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ทะเบียนเลขท่ี 0107537000891 

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

วนัท่ี 4 มีนาคม พ.ศ. 2562 

เร่ือง    ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2562 

เรียน   ท่านผูถื้อหุน้บริษทั ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1. รายงานประจ าปี 2561 ส าหรับปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ในรูปแบบ QR Code 
2. ขอ้บงัคบับริษทั (เฉพาะส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้) และขอ้ปฏิบติัในการเขา้ร่วมประชุม (หนา้ 11-13) 
3. ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2561 (หนา้ 14-27) 
4. ส าเนางบการเงินส าหรับปีบญัชีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 (ฉบบัยอ่) 
5. รายละเอียดและประวติับุคคลท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาเลือกตั้งใหด้ ารงต าแหน่ง

กรรมการ (หนา้ 32-35) 
6. รายละเอียดประกอบวาระการแตง่ตั้งผูส้อบบญัชี (หนา้ 38-39) 
7. รายละเอียดประกอบวาระท่ี 8 กรอบเง่ือนไขและขอ้ก าหนดในเบ้ืองตน้ของหุน้กูท่ี้บริษทัและหรือบริษทัยอ่ยจะ

ออกเสนอขาย (หนา้ 40-43) 
8. รายละเอียดประกอบวาระท่ี 9 การออกและเสนอขายหุน้สามญัของ TFM ใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน

(หนา้ 44-46) 
9. ขอ้มูลกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบเพือ่พิจารณาเป็นผูรั้บมอบฉนัทะ (หนา้ 47-49) 
10. เอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุน้หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุม (หนา้ 50) 
11. หนงัสือมอบฉนัทะ จ านวน 3 แบบ (เลือกใชแ้บบใดแบบหน่ึง) (หนา้ 51-57)  
12. แบบฟอร์มแสดงความประสงคข์อรับรายงานประจ าปี 2561 ในแบบรูปเล่ม และขอเขา้เยีย่มชมโรงงานพร้อม

เง่ือนไข 
13. แผนท่ีแสดงสถานท่ีจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้  

ดว้ยคณะกรรมการบริษทั ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ไดมี้มติใหเ้รียกประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2562 ในวนัศุกร์ท่ี 5 
เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเบญจพชัร ชั้น 2 อาคารเอนกประสงค์ สถานีโทรทัศน์กองทัพบก 
(ช่อง 5) ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร เพือ่พิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระดงัต่อไปน้ี 

วำระที ่1.  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2561 
ขอ้มูลประกอบการพิจารณา การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2561 เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2561 ซ่ึงบริษทัไดส่้งส าเนา
รายงานการประชุมดงักล่าวใหต้ลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชยต์ามท่ีกฎหมายก าหนด รวมทั้ง
ไดเ้ผยแพร่ในเวบ็ไซตข์องบริษทัเพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ไดรั้บทราบและตรวจสอบความถูกตอ้งไดภ้ายในเวลาท่ีเหมาะสม ซ่ึง
ไม่ปรากฎวา่มีผูใ้ดคดัคา้นหรือขอแกไ้ขแต่อยา่งใด โดยมีส าเนารายงานการประชุมตามท่ีแนบมาพร้อมกนัน้ี ในหนา้ 
14-27 
ควำมเห็นคณะกรรมกำร:  พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ รำยงำนดังกล่ำวถูกต้องตำมมติที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ดังนั้น จึง
เห็นสมควรว่ำที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2561 ซ่ึงได้จัดท ำขึ้นอย่ำง
ถูกต้องครบถ้วนตำมควำมเป็นจริง 
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ทะเบียนเลขท่ี 0107537000891 

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

วำระที ่2.  พิจารณาและรับทราบรายงานประจ าปี 2561 และผลการด าเนินงานของบริษทั ในรอบปีท่ีผา่นมา 
ขอ้มูลประกอบการพิจารณา รายงานผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปี 2561 และขอ้มูลส าคญัอ่ืนๆ ปรากฏอยูใ่น
รายงานประจ าปี 2561 ซ่ึงไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุ้นมาพร้อมกนัน้ี และรายงานพฒันาการในการด าเนินการตามนโยบาย
เก่ียวกบัการต่อตา้นการทุจริตคอรัปชัน่จากปีท่ีผา่นมา 
ควำมเห็นคณะกรรมกำร:  เห็นสมควรว่ำ ควรน ำเสนอรำยงำนประจ ำปี 2561 ผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทในรอบปีที่
ผ่ำนมำ และพฒันำกำรในกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยเกีย่วกบักำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอรัปช่ันให้ผู้ถือหุ้นรับทรำบ 
การลงมติ วาระน้ีไม่ตอ้งลงมติ เน่ืองจากรายงานดงักล่าวได้จดัท าเรียบร้อยแลว้ และน าเสนอให้ผูถื้อหุ้นรับทราบ
เท่านั้น 

