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วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2562
เรื่ อง ขอเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562
เรี ยน ท่านผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

รายงานประจาปี 2561 สาหรับปี บัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ในรู ปแบบ QR Code
ข้อบังคับบริ ษทั (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผูถ้ ือหุน้ ) และข้อปฏิบตั ิในการเข้าร่ วมประชุม (หน้า 11-13)
สาเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2561 (หน้า 14-27)
สาเนางบการเงินสาหรับปี บัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ฉบับย่อ)
รายละเอียดและประวัติบุคคลที่คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาเลือกตั้งให้ดารงตาแหน่ง
กรรมการ (หน้า 32-35)
รายละเอียดประกอบวาระการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี (หน้า 38-39)
รายละเอียดประกอบวาระที่ 8 กรอบเงื่อนไขและข้อกาหนดในเบื้องต้นของหุน้ กูท้ ี่บริ ษทั และหรื อบริ ษทั ย่อยจะ
ออกเสนอขาย (หน้า 40-43)
รายละเอียดประกอบวาระที่ 9 การออกและเสนอขายหุน้ สามัญของ TFM ให้แก่กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน
(หน้า 44-46)
ข้อมูลกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบเพือ่ พิจารณาเป็ นผูร้ ับมอบฉันทะ (หน้า 47-49)
เอกสารหรื อหลักฐานแสดงความเป็ นผูถ้ ือหุน้ หรื อผูแ้ ทนของผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิเข้าร่ วมประชุม (หน้า 50)
หนังสื อมอบฉันทะ จานวน 3 แบบ (เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่ง) (หน้า 51-57)
แบบฟอร์มแสดงความประสงค์ขอรับรายงานประจาปี 2561 ในแบบรู ปเล่ม และขอเข้าเยีย่ มชมโรงงานพร้อม
เงื่อนไข
แผนที่แสดงสถานที่จดั ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้

ด้วยคณะกรรมการบริ ษทั ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรี ยกประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 5

เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเบญจพัชร ชั้น 2 อาคารเอนกประสงค์ สถานี โทรทัศน์กองทัพบก
(ช่อง 5) ถนนพหลโยธิน กรุ งเทพมหานคร เพือ่ พิจารณาเรื่ องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
วำระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2561
ข้อมูลประกอบการพิจารณา การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2561 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 ซึ่งบริ ษทั ได้ส่งสาเนา
รายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิ ชย์ตามที่กฎหมายกาหนด รวมทั้ง
ได้เผยแพร่ ในเว็บไซต์ของบริ ษทั เพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ ได้รับทราบและตรวจสอบความถูกต้องได้ภายในเวลาที่เหมาะสม ซึ่ ง
ไม่ปรากฎว่ามีผใู ้ ดคัดค้านหรื อขอแก้ไขแต่อย่างใด โดยมีสาเนารายงานการประชุมตามที่แนบมาพร้อมกันนี้ ในหน้า
14-27
ควำมเห็นคณะกรรมกำร: พิจำรณำแล้ วเห็นว่ ำ รำยงำนดังกล่ ำวถู กต้ องตำมมติที่ประชุ มสำมัญผู้ถือหุ้น ดังนั้น จึง
เห็นสมควรว่ ำที่ประชุ มผู้ถือหุ้นควรรั บรองรำยงำนกำรประชุ มสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่ งได้ จัดทำขึ้นอย่ ำง
ถูกต้ องครบถ้ วนตำมควำมเป็ นจริง
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วำระที่ 2. พิจารณาและรับทราบรายงานประจาปี 2561 และผลการดาเนินงานของบริ ษทั ในรอบปี ที่ผา่ นมา
ข้อมูลประกอบการพิจารณา รายงานผลการดาเนินงานของบริ ษทั ในรอบปี 2561 และข้อมูลสาคัญอื่นๆ ปรากฏอยูใ่ น
รายงานประจาปี 2561 ซึ่ งได้จดั ส่ งให้ผูถ้ ือหุ ้นมาพร้อมกันนี้ และรายงานพัฒนาการในการดาเนิ นการตามนโยบาย
เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริ ตคอรัปชัน่ จากปี ที่ผา่ นมา
ควำมเห็นคณะกรรมกำร: เห็นสมควรว่ ำ ควรนำเสนอรำยงำนประจำปี 2561 ผลกำรดำเนินงำนของบริษัทในรอบปี ที่
ผ่ำนมำ และพัฒนำกำรในกำรดำเนินกำรตำมนโยบำยเกีย่ วกับกำรต่ อต้ ำนกำรทุจริตคอรัปชั่นให้ ผ้ถู ือหุ้นรับทรำบ
การลงมติ วาระนี้ ไม่ตอ้ งลงมติ เนื่ องจากรายงานดังกล่าวได้จดั ทาเรี ยบร้อยแล้ว และนาเสนอให้ผูถ้ ือหุ ้นรับทราบ
เท่านั้น
วำระที่ 3. พิจารณาและอนุมตั ิงบการเงินสาหรับปี บัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และรายงานของผูส้ อบบัญชี
ข้อมูลประกอบการพิจารณา งบการเงินสาหรับปี บัญชี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และรายงานของผูส้ อบบัญชี
ตามที่ปรากฎในสาเนางบการเงินสาหรับปี บัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ฉบับย่อ หน้า 28-31) และเต็มรู ปแบบ
ในรายงานประจาปี 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตและได้ผา่ นการพิจารณาจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้ว จึงได้จดั ส่งให้ผถู ้ ือหุน้ มาพร้อมกันนี้
ควำมเห็นคณะกรรมกำร: เห็นสมควรให้ ที่ประชุ มผู้ถือหุ้นอนุมัติงบกำรเงินสำหรั บปี บัญชี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม
2561 และรำยงำนของผู้ ส อบบั ญ ชี ที่ ผ่ ำ นกำรตรวจสอบจำกผู้ ส อบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ ำต ตำมที่ ม ำตรำ 112 แห่ ง
พระรำชบัญญัตบิ ริษทั มหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนด ซึ่งงบกำรเงินดังกล่ ำวมีควำมถูกต้องตำมทีค่ วรในสำระสำคัญ
ตำมมำตรฐำนบัญชีทรี่ ับรองทัว่ ไป และผ่ำนกำรพิจำรณำควำมน่ ำเชื่ อถือจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยได้ นำเสนอ
ต่ อทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรบริษัทแล้ ว
การลงมติ วาระนี้ตอ้ งผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะซึ่งเข้าร่ วมประชุม
และออกเสี ยงลงคะแนน
วำระที่ 4. พิจารณาและอนุมตั ิการจัดสรรกาไรสุทธิสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2561
ข้อมูลประกอบการพิจารณา งบการเงินสาหรับปี บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ได้รับการตรวจสอบแล้วของ
บริ ษทั ปรากฏว่า บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีกาไรสุทธิประจาปี เท่ากับ 3,256,211,056.67 บาท จึงขอจัดสรรเป็ นเงินปั นผล
เป็ นจานวนเงิน 1,908,726,198.40 บาท หรื อในอัตรา 0.40 บาทต่อหุน้ คิดเป็ นร้อยละ 58.62 ของกาไรสุทธิจากผลการ
ดาเนินงานประจาปี 2561 แต่เนื่องจากมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 6 สิ งหาคม 2561 ได้อนุมตั ิ
การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็ นจานวนเงิน 1,192,953,874.00 บาท หรื อในอัตรา 0.25 บาทต่อหุน้ สาหรับทุนจด
ทะเบียนและชาระแล้ว 4,771,815,496 หุน้ โดยแบ่งเป็ นจัดสรรจากกาไรสุทธิจานวน 878.63 ล้านบาท และกาไร
สะสม 314.32 ล้านบาท และจ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561 การจ่ายเงินปั นผลในครั้งนี้ จะคงเหลือเท่ากับ
715,772,324.40 บาท หรื อในอัตรา 0.15 บาทต่อหุน้ สาหรับทุนจดทะเบียนและชาระแล้วจานวน 4,771,815,496 หุน้
โดยมีขอ้ มูลเปรี ยบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปี ที่ผา่ นมา ดังนี้
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รำยละเอียดกำรจ่ ำยเงินปันผล
1. กาไรสุทธิ (ล้านบาท)
2. จานวนหุน้
3. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุน้ (บาท:หุน้ )
3.1 เงินปั นผลระหว่างกาล (บาท:หุน้ )
3.2 เงินปั นผลระหว่างกาลจากกาไรสะสม (บาท:หุน้ )
3.3 เงินปั นผลประจาปี (บาท:หุน้ )
4. รวมเป็ นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปั นผล (ร้อยละ)

