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ทะเบียนเลขท่ี 0107537000891 

THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED 
บริษทั ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

ข้อบงัคบับริษัท 
(เฉพำะส่วนทีเ่กีย่วข้องกบักำรประชุมผู้ถือหุ้น) 

หมวดที ่5 
คณะกรรมกำร 

ขอ้ 15. ใหมี้คณะกรรมการของบริษทัไม่นอ้ยกวา่ 5 คน และกรรมการไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่น
ราชอาณาจกัร 

ขอ้ 16. ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้งกรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการดงัต่อไปน้ี 
(1) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อเสียงหน่ึง 
(2) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้ แต่

จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
(3) บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือ

จะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการ
ท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

ขอ้ 17. ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง ใหก้รรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรา ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งใหต้รงเป็น
สามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วน 1 ใน 3 
กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น ใหจ้บัสลากกนัวา่ผูใ้ดจะออก ส่วนปี
หลงัๆ ต่อไป ใหก้รรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง 

ขอ้ 18. นอกจากการพน้ต าแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการพน้จากต าแหน่งเม่ือ 
(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) ขาดคุณสมบติั หรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั 
(4) ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ลงมติใหอ้อก ตามขอ้ 21 
(5) ศาลมีค าสัง่ใหอ้อก 

ขอ้ 19. กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่ง ใหย้ืน่ใบลาออกต่อบริษทั การลาออกมีผลนบัแต่วนัท่ีใบลาออกไปถึงบริษทั 
ขอ้ 20. ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการวา่งลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซ่ึงมีคุณสมบติั

และไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั เขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราว
ถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลือนอ้ยกวา่สองเดือน บุคคลซ่ึงเขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าว จะอยูใ่นต าแหน่งกรรมการ
ไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการท่ีตนแทน 
มติของคณะกรรมการตามวรรคหน่ึงตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนกรรมการท่ียงัเหลืออยู ่

ขอ้ 21. ท่ีประชุมผูถื้อหุน้อาจลงมติใหก้รรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระไดด้ว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สาม
ในส่ีของจ านวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนหุน้ท่ีถือโดยผู ้
ถือหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
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ทะเบียนเลขท่ี 0107537000891 

THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED 
บริษทั ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

หมวดที ่6 
กำรประชุมผู้ถือหุ้น 

ขอ้ 32. คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้น เป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายในส่ีเดือนนบัแต่วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชี
ของบริษทั การประชุมผูถื้อหุน้คราวอ่ืนนอกจากท่ีกล่าวแลว้ ใหเ้รียกวา่การประชุมวสิามญั 

ขอ้ 33. ในการเรียกประชุมผูถื้อหุ้น ใหค้ณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือนดัประชุมระบุสถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระการประชุม และ
เร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุม พร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดัเจนวา่เป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเร่ืองทราบ เพื่ออนุมติั 
หรือเพื่อพิจารณา แลว้แต่กรณี รวมทั้ งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว และจดัส่งให้ผูถื้อหุ้นและนายทะเบียน
ทราบไม่นอ้ยกวา่เจ็ดวนัก่อนวนัประชุม และโฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพติ์ดต่อกนัสามวนัก่อนวนัประชุม
ไม่นอ้ยกวา่สามวนั 

ขอ้ 34. ในการประชุมผูถื้อหุ้น ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้น (ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ยกวา่ยี่สิบห้าคน หรือไม่นอ้ยกวา่
ก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุน้ทั้งหมด และตอ้งมีหุ้นนบัรวมกนัไม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสามของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด จึงจะ
เป็นองคป์ระชุม ทั้งน้ี หุน้ท่ีบริษทัเป็นเจา้ของหุน้เองนั้น ไม่นบัเป็นองคป์ระชุมในการประชุมผูถื้อหุน้ 

ขอ้ 35. มติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้นนั้น ในการลงคะแนนเสียงให้นับผูถื้อหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุ้นต่อหน่ึงเสียง และให้
ประกอบดว้ยคะแนนเสียงต่อไปน้ี 
(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนัให้

ประธานท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 
(2) ในกรณีดงัต่อไปน้ีให้ถือคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน 
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัแก่บุคคลอ่ืน 
(ข) การซ้ือ หรือรับโอนกิจการของบริษทัอ่ืนหรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทั 
(ค) การท า แกไ้ข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษทัทั้งหมด หรือบางส่วนท่ีส าคญั การมอบหมายให้

บุคคลอ่ืนเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั หรือการรวมกิจการกบับุคคลอ่ืน โดยมีวตัถุประสงคจ์ะแบ่งก าไรขาดทุนกนั 
ขอ้ 36. กิจการอนัท่ีประชุมสามญัประจ าปีพึงกระท ามีดงัน้ี 

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการ ถึงกิจการของบริษทัท่ีไดจ้ดัการไปในรอบปีท่ีผา่นมา 
(2) พิจารณาและอนุมติังบดุล 
(3) พิจารณาจดัสรรเงินก าไร 
(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
(5) แต่งตั้งผูส้อบบญัชี 
(6) กิจการอ่ืนๆ 
 

*************************************************************************************** 
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THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED 
บริษทั ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

ข้อปฏิบัตใินกำรเข้ำร่วมประชุม 

1. กำรลงทะเบียนเข้ำประชุม 
1.1 ผูถื้อหุ้น/ผูรั้บมอบฉันทะ สามารถลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมไดร้ะหวา่งเวลา 12.00 น. ถึงการประชุมเสร็จส้ิน ณ บริเวณส่วน

ลงทะเบียนหน้าห้องประชุม ชั้ น  2 อาคารเอนกประสงค์  สถานีโทรทัศน์กองทัพบก (ช่อง 5) ถนนพหลโยธิน 
กรุงเทพมหานคร 

1.2 กรณีรับมอบฉันทะ ตอ้งให้เจา้หน้าท่ีตรวจสอบความครบถว้นและถูกต้องของหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบ 
(รายละเอียดดูไดใ้นหนา้ 50) ก่อนการลงทะเบียน 

1.3 เม่ือลงทะเบียนเรียบร้อยแลว้ ผูถื้อหุน้/ผูรั้บมอบฉนัทะ จะไดรั้บคูปองเพื่อรับอาหารวา่งและอาหารกล่อง อยา่งละ 1 ชุด 

2. กำรออกเสียงและนบัคะแนน 

2.1 ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 35. ในการออกเสียงลงคะแนน ใหน้บัผูถื้อหุน้ทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้มีหน่ึงเสียง 

2.2 ในแต่ละวาระ จะนบัคะแนนเสียงเฉพาะผูถื้อหุน้ท่ีลงคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ย และ/หรืองดออกเสียงเท่านั้น โดยจะน าคะแนน
เสียงดงักล่าวหักออกจากจ านวนเสียงทั้งหมดท่ีเขา้ร่วมประชุม ส่วนท่ีเหลือจะถือวา่เป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ยในระเบียบ
วาระนั้นๆ  ทั้งน้ีก็เพ่ือใหก้ารประชุมด าเนินไปไดภ้ายในเวลาท่ีเหมาะสม  

2.3 ผูถื้อหุ้นท่านใดท่ีตอ้งการออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นดว้ย และ/หรืองดออกเสียง ให้ใชบ้ตัรลงคะแนนท่ีบริษทัจดัให้ในการ
ลงคะแนน โดยการท าเคร่ืองหมาย X ในช่อง ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ช่องใดช่องหน่ึงเท่านั้น และโปรดแสดงตวัยกมือ
เพื่อให้เจา้หน้าท่ีเก็บรวบรวมบตัรลงคะแนนตามวาระท่ีกล่าวถึงนั้น ยกเวน้สถาบันการเงินและกองทุนต่างๆ ท่ีท าหน้าท่ี
เป็นคสัโตเดียนไดจ้ดัส่งเอกสารมอบฉนัทะใหก้บักรรมการอิสระ และท าการออกเสียงลงคะแนนมาล่วงหนา้แลว้ 