วำระที ่3.  พิจารณาและอนุมติังบการเงินส าหรับปีบญัชีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และรายงานของผูส้อบบญัชี 
ขอ้มูลประกอบการพิจารณา งบการเงินส าหรับปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และรายงานของผูส้อบบัญชี 
ตามท่ีปรากฎในส าเนางบการเงินส าหรับปีบญัชีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 (ฉบบัยอ่ หนา้ 28-31) และเตม็รูปแบบ
ในรายงานประจ าปี 2561 ซ่ึงผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตและไดผ้า่นการพิจารณาจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบแลว้ จึงไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้มาพร้อมกนัน้ี  
ควำมเห็นคณะกรรมกำร: เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบกำรเงินส ำหรับปีบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 
2561 และรำยงำนของผู้สอบบัญชีที่ ผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบัญชีรับอนุญำต ตำมที่มำตรำ 112 แห่ง
พระรำชบัญญัตบิริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 ก ำหนด ซ่ึงงบกำรเงนิดงักล่ำวมคีวำมถูกต้องตำมทีค่วรในสำระส ำคญั
ตำมมำตรฐำนบัญชีทีรั่บรองทัว่ไป และผ่ำนกำรพจิำรณำควำมน่ำเช่ือถือจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยได้น ำเสนอ
ต่อทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบริษัทแล้ว  
การลงมติ วาระน้ีตอ้งผา่นมติท่ีประชุมดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะซ่ึงเขา้ร่วมประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

วำระที ่4.  พิจารณาและอนุมติัการจดัสรรก าไรสุทธิส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 
ขอ้มูลประกอบการพิจารณา งบการเงินส าหรับปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ท่ีไดรั้บการตรวจสอบแลว้ของ
บริษทั ปรากฏวา่ บริษทัและบริษทัยอ่ยมีก าไรสุทธิประจ าปีเท่ากบั 3,256,211,056.67 บาท จึงขอจดัสรรเป็นเงินปันผล
เป็นจ านวนเงิน 1,908,726,198.40 บาท หรือในอตัรา 0.40 บาทต่อหุน้ คิดเป็นร้อยละ 58.62 ของก าไรสุทธิจากผลการ
ด าเนินงานประจ าปี 2561 แต่เน่ืองจากมติท่ีประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 3/2561 เม่ือวนัท่ี 6 สิงหาคม 2561 ไดอ้นุมติั
การจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลเป็นจ านวนเงิน 1,192,953,874.00 บาท หรือในอตัรา 0.25 บาทต่อหุน้ ส าหรับทุนจด
ทะเบียนและช าระแลว้ 4,771,815,496 หุน้ โดยแบ่งเป็นจดัสรรจากก าไรสุทธิจ านวน 878.63 ลา้นบาท และก าไร
สะสม 314.32 ลา้นบาท และจ่ายไปแลว้เม่ือวนัท่ี 3 กนัยายน 2561 การจ่ายเงินปันผลในคร้ังน้ี จะคงเหลือเท่ากบั 
715,772,324.40 บาท หรือในอตัรา 0.15 บาทต่อหุน้ ส าหรับทุนจดทะเบียนและช าระแลว้จ านวน 4,771,815,496 หุน้ 
โดยมีขอ้มูลเปรียบเทียบกบัอตัราการจ่ายเงินปันผลในปีท่ีผา่นมา ดงัน้ี 
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ทะเบียนเลขท่ี 0107537000891 

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

รำยละเอยีดกำรจ่ำยเงนิปันผล ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 

1. ก าไรสุทธิ (ลา้นบาท) 3,256.21 5,989.18 5,254.43 5,302.47 

2. จ านวนหุน้ 4,771,815,496 4,771,815,496 4,771,815,496 4,771,815,496 

3. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุน้ (บาท:หุน้) 0.40 0.66 0.63 0.63 
    3.1 เงินปันผลระหวา่งกาล (บาท:หุน้)  0.18 0.32 0.32 0.32 
    3.2 เงินปันผลระหวา่งกาลจากก าไรสะสม (บาท:หุน้)  0.07 - - - 
    3.3 เงินปันผลประจ าปี (บาท:หุน้)  0.15 0.34 0.31 0.31 

4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน (ลา้นบาท) 1,908.73 3,149.40 3,006.24 3,006.24 

5. สดัส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) 58.62 52.58 57.21 56.70 

บริษทั ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้น ในอตัราไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 50 ของ
ก าไรสุทธิในแต่ละปี และตั้งแต่ปี 2545 เป็นตน้มา บริษทัมีนโยบายแบ่งจ่ายเงินปันผล 2 คร้ังต่อปี ดงันั้น อตัราการ
จ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานในปี 2561 ซ่ึงเท่ากบัร้อยละ 58.62 จึงถือวา่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล
ตามปกติของบริษทั 

ท้ังนี ้สิทธิในการได้รับเงินปันผลดังกล่าวยงัมคีวามไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผู้ถือหุ้น 
ประจ าปี 2562 

ควำมเหน็คณะกรรมกำร: เหน็สมควรว่ำทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมตักิำรจดัสรรก ำไรสุทธิ เป็นเงนิปันผลประจ ำปี 2561 
เป็นจ ำนวนเงนิ 1,908,726,198.40 บำท ซ่ึงเม่ือหักกำรจ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำล เม่ือวนัที ่3 กนัยำยน 2561 จ ำนวนเงนิ 
1,192,953,874.00 บำท ในอตัรำ 0.25 บำทต่อหุ้น ณ จ ำนวนหุ้น 4,771,815,496 หุ้น จะคงเหลือจ่ำยในคร้ังนี ้ เท่ำกบั 
715,772,324.40 บำท หรือในอตัรำ 0.15 บำทต่อหุ้น ส ำหรับทุนจดทะเบียน 4,771,815,496 หุ้น โดยก ำหนดรำยช่ือผู้
ถือหุ้นทีม่สิีทธิได้รับเงนิปันผลในวนัที ่7 มนีำคม 2562 และก ำหนดจ่ำยเงนิปันผลในวนัองัคำรที ่23 เมษำยน 2562 ซ่ึง
เงนิปันผลดงักล่ำวมำจำกก ำไรส่วนทีไ่ด้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุนทั้งจ ำนวน จงึไม่ต้องเสียภำษีเงนิได้หัก ณ ทีจ่่ำย และ
ผู้ถือหุ้นไม่สำมำรถขอเครดติภำษไีด้ 
การลงมติ วาระน้ีตอ้งผา่นมติท่ีประชุมดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะซ่ึงเขา้ร่วมประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

