท ารายงานประจ าปี 2558 ในรูปแบบแผน่บันทึกข้อมูล (CD-ROM) ตามที่ได้จัดส่งมาให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกันนี ้
หากผู้ถือหุ้นท่านใดมคีวามประสงค์จะขอรบัรายงานดงักล่าวแบบรูปเล่ม กรุณากรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมกับ
หนังสือเชิญประชุมฉบบันี้ และส่งมาที่ Email address: ruriya.benjanukorn@thaiunion.com หรือโทรสารหมายเลข 02-298-0553 
หรือส่งไปรษณีย์มาที่ ส านักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ส่วนงานผู้ถือหุ้น TU) 

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

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุน้ได้โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น และเพื่อให้การลงทะเบียนใน
การเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ทางบริษทัจงึขอความร่วมมือให้ท่านผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบ
ฉันทะน าหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมไปแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมได้ ตั้งแต่เวลา 
12.00 น. เปน็ต้นไป 

ขอแสดงความนบัถือ 
บริษทั ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
 

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

                                                             (   นายไกรสร  จันศิริ   )  


