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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 ือหุน้ 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 ยงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ 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 ือหุน้ 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
มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสี 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 ือหุ ้นทั้งหมด 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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ทะเบียนเลขที่ 0107537000891

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
ลงทะเบียนหน้าห้องประชุม วันพุธที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรู ม 1 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล
ถนนเพลินจิต กรุ งเทพมหานคร
1.2 กรณี รับ มอบฉันทะ ต้องให้เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของหนังสื อมอบฉันทะและเอกสารประกอบ
(รายละเอียดดูได้ในหน้า 54) ก่อนการลงทะเบียน
1.3 เมื่อลงทะเบียนเรี ยบร้อยแล้ว ผูถ้ ือหุน้ /ผูร้ ับมอบฉันทะ จะได้รับบัตรลงคะแนนคนละ 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 กล่าวถึ 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 ขี ดฆ่านั้น หรื อกรณี ที่มีการแยกการลงคะแนนเสี ยง
(ยกเว้นในกรณี คสั โตเดียน)

มำตรกำรและแนวทำงปฏิบัติตนสำหรับผู้เข้ ำร่ วมประชุ ม กรณีกำรแพร่ ระบำดของไวรัสโคโรนำสำยพันธุ์ใหม่ 2019
1. ผูถ้ ือหุน้ ต้องผ่านจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ กรณี ที่พบผูม้ ีความเสี่ ยงต้องขอสงวนสิ ทธิในการเข้าไปในห้องประชุมโดยเด็ดขาด
ผูถ้ ือหุน้ สามารถมอบฉันทะให้ผอู ้ ื่นหรื อกรรมการอิสระของบริ ษทั เข้าร่ วมประชุมแทนได้
2. งดแจกอาหารและบริ การชา กาแฟ และงดรับประทานอาหารในบริ เวณจัดงานโดยเด็ดขาด เพื่อลดความเสี่ ยงของการแพร่ กระจาย
ของเชื้อไวรัส
3. งดแจกรายงานประจาปี 2562 ในวันประชุม ลดการสัมผัสสิ่ งของร่ วมกับผูอ้ ื่น เพื่อความปลอดภัยและสุ ขอนามัยของผูเ้ ข้าร่ วมงาน
ทุกท่าน
4. ขอความร่ วมมือให้ผถู ้ ือหุน้ สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าร่ วมประชุม
5. การถามคาถามของผูถ้ ือหุน้ ระหว่างการประชุม จะใช้วธิ ีเขียนคาถามแทนการพูดผ่านไมโครโฟนร่ วมกัน
6. การจัดที่ นงั่ จะเว้นระยะห่ างเพื่อไม่ให้เกิดความแออัด ดังนั้น จึงทาให้ที่นั่งมีจานวนจากัด หากกรณี ที่นั่งเต็มแล้วบริ ษทั ขอความ
ร่ วมมือผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมด้วยตนเองกรุ ณามอบฉันทะให้ผอู ้ ื่นหรื อกรรมการอิสระของบริ ษทั เข้าร่ วมประชุมแทนได้
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สำเนำรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
ของ
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
เวลาและสถานที่
ประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเบญจพัชร ชั้น 2 อาคารเอนกประสงค์ สถานี โทรทัศน์กองทัพบก (ช่อง 5)
ถนนพหลโยธิน กรุ งเทพมหานคร
ประธานในที่ประชุม นายไกรสร จันศิริ ประธานกรรมการ
กรรมการบริ ษทั ที่เข้าร่ วมประชุม
1. นายเชง นิรุตตินานนท์
ประธานคณะกรรมการบริ หาร
2. นายธีรพงศ์ จันศิริ
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร และอนุกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
3. นายชวน ตั้งจันสิ ริ
กรรมการบริ หาร
4. นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ
ประธานกรรมการบริ หาร กลุ่มธุรกิจอาหารแช่แข็งและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
5. นายชาน ชู ชง
กรรมการบริ หาร และอนุกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
6. นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ อนุ กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน และอนุกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
7. ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานอนุ กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน และอนุกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
8. นายกีรติ อัสสกุล
กรรมการอิสระ และประธานอนุกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
9. นายนาถ ลิ่วเจริ ญ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
10. นายราวินเดอร์ สิ งห์ เกรวาล ซาบจิตต์ เอส
กรรมการที่ไม่ใช่ผบู ้ ริ หาร
รวมกรรมการเข้าร่ วมประชุม 11 คน คิดเป็ นสัดส่วนการเข้าร่ วมประชุม เท่ากับร้อยละ 91.67 ของกรรมการทั้งคณะ 12 คน
กรรมการบริ ษทั ที่ไม่ได้เข้าร่ วมประชุม
1. นายคิโยทากะ คิคูชิ
กรรมการที่ไม่ใช่ผบู ้ ริ หาร
ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ที่เข้าร่ วมประชุม
1. นายยอร์ก ไอรัล
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารด้านการเงินกลุ่มบริ ษทั
2. นายยงยุทธ เสฏฐวิวรรธน์
ผูจ้ ดั การทัว่ ไป ด้านการเงินองค์กร
3. นายลุโดวิก การ์นิเยร์
ผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชีและควบคุมผลการดาเนินงานกลุ่มบริ ษทั
4. นางสาววิริยา เมฆอรุ ณวิทยา
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีและควบคุมผลการดาเนินงานกลุ่มบริ ษทั
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตจากบริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด (เป็ นผูต้ รวจสอบการนับคะแนน)
1. นายพงทวี รัตนะโกเศศ
หุน้ ส่วนสายงานสอบบัญชี
2. นางสาวแพรวพรรณ หวังวารี
ผูจ้ ดั การอาวุโสสายงานฝ่ ายตรวจสอบบัญชี
ผูจ้ ดบันทึกรายงานการประชุม นางปะราลี สุขะตุงคะ เลขานุการบริ ษทั ฯ
ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม เลขานุการบริ ษทั ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่า บริ ษทั มีทุนชาระแล้วจานวน 1,192,953,874 บาท แบ่งเป็ นหุน้
สามัญ 4,771,815,496 หุน้ มีผถู ้ ือหุ ้น ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ื อหุ ้นเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 จานวน 11,800 ราย และเพือ่ เสริ มสร้างการ
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กากับดูแลกิ จการที่ ดีในเรื่ องสิ ทธิ และความเท่ าเที ยมกันของผูถ้ ือหุ ้น บริ ษทั ได้ประกาศให้สิทธิ ผูถ้ ือหุ ้นเสนอชื่ อบุคคลเพื่อเข้ารับการ
เลือกตั้งเป็ นกรรมการและการให้สิทธิ ผถู ้ ือหุ ้นเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็ นวาระในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2562 โดยผ่านไปยัง
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในเว็บไซต์ของบริ ษทั โดยให้ระยะเวลาผูถ้ ือหุน้ เสนอรายชื่ อกรรมการและวาระได้ต้ งั แต่วนั ที่ 11
กันยายน 2561 จนถึงวันที่ 25 มกราคม 2562 รวมเป็ นเวลา 137 วัน ซึ่ งพบว่าไม่มีผใู ้ ดขอเสนอชื่อบุคคลหรื อวาระเพื่อบรรจุเป็ นวาระใน
การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ แต่อย่างใด ดังนั้นบริ ษทั จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาวาระต่างๆ ตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสื อเชิญประชุมที่ส่ง
ให้ท่านผูถ้ ือหุน้ แล้ว จากนั้นได้อธิบายวิธีการนับคะแนนเสี ยงจากที่ประชุมดังนี้
• ตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ 35. ในการออกเสี ยงลงคะแนน ให้นบั ผูถ้ ือหุน้ ทุกคนมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึ่งหุน้ มีหนึ่งเสี ยง
• ในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสี ยงเฉพาะผูถ้ ือหุน้ ที่ลงคะแนนเสี ยงไม่เห็นด้วย และ/หรื องดออกเสี ยงเท่านั้น โดยจะนาคะแนน
เสี ยงดังกล่าวหักออกจากจานวนเสี ยงทั้งหมดที่ เข้าร่ วมประชุม ส่ วนที่ เหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสี ยงที่ เห็ นด้วยในระเบี ยบวาระนั้นๆ
ทั้งนี้ก็เพื่อให้การประชุมดาเนินไปได้ภายในเวลาที่เหมาะสม
• ผูถ้ ือหุ ้นท่านใดที่ ตอ้ งการออกเสี ยงลงคะแนนไม่เห็ นด้วย และ/หรื องดออกเสี ยง ให้ใช้ใบลงคะแนนที่ บริ ษทั จัดให้ในการ
ลงคะแนน และโปรดแสดงตัวยกมือเพื่อให้ เจ้าหน้าที่ เก็บรวบรวมใบลงคะแนนตามวาระที่ กล่าวถึงนั้น นอกจากนี้ แล้ว ได้มีสถาบัน
การเงินและกองทุนต่างๆ ที่ทาหน้าที่เป็ นคัสโตเดียนได้จดั ส่งเอกสารมอบฉันทะให้กบั กรรมการอิสระ โดยทาการออกเสี ยงลงคะแนนมา
ล่วงหน้าแล้ว ซึ่งบริ ษทั จะนาผลดังกล่าวขึ้นบนจอสไสด์ในแต่ละวาระต่อไป
• ทั้งนี้ จานวนผูถ้ ือหุ ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่ องจากอาจมีผูถ้ ือหุ ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะบางท่าน
เข้ามาประชุมเพิ่มเติมหรื อกลับก่อน
เริ่ มประชุมเวลา 14.15 น.
นายไกรสร จันศิริ ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผูถ้ ือหุน้ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในวันนี้มีผถู ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบ
ฉันทะมาร่ วมประชุม 1,939 ราย นับจานวนหุน้ ได้ 3,188,298,965 หุ ้น หรื อคิดเป็ น 66.8152% ของจานวนหุ ้นที่ชาระแล้ว ซึ่งเกินกว่าหนึ่ ง
ในสามของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้ท้ งั หมด ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริ ษทั ฯ ข้อ 34. และได้แจ้งให้ผูถ้ ือหุน้ ทราบว่าก่อนลงมติ
ในแต่ละวาระ ประธานจะเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ โดยขอให้ผูถ้ ือหุ ้นที่ ตอ้ งการซักถามกรุ ณา
แจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรื อแสดงความคิดเห็น นอกจากนี้ ได้ขออาสาสมัครจากผูถ้ ือหุน้ ในที่ประชุมเพื่อเข้า
ตรวจสอบการรวบรวมคะแนน ซึ่ งได้แก่ คุ ณอมร โควานิ ชเจริ ญ และหลังจากนั้นประธานฯ ได้ดาเนิ นการประชุ มตามระเบี ยบวาระ
ดังต่อไปนี้
วำระที่ 1 พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
ซึ่ งประชุ ม เมื่ อวัน ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเบญจพัชร ชั้น 2 อาคารเอนกประสงค์ สถานี โทรทัศ น์
กองทัพบก (ช่อง 5) ถนนพหลโยธิน กรุ งเทพมหานคร สาหรับรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2561 ได้แนบไว้ในหนังสื อเชิ ญ
ประชุมในหน้า 14 ถึงหน้า 27
จากนั้นประธานเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นซักถามดังนี ้ ;
คุณวิโรจน์ เศรษฐิ ณ สอบถามดังนี้ จากรายงานการประชุมครั้งก่อน ตัวเลขกาไรสุทธิในรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2561
หน้า 20 แสดงกาไรสุ ทธิ ของปี 2560 เท่ ากับ 6,020.74 ล้านบาท ในขณะที่ หนังสื อเชิ ญประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2562 ในหน้า 3
แสดงกาไรสุทธิของปี 2560 เท่ากับ 5,989.18 ล้านบาท ต่างกันเท่ากับ 31.56 ล้านบาท จึงอยากทราบว่าทาไมตัวเลขไม่ตรงกัน
คุณวิริยำ เมฆอรุ ณวิทยำ ผู้จัดกำรฝ่ ำยบัญชีและควบคุมผลกำรดำเนินงำนกลุ่ม ชี้ แจงว่า จากรายงานประจาปี หน้า 216 หัวข้อ หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ข้อ 4 การเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี และการจัดประเภทรายการใหม่ ซึ่ งจะแสดงผลกระทบของการเปลี่ ยนแปลง
ดังกล่าวต่องบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุนรวมสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
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จากนั้นประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจาปี 2561 ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากดังนี้
เห็นด้วย
3,184,748,400 เสี ยง
ร้อยละ 99.8837
ไม่เห็นด้วย