วำระที ่5.  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
ขอ้มูลประกอบการพจิารณา  
1. ตามขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 17 ก าหนดวา่ “ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ังให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 
ใน 3 เป็นอตัรา ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วน 1 ใน 3”  
2. ในปัจจุบนั คณะกรรมการบริษทัทั้งคณะท่ียงัด ารงต าแหน่งอยูมี่ทั้งหมด 12 คน มีกรรมการท่ีครบก าหนดออกตาม
วาระ จ านวน 4 คน ดงัน้ี  

(1) นายเชง นิรุตตินานนท ์ (2) นายศกัด์ิ เก่ียวการคา้ 
(3) นายชาน ชู ชง (4) นายคิโยทากะ คิคูชิ 

3. บริษทัไดแ้จ้งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมทั้งประกาศในเวบ็ไซต์ของ
บริษทั ให้สิทธิแก่ผูถื้อหุ้นเสนอวาระการประชุมและรายช่ือบุคคลท่ีเห็นว่า มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเขา้รับการ
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ทะเบียนเลขท่ี 0107537000891 

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

คดัเลือกเป็นกรรมการของบริษทัไดล่้วงหนา้ ระหวา่งวนัท่ี 10 กนัยายน 2561 จนถึงวนัท่ี 25 มกราคม 2562 รวมเวลา 
138 วนั ขอเรียนวา่ ไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอวาระการประชุมหรือรายช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ตามหลกัเกณฑข์องบริษทั 
4. คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนไดพ้ิจารณากลัน่กรองประวติัและประสบการณ์ของกรรมการท่ี
ออกจากต าแหน่งตามวาระทั้ ง 4 คนตามขอ้ 2. แลว้ เห็นว่ามีคุณสมบัติครบถว้นตามท่ีกฎหมายก าหนด มีความรู้ 
ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจ สามารถท่ีจะช่วยบริหารกิจการให้มีประสิทธิภาพดว้ยความเรียบร้อย ดงันั้น 
หากใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัต่ออีกวาระหน่ึง จะท าใหก้ารด าเนินงานของบริษทัเป็นไปอยา่งต่อเน่ือง และใน
ส่วนของกรรมการอิสระ คณะกรรมการยงัไดพิ้จารณาอีกวา่ บุคคลท่ีเสนอจะสามารถให้ความเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระ
และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้ง จึงเห็นสมควรให้เสนอช่ือบุคคลทั้ ง 4 คน ต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น เพื่อ
เลือกตั้งกรรมการท่ีออกตามวาระในปี 2562 จ านวน 4 คน กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง แต่เน่ืองจาก
นายคิโยทากะ คิคูชิ ตวัแทนกรรมการจากบริษทั มิตซูบิชิ คอร์ปอเรชัน่ ไดข้อลาออกจากต าแหน่ง จึงเสนอนายโนริ
โอะ ไซกสุะ เป็นกรรมการเขา้ใหม่แทนนายคิโยทากะ คิคูชิ 
รายละเอียดเก่ียวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ท างาน และอ่ืนๆ ปรากฎตาม
รายละเอียดประกอบวาระการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ในหนา้ 32-35 
ควำมเห็นคณะกรรมกำร: เห็นสมควรว่ำที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติเลือกตั้งบุคคลตำมที่คณะอนุกรรมกำรสรรหำ
และพจิำรณำค่ำตอบแทนเสนอข้ำงต้นเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรแทนกรรมกำรทีอ่อกตำมวำระ ตำมรำยละเอยีดดงันี ้

รำยช่ือกรรมกำร ต ำแหน่ง จ ำนวนปีที่
ด ำรงต ำแหน่ง 

หมำยเหตุ 

1. นำยเชง นิรุตตนิำนนท์ ประธำนคณะกรรมกำรบริหำร 20 ปี กลบัเข้ำด ำรงต ำแหน่งเป็น
กรรมกำรอกีวำระหนึ่ง 

2. นำยศักดิ์ เกีย่วกำรค้ำ * กรรมกำรอสิระ 

ประธำนคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ 

18 ปี กลบัเข้ำด ำรงต ำแหน่งเป็น
กรรมกำรอกีวำระหนึ่ง 

3. นำยชำน ชู ชง กรรมกำรบริหำร 18 ปี กลบัเข้ำด ำรงต ำแหน่งเป็น
กรรมกำรอกีวำระหนึ่ง 

4. นำยโนริโอะ ไซกสุะ กรรมกำร (ทีไ่ม่ได้บริหำร) - ปี กรรมกำรเข้ำใหม่ 

* กรณีเสนอช่ือกรรมกำรอิสระ ได้แก่ นำยศักดิ์ เกี่ยวกำรค้ำ เป็นกรรมกำรอิสระที่มีกำรด ำรงต ำแหน่งเกินกว่ำ 9 ปี 