ปี 2561

ปี 2560

ปี 2559

ปี 2558

5,989.18
5,254.43
5,302.47
3,256.21
4,771,815,496 4,771,815,496 4,771,815,496 4,771,815,496
0.40
0.18
0.07
0.15

0.66
0.32
0.34

0.63
0.32
0.31

0.63
0.32
0.31

1,908.73

3,149.40

3,006.24

3,006.24

58.62

52.58

57.21

56.70

บริ ษทั ไทยยูเนี่ ยน กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) มีนโยบายจ่ายเงิ นปั นผลให้แก่ผูถ้ ือหุ ้น ในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 ของ
กาไรสุ ทธิ ในแต่ละปี และตั้งแต่ปี 2545 เป็ นต้นมา บริ ษทั มีนโยบายแบ่งจ่ายเงินปั นผล 2 ครั้งต่อปี ดังนั้น อัตราการ
จ่ายเงินปั นผลจากผลการดาเนินงานในปี 2561 ซึ่งเท่ากับร้อยละ 58.62 จึงถือว่าเป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผล
ตามปกติของบริ ษทั
ทั้งนี ้ สิ ทธิ ในการได้ รับเงินปั นผลดังกล่ าวยังมีความไม่ แน่ นอนจนกว่ าจะได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2562
ควำมเห็นคณะกรรมกำร: เห็นสมควรว่ ำทีป่ ระชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมตั กิ ำรจัดสรรกำไรสุ ทธิ เป็ นเงินปันผลประจำปี 2561
เป็ นจำนวนเงิน 1,908,726,198.40 บำท ซึ่งเมื่อหักกำรจ่ ำยเงินปันผลระหว่ ำงกำล เมื่อวันที่ 3 กันยำยน 2561 จำนวนเงิน
1,192,953,874.00 บำท ในอัตรำ 0.25 บำทต่อหุ้น ณ จำนวนหุ้น 4,771,815,496 หุ้น จะคงเหลือจ่ ำยในครั้งนี้ เท่ ำกับ
715,772,324.40 บำท หรื อในอัตรำ 0.15 บำทต่ อหุ้น สำหรับทุนจดทะเบียน 4,771,815,496 หุ้น โดยกำหนดรำยชื่ อผู้
ถือหุ้นทีม่ สี ิทธิได้ รับเงินปันผลในวันที่ 7 มีนำคม 2562 และกำหนดจ่ ำยเงินปันผลในวันอังคำรที่ 23 เมษำยน 2562 ซึ่ง
เงินปันผลดังกล่ ำวมำจำกกำไรส่ วนทีไ่ ด้ รับกำรส่ งเสริมกำรลงทุนทั้งจำนวน จึงไม่ ต้องเสียภำษีเงินได้ หัก ณ ทีจ่ ่ ำย และ
ผู้ถือหุ้นไม่ สำมำรถขอเครดิตภำษีได้
การลงมติ วาระนี้ตอ้ งผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะซึ่งเข้าร่ วมประชุม
และออกเสี ยงลงคะแนน
วำระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
1. ตามข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 17 กาหนดว่า “ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครั้งให้กรรมการออกจากตาแหน่ง 1
ใน 3 เป็ นอัตรา ถ้าจานวนกรรมการที่จะแบ่งให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3”
2. ในปั จจุบนั คณะกรรมการบริ ษทั ทั้งคณะที่ยงั ดารงตาแหน่งอยูม่ ีท้ งั หมด 12 คน มีกรรมการที่ครบกาหนดออกตาม
วาระ จานวน 4 คน ดังนี้
(1) นายเชง นิรุตตินานนท์
(2) นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า
(3) นายชาน ชู ชง
(4) นายคิโยทากะ คิคูชิ
3. บริ ษทั ได้แจ้งผ่านระบบอิเล็กทรอนิ กส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย รวมทั้งประกาศในเว็บไซต์ของ
บริ ษทั ให้สิทธิ แก่ ผูถ้ ื อหุ ้นเสนอวาระการประชุ มและรายชื่ อบุ ค คลที่ เห็ นว่า มี คุณสมบัติเหมาะสมเพื่อ เข้ารั บการ
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คัดเลือกเป็ นกรรมการของบริ ษทั ได้ล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 10 กันยายน 2561 จนถึงวันที่ 25 มกราคม 2562 รวมเวลา
138 วัน ขอเรี ยนว่า ไม่มีผูถ้ ือหุ ้นเสนอวาระการประชุมหรื อรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการ
ตามหลักเกณฑ์ของบริ ษทั
4. คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากลัน่ กรองประวัติและประสบการณ์ของกรรมการที่
ออกจากตาแหน่ งตามวาระทั้ง 4 คนตามข้อ 2. แล้ว เห็ นว่ามี คุณสมบัติครบถ้วนตามที่ กฎหมายกาหนด มี ความรู ้
ความสามารถ ประสบการณ์ ในธุ รกิจ สามารถที่ จะช่วยบริ หารกิ จการให้มีประสิ ทธิ ภาพด้วยความเรี ยบร้อย ดังนั้น
หากให้ดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษทั ต่ออีกวาระหนึ่ง จะทาให้การดาเนินงานของบริ ษทั เป็ นไปอย่างต่อเนื่อง และใน
ส่วนของกรรมการอิสระ คณะกรรมการยังได้พิจารณาอีกว่า บุคคลที่เสนอจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็ นอิสระ
และเป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ที่เกี่ ยวข้อง จึ งเห็ นสมควรให้เสนอชื่ อบุ คคลทั้ง 4 คน ต่อที่ ประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้น เพื่อ
เลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระในปี 2562 จานวน 4 คน กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ ง แต่เนื่องจาก
นายคิโยทากะ คิคูชิ ตัวแทนกรรมการจากบริ ษทั มิตซูบิชิ คอร์ ปอเรชัน่ ได้ขอลาออกจากตาแหน่ ง จึงเสนอนายโนริ
โอะ ไซกุสะ เป็ นกรรมการเข้าใหม่แทนนายคิโยทากะ คิคูชิ
รายละเอี ยดเกี่ ยวกับ อายุ สัดส่ วนการถื อหุ ้น ในบริ ษ ัท วุฒิ การศึ กษา ประสบการณ์ ท างาน และอื่ น ๆ ปรากฎตาม
รายละเอียดประกอบวาระการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ในหน้า 32-35
ควำมเห็นคณะกรรมกำร: เห็นสมควรว่ ำที่ประชุ มผู้ถือหุ้นควรอนุมัติเลือกตั้งบุคคลตำมที่คณะอนุกรรมกำรสรรหำ
และพิจำรณำค่ ำตอบแทนเสนอข้ ำงต้ นเข้ ำดำรงตำแหน่ งกรรมกำรแทนกรรมกำรทีอ่ อกตำมวำระ ตำมรำยละเอียดดังนี้
รำยชื่ อกรรมกำร
ตำแหน่ ง
จำนวนปี ที่
หมำยเหตุ
ดำรงตำแหน่ ง
1. นำยเชง นิรุตตินำนนท์
ประธำนคณะกรรมกำรบริหำร
20 ปี
กลับเข้ ำดำรงตำแหน่ งเป็ น
กรรมกำรอีกวำระหนึ่ง
2. นำยศักดิ์ เกีย่ วกำรค้ ำ *
กรรมกำรอิสระ
18 ปี
กลับเข้ ำดำรงตำแหน่ งเป็ น
กรรมกำรอีกวำระหนึ่ง
ประธำนคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ
3. นำยชำน ชู ชง
กรรมกำรบริหำร
18 ปี
กลับเข้ ำดำรงตำแหน่ งเป็ น
กรรมกำรอีกวำระหนึ่ง
4. นำยโนริโอะ ไซกุสะ
กรรมกำร (ทีไ่ ม่ ได้ บริหำร)
- ปี
กรรมกำรเข้ ำใหม่
* กรณีเสนอชื่ อกรรมกำรอิสระ ได้ แก่ นำยศั กดิ์ เกี่ยวกำรค้ ำ เป็ นกรรมกำรอิสระที่มีกำรดำรงตำแหน่ งเกินกว่ ำ 9 ปี
ต่ อเนื่องกัน (นับระยะเวลาที่ดารงตาแหน่ งมาแล้ ว 18 ปี เมื่อรวมกับระยะเวลาทีจ่ ะดารงตาแหน่ งจนครบวาระในคราว
นี้อีก 3 ปี เท่ ากับ 21 ปี ) กลับเข้ ำดำรงตำแหน่ งอีกวำระหนึ่งนั้น เนื่องจำกทำงคณะกรรมกำรได้ พจิ ำรณำจำกควำมตั้งใจ
และทุ่ ม เทให้ กั บ กำรท ำงำนอย่ ำ งเต็ ม ควำมสำมำรถ ประกอบกั บ ประสบกำรณ์ กำรท ำงำนที่ มี ม ำนำน ท ำให้
คณะกรรมกำรมีควำมเชื่ อมั่นว่ ำ นำยศักดิ์ เกี่ยวกำรค้ ำ เป็ นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีควำมเป็ นอิสระจำกบริษัทและกลุ่มผู้ถือ
หุ้นรำยใหญ่ ซึ่งจะสำมำรถช่ วยดูแลผลประโยชน์ และเป็ นตัวแทนของกลุ่มผู้ถือหุ้นรำยย่ อยได้ ตำมนโยบำยกำรกำกับ
ดูแลกิจกำรทีด่ ขี องบริษัท
การลงมติ วาระนี้ ตอ้ งผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะซึ่ งเข้าร่ วมประชุม
และออกเสี ยงลงคะแนน
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วำระที่ 6. พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2562 และโบนัสกรรมการสาหรับผลการดาเนินงานปี 2561
ข้อมูลประกอบการพิจารณา ตามที่ คณะอนุ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้นาเสนอค่าตอบแทนของ
กรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจาปี 2562 (ตามมาตรา 90 วรรคหนึ่ ง พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ.
2535) โดยคานึ งถึงความรับผิดชอบและการปฎิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการ และเป็ นไปตามข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ
28. “คณะกรรมการของบริ ษทั มีสิทธิ ได้รับเงิ นค่าตอบแทนในการปฏิบตั ิงานในหน้าที่ อาทิ เช่น เงินเดือน เบี้ยประชุม
เบี้ ยเลี้ยง เงินบาเหน็จ เงิ นโบนัส เป็ นต้น นอกเหนื อจากค่าตอบแทนดังกล่าวแล้ว คณะกรรมการของบริ ษทั มีสิทธิ
ได้รับหรื อได้รับชดใช้คืนในบรรดาค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นเนื่ องจากการปฏิบตั ิหน้าที่ของตนในฐานะกรรมการของ
บริ ษทั ”
โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้
- พิจารณากลัน่ กรองอย่างละเอียดตามความเหมาะสมประการต่างๆ
- เปรี ยบเทียบอ้างอิงจากการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเฉลี่ยจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน
- พิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกาไรของบริ ษทั
- สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ
- จานวนกรรมการของบริ ษทั ในปัจจุบนั
ตำรำงกำหนดค่ ำตอบแทนกรรมกำรประจำปี 2562 ทีข่ อเสนอต่อทีป่ ระชุมผู้ถือหุ้น
ข้อเสนอที่พิจารณา
1. ค่าตอบแทนกรรมการ
1.1 ค่าตอบแทนประธานกรรมการ
1.2 ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการ
1.3 ค่าตอบแทนกรรมการ
1.4 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
1.5 สิ ทธิประโยชน์อื่น

