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ข้ อบังคับบริษัท
(เฉพำะส่ วนทีเ่ กีย่ วข้ องกับกำรประชุมผู้ถือหุ้น)
หมวดที่ 5
คณะกรรมกำร
ให้มีคณะกรรมการของบริ ษทั ไม่นอ้ ยกว่า 5 คน และกรรมการไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยูใ่ น
ราชอาณาจักร
ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ เลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
(1) ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึ่งหุน้ ต่อเสี ยงหนึ่ง
(2) ผูถ้ ือหุน้ แต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสี ยงที่มีอยูท่ ้ งั หมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรื อหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ แต่
จะแบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ผใู ้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสี ยงสู งสุดตามลาดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อ
จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณี ที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสี ยงเท่ากันเกินจานวนกรรมการ
ที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผเู ้ ป็ นประธานเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี้ขาด
ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตาแหน่ง 1 ใน 3 เป็ นอัตรา ถ้าจานวนกรรมการที่จะแบ่งให้ตรงเป็ น
สามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3
กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งในปี แรก และปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษทั นั้น ให้จบั สลากกันว่าผูใ้ ดจะออก ส่วนปี
หลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยูใ่ นตาแหน่งนานที่สุดนั้นเป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ง
นอกจากการพ้นตาแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัติ หรื อมีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจากัด
(4) ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ลงมติให้ออก ตามข้อ 21
(5) ศาลมีคาสัง่ ให้ออก
กรรมการคนใดจะลาออกจากตาแหน่ง ให้ยนื่ ใบลาออกต่อบริ ษทั การลาออกมีผลนับแต่วนั ที่ใบลาออกไปถึงบริ ษทั
ในกรณี ที่ตาแหน่ งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่ งมีคุณสมบัติ
และไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจากัด เข้าเป็ นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราว
ถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็ นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยูใ่ นตาแหน่งกรรมการ
ได้เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการที่ตนแทน
มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ งต้องประกอบด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจานวนกรรมการที่ยงั เหลืออยู่
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสาม
ในสี่ ของจานวนผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง และมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ งของจานวนหุน้ ที่ถือโดยผู ้
ถือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
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หมวดที่ 6
กำรประชุมผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุ ้น เป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายในสี่ เดื อนนับแต่วนั สิ้ นสุ ดของรอบปี บัญชี
ของบริ ษทั การประชุมผูถ้ ือหุน้ คราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญ
ในการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ ้น ให้คณะกรรมการจัดทาเป็ นหนังสื อนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และ
เรื่ องที่ จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดั เจนว่าเป็ นเรื่ องที่ จะเสนอเรื่ องทราบ เพื่ออนุมตั ิ
หรื อเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็ นของคณะกรรมการในเรื่ องดังกล่าว และจัดส่ งให้ผูถ้ ือหุ ้นและนายทะเบี ยน
ทราบไม่นอ้ ยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และโฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสื อพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุม
ไม่นอ้ ยกว่าสามวัน
ในการประชุมผูถ้ ือหุ ้น ต้องมีผถู ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่นอ้ ยกว่ายี่สิบห้าคน หรื อไม่นอ้ ยกว่า
กึ่งหนึ่งของจานวนผูถ้ ือหุน้ ทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสามของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้ท้ งั หมด จึงจะ
เป็ นองค์ประชุม ทั้งนี้ หุน้ ที่บริ ษทั เป็ นเจ้าของหุน้ เองนั้น ไม่นบั เป็ นองค์ประชุมในการประชุมผูถ้ ือหุน้
มติของที่ ประชุมผูถ้ ือหุ ้นนั้น ในการลงคะแนนเสี ยงให้นับผูถ้ ื อหุ ้นทุกคนมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึ่ งหุ ้นต่อหนึ่ งเสี ยง และให้
ประกอบด้วยคะแนนเสี ยงต่อไปนี้
(1) ในกรณี ปกติ ให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้น ซึ่ งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสี ยงเท่ากันให้
ประธานที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกเสี ยงหนึ่งเป็ นเสี ยงชี้ขาด
(2) ในกรณี ดงั ต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน
(ก) การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษทั ทั้งหมดหรื อบางส่วนที่สาคัญแก่บุคคลอื่น
(ข) การซื้อ หรื อรับโอนกิจการของบริ ษทั อื่นหรื อบริ ษทั เอกชนมาเป็ นของบริ ษทั
(ค) การทา แก้ไข หรื อเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริ ษทั ทั้งหมด หรื อบางส่ วนที่สาคัญ การมอบหมายให้
บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริ ษทั หรื อการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
กิจการอันที่ประชุมสามัญประจาปี พึงกระทามีดงั นี้
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการ ถึงกิจการของบริ ษทั ที่ได้จดั การไปในรอบปี ที่ผา่ นมา
(2) พิจารณาและอนุมตั ิงบดุล
(3) พิจารณาจัดสรรเงินกาไร
(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
(5) แต่งตั้งผูส้ อบบัญชี
(6) กิจการอื่นๆ
***************************************************************************************
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ข้ อปฏิบัตใิ นกำรเข้ ำร่ วมประชุม
1. กำรลงทะเบียนเข้ ำประชุม
1.1 ผูถ้ ือหุ ้น/ผูร้ ับมอบฉันทะ สามารถลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุมได้ระหว่างเวลา 12.00 น. ถึงการประชุมเสร็ จสิ้น ณ บริ เวณส่วน
ลงทะเบี ย นหน้ า ห้ อ งประชุ ม ชั้ น 2 อาคารเอนกประสงค์ สถานี โทรทั ศ น์ ก องทั พ บก (ช่ อ ง 5) ถนนพหลโยธิ น
กรุ งเทพมหานคร
1.2 กรณี รับ มอบฉันทะ ต้องให้เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของหนังสื อมอบฉันทะและเอกสารประกอบ
(รายละเอียดดูได้ในหน้า 50) ก่อนการลงทะเบียน
1.3 เมื่อลงทะเบียนเรี ยบร้อยแล้ว ผูถ้ ือหุน้ /ผูร้ ับมอบฉันทะ จะได้รับคูปองเพื่อรับอาหารว่างและอาหารกล่อง อย่างละ 1 ชุด
2. กำรออกเสียงและนับคะแนน
2.1 ตามข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 35. ในการออกเสี ยงลงคะแนน ให้นบั ผูถ้ ือหุน้ ทุกคนมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึ่งหุน้ มีหนึ่งเสี ยง
2.2 ในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสี ยงเฉพาะผูถ้ ือหุน้ ที่ลงคะแนนเสี ยงไม่เห็นด้วย และ/หรื องดออกเสี ยงเท่านั้น โดยจะนาคะแนน
เสี ยงดังกล่าวหักออกจากจานวนเสี ยงทั้งหมดที่ เข้าร่ วมประชุม ส่ วนที่เหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสี ยงที่ เห็ นด้วยในระเบียบ
วาระนั้นๆ ทั้งนี้ก็เพื่อให้การประชุมดาเนินไปได้ภายในเวลาที่เหมาะสม
2.3 ผูถ้ ือหุ ้นท่านใดที่ตอ้ งการออกเสี ยงลงคะแนนไม่เห็ นด้วย และ/หรื องดออกเสี ยง ให้ใช้บตั รลงคะแนนที่บริ ษทั จัดให้ในการ
ลงคะแนน โดยการทาเครื่ องหมาย X ในช่อง ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง ช่องใดช่องหนึ่งเท่านั้น และโปรดแสดงตัวยกมือ
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ เก็บรวบรวมบัตรลงคะแนนตามวาระที่ ก ล่าวถึ งนั้น ยกเว้นสถาบันการเงิ นและกองทุ นต่างๆ ที่ ทาหน้าที่
เป็ นคัสโตเดียนได้จดั ส่งเอกสารมอบฉันทะให้กบั กรรมการอิสระ และทาการออกเสี ยงลงคะแนนมาล่วงหน้าแล้ว
2.4 สาหรับกรณี ที่ถือเป็ นบัตรเสีย หมายถึง กรณี ที่แสดงเจตนาไม่ชดั เจนลงในบัตรลงคะแนน เช่น ลงคะแนนเสี ยงเกินหนึ่ งช่อง
หรื อกรณี ที่มีการขีดฆ่ าในบัตรลงคะแนนโดยไม่ลงชื่ อกากับบริ เวณที่ ขีดฆ่านั้น หรื อกรณี ที่มีการแยกการลงคะแนนเสี ยง
(ยกเว้นในกรณี คสั โตเดียน)
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รำยละเอียดและประวัตบิ ุคคลทีค่ ณะกรรมกำรเห็นสมควรเสนอต่อทีป่ ระชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำเลือกตั้งให้ ดำรงตำแหน่ งกรรมกำรบริษัท