2.4 ส าหรับกรณีท่ีถือเป็นบัตรเสีย หมายถึง กรณีท่ีแสดงเจตนาไม่ชดัเจนลงในบตัรลงคะแนน เช่น ลงคะแนนเสียงเกินหน่ึงช่อง 
หรือกรณีท่ีมีการขีดฆ่าในบัตรลงคะแนนโดยไม่ลงช่ือก ากบับริเวณท่ีขีดฆ่านั้น หรือกรณีท่ีมีการแยกการลงคะแนนเสียง 
(ยกเวน้ในกรณีคสัโตเดียน) 
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 รำยละเอยีดและประวตับุิคคลทีค่ณะกรรมกำรเหน็สมควรเสนอต่อทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพจิำรณำเลือกตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัท 

ช่ือ : นำยเชง นิรุตตินำนนท์ 
ต าแหน่ง : กรรมการบริหาร และประธานคณะกรรมการบริหาร  
สญัชาติ : ไทย 
อาย ุ : 77 ปี (เกิดวนัท่ี 3 มีนาคม 2485) 
การศึกษา : The second Middle School of Shantou, People’s Republic of China 
วนัเดือนปีท่ีเร่ิมเป็นกรรมการ : 8 เมษายน 2542 
จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ TU : 20 ปี 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว 
ระหวา่งกรรมการดว้ยกนั : ไม่มี 
จ านวนหุน้ท่ีถือ : 265,754,916 หุน้* คิดเป็นร้อยละ 5.57 ของทุนช าระแลว้ 
  กรรมการ 200,442,084 หุน้ คู่สมรส 65,312,832 หุน้ บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี- หุน้ 
ท่ีอยู ่ : 161/532 ถนนจรัญสนิทวงศ ์แขวงบางขนุศรี เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร 
ต าแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน :  ไม่มี 
ต าแหน่งงานอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน :  2530-ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั เอเซียนแปซิฟิคแคน จ ากดั 

2530-ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั ที.ซี. ยเูนียน อโกรเทค จ ากดั 
2532-ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั เอเชียน แปซิฟิค ไทยทูน่า จ ากดั 
2533-ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั ลคัก้ี ยเูน่ียน ฟู้ดส์ จ ากดั 
2535-ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั จะนะ อุตสาหกรรมประมง จ ากดั 
2516-ปัจจุบนั กรรมการบริหารและกรรมการผูจ้ดัการ  
                       บริษทั ไทยรวมสินพฒันาอุตสาหกรรม จ ากดั 
2553-ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บริษทั โอเรียลทลัยนิูค จ ากดั 
2554-ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บริษทั ไทยกลีเซอรีน จ ากดั 
2556-ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บริษทั ฟิล-ยเูน่ียน โฟรเซ่น ฟู้ดส์ จ ากดั (PHILIPPINES) 
2559-ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บริษทั ไท่หวา้น เซ่ิง อควาติค เทรดด้ิง (ไชน่า) จ ากดั 

(CHINA) 
2536-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ไวยไทย จ ากดั 
2539-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ไทยยเูน่ียน นอร์ทอเมริกา จ ากดั (USA) 
2540-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั นิวเซนจูร่ี พร้ินติ้ง แอนด ์แพคเกจจ้ิง จ ากดั 
2540-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ไทร-ยเูน่ียน ซีฟู้ดส์ จ ากดั (USA) 
2542-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ลคัก้ี ซูริมิ โปรดกัส์ จ ากดั 
2543-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จ ากดั 
2550-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ยูเ่ฉียงแคนฟู้ด จ ากดั (VIETNAM) 
2551-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ไทยพฒันาสแตนเลสสตีล จ ากดั 
2553-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ไทยยเูน่ียน ยโุรป (FRANCE) 
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ทะเบียนเลขท่ี 0107537000891 

THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED 
บริษทั ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

2553-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ยเูอสเพท็ นูทรีชัน่ จ ากดั (USA) 
2553-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ไทร-ยเูน่ียน โฟรเซ่น โปรดกัส์ จ ากดั (USA) 
2557-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั คิง ออสการ์ เอเอส จ ากดั (NORWAY) 
2544-ปัจจุบนั หุน้ส่วนผูจ้ดัการ หา้งหุน้ส่วนสามญันิติบุคคล ฮัน่ฮง การช่าง 

ต าแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบริษทั : ไม่มี 
หลกัสูตรการฝึกอบรมหรือสมัมนาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเป็นกรรมการบริษทั : ไม่มี 
จ านวนคร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการ ปี 2561 เท่ากบั 4 คร้ังจาก 5 คร้ัง (80.00%) 

ช่ือ : นำยศักดิ์ เกีย่วกำรค้ำ 
ต าแหน่ง :  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ อนุกรรมการบริหารความเส่ียง และอนุกรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทน 
สญัชาติ :  ไทย  
อาย ุ :  84 ปี (เกิดวนัท่ี 21 กมุภาพนัธ์ 2478) 
การศึกษา :  ปริญญาตรี (บญัชีบณัฑิต) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ปริญญาตรี (พาณิชยศาสตร์บณัฑิต) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
ปริญญาตรี (นิติศาสตร์บณัฑิต) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

วนัเดือนปีท่ีเร่ิมเป็นกรรมการ : 22 สิงหาคม 2543 
จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ TU : 18 ปี 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว 
ระหวา่งกรรมการดว้ยกนั : ไม่มี 
จ านวนหุน้ท่ีถือ : 50,000 หุน้* คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของทุนช าระแลว้ 
  กรรมการ 50,000 หุน้ คู่สมรส -ไม่มี- หุน้ บุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ -ไม่มี- หุน้ 
ท่ีอยู ่ : 69/29 หมู่ 1 ซอยติวานนท ์14 ถนนติวานนท ์ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมืองนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี 
ต าแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน  : 2559-ปัจจุบนั ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ บริษทั ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) 
ต าแหน่งงานอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน :   2528-ปัจจุบนั รองประธานกรรมการ มูลนิธิแพทยอ์าสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรม

ราชชนนี 
ต าแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบริษทั : ไม่มี 
หลกัสูตรการฝึกอบรมหรือสมัมนาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเป็นกรรมการบริษทั 

- ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 0156 ตั้งแตปี่ 2505 สภาวชิาชีพบญัชี 
- ใบอนุญาตทนายความตลอดชีพ ตั้งแต่ปี 2529 เลขท่ี 2913401 สภาทนายความ 
- The Role of the Chairman Program (RCP) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) คร้ังท่ี 4/2544 
- Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) คร้ังท่ี 13/2544 
- Director Certification Program (DCP) Refreasher สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) คร้ังท่ี 2/2549 
- Handling Conflicts of Interest สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) คร้ังท่ี 4/2551 
- Role of the Compensation Committee (RCC) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) คร้ังท่ี 9/2552 
- Executive Program มหาวทิยาลยัสแตนฟอร์ด ประเทศสิงคโปร์ 
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THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED 
บริษทั ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

- Senior Executive Program / สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
- How to Develop a Risk Management Plan (HRP) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) คร้ังท่ี 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 สภาวิชาชีพบญัชี 
- กรอบแนวทางระบบการควบคุมภายใน COSO 2556 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
- Audit Committee Financial Expert 22 พฤษภาคม 2557 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
- Corporate Governance in the Perspective of Investors – CG Forum 4 มิถุนายน 2557 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
- Management for CEO’s and Senior Executive สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
- Director Certification Program Update (DCPU) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) คร้ังท่ี 1/2557 
- Advance Audit Committee Program (AACP) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) คร้ังท่ี 20/2558 
- Thailand IFRS Conference 2016 สภาวชิาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ ์
- Driving Company Success with IT Governance (ITG) IT for Non-IT Director สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
- National Director Conference 2016: Enhancing Growth Through Governance in Family Controlled Business สมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

- Audit Committee Forum “New Auditor’s Report: What’s in it for you? สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
- เตรียมความพร้อมในการจดัท างบกระแสเงินสด / กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์
- A discussion on corporation’s preparedness for the cybersecurity threats in the digital transformation Era สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย (IOD) 

- National Director Conference 2017: Steering Governance in a changing world สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
(IOD) 

- The Audit Committee’s Role in Compliance and Ethical Culture Oversight สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
- Updated COSO Enterprise Risk Management: Integrating with Strategy and Performance / ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
- Dealing with Cyber Risk in the Boardroom / สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

จ านวนคร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการ ปี 2561 เท่ากบั 5 คร้ังจาก 5 คร้ัง (100.00%) 
จ านวนคร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2561 เท่ากบั 14 คร้ังจาก 14 คร้ัง (100%) 
จ านวนคร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง ปี 2561 เท่ากบั 4 คร้ังจาก 5 คร้ัง (80%) 
จ านวนคร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ปี 2561 เท่ากบั 2 คร้ังจาก 2 คร้ัง (100%) 