100 เสี ยง

ร้อยละ 0.0000

งดออกเสี ยง

3,706,810 เสี ยง

ร้อยละ 0.1163

บัตรเสี ย

ไม่มี
รวม

3,188,455,310 เสี ยง

--ร้อยละ 100.0000

วำระที่ 2 พิจำรณำและรับรองรำยงำนประจำปี 2561 และรับทรำบผลกำรดำเนินงำนของบริษัทในปี 2561
คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารเป็ นผูร้ ายงานผลการดาเนินงานของบริ ษทั ดังนี้
แม้ว่าในครึ่ งปี แรกจะประสบกับภาวะราคาวัตถุดิบผันผวนและค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้น แต่ในครึ่ งปี หลังของปี 2561 บริ ษทั
สามารถฟื้ นตัวได้จากธุรกิจหลัก ทาให้ผลประกอบการปรับตัวดีข้ ึนตามลาดับ โดยบริ ษทั มีผลกาไรจากการดาเนิ นงานปกติในไตรมาสที่
3 ที่สูงสุดในช่วง 3 ปี ที่ผา่ นมา และมียอดขายในไตรมาสที่ 4 ที่สูงสุดเป็ นประวัติการณ์ และยังมีกระแสเงินสดจากการดาเนินงานที่ สูงขึ้น
ทาให้สามารถจ่ายเงินปั นผลและชาระหนี้ได้อย่างต่อเนื่อง
บริ ษทั มียอดขายสาหรับปี 2561 เท่ากับ 133.3 พันล้านบาท ลดลงเล็กน้อยจากปี ก่อน โดยยอดขายในรู ปสกุลเงินเหรี ยญสหรัฐ
เท่ากับ 4.1 พันล้านเหรี ยญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.5 จากปี ก่อน มาจากปริ มาณการขายที่เพิ่มขึ้น บริ ษทั มีกาไรสุทธิจากการดาเนินงานปกติ
5,191 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 13.4 เมื่อเที ยบกับปี ก่อน โดยมีกาไรสุ ทธิ ตามงบการเงิ นเท่ากับ 3,256 ล้านบาท เนื่ องจากมีรายการพิเศษ
ดังต่อไปนี้ 1) การตั้งสารองค่าใช้จ่ายพิเศษทางกฎหมายในสหรัฐอเมริ กาเท่ากับ 1,359 ล้านบาท
2) ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการปิ ดธุรกิจแซลมอนแช่เย็นในสกอตแลนด์เท่ากับ 489 ล้านบาท และ
3) การด้อยค่าในเงินลงทุนในธุรกิจฟาร์มและเพาะเลี้ยงเท่ากับ 87 ล้านบาท
ปั จจัยสาคัญที่ส่งผลกระทบการดาเนินงานของบริ ษทั ในปี 2561 ที่ผา่ นมาได้แก่
1) รำคำวัตถุดบิ ปลำทูน่ำมีเสถียรภำพมำกขึน้
ราคาวัตถุดิบปลาทูน่าในปี 2561 เฉลี่ยอยูท่ ี่ 1,400-1,700 เหรี ยญสหรัฐต่อตัน ส่งผลให้อตั รากาไรขั้นต้นของกลุม่ ธุรกิจอาหารทะเลแปรรู ป
ฟื้ นตัวดีข้ ึนในช่วงครึ่ งหลังของปี โดยมีอตั รากาไรขั้นต้นอยูท่ ี่ร้อยละ 16.9 ในปี 2561
2) ธุรกิจล็อบสเตอร์ ฟื้นตัว
อัตรากาไรของธุ รกิ จล็อบสเตอร์ ในปี 2561 ฟื้ นตัวเป็ นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2559 เนื่ องจากการผลิ ตที่ ปรับตัวดี ข้ ึ น มี การปรับ ราคาให้
สอดคล้องกับราคาวัตถุดิบมากขึ้น และยอดขายล็อบสเตอร์ ที่ยงั มีชีวิตไปยังประเทศจีนที่ สูงขึ้น ทาให้อตั ราการทากาไรของธุรกิจล็อบ
สเตอร์ฟ้ื นตัวดีข้ ึน กาไรขั้นต้นเท่ากับ 250 ล้านบาท โดยอัตรากาไรขั้นต้นปรับขึ้นมาอยูท่ ี่ร้อยละ 5.3 เมื่อเทียบกับร้อยละ 1.1 ในปี 2560
3) รำยกำรค่ ำใช้ จ่ำยพิเศษทำงกฎหมำย
ในไตรมาส 2 บริ ษทั ชิ คเก้น ออฟเดอะซี ได้บ รรลุถึงข้อ ตกลงชาระค่าชดเชยกับ ร้ านค้าปลี ก Walmart ภายใต้คดี ต่อต้านการผูกขาด
(Antitrust) และคดีอื่นๆ โดยบริ ษทั ชิคเก้นออฟเดอะซี ได้ต้ งั สารองค่าใช้จ่ายพิเศษทางกฎหมาย คิดเป็ นมูลค่า 44 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ ซึ่ ง
เป็ นมูลค่าที่สะท้อนความเสี่ ยงต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นกับคดีน้ ี
4) กำรปิ ดธุรกิจแซลมอนแช่ เย็นทีข่ ำดทุนในประเทศสกอตแลนด์
หลังจากที่ บริ ษทั ยูโรเปี้ ยน เด ลา เมอ (Européenne de la Mer) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ลูกของไทยยูเนี่ ยนได้แสดงเจตนารมณ์ที่จะยกเลิกส่ วนงาน
แซลมอนแช่เย็นในประเทศสกอตแลนด์ ภายใต้การดาเนินงานของบริ ษทั The Edinburgh Salmon Company Ltd (ESCo) โดยปิ ดตัวลง ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และมีการบันทึกค่าใช้จ่ายเป็ นมูลค่า 489 ล้านบาท
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5) กำรลงทุนเชิงกลยุทธ์ ใน เรด ล็อบสเตอร์ ช่ วยผลักดันกำรเติบโตของกำไรสุ ทธิ
ในปี 2559 บริ ษทั ได้เข้าลงทุนเชิงกลยุทธ์ใน เรด ล็อบสเตอร์ ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ผูด้ าเนิ นกิจการภัตตาคารอาหารทะเลที่ใหญ่ที่สุดในโลก คิด
เป็ นมูลค่าการลงทุนทั้งสิ้ น 575 ล้านเหรี ยญสหรัฐ โดยในปี 2561 เงินลงทุนดังกล่าวได้สร้างกาไรให้กบั บริ ษทั เป็ นมูลค่ากว่า 456 ล้านบาท
และแม้วา่ ผลการดาเนินงานของ เรด ล็อบสเตอร์ มีการฟื้ นตัวอย่างต่อเนื่อง แต่ยงั คงอยูใ่ นระดับต่ากว่าที่บริ ษทั ตั้งเป้าไว้และยังคงขาดทุนอยู่
6) ควำมผันผวนของค่ ำเงิน
ยอดขายของบริ ษ ัทกว่าร้ อยละ 90 อยู่ในรู ป สกุลเงิ นตราต่ างประเทศ โดยหลักๆ เป็ นสกุลเงิ นเหรี ย ญสหรั ฐ เงิ น ยูโร และเงิ น ปอนด์
ตามลาดับ แม้วา่ ในระหว่างปี ค่าเงินบาทได้แข็งค่าขึ้นเมื่อเที ยบกับเงินเหรี ยญสหรัฐ แต่บริ ษทั มียอดขายลดลงเพียงเล็ กน้อยจากปี ก่อน
สาหรับยอดขายที่ไม่นบั ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนจะมีการเติบโตร้อยละ 3.5 เมื่อเทียบกับปี ก่อน และด้วยการบริ หารความเสี่ ยงของ
อัตราแลกเปลี่ยนอย่างเข้มงวด จึงมีกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนได้มากถึง 972 ล้านบาท
7) กำรควบคุมค่ ำใช้ จ่ำยในกำรบริหำรงำนอย่ ำงมีประสิทธิภำพ
บริ ษทั ให้ความสาคัญกับการควบคุมค่าใช้จ่าย การปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพในการทางาน และการริ เริ่ มกิจกรรมควบคุมการใช้จ่ายใหม่ๆ
ดังนั้นค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารจึงลดลงถึงร้อยละ 1.2 เมื่อเที ยบกับปี ก่อน ส่ งผลให้อตั ราส่ วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารต่อ
ยอดขายทรงตัวอยูท่ ี่ระดับร้อยละ 10.7 เมื่อเทียบกับปี ก่อน
8) ระดับหนีต้ ่ อทุน
แม้ว่ากาไรจะลดลงเมื่ อเที ยบกับปี ก่ อน บริ ษทั ยังมีก ระแสเงิ น สดเท่ ากับ 8,401 ล้านบาท ซึ่ งมากกว่าในปี 2560 ถึ งเกื อบสามเท่ า โดย
กระแสเงิ นสดที่ เพิ่มมากขึ้นมาจากธุ รกิ จหลักที่ มีผลการดาเนิ นงานฟื้ นตัว การจัดการเงินทุ นหมุนเวียนอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และราคา
วัตถุดิบที่ปรับตัวลดลง ทาให้บริ ษทั สามารถชาระหนี้ได้กว่า 3,506 ล้านบาท ดังนั้น ณ สิ้นปี 2561 อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผูถ้ ือ
หุน้ จึงลดลงมาอยูท่ ี่ 1.35 เท่า เมื่อเทียบกับ ณ สิ้นปี 2560 ที่ 1.38 เท่า ซึ่งยังคงต่ากว่าข้อจากัดตามเงื่อนไขการกูย้ มื ที่ 2.0 เท่า
ประธานเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นซักถามดังนี ้ ;
คุณมำนิตย์ เลิศสำครศิริ สอบถามดังนี้
1) จากรายงานของผูส้ อบบัญชีบริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จากัด ในรายงานประจาปี หน้า 173 หัวข้อ การประมาณการ
หนี้ สินจากคดีฟ้องร้อง ซึ่ งเกี่ยวกับคดีความเรื่ องการต่อต้านการผูกขาด (Antitrust) ในประเทศสหรัฐอเมริ กาของบริ ษทั ชิคเก้นออฟเดอะ
ซี ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของ TU กล่าวอยู่ 2 ตัวเลข คือ 21.82 ล้านเหรี ยญสหรัฐ และ 42.6 ล้านเหรี ยญสหรัฐ และจากความเห็ นของผูส้ อบ
บัญชี ที่เขียนไว้ว่า “ข้าพเจ้าให้ความสาคัญกับประเด็นดังกล่าวเนื่ องจากความไม่แน่ นอนของการประมาณการที่ มีสาระสาคัญเกี่ ยวกับ
หนี้ สินจากคดี ฟ้องร้อง การประมาณการดังกล่าวจาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจของผูบ้ ริ หารอย่างมาก และขึ้นอยูก่ บั ความเป็ นไปได้ที่น่าจะ
เกิ ดขึ้ นของเหตุการณ์ ในอนาคต ซึ่ งผลที่ เกิ ดขึ้นจริ ง อาจมี ความแตกต่างจากประมาณการอย่างมีสาระสาคัญ จากวิธีการตรวจสอบที่
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิ ข้าพเจ้าพิจารณาว่าข้อสมมติฐานต่างๆ ที่สาคัญของผูบ้ ริ หารที่ใช้ในการประเมินการด้อยค่ามีความสมเหตุสมผลและได้
เปิ ดเผยข้อมูลไว้อย่างเพียงพอ” ดูเหมือนว่าผูส้ อบบัญชีก็ยงั ไม่แน่ใจว่าผูบ้ ริ หารได้ประมาณการไว้อย่างเพียงพอแล้วใช่หรื อไม่
2) คดีดงั กล่าวนี้สิ้นสุดแล้วหรื อไม่ อย่างไร
3) ทางบริ ษทั มีมาตรการที่จะป้ องกันเหตุการณ์เช่นนี้ในอนาคตหรื อไม่ อย่างไร
คุณยอร์ ก ไอร์ ล ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริหำรด้ ำนกำรเงินกลุ่มบริ ษัท ชี้ แจงว่า คดี ความจะยังคงมีอยูใ่ นสหรัฐอเมริ กาภายใต้กระบวนการ
ดาเนินคดีพร้อมโจทย์อีกหลายคน บริ ษทั ได้จ่ายครึ่ งหนึ่งของทั้งหมด ส่วนอีกครึ่ งหนึ่งคงค้างจ่ายในอีก 2-3 ไตรมาสถัดไป และคดีน้ ียงั ไม่
จบ คงใช้เวลาอย่างน้อย 6-9 เดือนที่จะปิ ดคดีน้ ี
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คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ชี้แจงว่า
1) ตัวเลข 25 ล้านเหรี ยญสหรัฐคือจานวนที่มีการชาระแล้วในระหว่างปี 2561 ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของทั้งหมดที่บริ ษทั ได้ต้ งั สารองไว้แล้ว
2) คดีความยังไม่จบสิ้น เนื่องจากเรื่ องคดีความเป็ นเรื่ องต้องที่ใช้เวลาและการเจรจาต่อรอง แต่ก็คาดว่ามีความเป็ นไปได้ที่จะจบได้ในปี นี้
3) เรื่ องคดีความดังกล่าวถือเป็ นบทเรี ยนที่สาคัญของบริ ษทั อย่างมาก ดังนั้นบริ ษทั จึงได้ประกาศนโยบายการปฏิบตั ิงานตามกฎระเบียบที่
ถูกต้อง รวมถึงการจัดอบรมพนักงานของกลุ่มบริ ษทั ทัว่ โลกให้เห็ นถึงความสาคัญ และจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อควบคุมดูแลเรื่ องการ
ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบที่สาคัญ (Compliance Committee) เพื่อช่วยให้การทางานของบริ ษทั มีความรัดกุมมากยิง่ ขึ้น
คุณอนุ ว่ องสำรกิจ สอบถามว่า จากที่กาไรสุทธิในปี นี้ลดลงค่อนข้างมาก จึงอยากทราบว่าสาเหตุที่ทาให้กาไรสุทธิลดลง นอกจากกรณี คดี
ความที่เกิ ดขึ้นแล้ว ในเรื่ องอื่นๆ ได้แก่ ราคาวัตถุดิบ การด้อยค่าในเงินลงทุนในธุ รกิจฟาร์ ม การปิ ดธุรกิจแซลมอนในสกอตแลนด์ ทาง
บริ ษทั สามารถวางใจกับเรื่ องที่เกิดขึ้นมาในปี 2561 ได้แล้วหรื อไม่อย่างไร
คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธำนเจ้ ำหน้ ำทีบ่ ริหำร ชี้แจงว่า ราคาวัตถุดิบที่ผนั ผวนเป็ นเรื่ องธรรมชาติของธุรกิจที่บริ ษทั ไม่สามารถควบคุมได้
แต่ดว้ ยประสบการณ์ 40 ปี ที่ผา่ นมา ก็เชื่อว่าบริ ษทั สามารถจัดการได้ สาหรับปี ที่ผ่านมาในไตรมาสที่ 1/2561 เป็ นไตรมาสที่บริ ษทั มีกาไร
น้อยมากเป็ นครั้งแรก สาเหตุหลักคือราคาวัตถุดิบปลาทูน่ามีความผันผวนอย่างมาก นัน่ คือ มีราคาขึ้นสู งและลดลงต่าที่สุดอย่างรวดเร็ ว
ภายในหนึ่งไตรมาส นอกจากนี้ค่าเงินบาทก็มีการแข็งค่าขึ้นถึงร้อยละ 10 ภายในหนึ่งไตรมาสด้วยเช่นเดียวกัน ส่ วนไตรมาสที่ 2 ไตรมาส
ที่ 3 และ ไตรมาสที่ 4 บริ ษทั ก็สามารถกลับมาทากาไรได้มากกว่าหนึ่ งพันล้านบาทในทุกไตรมาส ผลการดาเนิ นงานในภาพรวมทั้งปี
2561 ถ้าไม่นบั รวมรายการพิเศษที่กล่าวไปแล้วนั้น บริ ษทั ยังสามารถทากาไรได้ถึงเกือบ 5,200 ล้านบาท ซึ่งผูบ้ ริ หารก็ไม่ได้พอใจมากนัก
แต่ถา้ เทียบกับสถานการณ์ที่บริ ษทั ต้องเผชิญ ก็ตอ้ งถือว่าเป็ นปี ที่บริ ษทั สามารถจัดการได้ดีพอสมควร
คุณอนุ ว่ องสำรกิจ สอบถามว่า จากการที่เงินบาทแข็งขึ้นจนมาถึง ณ ปั จจุบนั จะมีผลกระทบกับบริ ษทั มากน้อยแค่ไหน
คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธำนเจ้ ำหน้ ำทีบ่ ริหำร ชี้แจงว่า เป็ นที่ทราบกันดีอยูแ่ ล้วว่าค่าเงินที่แข็งขึ้นไม่ได้เป็ นเรื่ องที่ดีกบั ธุรกิจการส่งออก แต่
ด้วยบริ ษทั สามารถบริ หารจัดการทางการเงินที่รัดกุม ทาให้บริ ษทั มีกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนได้อย่างสม่าเสมอ แต่อย่างไรก็ตาม ค่าเงินที่
แข็งขึ้นในเวลาอันรวดเร็ วก็มีผลให้การจัดการมีความลาบากมากกว่าปกติ ดังนั้นในวันนี้ บริ ษทั จึงเน้นและให้ความสาคัญในธุรกิ จ ใน
ผลิตภัณฑ์ และในตลาดที่ทากาไรสูง ซึ่งจะช่วยให้ธุรกิจมีความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่องต่อไป
คุณอนุ ว่ องสำรกิจ สอบถามว่า การลงทุ นในธุรกิ จ เรด ล็อบสเตอร์ ที่มีผลตอบแทนกลับมาบ้างแล้วนั้น ในปี นี้ จะถือว่าธุรกิจ เรด ล็อบ
สเตอร์ เป็ นความหวังในการทากาไรให้บริ ษทั ได้หรื อไม่ และสาหรับการลงทุนในอะแวนติ มีผลตอบแทนเป็ นอย่างไรบ้าง
คุ ณ ธี ร พงศ์ จัน ศิ ริ ประธำนเจ้ ำ หน้ ำ ที่ บ ริ ห ำร ชี้ แจงว่า บริ ษ ัท จะยังสามารถรั บ รู ้ ก ารท าก าไรได้อ ย่างต่ อ เนื่ อ งจากทั้ง สองบริ ษ ัท
โดยเฉพาะอะแวนติในประเทศอินเดีย เป็ นผูผ้ ลิตและจาหน่ายอาหารกุง้ อันดับ 1 ในประเทศอินเดีย และยังขยายธุรกิจมาทากุง้ แช่แข็ง ซึ่ ง
เป็ น 1 ใน 5 อันดับของผูส้ ่งออกในประเทศอินเดีย และขอให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมกับผูถ้ ือหุ ้นว่า ประเทศไทยจากที่เคยเป็ นผูส้ ่ งออกกุง้ อันดับ 1
ของโลก ปั จจุบนั กลายมาเป็ นอันดับที่ 4 ของโลก สาเหตุที่มีอนั ดับลดลงเพราะผลผลิตกุง้ ของประเทศไทยลดลงมากกว่าครึ่ งหนึ่งคือจาก
6 แสนตันต่อปี เหลือไม่ถึง 3 แสนตันต่อปี ในขณะที่การส่ งออกกุง้ ของประเทศอินเดียจากอันดับที่ 4 มาเป็ นอันดับที่ 1 ของโลก ดังนั้น
ต้องถือว่าบริ ษทั ได้ลงทุนในสิ่ งที่ถูกต้องและคาดว่าจะขยายธุรกิจในประเทศอินเดียได้มากขึ้นต่อไป
คุณอนุ ว่ องสำรกิจ สอบถามว่า ตลาดจีนเป็ นอย่างไรบ้าง
คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธำนเจ้ ำหน้ ำทีบ่ ริหำร ชี้แจงว่า ตลาดจีนเป็ นตลาดที่มีการเติบโตค่อนข้างสูง ซึ่งบริ ษทั ต้องเน้นเรื่ องของการทากาไร
(margin)ให้มากขึ้นกว่าการเน้นทายอดขาย
คุณอนุ ว่ องสำรกิจ สอบถามว่า การเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีและการจัดประเภทรายการใหม่ที่มีผลให้กาไรสุ ทธิ ลดลงในปี 2560 เป็ น
การปฏิบตั ิตามมาตรฐานบัญชี TFRS15 ใช่หรื อไม่
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คุณวิริยำ เมฆอรุณวิทยำ ผู้จัดกำรฝ่ ำยบัญชีและควบคุมผลกำรดำเนินงำนกลุ่ม ชี้แจงว่า เป็ นการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีให้สอดคล้อง
กันทั้งกลุ่มบริ ษทั สาหรับผลต่าง 31.56 ล้านบาท เกิดจากการรับรู ้ตน้ ทุนของสิ นค้าคงเหลือของกลุ่มบริ ษทั ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่ งทา
ให้กาไรสะสมลดลง และสาหรับมาตรฐานบัญชี TFRS15 เป็ นเรื่ องที่ บริ ษทั กาลังจะพิจารณาในปี นี้ ซึ่ งยังไม่สามารถบอกผลกระทบได้
ในตอนนี้
วาระนี้ไม่ตอ้ งลงมติ เนื่องจากรายงานดังกล่าวได้จดั ทาเรี ยบร้อยแล้ว และนาเสนอให้ผถู ้ ือหุน้ รับทราบเท่านั้น
วำระที่ 3 พิจำรณำและอนุมตั งิ บกำรเงินสำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 และรำยงำนของผู้สอบบัญชี
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมตั ิงบการเงินสาหรับปี บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และรายงานของผูส้ อบ
บัญชี ตามที่ปรากฏในรายงานประจาปี 2561 ซึ่ งผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี รับอนุญาตและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้ว
ประธานเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นซักถามดังนี ้ ;
คุณอนุ ว่ องสำรกิจ สอบถามว่า อยากทราบว่าบริ ษทั มีเงินกูย้ มื และเงินให้กยู้ มื ระยะสั้นให้กบั กิจการที่เกี่ยวข้องอย่างไรบ้าง และเงินลงทุน
ระยะยาวอื่นลดลงค่อนข้างมากจากหนึ่งพันล้านบาทเหลือเพียง 42 ล้านบาท
คุณยงยุทธ เสฏฐวิวรรธน์ ผู้จัดกำรทั่วไป กลุ่มกำรเงินและภำษีองค์ กร ชี้แจงว่า เป็ นรายการให้กยู้ ืมกับกลุ่มธุรกิจเพาะพันธุ์และพัฒนาพ่อ
แม่พนั ธุ์กุง้ (Hatchery) ส่ วนที่กูย้ ืมก็มีจานวนเงินลดลงจากปี ก่อน และสาหรับเงินลงทุนระยะยาวอื่นที่ ลดลงเป็ นผลมาจากการขายหุ ้นที่
บริ ษทั ลงทุนไว้ออกไป
คุณอนุ ว่ องสำรกิจ สอบถามว่า ในรายงานประจาปี หน้า 177 ภาษีเงินได้คา้ งจ่ายสู งขึ้นมากจากปี ก่อนที่เท่ากับ 16 ล้านบาทมาเป็ น 439
ล้านบาทเพราะเหตุใด
คุณลูโดวิก กำร์ นิเยร์ ผู้อำนวยกำรฝ่ ำยบัญชี และควบคุมผลกำรดำเนินงำนกลุ่มบริ ษัท ชี้ แจงว่าในเรื่ องนี้ เกี่ยวข้องกับอัตราภาษีที่มีการ
เปลี่ ยนแปลงค่อนข้างมาก มี หลายปั จจัยในสถานการณ์ ที่ไม่มีขอ้ จากัด รวมถึง มี การเปลี่ ยนแปลงมากมายในอัตราภาษี ของประเทศ
สหรัฐอเมริ กา ฝรั่งเศส และประเทศอื่นๆ
คุณอนุ ว่ องสำรกิจ สอบถามว่า ในรายงานประจาปี หน้า 183 กาไรก่อนภาษีจากการดาเนินงานที่ยกเลิก 824 ล้านบาท มาจากการปิ ดธุรกิจ
แซลมอนในสกอตแลนด์ท้ งั หมดใช่หรื อไม่
คุณวิริยำ เมฆอรุ ณวิทยำ ผู้จดั กำรฝ่ ำยบัญชีและควบคุมผลกำรดำเนินงำน ชี้แจงว่า เป็ นค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการปิ ดธุรกิจแซลมอนทั้งหมด
และคงไม่มีคา่ ใช้จ่ายอื่นอีกแล้ว
คุณยอร์ ก ไอร์ เล ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริหำรด้ ำนกำรเงินกลุ่มบริษัท ชี้แจงว่า เราได้ปิดโรงงานแซลมอนในสกอตแลนด์แล้ว การผลิตได้
หยุดลงและได้จ่ายค่าชดเชยสาหรับพนักงานที่ออกไป ดังนั้นกรณี น้ ีจบลงแล้ว
คุณอนุ ว่ องสำรกิจ สอบถามว่า ในรายงานประจาปี หน้า 183 เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมจานวน 687 ล้านบาท คือเงินลงทุนในบริ ษทั เรด ล็
อบสเตอร์ ใช่หรื อไม่
คุณวิริยำ เมฆอรุณวิทยำ ผู้จดั กำรฝ่ ำยบัญชีและควบคุมผลกำรดำเนินงำนกลุ่ม ชี้แจงว่า สาหรับเงินลงทุนในบริ ษทั เรด ล็อบสเตอร์ ถูก
บันทึกไปตั้งแต่ปี 2559 แล้ว ส่วนรายการนี้คือการลงทุนร้อยละ 25.1 ในบริ ษทั ธรรมชาติ ซีฟ้ดู รี เทล จากัด และการลงทุนร้อยละ 45 ใน
บริ ษทั ทียเู อ็มดี ลักเซมเบิร์ก เอสเออาร์แอล ในประเทศลักเซมเบิร์ก
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คุณมำนิตย์ เลิศสำครศิริ สอบถามดังนี้
1) ในรายงานประจาปี หน้า 280 เกี่ ยวกับเรื่ องการพิจารณาปรับปรุ งพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงานให้นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยให้
ลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้างเพิ่มเติม หากลูกจ้างทางานติดต่อกันครบ 20 ปี ขี้นไป โดยลูกจ้างมีสิทธิ ได้รับค่าชดเชยไม่นอ้ ยกว่าค่าจ้างอัตราสุ ดท้าย
400 วัน ทางบริ ษทั ได้เตรี ยมประมาณการหนี้สินดังกล่าวแล้วหรื อไม่อย่างไร
2) จากนโยบายการเมื องที่ แต่ละพรรคมี การกล่าวถึงการจ่ ายค่าแรงขั้นต่ าที่ 400 บาทต่อวัน จะกระทบต่อผลการดาเนิ นงานอย่างไร
เนื่องจากบริ ษทั ต้องใช้พนักงานจานวนมากในอุตสาหกรรมการผลิต และจะมีมาตรการจัดการเรื่ องนี้อย่างไร
3) ในรายงานประจาปี หน้า 179 ค่าใช้จ่ายอื่น 167 ล้านบาทคือรายการอะไร
คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธำนเจ้ ำหน้ ำทีบ่ ริหำร ชี้แจงว่า
1) บริ ษทั ได้ประเมินแล้วว่า หากมีการปรับปรุ งพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงานและมีผลบังคับใช้เมื่อใด บริ ษทั จะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นกว่า
200 ล้านบาท
2) บริ ษทั ได้ประเมินสถานการณ์แล้วว่ายิง่ ค่าแรงสูงขึ้น ก็จะเป็ นตัวกระตุน้ ให้ผปู ้ ระกอบการพิจารณาการลงทุนในเครื่ องจักรเพือ่ ทดแทน
แรงงานมากขึ้น ซึ่ งทางบริ ษ ทั ก็ได้เริ่ มปรับเปลี่ยนการใช้เครื่ องจักรทดแทนแรงงานมา 2-3 ปี แล้ว และยังคงพิจารณาเรื่ องต้นทุ นและ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นอย่างใกล้ชิดต่อไป
3) ค่าใช้จ่ายอื่น คือ ขาดทุนจากการเข้าทาสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน
คุณวิภำ สุ วณิชย์ สอบถามว่า ในรายงานประจาปี หน้า 174 หัวข้อ ข้อมูลอื่น ผูส้ อบบัญชีไม่ให้ความรับรองและไม่ได้ให้ความเชื่อมัน่ ต่อ
ข้อมูลอื่นในรายงานของผูส้ อบบัญชี จึงอยากทราบว่า ข้อมูลอื่นคืออะไร
และในย่อหน้าถัดมา ผูส้ อบบัญชี แจ้งว่า หากมีการแสดงข้อมูลที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญ ทางผูส้ อบบัญชี จะสื่ อสารเรื่ อง
ดังกล่าวกับคณะกรรมการตรวจสอบ จึงอยากทราบว่า ในฐานะของผูถ้ ือหุ ้นจะทราบได้อย่างไรหากมีการสื่ อสารกันหลังจากสิ่ งที่อยูใ่ น
รายงานของผูส้ อบบัญชี ณ ตอนนี้ และทาให้เข้าใจว่าผูส้ อบบัญชีรับรองเพียงงบการเงินเท่านั้นใช่หรื อไม่
คุณพงทวี รัตนะโกเศศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตจำกบริษัท ไพร์ ซวอเตอร์ เฮำส์ คูเปอร์ เอบีเอเอส จำกัด ชี้แจงว่า วันที่ที่ระบุในงบการเงินคือ
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่ ง ณ วันนั้น รายงานประจายังไม่ได้จดั ทา ทาให้ทางผูส้ อบบัญชีไม่ได้เห็นข้อมูลอื่นๆ ที่อยูใ่ นรายงานประจาปี
จึงไม่สามารถรับรองได้ เป็ นเหตุผลให้มีขอ้ ความตามที่ระบุไว้ดังกล่าว แต่อย่างไรก็ตามหลังจากวันที่ 20 กุมภาพันธ์ เมื่อมีการจัดทาร่ าง
ของรายงานประจาปี แล้ว ทางบริ ษทั ได้จดั ส่งข้อมูลมาให้ผูส้ อบบัญชีสอบทานแล้ว พบว่าไม่มีขอ้ มูลใดที่มีความขัดแย้งหรื อไม่สอดคล้อง
กัน จึงขอแจ้งให้ผถู ้ ือหุน้ สบายใจได้
คุณวิภำ สุ วณิชย์ ให้ความเห็ นว่ารู ้สึกไม่สบายใจเท่าใดนัก เนื่ องจากผูส้ อบบัญชีใช้คาว่า “ถ้า” จึงทาให้ดูน่าตกใจ ในขณะที่ผูส้ อบบัญชี
สาหรับบริ ษทั จดทะเบียนอื่นที่อยูใ่ นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยใช้คาว่า “หากในการปฏิบตั ิงาน ข้าพเจ้าสรุ ปได้วา่ ข้อมูลอื่นแสดง
ขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญแล้ว ข้าพเจ้าต้องรายงานข้อเท็จจริ งนั้น ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่พบว่ามีเรื่ องดังกล่าวที่ตอ้ งรายงาน”
คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริหำร ขอบคุณผูถ้ ือหุ ้นที่ช่วยตรวจสอบรายงานและเสนอแนะรายงานของบริ ษทั จดทะเบียนอื่น
เพื่อเป็ นข้อมูลเปรี ยบเที ยบให้บริ ษทั ได้ไปศึกษาต่อไป และขอให้ผูถ้ ือหุ ้นสบายใจว่า ข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฎในรายงานประจาปี มีความ
ถูกต้องและสามารถเปิ ดเผยได้
คุณสุ พจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ขอให้ผสู ้ อบบัญชีช่วยรับรองในวันนี้ ได้หรื อไม่วา่ ข้อมูลอื่นๆ หลังจาก 20 กุมภาพันธ์ 2562 เป็ นข้อมูลที่มีความ
น่าเชื่อถือและไม่ได้มีผลกระทบใดๆ ต่องบการเงินที่ได้รับรองไปแล้ว
คุณพงทวี รัตนะโกเศศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตจำกบริษัท ไพร์ ซวอเตอร์ เฮำส์ คูเปอร์ เอบีเอเอส จำกัด กล่าวว่า สามารถให้ความเชื่อมัน่ ว่า
ข้อมูลอื่นนั้นไม่ได้มีขอ้ ขัดแย้งใดๆ ต่องบการเงินที่ออกไปแล้วก่อนหน้านี้
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คุณปรำโมทย์ ลิบรัตนสกุล สอบถามว่า การด้อยค่าในเงินลงทุนในธุรกิจฟาร์มและเพาะเลี้ยง 87 ล้านบาท คือฟาร์มที่ไหน
คุณฤทธิรงค์ บุญมีโชติ ประธำนกรรมกำรบริหำรกลุ่มธุรกิจอำหำรแช่ แข็งและธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้ อง ชี้แจงว่า การลงทุนดังกล่าวคือการร่ วมทุน
Joint venture กับบริ ษทั ญี่ ปุ่น เพื่อทาฟาร์ มกุง้ และพัฒนาสายพันธุ์พ่อแม่กุง้ ในประเทศไทยที่ จงั หวัดพังงา ตรัง และสตูล สาเหตุที่ ตอ้ ง
บันทึกการด้อยค่าเนื่ องจากผลประกอบการไม่ดี ทาให้ตอ้ งบันทึ กการด้อยค่าตามมาตรฐานบัญชี แต่บริ ษทั ยังคงดาเนิ นธุรกิจต่อไป และ
คาดว่าจะมีผลประกอบการที่ดีข้ ึนในปี นี้
คุณปรำโมทย์ ลิบรัตนสกุล สอบถามว่า กุง้ มีชีวติ ที่ส่งไปขายในประเทศจีน เป็ นกุง้ ประเภทไหน
คุณฤทธิรงค์ บุญมีโชติ ประธำนกรรมกำรบริหำรกลุ่มธุรกิจอำหำรแช่ แข็งและธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้ อง ชี้แจงว่า “กุง้ มีชีวติ ” แบ่งเป็ น 2 แบบ คือ
กุง้ ล๊อบสเตอร์จากแคนาดาส่งไปยังประเทศจีน และกุง้ เป็ นจากฟาร์มในประเทศไทยนามาผลิตเป็ นกุง้ ต้มเพื่อส่งออก
จากนั้น ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมตั ิงบการเงินดังกล่าว
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ มีมติอนุมตั ิงบการเงินสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากดังนี้
เห็นด้วย
3,186,991,771 เสี ยง
ร้อยละ 99.9503
ไม่เห็นด้วย