ชื่ อ

: นำยเชง นิรุตตินำนนท์

ตาแหน่ง
สัญชาติ
อายุ
การศึกษา
วันเดือนปี ที่เริ่ มเป็ นกรรมการ
จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ TU
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการด้วยกัน
จานวนหุน้ ที่ถือ

:
:
:
:
:
:

กรรมการบริ หาร และประธานคณะกรรมการบริ หาร
ไทย
77 ปี (เกิดวันที่ 3 มีนาคม 2485)
The second Middle School of Shantou, People’s Republic of China
8 เมษายน 2542
20 ปี

: ไม่มี
: 265,754,916 หุน้ * คิดเป็ นร้อยละ 5.57 ของทุนชาระแล้ว
กรรมการ 200,442,084 หุน้ คู่สมรส 65,312,832 หุน้ บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี- หุน้
ที่อยู่
: 161/532 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุ งเทพมหานคร
ตาแหน่งในกิจการอื่นที่เป็ นบริ ษทั จดทะเบียน : ไม่มี
ตาแหน่งงานอื่นที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน
: 2530-ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริ ษทั เอเซียนแปซิฟิคแคน จากัด
2530-ปั จจุบนั ประธานกรรมการ บริ ษทั ที.ซี. ยูเนียน อโกรเทค จากัด
2532-ปั จจุบนั ประธานกรรมการ บริ ษทั เอเชียน แปซิฟิค ไทยทูน่า จากัด
2533-ปั จจุบนั ประธานกรรมการ บริ ษทั ลัคกี้ ยูเนี่ยน ฟู้ดส์ จากัด
2535-ปั จจุบนั ประธานกรรมการ บริ ษทั จะนะ อุตสาหกรรมประมง จากัด
2516-ปั จจุบนั กรรมการบริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั ไทยรวมสิ นพัฒนาอุตสาหกรรม จากัด
2553-ปั จจุบนั กรรมการบริ หาร บริ ษทั โอเรี ยลทัลยูนิค จากัด
2554-ปั จจุบนั กรรมการบริ หาร บริ ษทั ไทยกลีเซอรี น จากัด
2556-ปั จจุบนั กรรมการบริ หาร บริ ษทั ฟิ ล-ยูเนี่ยน โฟรเซ่น ฟู้ดส์ จากัด (PHILIPPINES)
2559-ปั จจุบนั กรรมการบริ หาร บริ ษทั ไท่หว้าน เซิ่ง อควาติค เทรดดิ้ง (ไชน่า) จากัด
(CHINA)
2536-ปั จจุบนั กรรมการ บริ ษทั ไวยไทย จากัด
2539-ปั จจุบนั กรรมการ บริ ษทั ไทยยูเนี่ยน นอร์ทอเมริ กา จากัด (USA)
2540-ปั จจุบนั กรรมการ บริ ษทั นิวเซนจูรี่ พริ้ นติ้ง แอนด์ แพคเกจจิ้ง จากัด
2540-ปั จจุบนั กรรมการ บริ ษทั ไทร-ยูเนี่ยน ซีฟ้ดู ส์ จากัด (USA)
2542-ปั จจุบนั กรรมการ บริ ษทั ลัคกี้ ซูริมิ โปรดักส์ จากัด
2543-ปั จจุบนั กรรมการ บริ ษทั ไทยยูเนี่ยน ฟี ดมิลล์ จากัด
2550-ปั จจุบนั กรรมการ บริ ษทั ยูเ่ ฉี ยงแคนฟู้ด จากัด (VIETNAM)
2551-ปั จจุบนั กรรมการ บริ ษทั ไทยพัฒนาสแตนเลสสตีล จากัด
2553-ปั จจุบนั กรรมการ บริ ษทั ไทยยูเนี่ยน ยุโรป (FRANCE)
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2553-ปั จจุบนั กรรมการ บริ ษทั ยูเอสเพ็ท นูทรี ชนั่ จากัด (USA)
2553-ปั จจุบนั กรรมการ บริ ษทั ไทร-ยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จากัด (USA)
2557-ปั จจุบนั กรรมการ บริ ษทั คิง ออสการ์ เอเอส จากัด (NORWAY)
2544-ปั จจุบนั หุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ ห้างหุน้ ส่วนสามัญนิติบุคคล ฮัน่ ฮง การช่าง
ตาแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริ ษทั : ไม่มี
หลักสูตรการฝึ กอบรมหรื อสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็ นกรรมการบริ ษทั : ไม่มี
จานวนครั้งที่เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการ ปี 2561 เท่ากับ 4 ครั้งจาก 5 ครั้ง (80.00%)

ชื่ อ

: นำยศักดิ์ เกีย่ วกำรค้ำ

ตาแหน่ง

: กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ อนุกรรมการบริ หารความเสี่ ยง และอนุกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
สัญชาติ
: ไทย
อายุ
: 84 ปี (เกิดวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2478)
การศึกษา
: ปริ ญญาตรี (บัญชีบณ
ั ฑิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริ ญญาตรี (พาณิ ชยศาสตร์บณ
ั ฑิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริ ญญาตรี (นิติศาสตร์บณ
ั ฑิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วันเดือนปี ที่เริ่ มเป็ นกรรมการ : 22 สิ งหาคม 2543
จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ TU : 18 ปี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการด้วยกัน
: ไม่มี
จานวนหุน้ ที่ถือ
: 50,000 หุน้ * คิดเป็ นร้อยละ 0.00 ของทุนชาระแล้ว
กรรมการ 50,000 หุน้ คูส่ มรส -ไม่มี- หุน้ บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี- หุน้
ที่อยู่
: 69/29 หมู่ 1 ซอยติวานนท์ 14 ถนนติวานนท์ ตาบลตลาดขวัญ อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ตาแหน่งในกิจการอื่นที่เป็ นบริ ษทั จดทะเบียน : 2559-ปั จจุบนั ที่ปรึ กษาคณะกรรมการ บริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน)
ตาแหน่งงานอื่นที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน
: 2528-ปั จจุบนั รองประธานกรรมการ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรี นคริ นทราบรม
ราชชนนี
ตาแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริ ษทั : ไม่มี
หลักสูตรการฝึ กอบรมหรื อสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็ นกรรมการบริ ษทั
- ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 0156 ตั้งแต่ปี 2505 สภาวิชาชีพบัญชี
- ใบอนุญาตทนายความตลอดชีพ ตั้งแต่ปี 2529 เลขที่ 2913401 สภาทนายความ
- The Role of the Chairman Program (RCP) สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) ครั้งที่ 4/2544
- Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) ครั้งที่ 13/2544
- Director Certification Program (DCP) Refreasher สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) ครั้งที่ 2/2549
- Handling Conflicts of Interest สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) ครั้งที่ 4/2551
- Role of the Compensation Committee (RCC) สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) ครั้งที่ 9/2552
- Executive Program มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ประเทศสิ งคโปร์
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- Senior Executive Program / สถาบันบัณฑิตบริ หารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- How to Develop a Risk Management Plan (HRP) สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (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
- กรอบแนวทางระบบการควบคุมภายใน 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 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
- Director Certification Program Update (DCPU) สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) ครั้งที่ 1/2557
- Advance Audit Committee Program (AACP) สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) ครั้งที่ 20/2558
- Thailand IFRS Conference 2016 สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
- Driving Company Success with IT Governance (ITG) IT for Non-IT Director สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
- National Director Conference 2016: Enhancing Growth Through Governance in Family Controlled Business สมาคมส่งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
- Audit Committee Forum “New Auditor’s Report: What’s in it for you? สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
- เตรี ยมความพร้อมในการจัดทางบกระแสเงินสด / กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์
- A discussion on corporation’s preparedness for the cybersecurity threats in the digital transformation Era สมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
- National Director Conference 2017: Steering Governance in a changing world สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
(IOD)
- The Audit Committee’s Role in Compliance and Ethical Culture Oversight สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
- Updated COSO Enterprise Risk Management: Integrating with Strategy and Performance / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- Dealing with Cyber Risk in the Boardroom / สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
จานวนครั้งที่เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการ ปี 2561 เท่ากับ 5 ครั้งจาก 5 ครั้ง (100.00%)
จานวนครั้งที่เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2561 เท่ากับ 14 ครั้งจาก 14 ครั้ง (100%)
จานวนครั้งที่เข้าร่ วมประชุมคณะอนุกรรมการบริ หารความเสี่ ยง ปี 2561 เท่ากับ 4 ครั้งจาก 5 ครั้ง (80%)
จานวนครั้งที่เข้าร่ วมประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ปี 2561 เท่ากับ 2 ครั้งจาก 2 ครั้ง (100%)