ช่ือ : นำยชำน ชู ชง 
ต าแหน่ง : กรรมการบริหาร 
สญัชาติ : จีน 
อาย ุ : 43 ปี (เกิดวนัท่ี 29 ตุลาคม 2518) 
การศึกษา : ปริญญาตรี สาขาการเงิน มหาวทิยาลยัโอเรกอน ประเทศสหรัฐอเมริกา 
  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยักรุงเทพ 
วนัเดือนปีท่ีเร่ิมเป็นกรรมการ : 30 เมษายน 2544 
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จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ TU : 18 ปี 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว 
ระหวา่งกรรมการดว้ยกนั : ไม่มี 
จ านวนหุน้ท่ีถือ : 12,295,272 หุน้* คิดเป็นร้อยละ 0.26 ของทุนช าระแลว้ 
  กรรมการ 12,295,272 หุน้ คู่สมรส -ไม่มี- หุน้ บุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ -ไม่มี- หุน้ 
ท่ีอยู ่ : 979/12 ชั้นเอม็ อาคารเอสเอม็ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 
ต าแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน  : ไม่มี 
ต าแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน  : 2545-ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จ ากดั 
 2557-ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บริษทั ไทยยเูน่ียน กราฟฟิกส์ จ ากดั 
 2558-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ไทยยเูน่ียน ซีฟู้ด จ ากดั 
 2560-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ทุนธนศิริ จ ากดั 
 2561-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ทุนธนศิริ (สงขลา) จ ากดั 
ต าแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบริษทั : ไม่มี 
หลกัสูตรการฝึกอบรมหรือสมัมนาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเป็นกรรมการบริษทั 
- Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) คร้ังท่ี 10/2545 
- TLCA Executive Development Program สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) รุ่นท่ี 1 ปี 2552 
จ านวนคร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการ ปี 2561 เท่ากบั 5 คร้ังจาก 5 คร้ัง (100.00%) 
จ านวนคร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง ปี 2561 เท่ากบั 5 คร้ังจาก 5 คร้ัง (100.00%) 

ประวตัิกรรมกำรเข้ำใหม่ทีเ่สนอช่ือในปี 2562 

ช่ือ : นำยโนริโอะ ไซกสุะ  
ต าแหน่ง : กรรมการ (ท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร) 
สญัชาติ : ญ่ีปุ่น 
อาย ุ : 57 ปี (เกิดวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2505) 
การศึกษา : School of Political Science and Economics, Waseda University, Tokyo, Japan 
วนัเดือนปีท่ีเร่ิมเป็นกรรมการ : เสนอพิจารณาเลือกตั้งกรรมการตอ่ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2562 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว 
ระหวา่งกรรมการดว้ยกนั : ไม่มี 
จ านวนหุน้ท่ีถือ : ไม่มี หุน้* คิดเป็นร้อยละ – ของทุนช าระแลว้ 
  กรรมการ -ไม่มี- หุน้ คู่สมรส -ไม่มี- หุน้ บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี- หุน้ 
ท่ีอยู ่ : บริษทั มิตซูบิชิ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 3-1 มารูโนอูชิ 2-โชเม่, ชิโยดา-ก,ุ โตเกียว 100-8086 ประเทศญ่ีปุ่น 
ต าแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน : ไม่มี 
ต าแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน  : 2560 - ปัจจุบนั Senior Vice President, Mitsubishi Corporation 

 President, Mitsubishi Company (Thailand), Ltd., Bangkok 
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ทะเบียนเลขท่ี 0107537000891 

THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED 
บริษทั ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

  2559-2560 Division COO, Living Essential Resources Div., Mitsubishi 
Corporation 

  2558-2559 General Manager for Strategy Planning, Global Strategy, Investment, 
Risk Management, Living Essential Resources Div., Mitsubishi 
Corporation 

  2557-2558 Deputy Division COO, Living Essential Resources Div., Mitsubishi 
Corporation 

ต าแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบริษทั : ไม่มี 
หลกัสูตรการฝึกอบรมหรือสมัมนาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเป็นกรรมการบริษทั : ไม่มี 

หมำยเหต:ุ  *จ านวนหุน้ TU ท่ีถือเป็นการถือหุน้ ณ 31 มกราคม 2562 และนบัรวมหุน้ของคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 

นิยำมและคุณสมบตัขิองกรรมกำรอสิระ 
กรรมกำรอสิระ หมายถึง บุคคลท่ีมีคุณสมบติัเก่ียวกบัความเป็นอิสระตามแนวทางเดียวกนักบัคุณสมบติัของกรรมการตรวจสอบตามประกาศ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง คุณสมบติัและขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและตอ้งสามารถดูแลผลประโยชน์
ของผูถื้อหุน้ทุกรายไดเ้ท่าเทียมกนั และไม่ใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ นอกจากนั้นยงัตอ้งสามารถเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการ
บริษทัโดยใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระได ้

กรรมการอิสระของบริษทัตอ้งมีคุณสมบติั ดงัต่อไปน้ี 
1) ถือหุน้ไม่เกิน 0.05% ของทุนจดทะเบียน ทั้งน้ีใหน้บัรวมหุน้ท่ีถือโดยผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ย 
2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ในบริษทั 
3) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการของบริษทั รวมทั้ งไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน และไม่ได้มีส่วน

เก่ียวขอ้งกบัการบริหารงาน พนักงาน ลูกจา้ง หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ า ของบริษทั บริษทัในเครือ บริษทัร่วม 
หรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 

4) ไม่เป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพ  
5) ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัส าคญัอนัอาจมีผลท าใหไ้ม่สามารถท าหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเป็นอิสระ   
6) ไม่ไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษทั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้

เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั 
7) ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทั 
ทั้งน้ี นิยามกรรมการอิสระดงักล่าว เป็นไปตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั และมีความเขม้งวดกวา่ขอ้ก าหนด

คุณสมบติัของกรรมการอิสระของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในส่วนของอตัราการ
ถือครองหุน้ของบริษทั 

วธีิกำรสรรหำกรรมกำร 
บริษัทด าเนินการสรรหากรรมการ โดยคณะอนุกรรมการสรรหาพิจารณาบุคคลซ่ึงมีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลกัษณะ

ตอ้งห้ามตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดัเขา้เป็นกรรมการ เฉพาะในกรณีท่ีมีกรรมการพน้ต าแหน่งตามวาระ หรือดว้ยสาเหตุอ่ืน
ในระหวา่งปีเท่านั้น ซ่ึงตอ้งเสนอต่อท่ีประชุม  ผูถื้อหุน้เพ่ือเลือกตั้งกรรมการใหม่อีกคร้ัง และบุคคลซ่ึงเขา้เป็นกรรมการดงักล่าวจะอยูใ่น
ต าแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการท่ีตนแทนเท่านั้น แต่เม่ือมีการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจาก
ต าแหน่ง 1 ใน 3 ตามวาระนั้น ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้งกรรมการใหม่ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการดงัต่อไปน้ี 
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ทะเบียนเลขท่ี 0107537000891 

THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED 
บริษทั ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อเสียงหน่ึง 
1. ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ั้งหมด ตามขอ้ 1 เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้แต่จะ

แบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
2. บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือ

จะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น 
ทั้งน้ี ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระไดด้ว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่

สามในส่ีของจ านวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนหุ้นท่ีถือโดยผูถื้อ
หุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  โดยกรรมการและผู ้บริหารของบริษัททั้ งหมดต้องมีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่ง
พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 และตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. เร่ืองหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการขอ
อนุญาตเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ และการอนุญาต ฉบบัลงวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2535 

ในส่วนของกรรมการอิสระ บริษทัจะเลือกผูท้รงคุณวฒิุและมิไดเ้ป็นลูกจา้งหรือพนกังานท่ีไดรั้บเงินเดือนจากบริษัทหรือบริษทั
ในเครือ ไม่ไดมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการบริหารงานประจ า และมีอิสระจากกลุ่มผูถื้อหุ้นรายใหญ่ โดยถือหุ้นในบริษทัไม่เกิน 0.05% ของ
จ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด และสามารถดูแลผลประโยชน์ของกลุ่มผูถื้อหุ้นรายยอ่ยได ้ซ่ึงจะเสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมการ
เป็นผูพ้จิารณาลงมติในการแต่งตั้ง และน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