2. ค่าตอบแทนกรรมการอิสระ
2.1 ค่าตอบแทนกรรมการอิสระ
2.2 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการอิสระ
2.3 สิ ทธิประโยชน์อื่น

ค่าตอบแทนในปี 2561

อัตราที่เสนอในปี 2562

50,000 บาทต่อเดือน
50,000 บาทต่อเดือน
30,000 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม
30,000 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม
25,000 บาทต่อเดือน
25,000 บาทต่อเดือน
15,000 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม
15,000 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม
วงเงินประกันคุม้ ครองสุขภาพ ไม่ วงเงินประกันคุม้ ครองสุขภาพ ไม่
เกิน 700,000 บาท (เฉพาะ
เกิน 700,000 บาท (เฉพาะ
กรรมการที่มีถิ่นพานักในประเทศ กรรมการที่มีถิ่นพานักในประเทศ
ไทย เท่านั้น)
ไทย เท่านั้น)
โบนัส ปี 2560 ในอัตราร้อยละ 0.5 โบนัส ปี 2561 ในอัตราร้อยละ 0.5
ของเงินปันผล
ของเงินปันผล
25,000 บาทต่อเดือน
25,000 บาทต่อเดือน
15,000 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม
15,000 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม
วงเงินประกันคุม้ ครองสุขภาพ ไม่ วงเงินประกันคุม้ ครองสุขภาพ ไม่
เกิน 700,000 บาท (เฉพาะ
เกิน 700,000 บาท (เฉพาะ
กรรมการที่มีถิ่นพานักในประเทศ กรรมการที่มีถิ่นพานักในประเทศ
ไทย เท่านั้น)
ไทย เท่านั้น)
โบนัส ปี 2560 ในอัตราร้อยละ 0.5 โบนัส ปี 2561 ในอัตราร้อยละ 0.5
ของเงินปันผล
ของเงินปันผล
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ข้อเสนอที่พิจารณา
3. ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย
3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการตรวจสอบ
- สิ ทธิประโยชน์อื่น
3.2 คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- ประธานอนุกรรมการ
- อนุกรรมการ (มาจากกรรมการอิสระ)
- สิ ทธิประโยชน์อื่น
3.3 คณะอนุกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
- ประธานอนุกรรมการ
- อนุกรรมการ (มาจากกรรมการอิสระ)
- อนุกรรมการ (มาจากกรรมการบริ หาร)
- สิ ทธิประโยชน์อื่น