ชื่ อ

: นำยชำน ชู ชง

ตาแหน่ง
สัญชาติ
อายุ
การศึกษา

:
:
:
:

กรรมการบริ หาร
จีน
43 ปี (เกิดวันที่ 29 ตุลาคม 2518)
ปริ ญญาตรี สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยโอเรกอน ประเทศสหรัฐอเมริ กา
ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
วันเดือนปี ที่เริ่ มเป็ นกรรมการ : 30 เมษายน 2544
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จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ TU : 18 ปี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการด้วยกัน
: ไม่มี
จานวนหุน้ ที่ถือ
: 12,295,272 หุน้ * คิดเป็ นร้อยละ 0.26 ของทุนชาระแล้ว
กรรมการ 12,295,272 หุน้ คู่สมรส -ไม่มี- หุน้ บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี- หุน้
ที่อยู่
: 979/12 ชั้นเอ็ม อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุ งเทพมหานคร
ตาแหน่งในกิจการอื่นที่เป็ นบริ ษทั จดทะเบียน : ไม่มี
ตาแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน : 2545-ปั จจุบนั กรรมการบริ หาร บริ ษทั ไทยยูเนี่ยน ฟี ดมิลล์ จากัด
2557-ปั จจุบนั กรรมการบริ หาร บริ ษทั ไทยยูเนี่ยน กราฟฟิ กส์ จากัด
2558-ปั จจุบนั กรรมการ บริ ษทั ไทยยูเนี่ยน ซีฟ้ดู จากัด
2560-ปั จจุบนั กรรมการ บริ ษทั ทุนธนศิริ จากัด
2561-ปั จจุบนั กรรมการ บริ ษทั ทุนธนศิริ (สงขลา) จากัด
ตาแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริ ษทั : ไม่มี
หลักสูตรการฝึ กอบรมหรื อสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็ นกรรมการบริ ษทั
- Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) ครั้งที่ 10/2545
- TLCA Executive Development Program สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) รุ่ นที่ 1 ปี 2552
จานวนครั้งที่เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการ ปี 2561 เท่ากับ 5 ครั้งจาก 5 ครั้ง (100.00%)
จานวนครั้งที่เข้าร่ วมประชุมคณะอนุกรรมการบริ หารความเสี่ ยง ปี 2561 เท่ากับ 5 ครั้งจาก 5 ครั้ง (100.00%)

ประวัติกรรมกำรเข้ ำใหม่ ทเี่ สนอชื่ อในปี 2562
ชื่ อ

: นำยโนริโอะ ไซกุสะ

ตาแหน่ง
สัญชาติ
อายุ
การศึกษา
วันเดือนปี ที่เริ่ มเป็ นกรรมการ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการด้วยกัน
จานวนหุน้ ที่ถือ

:
:
:
:
:

กรรมการ (ที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร)
ญี่ปุ่น
57 ปี (เกิดวันที่ 1 กรกฎาคม 2505)
School of Political Science and Economics, Waseda University, Tokyo, Japan
เสนอพิจารณาเลือกตั้งกรรมการต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562

: ไม่มี
: ไม่มี หุน้ * คิดเป็ นร้อยละ – ของทุนชาระแล้ว
กรรมการ -ไม่มี- หุน้ คู่สมรส -ไม่มี- หุน้ บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี- หุน้
ที่อยู่
: บริ ษทั มิตซูบิชิ คอร์ปอเรชัน่ จากัด 3-1 มารู โนอูชิ 2-โชเม่, ชิโยดา-กุ, โตเกียว 100-8086 ประเทศญี่ปนุ่
ตาแหน่งในกิจการอื่นที่เป็ นบริ ษทั จดทะเบียน : ไม่มี
ตาแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน : 2560 - ปัจจุบนั Senior Vice President, Mitsubishi Corporation
President, Mitsubishi Company (Thailand), Ltd., Bangkok
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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
ตาแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริ ษทั : ไม่มี
หลักสูตรการฝึ กอบรมหรื อสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็ นกรรมการบริ ษทั : ไม่มี
หมำยเหตุ: *จานวนหุน้ TU ที่ถือเป็ นการถือหุน้ ณ 31 มกราคม 2562 และนับรวมหุน้ ของคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
นิยำมและคุณสมบัตขิ องกรรมกำรอิสระ
กรรมกำรอิสระ หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็ นอิสระตามแนวทางเดียวกันกับคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบตามประกาศ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง คุณสมบัติและขอบเขตการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและต้องสามารถดูแลผลประโยชน์
ของผูถ้ ือหุน้ ทุกรายได้เท่าเทียมกัน และไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนั้นยังต้องสามารถเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการ
บริ ษทั โดยให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระได้
กรรมการอิสระของบริ ษทั ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1) ถือหุน้ ไม่เกิน 0.05% ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ให้นบั รวมหุน้ ที่ถือโดยผูท้ ี่เกี่ยวข้องด้วย
2) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ในบริ ษทั
3) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการของบริ ษทั รวมทั้งไม่ เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่ มีส่ วนร่ วมบริ ห ารงาน และไม่ได้มี ส่วน
เกี่ ยวข้องกับการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรื อที่ ปรึ กษาที่ ได้รับเงินเดื อนประจา ของบริ ษทั บริ ษทั ในเครื อ บริ ษทั ร่ วม
หรื อบริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง
4) ไม่เป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพ
5) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญอันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถทาหน้าที่ได้อย่างเป็ นอิสระ
6) ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็ นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริ ษทั ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่
เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั
7) ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษทั
ทั้งนี้ นิ ยามกรรมการอิสระดังกล่าว เป็ นไปตามนโยบายการกากับดูแลกิ จการที่ ดีของบริ ษทั และมีความเข้มงวดกว่าข้อกาหนด
คุณสมบัติของกรรมการอิสระของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในส่ วนของอัตราการ
ถือครองหุน้ ของบริ ษทั
วิธีกำรสรรหำกรรมกำร
บริ ษ ัท ดาเนิ น การสรรหากรรมการ โดยคณะอนุ กรรมการสรรหาพิ จารณาบุ ค คลซึ่ งมี คุณ สมบัติเหมาะสมและไม่มี ลกั ษณะ
ต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจากัดเข้าเป็ นกรรมการ เฉพาะในกรณี ที่มีกรรมการพ้นตาแหน่งตามวาระ หรื อด้วยสาเหตุอื่น
ในระหว่างปี เท่านั้น ซึ่งต้องเสนอต่อที่ประชุม ผูถ้ ือหุน้ เพื่อเลือกตั้งกรรมการใหม่อีกครั้ง และบุคคลซึ่งเข้าเป็ นกรรมการดังกล่าวจะอยูใ่ น
ตาแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการที่ตนแทนเท่านั้น แต่เมื่อมีการประชุ มสามัญประจาปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจาก
ตาแหน่ง 1 ใน 3 ตามวาระนั้น ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เลือกตั้งกรรมการใหม่ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
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ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึ่งหุน้ ต่อเสี ยงหนึ่ง
1. ผูถ้ ือหุน้ แต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสี ยงที่มีอยูท่ ้ งั หมด ตามข้อ 1 เลือกตั้งบุคคลเดียวหรื อหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ แต่จะ
แบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ผใู ้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
2. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสี ยงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อ
จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
ทั้งนี้ ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า
สามในสี่ ของจานวนผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ งของจานวนหุ ้นที่ ถือโดยผูถ้ ือ
หุ ้ น ที่ ม าประชุ ม และมี สิ ท ธิ อ อกเสี ย ง โดยกรรมการและผู ้บ ริ ห ารของบริ ษ ัท ทั้ งหมดต้อ งมี คุ ณ สมบัติ ค รบตามมาตรา 68 แห่ ง
พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ.2535 และตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่ องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอ
อนุญาตเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ และการอนุญาต ฉบับลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2535
ในส่ วนของกรรมการอิสระ บริ ษทั จะเลือกผูท้ รงคุณวุฒิและมิได้เป็ นลูกจ้างหรื อพนักงานที่ได้รับเงินเดือนจากบริ ษ ัทหรื อบริ ษทั
ในเครื อ ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริ หารงานประจา และมีอิสระจากกลุ่มผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ โดยถือหุ ้นในบริ ษทั ไม่เกิ น 0.05% ของ
จานวนหุ ้นที่ มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมด และสามารถดูแลผลประโยชน์ของกลุ่มผูถ้ ือหุ ้นรายย่อยได้ ซึ่ งจะเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการ
เป็ นผูพ้ จิ ารณาลงมติในการแต่งตั้ง และนาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
รำยละเอียดกำรเข้ ำร่ วมประชุมของคณะกรรมกำรในปี ทีผ่ ่ำนมำ
หน่วย: ครั้ง
รายชื่อคณะกรรมการบริ ษทั