รำยละเอยีดกำรเข้ำร่วมประชุมของคณะกรรมกำรในปีทีผ่่ำนมำ 

หน่วย: คร้ัง  
 การประชุมคณะกรรมการ 

รายช่ือคณะกรรมการบริษทั มาประชุม 
จ านวนคร้ัง/จ านวนทั้งหมด 

รับทราบก่อนการประชุมทาง 
ส่ืออิเลค็โทรนิกส์ 

1. นายไกรสร จนัศิริ 3/5 2/5 

2. นายเชง  นิรุตตินานนท ์ 4/5 1/5 

3. นายชวน    ตั้งจนัสิริ 5/5 - 

4. นายธีรพงศ ์ จนัศิริ 5/5 - 

5. นายฤทธิรงค ์  บุญมีโชติ 5/5 - 

6. นายคิโยทากะ   คิคูชิ - 5/5 

7. นายราวนิเดอร์  สิงห์ เกรเวล ซาบจิตต ์เอส 5/5 - 

8. นายชาน ชู  ชง 5/5 - 

9. นายศกัด์ิ  เก่ียวการคา้ * 5/5 - 

10. ดร.ธรรมนูญ  อานนัโทไทย * 5/5 - 

11. นายกีรติ อสัสกลุ * 4/5 1/5 

12. นายนาถ ล่ิวเจริญ * 5/5 - 

* กรรมการอิสระ 
หมายเหตุ : นายคิโยทากะ คิคูชิ และนายราวนิเดอร์ สิงห์ เกรเวล ซาบจิตต ์เอส เป็นกรรมการท่ีมิไดมี้ถ่ินพ านกัในประเทศไทย 
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THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED 
บริษทั ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

รำยละเอยีดประกอบวำระที ่7 กำรพจิำรณำแต่งตั้งผู้สอบบญัชี 
ข้อมูลทัว่ไป – บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ำกดั 

เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105541040328 
ประเภทนิติบุคคล : บริษทัจ ากดั 
วนัท่ีจดทะเบียน : 30 มิถุนายน 2541 
สถานท่ีตั้ง : 179/74-80 อาคารบางกอกซิต้ีทาวเวอร์ ชั้น 15 ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 
  โทรศพัท ์02-3441000 โทรสาร 02-2865050 
วตัถุประสงคห์ลกั : ใหบ้ริการทางดา้นตรวจสอบบญัชี ใหบ้ริการท่ีปรึกษา ฯลฯ 
* บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด กรรมการของบริษัท และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท  ไม่มคีวามสัมพันธ์หรือ
มส่ีวนได้เสียกับบริษทั/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเกี่ยวข้องกับบคุคลดังกล่าว แต่อย่างใด จึงมคีวามเป็นอิสระในการ

เข้าสอบบัญชี* 

ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี (เฉพาะบริษทั) 
 2558 2559 2560 2561 2562 

อตัราค่าสอบบญัชีส าหรับงบการเงินประจ าปี (บาท) 1,526,000.00 1,575,000.00 1,653,750.00 1,837,475.00 1,874,225.00 
อตัราเพ่ิมเม่ือเทียบกบัปีก่อน  7.01% 3.21% 5.00% 11.11% 2.00% 
อตัราค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส            845,000.00 875,000.00 918,750.00 1,029,000.00 1,049,580.00 
อตัราเพ่ิมเม่ือเทียบกบัปีก่อน  10.46% 3.55% 5.00% 12.00% 2.00% 
อตัราค่าตรวจสอบกรณีพิเศษตามประกาศท่ี ป 4/2544 80,000.00 85,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 
อตัราเพ่ิมเม่ือเทียบกบัปีก่อน  -- 6.25% 5.88% -- -- 

รายละเอียดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทัและบริษทัยอ่ย ส าหรับปี 2561 เฉพาะในประเทศไทย 
1. ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (Audit Fee) 

บริษทัและบริษทัยอ่ยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบญัชี ใหแ้ก่ ส านกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสงักดั บุคคลหรือกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกบัผูส้อบบญัชีและส านกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสงักดั ในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมา รวม 13 บริษทั มีจ านวนเงิน
ทั้งส้ิน 15,813,281 บาท 

2.  ค่าบริการอ่ืน (Non-Audit Fee) 
บริษทัและบริษทัยอ่ยจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอ่ืน ซ่ึงไดแ้ก่  
- ค่าใชจ่้ายในการด าเนินการสอบบญัชี ใหแ้ก่ส านกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสงักดั บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ผูส้อบบญัชีและส านกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสงักดั ในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมา มีจ านวนเงินรวม -ไม่มี- บาท 
- ค่าตรวจสอบกรณีพิเศษตามประกาศท่ี ป 4/2544 ของส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ใหแ้ก่ส านกังานสอบ
บญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสงักดั บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูส้อบบญัชีและส านกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสงักดั ใน
รอบปีบญัชีท่ีผา่นมา รวม 7 บริษทั มีจ านวนเงินทั้งส้ิน 1,080,000 บาท 
- ค่าบริการตรวจสอบเพ่ือวตัถุประสงคเ์ฉพาะและค่าปรึกษาดา้นภาษี มีจ านวนทั้งส้ิน 8,461,442 บาท 
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รายละเอียดจ านวนปีท่ีผูส้อบบญัชีไดล้งนามในงบการเงินของบริษทั 
ปี 2549 - 2551 สอบบญัชีโดยนายโสภณ เพ่ิมศิริวลัลภ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3182 จาก บจ. ส านกังาน อีวาย 
ปี 2552 - 2553 สอบบญัชีโดยนางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3516 จาก บจ. ส านกังาน อีวาย 
ปี 2554 - 2557 สอบบญัชีโดยนายโสภณ เพ่ิมศิริวลัลภ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3182 จาก บจ. ส านกังาน อีวาย 
ปี 2558 สอบบญัชีโดยนางสาวรสพร เดชอาคม ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5659 จาก บจ. ส านกังาน อีวาย 
ปี 2559 - 2560 สอบบญัชีโดยนายสมชาย  จิณโณวาท ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3271 จาก บจ. ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ

บีเอเอส 
ปี 2561 สอบบญัชีโดยนายพงทว ีรัตนะโกเศศ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7795 จาก บจ. ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ

บีเอเอส 
ทั้งน้ี ตลอดระยะเวลาดงักล่าวผูส้อบบญัชีรับอนุญาตตามรายช่ือขา้งตน้ไม่มีความสัมพนัธ์หรือมีส่วนไดเ้สียกบับริษทั/บริษทั

ยอ่ย/ผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว แต่อยา่งใด 

กำรเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม 
ผูส้อบบญัชีจากบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั ไดแ้ก่  

1) นายพงทว ีรัตนะโกเศศ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7795 หรือ  
2) นายชาญชยั ชยัประสิทธ์ิ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3760 หรือ  
3) นางสาวอมรรัตน์ เพ่ิมพนูวฒันาสุข  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4599  

เป็นผูส้อบบญัชีส าหรับปี 2562 ของบริษทัยอ่ย และบริษทัร่วมของบริษทัทุกแห่งทั้งในประเทศและนอกประเทศ 
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รำยละเอยีดประกอบวำระที ่8 กำรเพิม่วงเงนิกำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้ 

รำยงำนกำรประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2558 (คดัย่อเฉพำะวำระทีเ่กีย่วข้อง) 
วำระที ่9 พจิำรณำและอนุมตักิำรเพิม่วงเงนิกำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้ของบริษัทและหรือบริษัทย่อย และเพิม่อ ำนำจด ำเนินกำรในกำร

กระท ำกำรแทนบริษัทให้แก่กรรมกำรผู้มอี ำนำจ 
สืบเน่ืองจากมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2557 วาระท่ี 8 ไดพ้ิจารณาและอนุมติัการเพ่ิมวงเงินการออกและเสนอขายหุน้

