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ทะเบียนเลขท่ี 0107537000891 

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

วนัท่ี 13 สิงหาคม พ.ศ. 2563 

เร่ือง    ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 

เรียน   ท่านผูถื้อหุน้บริษทั ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1. รายงานประจ าปี 2562 ส าหรับปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ในรูปแบบ QR Code 
2. ขอ้บงัคบับริษทั (เฉพาะส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้) และขอ้ปฏิบติัในการเขา้ร่วมประชุม (หนา้ 10-12) 
3. ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2562 (หนา้ 12-35) 
4. ส าเนางบการเงินส าหรับปีบญัชีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 (ฉบบัยอ่) 
5. รายละเอียดและประวติับุคคลท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาเลือกตั้งใหด้ ารงต าแหน่ง

กรรมการ และขอ้มูลประกอบ (หนา้ 40-46) 
6. ขอ้มูลกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบเพือ่พิจารณาเป็นผูรั้บมอบฉนัทะ (หนา้ 51-53) 
7. รายละเอียดประกอบการพิจารณาแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 24, 25, 27 และขอ้ 31 (หนา้ 48-50) 
8. เอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุน้หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุม (หนา้ 54) 
9. หนงัสือมอบฉนัทะ จ านวน 3 แบบ (เลือกใชแ้บบใดแบบหน่ึง) (หนา้ 55-61)  
10. แผนท่ีแสดงสถานท่ีจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ และแนวทางปฏิบติัฯ กรณีการแพร่ระบาดของ COVID-19 

ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 3/2563 ไดมี้มติเป็นเอกฉันท์ให้เล่ือนการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 ไปจนกว่า
สถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพนัธ์ุใหม่ 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยจะคล่ีคลายนั้น บดัน้ี คณะกรรมการบริษทัได้

พิจารณาแลว้มีมติให้เรียกประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2563 ใหม่ ในวนัพุธท่ี 16 กนัยายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ หอ้ง
บอลรูม 1 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตลั ถนนเพลินจิต กรุงเทพมหานคร  เพื่อพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตาม
ระเบียบวาระดงัต่อไปน้ี 

วำระที ่1.  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2562 
ขอ้มูลประกอบการพิจารณา การประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2562 เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2562 ซ่ึงบริษทัได้ส่งส าเนา
รายงานการประชุมดงักล่าวให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชยต์ามท่ีกฎหมายก าหนด รวมทั้งได้
เผยแพร่ในเวบ็ไซตข์องบริษทัเพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ไดรั้บทราบและตรวจสอบความถูกตอ้งไดภ้ายในเวลาท่ีเหมาะสม ซ่ึงไม่ปรากฎ
วา่มีผูใ้ดคดัคา้นหรือขอแกไ้ขแต่อยา่งใด โดยมีส าเนารายงานการประชุมตามท่ีแนบมาพร้อมกนัน้ี 
ควำมเห็นคณะกรรมกำร:  พจิำรณำแล้วเห็นว่ำ รำยงำนดังกล่ำวถูกต้องตำมมตทิีป่ระชุมสำมญัผู้ถือหุ้น ดงันั้น จงึเห็นสมควร
ว่ำที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2562 ซ่ึงได้จัดท ำขึน้อย่ำงถูกต้องครบถ้วนตำม
ควำมเป็นจริง 

วำระที ่2.  พิจารณาและรับทราบรายงานประจ าปี 2562 และผลการด าเนินงานของบริษทั ในรอบปีท่ีผา่นมา 
ขอ้มูลประกอบการพิจารณา รายงานผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปี 2562 และขอ้มูลส าคญัอ่ืนๆ ปรากฎอยูใ่นรายงาน
ประจ าปี 2562 ซ่ึงได้จัดส่งให้ผูถื้อหุ้นมาพร้อมกันน้ี และรายงานพฒันาการในการด าเนินการตามนโยบายเก่ียวกับการ
ต่อตา้นการทุจริตคอรัปชัน่จากปีท่ีผา่นมา 
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ทะเบียนเลขท่ี 0107537000891 

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

ควำมเห็นคณะกรรมกำร:  เห็นสมควรว่ำ ควรน ำเสนอรำยงำนประจ ำปี 2562 ผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทในรอบปีทีผ่่ำนมำ 
และพฒันำกำรในกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยเกีย่วกบักำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอรัปช่ันให้ผู้ถือหุ้นรับทรำบ 
การลงมติ วาระน้ีไม่ตอ้งลงมติ เน่ืองจากรายงานดงักล่าวไดจ้ดัท าเรียบร้อยแลว้ และน าเสนอใหผู้ถื้อหุน้รับทราบเท่านั้น 

วำระที ่3.  พิจารณาและอนุมติังบการเงินส าหรับปีบญัชีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และรายงานของผูส้อบบญัชี 
ขอ้มูลประกอบการพิจารณา งบการเงินส าหรับปีบัญชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และรายงานของผูส้อบบัญชี ตามท่ี
ปรากฎในส าเนางบการเงินส าหรับปีบญัชีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 (ฉบบัยอ่ หนา้ 36-39) และเต็มรูปแบบในรายงาน
ประจ าปี 2562 ซ่ึงผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตและไดผ้า่นการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ จึง
ไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้มาพร้อมกนัน้ี  
ควำมเห็นคณะกรรมกำร: เห็นสมควรให้ทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นอนุมตังิบกำรเงนิส ำหรับปีบัญชีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2562 และ
รำยงำนของผู้สอบบัญชีทีผ่่ำนกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบญัชีรับอนุญำต ตำมทีม่ำตรำ 112 แห่งพระรำชบัญญัตบิริษทัมหำชน
จ ำกัด พ.ศ. 2535 ก ำหนด ซ่ึงงบกำรเงินดังกล่ำวมีควำมถูกต้องตำมที่ควรในสำระส ำคัญตำมมำตรฐำนบัญชีที่รับรองทั่วไป 
และผ่ำนกำรพจิำรณำควำมน่ำเช่ือถือจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยได้น ำเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบริษัทแล้ว  
การลงมติ วาระน้ีตอ้งผา่นมติท่ีประชุมดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะซ่ึงเขา้ร่วมประชุมและออก
เสียงลงคะแนน 

วำระที ่4.  พิจารณาและอนุมติัการจดัสรรก าไรสุทธิส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 
ขอ้มูลประกอบการพิจารณา งบการเงินส าหรับปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ท่ีไดรั้บการตรวจสอบแลว้ของบริษทั 
ปรากฏว่า บริษทัและบริษทัยอ่ยมีก าไรสุทธิประจ าปีเท่ากบั 3,815.58 ลา้นบาท จึงขอจดัสรรเป็นเงินปันผลเป็นจ านวนเงิน 
2,242,753,283.12 บาท หรือในอตัรา 0.47 บาทต่อหุ้น คิดเป็นร้อยละ 58.77 ของก าไรสุทธิจากผลการด าเนินงานประจ าปี 
2562 แต่เน่ืองจากมติท่ีประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 4/2562 เม่ือวนัท่ี 6 สิงหาคม 2562 ไดอ้นุมติัการจ่ายเงินปันผลระหวา่ง
กาลเป็นจ านวนเงิน  1,192,953,874.00 บาท หรือในอัตรา 0.25 บาทต่อหุ้น  ส าห รับทุนจดทะเบียนและช าระแล้ว 
4,771,815,496 หุ้น มีก าหนดจ่ายไปเม่ือวนัท่ี 3 กันยายน 2562 และมติท่ีประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 3/2563 เม่ือวนัท่ี 27 
มีนาคม 2563 ไดอ้นุมติัการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลเป็นจ านวนเงิน 1,049,799,409.12 บาท หรือในอตัรา 0.22 บาทต่อหุ้น 

ส าหรับทุนจดทะเบียนและช าระแลว้ 4,771,815,496 หุ้น มีก าหนดจ่ายไปเม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2563 จำกกำรจ่ำยเงินปัน
ผลทั้ง 2 คร้ังรวมกนั จึงถือว่ำครบถ้วนแล้วโดยมีขอ้มูลเปรียบเทียบกบัอตัราการจ่ายเงินปันผลในปีท่ีผา่นมา ดงัน้ี 

รำยละเอยีดกำรจ่ำยเงนิปันผล ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

1. ก าไรสุทธิ (ลา้นบาท) 3,815.88 3,256.21 5,989.18 5,254.43 

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

3. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุน้ (บาท:หุน้) 0.47 0.40 0.66 0.63 
    3.1 เงินปันผลระหวา่งกาล คร้ังท่ี 1 (บาท:หุน้)  0.25 0.18 0.32 0.32 
    3.2 เงินปันผลระหวา่งกาลจากก าไรสะสม (บาท:หุน้)  - 0.07 - - 
    3.3 เงินปันผลระหวา่งกาล คร้ังท่ี 2 (บาท:หุน้)  0.22 - - - 
    3.4 เงินปันผลประจ าปี (บาท:หุน้)  - 0.15 0.34 0.31 