130 เสี ยง

ร้อยละ 0.0000

งดออกเสี ยง

1,584,228 เสี ยง

ร้อยละ 0.0497

บัตรเสี ย
รวม

ไม่มี
3,188,576,129 เสี ยง

--ร้อยละ 100.0000

วำระที่ 4 พิจำรณำและอนุมตั กิ ำรจัดสรรกำไรสุ ทธิสำหรับผลกำรดำเนินงำนประจำปี 2561
ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า งบการเงินสาหรับปี บัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ ได้รับการตรวจสอบแล้วของ
บริ ษทั ปรากฏว่าบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีกาไรสุ ทธิ ประจาปี เท่ ากับ 3,256,211,056.67 บาท จึ งขอจัดสรรเป็ นเงินปั นผลเป็ นจานวนเงิ น
1,908,726,198.40 บาท คิดเป็ นร้อยละ 58.62 ของกาไรสุ ทธิจากผลการดาเนิ นงานประจาปี 2561 แต่เนื่องจากมติที่ประชุมคณะกรรมการ
ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 6 สิ งหาคม 2561 ได้อนุ มตั ิการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลเป็ นจานวนเงิ น 1,192,953,874.00 บาท หรื อในอัตรา
0.25 บาทต่อหุน้ โดยจ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561 ดังนั้นการจ่ายเงินปั นผลในครั้งนี้ จะคงเหลือเท่ากับ 715,772,324.40 บาท หรื อ
ในอัตรา 0.15 บาทต่อหุน้ สาหรับทุนจดทะเบียนและชาระแล้ว จานวน 4,771,815,496 หุน้
โดยมีขอ้ มูลเปรี ยบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปี ที่ผา่ นมา ดังนี้
รำยละเอียดกำรจ่ ำยเงินปันผล
ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
1. กาไรสุทธิ (ล้านบาท)

5,302.47

5,254.43

5,989.18

3,256.21

4,771,815,496

4,771,815,496

4,771,815,496

4,771,815,496

0.63

0.63

0.66

0.40

3.1 เงินปั นผลระหว่างกาล (บาท:หุน้ )

0.32

0.32

0.32

0.25

3.2 เงินปั นผลประจาปี (บาท:หุน้ )

0.31

0.31

0.34

0.15

3,006.24

3,006.24

3,149.40

1,908.73

56.70

57.21

52.58

58.62

2. จานวนหุน้ ณ 31 ธันวาคม
มูลค่าที่ตราไว้ 0.25 บาท
3. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุน้ (บาท:หุน้ )

4. รวมเป็ นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปั นผล (ร้อยละ)
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การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าว เป็ นไปตามนโยบายของบริ ษทั ที่จะจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ 50 ของ
กาไรสุทธิในแต่ละปี และตั้งแต่ปี 2545 เป็ นต้นมา บริ ษทั มีนโยบายจะแบ่งจ่ายเงินปั นผล 2 ครั้งต่อปี ดังนั้นอัตราการจ่ายเงินปั นผลจากผล
การดาเนินงานในปี 2561 ซึ่งเท่ากับ 58.62% จึงถือว่าเป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลตามปกติของบริ ษทั
ทั้งนี้ ขอให้นายทะเบียนคือ บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เป็ นผูด้ าเนินการ โดยกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุ ้น
ที่มีสิทธิได้รับเงินปั นผลในวันที่ 7 มีนาคม 2562 ซึ่งเงินปั นผลจานวน 0.15 บาทต่อหุ ้น มาจากกาไรส่วนที่ได้รับการส่งเสริ มการลงทุน จึง
ไม่ตอ้ งเสี ยภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย ดังนั้นผูถ้ ือหุน้ ไม่สามารถขอเครดิตภาษีได้ กาหนดจ่ายเงินปั นผลในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562
ประธานเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นซักถามดังนี ้ ;
คุณสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล สอบถามว่า บริ ษทั มีกาไรสะสมคงเหลือเท่าไรหลังจากจ่ายเงินปั นผลในครั้งนี้แล้ว
คุณยงยุทธ เสฏฐวิวรรธน์ ผูจ้ ดั การทัว่ ไป กลุ่มการเงินและภาษีองค์กร ชี้แจงว่า ในรายงานประจาปี หน้า 178 บริ ษทั มีกาไรสะสมที่ยงั
ไม่ได้จดั สรรเท่ากับ 29,547 ล้านบาท โดยมีเงินปันผลจ่ายในครั้งนี้เท่ากับ 715 ล้านบาท
จากนั้นประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมตั ิการจัดสรรกาไรสุทธิสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2561
ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นมีมติเป็ นเอกฉันท์ อนุมตั ิการจัดสรรกาไรสุทธิสาหรับผลการดาเนิ นงานประจาปี 2561 เป็ นเงินปั นผล ด้วย
คะแนนเสี ยงดังนี้
เห็นด้วย
3,188,581,019 เสี ยง
ร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย

10 เสี ยง

ร้อยละ 0.0000

งดออกเสี ยง

0 เสี ยง

ร้อยละ 0.0000

ไม่มี

---

บัตรเสี ย
รวม

3,188,581,029 เสี ยง

ร้อยละ 100.0000

วำระที่ 5 พิจำรณำเลือกตั้งกรรมกำร
ประธานฯ ได้ขอให้ ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย ประธานอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็ นผูช้ ้ ีแจงในวาระนี้
ดร.ธรรมนู ญ อานันโทไทย ประธานอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็ นไปตาม
บทบัญญัติของพรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกอบกับตามข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 17 รวมถึงเพื่อให้เป็ นไปตามหลักธรรมา
ภิบาลที่ ดี ทางฝ่ ายเลขานุ การบริ ษทั ได้จดั ให้มีการเปิ ดโอกาสให้สิทธิ ผูถ้ ือหุ ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการในการ
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี โดยได้นาส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเผยแพร่ ต่อผูถ้ ือหุน้ ผ่านทางสื่ ออิเล็กโทรนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และดาวโหลดไว้ที่ Website ของบริ ษทั ตั้งแต่วนั ที่ 10 กันยายน 2561 และกาหนดให้ผถู ้ ือหุ ้นเสนอรายชื่อกรรมการและ
วาระได้จนถึงวันที่ 25 มกราคม 2562 ซึ่งเมื่อครบกาหนดเวลาแล้ว พบว่าไม่มีผถู ้ ือหุ ้นเสนอรายชื่อกรรมการเข้ารับเลือกตั้งเป็ นกรรมการ
ดังนั้นมีกรรมการจานวน 4 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 12 ท่านจะต้องออกตามวาระ โดยมีรายนามดังต่อไปนี้
1. นายเชง นิรุตตินานนท์
2. นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า กรรมการอิสระ
3. นายชาน ชู ชง
4. นายคิโยทากะ คิคูชิ ไม่ได้มาร่ วมประชุมในวันนี้ และเนื่องจากนายคิโยทากะ คิคูชิ ตัวแทนกรรมการจากบริ ษทั มิตซูบิชิ
คอร์ปอเรชัน่ ได้ขอลาออกจากตาแหน่ง จึงเสนอนายโนริ โอะ ไซกุสะ เป็ นกรรมการเข้าใหม่แทนนายคิโยทากะ คิคูชิ
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สาหรับกรรมการทั้ง 4 ท่าน คณะอนุกรรมการสรรหาฯ ได้แจ้งประวัติของแต่ละท่านไว้แล้วในหนังสื อเชิญประชุมที่จดั ส่งไป
ให้ในหน้า 32 ถึงหน้า 35 และเพื่อความโปร่ งใสในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ดร.ธรรมนู ญ ได้ขอเชิ ญกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ ครบ
กาหนดวาระและมาร่ วมประชุมในวันนี้ออกจากห้องประชุม
คณะอนุ กรรมการสรรหาได้พิ จารณาประวัติและประสบการณ์ ของกรรมการที่ ออกจากตาแหน่ งตามวาระทั้ง 3 ท่านและ
กรรมการเข้าใหม่อีก 1 ท่ านแล้ว เห็ นว่ามี คุณสมบัติครบถ้วนตามที่ กฎหมายกาหนด มี ความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์ ในธุ รกิ จ
สามารถที่จะช่วยบริ หารกิจการให้มีประสิ ทธิ ภาพด้วยความเรี ยบร้อย ดังนั้น หากให้ดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษทั ต่ออีกวาระหนึ่ ง จะทา
ให้การดาเนิ นงานของบริ ษทั เป็ นไปอย่างต่อเนื่ อง จึ งเห็ นสมควรให้เสนอชื่ อบุคคลทั้ง 4 ท่าน ต่อที่ประชุมสามัญ ผูถ้ ือหุ ้น เพื่อเลือกตั้ง
กรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการอีกวาระหนึ่ ง และเป็ นกรรมการเข้าใหม่อีก 1 ท่าน และเพื่อให้เกิ ด
ความโปร่ งใสในการพิจารณา สาหรับกรรมการท่านที่เป็ นผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ก็จะไม่ออกเสี ยงในการเลือกตั้งตนเองเป็ นกรรมการและ
ขณะนี้ได้ออกจากห้องประชุมไปด้วยแล้ว
ประธานเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นซักถาม : ไม่ มผี ้ ูถือหุ้นซักถาม
จากนั้นประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการ โดยพิจารณาแยกเป็ นแต่ละท่าน ดังนี้
1. ขอให้ผถู ้ ือหุ ้นลงคะแนนเสี ยงเลือกตั้ง นายเชง นิ รุตตินานนท์ กลับเข้ามาเป็ นกรรมการอีกวาระหนึ่ ง ซึ่ งจานวนหุ ้นที่ใช้
ในการออกเสี ยงลงคะแนนให้ นายเชง นิ รุตตินานนท์ ดารงตาแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ ง เท่ากับ จานวนหุ ้นที่มาประชุมทั้งสิ้ นหัก
ออกด้วยจานวนหุน้ ของนายเชง นิรุตตินานนท์ จานวน 265,592,316 หุน้ ซึ่งคงเหลือเท่ากับ 2,922,999,314 หุน้
โดยผูถ้ ือหุน้ ออกเสี ยงลงมติให้ นายเชง นิรุตตินานนท์ เป็ นกรรมการอีกวาระหนึ่งดังนี้
เห็นด้วย
2,441,078,928 เสี ยง
ร้อยละ 83.5128
ไม่เห็นด้วย

481,905,886 เสี ยง

ร้อยละ 16.4867

งดออกเสี ยง

14,500 เสี ยง

ร้อยละ 0.0005

บัตรเสี ย
รวม

ไม่มี
2,922,999,314 เสี ยง

--ร้อยละ 100.0000

2. ขอให้ผถู ้ ือหุ ้นลงคะแนนเสี ยงเลือกตั้ง นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า กลับเข้ามาเป็ นกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง ซึ่งจานวนหุน้ ที่
ใช้ในการออกเสี ยงลงคะแนนให้ นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า ดารงตาแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ งเท่ากับ จานวนหุ น้ ที่มาประชุมทั้งสิ้ นหัก
ออกด้วยจานวนหุน้ ของนายศักดิ์ เกี่ยวการค้า จานวน 50,000 หุน้ ซึ่งคงเหลือเท่ากับ 3,188,541,638 หุน้
โดยผูถ้ ือหุน้ ออกเสี ยงลงมติให้ นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า เป็ นกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่งดังนี้
เห็นด้วย
2,706,240,533 เสี ยง
ร้อยละ 84.8739
ไม่เห็นด้วย