กูข้องบริษทัและ/หรือบริษทัยอ่ย และเพ่ิมอ านาจด าเนินการในการกระท าการแทนบริษทัใหแ้ก่กรรมการผูมี้อ  านาจ อนัเน่ืองมาจากการ
เสนอขายหุน้กูภ้ายในวงเงินไม่เกิน 25,000 ลา้นบาท หรือ เงินสกลุอ่ืนในวงเงินเทียบเท่านั้น ณ ปัจจุบนั ทางบริษทัไดมี้การออกหุน้กูแ้ลว้
จ านวน 16,200 ลา้นบาท โดยจ าแนกรายละเอียดไดด้งัน้ี 

# 2/2554 1,950 4.70% 27 ก.ค. 54 27 ก.ค. 59 
# 3/2554 1,500 5.02% 27 ก.ค. 54 27 ก.ค. 64 
# 1/2557 2,500 3.58% 6 ก.พ. 57 6 ก.พ. 60 
# 2/2557 3,150 4.21% 6 ก.พ. 57 6 ก.พ. 62 
# 3/2557 1,550 4.69% 6 ก.พ. 57 6 ก.พ. 64 
# 4/2557 1,050 5.18% 6 ก.พ. 57 6 ก.พ. 67 
# 5/2557 1,000 4.21% 9 ต.ค. 57 9 ต.ค. 64 
# 6/2557 3,500 4.58% 9 ต.ค. 57 9 ต.ค. 67 

แต่เน่ืองจากบริษทัและ/หรือบริษทัยอ่ยยงัคงมีการขยายตวัอยา่งต่อเน่ืองจากธุรกิจปัจจุบนั รวมถึงมีโอกาสจากการเขา้ซ้ือกิจการ
เพ่ือขยายตลาดไปยงัตลาดโลกต่อไป ท าให้ทางบริษทัและ/หรือบริษทัยอ่ยมีความจ าเป็นในการใชว้งเงินการออกหุ้นกูม้ากข้ึนเพ่ือความ
คล่องตวัในการบริหารทางการเงินของบริษทัและ/หรือบริษทัยอ่ยต่อไป ดงันั้น จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและอนุมติัเพ่ิมวงเงินการออก
และเสนอขายหุน้กูข้องบริษทัและ/หรือบริษทัยอ่ยจากปัจจุบนัภายในวงเงินจ านวนไม่เกิน 25,000 ลา้นบาท เป็น ภายในวงเงินจ านวนไม่
เกิน 40,000 ลา้นบาท หรือ เงินสกุลอ่ืนในวงเงินเทียบเท่า โดยเสนอขายแก่ผูล้งทุนทัว่ไป และ/หรือผูล้งทุนสถาบนัทั้งในประเทศและ/
หรือต่างประเทศ ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยจะออกและเสนอขายเป็นชุดเดียวหรือหลายชุด และ
จะออกและเสนอขายในคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได ้ 

วตัถุประสงคข์องการออกและเสนอขายหุ้นกูเ้พ่ือช่วยในการบริหารความเส่ียงทางการเงินและควบคุมตน้ทุนเงินกูใ้นสภาวะท่ี
อตัราดอกเบ้ียก าลงัสูงข้ึน ตลอดจนสามารถรองรับการใชเ้งินในระยะยาวเพื่อสนบัสนุนการขยายตวัในอนาคต และขอให้ท่ีประชุมควร
อนุมติัการมอบอ านาจให้ นายธีรพงศ์ จนัศิริ ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร และนายยอร์ก ไอรัล ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารดา้นการเงิน เป็น
ผูรั้บมอบอ านาจ และมีอ านาจด าเนินการแทนบริษทัดงัต่อไปน้ี 

(1) ก าหนด เปล่ียนแปลง แกไ้ข ยกเลิก ลดหรือเพ่ิม และไถ่ถอน ชนิด ประเภท รายละเอียดของหุน้กูท่ี้ออก ซ่ึงรวมถึง (แต่ไม่
จ ากดัเฉพาะ) ขอ้ก าหนดวา่ดว้ยสิทธิและหนา้ท่ีของผูอ้อกหุน้กูแ้ละผูถื้อหุน้กู ้ จ านวนหุน้กู ้ อตัราดอกเบ้ีย ระยะเวลาจองซ้ือ หลกัประกนั
หรือการค ้าประกนั ค ารับรองและค ารับประกนั เง่ือนไขทางการเงิน ค าจ ากดัความ วธีิการเสนอขายและการจดัสรรหุน้กู ้  

 (2) ก าหนดใหผู้ถื้อหุน้กูมี้สิทธิหรือไม่มีสิทธิขอให้บริษทัไถ่ถอนหุ้นกูก่้อนครบก าหนด (Put Option) และ/หรือ บริษทัฯ อาจมี
หรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุน้กูก่้อนครบก าหนด (Call Option)  
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 (3) การแต่งตั้งผูจ้ดัจ าหน่ายหุน้กูห้รือผูจ้ดัการจดัจ าหน่ายและรับประกนัการจ าหน่ายหุน้กู ้นายทะเบียนหุน้กู ้และ/หรือ ผูแ้ทนผู ้
ถือหุน้กู ้(ถา้มี) รวมถึง การน าหุน้กูด้งักล่าวไปจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยก์บัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย สมาคมตลาดตราสารหน้ี
ไทย หรือ ตลาดรองแห่งใดๆ  

(4) เจรจาต่อรอง จดัท า ตกลง ลงนาม และส่งมอบซ่ึงสญัญาและเอกสารใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้กูด้งักล่าว 
และ 

(5) การเขา้ท าธุรกรรมอนุพนัธท์างการเงิน และ/หรือ สญัญาใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือวตัถุประสงคใ์นการป้องกนัความเส่ียงของ
บริษทัท่ีเกิดจากการออกหุน้กูแ้ละการเสนอขายหุน้กู ้ รวมถึงและไม่จ ากดัเพียงการเปล่ียนแปลงแกไ้ข ต่ออายสุญัญา ลดอายสุญัญา หรือ 
ยกเลิกสญัญาอนุพนัธ์ทางการเงิน และ/หรือ สญัญาใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งดงักล่าว  

(6) ด าเนินการอ่ืนใดท่ีผูไ้ดรั้บมอบอ านาจดงักล่าวขา้งตน้พิจารณาแลว้เห็นวา่มีความจ าเป็นและเก่ียวเน่ืองกบัการออกและเสนอ
ขายหุน้กูด้งักล่าว 

ทั้งน้ี ในกรณีท่ีนายธีรพงศ ์จนัศิริ และนายยอร์ก ไอรัลไดใ้ชอ้  านาจด าเนินการตามท่ีไดรั้บมอบหมาย ดงัปรากฎในขอ้ (1) ถึงขอ้ 
(6) ขา้งตน้แลว้ ใหก้รรมการสองท่าน สามารถร่วมกนัลงนาม พร้อมประทบัตราบริษทั เพ่ือลงนามเอกสาร หรือ สญัญา หรือ เอกสารอ่ืน
ใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการขา้งตน้ตามขอ้ (1) ถึง (6) เพ่ือใหก้ารด าเนินการต่างๆ ลุล่วงตามวตัถุประสงคข์า้งตน้ 

ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามดงัน้ี 
คุณวรีะ ไชยมโนวงศ ์ สอบถามวา่ บริษทัไดมี้เปรียบเทียบหรือไม่ส าหรับการออกหุน้กูใ้นสกลุเงินบาทหรือเงินต่างประเทศ ซ่ึง

สกลุต่างประเทศน่าจะมีอตัราดอกเบ้ียท่ีถูกกวา่ และยงัเหมาะสมตอ่การลงทุนในประเทศนั้นๆ  
คุณธีรพงศ ์ จนัศิริ ช้ีแจงใหผู้ถื้อหุน้มัน่ใจไดว้า่ บริษทัมีการเนน้เร่ืองการบริหารจดัการทางการเงินและมีการเปรียบเทียบตน้ทุน

ทางการท่ีเหมาะสมอยูแ่ลว้ ดงันั้นการตดัสินใจออกหุน้กูใ้นสกลุเงินใดก็หมายถึงเป็นทางเลือกท่ีดีท่ีสุดแลว้  
จากนั้นประธานฯ ขอใหท่ี้ประชุมลงมติอนุมติัการเพ่ิมวงเงินการออกและเสนอขายหุน้กูข้องบริษทัและ/บริษทัยอ่ย และเพ่ิม