4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน (ลา้นบาท) 2,242.75 1,908.73 3,149.40 3,006.24 

5. สดัส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) 58.77 58.62 52.58 57.21 
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ทะเบียนเลขท่ี 0107537000891 

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

บริษทั ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้น ในอตัราไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิ
ในแต่ละปี และตั้งแต่ปี 2545 เป็นตน้มา บริษทัมีนโยบายแบ่งจ่ายเงินปันผล 2 คร้ังต่อปี ดงันั้น อตัราการจ่ายเงินปันผลจากผล
การด าเนินงานในปี 2562 ซ่ึงเท่ากบัร้อยละ 58.77 จึงถือวา่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลตามปกติของบริษทั 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร: เห็นสมควรว่ำที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติกำรจัดสรรก ำไรสุทธิเป็นเงินปันผลประจ ำปี 2562 และ
รับทรำบกำรจ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลทั้ง 2 คร้ังทีผ่่ำนมำจนครบถ้วนแล้ว 
การลงมติ วาระน้ีตอ้งผา่นมติท่ีประชุมดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะซ่ึงเขา้ร่วมประชุมและออก
เสียงลงคะแนน 

วำระที ่5.  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
ขอ้มูลประกอบการพจิารณา  
1. ตามขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 17 ก าหนดวา่ “ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ังให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 

เป็นอตัรา ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วน 1 ใน 3”  
2. ในปัจจุบนั คณะกรรมการบริษทัทั้งคณะท่ียงัด ารงต าแหน่งอยูมี่ทั้งหมด 12 คน มีกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ 

จ านวน 4 คน ดงัน้ี  
(1) นายธีรพงศ ์จนัศิริ (2) นายชวน ตั้งจนัสิริ 
(3) ดร. ธรรมนูญ อานนัโทไทย (4) นายนาถ ล่ิวเจริญ 

3. บริษทัไดแ้จง้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมทั้งประกาศในเวบ็ไซตข์องบริษทั ให้
สิทธิแก่ผูถื้อหุ้นเสนอวาระการประชุมและรายช่ือบุคคลท่ีเห็นว่า มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเขา้รับการคัดเลือกเป็น
กรรมการของบริษทัไดล่้วงหนา้ ระหวา่งวนัท่ี 3 ตุลาคม 2562 จนถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2563 รวมเวลา 121 วนั ขอเรียนวา่ 
ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอวาระการประชุมหรือรายช่ือบุคคลเพือ่รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลกัเกณฑข์องบริษทั 

4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไดพ้ิจารณากลัน่กรองประวติัและประสบการณ์ของกรรมการท่ีออกจาก
ต าแหน่งตามวาระทั้ง 4 คนตามขอ้ 2. แลว้ เห็นว่ามีคุณสมบติัครบถว้นตามท่ีกฎหมายก าหนด มีความรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ์ในธุรกิจ สามารถท่ีจะช่วยบริหารกิจการใหมี้ประสิทธิภาพดว้ยความเรียบร้อย ดงันั้น หากใหด้ ารงต าแหน่ง
กรรมการบริษทัต่ออีกวาระหน่ึง จะท าใหก้ารด าเนินงานของบริษทัเป็นไปอยา่งต่อเน่ือง และในส่วนของกรรมการอิสระ 
คณะกรรมการยงัไดพิ้จารณาอีกวา่ บุคคลท่ีเสนอจะสามารถให้ความเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์
เก่ียวขอ้ง จึงเห็นสมควรใหเ้สนอช่ือบุคคลทั้ง 4 คน ต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ เพ่ือเลือกตั้งกรรมการท่ีออกตามวาระในปี 
2563 จ านวน 4 คน กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง  

รายละเอียดเก่ียวกบัอาย ุสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั วฒิุการศึกษา ประสบการณ์ท างาน และอ่ืนๆ ปรากฎตามรายละเอียด
ประกอบวาระการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ในหนา้ 40-44 
ควำมเห็นคณะกรรมกำร: เห็นสมควรว่ำทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมตัเิลือกตั้งบุคคลตำมที่คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำ
ค่ำตอบแทนเสนอข้ำงต้นเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรแทนกรรมกำรทีอ่อกตำมวำระ ตำมรำยละเอยีดดงันี ้
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ทะเบียนเลขท่ี 0107537000891 

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

รำยช่ือกรรมกำร ต ำแหน่ง จ ำนวนปีที่
ด ำรงต ำแหน่ง 

หมำยเหตุ 

1. นำยธีรพงศ์ จนัศิริ ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำร 30 ปี กลบัเข้ำด ำรงต ำแหน่งเป็น
กรรมกำรอกีวำระหนึ่ง 

2. นำยชวน ตั้งจนัสิริ กรรมกำรบริหำร 

 

32 ปี กลบัเข้ำด ำรงต ำแหน่งเป็น
กรรมกำรอกีวำระหนึ่ง 

3. ดร. ธรรมนูญ อำนันโทไทย * กรรมกำรอสิระ 

กรรมกำรตรวจสอบ 

ประธำนกรรมกำรสรรหำ
และพจิำรณำค่ำตอบแทน 

กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 

10 ปี กลบัเข้ำด ำรงต ำแหน่งเป็น
กรรมกำรอกีวำระหนึ่ง 

4. นำยนำถ ลิว่เจริญ กรรมกำรอสิระ 

กรรมกำรตรวจสอบ 

5 ปี กลบัเข้ำด ำรงต ำแหน่งเป็น
กรรมกำรอกีวำระหนึ่ง 

* กรณีเสนอช่ือกรรมกำรอิสระ ได้แก่ ดร. ธรรมนูญ อำนันโทไทย เป็นกรรมกำรอิสระที่มีกำรด ำรงต ำแหน่งเกินกว่ำ 9 ปี 

ต่อเน่ืองกัน (นับระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่งมาแล้ว 10 ปี เมื่อรวมกับระยะเวลาทีจ่ะด ารงต าแหน่งจนครบวาระในคราวนี้อีก 3 
ปี เท่ากับ 13  ปี) กลับเข้ำด ำรงต ำแหน่งอีกวำระหนึ่งนั้น เน่ืองจำกทำงคณะกรรมกำรได้พิจำรณำจำกควำมตั้งใจและทุ่มเท
ให้กับกำรท ำงำนอย่ำงเตม็ควำมสำมำรถ ประกอบกับประสบกำรณ์กำรท ำงำนที่มมีำนำน ท ำให้คณะกรรมกำรมคีวำมเช่ือมั่น
ว่ำ ดร. ธรรมนูญ อำนันโทไทย เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีควำมเป็นอิสระจำกบริษัทและกลุ่มผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ซ่ึงจะสำมำรถช่วย
ดูแลผลประโยชน์และเป็นตวัแทนของกลุ่มผู้ถือหุ้นรำยย่อยได้ ตำมนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ขีองบริษัท 

การลงมติ วาระน้ีตอ้งผ่านมติท่ีประชุมดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะซ่ึงเขา้ร่วมประชุมและออก
เสียงลงคะแนน 

วำระที ่6.  พิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 และโบนสักรรมการส าหรับผลการด าเนินงานปี 2562 
ขอ้มูลประกอบการพิจารณา ตามท่ีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไดน้ าเสนอค่าตอบแทนของกรรมการและ
กรรมการชุดยอ่ย ประจ าปี 2563 (ตามมาตรา 90 วรรคหน่ึง พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535) โดยค านึงถึงความ
รับผดิชอบและการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการ และเป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 28. “คณะกรรมการของบริษทัมี
สิทธิไดรั้บเงินค่าตอบแทนในการปฏิบติังานในหนา้ท่ี อาทิเช่น เงินเดือน เบ้ียประชุม เบ้ียเล้ียง เงินบ าเหน็จ เงินโบนสั เป็นตน้ 
นอกเหนือจากคา่ตอบแทนดงักล่าวแลว้ คณะกรรมการของบริษทัมีสิทธิไดรั้บหรือไดรั้บชดใชคื้นในบรรดาค่าใชจ่้ายต่างๆ ท่ี
เกิดข้ึนเน่ืองจากการปฏิบติัหนา้ท่ีของตนในฐานะกรรมการของบริษทั” 
โดยมีหลกัเกณฑใ์นการพิจารณา ดงัน้ี  