ทะเบียนเลขที่ 0107537000891

ค่าตอบแทนในปี 2561

อัตราที่เสนอในปี 2562

50,000 บาทต่อเดือน
25,000 บาทต่อเดือน
-ไม่มี-

50,000 บาทต่อเดือน
25,000 บาทต่อเดือน
-ไม่มี-

240,000 บาทต่อปี
120,000 บาทต่อปี
-ไม่มี-

240,000 บาทต่อปี
120,000 บาทต่อปี
-ไม่มี-

240,000 บาทต่อปี
120,000 บาทต่อปี
80,000 บาทต่อปี
-ไม่มี-

240,000 บาทต่อปี
120,000 บาทต่อปี
80,000 บาทต่อปี
-ไม่มี-

ควำมเห็ น คณะกรรมกำร: เห็ น สมควรว่ ำที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ควรอนุ มัติ ค่ ำตอบแทนกรรมกำรและค่ ำตอบแทน
กรรมกำรชุ ดย่ อย ประจำปี 2562 ซึ่งเท่ ำกับปี ก่ อน และมีโบนัสกรรมกำรทั้งคณะจำกผลกำรดำเนินงำน ปี 2561 โดยมี
หลักเกณฑ์ ในกำรจ่ ำยโบนัสกรรมกำรเหมื อนกับปี ก่ อน คื อจ่ ำยในอัตรำร้ อ ยละ 0.5 ของเงินปั นผลของบริ ษัท และ
กำหนดให้ โบนัสกรรมกำรสำหรั บประธำนกรรมกำรเป็ น 2 เท่ ำของโบนัสที่จ่ำยให้ กรรมกำร โดยกำหนดจ่ ำยโบนัส
กรรมกำรในวันที่ 24 เมษำยน 2562 ตำมทีค่ ณะอนุกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ ำตอบแทนเสนอมำ
การลงมติ วาระนี้ตอ้ งผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของผูถ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะซึ่ง
เข้าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วำระที่ 7. พิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2562
ข้อมูลประกอบการพิจารณา ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริ ษทั
ข้อ 36 เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีของบริ ษทั ประจาปี 2562 ตามรายละเอียด
ประกอบวาระการพิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี ในหน้า 38-39
ควำมเห็นคณะกรรมกำรตรวจสอบ: คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ มีกำรประชุ มร่ วมกับผู้สอบบัญชีถึงแนวทำงกำร
ตรวจสอบและกำรทำงำนร่ วมกันด้ วยดีมำโดยตลอด จึงได้ ให้ ควำมเห็นเสนอต่ อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่ อขออนุมัติ
แต่ งตั้งผู้สอบบัญชี ซึ่งได้ แก่
1. นำยพงทวี รัตนะโกเศศ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 7795 หรื อ
2. นำยชำญชัย ชัยประสิทธิ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 3760 หรื อ
3. นำงสำวอมรรัตน์ เพิม่ พูนวัฒนำสุ ข ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 4599
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จำกบริษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮำส์ คูเปอร์ ส เอบีเอเอส จำกัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีกำรกำหนดค่ ำสอบบัญชี
เพิม่ ขึน้ ตำมอัตรำเงินเฟ้ อ (2.00%) ดังนี้
รำยกำร

ปี 2561
1,837,475

ค่ ำสอบบัญชี งบประจำปี
ค่ ำสอบทำนรำยไตรมำส (รวม 3 ไตรมำส)
ค่ ำตรวจสอบบัญชีตำมบัตรส่ งเสริมกำรลงทุน (ต่ อฉบับ)

1,029,000
90,000

ปี 2562
เพิม่ ขึน้ (ลดลง)
1,874,225
2.00%
1,049,580
90,000

2.00%
--

โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิ ำรณำจำกผลงำนประกอบกับเปรียบเทียบค่ ำสอบบัญชีกบั บริษทั อื่นแล้ ว เห็นว่ ำ ค่ ำ
สอบบัญชียงั คงอยู่ในเกณฑ์ ทเี่ หมำะสม
ควำมเห็นคณะกรรมกำร: ตำมทีค่ ณะกรรมกำรตรวจสอบเสนอมำ คณะกรรมกำรพิจำรณำแล้ วเห็นสมควรเสนอให้ ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมตั แิ ต่งตั้งผู้สอบบัญชี ซึ่งได้แก่
1. นำยพงทวี รัตนะโกเศศ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 7795 หรื อ
2. นำยชำญชัย ชัยประสิ ทธิ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 3760 หรื อ
3. นำงสำวอมรรัตน์ เพิม่ พูนวัฒนำสุ ข ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 4599
จำกบริษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮำส์ คูเปอร์ ส เอบีเอเอส จำกัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท โดยให้ คนใดคนหนึ่งเป็ นผู้ทำกำร
ตรวจสอบและแสดงควำมเห็นต่ องบกำรเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตดังกล่ ำวข้ ำงต้ นไม่ สำมำรถ
ปฏิบัติงำนได้ ให้ บริษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮำส์ คูเปอร์ ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหำผู้สอบบัญชีรับอนุญำตอื่นของบริษัท ไพร้
ซวอเตอร์ เฮำส์ คูเปอร์ ส เอบีเอเอส จำกัด แทนได้ และกำหนดค่ ำสอบบัญชีสำหรับงบประจำปี 2562 เท่ ำกับ 1,874,225
บำท ค่ ำสอบทำนสำหรับ งบกำรเงินรำยไตรมำสรวม 3 ไตรมำส เท่ ำกับ 1,049,580 บำท และค่ ำตรวจสอบบัญชีตำม
บัตรส่ งเสริมกำรลงทุนจำนวน 1 ฉบับ เท่ ำกับ 90,000 บำท
การลงมติ วาระนี้ตอ้ งผ่านมติประชุมด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะซึ่งเข้าร่ วมประชุมและ
ออกเสี ยงลงคะแนน
วำระที่ 8. พิจารณาและอนุมตั ิการเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุน้ กูข้ องบริ ษทั และ/หรื อบริ ษทั ย่อย
ข้อมูลประกอบการพิจารณา ตามที่ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2558 ได้มีมติอนุมตั ิการออกและเสนอขายหุน้ กู้
ของบริ ษทั ฯ และ/หรื อ บริ ษทั ย่อย ภายในวงเงินจานวนไม่เกิน 40,000 ล้านบาท (หรื อเงินสกุลอื่นในจานวนเทียบเท่า)
ไปแล้วนั้น (ดูรายงานการประชุม ฉบับคัดย่อ ในหน้า 40-41) ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ทางบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย
มีการออกและเสนอขายหุน้ กูแ้ ล้วและมีหนี้คงค้างอยูจ่ านวน 33,046 ล้านบาท โดยจาแนกรายละเอียดได้ดงั นี้
รุ่น