อ านาจด าเนินการในการกระท าการแทนบริษทัใหแ้ก่กรรมการผูมี้อ  านาจ 
ส าหรับวาระน้ี ตอ้งใชค้ะแนนเสียงเกินกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 
ท่ีประชุมผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัการเพ่ิมวงเงินการออกและเสนอขายหุน้กูข้องบริษทัและ/บริษทัยอ่ย และเพ่ิมอ านาจด าเนินการใร

การกระท าการแทนบริษทัใหแ้ก่กรรมการผูมี้อ  านาจ ดว้ยคะแนนเสียงเกินกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

เห็นดว้ย 3,224,240,364 เสียง ร้อยละ 99.2634 

ไม่เห็นดว้ย 23,920,426 เสียง ร้อยละ 0.7364 

งดออกเสียง 8,000 เสียง ร้อยละ 0.0002 

รวม 3,248,168,790 เสียง ร้อยละ 100.0000 
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ทะเบียนเลขท่ี 0107537000891 

THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED 
บริษทั ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

กรอบเง่ือนไขและข้อก ำหนดในเบ้ืองต้นของหุ้นกู้ทีบ่ริษัทและหรือบริษัทย่อยจะออกเสนอขำย 

กรอบเง่ือนไขและขอ้ก าหนดในเบ้ืองตน้ของหุน้กูท่ี้บริษทัฯ และ/หรือ บริษทัยอ่ย จะออกและเสนอขาย ดงัน้ี 

ประเภทหุน้กู ้ หุ้นกูไ้ม่วา่ประเภทใดๆ ซ่ึงรวมถึง (แต่ไม่จ ากดัเฉพาะ) หุ้นกูด้อ้ยสิทธิ หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ 
หุ้นกูมี้ประกนัหรือไม่มีประกนั  หุ้นกูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝง หุ้นกูท่ี้ครบก าหนดไถ่ถอนเม่ือมี
การเลิกบริษทั (perpetual) หุ้นกูท่ี้มีลกัษณะคลา้ยทุน หุ้นกูแ้ปลงสภาพ และหุ้นกูป้ระเภท
อ่ืนใด (รวมเรียกวา่ “หุ้นกู้”) 

วตัถุประสงคใ์นการออกและเสนอขาย
หุน้กู ้

สนบัสนุนการขยายตวัของกิจการ ขยายก าลงัการผลิต ลงทุนและ/หรือพฒันาโครงการท่ีมี
อยูแ่ลว้หรือ/หรือโครงการใหม่ เขา้ซ้ือกิจการเพ่ือขยายตลาดและการลงทุน ช าระเงินกูย้ืม
จากสถาบนัการเงิน ช าระหน้ีเพ่ือการรีไฟแนนซ์ เป็นเงินทุนหมุนเวียน ปรับปรุงกิจการ 
และ/หรือ เพื่อการด าเนินกิจการอ่ืนๆ ของบริษทัฯ โดยทัว่ไป และ/หรือ เพ่ือน าเงินไปให้
บริษทัในเครือกูเ้พื่อใชใ้นกิจการต่างๆ และ/หรือ เพื่อเป็นการบริหารจดัการดา้นการเงิน
หรืออตัราส่วนทางการเงินของบริษทัฯ  และ/หรือ บริษทัยอ่ย 

การเสนอขาย เสนอขายในประเทศไทย และ/หรือ ในต่างประเทศ โดยเสนอขายต่อประชาชนเป็นการ
ทัว่ไป ผูล้งทุนสถาบนั และ/หรือ ผูล้งทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผูล้งทุนในวงจ ากดั โดยจะ
ออกและเสนอขายหุ้นกูท้ั้ งหมดในคราวเดียวหรือแบ่งเป็นหลายคราว และแบ่งเป็นหุ้นกู้
ออกเป็นหลายรุ่นก็ได ้เสนอขายรายคร้ังหรือในลกัษณะโครงการ และเสนอขายควบกบั
หรือพร้อมกบัหลกัทรัพยอ่ื์นก็ได ้

วงเงิน ไม่เกิน 50,000 ลา้นบาท (หรือเงินสกุลอ่ืนในจ านวนเทียบเท่า) ในลกัษณะหมุนเวียน 
(revolving basis) กล่าวคือ บริษทัฯ และ/หรือ บริษทัยอ่ย สามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้
ได้ภายในวงเงินดังกล่าว โดยมีจ านวนวงเงินต้นของหุ้นกู้คงคา้งทั้ งหมดท่ีออกภายใต้
วงเงินดงักล่าว ณ ขณะใดขณะหน่ึง รวมกนัทั้งส้ินไม่เกิน 50,000 ลา้นบาท (หรือเงินสกุล
อ่ืนในจ านวนเทียบเท่า)  

สิทธิในการไถ่ถอนก่อนก าหนด บริษทั และ/หรือ บริษทัยอ่ย (แลว้แต่กรณี) และ/หรือ ผูถื้อหุ้นกู ้อาจมีหรือไม่มีสิทธิไถ่
ถอนหุ้นกูก่้อนครบก าหนดก็ได ้ทั้งน้ี เป็นไปตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขของหุ้นกูท่ี้จะ
ออกแต่ละคราว 

เง่ือนไขและขอ้ก าหนดอ่ืน ๆ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และ ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารดา้นการเงินกลุ่มบริษทั เป็นผูมี้
อ านาจร่วมกันในการก าหนดรายละเอียดและเง่ือนไขต่างๆ เพ่ิมเติมเก่ียวกับหุ้นกู ้(เช่น 
สกลุเงิน อตัราดอกเบ้ีย ระยะเวลาไถ่ถอน ราคาเสนอขาย จ านวนหุ้นกูท่ี้จะเสนอขายในแต่
ละคร้ัง อายหุุ้นกูห้รือโครงการ เป็นตน้) เง่ือนไขและวิธีการการเสนอขายหุ้นกู ้และเร่ือง
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการดังกล่าว ซ่ึงรวมถึง (แต่ไม่จ ากัดเฉพาะ) รายละเอียดเก่ียวกับ
หลกัประกนัของหุน้กู ้ผูค้  ้าประกนั หรือ credit enhancers ประเภทอ่ืนใด (ถา้มี) 
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THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED 
บริษทั ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

โดยมีรายละเอียดการเสนอขออนุมติั ดงัต่อไปน้ี  
(1) อนุมติัการเพ่ิมวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกูข้องบริษทัฯ และ/หรือ บริษทัยอ่ย จากเดิม ภายในวงเงินจ านวนไม่เกิน 40,000 ลา้น
บาท (หรือเงินสกุลอ่ืนในจ านวนเทียบเท่า) เป็น ภายในวงเงินจ านวนไม่เกิน 50,000 ลา้นบาท (หรือเงินสกุลอ่ืนในจ านวนเทียบเท่า) ใน
ลกัษณะหมุนเวยีน โดยมีจ านวนวงเงินตน้ของหุ้นกูค้งคา้งทั้งหมดท่ีออกภายใตว้งเงินดงักล่าว ณ ขณะใดขณะหน่ึง รวมกนัทั้งส้ินไม่เกิน 
50,000 ลา้นบาท (หรือเงินสกลุอ่ืนในจ านวนเทียบเท่า) 
(2) อนุมติัให้ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารดา้นการเงินกลุ่มบริษทั เป็นผูมี้อ านาจร่วมกนัในการด าเนินการ
ต่างๆ เก่ียวกบัการออกและเสนอขายหุน้กู ้ตามท่ีประธานฯ เสนอไปในขา้งตน้ ซ่ึงรวมถึง (แต่ไม่จ ากดัเฉพาะ) การด าเนินการดงัต่อไปน้ี 

(2.1) การก าหนด เปล่ียนแปลง แกไ้ข ยกเลิก ลดหรือเพ่ิม และไถ่ถอน ชนิด ประเภท รายละเอียดของหุ้นกูท่ี้จะออกและเสนอขาย 
ซ่ึงรวมถึง (แต่ไม่จ ากดัเฉพะ) ขอ้ก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าท่ีของผูอ้อกหุ้นกูแ้ละผูถื้อหุ้นกู ้จ านวนหุ้นกู้ อตัราดอกเบ้ีย 
ระยะเวลาจองซ้ือ การก าหนดระยะเวลาการเสนอขายหุ้นกู้ หลกัประกันหรือการค ้ าประกัน ค ารับรองและค ารับประกัน 
เง่ือนไขทางการเงิน ค าจ ากดัความ วธีิการเสนอขายและการจดัสรรหุน้กู ้ 