- พิจารณากลัน่กรองอยา่งละเอียดตามความเหมาะสมประการต่างๆ 

- เปรียบเทียบอา้งอิงจากการจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการเฉล่ียจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกนั  
- พิจารณาจากการขยายตวัทางธุรกิจและการเติบโตทางผลก าไรของบริษทั 
- สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ 
- จ านวนกรรมการของบริษทัในปัจจุบนั 
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ทะเบียนเลขท่ี 0107537000891 

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

ตำรำงก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2563 ทีข่อเสนอต่อทีป่ระชุมผู้ถือหุ้น 

ขอ้เสนอท่ีพิจารณา ค่าตอบแทนในปี 2562 อตัราท่ีเสนอในปี 2563 

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

 
50,000 บาทต่อเดือน 

30,000 บาทต่อคร้ังท่ีเขา้ประชุม 
25,000 บาทต่อเดือน 

15,000 บาทต่อคร้ังท่ีเขา้ประชุม 
วงเงินประกนัคุม้ครองสุขภาพ ไม่

เกิน 700,000 บาท (เฉพาะ
กรรมการท่ีมีถ่ินพ านกัในประเทศ

ไทย เท่านั้น) 
โบนสั ปี 2561 ในอตัราร้อยละ 0.5 

ของเงินปันผล 

 
50,000 บาทต่อเดือน 

30,000 บาทต่อคร้ังท่ีเขา้ประชุม 
25,000 บาทต่อเดือน 

15,000 บาทต่อคร้ังท่ีเขา้ประชุม 
วงเงินประกนัคุม้ครองสุขภาพ ไม่

เกิน 700,000 บาท (เฉพาะ
กรรมการท่ีมีถ่ินพ านกัในประเทศ

ไทย เท่านั้น) 
โบนสั ปี 2562 ในอตัราร้อยละ 0.5 

ของเงินปันผล 

2.  ค่าตอบแทนกรรมการอิสระ 
     2.1 ค่าตอบแทนกรรมการอิสระ 
     2.2 ค่าเบ้ียประชุมกรรมการอิสระ 
     2.3 สิทธิประโยชน์อ่ืน 
 
 
 
3.  ค่าตอบแทนกรรมการชุดยอ่ย 
3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ 
      - กรรมการตรวจสอบ 
      - สิทธิประโยชน์อ่ืน 
3.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

- ประธานกรรมการ 
- กรรมการ (มาจากกรรมการอิสระ) 
- สิทธิประโยชน์อ่ืน 

25,000 บาทต่อเดือน 
15,000 บาทต่อคร้ังท่ีเขา้ประชุม 
วงเงินประกนัคุม้ครองสุขภาพ ไม่
เกิน 700,000 บาท (เฉพาะกรรมการท่ี
มีถ่ินพ านกัในประเทศไทย เท่านั้น) 

โบนสั ปี 2561 ในอตัราร้อยละ 0.5 
ของเงินปันผล 

 

 
50,000 บาทต่อเดือน 
25,000 บาทต่อเดือน 

-ไม่มี- 
 

240,000 บาทต่อปี 
120,000 บาทต่อปี 

-ไม่มี- 

25,000 บาทต่อเดือน 
15,000 บาทต่อคร้ังท่ีเขา้ประชุม 
วงเงินประกนัคุม้ครองสุขภาพ ไม่
เกิน 700,000 บาท (เฉพาะกรรมการท่ี
มีถ่ินพ านกัในประเทศไทย เท่านั้น) 

โบนสั ปี 2562 ในอตัราร้อยละ 0.5 
ของเงินปันผล 

 

 
50,000 บาทต่อเดือน 
25,000 บาทต่อเดือน 

-ไม่มี- 
 

240,000 บาทต่อปี 
120,000 บาทต่อปี 

-ไม่มี- 
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ทะเบียนเลขท่ี 0107537000891 

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

 

ขอ้เสนอท่ีพิจารณา ค่าตอบแทนในปี 2562 อตัราท่ีเสนอในปี 2563 
3.3 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

- ประธานกรรมการ 
- กรรมการ (มาจากกรรมการอิสระ) 
- กรรมการ (มาจากกรรมการบริหาร) 
- สิทธิประโยชน์อ่ืน 

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

-ไม่มี- 

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

-ไม่มี- 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร:  เห็นสมควรว่ำที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติค่ำตอบแทนกรรมกำรและค่ำตอบแทนกรรมกำรชุด
ย่อย ประจ ำปี 2563 ซ่ึงเท่ำกบัปีก่อน และมโีบนัสกรรมกำรทั้งคณะจำกผลกำรด ำเนินงำน ปี 2562 โดยมีหลกัเกณฑ์ในกำรจ่ำย
โบนัสกรรมกำรเหมือนกับปีก่อน คือจ่ำยในอัตรำร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลของบริษัท เท่ำกับ 11,213,761 บำท และ
ก ำหนดให้โบนัสกรรมกำรส ำหรับประธำนกรรมกำรเป็น 2 เท่ำของโบนัสที่จ่ำยให้กรรมกำร โดยก ำหนดจ่ำยโบนัสกรรมกำร
ในวนัที ่18 กนัยำยน 2563 ตำมทีค่ณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทนเสนอมำ 
การลงมติ วาระน้ีตอ้งผา่นมติท่ีประชุมดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะซ่ึงเขา้ร่วม
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วำระที ่7.  พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2563 
ขอ้มลูประกอบการพิจารณา  ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 36 
เพื่อใหท่ี้ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีของบริษทัประจ าปี 2563 ตามรายละเอียดประกอบวาระ
การพจิารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชี ในหนา้ 46-48 
ควำมเห็นคณะกรรมกำรตรวจสอบ:  คณะกรรมกำรตรวจสอบได้มกีำรประชุมร่วมกบัผู้สอบบัญชีถงึแนวทำงกำรตรวจสอบ
และกำรท ำงำนร่วมกันด้วยดีมำโดยตลอด จึงได้ให้ควำมเห็นเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพ่ือขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 
ซ่ึงได้แก่  

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

จำกบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ำกดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท โดยมกีำรก ำหนดค่ำสอบบัญชีเพิม่ขึน้
เน่ืองจำกธุรกจิมกีำรขยำยตวั ดงันี ้

รำยกำร ปี 2562 ปี 2563 เพิม่ขึน้ (ลดลง) 

ค่ำสอบบัญชี งบประจ ำปี 1,874,225 1,930,451 56,226 

ค่ำสอบทำนรำยไตรมำส (รวม 3 ไตรมำส) 1,049,580 1,081,068 31,488 

ค่ำตรวจสอบบัญชีตำมบัตรส่งเสริมกำรลงทุน (ต่อฉบับ) 90,000 100,000 10,000 

โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำจำกผลงำนประกอบกับเปรียบเทียบค่ำสอบบัญชีกับบริษัทอ่ืนแล้วเห็นว่ำ ค่ำสอบ
บัญชียงัคงอยู่ในเกณฑ์ทีเ่หมำะสม 
ควำมเห็นคณะกรรมกำร: ตำมทีค่ณะกรรมกำรตรวจสอบเสนอมำ คณะกรรมกำรพจิำรณำแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นพจิำรณำอนุมตัแิต่งตั้งผู้สอบบัญชี ซ่ึงได้แก่  
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บริษทั ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

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

จำกบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ท ำกำร
ตรวจสอบและแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินของบริษัท ในกรณีที่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตดังกล่ำวข้ำงต้นไม่สำมำรถ
ปฏิบัตงิำนได้ ให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ำกดั จดัหำผู้สอบบัญชีรับอนุญำตอ่ืนของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์
เฮำส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ำกดั แทนได้ และก ำหนดค่ำสอบบัญชีส ำหรับงบประจ ำปี 2563 เท่ำกับ 1,930,451 บำท ค่ำสอบทำน
ส ำหรับงบกำรเงินรำยไตรมำสรวม 3 ไตรมำส เท่ำกับ 1,081,068 บำท และค่ำตรวจสอบบัญชีตำมบัตรส่งเสริมกำรลงทุน
จ ำนวน 1 ฉบับ เท่ำกบั 100,000 บำท 
การลงมติ วาระน้ีตอ้งผา่นมติประชุมดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะซ่ึงเขา้ร่วมประชุมและออก
เสียงลงคะแนน 