สั ญลักษณ์ ของหุ้นกู้

# 3/2554

TU217A

# 3/2557
# 4/2557
# 5/2557
# 6/2557
# 1/2559

TU212A
TU242A
TU210A
TU240A
TU264A

# 2/2559

TU197A

ยอดเงินรวม
(ล้ ำนบำท)
1,500

อัตรำดอกเบีย้
(ต่ อปี )
5.02%

วันทีอ่ อกหุ้นกู้

วันครบกำหนดไถ่ ถอน

27 ก.ค. 2554

27 ก.ค. 2564

1,550
4.69%
6 ก.พ. 2557
1,050
5.18%
6 ก.พ. 2557
1,000
4.21%
9 ต.ค. 2557
3,500
4.58%
9 ต.ค. 2557
USD 75 mn
3.66%
11 เม.ย. 2559
(เทียบเท่า 2,446 ล้านบาท ที่อตั ราแลกเปลี่ยน ธปท. ที่ 32.6148 เมื่อ 28 ธ.ค. 2561)
6,000
2.03%
20 ก.ค. 2559

6 ก.พ. 2564
6 ก.พ. 2567
9 ต.ค. 2564
9 ต.ค. 2567
11 เม.ย. 2569
20 ก.ค. 2562
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รุ่น

สั ญลักษณ์ ของหุ้นกู้

# 3/2559
# 4/2559
# 1/2560
# 2/2560
# 3/2560
# 4/2560

TU217A
TU237A
TU201A
TU221A
TU241A
TU271A
จำนวนรวมทั้งสิ้น

ยอดเงินรวม
(ล้ ำนบำท)
2,000
2,000
3,500
2,000
2,500
4,000
33,046

อัตรำดอกเบีย้
(ต่ อปี )
2.32%
2.79%
2.49%
2.91%
3.58%
3.94%

ทะเบียนเลขที่ 0107537000891

วันทีอ่ อกหุ้นกู้

วันครบกำหนดไถ่ ถอน

20 ก.ค. 2559
20 ก.ค. 2559
19 ม.ค. 2560
19 ม.ค. 2560
19 ม.ค. 2560
19 ม.ค. 2560

20 ก.ค. 2564
20 ก.ค. 2566
19 ม.ค. 2563
19 ม.ค. 2565
19 ม.ค. 2567
19 ม.ค. 2570

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมี ยอดเงิ น กูค้ งเหลื อทั้งสิ้ น 64,499.13 ล้านบาท โดย
จาแนกเป็ นเงิ น กูร้ ะยะยาวจานวน 51,031.15 ล้านบาท (หรื อร้อยละ 79.12 ของเงิ นกู้ท้ งั หมด) และ เงิ นกู้ระยะสั้น
จานวน 13,467.98 ล้านบาท (หรื อร้อยละ 20.88 ของเงินกูท้ ้ งั หมด) โดยที่ เงินกูร้ ะยะยาวเป็ นเงินที่ ได้รับจากการออก
หุ ้นกูจ้ านวน 36,162.49 ล้านบาท (ซึ่ งเป็ นวงเงินที่ อยูภ่ ายใต้การอนุ มติจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น) และการกูเ้ งินระยะยาว
จากธนาคารจ านวน 14,868.66 ล้า นบาทซึ่ งส่ ว นใหญ่ จ ะครบก าหนดอายุสั ญ ญาภายใน 1-2 ปี โดยมี สั ด ส่ ว น
โครงสร้างเงินกูร้ ะยะสั้นและระยะยาวเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการใช้เงินระยะสั้นเพื่อหมุนเวียนในกิจการและ
ระยะยาวเพื่ อการลงทุ น โดยที่ หุ้ น กู้เป็ นแหล่งเงิ น กู้ระยะยาวที่ มีต ้นทุ น ที่ ต่ ากว่า มี กาหนดการชาระแน่ นอนและ
ยาวนานกว่า และมีเงื่อนไขที่ผอ่ นคลายกว่าแหล่งเงินกูร้ ะยะยาวแหล่งอื่น รวมทั้งบริ ษทั ฯ และ/หรื อ บริ ษทั ย่อยยังคงมี
การขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากธุรกิจปั จจุบนั บริ ษทั และ/หรื อ บริ ษทั ย่อยจึงมีความจาเป็ นในการใช้วงเงินการออกหุ ้น
กูม้ ากขึ้นเพื่อความคล่องตัวในการบริ หารทางการเงินของบริ ษทั และหรื อ/ บริ ษทั ย่อยต่อไป และเพื่อเป็ นการรองรับ
แผนการบริ หารจัดการด้านการเงินของบริ ษทั ฯ และ/หรื อ บริ ษทั ย่อย จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการเพิ่ม
วงเงินการออกและเสนอขายหุน้ กูข้ องบริ ษทั ฯ และ/หรื อ บริ ษทั ย่อย จากเดิม ภายในวงเงินจานวนไม่เกิน 40,000 ล้าน
บาท (หรื อเงินสกุลอื่นในจานวนเที ยบเท่า) เป็ น ภายในวงเงิ นจานวนไม่เกิ น 50,000 ล้านบาท (หรื อเงิ นสกุลอื่นใน
จานวนเทียบเท่า) โดยให้ถือว่า หุน้ กูข้ องบริ ษทั ฯ และ/หรื อ บริ ษทั ย่อย ที่ได้มีการออกและเสนอขายไปแล้วก่อนหน้า
นี้ และยังมีหนี้ คงค้างอยู่ เป็ นหุ ้นกูท้ ี่ออกและเสนอขายภายในวงเงิน 50,000 ล้านบาทดังกล่าว ทั้งนี้ สาหรับการออก
และเสนอขายหุ ้ น กู้ข องบริ ษ ัท ฯ และ/หรื อ บริ ษ ัท ย่อ ยดังกล่ าว ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก าหนดในประกาศ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกากับตลาดทุน หรื อ ตามกฎหมายหรื อกฎเกณฑ์
อื่นใดที่เกี่ยวข้อง (ตามกรอบเงื่อนไขและรายละเอียดการมอบอานาจ ในหน้า 42-43)
ควำมเห็นคณะกรรมกำร: เห็นสมควรว่ ำทีป่ ระชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมตั กิ ำรเพิม่ วงเงินกำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้ของ