482,286,605 เสี ยง

ร้อยละ 15.1256

งดออกเสี ยง

14,500 เสี ยง

ร้อยละ 0.0005

บัตรเสี ย
รวม

ไม่มี
3,188,541,638 เสี ยง

--ร้อยละ 100.0000

3. ขอให้ผถู ้ ือหุน้ ลงคะแนนเสี ยงเลือกตั้ง นายชาน ชู ชง กลับเข้ามาเป็ นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งจานวนหุน้ ที่ใช้ในการออก
เสี ยงลงคะแนนให้ นายชาน ชู ชง ดารงตาแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ งเท่ากับ จานวนหุ ้นที่ มาประชุมทั้งสิ้ นหักออกด้วยจานวนหุ ้น
ของ นายชาน ชู ชง จานวน 12,295,272 หุน้ ซึ่งคงเหลือเท่ากับ 3,176,296,391 หุน้
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โดยผูถ้ ือหุน้ ออกเสี ยงลงมติให้ นายชาน ชู ชง เป็ นกรรมการอีกวาระหนึ่งดังนี้
เห็นด้วย
2,713,921,501 เสี ยง
ร้อยละ 85.4430
ไม่เห็นด้วย

462,360,390 เสี ยง

ร้อยละ 14.5565

งดออกเสี ยง

14,500 เสี ยง

ร้อยละ 0.0005

บัตรเสี ย
รวม

ไม่มี
3,176,296,391 เสี ยง

--ร้อยละ 100.0000

4. ขอให้ผูถ้ ื อหุ ้นลงคะแนนเสี ยงเลือกตั้ง นายโนริ โอะ ไซกุสะ เป็ นกรรมการเข้าใหม่ ซึ่ งจานวนหุ ้นที่ ใช้ในการออกเสี ยง
ลงคะแนนให้ นายโนริ โอะ ไซกุสะ ดารงตาแหน่งกรรมการ เท่ากับ จานวนหุน้ ที่มาประชุมทั้งสิ้นหักออกด้วยจานวนหุน้ ของนายโนริ โอะ
ไซกุสะ จานวน - หุน้ ซึ่งคงเหลือเท่ากับ 3,188,591,663 หุน้
โดยผูถ้ ือหุน้ ออกเสี ยงลงมติให้ นายโนริ โอะ ไซกุสะ เป็ นกรรมการเข้าใหม่ดงั นี้
เห็นด้วย
2,731,878,520 เสี ยง
ร้อยละ 85.6766
ไม่เห็นด้วย

456,668,643 เสี ยง

ร้อยละ 14.3220

งดออกเสี ยง

44,500 เสี ยง

ร้อยละ 0.0014

บัตรเสี ย
รวม

ไม่มี
3,188,591,663 เสี ยง

--ร้อยละ 100.0000

ดังนั้น ที่ ป ระชุ ม ผูถ้ ื อหุ ้น มี ม ติ อนุ ม ัติแต่งตั้งกรรมการตามที่ เสนอมาด้วยคะแนนเสี ยงข้างมาก กรรมการของบริ ษ ัทจึ งมี
รายนามดังนี้
1. นายไกรสร
จันศิริ
2. นายเชง
นิรุตตินานนท์
3. นายชวน
ตั้งจันสิ ริ
4. นายธีรพงศ์
จันศิริ
5. นายฤทธิรงค์
บุญมีโชติ
6. นายโนริ โอะ
ไซกุสะ
7. นายชาน
ชู ชง
8. นายราวินเดอร์ สิ งห์
เกรวาล ซาบจิตต์ เอส
9. นายศักดิ์
เกี่ยวการค้า
กรรมการอิสระ
10. ดร.ธรรมนูญ
อานันโทไทย
กรรมการอิสระ
11. นายกีรติ
อัสสกุล
กรรมการอิสระ
12. นายนาถ
ลิ่วเจริ ญ
กรรมการอิสระ
วำระที่ 6 พิจำรณำกำหนดค่ ำตอบแทนกรรมกำรประจำปี 2562 และโบนัสกรรมกำรจำกผลกำรดำเนินงำนประจำปี 2561
ประธานฯ ได้ขอให้ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย ประธานอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็ นผูช้ ้ ีแจงในวาระนี้
ดร. ธรรมนู ญ อานั น โทไทย ประธานอนุ ก รรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่ าตอบแทน ชี้ แจงต่ อ ที่ ป ระชุ ม ว่า ตามที่
คณะอนุ กรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทนได้เสนอคณะกรรมการในการประชุ มคณะกรรมการครั้งที่ 1/2562 เมื่ อวัน ที่ 20
กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจาปี 2562 โดยคานึ งถึงความรับผิดชอบและการปฎิบตั ิ
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หน้าที่ของคณะกรรมการ และเปรี ยบเทียบจากการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเฉลี่ยจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมทั้งพิจารณาจาก
ผลการดาเนินงานของบริ ษทั เสนอให้
1) ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงินแก่กรรมการและกรรมการชุดย่อยประจาปี 2562 เท่าเดิม ซึ่งสรุ ปได้ดงั นี้
ค่าตอบแทน
ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนรายปี เม.ย
รายเดือน
ต่อครั้ง
2562 – มี.ค. 2563
คณะกรรมการบริ ษทั
- ประธานกรรมการ
50,000.00
30,000.00
- กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร
25,000.00
15,000.00
- กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร
25,000.00
15,000.00
- กรรมการอิสระ
25,000.00
15,000.00
คณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธาน (มาจากกรรมการอิสระ)
50,000,00
- กรรมการอิสระ
25,000.00
อนุกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
240,000.00
- ประธาน (มาจากกรรมการอิสระ)
120,000.00
- กรรมการ (มาจากกรรมการอิสระ)
อนุกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
- ประธาน (มาจากกรรมการอิสระ)
240,000.00
- กรรมการ (มาจากกรรมการอิสระ)
120,000.00
- กรรมการบริ หาร
80,000.00
2) วงเงินประกันคุม้ ครองสุขภาพไม่เกิน 700,000 บาทต่อปี เฉพาะกรรมการที่มีอายุใม่เกิน 70 ปี และมีถิ่นพานักในประเทศ
ไทย
3) โบนัสกรรมการจากผลการดาเนินงานประจาปี 2561 มีหลักเกณฑ์ดงั นี้ ให้จ่ายโบนัสกรรมการทั้งคณะในอัตราร้อยละ 0.5
ของเงินปันผลของบริ ษทั ซึ่งเท่ากับ 9.54 ล้านบาท โดยกาหนดให้โบนัสกรรมการสาหรับประธานกรรมการเป็ น 2 เท่าของโบนัสที่จ่าย
ให้กรรมการ และกาหนดจ่ายโบนัสกรรมการในวันที่ 24 เมษายน 2562
นอกจากนี้เพื่อความสะดวกในการโอนเงินไปยังต่างประเทศให้กบั กรรมการชาวต่างชาติท้ งั 2 ท่าน จึงขอให้จ่ายค่าตอบแทน
กรรมการรายเดือนๆ ละ 25,000 บาทและค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งที่เข้าร่ วมประชุมรวมกันเป็ นรายปี
ประธานเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นซักถามดังนี ้ ;
คุณอนุ ว่ องสำรกิจ สอบถามว่า บริ ษทั มีเหตุผลเช่นไรในการจ่ายโบนัสกรรมการที่ อิงตามการจ่ายเงิ นปั นผล ในขณะที่ บางบริ ษทั จ่าย
โบนัสกรรมการอิงตามรายได้หรื อกาไรสุทธิ และเหตุใดประธานกรรมการจึงได้รับโบนัสกรรมการเป็ นสองเท่าของกรรมการ ในขณะที่
บางบริ ษทั จ่ายโบนัสกรรมการให้ประธานกรรมการเท่ากับ 1.5 เท่า
ดร. ธรรมนู ญ อำนันโทไทย กรรมกำรอิสระและประธำนอนุ กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ ำตอบแทน ชี้ แจงว่า บริ ษทั พิจารณาให้
กรรมการได้รับโบนัสจากผลประกอบการที่ ได้จดั สรรให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นก่อน ซึ่ งน่ าจะเหมาะสมกว่าเพราะเป็ นการวัดความสามารถและ
ประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารจัดการองค์กร ส่ วนที่จ่ายโบนัสกรรมการให้กบั ประธานกรรมการเป็ นสองเท่าของกรรมการ เนื่ องจากบริ ษทั
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ใช้หลักการที่ เป็ นสากล รวมถึงพิจารณาจากข้อมูลสารวจของอุตสาหกรรมและบริ ษทั จดทะเบี ย นในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้วพบว่าเป็ น
อัตราที่เหมาะสม
คุณศิริวรรณ สมำนมิตร อยากสอบถามเป็ นความรู ้วา่ บริ ษทั เอกชนมีหลักเกณฑ์ในการกาหนดการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ย
ประชุมของกรรมการอย่างไร เพือ่ เปรี ยบเทียบกับหน่วยงานราชการซึ่งทางานอยู่
ดร. ธรรมนูญ อำนันโทไทย กรรมกำรอิสระ ชี้แจงว่า บริ ษทั กาหนดจ่ายค่าตอบแทนโดยแบ่งเป็ นค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม
ซึ่งอ้างอิงจากมาตรฐานที่เป็ นสากลและเป็ นที่นิยมในการใช้หลักเกณฑ์น้ ี
คุณวิภำ สุ วณิชย์ สอบถามว่า ในการจ่ายโบนัสกรรมการที่อตั ราร้อยละ 0.5 ของเงินปั นผลนั้น บริ ษทั ใช้เกณฑ์น้ ีมานานแล้วหรื อไม่ และมี
การเปลี่ยนแปลงอัตราการจ่ายบ้างหรื อไม่
ดร. ธรรมนูญ อำนันโทไทย กรรมกำรอิสระ ชี้แจงว่า บริ ษทั ใช้เกณฑ์การจ่ายนี้ ต้ งั แต่ปี 2559 ถึงปั จจุบนั เป็ นปี ที่ 4 ส่วนที่กาหนดในอัตรา
ร้อยละ 0.5 ก็เป็ นอัตราที่อา้ งอิงกับบริ ษทั อื่นๆ ที่มีมูลค่าตามราคาตลาดที่ใกล้เคียงกันในตลาดหลักทรัพย์ฯ
จ านวนหุ ้ น ที่ ใ ช้ใ นการออกเสี ย งลงคะแนน หั ก ด้ว ยจ านวนหุ ้ น ของกรรมการผู ้มี ส่ ว นได้เสี ย 7 ท่ า น เท่ า กับ จ านวน
852,630,928 หุน้ ดังนั้นคงเหลือเท่ากับ 2,335,960,786 หุน้
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ มีมติอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2562 และโบนัสกรรมการจากผลการดาเนินงานประจาปี 2561
ด้วยคะแนนเสี ยงเกินกว่าสองในสามของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
2,316,757,504 เสี ยง
ร้อยละ 99.1779
ไม่เห็นด้วย

19,195,782 เสี ยง

ร้อยละ 0.8218

งดออกเสี ยง

7,500 เสี ยง

ร้อยละ 0.0003

บัตรเสี ย
รวม

ไม่มี
2,335,960,786 เสี ยง

--ร้อยละ 100.0000

วำระที่ 7 พิจำรณำแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่ ำสอบบัญชีประจำปี 2562
ประธานฯ ได้ขอให้คุณศักดิ์ เกี่ยวการค้า ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็ นผูช้ ้ ีแจงในวาระนี้
คุณศักดิ์ เกี่ยวการค้า ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้เรี ยนให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ.
2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 36 กาหนดให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชี
ของบริ ษทั ประจาปี 2562 คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วขอเสนอ บริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด (PWC) เป็ นผูส้ อบ
บัญชีของบริ ษทั เนื่ องจาก PWC มีผลการปฏิบตั ิงานด้านการตรวจสอบอยูใ่ นระดับที่น่าพอใจ โดย PWC มีเครื อข่ายครอบคลุมในหลาย
ประเทศและเป็ นที่ ยอมรับในระดับสากล จึงนาเสนอต่อที่ ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นเพื่ออนุมตั ิแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชี
สาหรับปี 2562 ดังนี้
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ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต

ค่าสอบบัญชีสาหรับงบ
ประจาปี 2562
ค่าสอบทานสาหรับงบการเงิน
รายไตรมาสรวม 3 ไตรมาส
ค่าตรวจสอบบัญชีตามบัตร
ส่งเสริ มการลงทุน

2561

2562

บริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส
จากัด
- นายสมชาย จิณโณวาท
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3271 หรื อ
- นายวิเชียร กิ่งมนตรี
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3977 หรื อ
- นายพงทวี รัตนะโกเศศ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7795 หรื อ
- นายประสิ ทธิ เยือ่ งศรี กลุ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4174
และในกรณี ที่ผสู ้ อบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าว
ข้างต้นไม่สามารถปฏิบตั ิงานให้บริ ษทั ไพร้ซวอ
เตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด จะจัดหาผูส้ อบ
บัญชีรับอนุญาตอื่นของบริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์
คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด แทนได้
1,837,475 บาท
(เพิ่มขึ้น 183,725 บาทจากปี 2560)
1,029,000 บาท
(เพิ่มขึ้น 110,250 บาทจากปี 2560)
90,000 บาท
(เพิ่มขึ้น 50,000 บาทจากปี 2560)

บริ ษ ัท ไพร้ ซ วอเตอร์ เฮาส์ คู เปอร์ ส เอบี เอเอส
จากัด
- นายพงทวี รัตนะโกเศศ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7795 หรื อ
- นายชาญชัย ชัยประสิ ทธิ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3760 หรื อ
- นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4599
และในกรณี ที่ ผู ้ส อบบัญ ชี รั บ อนุ ญ าตดัง กล่ า ว
ข้างต้นไม่สามารถปฏิบตั ิงานให้บริ ษทั ไพร้ซวอ
เตอร์ เฮาส์ คู เปอร์ ส เอบี เอเอส จ ากัด จะจัด หา
ผูส้ อบบัญ ชี รับ อนุ ญ าตอื่ นของบริ ษ ัท ไพร้ ซวอ
เตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด แทนได้

1,874,225 บาท
(เพิ่มขึ้น 36,750 บาทจากปี 2561)
1,049,580 บาท
(เพิ่มขึ้น 20,580 บาทจากปี 2561)
90,000 บาท
(เท่าเดิม)

อย่างไรก็ตามคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากผลงานประกอบกับเปรี ยบเทียบค่าสอบบัญชีกบั บริ ษทั อื่นแล้ว เห็นว่า
ค่าสอบบัญชียงั คงอยูใ่ นเกณฑ์ที่เหมาะสม รวมถึงผูส้ อบบัญชีตามรายชื่อข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรื อส่ วนได้เสี ยกับบริ ษทั บริ ษทั ย่อย
ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูเ้ กี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็ นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบ
การเงินของบริ ษทั
ประธานเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นซักถาม : ไม่ มผี ้ ูถือหุ้นซักถาม
จากนั้นประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมตั ิแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชี
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ มีมติอนุมตั ิแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2562 ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากดังนี้
เห็นด้วย
3,117,683,812 เสี ยง
ร้อยละ 97.7762
ไม่เห็นด้วย

70,797,322 เสี ยง

ร้อยละ 2.2203

งดออกเสี ยง

110,580 เสี ยง

ร้อยละ 0.0035

บัตรเสี ย
รวม

ไม่มี
3,188,591,714 เสี ยง

--ร้อยละ 100.0000
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วำระที่ 8

พิจำรณำและอนุมตั กิ ำรเพิม่ วงเงินกำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้ของบริษัทและ/หรื อบริษัทย่ อย
ประธานฯ ขอให้คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร เป็ นผูช้ ้ ีแจงในวาระนี้
ตามที่ ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2558 ได้มีมติอนุ มตั ิการออกและเสนอขายหุ ้นกูข้ องบริ ษทั ฯ และ/หรื อ บริ ษทั ย่อย
ภายในวงเงินจานวนไม่เกิน 40,000 ล้านบาท (หรื อเงินสกุลอื่นในจานวนเทียบเท่า) ไปแล้วนั้น ตามรายงานการประชุมฉบับคัดย่อในหน้า
40-41 ของหนังสื อเชิญประชุม ในปั จจุบนั ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ทางบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มีการออกและเสนอขายหุ ้นกูแ้ ล้ว
และมีหนี้คงค้างอยูจ่ านวน 33,046 ล้านบาท โดยจาแนกรายละเอียดได้ดงั นี้
รุ่น
สัญลักษณ์ ของหุ้นกู้
ยอดเงินรวม
อัตรำดอกเบีย้
วันทีอ่ อกหุ้นกู้ วันครบกำหนด
(ล้ ำนบำท)
(ต่ อปี )
ไถ่ ถอน
# 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 ล้านบาท ที่อตั ราแลกเปลี่ยน ธปท. ที่ 32.6148 เมื่อ 28 ธ.ค.
2561)
# 2/2559
TU197A
6,000
2.03%
20 ก.ค. 2559
20 ก.ค. 2562
# 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
จำนวนรวมทั้งสิ้น