การประชุมคณะกรรมการ
มาประชุม
รับทราบก่อนการประชุมทาง
จานวนครั้ง/จานวนทั้งหมด
สื่ ออิเล็คโทรนิกส์

1. นายไกรสร

จันศิริ

3/5

2/5

2. นายเชง

นิรุตตินานนท์

4/5

1/5

3. นายชวน

ตั้งจันสิ ริ

5/5

-

4. นายธีรพงศ์

จันศิริ

5/5

-

5. นายฤทธิรงค์

บุญมีโชติ

5/5

-

6. นายคิโยทากะ

คิคูชิ

-

5/5

7. นายราวินเดอร์

สิ งห์ เกรเวล ซาบจิตต์ เอส

5/5

-

8. นายชาน

ชู ชง

5/5

-

9. นายศักดิ์

เกี่ยวการค้า *

5/5

-

10. ดร.ธรรมนูญ

อานันโทไทย *

5/5

-

11. นายกีรติ

อัสสกุล *

4/5

1/5

12. นายนาถ

ลิ่วเจริ ญ *

5/5

-

* กรรมการอิสระ
หมายเหตุ : นายคิโยทากะ คิคูชิ และนายราวินเดอร์ สิ งห์ เกรเวล ซาบจิตต์ เอส เป็ นกรรมการที่มิได้มีถิ่นพานักในประเทศไทย
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รำยละเอียดประกอบวำระที่ 7 กำรพิจำรณำแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี
ข้ อมูลทัว่ ไป – บริษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮำส์ คูเปอร์ ส เอบีเอเอส จำกัด
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105541040328
ประเภทนิติบุคคล
: บริ ษทั จากัด
วันที่จดทะเบียน
: 30 มิถุนายน 2541
สถานที่ต้ งั
: 179/74-80 อาคารบางกอกซิต้ ีทาวเวอร์ ชั้น 15 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุ งเทพฯ
โทรศัพท์ 02-3441000
โทรสาร 02-2865050
วัตถุประสงค์หลัก
: ให้บริ การทางด้านตรวจสอบบัญชี ให้บริ การที่ปรึ กษา ฯลฯ
* บริ ษทั ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์ คูเปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด กรรมการของบริ ษัท และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริ ษัท ไม่ มคี วามสัมพันธ์ หรื อ
มีส่วนได้ เสียกับบริ ษทั /บริ ษัทย่ อย/ผู้บริ หาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่ าว แต่ อย่ างใด จึ งมีความเป็ นอิสระในการ
เข้ าสอบบัญชี*
ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี (เฉพาะบริ ษทั )
2558
2559
2560
2561
2562
อัตราค่าสอบบัญชีสาหรับงบการเงินประจาปี (บาท)
1,526,000.00 1,575,000.00 1,653,750.00 1,837,475.00 1,874,225.00
อัตราเพิ่มเมื่อเทียบกับปี ก่อน
7.01%
3.21%
5.00%
11.11%
2.00%
อัตราค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส
845,000.00 875,000.00 918,750.00 1,029,000.00 1,049,580.00
อัตราเพิ่มเมื่อเทียบกับปี ก่อน
10.46%
3.55%
5.00%
12.00%
2.00%
อัตราค่าตรวจสอบกรณี พิเศษตามประกาศที่ ป 4/2544
80,000.00
85,000.00
90,000.00
90,000.00
90,000.00
อัตราเพิ่มเมื่อเทียบกับปี ก่อน
-6.25%
5.88%
--รายละเอียดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย สาหรับปี 2561 เฉพาะในประเทศไทย
1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่ สานักงานสอบบัญชีที่ผสู ้ อบบัญชีสงั กัด บุคคลหรื อกิจการที่
เกี่ยวข้องกับผูส้ อบบัญชีและสานักงานสอบบัญชีที่ผสู ้ อบบัญชีสงั กัด ในรอบปี บัญชีที่ผา่ นมา รวม 13 บริ ษทั มีจานวนเงิน
ทั้งสิ้น 15,813,281 บาท
2. ค่าบริ การอื่น (Non-Audit Fee)
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจ่ายค่าตอบแทนของงานบริ การอื่น ซึ่งได้แก่
- ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการสอบบัญชี ให้แก่สานักงานสอบบัญชีที่ผสู ้ อบบัญชีสงั กัด บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกับ
ผูส้ อบบัญชีและสานักงานสอบบัญชีที่ผสู ้ อบบัญชีสงั กัด ในรอบปี บัญชีที่ผา่ นมา มีจานวนเงินรวม -ไม่มี- บาท
- ค่าตรวจสอบกรณี พิเศษตามประกาศที่ ป 4/2544 ของสานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน ให้แก่สานักงานสอบ
บัญชีที่ผสู ้ อบบัญชีสงั กัด บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกับผูส้ อบบัญชีและสานักงานสอบบัญชีที่ผสู ้ อบบัญชีสงั กัด ใน
รอบปี บัญชีที่ผา่ นมา รวม 7 บริ ษทั มีจานวนเงินทั้งสิ้น 1,080,000 บาท
- ค่าบริ การตรวจสอบเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะและค่าปรึ กษาด้านภาษี มีจานวนทั้งสิ้น 8,461,442 บาท
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รายละเอียดจานวนปี ที่ผสู ้ อบบัญชีได้ลงนามในงบการเงินของบริ ษทั
ปี 2549 - 2551 สอบบัญชีโดยนายโสภณ เพิ่มศิริวลั ลภ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3182 จาก บจ. สานักงาน อีวาย
ปี 2552 - 2553 สอบบัญชีโดยนางสาวรุ ้งนภา เลิศสุวรรณกุล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3516 จาก บจ. สานักงาน อีวาย
ปี 2554 - 2557 สอบบัญชีโดยนายโสภณ เพิ่มศิริวลั ลภ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3182 จาก บจ. สานักงาน อีวาย
ปี 2558
สอบบัญชีโดยนางสาวรสพร เดชอาคม ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5659 จาก บจ. สานักงาน อีวาย
ปี 2559 - 2560 สอบบัญชีโดยนายสมชาย จิณโณวาท ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3271 จาก บจ. ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ
บีเอเอส
ปี 2561
สอบบัญชีโดยนายพงทวี รัตนะโกเศศ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7795 จาก บจ. ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ
บีเอเอส
ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาดังกล่าวผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตตามรายชื่อข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรื อมีส่วนได้เสี ยกับบริ ษทั /บริ ษทั
ย่อย/ผูบ้ ริ หาร/ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว แต่อย่างใด
กำรเป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่ อย และบริษัทร่ วม
ผูส้ อบบัญชีจากบริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด ได้แก่
1) นายพงทวี รัตนะโกเศศ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7795 หรื อ
2) นายชาญชัย ชัยประสิ ทธิ์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3760 หรื อ
3) นางสาวอมรรัตน์ เพิม่ พูนวัฒนาสุข ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4599
เป็ นผูส้ อบบัญชีสาหรับปี 2562 ของบริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ร่ วมของบริ ษทั ทุกแห่งทั้งในประเทศและนอกประเทศ
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รำยละเอียดประกอบวำระที่ 8 กำรเพิม่ วงเงินกำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้
รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 (คัดย่ อเฉพำะวำระทีเ่ กีย่ วข้ อง)
วำระที่ 9 พิจำรณำและอนุมตั กิ ำรเพิม่ วงเงินกำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้ของบริษัทและหรื อบริษัทย่ อย และเพิม่ อำนำจดำเนินกำรในกำร