บริษัทและหรื อบริษัทย่ อย และเพิม่ อำนำจดำเนินกำรในกำรกระทำแทนบริษัทฯ ให้ แก่ กรรมกำรผู้มอี ำนำจ อัน
เนื่องมำจำกกำรเสนอขำยหุ้นกู้ ตำมทีเ่ สนอมำ
การลงมติ วาระนี้ตอ้ งผ่านมติดว้ ยคะแนนเสี ยงเกินกว่าสามในสี่ ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบ
ฉันทะซึ่งเข้าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
วำระที่ 9. พิจารณาการออกและเสนอขายหุน้ สามัญที่ออกใหม่ของบริ ษทั ไทยยูเนี่ยน ฟี ดมิลล์ จากัด ให้แก่กรรมการ ผูบ้ ริ หาร
และพนักงานของบริ ษทั ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ไทยยูเนี่ยน ฟี ดมิลล์ จากัด
ข้อมูลประกอบการพิจารณา เนื่องจากบริ ษทั ไทยยูเนี่ยน ฟี ดมิลล์ จากัด (TFM) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ มีความ
ประสงค์ที่จะออกและเสนอขายหุ ้นสามัญที่ ออกใหม่ให้แก่ (ก) กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั ฯ เพื่อ
ตอบแทนกรรมการ ผูบ้ ริ ห าร และพนักงาน ในการช่วยเหลือ ร่ วมสร้าง พัฒนาและให้คาปรึ กษาแก่ TFM ตั้งแต่ช่วง
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เริ่ มต้นในการดาเนินธุรกิจจนถึงปั จจุบนั และ/หรื อ (ข) กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ของ TFM เพื่อเป็ นการจูงใจ
ให้บุคลากรของ TFM มีความตั้งใจในการทางาน รักษาบุคลากรที่ มีความรู ้ความสามารถให้อยูร่ ่ วมทางานกับ TFM
ในระยะยาว และให้พนักงานเกิ ดความรู ้สึกมีส่วนร่ วมในการเป็ นเจ้าของ TFM และร่ วมสร้าง TFM ให้เจริ ญเติบโต
อย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภาพและยัง่ ยืน ซึ่ งถื อเป็ นส่ วนหนึ่ งของแผนการ IPO ของ TFM ให้แก่ กรรมการ ผูบ้ ริ ห าร และ
พนักงานของบริ ษทั ฯ และ TFM (“โครงกำร ESOP”) ในการนี้ TFM ประสงค์ที่จะเสนอขายหุ ้นสามัญที่ ออกใหม่
ให้แก่ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั ฯ เป็ นจานวนไม่เกิน 2,500,000 หุน้ และ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ
พนักงานของ TFM เป็ นจานวนไม่เกิน 2,500,000 หุน้ รวมกันเป็ นจานวนไม่เกิน 5,000,000 หุ ้น (ภายใต้สมมติฐานว่า
จะมี การเปลี่ ยนแปลงมูลค่าที่ ตราไว้ของหุ ้น TFM จาก 10.0 บาทต่อหุ ้น เป็ น 2.0 บาท ต่อหุ ้น ) ซึ่ งรวมกันคิ ดเป็ น
อัตราส่ วนไม่เกินร้อยละ 1.0 ของจานวนหุ ้นที่ จาหน่ ายได้แล้วทั้งหมดของ TFM ภายหลังการออกและเสนอขายหุ ้น
สามัญที่ออกใหม่ตามแผน IPO โดยหุน้ สามัญออกใหม่ที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน
ของบริ ษทั ฯ และTFM ตามโครงการ ESOP สามารถนามาเสนอขายต่อประชาชนเป็ นการทัว่ ไปได้ ทั้งนี้ จานวนหุ ้น
สามัญที่ออกใหม่ที่จะออกและเสนอขายให้แก่ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั ฯ และTFM อาจจะมีการ
เปลี่ยนแปลงตามการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ ้นของ TFM เนื่ องจากมูลค่าที่ตราไว้ (Par Value) ของหุ ้นของ
TFM อาจมีการเปลี่ยนแปลงภายใต้แผน IPO อย่างไรก็ตาม จานวนหุ น้ สามัญที่ออกใหม่ที่จะออกและเสนอขายให้แก่
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั ฯ และTFM จะมีสัดส่ วนรวมกันไม่เกิ นร้อยละ 1.0 ของจานวนหุ ้นที่
จาหน่ ายได้แล้วทั้งหมดของ TFM ภายหลังการออกและเสนอขายหุ ้ นสามัญ ที่ ออกใหม่ภายใต้แผน IPO ดังกล่าว
ข้างต้น ทั้งนี้ การขายหุ ้น สามัญ ที่ อ อกใหม่ให้แก่ กรรมการ ผูบ้ ริ ห าร และพนักงาน ของบริ ษ ัท ฯ และTFM จะมี
ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาไรหรื อสิ ทธิออกเสี ยงของผูถ้ ือหุน้ ของ TFM (Control Dilution) โดยจะทาให้เกิดผลกระทบ
ต่อส่ วนแบ่งกาไรหรื อสิ ทธิออกเสี ยงของผูถ้ ือหุ ้นของ TFM ลดลงไม่เกินร้อยละ 1.0 ของส่วนแบ่งกาไรหรื อสิ ทธิออก
เสี ยงของผูถ้ ือหุน้ ของ TFM
เนื่ องจากหุ ้นของ TFM ยังไม่ได้จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย จึงยังไม่มีราคาตลาดของหุ ้นของ
TFM และไม่สามารถคานวณผลกระทบต่อราคาตลาดของหุน้ ของบริ ษทั ฯ ได้ โดยผลกระทบต่อราคาต่อหุน้ จะเกิดขึ้น