ต่อเน่ืองกนั (นับระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่งมาแล้ว 18 ปี เมื่อรวมกบัระยะเวลาทีจ่ะด ารงต าแหน่งจนครบวาระในคราว
นี้อีก 3 ปี เท่ากบั 21 ปี) กลบัเข้ำด ำรงต ำแหน่งอกีวำระหนึ่งนั้น เน่ืองจำกทำงคณะกรรมกำรได้พจิำรณำจำกควำมตั้งใจ
และทุ่มเทให้กับกำรท ำงำนอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ ประกอบกับประสบกำรณ์กำรท ำงำนที่มีมำนำน ท ำให้
คณะกรรมกำรมีควำมเช่ือมั่นว่ำ นำยศักดิ์ เกี่ยวกำรค้ำ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีควำมเป็นอิสระจำกบริษัทและกลุ่มผู้ถือ
หุ้นรำยใหญ่ ซ่ึงจะสำมำรถช่วยดูแลผลประโยชน์และเป็นตวัแทนของกลุ่มผู้ถือหุ้นรำยย่อยได้ ตำมนโยบำยกำรก ำกับ
ดูแลกจิกำรทีด่ขีองบริษัท 

การลงมติ วาระน้ีตอ้งผ่านมติท่ีประชุมดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะซ่ึงเขา้ร่วมประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 
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ทะเบียนเลขท่ี 0107537000891 

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

วำระที ่6.  พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 และโบนสักรรมการส าหรับผลการด าเนินงานปี 2561 
ขอ้มูลประกอบการพิจารณา ตามท่ีคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไดน้ าเสนอค่าตอบแทนของ
กรรมการและกรรมการชุดยอ่ย ประจ าปี 2562 (ตามมาตรา 90 วรรคหน่ึง พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.
2535) โดยค านึงถึงความรับผิดชอบและการปฎิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการ และเป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 
28. “คณะกรรมการของบริษทัมีสิทธิไดรั้บเงินค่าตอบแทนในการปฏิบติังานในหนา้ท่ี อาทิเช่น เงินเดือน เบ้ียประชุม 
เบ้ียเล้ียง เงินบ าเหน็จ เงินโบนัส เป็นตน้ นอกเหนือจากค่าตอบแทนดงักล่าวแลว้ คณะกรรมการของบริษทัมีสิทธิ
ไดรั้บหรือไดรั้บชดใชคื้นในบรรดาค่าใชจ่้ายต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากการปฏิบติัหนา้ท่ีของตนในฐานะกรรมการของ
บริษทั” 
โดยมีหลกัเกณฑใ์นการพิจารณา ดงัน้ี  

- พิจารณากลัน่กรองอยา่งละเอียดตามความเหมาะสมประการต่างๆ 
- เปรียบเทียบอา้งอิงจากการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเฉล่ียจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกนั  
- พิจารณาจากการขยายตวัทางธุรกิจและการเติบโตทางผลก าไรของบริษทั 
- สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ 
- จ านวนกรรมการของบริษทัในปัจจุบนั 

ตำรำงก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2562 ทีข่อเสนอต่อทีป่ระชุมผู้ถือหุ้น 

ขอ้เสนอท่ีพิจารณา ค่าตอบแทนในปี 2561 อตัราท่ีเสนอในปี 2562 

1.  ค่าตอบแทนกรรมการ 
     1.1 ค่าตอบแทนประธานกรรมการ 
     1.2 ค่าเบ้ียประชุมประธานกรรมการ 
     1.3 ค่าตอบแทนกรรมการ 
     1.4 ค่าเบ้ียประชุมกรรมการ 
     1.5 สิทธิประโยชน์อ่ืน 

 
50,000 บาทต่อเดือน 

30,000 บาทต่อคร้ังท่ีเขา้ประชุม 
25,000 บาทต่อเดือน 

15,000 บาทต่อคร้ังท่ีเขา้ประชุม 
วงเงินประกนัคุม้ครองสุขภาพ ไม่

เกิน 700,000 บาท (เฉพาะ
กรรมการท่ีมีถ่ินพ านกัในประเทศ

ไทย เท่านั้น) 
โบนสั ปี 2560 ในอตัราร้อยละ 0.5 

ของเงินปันผล 

 
50,000 บาทต่อเดือน 

30,000 บาทต่อคร้ังท่ีเขา้ประชุม 
25,000 บาทต่อเดือน 

15,000 บาทต่อคร้ังท่ีเขา้ประชุม 
วงเงินประกนัคุม้ครองสุขภาพ ไม่

เกิน 700,000 บาท (เฉพาะ
กรรมการท่ีมีถ่ินพ านกัในประเทศ

ไทย เท่านั้น) 
โบนสั ปี 2561 ในอตัราร้อยละ 0.5 

ของเงินปันผล 

2.  ค่าตอบแทนกรรมการอิสระ 
     2.1 ค่าตอบแทนกรรมการอิสระ 
     2.2 ค่าเบ้ียประชุมกรรมการอิสระ 
     2.3 สิทธิประโยชน์อ่ืน 

 
25,000 บาทต่อเดือน 

15,000 บาทต่อคร้ังท่ีเขา้ประชุม 
วงเงินประกนัคุม้ครองสุขภาพ ไม่

เกิน 700,000 บาท (เฉพาะ
กรรมการท่ีมีถ่ินพ านกัในประเทศ

ไทย เท่านั้น) 
โบนสั ปี 2560 ในอตัราร้อยละ 0.5 

ของเงินปันผล 

 

25,000 บาทต่อเดือน 
15,000 บาทต่อคร้ังท่ีเขา้ประชุม 
วงเงินประกนัคุม้ครองสุขภาพ ไม่

เกิน 700,000 บาท (เฉพาะ
กรรมการท่ีมีถ่ินพ านกัในประเทศ

ไทย เท่านั้น) 
โบนสั ปี 2561 ในอตัราร้อยละ 0.5 

ของเงินปันผล 



 
 

                  
 
979/12  ชั้นเอ็ม อาคารเอสเอม็ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 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 
 

 

6 | หนา้ 

 

ทะเบียนเลขท่ี 0107537000891 

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

 