33,046

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมียอดเงินกูค้ งเหลือทั้งสิ้ น 64,499.13 ล้านบาท โดยจาแนกเป็ น
เงินกูร้ ะยะยาวจานวน 51,031.15 ล้านบาท (หรื อร้อยละ 79.12 ของเงินกูท้ ้ งั หมด) และ เงินกูร้ ะยะสั้นจานวน 13,467.98 ล้านบาท (หรื อ
ร้อยละ 20.88 ของเงินกูท้ ้ งั หมด) โดยที่เงินกูร้ ะยะยาวเป็ นเงินที่ได้รับจากการออกหุ ้นกูจ้ านวน 36,162.49 ล้านบาท (ซึ่ งเป็ นวงเงิ นที่ อยู่
ภายใต้การอนุมติจากที่ ประชุมผูถ้ ือหุ ้น) และการกูเ้ งินระยะยาวจากธนาคารจานวน 14,868.66 ล้านบาทซึ่ งส่ วนใหญ่จะครบกาหนดอายุ
สัญญาภายใน 1-2 ปี โดยมีสดั ส่วนโครงสร้างเงินกูร้ ะยะสั้นและระยะยาวเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการใช้เงินระยะสั้นเพื่อหมุนเวียน
ในกิจการและระยะยาวเพื่อการลงทุน โดยที่หุ้นกูเ้ ป็ นแหล่งเงินกูร้ ะยะยาวที่มีตน้ ทุนที่ต่ากว่า มีกาหนดการชาระแน่นอนและยาวนานกว่า
และมีเงื่อนไขที่ ผ่อนคลายกว่าแหล่งเงินกูร้ ะยะยาวแหล่งอื่น รวมทั้งบริ ษทั ฯ และ/หรื อ บริ ษทั ย่อยยังคงมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่ องจาก
ธุรกิจปั จจุบนั บริ ษทั และ/หรื อ บริ ษทั ย่อยจึ งมีความจาเป็ นในการใช้วงเงินการออกหุ ้นกูม้ ากขึ้นเพื่อความคล่องตัวในการบริ หารทาง
การเงินของบริ ษทั และหรื อ/ บริ ษทั ย่อยต่อไป และเพื่อเป็ นการรองรับแผนการบริ หารจัดการด้านการเงินของบริ ษทั ฯ และ/หรื อ บริ ษทั
ย่อย จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุ ้นกูข้ องบริ ษทั ฯ และ/หรื อ บริ ษทั ย่อย จากเดิม ภายใน
วงเงินจานวนไม่เกิน 40,000 ล้านบาท (หรื อเงินสกุลอื่นในจานวนเทียบเท่า) เป็ น ภายในวงเงินจานวนไม่เกิน 50,000 ล้านบาท (หรื อเงิน
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สกุลอื่นในจานวนเทียบเท่า) โดยให้ถือว่า หุน้ กูข้ องบริ ษทั ฯ และ/หรื อ บริ ษทั ย่อย ที่ได้มีการออกและเสนอขายไปแล้วก่อนหน้านี้และยังมี
หนี้ คงค้างอยู่ เป็ นหุ ้นกูท้ ี่ออกและเสนอขายภายในวงเงิน 50,000 ล้านบาทดังกล่าว ทั้งนี้ สาหรับการออกและเสนอขายหุน้ กูข้ องบริ ษทั ฯ
และ/หรื อ บริ ษทั ย่อยดังกล่ าว ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์
คณะกรรมการกากับตลาดทุน หรื อ ตามกฎหมายหรื อกฎเกณฑ์อื่นใดที่เกี่ยวข้อง โดยมีกรอบเงื่อนไขและข้อกาหนดในเบื้องต้นของหุน้ กูท้ ี่
บริ ษทั ฯ และ/หรื อบริ ษทั ย่อยจะออกและเสนอขาย ดังนี้
ประเภทหุน้ กู้
หุน้ กูไ้ ม่วา่ ประเภทใดๆ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จากัดเฉพาะ) หุน้ กูด้ อ้ ยสิ ทธิ หุ ้นกูไ้ ม่ดอ้ ยสิ ทธิ
หุน้ กูม้ ีประกันหรื อไม่มีประกัน หุ ้นกูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝง หุ ้นกูท้ ี่ครบกาหนดไถ่ถอนเมื่อมี
การเลิ ก บริ ษ ัท (perpetual) หุ ้ น กู้ที่ มี ล ัก ษณะคล้า ยทุ น หุ ้ น กู้แ ปลงสภาพ และหุ ้ น กู้
ประเภทอื่นใด (รวมเรี ยกว่า “หุ้นกู้”)
วัตถุประสงค์ในการออกและเสนอ
สนับสนุนการขยายตัวของกิจการ ขยายกาลังการผลิต ลงทุนและ/หรื อพัฒนาโครงการ
ขายหุน้ กู้
ที่มีอยูแ่ ล้วหรื อ/หรื อโครงการใหม่ เข้าซื้อกิจการเพื่อขยายตลาดและการลงทุน ชาระเงิน
กูย้ ืมจากสถาบันการเงิน ชาระหนี้ เพื่อการรี ไฟแนนซ์ เป็ นเงิ นทุนหมุนเวียน ปรับปรุ ง
กิจการ และ/หรื อ เพื่อการดาเนิ นกิจการอื่นๆ ของบริ ษทั ฯ โดยทัว่ ไป และ/หรื อ เพื่อนา
เงินไปให้บริ ษทั ในเครื อกูเ้ พื่อใช้ในกิจการต่างๆ และ/หรื อ เพื่อเป็ นการบริ หารจัดการ
ด้านการเงินหรื 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 หมดในคราวเดียวหรื อแบ่งเป็ นหลายคราว และแบ่งเป็ นหุ ้นกู้
ออกเป็ นหลายรุ่ นก็ได้ เสนอขายรายครั้งหรื อในลักษณะโครงการ และเสนอขายควบ
กับหรื อพร้อมกับหลักทรัพย์อื่นก็ได้
วงเงิน
ไม่เกิ น 50,000 ล้านบาท (หรื อเงิ นสกุลอื่นในจานวนเที ย บเท่า) ในลักษณะหมุนเวียน
(revolving basis) กล่าวคื อ บริ ษ ทั ฯ และ/หรื อ บริ ษทั ย่อย สามารถออกและเสนอขาย
หุ ้นกู้ได้ภายในวงเงิ นดังกล่าว โดยมี จานวนวงเงิ น ต้นของหุ ้นกูค้ งค้างทั้งหมดที่ ออก
ภายใต้วงเงินดังกล่าว ณ ขณะใดขณะหนึ่ง รวมกันทั้งสิ้ นไม่เกิน 50,000 ล้านบาท (หรื อ
เงินสกุลอื่นในจานวนเทียบเท่า)
สิ ทธิในการไถ่ถอนก่อนกาหนด
บริ ษทั และ/หรื อบริ ษทั ย่อย (แล้วแต่กรณี ) และ/หรื อ ผูถ้ ือหุ ้นกู้ อาจมีหรื อไม่มีสิทธิ ไถ่
ถอนหุน้ กูก้ ่อนครบกาหนดก็ได้ ทั้งนี้ เป็ นไปตามข้อกาหนดและเงื่อนไขของหุ ้นกูท้ ี่จะ
ออกแต่ละคราว
เงื่อนไขและข้อกาหนดอื่น ๆ
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารด้านการเงินกลุ่มบริ ษทั เป็ นผู ้
มีอานาจร่ วมกันในการกาหนดรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ เพิ่มเติมเกี่ยวกับหุน้ กู้ (เช่น
สกุลเงิน อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาไถ่ถอน ราคาเสนอขาย จานวนหุ ้นกูท้ ี่จะเสนอขายใน
แต่ละครั้ง อายุหุ้นกูห้ รื อโครงการ เป็ นต้น) เงื่อนไขและวิธีการการเสนอขายหุ ้นกู้ และ
เรื่ อ งอื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ การดัง กล่ าว ซึ่ งรวมถึ ง (แต่ ไม่ จ ากัด เฉพาะ) รายละเอี ย ด
เกี่ยวกับหลักประกันของหุน้ กู้ ผูค้ ้ าประกัน หรื อ credit enhancers ประเภทอื่นใด (ถ้ามี)
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ในการนี้ ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมตั ิในเรื่ องดังต่อไปนี้
(1) อนุมตั ิการเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุ ้นกูข้ องบริ ษทั ฯ และ/หรื อ บริ ษทั ย่อย จากเดิม ภายในวงเงินจานวนไม่เกิน 40,000
ล้านบาท (หรื อเงินสกุลอื่นในจานวนเทียบเท่า) เป็ น ภายในวงเงินจานวนไม่เกิน 50,000 ล้านบาท (หรื อเงินสกุลอื่ นในจานวนเทียบเท่า)
ในลักษณะหมุนเวียน โดยมีจานวนวงเงินต้นของหุ ้นกูค้ งค้างทั้งหมดที่ออกภายใต้วงเงินดังกล่าว ณ ขณะใดขณะหนึ่ ง รวมกันทั้งสิ้ นไม่
เกิน 50,000 ล้านบาท (หรื อเงินสกุลอื่นในจานวนเทียบเท่า)
(2) อนุ มตั ิ ให้ ป ระธานเจ้าหน้าที่ บริ ห าร และ ประธานเจ้าหน้ าที่ บ ริ ห ารด้านการเงิ น กลุ่ม บริ ษ ัท เป็ นผูม้ ี อานาจร่ วมกัน ในการ
ดาเนิ นการต่างๆ เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ ้นกู้ ตามที่ประธานฯ เสนอไปในข้างต้น ซึ่ งรวมถึง (แต่ไม่จากัดเฉพาะ) การดาเนินการ
ดังต่อไปนี้
(2.1) การกาหนด เปลี่ยนแปลง แก้ไข ยกเลิก ลดหรื อเพิ่ม และไถ่ถอน ชนิด ประเภท รายละเอียดของหุน้ กูท้ ี่จะออกและเสนอ
ขาย ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จากัดเฉพะ) ข้อกาหนดว่าด้วยสิ ทธิ และหน้าที่ของผูอ้ อกหุ ้นกูแ้ ละผูถ้ ือหุ ้นกู้ จานวนหุ ้นกู้ อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลา
จองซื้ อ การกาหนดระยะเวลาการเสนอขายหุ ้นกู้ หลักประกันหรื อการค้ าประกัน คารับรองและคารับประกัน เงื่อนไขทางการเงิ น คา
จากัดความ วิธีการเสนอขายและการจัดสรรหุน้ กู้
(2.2) การกาหนดรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ เกี่ยวกับแผนการระดมทุนโดยการออกหุ ้นกูข้ องบริ ษทั ฯ และ/หรื อ บริ ษทั
ย่อย และเรื่ องอื่นๆ ที่ จาเป็ นหรื อเกี่ ยวข้องกับการดังกล่าว เช่ น การแต่งตั้ง และ/หรื อ ถอดถอนที่ ปรึ กษาทางการเงิ น ผูจ้ ดั การการจัด
จาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายหุน้ กู้ สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ นายทะเบียนหุน้ กู้ ผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ ้นกู้ (หรื อทรัสตี) ตัวแทนชาระ
เงิน และที่ปรึ กษากฎหมาย รวมถึงการนาหุ ้นกูด้ งั กล่าวไปจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์กบั ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย สมาคมตลาด
ตราสารหนี้ไทย ตลาดรองแห่งใดๆ หรื อตลาดหลักทรัพย์ในต่างประเทศ รวมถึงหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามความจาเป็ นและสมควร
(2.3) การเข้าทาและเป็ นคู่สัญญาเพื่อให้สถาบันการเงิ นในไทยหรื อต่างประเทศ เข้าเป็ นผูค้ ้ าประกันหนี้ หุ้นกู้ หรื อการให้
credit enhancement ประเภทอื่นๆ ตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่ เห็ นสมควรเพื่อประโยชน์ของบริ ษทั ฯ และ/หรื อ บริ ษทั ย่อย (แล้วแต่
กรณี )
(2.4) การเข้าทาธุรกรรมอนุพนั ธ์ทางการเงิน และ/หรื อ สัญญาใดๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อวัตถุประสงค์ในการป้ องกันความเสี่ ยงของ
บริ ษทั ที่เกิดจากการออกหุ ้นกูแ้ ละการเสนอขายหุ ้นกู้ รวมถึงและไม่จากัดเพียงการเปลี่ยนแปลงแก้ไข ต่ออายุสัญญา ลดอายุสัญญา หรื อ
ยกเลิกสัญญาอนุพนั ธ์ทางการเงิน และ/หรื อ สัญญาใดๆ ที่เกี่ยวข้องดังกล่าว
(2.5) การเจรจา ตกลง เข้าทา ลงนาม รับรอง ส่งมอบ และแก้ไขเพิ่มเติม สัญญา ข้อตกลง และ/หรื อ เอกสารต่างๆ ทั้งหมดทั้ง
ปวงที่เกี่ยวข้องกับหรื อจาเป็ นสาหรับการใด ๆ ดังกล่าวข้างต้น
(2.6) ดาเนินการอื่นใดอันที่เกี่ยวข้องหรื อจาเป็ นเพือ่ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ดงั กล่าวจนเสร็จการ ทั้งนี้ ตามที่ผรู ้ ับมอบอานาจ
พิจารณาแล้วและเห็นว่าจาเป็ นและสมควร
(3) ในกรณี ที่ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและประธานเจ้าหน้าที่บริ หารด้านการเงิ นกลุ่มบริ ษทั ได้ร่วมกันใช้อานาจดาเนิ นการตามที่
ได้รับมอบหมาย ดังปรากฎในข้อ 2.1) ถึงข้อ 2.6) ข้างต้นแล้ว กรรมการผูม้ ีอานาจลงนามของบริ ษทั ฯ หรื อของบริ ษทั ย่อยที่ ออกหุ ้นกู้
(แล้วแต่กรณี ) หรื อบุคคลผูไ้ ด้รับมอบอานาจจากกรรมการดังกล่าว สามารถลงนาม เพื่อลงนามเอกสาร หรื อ สัญญา หรื อ เอกสารอื่นใดที่
เกี่ยวข้องกับการออกและการเสนอขายหุน้ กูต้ ามข้อ 2.1) ถึง 2.6) เพื่อให้การดาเนินการต่างๆ ลุล่วงตามวัตถุประสงค์ขา้ งต้น
วาระนี้ตอ้ งผ่านมติดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะซึ่งเข้าร่ วม
ประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
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ประธานเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นซักถามดังนี ้ ;
คุณอนุ ว่ องสำรกิจ สอบถามว่า บริ ษทั มีหุน้ กูท้ ี่ถึงกาหนดต้องไถ่ถอนเท่าไร และปัจจุบนั บริ ษทั ได้รับเครดิตเรตติ้งเป็ นเท่าใด
คุณยงยุทธ เสฏฐวิวรรธน์ ผู้จดั กำรทัว่ ไป กลุ่มกำรเงินและภำษีองค์ กร ชี้แจงว่า บริ ษทั มีหุน้ กูท้ ี่จะครบกาหนดในปี นี้ท้ งั หมด 9,125 ล้าน
บาท โดยในเดือนกุมภาพันธ์มีครบไปแล้ว 3 พันกว่าล้านบาท และในเดือนกรกฎาคมอีก 6 พันกว่าล้านบาท ตอนนี้บริ ษทั อยูใ่ นช่วงทา
แผนที่จะออกหุน้ กูอ้ ีกหนึ่งรอบ สาหรับวงเงินในการออกหุน้ กูท้ ี่ขอเพิม่ เติมก็เพือ่ ความยืดหยุน่ ในการทดแทนเงินกูเ้ ดิม ซึ่งจากเงินกูข้ อง
บริ ษทั คงเหลือ 64,499 ล้านบาท แบ่งเป็ นเงินกูย้ มื ระยะยาวประมาณร้อยละ 80 และเงินกูย้ มื ระยะสั้นประมาณร้อยละ 20 ส่วนเครดิต
เรตติ้งปั จจุบนั ของบริ ษทั คือ A+
จากนั้นประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมตั ิการเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุน้ กูข้ องบริ ษทั และ/หรื อบริ ษทั ย่อย
ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นมีมติอนุ มตั ิ อนุ มตั ิการเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุ ้นกูข้ องบริ ษทั และ/หรื อบริ ษทั ย่อย ด้วยคะแนน
เสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
3,163,012,186 เสี ยง
ร้อยละ 99.1976
ไม่เห็นด้วย

25,554,828 เสี ยง

งดออกเสี ยง

30,000 เสี ยง

บัตรเสี ย
รวม

ร้อยละ 0.8015
ร้อยละ 0.0009

ไม่มี

---

3,188,597,014 เสี ยง

ร้อยละ 100.0000

วำระที่ 9 พิจำรณำและอนุ มัติก ำรออกและเสนอขำยหุ้ น สำมัญ ที่ อ อกใหม่ ข องบริ ษั ท ไทยยู เนี่ ย น ฟี ดมิลล์ จำกัด ให้ แก่ ก รรมกำร
ผู้บริหำร และพนักงำนของบริษัท ไทยยูเนีย่ น กรุ๊ป จำกัด (มหำชน) และบริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟี ดมิลล์ จำกัด
ประธานฯ ขอให้คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร เป็ นผูช้ ้ ีแจงในวาระนี้
เนื่องจากบริ ษทั ไทยยูเนี่ยน ฟี ดมิลล์ จากัด (TFM) ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ มีความประสงค์ที่จะออกและเสนอขายหุน้
สามัญที่ออกใหม่ให้แก่
(ก) กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั ฯ เพื่อตอบแทนกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ในการช่วยเหลือ ร่ วมสร้าง
พัฒนาและให้คาปรึ กษาแก่ TFM ตั้งแต่ช่วงเริ่ มต้นในการดาเนินธุรกิจจนถึงปัจจุบนั และ/หรื อ
(ข) กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ของ TFM เพื่อเป็ นการจูงใจให้บุคลากรของ TFM มีความตั้งใจในการทางาน รักษา
บุคลากรที่ มีความรู ้ความสามารถให้อยูร่ ่ วมทางานกับ TFM ในระยะยาว และให้พนักงานเกิ ดความรู ้สึกมีส่วนร่ วมในการเป็ นเจ้าของ
TFM และร่ วมสร้าง TFM ให้เจริ ญเติบโตอย่างมีประสิ ทธิภาพและยัง่ ยืน
ซึ่งถือเป็ นส่ วนหนึ่ งของแผนการ IPO ของ TFM ให้แก่กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั ฯ และ TFM (“โครงกำร
ESOP”) ในการนี้ TFM ประสงค์ที่จะเสนอขายหุ ้นสามัญที่ ออกใหม่ให้แก่ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั เป็ นจานวนไม่
เกิ น 2,500,000 หุ ้ น และ กรรมการ ผูบ้ ริ ห าร และพนักงานของ TFM เป็ นจานวนไม่ เกิ น 2,500,000 หุ ้ น รวมกัน เป็ นจ านวนไม่ เกิ น
5,000,000 หุ ้น (ภายใต้ส มมติ ฐานว่าจะมี การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ ตราไว้ของหุ ้น TFM จาก 10.0 บาทต่อหุ ้น เป็ น 2.0 บาท ต่อหุ ้น) ซึ่ ง
รวมกันคิดเป็ นอัตราส่ วนไม่เกินร้อยละ 1.0 ของจานวนหุ ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ TFM ภายหลังการออกและเสนอขายหุน้ สามัญ
ที่ออกใหม่ตามแผน IPO โดยหุ ้นสามัญออกใหม่ที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั และTFM ตาม
โครงการ ESOP สามารถนามาเสนอขายต่อประชาชนเป็ นการทัว่ ไปได้ ทั้งนี้ จานวนหุ ้นสามัญที่ออกใหม่ที่จะออกและเสนอขายให้แก่
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั และTFM อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ ้นของ TFM
เนื่องจากมูลค่าที่ตราไว้ (Par Value) ของหุน้ ของ TFM อาจมีการเปลี่ยนแปลงภายใต้แผน IPO อย่างไรก็ตาม จานวนหุน้ สามัญที่ออกใหม่
ที่จะออกและเสนอขายให้แก่ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั ฯ และTFM จะมีสดั ส่ วนรวมกันไม่เกินร้อยละ 1.0 ของจานวน
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หุ ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ TFM ภายหลังการออกและเสนอขายหุ ้นสามัญที่ ออกใหม่ภายใต้แผน IPO ดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ การ
ขายหุ ้นสามัญที่ ออกใหม่ให้แก่ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั และTFM จะมีผลกระทบต่อส่ วนแบ่งกาไรหรื อสิ ทธิ ออก
เสี ยงของผูถ้ ือหุ ้นของ TFM (Control Dilution) โดยจะทาให้เกิดผลกระทบต่อส่ วนแบ่งกาไรหรื อสิ ทธิ ออกเสี ยงของผูถ้ ือหุ ้นของ TFM
ลดลงไม่เกินร้อยละ 1.0 ของส่วนแบ่งกาไรหรื อสิ ทธิออกเสี ยงของผูถ้ ือหุน้ ของ TFM
เนื่องจากหุน้ ของ TFM ยังไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงยังไม่มีราคาตลาดของหุน้ ของ TFM และ
ไม่สามารถคานวณผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ ้นของบริ ษทั ได้ โดยผลกระทบต่อราคาต่อหุ ้นจะเกิดขึ้นเมื่อวันที่ มีการเสนอขายหุ ้น
สามัญเพิ่มทุนที่ ออกใหม่ของ TFM อย่างไรก็ตาม เนื่ องจากระยะเวลาและราคาเสนอขายหุ ้นสามัญที่ ออกใหม่ของ TFM ตามโครงการ
ESOP เป็ นระยะเวลาและราคาเดียวกันกับการเสนอขายหุ ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อประชาชนทัว่ ไปเป็ นครั้งแรก ดังนั้น การเสนอขายหุ ้น
สามัญที่ออกใหม่ของ TFM จะไม่เกิดผลกระทบด้านราคาตลาดของหุน้ ของบริ ษทั
การออกและเสนอขายหุ ้ น สามัญ ที่ ออกใหม่ภ ายใต้โครงการ ESOP นี้ จะไม่มี การเสนอขายหุ ้นสามัญ ที่ อ อกใหม่ ให้แ ก่
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั และ/หรื อของ TFM รายใดเกิ นกว่าร้อยละ 5.0 ของจานวนหุ ้นทั้งหมดที่ เสนอขายภายใต้
โครงการ ESOP โดยราคาในการใช้สิทธิ จองซื้ อหุ ้นนั้นจะเสนอให้เป็ นราคาเดี ยวกันกับราคาหุ ้นที่ จะเสนอขายต่อประชาชนทัว่ ไปเป็ น
ครั้งแรกของ TFM ทั้งนี้ รายละเอียดเบื้องต้นของโครงการออกและเสนอขายหุน้ สามัญที่ออกใหม่ให้แก่กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน
ของบริ ษทั และ TFM ดังนี้
รำยละเอียดกำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมัญทีอ่ อกใหม่ ของบริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟี ดมิลล์ จำกัด
ให้ แก่ กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนของบริษัท และบริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟี ดมิลล์ จำกัด
1. วัตถุประสงค์และความจาเป็ น
ตามที่บริ ษทั ไทยยูเนี่ยน ฟี ดมิลล์ จากัด (TFM) มีแผนที่จะออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนของTFM ต่อประชาชนทัว่ ไปเป็ นครั้ง
แรก (IPO) และเข้าจดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) และTFM มีความประสงค์ที่จะออกและ
เสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงานให้แก่ (ก) กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ของบริ ษทั เพื่อตอบ
แทนกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ในการช่วยเหลือ ร่ วมสร้าง พัฒนาและให้คาปรึ กษาแก่ TFM ตั้งแต่ช่วงเริ่ มต้นในการดาเนิ น
ธุรกิจจนถึง และ (ข) กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ของ TFM เพื่อเป็ นการจูงใจให้บุคลากรของ TFM มีความตั้งใจในการทางาน
รักษาบุคลากรที่มีความรู ้ความสามารถให้อยูร่ ่ วมทางานกับ TFM ในระยะยาว และให้พนักงานเกิดความรู ้สึกมีส่วนร่ วมในการเป็ น
เจ้าของ 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) (“ประกาศการเสนอขาย
หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรื อพนักงาน”) (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. รายละเอียดเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ของบริ ษทั ไทยยูเนี่ ยน ฟี ดมิลล์ จากัด ให้แก่กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั
และบริ ษทั ไทยยูเนี่ยน ฟี ดมิลล์ จากัด
ประเภทหลักทรัพย์
: หุ ้นสามัญเพิ่มทุนของTFM ที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั
และ TFM
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จานวนหุน้ ที่ออกและ :
เสนอขาย