(2.2) การก าหนดรายละเอียดและเง่ือนไขต่าง ๆ เก่ียวกบัแผนการระดมทุนโดยการออกหุน้กูข้องบริษทัฯ และ/หรือ บริษทัยอ่ย และ
เร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีจ  าเป็นหรือเก่ียวขอ้งกบัการดงักล่าว เช่น การแต่งตั้ง และ/หรือ ถอนถอนท่ีปรึกษาทางการเงิน ผูจ้ดัการการจดั
จ าหน่ายและรับประกนัการจ าหน่ายหุ้นกู ้สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ นายทะเบียนหุ้นกู ้ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้(หรือทรัสตี) 
ตวัแทนช าระเงิน และท่ีปรึกษากฎหมาย รวมถึงการน าหุ้นกูด้งักล่าวไปจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยก์บัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย ตลาดรองแห่งใด ๆ หรือตลาดหลกัทรัพยใ์นต่างประเทศ รวมถึงหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งตามความจ าเป็นและสมควร 

(2.3) การเขา้ท าและเป็นคู่สัญญาเพ่ือให้สถาบนัการเงินในไทยหรือต่างประเทศ เขา้เป็นผูค้  ้ าประกนัหน้ีหุ้นกู้ หรือการให้ credit 
enhancement ประเภทอ่ืนๆ ตามรายละเอียดและเง่ือนไขท่ีเห็นสมควรเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ  และ/หรือ บริษัทย่อย 
(แลว้แต่กรณี) 

(2.4) การเขา้ท าธุรกรรมอนุพนัธ์ทางการเงิน และ/หรือ สัญญาใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือวตัถุประสงคใ์นการป้องกนัความเส่ียงของบริษทั
ท่ีเกิดจากการออกหุ้นกูแ้ละการเสนอขายหุ้นกู ้รวมถึงและไม่จ ากดัเพียงการเปล่ียนแปลงแกไ้ข ต่ออายสุัญญา ลดอายสุัญญา 
หรือ ยกเลิกสญัญาอนุพนัธ์ทางการเงิน และ/หรือ สญัญาใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งดงักล่าว 

(2.5) การเจรจา ตกลง เขา้ท า ลงนาม รับรอง ส่งมอบ และแกไ้ขเพ่ิมเติม สัญญา ขอ้ตกลง และ/หรือ เอกสารต่างๆ ทั้งหมดทั้งปวงท่ี
เก่ียวขอ้งกบัหรือจ าเป็นส าหรับการใด ๆ ดงักล่าวขา้งตน้ 

(2.6) ด าเนินการอ่ืนใดอนัท่ีเก่ียวขอ้งหรือจ าเป็นเพื่อใหบ้รรลุวตัถปุระสงคด์งักล่าวจนเสร็จการ ทั้งน้ี ตามท่ีผูรั้บมอบอ านาจพจิารณา
แลว้และเห็นวา่จ าเป็นและสมควร 

  (3) ในกรณีท่ีประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร และ ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารดา้นการเงินกลุ่มบริษทั ไดร่้วมกนัใชอ้ านาจด าเนินการตามท่ี
ไดรั้บมอบหมาย ดงัปรากฎในขอ้ 2.1) ถึงขอ้ 2.6) ขา้งตน้แลว้ กรรมการผูมี้อ  านาจลงนามของบริษทัฯ หรือของบริษทัยอ่ยท่ีออกหุ้น
กู ้(แลว้แต่กรณี) หรือบุคคลผูไ้ดรั้บมอบอ านาจจากกรรมการดงักล่าว สามารถลงนาม เพื่อลงนามเอกสาร หรือ สัญญา หรือ เอกสาร
อ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกและการเสนอขายหุน้กูต้ามขอ้ 2.1) ถึง 2.6) เพื่อใหก้ารด าเนินการต่างๆ ลุล่วงตามวตัถุประสงคข์า้งตน้ 
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รำยละเอยีดประกอบวำระที ่9 พจิำรณำอนุมตักิำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมญัทีอ่อกใหม่ของบริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมลิล์ จ ำกดั ให้แก่
กรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนของบริษัทและบริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมลิล์ จ ำกดั 

1. วตัถุประสงค์และควำมจ ำเป็น 
ตามท่ีบริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จ ากดั (TFM) มีแผนท่ีจะออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของTFM ต่อประชาชนทัว่ไปเป็น
คร้ังแรก (IPO) และเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ตลาดหลกัทรัพยฯ์) และTFM มีความประสงคท่ี์จะออก
และเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานให้แก่ (ก) กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ของบริษทัเพื่อ
ตอบแทนกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน ในการช่วยเหลือ ร่วมสร้าง พฒันาและให้ค  าปรึกษาแก่ TFM ตั้งแต่ช่วงเร่ิมตน้ในการ
ด าเนินธุรกิจจนถึง และ (ข) กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ของ TFM เพื่อเป็นการจูงใจใหบุ้คลากรของ TFM มีความตั้งใจในการ
ท างาน รักษาบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถให้อยูร่่วมท างานกบั TFM ในระยะยาว และให้พนกังานเกิดความรู้สึกมีส่วนร่วมใน
การเป็นเจา้ของ TFM และร่วมสร้าง TFM ใหเ้จริญเติบโตอยา่งมีประสิทธิภาพและยัง่ยนื 
โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของ TFM ให้แก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัและ  TFM จะตอ้งไดรั้บ
อนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ทั้งของบริษทั และ TFM ภายใตข้อ้ก าหนดและเง่ือนไขของประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 
32/2551 เร่ือง การเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนกังาน (และท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม) (“ประกำศกำรเสนอขำย
หลกัทรัพย์ทีอ่อกใหม่ต่อกรรมกำรหรือพนักงำน”) (ท่ีน ามาบงัคบัใชโ้ดยอนุโลมในกรณีการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนของ 
TFM ใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทั) และการเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน
ของบริษทั และ TFM ข้ึนอยูก่บัผลส าเร็จของการ IPO และน าหุน้สามญัเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ของ TFM 

2. รำยละเอียดเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ของบริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จ ำกัด ให้แก่กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนของบริษัท 
และบริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมลิล์ จ ำกดั 
ประเภทหลกัทรัพย์ : หุ้นสามญัเพ่ิมทุนของTFM ท่ีออกและเสนอขายให้แก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษทั 

และ TFM 
จ ำนวนหุ้นทีอ่อกและ
เสนอขำย  

: TFM ประสงค์ท่ีจะเสนอขายหุ้นสามัญท่ีออกใหม่ให้แก่ กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของ
บริษัท เป็นจ านวนไม่เกิน 2,500,000 หุ้น และ กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของ TFM เป็น
จ านวนไม่เกิน 2,500,000 หุ้น รวมกนัเป็นจ านวนไม่เกิน 5,000,000 หุน้ (ภายใตส้มมติฐานวา่มีการ
เปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้ TFM เป็น 2.0 บาทต่อหุน้) และรวมกนัคิดเป็นอตัราส่วนไม่เกิน
ร้อยละ 1.0 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของ TFM ภายหลงัการออกและเสนอขายหุ้น
สามญัท่ีออกใหม่ตามแผน TFM IPO  
หุน้สามญัออกใหม่ท่ีเหลือจากการเสนอขายใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทั และ 
TFM จะน ามาเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทัว่ไป 

รำคำเสนอขำยต่อหุ้น : ราคาเดียวกบัราคาเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนต่อประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรก (IPO) ภายใตแ้ผน 
TFM IPO  
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3. รำยช่ือกรรมกำรของบริษัทและบริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จ ำกัด ที่ได้รับจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ของบริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีด
มลิล์ จ ำกดั และจ ำนวนหลกัทรัพย์ทีก่รรมกำรแต่ละลำยได้รับจดัสรร  

รำยช่ือ บริษัท/ต ำแหน่ง 
จ ำนวนหุ้นสำมญั 

เพิม่ทุนของ TFM ทีไ่ด้รับ
กำรจดัสรร (หุ้น) 