ขอ้เสนอท่ีพิจารณา ค่าตอบแทนในปี 2561 อตัราท่ีเสนอในปี 2562 

3.  ค่าตอบแทนกรรมการชุดยอ่ย 
3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ 
      - กรรมการตรวจสอบ 
      - สิทธิประโยชน์อ่ืน 
3.2 คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

- ประธานอนุกรรมการ 
- อนุกรรมการ (มาจากกรรมการอิสระ) 
- สิทธิประโยชน์อ่ืน 

3.3 คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง 
- ประธานอนุกรรมการ 
- อนุกรรมการ (มาจากกรรมการอิสระ) 
- อนุกรรมการ (มาจากกรรมการบริหาร) 
- สิทธิประโยชน์อ่ืน 

 
 

50,000 บาทต่อเดือน 
25,000 บาทต่อเดือน 

-ไม่มี- 
 

240,000 บาทต่อปี 
120,000 บาทต่อปี 

-ไม่มี- 
 

240,000 บาทต่อปี 
120,000 บาทต่อปี 
80,000 บาทต่อปี 

-ไม่มี- 

 
 

50,000 บาทต่อเดือน 
25,000 บาทต่อเดือน 

-ไม่มี- 
 

240,000 บาทต่อปี 
120,000 บาทต่อปี 

-ไม่มี- 
 

240,000 บาทต่อปี 
120,000 บาทต่อปี 
80,000 บาทต่อปี 

-ไม่มี- 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร:  เห็นสมควรว่ำที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติค่ำตอบแทนกรรมกำรและค่ำตอบแทน
กรรมกำรชุดย่อย ประจ ำปี 2562 ซ่ึงเท่ำกบัปีก่อน และมโีบนัสกรรมกำรทั้งคณะจำกผลกำรด ำเนินงำน ปี 2561 โดยมี
หลักเกณฑ์ในกำรจ่ำยโบนัสกรรมกำรเหมือนกับปีก่อน คือจ่ำยในอัตรำร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลของบริษัท และ
ก ำหนดให้โบนัสกรรมกำรส ำหรับประธำนกรรมกำรเป็น 2 เท่ำของโบนัสที่จ่ำยให้กรรมกำร โดยก ำหนดจ่ำยโบนัส
กรรมกำรในวนัที ่24 เมษำยน 2562 ตำมทีค่ณะอนุกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทนเสนอมำ 
การลงมติ วาระน้ีตอ้งผา่นมติท่ีประชุมดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะซ่ึง
เขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วำระที ่7.  พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2562 
ขอ้มลูประกอบการพิจารณา  ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และขอ้บงัคบัของบริษทั
ขอ้ 36 เพื่อใหท่ี้ประชุมพจิารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีของบริษทัประจ าปี 2562 ตามรายละเอียด
ประกอบวาระการพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชี ในหนา้ 38-39 
ควำมเห็นคณะกรรมกำรตรวจสอบ:  คณะกรรมกำรตรวจสอบได้มีกำรประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีถึงแนวทำงกำร
ตรวจสอบและกำรท ำงำนร่วมกันด้วยดีมำโดยตลอด จึงได้ให้ควำมเห็นเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพ่ือขออนุมัติ
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ซ่ึงได้แก่  

1. นำยพงทว ีรัตนะโกเศศ   ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 7795 หรือ  
2. นำยชำญชัย ชัยประสิทธ์ิ    ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 3760 หรือ  
3. นำงสำวอมรรัตน์ เพิม่พูนวฒันำสุข  ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 4599   
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ทะเบียนเลขท่ี 0107537000891 

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

จำกบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ำกดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท โดยมกีำรก ำหนดค่ำสอบบัญชี
เพิม่ขึน้ตำมอตัรำเงนิเฟ้อ (2.00%) ดงันี ้

รำยกำร ปี 2561 ปี 2562 เพิม่ขึน้ (ลดลง) 

ค่ำสอบบัญชี งบประจ ำปี 1,837,475 1,874,225 2.00% 

ค่ำสอบทำนรำยไตรมำส (รวม 3 ไตรมำส) 1,029,000 1,049,580 2.00% 

ค่ำตรวจสอบบัญชีตำมบัตรส่งเสริมกำรลงทุน (ต่อฉบับ) 90,000 90,000 -- 

โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิำรณำจำกผลงำนประกอบกบัเปรียบเทยีบค่ำสอบบัญชีกบับริษทัอ่ืนแล้ว เห็นว่ำ ค่ำ
สอบบญัชียงัคงอยู่ในเกณฑ์ทีเ่หมำะสม 
ควำมเห็นคณะกรรมกำร: ตำมทีค่ณะกรรมกำรตรวจสอบเสนอมำ คณะกรรมกำรพิจำรณำแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นพจิำรณำอนุมตัแิต่งตั้งผู้สอบบัญชี ซ่ึงได้แก่  

1. นำยพงทว ีรัตนะโกเศศ   ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 7795 หรือ  
2. นำยชำญชัย  ชัยประสิทธ์ิ    ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 3760 หรือ  
3. นำงสำวอมรรัตน์ เพิม่พูนวฒันำสุข  ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 4599   

จำกบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ท ำกำร
ตรวจสอบและแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตดังกล่ำวข้ำงต้นไม่สำมำรถ
ปฏิบัติงำนได้ ให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ำกัด จัดหำผู้สอบบัญชีรับอนุญำตอ่ืนของบริษัท ไพร้
ซวอเตอร์เฮำส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ำกดั แทนได้ และก ำหนดค่ำสอบบัญชีส ำหรับงบประจ ำปี 2562 เท่ำกับ 1,874,225 
บำท ค่ำสอบทำนส ำหรับงบกำรเงินรำยไตรมำสรวม 3 ไตรมำส เท่ำกับ 1,049,580 บำท และค่ำตรวจสอบบัญชีตำม
บัตรส่งเสริมกำรลงทุนจ ำนวน 1 ฉบับ เท่ำกบั 90,000 บำท 
การลงมติ วาระน้ีตอ้งผา่นมติประชุมดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะซ่ึงเขา้ร่วมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