กระทำกำรแทนบริษัทให้ แก่กรรมกำรผู้มอี ำนำจ
สื บเนื่องจากมติที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2557 วาระที่ 8 ได้พิจารณาและอนุมตั ิการเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุน้
กูข้ องบริ ษทั และ/หรื อบริ ษทั ย่อย และเพิ่มอานาจดาเนินการในการกระทาการแทนบริ ษทั ให้แก่กรรมการผูม้ ีอานาจ อันเนื่องมาจากการ
เสนอขายหุน้ กูภ้ ายในวงเงินไม่เกิน 25,000 ล้านบาท หรื อ เงินสกุลอื่นในวงเงินเทียบเท่านั้น ณ ปั จจุบนั ทางบริ ษทั ได้มีการออกหุน้ กูแ้ ล้ว
จานวน 16,200 ล้านบาท โดยจาแนกรายละเอียดได้ดงั นี้
# 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
แต่เนื่องจากบริ ษทั และ/หรื อบริ ษทั ย่อยยังคงมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากธุรกิจปั จจุบนั รวมถึงมีโอกาสจากการเข้าซื้อกิจการ
เพื่อขยายตลาดไปยังตลาดโลกต่อไป ทาให้ทางบริ ษทั และ/หรื อบริ ษทั ย่อยมีความจาเป็ นในการใช้วงเงินการออกหุ ้นกูม้ ากขึ้นเพื่อความ
คล่องตัวในการบริ หารทางการเงินของบริ ษทั และ/หรื อบริ ษทั ย่อยต่อไป ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมตั ิเพิ่มวงเงินการออก
และเสนอขายหุน้ กูข้ องบริ ษทั และ/หรื อบริ ษทั ย่อยจากปั จจุบนั ภายในวงเงินจานวนไม่เกิน 25,000 ล้านบาท เป็ น ภายในวงเงินจานวนไม่
เกิน 40,000 ล้านบาท หรื อ เงินสกุลอื่นในวงเงินเที ยบเท่า โดยเสนอขายแก่ผูล้ งทุนทัว่ ไป และ/หรื อผูล้ งทุนสถาบันทั้งในประเทศและ/
หรื อต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยจะออกและเสนอขายเป็ นชุดเดียวหรื อหลายชุด และ
จะออกและเสนอขายในคราวเดียวหรื อหลายคราวก็ได้
วัตถุประสงค์ของการออกและเสนอขายหุ ้นกูเ้ พื่อช่วยในการบริ หารความเสี่ ยงทางการเงินและควบคุมต้นทุนเงินกูใ้ นสภาวะที่
อัตราดอกเบี้ยกาลังสู งขึ้น ตลอดจนสามารถรองรับการใช้เงินในระยะยาวเพื่อสนับสนุนการขยายตัวในอนาคต และขอให้ที่ประชุมควร
อนุมตั ิการมอบอานาจให้ นายธี รพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่ บริ หาร และนายยอร์ ก ไอรัล ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารด้านการเงิน เป็ น
ผูร้ ับมอบอานาจ และมีอานาจดาเนินการแทนบริ ษทั ดังต่อไปนี้
(1) กาหนด เปลี่ยนแปลง แก้ไข ยกเลิก ลดหรื อเพิ่ม และไถ่ถอน ชนิด ประเภท รายละเอียดของหุน้ กูท้ ี่ออก ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่
จากัดเฉพาะ) ข้อกาหนดว่าด้วยสิ ทธิและหน้าที่ของผูอ้ อกหุน้ กูแ้ ละผูถ้ ือหุน้ กู้ จานวนหุน้ กู้ อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาจองซื้อ หลักประกัน
หรื อการค้ าประกัน คารับรองและคารับประกัน เงื่อนไขทางการเงิน คาจากัดความ วิธีการเสนอขายและการจัดสรรหุน้ กู้
(2) กาหนดให้ผถู ้ ือหุน้ กูม้ ีสิทธิ หรื อไม่มีสิทธิขอให้บริ ษทั ไถ่ถอนหุ ้นกูก้ ่อนครบกาหนด (Put Option) และ/หรื อ บริ ษทั ฯ อาจมี
หรื อไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุน้ กูก้ ่อนครบกาหนด (Call Option)
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(3) การแต่งตั้งผูจ้ ดั จาหน่ายหุน้ กูห้ รื อผูจ้ ดั การจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายหุน้ กู้ นายทะเบียนหุน้ กู้ และ/หรื อ ผูแ้ ทนผู ้
ถือหุน้ กู้ (ถ้ามี) รวมถึง การนาหุ น้ กูด้ งั กล่าวไปจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์กบั ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย สมาคมตลาดตราสารหนี้
ไทย หรื อ ตลาดรองแห่งใดๆ
(4) เจรจาต่อรอง จัดทา ตกลง ลงนาม และส่งมอบซึ่งสัญญาและเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุน้ กูด้ งั กล่าว
และ
(5) การเข้าทาธุรกรรมอนุพนั ธ์ทางการเงิน และ/หรื อ สัญญาใดๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อวัตถุประสงค์ในการป้ องกันความเสี่ ยงของ
บริ ษทั ที่เกิดจากการออกหุน้ กูแ้ ละการเสนอขายหุน้ กู้ รวมถึงและไม่จากัดเพียงการเปลี่ยนแปลงแก้ไข ต่ออายุสญ
ั ญา ลดอายุสญ
ั ญา หรื อ
ยกเลิกสัญญาอนุพนั ธ์ทางการเงิน และ/หรื อ สัญญาใดๆ ที่เกี่ยวข้องดังกล่าว
(6) ดาเนิ นการอื่นใดที่ผไู ้ ด้รับมอบอานาจดังกล่าวข้างต้นพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความจาเป็ นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอ
ขายหุน้ กูด้ งั กล่าว
ทั้งนี้ ในกรณี ที่นายธีรพงศ์ จันศิริ และนายยอร์ก ไอรัลได้ใช้อานาจดาเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย ดังปรากฎในข้อ (1) ถึงข้อ
(6) ข้างต้นแล้ว ให้กรรมการสองท่าน สามารถร่ วมกันลงนาม พร้อมประทับตราบริ ษทั เพื่อลงนามเอกสาร หรื อ สัญญา หรื อ เอกสารอื่น
ใดที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการข้างต้นตามข้อ (1) ถึง (6) เพื่อให้การดาเนินการต่างๆ ลุล่วงตามวัตถุประสงค์ขา้ งต้น
ประธานเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามดังนี้
คุณวีระ ไชยมโนวงศ์ สอบถามว่า บริ ษทั ได้มีเปรี ยบเทียบหรื อไม่สาหรับการออกหุน้ กูใ้ นสกุลเงินบาทหรื อเงินต่างประเทศ ซึ่ง
สกุลต่างประเทศน่าจะมีอตั ราดอกเบี้ยที่ถูกกว่า และยังเหมาะสมต่อการลงทุนในประเทศนั้นๆ
คุณธีรพงศ์ จันศิริ ชี้แจงให้ผถู ้ ือหุน้ มัน่ ใจได้วา่ บริ ษทั มีการเน้นเรื่ องการบริ หารจัดการทางการเงินและมีการเปรี ยบเทียบต้นทุน
ทางการที่เหมาะสมอยูแ่ ล้ว ดังนั้นการตัดสิ นใจออกหุน้ กูใ้ นสกุลเงินใดก็หมายถึงเป็ นทางเลือกที่ดีที่สุดแล้ว
จากนั้นประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมตั ิการเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุน้ กูข้ องบริ ษทั และ/บริ ษทั ย่อย และเพิ่ม
อานาจดาเนินการในการกระทาการแทนบริ ษทั ให้แก่กรรมการผูม้ ีอานาจ
สาหรับวาระนี้ ต้องใช้คะแนนเสี ยงเกินกว่าสามในสี่ ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งเข้าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
ลงคะแนน
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ มีมติอนุมตั ิการเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุน้ กูข้ องบริ ษทั และ/บริ ษทั ย่อย และเพิ่มอานาจดาเนินการใร
การกระทาการแทนบริ ษทั ให้แก่กรรมการผูม้ ีอานาจ ด้วยคะแนนเสี ยงเกินกว่าสามในสี่ ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย

3,224,240,364 เสี ยง

ร้อยละ 99.2634

ไม่เห็นด้วย

23,920,426 เสี ยง

ร้อยละ 0.7364

งดออกเสี ยง

8,000 เสี ยง

ร้อยละ 0.0002

รวม

3,248,168,790 เสี ยง

ร้อยละ 100.0000
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กรอบเงื่อนไขและข้ อกำหนดในเบื้องต้นของหุ้นกู้ทบี่ ริษัทและหรื อบริษัทย่ อยจะออกเสนอขำย
กรอบเงื่อนไขและข้อกาหนดในเบื้องต้นของหุน้ กูท้ ี่บริ ษทั ฯ และ/หรื อ บริ ษทั ย่อย จะออกและเสนอขาย ดังนี้
ประเภทหุน้ กู้