วำระที ่8. พิจารณาและอนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 24 25 27 และขอ้ 31 
ขอ้มูลประกอบการพิจารณา ขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 24 25 27 และขอ้ 31 เดิม ตามรายละเอียดประกอบวาระการพิจารณา
แกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัของบริษทั ในหนา้ 48-50 
ควำมเห็นคณะกรรมกำร: เห็นสมควรว่ำทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมตัใิห้มกีำรแก้ไขเพิม่เตมิข้อบังคบัของบริษัท เพ่ือควำม
สอดคล้องกบัสถำนกำรณ์ในปัจจุบัน และสะดวกเหมำะสมในกำรบริหำรงำนด้ำนต่ำงๆ เป็นดงันี ้

“ข้อ 24. ในกำรประชุมคณะกรรมกำร ไม่ว่ำจะเป็นกำรประชุมด้วยตนเองหรือเป็นกำรประชุมผ่ำนส่ืออเิล็กทรอนิกส์  ต้องมี
กรรมกำรมำประชุมไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธำน
กรรมกำรไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ถ้ำมีรองประธำนกรรมกำร ให้รองประธำนกรรมกำร
เป็นประธำน ถ้ำไม่มีรองประธำนกรรมกำรหรือมีแต่ไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ให้กรรมกำรซ่ึงมำประชุมเลือก
กรรมกำรคนหนึ่งเป็นประธำนในทีป่ระชุม 
กำรประชุมผ่ำนส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ตำมวรรคหนึ่ง ผู้มหีน้ำทีจ่ดักำรประชุมต้อง  
(1) จดัให้ผู้ร่วมประชุมแสดงตนเพ่ือร่วมประชุมผ่ำนส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ก่อนร่วมกำรประชุม  
(2) จดัให้ผู้ร่วมประชุมสำมำรถลงคะแนนได้ ทั้งกำรลงคะแนนโดยเปิดเผยและกำรลงคะแนนลบั  
(3)  จดัให้มกีำรเข้ำถึงเอกสำรประกอบกำรประชุมของผู้ร่วมประชุม 
(4) จดัท ำรำยงำนกำรประชุมเป็นหนังสือ  
(5) จัดให้มีกำรบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภำพ แล้วแต่กรณี ของผู้ร่วมประชุมทุกคน ตลอดระยะเวลำที่มีกำร

ประชุมในรูปข้อมูลอเิลก็ทรอนิกส์ เว้นแต่เป็นกำรประชุมลบั 
(6) จดัเกบ็ข้อมูลจรำจรอเิลก็ทรอนิกส์ของผู้ร่วมประชุมทุกคนไว้เป็นหลกัฐำน ทั้งนีข้้อมูลตำม (5) และ (6)  ให้ถือ

เป็นส่วนหนึ่งของรำยงำนกำรประชุม  
(7) กำรแจ้งเหตุขัดข้องในระหว่ำงกำรประชุม 
ต้องมกีระบวนกำรรักษำควำมมัน่คงปลอดภัยด้ำนสำรสนเทศ โดยให้มกีำรบันทกึเสียงหรือทั้งเสียงและภำพแล้วแต่
กรณีของกรรมกำรทุกรำยในทีป่ระชุม ตลอดระยะเวลำทีม่ีกำรประชุม รวมทั้งข้อมูลจรำจรทำงคอมพิวเตอร์ที่เกิด
จำกบันทกึดงักล่ำว และมรีะบบควบคุมกำรประชุมเป็นไปตำมกฎหมำยทีเ่กีย่วข้องก ำหนด 
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กรรมกำรบริษัทซ่ึงเข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรผ่ำนส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ด้วยวธีิกำรและเป็นไปตำมเง่ือนไขที่กล่ำว
มำข้ำงต้น ถือว่ำเป็นกำรเข้ำร่วมประชุมอนัสำมำรถนับเป็นองค์ประชุมได้ และถือว่ำกำรประชุมคณะกรรมกำรผ่ำน
ส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ดงักล่ำวมผีลเช่นเดยีวกบักำรประชุมตำมวธีิกำรทีบ่ัญญัตไิว้ในกฎหมำยและข้อบังคบัฉบับนี้ 
กำรวนิิจฉัยช้ีขำดของทีป่ระชุมให้ถือเสียงข้ำงมำก 
กรรมกำรคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในกำรลงคะแนน เว้นแต่กรรมกำรซ่ึงมีส่วนได้เสียในเร่ืองใดไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนเสียงในเร่ืองนั้น ถ้ำคะแนนเสียงเท่ำกนัให้ประธำนทีป่ระชุมออกเสียงเพิม่ขึน้อกีเสียงหนึ่งเป็นเสียงช้ีขำด 

“ข้อ 25. ในกำรเรียกประชุมคณะกรรมกำร ไม่ว่ำจะเป็นกำรประชุมด้วยตนเองหรือเป็นกำรประชุมผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์  
ให้ประธำนกรรมกำรหรือผู้ซ่ึงได้รับมอบหมำยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมกำรไม่น้อยกว่ำเจ็ดวันก่อนวัน
ประชุม เว้นแต่ในกรณีจ ำเป็นรีบด่วน เพ่ือรักษำสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งกำรนัดประชุมโดยวธีิอ่ืนและ
ก ำหนดวันประชุมให้เร็วกว่ำนั้นก็ได้ ทั้งนีห้ำกกำรประชุมในครำวนั้นเป็นกำรประชุมผ่ำนส่ืออเิล็กทรอนิกส์ บริษัท
สำมำรถจดัส่งหนังสือนัดประชุมโดยจดหมำยอเิล็กทรอนิกส์กไ็ด้ ทั้งนีห้ลักเกณฑ์และวธีิกำรเป็นไปตำมกฎหมำยที่
เกีย่วข้องก ำหนด 

ในกรณีที่กรรมกำรตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมกำร ให้ประธำนกรรมกำรก ำหนดวัน
ประชุมภำยในสิบส่ีวนั นับแต่วนัทีไ่ด้รับกำรร้องขอ 

“ข้อ 27. คณะกรรมกำรมอี ำนำจและหน้ำทีจ่ดักำรบริษัทให้เป็นไปตำมวตัถุประสงค์ ข้อบังคบั และมตขิองทีป่ระชุมผู้ถือหุ้น  
ทั้งนี ้คณะกรรมกำรอำจแต่งตั้งหรือมอบหมำยให้กรรมกำรหรือบุคคลอ่ืนใดคนหนึ่งหรือหลำยคนให้ด ำเนินกิจกำร
ของบริษัทหรือปฏิบัติกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง หรืออำจมอบอ ำนำจเพ่ือให้กรรมกำรหรือบุคคลดังกล่ำวมีอ ำนำจ
ด ำเนินกำรใดๆ ตำมที่คณะกรรมกำรเห็นสมควร และภำยในเวลำที่คณะกรรมกำรก ำหนด ทั้งนีค้ณะกรรมกำรอำจ
ยกเลกิ เพกิถอน เปลีย่นแปลงหรือแก้ไขกำรแต่งตั้ง มอบหมำย หรือมอบอ ำนำจนั้นๆ ได้ตำมทีเ่ห็นสมควร” 

“ข้อ 31. คณะกรรมกำรของบริษัทต้องประชุมอย่ำงน้อย 3 (สำม ) เดือนต่อคร้ัง ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งส ำนักงำนใหญ่ 
ส ำนักงำนสำขำหรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อ่ืนใดตำมที่ประธำนกรรมกำรหรือผู้ซ่ึงได้รับมอบหมำยจำก
ประธำนกรรมกำรจะก ำหนด  ทั้งนีป้ระธำนกรรมกำรหรือผู้ซ่ึงได้รับมอบหมำยจำกประธำนกรรมกำรจะก ำหนดให้
จดักำรประชุมคณะกรรมกำรผ่ำนส่ืออเิลก็ทรอนิกส์กไ็ด้” 

การลงมติ วาระน้ีตอ้งผ่านมติดว้ยคะแนนเสียงไม่ต ่ากวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

วำระที ่9. พิจารณาและอนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 3 วตัถุประสงคข์องบริษทั ตามมาตรา 31  
ขอ้มูลประกอบการพิจารณา เพื่อใหว้ตัถุประสงคข์องบริษทัมีความชดัเจนและครอบคลุมการด าเนินกิจการของบริษทัท่ีขยาย
หลากหลายออกไป และตามพระราชบัญญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 31 (ดูรายละเอียดในหน้า 51) ขอให้ท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 3 โดยเพ่ิมวตัถุประสงค ์จ านวน 1 ขอ้ ดงัน้ี 
(53) ประกอบกิจการผลิต จัดจ าหน่าย การคา้ อาหาร เคร่ืองด่ืม ผลิตภณัฑ์อาหารเสริม ผลิตภณัฑ์กลุ่มบ ารุงสุขภาพ ยา 