เมื่อวันที่มีการเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของ TFM อย่างไรก็ตาม เนื่ องจากระยะเวลาและราคาเสนอขาย
หุน้ สามัญที่ออกใหม่ของ TFM ตามโครงการ ESOP เป็ นระยะเวลาและราคาเดียวกันกับการเสนอขายหุน้ สามัญที่ออก
ใหม่ต่อประชาชนทัว่ ไปเป็ นครั้งแรก ดังนั้น การเสนอขายหุ ้นสามัญที่ ออกใหม่ของ TFM จะไม่เกิ ดผลกระทบด้าน
ราคาตลาดของหุน้ ของบริ ษทั ฯ
การออกและเสนอขายหุน้ สามัญที่ออกใหม่ภายใต้โครงการ ESOP นี้ จะไม่มีการเสนอขายหุน้ สามัญที่ออกใหม่ให้แก่
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั ฯ และ/หรื อของ TFM รายใดเกินกว่าร้อยละ 5.0 ของจานวนหุน้ ทั้งหมดที่
เสนอขายภายใต้โครงการ ESOP โดยราคาในการใช้สิทธิ จองซื้อหุ ้นนั้นจะเสนอให้เป็ นราคาเดียวกันกับราคาหุน้ ที่จะ
เสนอขายต่อประชาชนทัว่ ไปเป็ นครั้งแรกของ TFM ทั้งนี้ รายละเอียดเบื้ องต้นของโครงการออกและเสนอขายหุ ้น
สามัญที่ออกใหม่ให้แก่กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั ฯ และของ TFM ปรากฏตามเอกสารที่แนบมาด้วย
ควำมเห็นคณะกรรมกำร: เห็นสมควรว่ ำทีป่ ระชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมตั กิ ำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมัญทีอ่ อกใหม่ของ
บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟี ดมิลล์ จำกัด ให้ แก่ กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนของบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
และบริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟี ดมิลล์ จำกัด ตำมทีเ่ สนอมำ
การลงมติ วาระนี้ตอ้ งผ่านมติดว้ ยคะแนนเสี ยงเกินกว่าสามในสี่ ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบ
ฉันทะซึ่งเข้าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
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วำระที่ 10. พิจารณาเรื่ องอื่นๆ (ถ้ามี)
อนึ่ง บริ ษทั ได้กาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้ และรับเงินปั นผลในวันที่ 7 มีนาคม 2562
หากผูถ้ ื อหุ ้น มี คาถามหรื อข้อสงสัยเกี่ ยวกับ วาระการประชุ มที่ ตอ้ งการให้คณะกรรมการและฝ่ ายบริ หารชี้ แจงในวัน ประชุ ม
สามารถส่งคาถามล่วงหน้ามายังบริ ษทั ภายในวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2562 ได้ที่
1. E-mail:
cg_ethics@thaiunion.com
2. Fax:
+66(0) 2298-0553
3. Website:
http://www.thaiunion.com/th/contact
นอกจากนี้ บริ ษทั ได้จดั ทารายงานประจาปี 2561 ในรู ปแบบ QR Code ตามที่ได้จดั ส่ งมาให้ผถู ้ ือหุ ้นพร้อมกันนี้ หากผูถ้ ือหุน้ ท่าน
ใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานดังกล่าวแบบรู ปเล่ม กรุ ณากรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ มที่ แนบมาพร้อมกับหนังสื อเชิ ญประชุม
ฉบับนี้ และส่งมาที่ e-mail : ruriya.benjanukorn@thaiunion.com หรื อโทรสารหมายเลข 02-2980553 หรื อส่งไปรษณี ยม์ าที่
สำนักประธำนเจ้ ำหน้ ำทีบ่ ริหำร (ส่ วนงำนผู้ถือหุ้น TU)
บริ ษทั ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
979/12 ชั้น 25 อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุ งเทพฯ 10400
จึงเรี ยนเชิญท่านผูถ้ ือหุน้ ได้โปรดเข้าร่ วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าวข้างต้น และเพือ่ ให้การลงทะเบียนในการเข้า
ประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ วยิง่ ขึ้น ทางบริ ษทั จึงขอความร่ วมมือให้ท่านผูถ้ ือหุน้ และ/หรื อผูร้ ับมอบฉันทะนาหนังสื อ
มอบฉันทะและหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่ วมประชุมไปแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมได้ ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็ นต้นไป
ขอแสดงความนับถือ
บริ ษทั ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)

.................................................. ประธานกรรมการ
( นายไกรสร จันศิริ )
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