หุ ้นกูไ้ ม่วา่ ประเภทใดๆ ซึ่ งรวมถึง (แต่ไม่จากัดเฉพาะ) หุ ้นกูด้ อ้ ยสิ ทธิ หุ ้นกูไ้ ม่ดอ้ ยสิ ทธิ
หุ ้นกูม้ ีประกันหรื อไม่มีประกัน หุ ้นกูท้ ี่ มีอนุ พนั ธ์แฝง หุ ้นกูท้ ี่ ครบกาหนดไถ่ถอนเมื่อมี
การเลิกบริ ษทั (perpetual) หุ ้นกูท้ ี่มีลกั ษณะคล้ายทุน หุ ้นกูแ้ ปลงสภาพ และหุ ้นกูป้ ระเภท
อื่นใด (รวมเรี ยกว่า “หุ้นกู้”)

วัตถุประสงค์ในการออกและเสนอขาย สนับสนุนการขยายตัวของกิจการ ขยายกาลังการผลิต ลงทุนและ/หรื อพัฒนาโครงการที่มี
หุน้ กู้
อยูแ่ ล้วหรื อ/หรื อโครงการใหม่ เข้าซื้ อกิจการเพื่อขยายตลาดและการลงทุน ชาระเงินกูย้ ืม
จากสถาบันการเงิ น ชาระหนี้ เพื่อการรี ไฟแนนซ์ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน ปรับปรุ งกิ จการ
และ/หรื อ เพื่อการดาเนิ นกิจการอื่นๆ ของบริ ษทั ฯ โดยทัว่ ไป และ/หรื อ เพื่อนาเงินไปให้
บริ ษทั ในเครื อกูเ้ พื่อใช้ในกิ จการต่างๆ และ/หรื อ เพื่อเป็ นการบริ หารจัดการด้านการเงิ น
หรื ออัตราส่วนทางการเงินของบริ ษทั ฯ และ/หรื อ บริ ษทั ย่อย
การเสนอขาย

เสนอขายในประเทศไทย และ/หรื อ ในต่างประเทศ โดยเสนอขายต่อประชาชนเป็ นการ
ทัว่ ไป ผูล้ งทุนสถาบัน และ/หรื อ ผูล้ งทุนรายใหญ่ และ/หรื อ ผูล้ งทุนในวงจากัด โดยจะ
ออกและเสนอขายหุ ้นกูท้ ้ งั หมดในคราวเดี ยวหรื อแบ่ งเป็ นหลายคราว และแบ่งเป็ นหุ ้นกู้
ออกเป็ นหลายรุ่ นก็ได้ เสนอขายรายครั้งหรื อในลักษณะโครงการ และเสนอขายควบกับ
หรื อพร้อมกับหลักทรัพย์อื่นก็ได้

วงเงิน

ไม่เกิ น 50,000 ล้านบาท (หรื อ เงิ น สกุลอื่ น ในจานวนเที ยบเท่ า) ในลัก ษณะหมุ น เวีย น
(revolving basis) กล่าวคือ บริ ษทั ฯ และ/หรื อ บริ ษทั ย่อย สามารถออกและเสนอขายหุ ้นกู้
ได้ภายในวงเงิ น ดังกล่าว โดยมี จานวนวงเงิ น ต้นของหุ ้ นกู้คงค้างทั้งหมดที่ ออกภายใต้
วงเงินดังกล่าว ณ ขณะใดขณะหนึ่ ง รวมกันทั้งสิ้ นไม่เกิน 50,000 ล้านบาท (หรื อเงินสกุล
อื่นในจานวนเทียบเท่า)

สิ ทธิในการไถ่ถอนก่อนกาหนด

บริ ษทั และ/หรื อ บริ ษทั ย่อย (แล้วแต่กรณี ) และ/หรื อ ผูถ้ ือหุ ้นกู้ อาจมี หรื อไม่มีสิทธิ ไถ่
ถอนหุ ้นกูก้ ่ อนครบกาหนดก็ได้ ทั้งนี้ เป็ นไปตามข้อกาหนดและเงื่อนไขของหุ ้นกูท้ ี่ จะ
ออกแต่ละคราว

เงื่อนไขและข้อกาหนดอื่น ๆ

ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร และ ประธานเจ้าหน้าที่ บริ หารด้านการเงินกลุ่มบริ ษทั เป็ นผูม้ ี
อานาจร่ วมกันในการกาหนดรายละเอี ยดและเงื่อนไขต่างๆ เพิ่มเติ มเกี่ ยวกับหุ ้นกู้ (เช่ น
สกุลเงิน อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาไถ่ถอน ราคาเสนอขาย จานวนหุ ้นกูท้ ี่จะเสนอขายในแต่
ละครั้ง อายุหุ้นกูห้ รื อโครงการ เป็ นต้น) เงื่อนไขและวิธีการการเสนอขายหุ ้นกู้ และเรื่ อง
อื่ น ๆ ที่ เกี่ ยวข้อ งกับ การดังกล่ าว ซึ่ งรวมถึ ง (แต่ ไม่ จ ากัด เฉพาะ) รายละเอี ยดเกี่ ยวกับ
หลักประกันของหุน้ กู้ ผูค้ ้ าประกัน หรื อ credit enhancers ประเภทอื่นใด (ถ้ามี)
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โดยมีรายละเอียดการเสนอขออนุมตั ิ ดังต่อไปนี้
(1) อนุมตั ิการเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุ ้นกูข้ องบริ ษทั ฯ และ/หรื อ บริ ษทั ย่อย จากเดิม ภายในวงเงินจานวนไม่เกิน 40,000 ล้าน
บาท (หรื อเงินสกุลอื่นในจานวนเที ยบเท่า) เป็ น ภายในวงเงินจานวนไม่เกิน 50,000 ล้านบาท (หรื อเงินสกุลอื่นในจานวนเทียบเท่า) ใน
ลักษณะหมุนเวียน โดยมีจานวนวงเงินต้นของหุ ้นกูค้ งค้างทั้งหมดที่ออกภายใต้วงเงินดังกล่าว ณ ขณะใดขณะหนึ่ ง รวมกันทั้งสิ้ นไม่เกิน
50,000 ล้านบาท (หรื อเงินสกุลอื่นในจานวนเทียบเท่า)
(2) อนุมตั ิให้ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร และ ประธานเจ้าหน้าที่ บริ หารด้านการเงินกลุ่มบริ ษทั เป็ นผูม้ ีอานาจร่ วมกันในการดาเนิ นการ
ต่างๆ เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุน้ กู้ ตามที่ประธานฯ เสนอไปในข้างต้น ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จากัดเฉพาะ) การดาเนินการดังต่อไปนี้
(2.1) การกาหนด เปลี่ยนแปลง แก้ไข ยกเลิก ลดหรื อเพิ่ม และไถ่ถอน ชนิ ด ประเภท รายละเอียดของหุ ้นกูท้ ี่ จะออกและเสนอขาย
ซึ่ งรวมถึง (แต่ไม่จากัดเฉพะ) ข้อกาหนดว่าด้วยสิ ทธิ และหน้าที่ ของผูอ้ อกหุ ้นกูแ้ ละผูถ้ ื อหุ ้นกู้ จานวนหุ ้นกู้ อัตราดอกเบี้ ย
ระยะเวลาจองซื้ อ การกาหนดระยะเวลาการเสนอขายหุ ้น กู้ หลักประกันหรื อการค้ าประกัน คารับ รองและคารั บประกัน
เงื่อนไขทางการเงิน คาจากัดความ วิธีการเสนอขายและการจัดสรรหุน้ กู้
(2.2) การกาหนดรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ เกี่ยวกับแผนการระดมทุนโดยการออกหุน้ กูข้ องบริ ษทั ฯ และ/หรื อ บริ ษทั ย่อย และ
เรื่ องอื่น ๆ ที่ จาเป็ นหรื อเกี่ ยวข้องกับการดังกล่าว เช่น การแต่งตั้ง และ/หรื อ ถอนถอนที่ ปรึ กษาทางการเงิน ผูจ้ ดั การการจัด
จาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายหุ ้นกู้ สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ นายทะเบี ยนหุ ้นกู้ ผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ ้นกู้ (หรื อทรัสตี)
ตัวแทนชาระเงิน และที่ ปรึ กษากฎหมาย รวมถึงการนาหุ ้นกูด้ งั กล่าวไปจดทะเบี ยนเป็ นหลักทรัพย์กบั ตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ตลาดรองแห่งใด ๆ หรื อตลาดหลักทรัพย์ในต่างประเทศ รวมถึงหน่วยงานอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องตามความจาเป็ นและสมควร
(2.3) การเข้าทาและเป็ นคู่สัญญาเพื่อให้สถาบันการเงิ นในไทยหรื อต่างประเทศ เข้าเป็ นผูค้ ้ าประกันหนี้ หุ้นกู้ หรื อการให้ credit
enhancement ประเภทอื่ น ๆ ตามรายละเอี ยดและเงื่ อ นไขที่ เห็ น สมควรเพื่ อประโยชน์ ข องบริ ษ ัท ฯ และ/หรื อ บริ ษ ัท ย่อ ย
(แล้วแต่กรณี )
(2.4) การเข้าทาธุรกรรมอนุพนั ธ์ทางการเงิน และ/หรื อ สัญญาใดๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อวัตถุประสงค์ในการป้ องกันความเสี่ ยงของบริ ษทั
ที่เกิ ดจากการออกหุ ้นกูแ้ ละการเสนอขายหุ ้นกู้ รวมถึงและไม่จากัดเพียงการเปลี่ยนแปลงแก้ไข ต่ออายุสัญญา ลดอายุสัญญา
หรื อ ยกเลิกสัญญาอนุพนั ธ์ทางการเงิน และ/หรื อ สัญญาใดๆ ที่เกี่ยวข้องดังกล่าว
(2.5) การเจรจา ตกลง เข้าทา ลงนาม รับรอง ส่ งมอบ และแก้ไขเพิ่มเติม สัญญา ข้อตกลง และ/หรื อ เอกสารต่างๆ ทั้งหมดทั้งปวงที่
เกี่ยวข้องกับหรื อจาเป็ นสาหรับการใด ๆ ดังกล่าวข้างต้น
(2.6) ดาเนินการอื่นใดอันที่เกี่ยวข้องหรื อจาเป็ นเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ดงั กล่าวจนเสร็ จการ ทั้งนี้ ตามที่ผรู ้ ับมอบอานาจพิจารณา
แล้วและเห็นว่าจาเป็ นและสมควร
(3) ในกรณี ที่ประธานเจ้าหน้าที่ บริ หาร และ ประธานเจ้าหน้าที่ บริ หารด้านการเงินกลุ่มบริ ษทั ได้ร่วมกันใช้อานาจดาเนิ นการตามที่
ได้รับมอบหมาย ดังปรากฎในข้อ 2.1) ถึงข้อ 2.6) ข้างต้นแล้ว กรรมการผูม้ ีอานาจลงนามของบริ ษทั ฯ หรื อของบริ ษทั ย่อยที่ออกหุ ้น
กู้ (แล้วแต่กรณี ) หรื อบุคคลผูไ้ ด้รับมอบอานาจจากกรรมการดังกล่าว สามารถลงนาม เพื่อลงนามเอกสาร หรื อ สัญญา หรื อ เอกสาร
อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและการเสนอขายหุน้ กูต้ ามข้อ 2.1) ถึง 2.6) เพื่อให้การดาเนินการต่างๆ ลุล่วงตามวัตถุประสงค์ขา้ งต้น