TFM ประสงค์ที่จ ะเสนอขายหุ ้นสามัญที่ อ อกใหม่ให้แก่ 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
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
ราคาเสนอขายต่อหุน้
: ราคาเดี ยวกับราคาเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทัว่ ไปเป็ นครั้งแรก (IPO) ภายใต้แผน
TFM IPO
3. รายชื่อกรรมการของบริ ษทั และบริ ษทั ไทยยูเนี่ ยน ฟี ดมิลล์ จากัด ที่ ได้รับจัดสรรหลักทรั พย์ที่ออกใหม่ของบริ ษทั ไทยยูเนี่ ยน ฟี ด
มิลล์ จากัด และจานวนหลักทรัพย์ที่กรรมการแต่ละลายได้รับจัดสรร
จานวนหุน้ สามัญ
ร้อยละของจานวน
รายชื่อ
บริ ษทั /ตาแหน่ง
เพิม่ ทุนของ TFM ที่ได้รับ หุน้ สามัญที่เสนอขายภายใต้
การจัดสรร (หุน้ )
โครงการออกใหม่ 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. นายโนริ โอะ ไซกุสะ
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 ฮอน กิต
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
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4. รายชื่อผูบ้ ริ หารหรื อพนักงานของบริ ษทั และบริ ษทั ไทยยูเนี่ ยน ฟี ดมิลล์ จากัด ที่จะได้รับจัดสรรหลักทรัพย์มากกว่าร้อยละ 5 ของ
จานวนหลักทรัพย์ท้ งั หมดที่ เสนอขายภายใต้โครงการออกใหม่ของบริ ษทั ไทยยูเนี่ ยน ฟี ดมิ ลล์ จากัด และจานวนหลักทรัพย์ที่
พนักงานแต่ละรายได้รับจัดสรร
- ไม่มี 5. ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาไรหรื อสิ ทธิออกเสี ยงของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั (Control Dilution) และผลกระทบด้านราคาตลาดของหุน้ ของ
บริ ษทั (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 ของจานวนหุ น้ ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ TFM ภายหลังการออกและเสนอ
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 สามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของ TFM อย่างไรก็ตาม เนื่องจากระยะเวลาและราคาเสนอขายหุน้ สามัญที่ออกใหม่ของ TFM
ตามโครงการ ESOP เป็ นระยะเวลาและราคาเดียวกันกับการเสนอขายหุน้ สามัญที่ออกใหม่ต่อประชาชนทัว่ ไปเป็ นครั้งแรก ดังนั้นจะ
ไม่เกิดผลกระทบด้านราคาตลาดของหุน้ ของบริ ษทั จากการเสนอขายหุน้ สามัญที่ออกใหม่ของ TFM ตามโครงการ ESOP
6. หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการในการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ของบริ ษทั ไทยยูเนี่ยน ฟี ดมิลล์ จากัดให้แก่กรรมการ ผูบ้ ริ หาร
และพนักงานของบริ ษทั 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 ให้ความเห็ นชอบ หรื อกาหนดรายละเอียดใดๆ ในการดาเนินการที่เกี่ยวข้องต่างๆ ในส่ วนที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ ้นสามัญ
เพิ่มทุนของ TFM เพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั และ TFM การมอบอานาจดังกล่าวจะต้องไม่ขดั
ต่อประกาศการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรื อพนักงาน
นอกเหนื อจากที่ระบุไว้ในข้อ 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. คุณสมบัติของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั และ TFM ที่มีสิทธิ ได้รับการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ไทยยู
เนี่ยน ฟี ดมิลล์ จากัด
(1) ผูม้ ีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิม่ ทุนของ TFM ต้องเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และหรื อพนักงานของบริ ษทั หรื อของ TFM
ก่อนหรื อขณะที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสื อชี้ชวนในการออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุน
ของ TFM ต่อประชาชนทัว่ ไปเป็ นครั้งแรกมีผลใช้บงั คับ
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(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 ทธิ ของผูถ้ ือหุ ้นในการคัดค้านการซื้ อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ของบริ ษทั ไทยยูเนี่ ยน ฟี ดมิลล์ จากัดให้แก่ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ
พนักงานของบริ ษทั และ บริ ษทั ไทยยูเนี่ยน ฟี ดมิลล์ จากัด
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 ในการอนุ มตั ิการเสนอขายหุ ้นสามัญที่ออกใหม่
ของ TFM ให้แก่ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั และ TFM ต้องไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซึ่ งถือหุ ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสิ บ (10)
ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง ออกเสี ยงคัดค้านการเสนอขายหุน้ สามัญที่ออกใหม่ของ TFM
ให้แก่ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั และ TFM ในครั้งนี้
ประธานเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นซักถามดังนี ้ ;
คุณอนุ ว่ องสำรกิจ สอบถามว่า TFM ทาอะไร แล้วทาไมบริ ษทั จึงจะขายหุน้ สามัญของ TFM ที่บริ ษทั ถืออยูอ่ อกไป
คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธำนเจ้ ำหน้ ำทีบ่ ริหำร ชี้แจงว่า บริ ษทั ไทยยูเนี่ยน ฟี ดมิลล์ จากัด หรื อ TFM ทาธุรกิจผลิตและจาหน่ายอาหารกุง้
และอาหารปลา ซึ่งเป็ นผูผ้ ลิตอันดับสองในประเทศไทย และยังมีแผนที่จะขยายธุรกิจไปที่ประเทศอินโดนีเซียและที่อื่นๆ ในอนาคต โดย
บริ ษทั มองเห็นว่า TFM เป็ นบริ ษทั ที่มีแนวโน้มและอนาคตที่ดี จึงควรนาเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ส่วนการขายหุน้ บริ ษทั TFM ที่บริ ษทั ถืออยูจ่ ะไม่มีผลกระทบต่อผูถ้ ือหุน้ เนื่องจากสัดส่วนการถือหุน้ ใน TFM ยังคงเท่าเดิมคือร้อยละ
51.00 ซึ่งเป็ นสัดส่วนที่บริ ษทั ถือมาตั้งแต่ปี 2543 ที่เริ่ มเข้าลงทุนใน TFM
คุณอนุ ว่ องสำรกิจ สอบถามว่า หุน้ ESOP ที่จะจัดสรรให้กรรมการและผูบ้ ริ หารดังกล่าวมี silent period หรื อไม่
คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธำนเจ้ ำหน้ ำทีบ่ ริหำร ชี้แจงว่า เนื่องจากหุน้ ดังกล่าวใช้ราคาเดียวกับการเสนอขายให้กบั ประชาชนทัว่ ไป ดังนั้นจึง
ไม่มี silent period
จากนั้นประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมตั ิการออกและเสนอขายหุ ้นสามัญที่ ออกใหม่ของบริ ษทั ไทยยูเนี่ ยน ฟี ดมิลล์
จากัด ให้แก่กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ไทยยูเนี่ยน ฟี ดมิลล์ จากัด
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ มีมติอนุมตั ิการออกและเสนอขายหุน้ สามัญที่ออกใหม่ของบริ ษทั ไทยยูเนี่ยน ฟี ดมิลล์ จากัด ให้แก่กรรมการ
ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั ไทยยูเนี่ ยน กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ไทยยูเนี่ ยน ฟี ดมิลล์ จากัด ด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า
สามในสี่ ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
3,129,816,937 เสี ยง
ร้อยละ 98.1564
ไม่เห็นด้วย

58,572,737 เสี ยง

ร้อยละ 1.8426

งดออกเสี ยง

30,500 เสี ยง

ร้อยละ 0.0010

ไม่มี

---

3,188,600,174 เสี ยง

ร้อยละ 100.0000

บัตรเสี ย
รวม
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วำระที่ 10 พิจำรณำเรื่ องอื่นๆ (ถ้ ำมี)
ประธานเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้ นซักถามดังนี ้
คุณอนุ ว่ องสำรกิจ สอบถามว่า ในปี 2562 บริ ษทั มีกลยุทธ์และเป้ าหมายในการเติบโตอย่างไร หลังจากผ่านเหตุการณ์ในปี ที่แล้ว
คุณ ธี รพงศ์ จันศิ ริ ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ ห ำร ชี้ แจงว่า บริ ษ ัท ตั้งเป้ าหมายการเติ บ โตของยอดขายที่ ร้อยละ 5 และต้องยอมรั บ ว่าใน
สถานการณ์ ปัจจุ บัน ไม่ใช่ เรื่ องง่ายนักที่ จะสร้างการเติ บโตที่ สูงขึ้ น ดังนั้น บริ ษทั จะเน้นการสร้างผลกาไร โดยเชื่ อมัน่ ว่าการพัฒนา
ปรั บปรุ งประสิ ท ธิ ภาพในการผลิ ต และในระบบห่ วงโซ่ อุ ปทาน (Supply chain) น่ าจะน ามาซึ่ งการเพิ่มผลกาไรในบริ ษ ัทได้มากขึ้ น
นอกจากนี้ กลุ่มธุรกิจใหม่ของบริ ษทั ที่ชื่อว่า Ingredient ซึ่ งผลิตภัณฑ์หลักคือ Tuna Oil จากโรงงานที่เยอรมันได้เริ่ มผลิตแล้วตั้งแต่เดือน
มกราคมที่ผา่ นมา โดยผลิตภัณฑ์น้ ี มีมาร์ จิ้นที่สูงกว่าธุรกิจหลักของบริ ษทั จึงน่าจะมีส่วนช่วยเพิ่มกาไรให้กบั บริ ษทั ได้อย่างดี รวมถึงการ
บริ หารจัดการต่างๆ ให้ดีข้ ึน ก็น่าจะมีส่วนช่วยให้บริ ษทั มีผลกาไรที่ดีข้ ึน และในปี นี้ บริ ษทั ยังไม่มีการลงทุนควบรวมกิจการ (merger &
acquisition) ที่เป็ นรายใหญ่ๆ
เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดสอบถามเพิ่มเติมอีก จึงขอปิ ดการประชุม
ปิ ดการประชุม 16.30 น

........................................ ประธานในที่ประชุม
( นายไกรสร จันศิริ )
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สำเนำงบกำรเงินสำหรับปี บัญชีสิ้นสุ ด วันที่ 31 ธันวำคม 2562 (ฉบับย่ อ)
รำยงำนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต
เสนอต่อผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
ควำมเห็น
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมของบริ ษทั ไทยยูเนี่ ยน กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) (บริ ษทั ) และบริ ษทั ย่อย (กลุ่มบริ ษทั ) และงบการเงินเฉพาะ
กิจการของบริ ษทั แสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มบริ ษทั และฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ
ผลการดาเนินงานรวมและผลการดาเนินงานเฉพาะกิจการ กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
งบกำรเงินทีต่ รวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการประกอบด้วย
• งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
• งบกาไรขาดทุนรวมและงบกาไรขาดทุนเฉพาะกิจการสาหรับปี สิ้นสุดวันเดียวกัน
• งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพาะกิจการสาหรับปี สิ้นสุดวันเดียวกัน
• งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของเจ้าของรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของเจ้าของเฉพาะกิจการสาหรับปี สิ้ นสุ ดวัน
เดียวกัน
• งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสาหรับปี สิ้นสุดวันเดียวกัน และ
• หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งรวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ
เกณฑ์ ในกำรแสดงควำมเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่ วนของความรับผิดชอบของ
ผูส้ อบบัญชี ตอ่ การตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระจากกลุ่มบริ ษทั
และบริ ษทั ตามข้อกาหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชี พบัญชี ในส่ วนที่ เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ น
เฉพาะกิจการที่กาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่ ง
เป็ นไปตามข้อกาหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า
ควำมรับผิดชอบของกรรมกำรต่ องบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
กรรมการมี หน้าที่ รับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนองบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ ควรตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่กรรมการพิจารณาว่าจาเป็ น เพื่อให้สามารถจัดทางบการเงิน
รวมและงบการเงิ น เฉพาะกิ จการที่ ป ราศจากการแสดงข้อมูล ที่ ข ัดต่อข้อเท็ จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญ ไม่ว่าจะเกิ ดจากการทุ จริ ตหรื อ
ข้อผิดพลาด
ในการจัดทางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ กรรมการรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุม่ บริ ษทั และบริ ษทั ใน
การดาเนิ นงานต่อเนื่ อง เปิ ดเผยเรื่ องที่ เกี่ ยวกับ การดาเนิ นงานต่อเนื่ อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญ ชี สาหรั บ การ
ดาเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่กรรมการมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั หรื อหยุดดาเนิ นงาน หรื อไม่สามารถดาเนิ นงานต่อเนื่ อง
ต่อไปได้
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ช่วยกรรมการในการกากับดูแลกระบวนการในการจัดทารายงานทางการเงินของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั
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ควำมรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม
ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่ ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของ
ผูส้ อบบัญชีซ่ ึ งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยูด่ ว้ ย ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมัน่ ในระดับสู ง แต่ไม่ได้เป็ นการรับประกัน
ว่าการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญที่มีอยูไ่ ด้เสมอ
ไป ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอาจเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระสาคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้วา่ รายการ
ที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรายการ หรื อทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสิ นใจทางเศรษฐกิ จของผูใ้ ช้งบการเงินรวมและงบการเงิ น
เฉพาะกิจการเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพและการสังเกต และสงสัยเยีย่ งผู ้
ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึง
• ระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ ยงเหล่านั้น และได้
หลักฐานการสอบบัญ ชี ที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็ นของข้าพเจ้า ความเสี่ ยงที่ ไม่พบข้อมูลที่ ขดั ต่อ
ข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญซึ่ งเป็ นผลมาจากการทุจริ ตจะสู งกว่าความเสี่ ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่ องจากการทุจริ ตอาจเกี่ยวกับการ
สมรู ้ ร่ วมคิ ด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้น การแสดงข้อมู ล การแสดงข้อ มู ลที่ ไม่ ต รงตามข้อเท็ จจริ งหรื อการ
แทรกแซงการควบคุมภายใน
• ทาความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่
ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิ ทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่กรรมการใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และการเปิ ดเผยข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทาขึ้นโดยกรรมการ
• สรุ ปเกี่ ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชี สาหรับการดาเนิ นงานต่อเนื่ องของกรรมการจากหลักฐานการสอบบัญชี ที่
ได้รับ และประเมิ น ว่ามี ค วามไม่แน่ น อนที่ มีส าระสาคัญ ที่ เกี่ ยวกับ เหตุ การณ์ ห รื อสถานการณ์ ที่ อ าจเป็ นเหตุให้เกิ ด ข้อสงสัยอย่างมี
นัยสาคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ในการดาเนิ นงานต่อเนื่ องหรื อไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามีความไม่แน่ นอนที่ มี
สาระสาคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชี ของข้าพเจ้าโดยให้ขอ้ สังเกตถึงการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและงบ
การเงิ นเฉพาะกิ จการที่ เกี่ ยวข้อง หรื อถ้าการเปิ ดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็ นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้าพเจ้า
ขึ้นอยูก่ บั หลักฐานการสอบบัญชี ที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ใน
อนาคตอาจเป็ นเหตุให้กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ต้องหยุดการดาเนินงานต่อเนื่อง
• ประเมินการนาเสนอ โครงสร้างและเนื้ อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลว่างบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรู ปแบบที่ทาให้มีการนาเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรื อไม่
• ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรื อกิจกรรมทางธุรกิจภายใน
กลุ่ ม บริ ษ ัท เพื่ อแสดงความเห็ น ต่อ งบการเงิ น รวม ข้าพเจ้ารั บ ผิ ด ชอบต่อ การกาหนดแนวทาง การควบคุ ม ดู แ ลและการปฏิ บั ติ งาน
ตรวจสอบกลุ่มบริ ษทั ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า
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ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่ องต่าง ๆ ที่สาคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผน
ไว้ ประเด็นที่มีนยั สาคัญที่พบจากการตรวจสอบ และข้อบกพร่ องที่มีนยั สาคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่าง
การตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คารับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็ นอิสระและได้
สื่ อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ ยวกับความสัมพันธ์ท้ ังหมด ตลอดจนเรื่ องอื่ นซึ่ งข้าพเจ้าเชื่ อว่ามี เหตุผลที่ บุคคลภายนอกอาจ
พิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ ขา้ พเจ้าใช้เพื่อป้ องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาดความเป็ นอิสระจากเรื่ องที่
สื่ อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ที่ มีนัยสาคัญที่ สุดในการตรวจสอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ น
เฉพาะกิจการในงวดปั จจุบนั และกาหนดเป็ นเรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่ องเหล่านี้ในรายงานของผูส้ อบบัญชี เว้นแต่
กฎหมายหรื อข้อบังคับไม่ให้เปิ ดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าว หรื อในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควร
สื่ อสารเรื่ องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทาดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบ
มากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสี ยสาธารณะจากการสื่ อสารดังกล่าว
บริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด

พงทวี รัตนะโกเศศ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7795
กรุ งเทพมหานคร
17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
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งบกำไรขำดทุน
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
(หน่วย: พันบาท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561

งบกำรเงินรวม
2562
รายได้
รายได้จากการขาย
ต้นทุนขาย
กาไรขั้นต้น
รายได้อื่น

2561

126,275,247
(106,165,148)
20,110,099

133,284,638
(114,393,062)
18,891,576

27,651,325
(25,145,611)
2,505,714

26,616,698
(24,418,526)
2,198,172

- ดอกเบี้ยรับ
- เงินปันผลรับ
- อื่นๆ
กำไรก่อนค่ำใช้ จ่ำย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
กาไรจากการจาหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
กาไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน
กาไรจากเครื่ องมือทางการเงินสุทธิ
กาไร (ขาดทุน) อื่นสุทธิ
กำไรจำกกำรดำเนินงำน
ต้นทุนทางการเงิน
กาไรก่อนส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและร่ วมค้า
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
กำไรก่อนค่ ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กำไรสำหรับปี จำกกำรดำเนินงำนต่ อเนื่อง
ขาดทุนสาหรับปี จากกการดาเนิ นงานที่ยกเลิก
กำไรสำหรับปี