ผลิตภณัฑเ์สริมความงาม และสินคา้อุปโภคบริโภคอ่ืน 
ซ่ึงจะมีผลท าใหว้ตัถุประสงคข์องบริษทั เปล่ียนแปลงจากเดิม จ านวน 52 ขอ้ เป็น 53 ขอ้ 
ควำมเห็นคณะกรรมกำร: เห็นสมควรว่ำที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 
วตัถุประสงค์ของบริษัท ตำมทีเ่สนอมำ 
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ทะเบียนเลขท่ี 0107537000891 

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

การลงมติ วาระน้ีตอ้งผา่นมติดว้ยคะแนนเสียงไม่ต ่ากวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

วำระที ่10.   พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถา้มี) 

อน่ึง บริษทัไดก้ าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 26 สิงหาคม 2563 

หากผูถื้อหุ้นมีค าถามหรือขอ้สงสัยเก่ียวกบัวาระการประชุมท่ีตอ้งการให้คณะกรรมการและฝ่ายบริหารช้ีแจงในวนัประชุม 
สามารถส่งค าถามล่วงหน้ามายงับริษทั ภายในวนัศุกร์ท่ี 4 กนัยายน 2563 และเน่ืองจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสาย
พนัธ์ุใหม่ 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย บริษทัมีความห่วงใยอยา่งยิ่งต่อความเส่ียงของการแพร่ระบาดดงักล่าวในการประชุมผูถื้อ
หุน้ จึงขอความร่วมมือผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบริษทัเขา้ร่วมประชุมแทนการเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง โดยส่งเอกสาร
มอบฉนัทะหรือค าถามมาไดท่ี้  

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

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

จึงเรียนเชิญท่านผูถื้อหุ้นไดโ้ปรดเขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักล่าวขา้งตน้ และเพื่อให้การลงทะเบียนในการเขา้
ประชุมผูถื้อหุ้นเป็นไปดว้ยความสะดวกรวดเร็วยิง่ข้ึน ทางบริษทัจึงขอความร่วมมือใหท่้านผูถื้อหุน้ และ/หรือผูรั้บมอบฉนัทะน าหนงัสือ
มอบฉนัทะและหลกัฐานแสดงสิทธิเขา้ร่วมประชุมไปแสดงต่อพนกังานลงทะเบียนในวนัประชุมได ้ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นตน้ไป 

ขอแสดงความนบัถือ 
บริษทั ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
 
.................................................. ประธานกรรมการ 

                                                             (   นายไกรสร  จนัศิริ   ) 
 

บริษทัขอสงวนสิทธิในกำรเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนได้ ตั้งแต่เวลำ 12.00 น. และปิดกำรลงทะเบียนทนัที
เม่ือกำรประชุมเสร็จส้ินวำระสุดท้ำยทีม่กีำรขอมติทีป่ระชุมเท่ำน้ัน 
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ทะเบียนเลขท่ี 0107537000891 

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

ข้อบงัคบับริษัท 
(เฉพำะส่วนทีเ่กีย่วข้องกบักำรประชุมผู้ถือหุ้น) 

หมวดที ่5 
คณะกรรมกำร 

ขอ้ 15. ใหมี้คณะกรรมการของบริษทัไม่นอ้ยกวา่ 5 คน และกรรมการไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่น
ราชอาณาจกัร 

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

จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
(3) บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ีจะพงึมีหรือ

จะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการ
ท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

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

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

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

และไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั เขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราว
ถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลือนอ้ยกวา่สองเดือน บุคคลซ่ึงเขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าว จะอยูใ่นต าแหน่งกรรมการ
ไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการท่ีตนแทน 
มติของคณะกรรมการตามวรรคหน่ึงตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนกรรมการท่ียงัเหลืออยู ่

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

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

หมวดที ่6 
กำรประชุมผู้ถือหุ้น 

ขอ้ 32. คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้น เป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายในส่ีเดือนนบัแต่วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชี
ของบริษทั การประชุมผูถื้อหุน้คราวอ่ืนนอกจากท่ีกล่าวแลว้ ใหเ้รียกวา่การประชุมวสิามญั 

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

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

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

ประธานท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 
(2) ในกรณีดงัต่อไปน้ีให้ถือคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิ

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

บุคคลอ่ืนเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั หรือการรวมกิจการกบับุคคลอ่ืน โดยมีวตัถุประสงคจ์ะแบ่งก าไรขาดทุนกนั 
ขอ้ 36. กิจการอนัท่ีประชุมสามญัประจ าปีพึงกระท ามีดงัน้ี 

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

*************************************************************************************** 
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ทะเบียนเลขท่ี 0107537000891 

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

ข้อปฏิบัตใินกำรเข้ำร่วมประชุม 

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

ลงทะเบียนหนา้ห้องประชุม วนัพุธท่ี 16 กนัยายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งบอลรูม 1 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตลั 
ถนนเพลินจิต กรุงเทพมหานคร   

1.2 กรณีรับมอบฉันทะ ตอ้งให้เจา้หน้าท่ีตรวจสอบความครบถว้นและถูกต้องของหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบ 
(รายละเอียดดูไดใ้นหนา้ 54) ก่อนการลงทะเบียน 

1.3 เม่ือลงทะเบียนเรียบร้อยแลว้ ผูถื้อหุน้/ผูรั้บมอบฉนัทะ จะไดรั้บบตัรลงคะแนนคนละ 1 ชุด 

2. กำรออกเสียงและนบัคะแนน 

2.1 ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 35. ในการออกเสียงลงคะแนน ใหน้บัผูถื้อหุน้ทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้มีหน่ึงเสียง 

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

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

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

 
มำตรกำรและแนวทำงปฏิบัติตนส ำหรับผู้เข้ำร่วมประชุม กรณกีำรแพร่ระบำดของไวรัสโคโรนำสำยพนัธ์ุใหม่ 2019 

1.  ผูถื้อหุน้ตอ้งผ่านจุดคดักรองตรวจวดัอุณหภูมิ  กรณีท่ีพบผูมี้ความเส่ียงตอ้งขอสงวนสิทธิในการเขา้ไปในหอ้งประชุมโดยเด็ดขาด 
ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นหรือกรรมการอิสระของบริษทัเขา้ร่วมประชุมแทนได ้

2. งดแจกอาหารและบริการชา กาแฟ และงดรับประทานอาหารในบริเวณจดังานโดยเด็ดขาด เพ่ือลดความเส่ียงของการแพร่กระจาย
ของเช้ือไวรัส 

3. งดแจกรายงานประจ าปี 2562 ในวนัประชุม ลดการสมัผสัส่ิงของร่วมกบัผูอ่ื้น เพื่อความปลอดภยัและสุขอนามยัของผูเ้ขา้ร่วมงาน
ทุกท่าน 

4. ขอความร่วมมือใหผู้ถื้อหุน้สวมหนา้กากอนามยัตลอดเวลาท่ีเขา้ร่วมประชุม 
5. การถามค าถามของผูถื้อหุน้ระหวา่งการประชุม จะใชว้ธีิเขียนค าถามแทนการพดูผา่นไมโครโฟนร่วมกนั 
6. การจดัท่ีนัง่จะเวน้ระยะห่างเพ่ือไม่ให้เกิดความแออดั ดงันั้น จึงท าให้ท่ีนั่งมีจ านวนจ ากดั หากกรณีท่ีนั่งเต็มแลว้บริษทัขอความ

ร่วมมือผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมดว้ยตนเองกรุณามอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นหรือกรรมการอิสระของบริษทัเขา้ร่วมประชุมแทนได ้
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ทะเบียนเลขท่ี 0107537000891 

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

ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมสำมญัผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2562 

ของ     

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

เวลาและสถานท่ี     

ประชุมเม่ือวนัท่ี 5 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเบญจพชัร ชั้น 2 อาคารเอนกประสงค ์สถานีโทรทศัน์กองทพับก (ช่อง 5) 
ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร  
ประธานในท่ีประชุม   นายไกรสร จนัศิริ  ประธานกรรมการ  
กรรมการบริษทัท่ีเขา้ร่วมประชุม  