15 | หน้า

บริษทั ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ ป จำกัด (มหำชน)

THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
979/12 ชั้นเอ็ม อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุ งเทพมหานคร 10400 โทร. 0-2298-0024 โทรสาร 0-2298-0553
979/12 M Floor, S.M.Tower, Phaholyothin Road, Phayathai Sub-District, Phayathai District, Bangkok 10400 Tel. 0-2298-0024 Fax. 0-2298-0553

ทะเบียนเลขที่ 0107537000891

รำยละเอียดประกอบวำระที่ 9 พิจำรณำอนุมตั กิ ำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมัญทีอ่ อกใหม่ ของบริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟี ดมิลล์ จำกัด ให้ แก่
กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนของบริษัทและบริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟี ดมิลล์ จำกัด
1. วัตถุประสงค์ และควำมจำเป็ น
ตามที่บริ ษทั ไทยยูเนี่ ยน ฟี ดมิลล์ จากัด (TFM) มีแผนที่ จะออกและเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของTFM ต่อประชาชนทัว่ ไปเป็ น
ครั้งแรก (IPO) และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) และTFM มีความประสงค์ที่จะออก
และเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงานให้แก่ (ก) กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ของบริ ษทั เพื่อ
ตอบแทนกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ในการช่วยเหลือ ร่ วมสร้าง พัฒนาและให้คาปรึ กษาแก่ TFM ตั้งแต่ช่วงเริ่ มต้นในการ
ดาเนินธุรกิจจนถึง และ (ข) กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ของ TFM เพื่อเป็ นการจูงใจให้บุคลากรของ TFM มีความตั้งใจในการ
ทางาน รักษาบุคลากรที่ มีความรู ้ความสามารถให้อยูร่ ่ วมทางานกับ TFM ในระยะยาว และให้พนักงานเกิดความรู ้สึกมีส่วนร่ วมใน
การเป็ นเจ้าของ TFM และร่ วมสร้าง TFM ให้เจริ ญเติบโตอย่างมีประสิ ทธิภาพและยัง่ ยืน
โดยการออกและเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของ TFM ให้แก่กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั และ TFM จะต้องได้รับ
อนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทั้งของบริ ษทั และ TFM ภายใต้ขอ้ กาหนดและเงื่อนไขของประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.
32/2551 เรื่ อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรื อพนักงาน (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกำศกำรเสนอขำย
หลักทรัพย์ ทอี่ อกใหม่ ต่อกรรมกำรหรื อพนักงำน”) (ที่นามาบังคับใช้โดยอนุโลมในกรณี การออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนของ
TFM ให้แก่กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั ) และการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้แก่กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน
ของบริ ษทั และ TFM ขึ้นอยูก่ บั ผลสาเร็ จของการ IPO และนาหุน้ สามัญเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ของ TFM
2. รำยละเอียดเกี่ยวกับหลักทรั พย์ ที่ออกใหม่ ของบริ ษัท ไทยยูเนี่ยน ฟี ดมิลล์ จำกัด ให้ แก่ กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนของบริษัท
และบริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟี ดมิลล์ จำกัด
: หุ ้นสามัญเพิ่มทุนของTFM ที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั
ประเภทหลักทรัพย์
และ TFM
จำนวนหุ้นทีอ่ อกและ : TFM ประสงค์ที่จะเสนอขายหุ ้นสามัญที่ ออกใหม่ให้แก่ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของ
บริ ษ ัท เป็ นจานวนไม่เกิ น 2,500,000 หุ ้น และ กรรมการ ผูบ้ ริ ห าร และพนักงานของ TFM เป็ น
เสนอขำย
จานวนไม่เกิน 2,500,000 หุ ้น รวมกันเป็ นจานวนไม่เกิน 5,000,000 หุน้ (ภายใต้สมมติฐานว่ามีการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุน้ TFM เป็ น 2.0 บาทต่อหุน้ ) และรวมกันคิดเป็ นอัตราส่วนไม่เกิน
ร้อยละ 1.0 ของจานวนหุ ้นที่ จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ TFM ภายหลังการออกและเสนอขายหุ ้น
สามัญที่ออกใหม่ตามแผน TFM IPO
หุน้ สามัญออกใหม่ที่เหลือจากการเสนอขายให้แก่กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั และ
TFM จะนามาเสนอขายต่อประชาชนเป็ นการทัว่ ไป
รำคำเสนอขำยต่ อหุ้น : ราคาเดียวกับราคาเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทัว่ ไปเป็ นครั้งแรก (IPO) ภายใต้แผน
TFM IPO
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3. รำยชื่ อกรรมกำรของบริษัทและบริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟี ดมิลล์ จำกัด ที่ได้ รับจัดสรรหลักทรัพย์ ที่ออกใหม่ ของบริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟี ด
มิลล์ จำกัด และจำนวนหลักทรัพย์ ทกี่ รรมกำรแต่ ละลำยได้ รับจัดสรร
จำนวนหุ้นสำมัญ
ร้ อยละของจำนวน
รำยชื่ อ
บริษัท/ตำแหน่ ง
เพิม่ ทุนของ TFM ทีไ่ ด้ รับ หุ้นสำมัญทีเ่ สนอขำยภำยใต้
กำรจัดสรร (หุ้น)
โครงกำรออกใหม่ TFM
1. นายไกรสร จันศิริ
บริ ษทั / ประธานกรรมการ
100,000
2.0
2. นายเชง นิรุตตินานนท์
บริ ษทั / ประธานคณะกรรมการบริ หาร
100,000
2.0
3. นายธีรพงศ์ จันศิริ
บริ ษทั / ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
100,000
2.0
4. นายชวน ตั้งจันสิ ริ
บริ ษทั / กรรมการ
100,000
2.0
5. นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ
บริ ษทั / กรรมการ
100,000
2.0
6. นายชู ชง ชาน
บริ ษทั / กรรมการ
100,000
2.0
7. นายราวินเดอร์ สิ งห์ เกรวาล บริ ษทั / กรรมการ
100,000
2.0
ซาบจิตต์ เอส
8. นายคิโยทากะ คิคูชิ
บริ ษทั / กรรมการ
100,000
2.0
9. นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า
บริ ษทั / ประธานกรรมการอิสระ
100,000
2.0
10. ดร. ธรรมนูญ อานันโทไทย บริ ษทั / กรรมการอิสระ
100,000
2.0
11. นายกีรติ อัสสกุล
บริ ษทั / กรรมการอิสระ
100,000
2.0
12. นายนาถ ลิ่วเจริ ญ
บริ ษทั / กรรมการอิสระ
100,000
2.0
13. นายชาน ฮอนกิต
TFM / กรรมการ
100,000
2.0
14. นายบรรลือศักร โสรัจจกิจ
TFM / กรรมการ
100,000
2.0
15. นางรัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์ TFM / ประธานกรรมการอิสระ
100,000
2.0
16. ดร. สมชัย ไทยสงวนวรกุล
TFM / กรรมการอิสระ
100,000
2.0
17. นางมรกต กุลธรรมโยธิน
TFM / กรรมการอิสระ
100,000