323,720
28
646,775

1,054,490
6,800
932,805

1,846,312
3,759,540
245,576

1,893,534
4,937,371
204,867

21,080,622
(7,205,951)
(9,059,572)
95,059
54,061
1,199,933
(271,836)
5,892,316
(2,055,567)
3,836,749
591,288
4,428,037
(157,937)
4,270,100
(102,448)
4,167,652

20,885,671
(6,845,471)
(8,967,576)
182,289
971,834
24,112
6,250,859
(2,025,349)
6,008,374
263,170
4,488,680
(121,120)
4,367,560
(713,009)
3,654,470

8,357,142
(741,290)
(1,876,113)
28,360
(492,852)
483,358
(34,863)
5,723,742
(1,660,459)
4,063,283
4,063,283
(23,163)
4,040,120
4,040,120

9,233,944
(778,792)
(1,718,923)
4,979,422
744,538
38,078
12,498,267
(1,714,448)
10,783,819
10,783,819
7,296
10,791,115
10,791,115

กำรแบ่ งปันกำไร
ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ
ส่วนที่เป็ นของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
กำไรสำหรับปี

3,815,877
351,775
4,167,652

3,256,211
398,259
3,654,470

4,040,120

10,791,115

0.80

0.68

0.85

2.26

กำไรต่ อหุ้น
กาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กาไรส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ

ท่ ำนผู้ถือหุ้นหรื อผู้ทสี่ นใจจะพิจำรณำงบกำรเงินฉบับเต็ม สำมำรถดูได้ จำกรำยงำนประจำปี 2562 หรื อดำวน์ โหลดไฟล์ จำกเว็บไซต์
บริษัท (www.thaiunion.com) หรื อเว็บไซต์ ตลำดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย (www.set.or.th)
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รำยละเอียดและประวัตบิ ุคคลทีค่ ณะกรรมกำรเห็นสมควรเสนอต่อทีป่ ระชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำเลือกตั้งให้ ดำรงตำแหน่ งกรรมกำรบริษัท

ชื่ อ

: นำยธีรพงศ์ จันศิริ

ตาแหน่ง
สัญชาติ
อายุ
การศึกษา

:
:
:
:

ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร และกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
ไทย
55 ปี (เกิดวันที่ 22 กรกฎาคม 2508)
ปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ปริ ญญาโท มหาวิทยาลัยซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริ กา
วันเดือนปี ที่เริ่ มเป็ นกรรมการ : 1 มกราคม 2533
จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ TU : 30 ปี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการด้วยกัน : บุตรชายนายไกรสร จันศิริ
จานวนหุน้ ที่ถือ
: 509,065,212 หุน้ * คิดเป็ นร้อยละ 10.67 ของทุนชาระแล้ว
กรรมการ 399,736,164 หุน้ คู่สมรส 109,329,048 หุน้ บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ ........ไม่มี....... หุน้
ที่อยู่
: 2999/1 ถนนริ มทางรถไฟสายปากน้ า แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุ งเทพมหานคร
ตาแหน่งในกิจการอื่นที่เป็ นบริ ษทั จดทะเบียน : 2557-ปัจจุบนั กรรมการ บริ ษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด (มหาชน)
ตาแหน่งงานอืน่ ที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน
: 2539-ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริ ษทั ไทยยูเนี่ยน ซีฟ้ดู จากัด
2538-ปั จจุบนั ประธานกรรมการบริ หาร บริ ษทั ไทยยูเนี่ยน กราฟฟิ กส์ จากัด
2539-ปั จจุบนั ประธานกรรมการบริ หาร บริ ษทั ไทยยูเนี่ยน นอร์ท อเมริ กา จากัด (USA)
2553-ปั จจุบนั ประธานกรรมการบริ หาร บริ ษทั ไทยยูเนี่ยน อินเวสเม้นท์ โฮลดิ้ง จากัด
(MAURITIUS)
2553-ปั จจุบนั ประธานกรรมการบริ หาร บริ ษทั ไทยยูเนี่ยน ยุโรป (FRANCE)
2542-ปั จจุบนั กรรมการบริ หาร บริ ษทั สงขลาแคนนิ่ง จากัด (มหาชน)
2555-ปั จจุบนั กรรมการบริ หาร บริ ษทั แพ็คฟู้ด จากัด (มหาชน)
2532-ปั จจุบนั กรรมการบริ หาร บริ ษทั ไทยรวมสิ นพัฒนาอุตสาหกรรม จากัด
2555-ปั จจุบนั กรรมการบริ หาร บริ ษทั โอคินอสฟู้ด จากัด
2559-ปั จจุบนั กรรมการบริ หาร บริ ษทั ไทยยูเนี่ยนออนไลน์ชอ็ ป จากัด
2559-ปั จจุบนั กรรมการบริ หาร บริ ษทั ไท่หว้าน เซิ่ง อควาติค เทรดดิ้ง (ไชน่า) จากัด
(CHINA)
2559-ปั จจุบนั กรรมการบริ หาร บริ ษทั ประชารัฐรักสามัคคี สมุทรสาคร (วิสาหกิจเพื่อ
สังคม) จากัด
2560-ปั จจุบนั กรรมการบริ หาร บริ ษทั ทุนธนศิริ จากัด
2560-ปั จจุบนั กรรมการบริ หาร บริ ษทั ไทยยูเนี่ยน เอเชีย อินเวสเม้นท์ โฮลดิ้ง จากัด
(HONG KONG)
2561-ปั จจุบนั กรรมการบริ หาร บริ ษทั ทุนธนศิริ (สงขลา) จากัด
2562-ปั จจุบนั กรรมการบริ หาร บริ ษทั ทุนธนศิริ (ชลบุรี) จากัด
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2562-ปั จจุบนั กรรมการบริ หาร บริ ษทั ทุนธนศิริ (สมุทรปราการ) จากัด
2563-ปั จจุบนั กรรมการบริ หาร บริ ษทั ทุนธนศิริ (ปทุมธานี) จากัด
2563-ปั จจุบนั กรรมการบริ หาร บริ ษทั ทุนธนศิริ (อยุธยา) จากัด
2563-ปั จจุบนั กรรมการบริ หาร บริ ษทั ทุนธนศิริ (ระยอง) จากัด
2527-ปั จจุบนั กรรมการ บริ ษทั เพนเวน (ไทยแลนด์) จากัด
2531-ปั จจุบนั กรรมการ บริ ษทั จันศิริเรี ยลเอสเตท จากัด
2531-ปั จจุบนั กรรมการ บริ ษทั ไทยยูเนี่ยน ปร็ อปเปอร์ต้ ีส์ จากัด
2536-ปั จจุบนั กรรมการ บริ ษทั เอเซียนแปซิฟิคแคน จากัด
2536-ปั จจุบนั กรรมการ บริ ษทั ลัคกี้ ยูเนี่ยน ฟู้ดส์ จากัด
2536-ปั จจุบนั กรรมการ บริ ษทั ไวยไทย จากัด
2540-ปั จจุบนั กรรมการ บริ ษทั ไทร-ยูเนี่ยน ซีฟ้ดู ส์ จากัด (USA)
2543-ปั จจุบนั กรรมการ บริ ษทั ไทยยูเนี่ยน ฟี ดมิลล์ จากัด (มหาชน)
2543-ปั จจุบนั กรรมการ บริ ษทั บีส ไดเมนชัน่ จากัด
2552-ปั จจุบนั กรรมการ บริ ษทั ทีเอ็น ฟายน์ เคมีคอลส์ จากัด
2553-ปั จจุบนั กรรมการ บริ ษทั ไทร-ยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จากัด (USA)
2553-ปั จจุบนั กรรมการ บริ ษทั ยูเอส เพ็ท นูทรี ชนั่ จากัด (USA)
2555-ปั จจุบนั กรรมการ บริ ษทั เจ้าพระยาห้องเย็น จากัด
2555-ปั จจุบนั กรรมการ บริ ษทั ทักษิณสมุทร จากัด
2557-ปั จจุบนั กรรมการ บริ ษทั ไทยยูเนี่ยน ไฮเทค เพิร์ล คัลทิเวชัน่ จากัด
2559-ปั จจุบนั กรรมการ บริ ษทั เรดล็อบสเตอร์มาสเตอร์โฮลดิ้งส์ แอลพี จากัด
(Red Lobster) (USA)
2560-ปั จจุบนั กรรมการ บริ ษทั ไทยยูเนี่ยน พร้อพเพอร์ต้ ี ดิเวลลอปเม้นท์ จากัด
ตาแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริ ษทั : ไม่มี
หลักสูตรการฝึ กอบรมหรื อสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็ นกรรมการบริ ษทั
- Director Certification Program (DCP) / สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) ครั้งที่ 10/2544
จานวนครั้งที่เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการ ปี 2562 เท่ากับ 6 ครั้งจาก 6 ครั้ง (100.0%)
จานวนครั้งที่เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง ปี 2562 เท่ากับ 4 ครั้งจาก 4 ครั้ง (100%)

ชื่ อ

: นำยชวน ตั้งจันสิ ริ

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

:
:
:
:
:
:

กรรมการบริ หาร
ไทย
75 ปี (เกิดวันที่ 9 กันยายน 2488)
ปริ ญญาตรี South China Normal University, People’s Republic of China
17 มีนาคม 2531
32 ปี
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ระหว่างกรรมการด้วยกัน
จานวนหุน้ ที่ถือ

: บุตรของคุณอา นายไกรสร จันศิริ
: 38,668,000 หุน้ * คิดเป็ นร้อยละ 0.81 ของทุนชาระแล้ว
กรรมการ 38,668,000 หุน้ คู่สมรส .........ไม่มี........ หุน้ บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ ........ไม่มี........ หุน้
ที่อยู่
: 1674/843 ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุ งเทพมหานคร
ตาแหน่งในกิจการอื่นที่เป็ นบริ ษทั จดทะเบียน : ไม่มี
ตาแหน่งงานอืน่ ที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน
: 2524-ปั จจุบนั กรรมการบริ หาร บริ ษทั สงขลาแคนนิ่ง จากัด (มหาชน)
2516-ปั จจุบนั กรรมการบริ หาร บริ ษทั ไทยรวมสิ นพัฒนาอุตสาหกรรม จากัด
2520-ปั จจุบนั กรรมการบริ หาร บริ ษทั รวมไทยอาหารทะเล จากัด
2530-ปั จจุบนั กรรมการบริ หาร บริ ษทั เอเชียนแปซิฟิคแคน จากัด
2532-ปั จจุบนั กรรมการบริ หาร บริ ษทั เอเชียน แปซิ ฟิค ไทยทูน่า จากัด
2531-ปั จจุบนั กรรมการ บริ ษทั จันศิริเรี ยลเอสเตท จากัด
2531-ปั จจุบนั กรรมการ บริ ษทั ไทยยูเนี่ยนปร็ อปเปอร์ต้ ี จากัด
2536-ปั จจุบนั กรรมการ บริ ษทั ไวยไทย จากัด
2538-ปั จจุบนั กรรมการ บริ ษทั ไทยยูเนี่ยน กราฟฟิ กส์ จากัด
2539-ปั จจุบนั กรรมการ บริ ษทั ไทยยูเนี่ยน ซีฟ้ดู จากัด
2542-ปั จจุบนั กรรมการ บริ ษทั เอเซีย-แปซิฟิค ริ สค์ คอนซัลแท้นส์ (ประเทศไทย)
จากัด
2547-ปั จจุบนั กรรมการ บริ ษทั เอเซีย-แปซิฟิค อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ส จากัด
2551-ปั จจุบนั กรรมการ บริ ษทั ไทยพัฒนาสแตนเลสสตีล จากัด
2553-ปั จจุบนั กรรมการ บริ ษทั ไทยยูเนี่ยน อินเวสเม้นท์ โฮลดิ้ง (MAURITIUS)
2560-ปั จจุบนั กรรมการ บริ ษทั โอคินอสฟู้ด จากัด
2544-ปั จจุบนั หุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ ห้างหุน้ ส่วนสามัญนิติบุคคล ฮัน่ ฮง การช่าง
ตาแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริ ษทั : ไม่มี
หลักสูตรการฝึ กอบรมหรื อสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็ นกรรมการบริ ษทั
- Director Accreditation Program (DAP) / สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) ครั้งที่ 86/2553
จานวนครั้งที่เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการ ปี 2562 เท่ากับ 6 ครั้งจาก 6 ครั้ง (100.0%)

ชื่ อ

: ดร. ธรรมนูญ อำนันโทไทย

ตาแหน่ง

: กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
: ไทย
: 63 ปี
: Ph.D., International Management / Walden University,
Florida USA
A.C.A. Certificate / American Accreditation Council for Accountancy

สัญชาติ
อายุ
การศึกษา
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M.B.A. Management / The University of Sarasota
B.A. Accountancy& Management / Eckerd College-St. Petersburg
วันเดือนปี ที่เริ่ มเป็ นกรรมการ : 22 มีนาคม 2553
จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ TU : 10 ปี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการด้วยกัน
: ไม่มี
จานวนหุน้ ที่ถือ
: -ไม่มี- หุน้ * คิดเป็ นร้อยละ – ของทุนชาระแล้ว
กรรมการ -ไม่มี- หุน้ คู่สมรส -ไม่มี- หุน้ บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี- หุน้
ที่อยู่
: 903/32 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุ งเทพมหานคร
ตาแหน่งในกิจการอื่นที่เป็ นบริ ษทั จดทะเบียน : 2550-ปั จจุบนั รองประธานและประธานกรรมการตรวจสอบ บริ ษทั ไอเอฟเอส
แคปปิ ตอล (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
2550-ปั จจุบนั รองประธานและประธานกรรมการตรวจสอบ บริ ษทั เบตเตอร์ เวิลด์
กรี น จากัด (มหาชน)
2559-ปั จจุบนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริ ษทั อาฟเตอร์ ยู จากัด
(มหาชน)
ตาแหน่งงานอืน่ ที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน :
2547-ปั จจุบนั กรรมการบริ หาร บริ ษทั หลักทรัพย์ เมอร์ชนั่ พาร์ทเนอร์ จากัด (มหาชน)
2557-ปั จจุบนั กรรมการบริ หาร บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน เมอร์ชนั่ พาร์ทเนอร์
จากัด
2556-ปั จจุบนั กรรมการบริ หาร บริ ษทั เมอร์ชนั่ พาร์ทเนอร์ จากัด
2558-ปั จจุบนั กรรมการ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรี นคริ นราบรมราชชนนี
ตาแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริ ษทั : ไม่มี
หลักสูตรการฝึ กอบรมหรื อสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็ นกรรมการบริ ษทั
- Audit Committee Program (ACP) สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) ครั้งที่ 10/2548
- Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) ครั้งที่ 48/2548
- Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) ครั้งที่ 70/2549
- The Role of Chairman Program (RCP) สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) ครั้งที่ 14/2549
- Understanding the Fundamental of Financial Statement (UFS)
- A.C.A จาก American Accreditation Council for Accountancy ประเทศสหรัฐอเมริ กา
จานวนครั้งที่เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการ ปี 2562 เท่ากับ 6 ครั้งจาก 6 ครั้ง (100.0%)
จานวนครั้งที่เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2562 เท่ากับ 21 ครั้งจาก 21 ครั้ง (100%)
จานวนครั้งที่เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ปี 2562 เท่ากับ 2 ครั้งจาก 2 ครั้ง (100%)
จานวนครั้งที่เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง ปี 2562 เท่ากับ 3 ครั้งจาก 4 ครั้ง (75%)
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ชื่ อ

: นำยนำถ ลิว่ เจริญ

ตาแหน่ง
สัญชาติ
อายุ
การศึกษา

:
:
:
:
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กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ไทย
61 ปี
Master of Science in business Administration / University of Southern
California, USA
Master of Business Administration / University of Southern California, USA
Bachelor Degree of Engineering (Computer) / Chulalongkorn University
วันเดือนปี ที่เริ่ มเป็ นกรรมการ : 3 เมษายน 2558
จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ TU : 5 ปี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการด้วยกัน
: ไม่มี
จานวนหุน้ ที่ถือ
: -ไม่มี- หุน้ * คิดเป็ นร้อยละ - ของทุนชาระแล้ว
กรรมการ -ไม่มี- หุน้ คู่สมรส -ไม่มี- หุน้ บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี- หุน้
สถานที่ติดต่อ
: 489/1 ซอยจัดสรรเอื้อวัฒนสกุล แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุ งเทพมหานคร
ตาแหน่งในกิจการอื่นที่เป็ นบริ ษทั จดทะเบียน : ไม่มี
ตาแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน : 2535 - ปัจจุบนั กรรมการบริ หารและประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร CDG GROUP (รวม
บริ ษทั ในกลุ่ม 9 บริ ษทั )
2543 - ปัจจุบนั กรรมการบริ หารและประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร G-ABLE GROUP
(รวมบริ ษทั ในกลุ่ม 8 บริ ษทั )
ตาแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริ ษทั : ไม่มี
หลักสูตรการฝึ กอบรมหรื อสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็ นกรรมการบริ ษทั
- หลักสูตรผูบ้ ริ หารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน วตท. รุ่ นที่ 12/2553
- Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) ครั้งที่ 120/2558
- Audit Committee Forum “New Auditor’s Report : What’s in it for you?” (2559), สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
- Advanced Audit Committee Program (AACP) (2560), สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
จานวนครั้งที่เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการ ปี 2562 เท่ากับ 6 ครั้งจาก 6 ครั้ง (100%)
จานวนครั้งที่เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2562 เท่ากับ 21 ครั้งจาก 21 ครั้ง (100%)
หมำยเหตุ: *จานวนหุน้ TU ที่ถือเป็ นการถือหุน้ ณ 30 มิถุนายน 2563 และนับรวมหุน้ ของคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
นิยำมและคุณสมบัตขิ องกรรมกำรอิสระ
กรรมกำรอิสระ หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็ นอิสระตามแนวทางเดียวกันกับคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบตามประกาศ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง คุณสมบัติและขอบเขตการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและต้องสามารถดูแลผลประโยชน์
ของผูถ้ ือหุน้ ทุกรายได้เท่าเทียมกัน และไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนั้นยังต้องสามารถเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการ
บริ ษทั โดยให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระได้
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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 ษทั ดาเนินการสรรหากรรมการ โดยคณะอนุกรรมการสรรหาพิจารณาบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลกั ษณะต้องห้าม
ตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจากัดเข้าเป็ นกรรมการ เฉพาะในกรณี ที่มีกรรมการพ้นตาแหน่ งตามวาระ หรื อด้วยสาเหตุ อื่นใน
ระหว่างปี เท่านั้น ซึ่ งต้องเสนอต่อที่ประชุม ผูถ้ ือหุ ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการใหม่อีกครั้ง และบุคคลซึ่ งเข้าเป็ นกรรมการดังกล่าวจะอยูใ่ น
ตาแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการที่ตนแทนเท่านั้น แต่เมื่อมีการประชุมสามัญประจาปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจาก
ตาแหน่ง 1 ใน 3 ตามวาระนั้น ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เลือกตั้งกรรมการใหม่ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
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 และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ 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 ษทั หรื อบริ ษทั
ในเครื อ ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริ หารงานประจา และมีอิสระจากกลุ่มผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ โดยถือหุ ้นในบริ ษทั ไม่เกิ น 0.05% ของ
จานวนหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมด และสามารถดูแลผลประโยชน์ของกลุ่มผูถ้ ือหุ ้นรายย่อยได้ ซึ่ งจะเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการ
เป็ นผูพ้ จิ ารณาลงมติในการแต่งตั้ง และนาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
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รำยละเอียดกำรเข้ ำร่ วมประชุมของคณะกรรมกำรในปี ทีผ่ ่ำนมำ
หน่วย: ครั้ง
รายชื่อคณะกรรมการบริ ษทั