วำระที ่8. พิจารณาและอนุมติัการเพ่ิมวงเงินการออกและเสนอขายหุน้กูข้องบริษทัและ/หรือบริษทัยอ่ย 
ขอ้มูลประกอบการพิจารณา ตามท่ีท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2558 ไดมี้มติอนุมติัการออกและเสนอขายหุน้กู้
ของบริษทัฯ และ/หรือ บริษทัยอ่ย ภายในวงเงินจ านวนไม่เกิน 40,000 ลา้นบาท (หรือเงินสกลุอ่ืนในจ านวนเทียบเท่า) 
ไปแลว้นั้น (ดูรายงานการประชุม ฉบบัคดัยอ่ ในหนา้ 40-41) ณ วนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2562 ทางบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 
มีการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ลว้และมีหน้ีคงคา้งอยูจ่  านวน 33,046 ลา้นบาท โดยจ าแนกรายละเอียดไดด้งัน้ี 

รุ่น สัญลกัษณ์ของหุ้นกู้ ยอดเงนิรวม 
(ล้ำนบำท) 

อตัรำดอกเบีย้  
(ต่อปี) 

วนัทีอ่อกหุ้นกู้ วนัครบก ำหนดไถ่ถอน 

# 3/2554 TU217A 1,500 5.02% 27 ก.ค. 2554 27 ก.ค. 2564 
      

# 3/2557 TU212A 1,550 4.69% 6 ก.พ. 2557 6 ก.พ. 2564 
# 4/2557 TU242A 1,050 5.18% 6 ก.พ. 2557 6 ก.พ. 2567 
# 5/2557 TU210A 1,000 4.21% 9 ต.ค. 2557 9 ต.ค. 2564 
# 6/2557 TU240A 3,500 4.58% 9 ต.ค. 2557 9 ต.ค. 2567 
# 1/2559 TU264A USD 75 mn 3.66% 11 เม.ย. 2559 11 เม.ย. 2569 

  (เทียบเท่า 2,446 ลา้นบาท ท่ีอตัราแลกเปล่ียน ธปท. ท่ี 32.6148 เม่ือ 28 ธ.ค. 2561) 
# 2/2559 TU197A 6,000 2.03% 20 ก.ค. 2559 20 ก.ค. 2562 
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ทะเบียนเลขท่ี 0107537000891 

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

รุ่น สัญลกัษณ์ของหุ้นกู้ ยอดเงนิรวม 
(ล้ำนบำท) 

อตัรำดอกเบีย้  
(ต่อปี) 

วนัทีอ่อกหุ้นกู้ วนัครบก ำหนดไถ่ถอน 

# 3/2559 TU217A 2,000 2.32% 20 ก.ค. 2559 20 ก.ค. 2564 
# 4/2559 TU237A 2,000 2.79% 20 ก.ค. 2559 20 ก.ค. 2566 
# 1/2560 TU201A 3,500 2.49% 19 ม.ค. 2560 19 ม.ค. 2563 
# 2/2560 TU221A 2,000 2.91% 19 ม.ค. 2560 19 ม.ค. 2565 
# 3/2560 TU241A 2,500 3.58% 19 ม.ค. 2560 19 ม.ค. 2567 
# 4/2560 TU271A 4,000 3.94% 19 ม.ค. 2560 19 ม.ค. 2570 