2.0
4. รำยชื่ อผู้บริหำรหรื อพนักงำนของบริษัท และบริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟี ดมิลล์ จำกัด ที่จะได้ รับจัดสรรหลักทรัพย์ มำกกว่ ำร้ อยละ 5 ของ
จำนวนหลักทรั พย์ ท้ังหมดที่เสนอขำยภำยใต้ โครงกำรออกใหม่ ของบริ ษัท ไทยยู เนี่ยน ฟี ดมิลล์ จำกัด และจำนวนหลักทรั พย์ ที่
พนักงำนแต่ ละลำยได้ รับจัดสรร
- ไม่มี 5. ผลกระทบต่ อส่ วนแบ่ งกำไรหรื อสิ ทธิออกเสี ยงของผู้ถือหุ้นของบริษัท (Control Dilution) และผลกระทบด้ ำนรำคำตลำดของหุ้น
ของบริษัท (Price Dilution)
5.1 ผลกระทบต่ อส่ วนแบ่ งกาไรหรื อสิ ทธิ ออกเสียงของผู้ถือหุ้นของTFM (Control Dilution)
ในการเสนอขายหุ ้นสามัญที่ ออกใหม่ของ TFM ภายใต้โครงการ ESOP ในครั้งนี้ จานวนหุ ้นสามัญที่ออกใหม่ของ TFM ที่ จะออก
และเสนอขายภายใต้โครงการ ESOP ให้แก่ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั เป็ นจานวนไม่เกิ น 2,500,000 หุ ้น และ
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของ TFM เป็ นจานวนไม่เกิน 2,500,000 หุ ้น รวมกันเป็ นจานวนไม่เกิน 5,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตรา
ไว้ 2.0 บาทต่อหุ ้น คิดเป็ นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 1.0 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ TFM ภายหลังการออกและเสนอ
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ขายหุ ้นสามัญที่ออกใหม่ ภายใต้แผน IPO ดังกล่าวข้างต้น ดังนั้น จะทาให้เกิดผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาไรหรื อสิ ทธิออกเสี ยงของผู ้
ถือหุน้ ของ TFM ลดลงไม่เกินร้อยละ 1.0 ของส่วนแบ่งกาไรหรื อสิ ทธิออกเสี ยงของผูถ้ ือหุน้ ของ TFM
5.2 ผลกระทบด้ านราคาตลาดของหุ้นของ TFM (Price Dilution)
เนื่ องจากหุ ้นของ TFM ยังไม่ได้จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย จึ งยังไม่มีราคาตลาดของหุ ้นของ TFMและไม่
สามารถคานวณผลกระทบต่อราคาตลาดของหุน้ ของบริ ษทั ได้ โดยผลกระทบต่อการลดลงของราคาต่อหุ ้นจะเกิดขึ้นเมื่อวันที่มีการ
เสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนที่ออกใหม่ของ TFM อย่างไรก็ตาม เนื่องจากระยะเวลาและราคาเสนอขายหุน้ สามัญที่ออกใหม่ของ TFM
ตามโครงการ ESOP เป็ นระยะเวลาและราคาเดียวกันกับการเสนอขายหุน้ สามัญที่ออกใหม่ต่อประชาชนทัว่ ไปเป็ นครั้งแรก ดังนั้นจะ
ไม่เกิดผลกระทบด้านราคาตลาดของหุน้ ของบริ ษทั จากการเสนอขายหุน้ สามัญที่ออกใหม่ของ TFM ตามโครงการ ESOP
6. หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีกำรในกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ ที่ออกใหม่ ของบริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟี ดมิลล์ จำกัดให้ แก่ กรรมกำร ผู้บริหำร
และพนักงำนของบริษัท และ TFM
บริ ษทั จะเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของTFM ที่ ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั และ TFM
ภายหลังจากที่ TFM ได้รับการอนุ ญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนทัว่ ไปเป็ นครั้งแรกจากสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ กรรมการผูจ้ ดั การของบริ ษทั และประธานเจ้าหน้าที่บริ หารของ TFM มีอานาจในการพิจารณา
ตัดสิ นใจ ให้ความเห็นชอบ หรื อกาหนดรายละเอียดใดๆ ในการดาเนินการที่เกี่ยวข้องต่างๆ ในส่ วนที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ ้นสามัญ
เพิ่มทุนของ TFM เพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั และ TFM การมอบอานาจดังกล่าวจะต้องไม่ขดั
ต่อประกาศการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรื อพนักงาน
นอกเหนื อจากที่ ระบุไว้ในข้อ 3 และข้อ 4 ข้างต้น การออกและเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ให้แก่กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ
พนักงานของบริ ษทั และ TFM จะไม่มีการเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลทัว่ ไปเฉพาะกลุ่มรายใดเกิ นกว่าร้อยละ 5 ของ
จานวนหุน้ ทั้งหมดที่เสนอขายให้แก่กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั และ TFM
7. คุณสมบัติของกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนของบริษัทและ TFM ที่มีสิทธิได้ รับกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัท ไทยยู
เนี่ยน ฟี ดมิลล์ จำกัด
(1) ผูม้ ีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของ TFM ต้องเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และหรื อพนักงานของบริ ษทั หรื อของ TFM
ก่อนหรื อขณะที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสื อชี้ชวนในการออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุน
ของ TFM ต่อประชาชนทัว่ ไปเป็ นครั้งแรกมีผลใช้บงั คับ
(2) การจัดสรรจานวนหุน้ ให้แก่กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และหรื อพนักงานของบริ ษทั หรื อของ TFM อาจมีความแตกต่างในแต่ละบุคคล
ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กบั ตาแหน่ ง หน้าที่ ประสบการณ์ทางาน อายุงาน ความสามารถและผลการทางาน รวมไปถึงการมีส่วนร่ วมใน
บริ ษทั และหรื อ TFM
8. สิ ทธิของผู้ถือหุ้นในกำรคัดค้ ำนกำรซื้ อหลักทรั พย์ ที่ออกใหม่ ของบริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟี ดมิลล์ จำกัดให้ แก่ กรรมกำร ผู้บริหำร และ
พนักงำนของบริษัท และ บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟี ดมิลล์ จำกัด
การเสนอขายหุน้ สามัญที่ออกใหม่ของ TFM ให้แก่ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั และ TFM นั้น บริ ษทั ต้องปฏิบตั ิให้
เป็ นไปตามประกาศ การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรื อพนักงาน โดยบริ ษทั ต้องได้รับคะแนนเสี ยงสามในสี่ (3/4)
ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง นอกจากนี้ ในการอนุมตั ิการเสนอขายหุ ้นสามัญที่ออกใหม่
ของ TFM ให้แก่ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั และ TFM ต้องไม่มีผถู ้ ือหุ น้ ซึ่ งถือหุน้ รวมกันเกินกว่าร้อยละสิ บ (10)
ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง ออกเสี ยงคัดค้านการเสนอขายหุน้ สามัญที่ออกใหม่ของ TFM
ให้แก่ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั และ TFM ในครั้งนี้
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