ร้อยละของจ ำนวน 
หุ้นสำมญัทีเ่สนอขำยภำยใต้
โครงกำรออกใหม่ TFM 

1. นายไกรสร จนัศิริ บริษทั / ประธานกรรมการ 100,000 2.0 
2. นายเชง นิรุตตินานนท ์ บริษทั / ประธานคณะกรรมการบริหาร 100,000 2.0 
3. นายธีรพงศ ์จนัศิริ บริษทั / ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 100,000 2.0 
4. นายชวน ตั้งจนัสิริ บริษทั / กรรมการ 100,000 2.0 
5. นายฤทธิรงค ์บุญมีโชติ บริษทั / กรรมการ 100,000 2.0 
6. นายชู ชง ชาน บริษทั / กรรมการ 100,000 2.0 
7. นายราวนิเดอร์ สิงห์ เกรวาล 

ซาบจิตต ์เอส 
บริษทั / กรรมการ 100,000 2.0 

8. นายคิโยทากะ คิคูชิ บริษทั / กรรมการ 100,000 2.0 
9. นายศกัด์ิ เก่ียวการคา้ บริษทั / ประธานกรรมการอิสระ 100,000 2.0 
10. ดร. ธรรมนูญ อานนัโทไทย บริษทั / กรรมการอิสระ 100,000 2.0 
11. นายกีรติ อสัสกลุ บริษทั / กรรมการอิสระ 100,000 2.0 
12. นายนาถ ล่ิวเจริญ บริษทั / กรรมการอิสระ 100,000 2.0 
13. นายชาน ฮอนกิต TFM / กรรมการ 100,000 2.0 
14. นายบรรลือศกัร โสรัจจกิจ TFM / กรรมการ 100,000 2.0 
15. นางรัชดาภรณ์ ราชเทวนิทร์ TFM / ประธานกรรมการอิสระ 100,000 2.0 
16. ดร. สมชยั ไทยสงวนวรกลุ TFM / กรรมการอิสระ 100,000 2.0 
17. นางมรกต กุลธรรมโยธิน TFM / กรรมการอิสระ 100,000 2.0 

4. รำยช่ือผู้บริหำรหรือพนักงำนของบริษัท และบริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จ ำกัด ที่จะได้รับจัดสรรหลักทรัพย์มำกกว่ำร้อยละ 5 ของ
จ ำนวนหลักทรัพย์ทั้งหมดที่เสนอขำยภำยใต้โครงกำรออกใหม่ของบริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จ ำกัด และจ ำนวนหลักทรัพย์ที่
พนกังำนแต่ละลำยได้รับจดัสรร 
- ไม่มี - 

5. ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก ำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นของบริษัท (Control Dilution) และผลกระทบด้ำนรำคำตลำดของหุ้น
ของบริษัท (Price Dilution) 
5.1 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นของTFM (Control Dilution) 
ในการเสนอขายหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ของ TFM ภายใตโ้ครงการ ESOP ในคร้ังน้ี จ านวนหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ของ TFM ท่ีจะออก
และเสนอขายภายใตโ้ครงการ ESOP ให้แก่ กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษทัเป็นจ านวนไม่เกิน 2,500,000 หุ้น และ 
กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของ TFM เป็นจ านวนไม่เกิน 2,500,000 หุ้น รวมกนัเป็นจ านวนไม่เกิน 5,000,000  หุน้ มูลค่าท่ีตรา
ไว ้2.0 บาทต่อหุ้น คิดเป็นสดัส่วนไม่เกินร้อยละ 1.0 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของ TFM ภายหลงัการออกและเสนอ
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ขายหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ ภายใตแ้ผน IPO ดงักล่าวขา้งตน้ ดงันั้น จะท าให้เกิดผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไรหรือสิทธิออกเสียงของผู ้
ถือหุน้ของ TFM ลดลงไม่เกินร้อยละ 1.0 ของส่วนแบ่งก าไรหรือสิทธิออกเสียงของผูถื้อหุน้ของ TFM 
5.2 ผลกระทบด้านราคาตลาดของหุ้นของ TFM (Price Dilution) 
เน่ืองจากหุ้นของ TFM ยงัไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จึงยงัไม่มีราคาตลาดของหุ้นของ TFMและไม่
สามารถค านวณผลกระทบต่อราคาตลาดของหุน้ของบริษทัได ้โดยผลกระทบต่อการลดลงของราคาต่อหุ้นจะเกิดข้ึนเม่ือวนัท่ีมีการ
เสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีออกใหม่ของ TFM อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากระยะเวลาและราคาเสนอขายหุน้สามญัท่ีออกใหม่ของ TFM 
ตามโครงการ ESOP เป็นระยะเวลาและราคาเดียวกนักบัการเสนอขายหุน้สามญัท่ีออกใหม่ต่อประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรก ดงันั้นจะ
ไม่เกิดผลกระทบดา้นราคาตลาดของหุน้ของบริษทัจากการเสนอขายหุน้สามญัท่ีออกใหม่ของ TFM ตามโครงการ ESOP 

6. หลกัเกณฑ์ เง่ือนไขและวธีิกำรในกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ของบริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมลิล์ จ ำกดัให้แก่กรรมกำร ผู้บริหำร 
และพนักงำนของบริษัท และ TFM 
บริษทัจะเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของTFM ท่ีออกและเสนอขายให้แก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษทั และ TFM
ภายหลงัจากท่ี TFM ไดรั้บการอนุญาตให้เสนอขายหลกัทรัพยต์่อประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรกจากส านักงานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ทั้งน้ี กรรมการผูจ้ดัการของบริษทั และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารของ TFM มีอ านาจในการพิจารณา 
ตดัสินใจ ให้ความเห็นชอบ หรือก าหนดรายละเอียดใดๆ ในการด าเนินการท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ ในส่วนท่ีเก่ียวกบัการจดัสรรหุ้นสามญั
เพ่ิมทุนของ TFM เพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทั และ TFM การมอบอ านาจดงักล่าวจะตอ้งไม่ขดั
ต่อประกาศการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนกังาน 
นอกเหนือจากท่ีระบุไวใ้นขอ้  3 และขอ้  4 ขา้งตน้ การออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั ใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และ
พนักงานของบริษทั และ TFM จะไม่มีการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่บุคคลทัว่ไปเฉพาะกลุ่มรายใดเกินกว่าร้อยละ  5 ของ
จ านวนหุน้ทั้งหมดท่ีเสนอขายใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทั และ TFM 

7. คุณสมบัติของกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนของบริษัทและ TFM ที่มีสิทธิได้รับกำรจดัสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทุนของบริษัท ไทยยู
เนี่ยน ฟีดมลิล์ จ ำกดั 
(1) ผูมี้สิทธิไดรั้บการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของ TFM ตอ้งเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร และหรือพนกังานของบริษทั หรือของ TFM 

ก่อนหรือขณะท่ีแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละหนงัสือช้ีชวนในการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุน
ของ TFM ต่อประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรกมีผลใชบ้งัคบั 

(2) การจดัสรรจ านวนหุน้ใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และหรือพนกังานของบริษทั หรือของ TFM อาจมีความแตกต่างในแตล่ะบุคคล 
ทั้งน้ี ข้ึนอยู่กบัต าแหน่ง หน้าท่ี ประสบการณ์ท างาน อายงุาน ความสามารถและผลการท างาน รวมไปถึงการมีส่วนร่วมใน
บริษทั และหรือ TFM 

8. สิทธิของผู้ถือหุ้นในกำรคัดค้ำนกำรซ้ือหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ของบริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จ ำกัดให้แก่ กรรมกำร ผู้บริหำร และ
พนักงำนของบริษัท และ บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมลิล์ จ ำกดั 
การเสนอขายหุน้สามญัท่ีออกใหม่ของ TFM ใหแ้ก่ กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัและ TFM นั้น บริษทัตอ้งปฏิบติัให้
เป็นไปตามประกาศ การเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนกังาน โดยบริษทัตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงสามในส่ี (3/4) 
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง นอกจากน้ี ในการอนุมติัการเสนอขายหุ้นสามญัท่ีออกใหม่
ของ TFM ให้แก่ กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทั และ TFM ตอ้งไม่มีผูถื้อหุ้นซ่ึงถือหุน้รวมกนัเกินกวา่ร้อยละสิบ (10) 
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ออกเสียงคดัคา้นการเสนอขายหุน้สามญัท่ีออกใหม่ของ TFM 
ใหแ้ก่ กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทั และ TFM ในคร้ังน้ี  