 จ ำนวนรวมทั้งส้ิน 33,046    

ทั้ งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 บริษทัฯ และบริษทัย่อยมียอดเงินกูค้งเหลือทั้ งส้ิน 64,499.13 ลา้นบาท โดย
จ าแนกเป็นเงินกูร้ะยะยาวจ านวน 51,031.15 ลา้นบาท (หรือร้อยละ 79.12 ของเงินกู้ทั้ งหมด) และ เงินกู้ระยะสั้ น
จ านวน 13,467.98 ลา้นบาท (หรือร้อยละ 20.88 ของเงินกูท้ั้งหมด) โดยท่ีเงินกูร้ะยะยาวเป็นเงินท่ีไดรั้บจากการออก
หุ้นกูจ้  านวน 36,162.49 ลา้นบาท (ซ่ึงเป็นวงเงินท่ีอยูภ่ายใตก้ารอนุมติจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น) และการกูเ้งินระยะยาว
จากธนาคารจ านวน 14,868.66 ล้านบาทซ่ึงส่วนใหญ่จะครบก าหนดอายุสัญญาภายใน 1-2 ปี   โดยมีสัดส่วน
โครงสร้างเงินกูร้ะยะสั้นและระยะยาวเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการใชเ้งินระยะสั้นเพ่ือหมุนเวียนในกิจการและ
ระยะยาวเพื่อการลงทุน โดยท่ีหุ้นกู้เป็นแหล่งเงินกู้ระยะยาวท่ีมีต้นทุนท่ีต ่ากว่า มีก าหนดการช าระแน่นอนและ
ยาวนานกวา่ และมีเง่ือนไขท่ีผอ่นคลายกวา่แหล่งเงินกูร้ะยะยาวแหล่งอ่ืน รวมทั้งบริษทัฯ และ/หรือ บริษทัยอ่ยยงัคงมี
การขยายตวัอยา่งต่อเน่ืองจากธุรกิจปัจจุบนั บริษทั และ/หรือ บริษทัยอ่ยจึงมีความจ าเป็นในการใชว้งเงินการออกหุ้น
กูม้ากข้ึนเพ่ือความคล่องตวัในการบริหารทางการเงินของบริษทั และ /หรือ  บริษทัยอ่ยต่อไป และเพื่อเป็นการรองรับ
แผนการบริหารจดัการดา้นการเงินของบริษทัฯ และ/หรือ บริษทัยอ่ย จึงขอเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัการเพ่ิม
วงเงินการออกและเสนอขายหุน้กูข้องบริษทัฯ และ/หรือ บริษทัยอ่ย จากเดิม ภายในวงเงินจ านวนไม่เกิน 40,000 ลา้น
บาท (หรือเงินสกุลอ่ืนในจ านวนเทียบเท่า) เป็น ภายในวงเงินจ านวนไม่เกิน 50,000 ลา้นบาท (หรือเงินสกุลอ่ืนใน
จ านวนเทียบเท่า) โดยให้ถือวา่ หุน้กูข้องบริษทัฯ และ/หรือ บริษทัยอ่ย ท่ีไดมี้การออกและเสนอขายไปแลว้ก่อนหนา้
น้ีและยงัมีหน้ีคงคา้งอยู่ เป็นหุ้นกูท่ี้ออกและเสนอขายภายในวงเงิน 50,000 ลา้นบาทดงักล่าว ทั้งน้ี ส าหรับการออก
และเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยดังกล่าว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน หรือ ตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์
อ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง (ตามกรอบเง่ือนไขและรายละเอียดการมอบอ านาจ ในหนา้ 42-43) 
ควำมเห็นคณะกรรมกำร: เห็นสมควรว่ำทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมตักิำรเพิม่วงเงนิกำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้ของ
บริษัทและหรือบริษัทย่อย และเพิม่อ ำนำจด ำเนินกำรในกำรกระท ำแทนบริษัทฯ ให้แก่กรรมกำรผู้มอี ำนำจ อนั
เน่ืองมำจำกกำรเสนอขำยหุ้นกู้ ตำมทีเ่สนอมำ 
การลงมติ วาระน้ีตอ้งผา่นมติดว้ยคะแนนเสียงเกินกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบ
ฉนัทะซ่ึงเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วำระที ่9.   พิจารณาการออกและเสนอขายหุน้สามญัท่ีออกใหม่ของบริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์ จ ากดั ใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหาร 
และพนกังานของบริษทั ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จ ากดั 
ขอ้มูลประกอบการพิจารณา เน่ืองจากบริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จ ากดั (TFM) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ มีความ
ประสงคท่ี์จะออกและเสนอขายหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ให้แก่ (ก) กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษทัฯ เพื่อ
ตอบแทนกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน ในการช่วยเหลือ ร่วมสร้าง พฒันาและให้ค  าปรึกษาแก่ TFM ตั้งแต่ช่วง



 
 

                  
 
979/12  ชั้นเอ็ม อาคารเอสเอม็ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 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 
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ทะเบียนเลขท่ี 0107537000891 