1.  นายเชง นิรุตตินานนท ์ ประธานคณะกรรมการบริหาร 
2.  นายธีรพงศ ์จนัศิริ  ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และอนุกรรมการบริหารความเส่ียง 
3.  นายชวน ตั้งจนัสิริ  กรรมการบริหาร 
4.  นายฤทธิรงค ์บุญมีโชติ  ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มธุรกิจอาหารแช่แขง็และธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง  
5.  นายชาน ชู ชง  กรรมการบริหาร และอนุกรรมการบริหารความเส่ียง 
6.  นายศกัด์ิ เก่ียวการคา้  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ อนุกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน และอนุกรรมการบริหารความเส่ียง 
7.  ดร.ธรรมนูญ อานนัโทไทย  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานอนุกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน และอนุกรรมการบริหารความเส่ียง 
8.  นายกีรติ อสัสกลุ  กรรมการอิสระ และประธานอนุกรรมการบริหารความเส่ียง  
9.  นายนาถ ล่ิวเจริญ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
10.  นายราวนิเดอร์ สิงห์ เกรวาล ซาบจิตต ์เอส กรรมการท่ีไม่ใช่ผูบ้ริหาร 

รวมกรรมการเขา้ร่วมประชุม 11 คน คิดเป็นสดัส่วนการเขา้ร่วมประชุม เท่ากบัร้อยละ 91.67 ของกรรมการทั้งคณะ 12 คน 

กรรมการบริษทัท่ีไม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุม  

1. นายคิโยทากะ คิคูชิ กรรมการท่ีไม่ใช่ผูบ้ริหาร  

ผูบ้ริหารของบริษทัท่ีเขา้ร่วมประชุม  

1. นายยอร์ก ไอรัล ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารดา้นการเงินกลุ่มบริษทั 

2. นายยงยทุธ เสฏฐววิรรธน์ ผูจ้ดัการทัว่ไป ดา้นการเงินองคก์ร 

3. นายลุโดวกิ การ์นิเยร์ ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและควบคุมผลการด าเนินงานกลุ่มบริษทั 

4. นางสาววริิยา เมฆอรุณวทิยา ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและควบคุมผลการด าเนินงานกลุ่มบริษทั 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตจากบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั (เป็นผูต้รวจสอบการนบัคะแนน) 

1. นายพงทว ีรัตนะโกเศศ  หุน้ส่วนสายงานสอบบญัชี 

2. นางสาวแพรวพรรณ หวงัวารี ผูจ้ดัการอาวโุสสายงานฝ่ายตรวจสอบบญัชี 

ผูจ้ดบนัทึกรายงานการประชุม นางปะราลี สุขะตุงคะ เลขานุการบริษทัฯ 

ก่อนเขา้สู่วาระการประชุม เลขานุการบริษทัไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมรับทราบวา่ บริษทัมีทุนช าระแลว้จ านวน 1,192,953,874 บาท แบ่งเป็นหุน้
สามญั 4,771,815,496 หุน้ มีผูถื้อหุ้น ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นเม่ือวนัท่ี 7 มีนาคม 2562 จ านวน 11,800 ราย และเพือ่เสริมสร้างการ
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ทะเบียนเลขท่ี 0107537000891 

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

ก ากบัดูแลกิจการท่ีดีในเร่ืองสิทธิและความเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุ้น บริษทัไดป้ระกาศให้สิทธิผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้รับการ
เลือกตั้งเป็นกรรมการและการให้สิทธิผูถื้อหุ้นเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 โดยผ่านไปยงั
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และในเวบ็ไซตข์องบริษทั โดยให้ระยะเวลาผูถื้อหุน้เสนอรายช่ือกรรมการและวาระไดต้ั้งแต่วนัท่ี 11 
กนัยายน 2561 จนถึงวนัท่ี 25 มกราคม 2562 รวมเป็นเวลา 137 วนั ซ่ึงพบวา่ไม่มีผูใ้ดขอเสนอช่ือบุคคลหรือวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระใน
การประชุมสามญัผูถื้อหุน้แต่อยา่งใด ดงันั้นบริษทัจึงขอเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาวาระตา่งๆ ตามท่ีไดแ้จง้ไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมท่ีส่ง
ใหท่้านผูถื้อหุน้แลว้ จากนั้นไดอ้ธิบายวธีิการนบัคะแนนเสียงจากท่ีประชุมดงัน้ี 

• ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 35. ในการออกเสียงลงคะแนน ใหน้บัผูถื้อหุน้ทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้มีหน่ึงเสียง 
• ในแต่ละวาระ จะนบัคะแนนเสียงเฉพาะผูถื้อหุน้ท่ีลงคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ย และ/หรืองดออกเสียงเท่านั้น โดยจะน าคะแนน

เสียงดงักล่าวหักออกจากจ านวนเสียงทั้งหมดท่ีเขา้ร่วมประชุม ส่วนท่ีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ยในระเบียบวาระนั้นๆ  
ทั้งน้ีก็เพ่ือใหก้ารประชุมด าเนินไปไดภ้ายในเวลาท่ีเหมาะสม  

• ผูถื้อหุ้นท่านใดท่ีตอ้งการออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นดว้ย และ/หรืองดออกเสียง ให้ใชใ้บลงคะแนนท่ีบริษทัจดัให้ในการ
ลงคะแนน และโปรดแสดงตวัยกมือเพื่อให้เจา้หน้าท่ีเก็บรวบรวมใบลงคะแนนตามวาระท่ีกล่าวถึงนั้น นอกจากน้ีแลว้ ไดมี้สถาบัน
การเงินและกองทุนต่างๆ ท่ีท าหนา้ท่ีเป็นคสัโตเดียนไดจ้ดัส่งเอกสารมอบฉันทะใหก้บักรรมการอิสระ โดยท าการออกเสียงลงคะแนนมา
ล่วงหนา้แลว้ ซ่ึงบริษทัจะน าผลดงักล่าวข้ึนบนจอสไสดใ์นแต่ละวาระต่อไป 

• ทั้งน้ี จ านวนผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉนัทะในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากนั เน่ืองจากอาจมีผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะบางท่าน
เขา้มาประชุมเพ่ิมเติมหรือกลบัก่อน 

เร่ิมประชุมเวลา 14.15 น. 
นายไกรสร จนัศิริ ประธานในท่ีประชุม ไดก้ล่าวตอ้นรับผูถื้อหุน้และแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่ในวนัน้ีมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบ

ฉนัทะมาร่วมประชุม 1,939 ราย นบัจ านวนหุน้ได ้3,188,298,965 หุ้น หรือคิดเป็น 66.8152% ของจ านวนหุ้นท่ีช าระแลว้ ซ่ึงเกินกวา่หน่ึง
ในสามของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบับริษทัฯ ขอ้ 34. และไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบวา่ก่อนลงมติ
ในแต่ละวาระ ประธานจะเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซกัถามในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระนั้นๆ โดยขอให้ผูถื้อหุ้นท่ีตอ้งการซักถามกรุณา
แจง้ช่ือและนามสกลุให้ท่ีประชุมทราบก่อนซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น นอกจากน้ี ไดข้ออาสาสมคัรจากผูถื้อหุน้ในท่ีประชุมเพื่อเขา้
ตรวจสอบการรวบรวมคะแนน ซ่ึงได้แก่ คุณอมร โควานิชเจริญ และหลงัจากนั้นประธานฯ ได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
ดงัต่อไปน้ี        

วำระที ่1 พจิำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2561 
ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 5 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเบญจพชัร ชั้น 2 อาคารเอนกประสงค์ สถานีโทรทัศน์

กองทพับก (ช่อง 5) ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร ส าหรับรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 ไดแ้นบไวใ้นหนงัสือเชิญ
ประชุมในหนา้ 14 ถึงหนา้ 27 

จากน้ันประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามดังนี ้;  
คุณวโิรจน์ เศรษฐิณ สอบถามดงัน้ี จากรายงานการประชุมคร้ังก่อน ตวัเลขก าไรสุทธิในรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 
หน้า 20 แสดงก าไรสุทธิของปี 2560 เท่ากับ 6,020.74 ลา้นบาท ในขณะท่ีหนังสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 ในหน้า 3 
แสดงก าไรสุทธิของปี 2560 เท่ากบั 5,989.18 ลา้นบาท ต่างกนัเท่ากบั 31.56 ลา้นบาท จึงอยากทราบวา่ท าไมตวัเลขไม่ตรงกนั 
คุณวิริยำ เมฆอรุณวิทยำ ผู้จัดกำรฝ่ำยบัญชีและควบคุมผลกำรด ำเนินงำนกลุ่ม ช้ีแจงวา่ จากรายงานประจ าปีหนา้ 216 หัวขอ้ หมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ 4 การเปล่ียนแปลงนโยบายบัญชีและการจดัประเภทรายการใหม่ ซ่ึงจะแสดงผลกระทบของการเปล่ียนแปลง
ดงักล่าวต่องบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  
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 จากนั้นประธานฯ ขอใหท่ี้ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมดงักล่าว 
 ท่ีประชุมผูถื้อหุน้มีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากดงัน้ี 
เห็นดว้ย 3,184,748,400 เสียง ร้อยละ   99.8837 