การประชุมคณะกรรมการ
มาประชุม
รับทราบก่อนการประชุมทาง
จานวนครั้ง/จานวนทั้งหมด
สื่ ออิเล็คโทรนิกส์

1. นายไกรสร

จันศิริ

6/6

-

2. นายเชง

นิรุตตินานนท์

5/6

1/6

3. นายชวน

ตั้งจันสิ ริ

6/6

-

4. นายธีรพงศ์

จันศิริ

6/6

-

5. นายฤทธิรงค์

บุญมีโชติ

6/6

-

6. นายโนริ โอะ

ไซกุสะ (กรรมการเข้าใหม่ 5 เมษายน 2562)

1/6

5/6

7. นายราวินเดอร์

สิ งห์ เกรเวล ซาบจิตต์ เอส

6/6

-

8. นายชาน

ชู ชง

6/6

-

9. นายศักดิ์

เกี่ยวการค้า *

5/6

1/6

10. ดร.ธรรมนูญ

อานันโทไทย *

6/6

-

11. นายกีรติ

อัสสกุล *

6/6

-

12. นายนาถ

ลิ่วเจริ ญ *

6/6

-

* กรรมการอิสระ
หมายเหตุ : นายโนริ โอะ ไซกุสะ และนายราวินเดอร์ สิ งห์ เกรเวล ซาบจิตต์ เอส เป็ นกรรมการที่มิได้มีถิ่นพานักในประเทศไทย
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 ษทั และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริ ษทั ไม่ มคี วามสัมพันธ์ หรื อ
มีส่วนได้ เสียกับบริ ษทั /บริ ษทั ย่ อย/ผู้บริ หาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่ าว แต่ อย่ างใด จึ งมีความเป็ นอิสระในการ
เข้ าสอบบัญชี*
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ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี (เฉพาะบริ ษทั )
2559
2560
2561
อัตราค่าสอบบัญชีสาหรับงบการเงินประจาปี (บาท)
1,575,000
1,653,750
1,837,475
อัตราเพิ่มเมื่อเทียบกับปี ก่อน
3.21%
5.00%
11.11%
อัตราค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส
875,000
918,750
1,029,000
อัตราเพิ่มเมื่อเทียบกับปี ก่อน
3.55%
5.00%
12.00%
อัตราค่าตรวจสอบกรณี พิเศษตามประกาศที่ ป 4/2544
85,000
90,000
90,000
อัตราเพิ่มเมื่อเทียบกับปี ก่อน
6.25%
5.88%
--
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2562
1,874,225
2.00%
1,049,580
2.00%
90,000
--

2563
1,930,451
3.00%
1,081,068
3.00%
100,000
11.11%

รายละเอียดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย สาหรับปี 2562 เฉพาะในประเทศไทย
1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่ สานักงานสอบบัญชี ที่ผูส้ อบบัญชี สังกัด บุคคลหรื อกิจการที่
เกี่ยวข้องกับผูส้ อบบัญชีและสานักงานสอบบัญชีที่ผสู ้ อบบัญชีสงั กัด ในรอบปี บัญชีที่ผ่านมา รวม 16 บริ ษทั มีจานวนเงิน
ทั้งสิ้น 18,145,433 บาท
2. ค่าตอบแทนจากบริ การอื่น (Non-Audit Fee)
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจ่ายค่าตอบแทนของงานบริ การอื่น ซึ่งได้แก่
- ค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นการสอบบัญชี ให้แก่สานักงานสอบบัญชี ที่ผสู ้ อบบัญชีสังกัด บุคคลหรื อกิ จการที่ เกี่ ยวข้องกับ
ผูส้ อบบัญชีและสานักงานสอบบัญชีที่ผสู ้ อบบัญชีสงั กัด ในรอบปี บัญชีที่ผา่ นมา มีจานวนเงินรวม -ไม่มี- บาท
- ค่าตรวจสอบกรณี พิเศษตามประกาศที่ ป 4/2544 ของสานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุน ให้แก่สานักงานสอบ
บัญชี ที่ผูส้ อบบัญชีสังกัด บุคคลหรื อกิจการที่ เกี่ยวข้องกับผูส้ อบบัญชี และสานักงานสอบบัญชีที่ผสู ้ อบบัญชีสังกัด ใน
รอบปี บัญชีที่ผา่ นมา รวม 7 บริ ษทั มีจานวนเงินทั้งสิ้น 1,170,000 บาท
- ค่าบริ การตรวจสอบเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะและค่าปรึ กษาด้านภาษี มีจานวนทั้งสิ้น 7,511,076 บาท
รายละเอียดจานวนปี ย้อนหลัง 10 ปี ที่ผสู ้ อบบัญชีได้ลงนามในงบการเงินของบริ ษทั
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 - 2562 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
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กำรเป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่ อย และบริษัทร่ วม
ผูส้ อบบัญชีจากบริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด ได้แก่
1) นายพงทวี รัตนะโกเศศ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7795 หรื อ
2) นายชาญชัย ชัยประสิ ทธิ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3760 หรื อ
3) นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4599
เป็ นผูส้ อบบัญชีสาหรับปี 2563 ของบริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ร่ วมของบริ ษทั ทุกแห่งทั้งในประเทศและนอกประเทศ
รำยละเอียดประกอบวำระที่ 8 กำรพิจำรณำแก้ ไขเพิม่ เติมข้ อบังคับของบริษัท ข้ อ 24, 25, 27 และข้ อ 31
(ก) ข้ อมูลประกอบกำรพิจำรณำ กำรแก้ ไขข้ อบังคับ ข้ อ 24 และ 25
ตามที่พระราชกาหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ พ.ศ. 2563 (“พรก.”) ออกมามีผลบังคับใช้ ให้สามารถประชุม
ผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ได้โดยต้องเป็ นไปตามมาตรฐานการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ที่กระทรวง
ดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคมกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา และให้การประชุมนั้นมีผลเช่นเดียวกับการประชุมตามวิธีการที่
บัญญัติไว้ในกฎหมาย
ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับ พรก. ข้างต้น บริ ษทั จึงควรแก้ไขข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 24 และ 25 เป็ นดังนี้
ข้ อควำมเดิม
ข้ อควำมใหม่
ข้อ 24. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่
น้อยกว่ากึ่ งหนึ่ งของจานวนกรรมการทั้งหมดจึ งเป็ นองค์ประชุ ม
ในกรณี ที่ ป ระธานกรรมการไม่ อ ยู่ในที่ ป ระชุ ม หรื อ ไม่ ส ามารถ
ปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ไ ด้ ถ้า มี ร องประธานกรรมการให้ ร องประธาน
กรรมการเป็ นประธานถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรื อมีแต่ไม่
สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่ งมาประชุมเลือกกรรมการ
คนหนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสี ยงข้างมาก
กรรมการคนหนึ่ งมี หนึ่ งเสี ยงในการลงคะแนน เว้นแต่
กรรมการซึ่ งมีส่วนได้เสี ยในเรื่ องใดไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน
เสี ยงในเรื่ องนั้น ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากันให้ประธานที่ ประชุมออก
เสี ยงเพิ่มขึ้นอีกเสี ยงหนึ่งเป็ นเสี ยงชี้ขาด

ข้ อ 24. ในกำรประชุ มคณะกรรมกำร ไม่ ว่ำจะเป็ นกำรประชุ มด้ วย
ตนเองหรื อเป็ นกำรประชุ มผ่ ำนสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ ต้ องมีกรรมกำร
มำประชุ มไม่ น้อยกว่ ำกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมกำรทั้งหมดจึงจะ
เป็ นองค์ ป ระชุ ม ในกรณี ที่ป ระธำนกรรมกำรไม่ อยู่ ในที่ป ระชุ ม
หรื อไม่ สำมำรถปฏิบัตหิ น้ ำที่ได้ ถ้ ำมีรองประธำนกรรมกำร ให้ รอง
ประธำนกรรมกำรเป็ นประธำน ถ้ ำไม่ มีรองประธำนกรรมกำรหรื อ
มีแต่ ไม่ สำมำรถปฏิบัติหน้ ำที่ได้ ให้ กรรมกำรซึ่ งมำประชุ มเลื อก
กรรมกำรคนหนึ่งเป็ นประธำนในทีป่ ระชุม
กำรประชุ มผ่ ำนสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ ตำมวรรคหนึ่ง ผู้มีหน้ ำที่
จัดกำรประชุมต้ อง
(1) จัด ให้ ผู้ ร่ ว มประชุ ม แสดงตนเพื่ อ ร่ วมประชุ ม ผ่ ำนสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ ก่อนร่ วมกำรประชุม
(2) จั ด ให้ ผู้ ร่ วมประชุ ม สำมำรถลงคะแนนได้ ทั้ ง กำร
ลงคะแนนโดยเปิ ดเผยและกำรลงคะแนนลับ
(3) จัดให้ มกี ำรเข้ ำถึงเอกสำรประกอบกำรประชุมของผู้ร่วม
ประชุม
(4) จัดทำรำยงำนกำรประชุมเป็ นหนังสื อ
(5) จัด ให้ มี ก ำรบั น ทึก เสี ย งหรื อ ทั้ งเสี ย งและภำพ แล้ ว แต่
กรณี ของผู้ร่วมประชุ มทุกคน ตลอดระยะเวลำที่มีกำรประชุ มใน
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รู ปข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เว้ นแต่ เป็ นกำรประชุมลับ
(6) จัดเก็บข้ อมูลจรำจรอิเล็กทรอนิกส์ ของผู้ร่วมประชุ มทุก
คนไว้ เป็ นหลักฐำน ทั้งนี้ข้อมู ลตำม (5) และ (6) ให้ ถือเป็ นส่ วน
หนึ่งของรำยงำนกำรประชุม
(7) กำรแจ้ งเหตุขัดข้ องในระหว่ ำงกำรประชุม
ต้ องมี ก ระบวนกำรรั ก ษำควำมมั่ น คงปลอดภั ย ด้ ำน
สำรสนเทศ โดยให้ มีกำรบันทึกเสี ยงหรื อทั้งเสี ยงและภำพแล้ วแต่
กรณี ข องกรรมกำรทุ กรำยในที่ป ระชุ ม ตลอดระยะเวลำที่มีกำร
ประชุ ม รวมทั้งข้ อมู ล จรำจรทำงคอมพิวเตอร์ ที่เกิด จำกบั น ทึ ก
ดังกล่ ำว และมีระบบควบคุม กำรประชุ มเป็ นไปตำมกฎหมำยที่
เกีย่ วข้ องกำหนด
กรรมกำรบริ ษัทซึ่ งเข้ ำร่ วมประชุ มคณะกรรมกำรผ่ ำนสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีกำรและเป็ นไปตำมเงื่อนไขทีก่ ล่ ำวมำข้ ำงต้ น
ถื อว่ ำเป็ นกำรเข้ ำร่ วมประชุ มอัน สำมำรถนั บเป็ นองค์ ประชุ มได้
และถือว่ ำกำรประชุมคณะกรรมกำรผ่ ำนสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ ดงั กล่ ำว
มีผลเช่ นเดียวกับกำรประชุ มตำมวิธีกำรที่บัญ ญัติไว้ ในกฎหมำย
และข้ อบังคับฉบับนี้
กำรวินิจฉัยชี้ขำดของทีป่ ระชุมให้ ถือเสียงข้ ำงมำก
กรรมกำรคนหนึ่ ง มี ห นึ่ ง เสี ย งในกำรลงคะแนน เว้ น แต่
กรรมกำรซึ่ งมีส่วนได้ เสี ยในเรื่ องใดไม่ มีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
เสี ยงในเรื่ องนั้น ถ้ ำคะแนนเสี ยงเท่ ำกันให้ ประธำนที่ประชุ มออก
เสียงเพิม่ ขึน้ อีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชี้ขำด
ข้อ 25. ในการเรี ยกประชุ มคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ
หรื อผูซ้ ่ ึ งได้รับมอบหมายส่ งหนังสื อนัดประชุมไปยังกรรมการไม่
น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณี จาเป็ นเร่ งด่วน เพื่อ
รักษาสิ ทธิ หรื อประโยชน์ของบริ ษทั จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธี
อื่นและกาหนดวันประชุมให้เร็ วกว่านั้นก็ได้

ข้ อ 25. ในกำรเรียกประชุ มคณะกรรมกำร ไม่ ว่ำจะเป็ นกำรประชุ ม
ด้ วยตนเองหรื อเป็ นกำรประชุ มผ่ ำนสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ ประธำน
กรรมกำรหรื อผู้ซึ่ งได้ รับ มอบหมำยส่ งหนั งสื อนั ดประชุ ม ไปยัง
กรรมกำรไม่ น้อยกว่ ำเจ็ดวันก่ อนวันประชุ ม เว้ นแต่ ในกรณีจำเป็ น
รี บด่ วน เพื่ อรั กษำสิ ทธิ หรื อประโยชน์ ของบริ ษัท จะแจ้ งกำรนั ด
ประชุ มโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุ มให้ เร็ วกว่ ำนั้นก็ได้ ทั้งนี้
หำกกำรประชุ มในครำวนั้นเป็ นกำรประชุ มผ่ ำนสื่ ออิเล็กทรอนิกส์
บริษัทสำมำรถจัดส่ งหนังสื อนัดประชุมโดยจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์
ก็ได้ ทั้งนี้ห ลักเกณฑ์ แ ละวิธีกำรเป็ นไปตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้ อง
กำหนด
ในกรณี ที่ ก รรมกำรตั้ ง แต่ ส องคนขึ้ น ไปร้ องขอให้ เรี ย ก
ประชุ ม คณะกรรมกำร ให้ ประธำนกรรมกำรก ำหนดวัน ประชุ ม
ภำยในสิบสี่วนั นับแต่ วนั ทีไ่ ด้ รับกำรร้ องขอ
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(ข) ข้ อมูลประกอบกำรพิจำรณำ กำรแก้ ไขข้ อบังคับ ข้ อ 27
ข้ อควำมเดิม

ข้ อควำมใหม่

ข้อ 27. คณะกรรมการมีอานาจและหน้าที่จดั การบริ ษทั ให้เป็ นไป ข้ อ 27. คณะกรรมกำรมีอำนำจและหน้ ำที่จัดกำรบริ ษัทให้ เป็ นไป
ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น และให้ ตำมวัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ และมติของทีป่ ระชุมผู้ถือหุ้น
มีอานาจจัดการในกิจการดังต่อไปนี้ดว้ ย
ทั้งนี้ คณะกรรมกำรอำจแต่ งตั้งหรื อ มอบหมำยให้ กรรมกำรหรื อ
(ก) การแสวงให้ได้มา ขาย จานอง จานา หรื อทาสัญญาประกัน บุคคลอื่ นใดคนหนึ่งหรื อหลำยคนให้ ดำเนินกิจกำรของบริ ษั ทหรื อ
ด้วยสังหาริ มทรัพย์และอสังหาริ มทรัพย์ของบริ ษทั เพื่อ
ปฏิบัติกำรอย่ ำงใดอย่ ำงหนึ่ง หรื ออำจมอบอำนำจเพื่ อให้ กรรมกำร
สาเร็ จความประสงค์แห่งธุรกิจของบริ ษทั กรรมการมี
หรื อบุ ค คลดังกล่ ำวมีอำนำจดำเนิ น กำรใดๆ ตำมที่ค ณะกรรมกำร
อานาจที่จะให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์เป็ นเวลากว่า 3 ปี หรื อ
เห็ น สมควร และภำยใน เวลำที่ ค ณ ะกรรมกำรก ำหนด ทั้ งนี้
น้อยกว่านั้นได้ กรรมการมีอานาจจดทะเบียนกับทาง
คณะกรรมกำรอำจยกเลิก เพิ ก ถอน เปลี่ ย นแปลงหรื อ แก้ ไ ขกำร
ราชการที่กรม กระทรวง หรื อหน่วยงานแห่งหนึ่งแห่งใด แต่ งตั้ง มอบหมำย หรื อมอบอำนำจนั้นๆ ได้ ตำมทีเ่ ห็นสมควร
ได้ดว้ ย
(ข) การเสนอเรื่ องราวต่ออนุญาโตตุลาการ ทาการ
ประนีประนอมยอมความ ทาการฟ้องร้องและต่อสูค้ ดีใน
ศาลของประเทศหนึ่งประเทศใดก็ได้ อีกทั้งเข้าร่ วมดาเนิน
กระบวนการในกรณี ลม้ ละลายของลูกหนี้
(ค) การมีอานาจมอบหมายให้บุคคลใดๆ คนหนึ่งหรื อหลายคน
มีอานาจลงนามผูกพันบริ ษทั เฉพาะกิจการอย่างใดอย่าง
หนึ่งหรื อหลายอย่างแทนคณะกรรมการก็ได้
(ง) การใช้อานาจทั้งมวลของบริ ษทั ที่จะกูย้ มื เงิน และผูกพัน
จานองทรัพย์สินของบริ ษทั เพื่อเป็ นหลักประกันสาหรับ
หนี้สินความรับผิดชอบหรื อพันธะกรณี ใดๆ ของบริ ษทั
หรื อของบุคคลที่สาม
(จ) การลงมติให้ออกหนังสื อประกันและเข้าเป็ นผูค้ ้ าประกัน
หรื อนายประกันในนามของบริ ษทั ก็ได้
(ค) ข้ อมูลประกอบกำรพิจำรณำ กำรแก้ ไขข้ อบังคับ ข้ อ 31
ข้ อควำมเดิม

ข้ อควำมใหม่

ข้อ 31. คณะกรรมการของบริ ษทั ต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดื อน ข้ อ 31. คณะกรรมกำรของบริ ษั ทต้ องประชุ ม อย่ ำงน้ อ ย 3 (สำม)
ต่อครั้ง
เดื อนต่ อครั้ ง ณ ท้ องที่อันเป็ นที่ต้ังสำนักงำนใหญ่ สำนักงำนสำขำ
หรื อจังหวัดใกล้ เคียง หรื อ ณ ที่อื่นใดตำมที่ประธำนกรรมกำรหรื อผู้
ซึ่งได้ รับมอบหมำยจำกประธำนกรรมกำรจะกำหนด ทั้งนีป้ ระธำน
กรรมกำรหรื อ ผู้ ซึ่ ง ได้ รั บ มอบหมำยจำกประธำนกรรมกำรจะ
กำหนดให้ จดั กำรประชุมคณะกรรมกำรผ่ำนสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ กไ็ ด้
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รำยละเอียดประกอบวำระที่ 9 กำรพิจำรณำแก้ ไขเพิม่ เติมหนังสื อบริคณห์ สนธิ ข้ อ 3 วัตถุประสงค์ ของบริษัท
พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (คัดย่อ)
มาตรา 31 ภายใต้บงั คับ มาตรา 19 วรรคสอง บริ ษทั จะแก้ไขเพิ่มเติม หนังสื อบริ คณห์ สนธิ หรื อข้อบังคับของบริ ษทั ได้เมื่อที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ลงมติดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
ในการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิหรื อข้อบังคับของบริ ษทั ให้บริ ษทั ขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมภายในสิ บสี่ วนั นับแต่
วันที่ที่ประชุมลงมติ
***************************************************************************************************
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