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

เร่ิมตน้ในการด าเนินธุรกิจจนถึงปัจจุบนั และ/หรือ (ข) กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ของ TFM เพื่อเป็นการจูงใจ
ให้บุคลากรของ TFM มีความตั้งใจในการท างาน รักษาบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถให้อยูร่่วมท างานกบั TFM 
ในระยะยาว และให้พนักงานเกิดความรู้สึกมีส่วนร่วมในการเป็นเจา้ของ TFM และร่วมสร้าง TFM ให้เจริญเติบโต
อย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ยืน ซ่ึงถือเป็นส่วนหน่ึงของแผนการ IPO  ของ TFM ให้แก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และ
พนักงานของบริษทัฯ และ TFM (“โครงกำร ESOP”) ในการน้ี  TFM ประสงค์ท่ีจะเสนอขายหุ้นสามญัท่ีออกใหม่
ให้แก่ กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฯ เป็นจ านวนไม่เกิน 2,500,000 หุน้ และ กรรมการ ผูบ้ริหาร และ
พนกังานของ TFM เป็นจ านวนไม่เกิน 2,500,000 หุน้ รวมกนัเป็นจ านวนไม่เกิน 5,000,000 หุ้น (ภายใตส้มมติฐานวา่
จะมีการเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้น TFM จาก 10.0 บาทต่อหุ้น เป็น 2.0 บาท ต่อหุ้น) ซ่ึงรวมกันคิดเป็น
อตัราส่วนไม่เกินร้อยละ 1.0 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของ TFM ภายหลงัการออกและเสนอขายหุ้น
สามญัท่ีออกใหม่ตามแผน IPO โดยหุน้สามญัออกใหม่ท่ีเหลือจากการจดัสรรให้แก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน
ของบริษทัฯ และTFM ตามโครงการ ESOP สามารถน ามาเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทัว่ไปได ้ทั้งน้ี จ านวนหุ้น
สามญัท่ีออกใหม่ท่ีจะออกและเสนอขายให้แก่ กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฯ และTFM อาจจะมีการ
เปล่ียนแปลงตามการเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้นของ TFM เน่ืองจากมูลค่าท่ีตราไว ้(Par Value) ของหุ้นของ 
TFM อาจมีการเปล่ียนแปลงภายใตแ้ผน IPO อยา่งไรก็ตาม จ านวนหุน้สามญัท่ีออกใหม่ท่ีจะออกและเสนอขายใหแ้ก่ 
กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษทัฯ และTFM จะมีสัดส่วนรวมกันไม่เกินร้อยละ 1.0 ของจ านวนหุ้นท่ี
จ าหน่ายได้แลว้ทั้ งหมดของ TFM ภายหลงัการออกและเสนอขายหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ภายใตแ้ผน IPO ดังกล่าว
ขา้งตน้ ทั้ งน้ี การขายหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ให้แก่ กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน ของบริษัทฯ และTFM จะมี
ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไรหรือสิทธิออกเสียงของผูถื้อหุน้ของ TFM (Control Dilution) โดยจะท าใหเ้กิดผลกระทบ
ต่อส่วนแบ่งก าไรหรือสิทธิออกเสียงของผูถื้อหุ้นของ TFM ลดลงไม่เกินร้อยละ 1.0 ของส่วนแบ่งก าไรหรือสิทธิออก
เสียงของผูถื้อหุน้ของ TFM 
เน่ืองจากหุ้นของ TFM ยงัไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จึงยงัไม่มีราคาตลาดของหุ้นของ 
TFM และไม่สามารถค านวณผลกระทบต่อราคาตลาดของหุน้ของบริษทัฯ ได ้โดยผลกระทบต่อราคาต่อหุน้จะเกิดข้ึน
เม่ือวนัท่ีมีการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีออกใหม่ของ TFM อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากระยะเวลาและราคาเสนอขาย
หุน้สามญัท่ีออกใหม่ของ TFM ตามโครงการ ESOP เป็นระยะเวลาและราคาเดียวกนักบัการเสนอขายหุน้สามญัท่ีออก
ใหม่ต่อประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรก ดงันั้น การเสนอขายหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ของ TFM จะไม่เกิดผลกระทบดา้น
ราคาตลาดของหุน้ของบริษทัฯ 
การออกและเสนอขายหุน้สามญัท่ีออกใหม่ภายใตโ้ครงการ ESOP น้ี จะไม่มีการเสนอขายหุน้สามญัท่ีออกใหม่ใหแ้ก่
กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฯ และ/หรือของ TFM รายใดเกินกวา่ร้อยละ 5.0 ของจ านวนหุน้ทั้งหมดท่ี
เสนอขายภายใตโ้ครงการ ESOP โดยราคาในการใชสิ้ทธิจองซ้ือหุ้นนั้นจะเสนอใหเ้ป็นราคาเดียวกนักบัราคาหุน้ท่ีจะ
เสนอขายต่อประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรกของ TFM ทั้ งน้ี รายละเอียดเบ้ืองตน้ของโครงการออกและเสนอขายหุ้น
สามญัท่ีออกใหม่ใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฯ และของ TFM ปรากฏตามเอกสารท่ีแนบมาดว้ย 
ควำมเห็นคณะกรรมกำร: เห็นสมควรว่ำทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมตักิำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมญัทีอ่อกใหม่ของ
บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมลิล์ จ ำกดั ให้แก่กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนของบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
และบริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมลิล์ จ ำกดั ตำมทีเ่สนอมำ 
การลงมติ วาระน้ีตอ้งผา่นมติดว้ยคะแนนเสียงเกินกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบ
ฉนัทะซ่ึงเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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บริษทั ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

วำระที ่10.   พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถา้มี) 

อน่ึง บริษทัไดก้ าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้และรับเงินปันผลในวนัท่ี 7 มีนาคม 2562 

หากผูถื้อหุ้นมีค าถามหรือขอ้สงสัยเก่ียวกับวาระการประชุมท่ีตอ้งการให้คณะกรรมการและฝ่ายบริหารช้ีแจงในวนัประชุม 
สามารถส่งค าถามล่วงหนา้มายงับริษทั ภายในวนัพฤหสับดีท่ี 31 มีนาคม 2562 ไดท่ี้  

1. E-mail:  cg_ethics@thaiunion.com  
2. Fax:   +66(0) 2298-0553  
3. Website:  http://www.thaiunion.com/th/contact  

นอกจากน้ี บริษทัไดจ้ดัท ารายงานประจ าปี 2561 ในรูปแบบ QR Code ตามท่ีไดจ้ดัส่งมาให้ผูถื้อหุ้นพร้อมกนัน้ี หากผูถื้อหุน้ท่าน
ใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานดงักล่าวแบบรูปเล่ม กรุณากรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มท่ีแนบมาพร้อมกบัหนังสือเชิญประชุม
ฉบบัน้ี และส่งมาท่ี e-mail : ruriya.benjanukorn@thaiunion.com หรือโทรสารหมายเลข 02-2980553 หรือส่งไปรษณียม์าท่ี                   

ส ำนักประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำร (ส่วนงำนผู้ถือหุ้น TU) 
บริษทั ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
979/12 ชั้น 25 อาคารเอสเอม็ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน 
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

จึงเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้ไดโ้ปรดเขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักล่าวขา้งตน้ และเพือ่ใหก้ารลงทะเบียนในการเขา้
ประชุมผูถื้อหุน้เป็นไปดว้ยความสะดวกรวดเร็วยิง่ข้ึน ทางบริษทัจึงขอความร่วมมือใหท่้านผูถื้อหุน้ และ/หรือผูรั้บมอบฉนัทะน าหนงัสือ
มอบฉนัทะและหลกัฐานแสดงสิทธิเขา้ร่วมประชุมไปแสดงต่อพนกังานลงทะเบียนในวนัประชุมได ้ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นตน้ไป 

 
ขอแสดงความนบัถือ 
บริษทั ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
 

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

                                                             (   นายไกรสร  จนัศิริ   )  

 

 
 