ไม่เห็นดว้ย 100 เสียง ร้อยละ     0.0000 

งดออกเสียง  3,706,810 เสียง ร้อยละ     0.1163 

บตัรเสีย ไม่มี            --- 

รวม 3,188,455,310 เสียง ร้อยละ 100.0000 

วำระที ่2 พจิำรณำและรับรองรำยงำนประจ ำปี 2561 และรับทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทในปี 2561 

คุณธีรพงศ ์จนัศิริ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารเป็นผูร้ายงานผลการด าเนินงานของบริษทั ดงัน้ี 
แมว้่าในคร่ึงปีแรกจะประสบกบัภาวะราคาวตัถุดิบผนัผวนและค่าเงินบาทแข็งค่าข้ึน  แต่ในคร่ึงปีหลงัของปี 2561 บริษทั

สามารถฟ้ืนตวัไดจ้ากธุรกิจหลกั ท าให้ผลประกอบการปรับตวัดีข้ึนตามล าดบั โดยบริษทัมีผลก าไรจากการด าเนินงานปกติในไตรมาสท่ี 
3 ท่ีสูงสุดในช่วง 3 ปีท่ีผา่นมา และมียอดขายในไตรมาสท่ี 4 ท่ีสูงสุดเป็นประวติัการณ์ และยงัมีกระแสเงินสดจากการด าเนินงานท่ีสูงข้ึน 
ท าใหส้ามารถจ่ายเงินปันผลและช าระหน้ีไดอ้ยา่งต่อเน่ือง  

บริษทัมียอดขายส าหรับปี 2561 เท่ากบั 133.3 พนัลา้นบาท ลดลงเลก็นอ้ยจากปีก่อน โดยยอดขายในรูปสกลุเงินเหรียญสหรัฐ
เท่ากบั 4.1 พนัลา้นเหรียญสหรัฐ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.5 จากปีก่อน มาจากปริมาณการขายท่ีเพ่ิมข้ึน บริษทัมีก าไรสุทธิจากการด าเนินงานปกติ 
5,191 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 13.4 เม่ือเทียบกบัปีก่อน โดยมีก าไรสุทธิตามงบการเงินเท่ากบั 3,256 ลา้นบาท เน่ืองจากมีรายการพิเศษ
ดงัต่อไปน้ี   1) การตั้งส ารองค่าใชจ่้ายพิเศษทางกฎหมายในสหรัฐอเมริกาเท่ากบั 1,359 ลา้นบาท  

2) ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัการปิดธุรกิจแซลมอนแช่เยน็ในสกอตแลนดเ์ท่ากบั 489 ลา้นบาท และ  
3) การดอ้ยค่าในเงินลงทุนในธุรกิจฟาร์มและเพาะเล้ียงเท่ากบั 87 ลา้นบาท  

ปัจจยัส าคญัท่ีส่งผลกระทบการด าเนินงานของบริษทัในปี 2561 ท่ีผา่นมาไดแ้ก่ 
1) รำคำวตัถุดบิปลำทูน่ำมเีสถียรภำพมำกขึน้  
ราคาวตัถุดิบปลาทูน่าในปี 2561 เฉล่ียอยูท่ี่ 1,400-1,700 เหรียญสหรัฐต่อตนั ส่งผลใหอ้ตัราก าไรขั้นตน้ของกลุ่มธุรกิจอาหารทะเลแปรรูป
ฟ้ืนตวัดีข้ึนในช่วงคร่ึงหลงัของปี โดยมีอตัราก าไรขั้นตน้อยูท่ี่ร้อยละ 16.9 ในปี 2561 
2) ธุรกจิลอ็บสเตอร์ฟ้ืนตวั  
อตัราก าไรของธุรกิจล็อบสเตอร์ในปี 2561 ฟ้ืนตวัเป็นคร้ังแรกนับตั้งแต่ปี 2559 เน่ืองจากการผลิตท่ีปรับตวัดีข้ึน มีการปรับราคาให้
สอดคลอ้งกบัราคาวตัถุดิบมากข้ึน และยอดขายล็อบสเตอร์ท่ียงัมีชีวิตไปยงัประเทศจีนท่ีสูงข้ึน ท าให้อตัราการท าก าไรของธุรกิจล็อบ
สเตอร์ฟ้ืนตวัดีข้ึน ก าไรขั้นตน้เท่ากบั 250 ลา้นบาท โดยอตัราก าไรขั้นตน้ปรับข้ึนมาอยูท่ี่ร้อยละ 5.3 เม่ือเทียบกบัร้อยละ 1.1 ในปี 2560 
3) รำยกำรค่ำใช้จ่ำยพเิศษทำงกฎหมำย  
ในไตรมาส 2 บริษทั ชิคเก้นออฟเดอะซี ได้บรรลุถึงขอ้ตกลงช าระค่าชดเชยกับร้านคา้ปลีก Walmart ภายใตค้ดีต่อต้านการผูกขาด 
(Antitrust) และคดีอ่ืนๆ โดยบริษทั ชิคเกน้ออฟเดอะซี ไดต้ั้งส ารองค่าใชจ่้ายพเิศษทางกฎหมาย คิดเป็นมูลค่า 44 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ซ่ึง
เป็นมูลค่าท่ีสะทอ้นความเส่ียงต่างๆ ท่ีจะเกิดข้ึนกบัคดีน้ี 
4) กำรปิดธุรกจิแซลมอนแช่เยน็ทีข่ำดทุนในประเทศสกอตแลนด์  
หลงัจากท่ีบริษทัยโูรเป้ียน เด ลา เมอ (Européenne de la Mer) ซ่ึงเป็นบริษทัลูกของไทยยเูน่ียนไดแ้สดงเจตนารมณ์ท่ีจะยกเลิกส่วนงาน
แซลมอนแช่เยน็ในประเทศสกอตแลนด ์ภายใตก้ารด าเนินงานของบริษทั The Edinburgh Salmon Company Ltd (ESCo) โดยปิดตวัลง ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และมีการบนัทึกค่าใชจ่้ายเป็นมูลค่า 489 ลา้นบาท 
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5) กำรลงทุนเชิงกลยุทธ์ใน เรด ลอ็บสเตอร์ ช่วยผลกัดนักำรเตบิโตของก ำไรสุทธิ  
ในปี 2559 บริษทัไดเ้ขา้ลงทุนเชิงกลยทุธ์ใน เรด ล็อบสเตอร์ ซ่ึงเป็นบริษทัผูด้  าเนินกิจการภตัตาคารอาหารทะเลท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก คิด
เป็นมูลค่าการลงทุนทั้งส้ิน 575 ลา้นเหรียญสหรัฐ โดยในปี 2561 เงินลงทุนดงักล่าวไดส้ร้างก าไรใหก้บับริษทัเป็นมูลคา่กวา่ 456 ลา้นบาท 
และแมว้า่ผลการด าเนินงานของ เรด ลอ็บสเตอร์ มีการฟ้ืนตวัอยา่งต่อเน่ือง แต่ยงัคงอยูใ่นระดบัต ่ากวา่ท่ีบริษทัตั้งเป้าไวแ้ละยงัคงขาดทุนอยู ่
6) ควำมผนัผวนของค่ำเงนิ  
ยอดขายของบริษัทกว่าร้อยละ 90 อยู่ในรูปสกุลเงินตราต่างประเทศ โดยหลักๆ เป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐ เงินยูโร และเงินปอนด ์
ตามล าดบั แมว้า่ในระหวา่งปี ค่าเงินบาทไดแ้ข็งค่าข้ึนเม่ือเทียบกบัเงินเหรียญสหรัฐ แต่บริษทัมียอดขายลดลงเพียงเล็กน้อยจากปีก่อน 
ส าหรับยอดขายท่ีไม่นบัผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนจะมีการเติบโตร้อยละ 3.5 เม่ือเทียบกบัปีก่อน และดว้ยการบริหารความเส่ียงของ
อตัราแลกเปล่ียนอยา่งเขม้งวด จึงมีก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนไดม้ากถึง 972 ลา้นบาท  
7) กำรควบคุมค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนอย่ำงมปีระสิทธิภำพ  

บริษทัให้ความส าคญักบัการควบคุมค่าใชจ่้าย การปรับปรุงประสิทธิภาพในการท างาน และการริเร่ิมกิจกรรมควบคุมการใชจ่้ายใหม่ๆ 
ดงันั้นค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารจึงลดลงถึงร้อยละ 1.2 เม่ือเทียบกบัปีก่อน ส่งผลให้อตัราส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อ
ยอดขายทรงตวัอยูท่ี่ระดบัร้อยละ 10.7 เม่ือเทียบกบัปีก่อน  
8) ระดบัหนีต่้อทุน 
แมว้่าก าไรจะลดลงเม่ือเทียบกับปีก่อน บริษทัยงัมีกระแสเงินสดเท่ากบั 8,401 ลา้นบาท ซ่ึงมากกว่าในปี 2560 ถึงเกือบสามเท่า โดย
กระแสเงินสดท่ีเพ่ิมมากข้ึนมาจากธุรกิจหลกัท่ีมีผลการด าเนินงานฟ้ืนตวั การจดัการเงินทุนหมุนเวียนอยา่งมีประสิทธิภาพ และราคา
วตัถดิุบท่ีปรับตวัลดลง ท าใหบ้ริษทัสามารถช าระหน้ีไดก้วา่ 3,506 ลา้นบาท ดงันั้น ณ ส้ินปี 2561 อตัราส่วนหน้ีสินสุทธิต่อส่วนของผูถื้อ
หุน้จึงลดลงมาอยูท่ี่ 1.35 เท่า เม่ือเทียบกบั ณ ส้ินปี 2560 ท่ี 1.38 เท่า ซ่ึงยงัคงต ่ากวา่ขอ้จ ากดัตามเง่ือนไขการกูย้มืท่ี 2.0 เท่า  

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามดังนี ้; 
คุณมำนิตย์ เลศิสำครศิริ สอบถามดงัน้ี 
1) จากรายงานของผูส้อบบญัชีบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จ ากดั ในรายงานประจ าปีหนา้ 173 หัวขอ้ การประมาณการ
หน้ีสินจากคดีฟ้องร้อง ซ่ึงเก่ียวกบัคดีความเร่ืองการต่อตา้นการผูกขาด (Antitrust) ในประเทศสหรัฐอเมริกาของบริษทั ชิคเกน้ออฟเดอะ
ซี ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของ TU กล่าวอยู ่2 ตวัเลข คือ 21.82 ลา้นเหรียญสหรัฐ และ 42.6 ลา้นเหรียญสหรัฐ และจากความเห็นของผูส้อบ
บญัชีท่ีเขียนไวว้่า “ขา้พเจา้ให้ความส าคญักบัประเด็นดงักล่าวเน่ืองจากความไม่แน่นอนของการประมาณการท่ีมีสาระส าคญัเก่ียวกบั
หน้ีสินจากคดีฟ้องร้อง การประมาณการดงักล่าวจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหารอย่างมาก และข้ึนอยูก่บัความเป็นไปไดท่ี้น่าจะ
เกิดข้ึนของเหตุการณ์ในอนาคต ซ่ึงผลท่ีเกิดข้ึนจริง อาจมีความแตกต่างจากประมาณการอย่างมีสาระส าคญั จากวิธีการตรวจสอบท่ี
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติั ขา้พเจา้พิจารณาวา่ขอ้สมมติฐานต่างๆ ท่ีส าคญัของผูบ้ริหารท่ีใชใ้นการประเมินการดอ้ยค่ามีความสมเหตุสมผลและได้
เปิดเผยขอ้มูลไวอ้ยา่งเพียงพอ” ดูเหมือนวา่ผูส้อบบญัชีก็ยงัไม่แน่ใจวา่ผูบ้ริหารไดป้ระมาณการไวอ้ยา่งเพียงพอแลว้ใช่หรือไม่  
2) คดีดงักล่าวน้ีส้ินสุดแลว้หรือไม่ อยา่งไร 
3) ทางบริษทัมีมาตรการท่ีจะป้องกนัเหตุการณ์เช่นน้ีในอนาคตหรือไม่ อยา่งไร 
คุณยอร์ก ไอร์ล ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรด้ำนกำรเงินกลุ่มบริษัท ช้ีแจงว่า คดีความจะยงัคงมีอยูใ่นสหรัฐอเมริกาภายใตก้ระบวนการ

ด าเนินคดีพร้อมโจทยอี์กหลายคน บริษทัไดจ่้ายคร่ึงหน่ึงของทั้งหมด ส่วนอีกคร่ึงหน่ึงคงคา้งจ่ายในอีก 2-3 ไตรมาสถดัไป และคดีน้ียงัไม่

จบ คงใชเ้วลาอยา่งนอ้ย 6-9 เดือนท่ีจะปิดคดีน้ี 
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THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED 
บริษทั ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

คุณธีรพงศ์ จนัศิริ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ช้ีแจงวา่  
1) ตวัเลข 25 ลา้นเหรียญสหรัฐคือจ านวนท่ีมีการช าระแลว้ในระหวา่งปี 2561 ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของทั้งหมดท่ีบริษทัไดต้ั้งส ารองไวแ้ลว้  
2) คดีความยงัไม่จบส้ิน เน่ืองจากเร่ืองคดีความเป็นเร่ืองตอ้งท่ีใชเ้วลาและการเจรจาต่อรอง แต่ก็คาดวา่มีความเป็นไปไดท่ี้จะจบไดใ้นปีน้ี  
3) เร่ืองคดีความดงักล่าวถือเป็นบทเรียนท่ีส าคญัของบริษทัอยา่งมาก ดงันั้นบริษทัจึงไดป้ระกาศนโยบายการปฏิบติังานตามกฎระเบียบท่ี
ถูกตอ้ง รวมถึงการจดัอบรมพนักงานของกลุ่มบริษทัทัว่โลกให้เห็นถึงความส าคญั และจดัตั้งคณะกรรมการเพื่อควบคุมดูแลเร่ืองการ
ปฏิบติัตามกฎระเบียบท่ีส าคญั (Compliance Committee) เพ่ือช่วยใหก้ารท างานของบริษทัมีความรัดกมุมากยิง่ข้ึน 

คุณอนุ ว่องสำรกจิ สอบถามวา่ จากท่ีก าไรสุทธิในปีน้ีลดลงค่อนขา้งมาก จึงอยากทราบวา่สาเหตุท่ีท าใหก้ าไรสุทธิลดลง นอกจากกรณีคดี
ความท่ีเกิดข้ึนแลว้ ในเร่ืองอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ราคาวตัถุดิบ การดอ้ยค่าในเงินลงทุนในธุรกิจฟาร์ม การปิดธุรกิจแซลมอนในสกอตแลนด์ ทาง
บริษทัสามารถวางใจกบัเร่ืองท่ีเกิดข้ึนมาในปี 2561 ไดแ้ลว้หรือไม่อยา่งไร 
คุณธีรพงศ์ จนัศิริ ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำร ช้ีแจงวา่ ราคาวตัถุดิบท่ีผนัผวนเป็นเร่ืองธรรมชาติของธุรกิจท่ีบริษทัไม่สามารถควบคุมได ้
แต่ดว้ยประสบการณ์ 40 ปีท่ีผา่นมา ก็เช่ือวา่บริษทัสามารถจดัการได ้ส าหรับปีท่ีผ่านมาในไตรมาสท่ี 1/2561 เป็นไตรมาสท่ีบริษทัมีก าไร
นอ้ยมากเป็นคร้ังแรก สาเหตุหลกัคือราคาวตัถุดิบปลาทูน่ามีความผนัผวนอยา่งมาก นัน่คือ มีราคาข้ึนสูงและลดลงต ่าท่ีสุดอยา่งรวดเร็ว
ภายในหน่ึงไตรมาส นอกจากน้ีค่าเงินบาทก็มีการแขง็ค่าข้ึนถึงร้อยละ 10 ภายในหน่ึงไตรมาสดว้ยเช่นเดียวกนั ส่วนไตรมาสท่ี 2 ไตรมาส
ท่ี 3 และ ไตรมาสท่ี 4 บริษทัก็สามารถกลบัมาท าก าไรไดม้ากกว่าหน่ึงพนัลา้นบาทในทุกไตรมาส ผลการด าเนินงานในภาพรวมทั้งปี 
2561 ถา้ไม่นบัรวมรายการพิเศษท่ีกล่าวไปแลว้นั้น บริษทัยงัสามารถท าก าไรไดถึ้งเกือบ 5,200 ลา้นบาท ซ่ึงผูบ้ริหารก็ไม่ไดพ้อใจมากนกั 
แต่ถา้เทียบกบัสถานการณ์ท่ีบริษทัตอ้งเผชิญ ก็ตอ้งถือวา่เป็นปีท่ีบริษทัสามารถจดัการไดดี้พอสมควร 

คุณอนุ ว่องสำรกจิ สอบถามวา่ จากการท่ีเงินบาทแขง็ข้ึนจนมาถึง ณ ปัจจุบนั จะมีผลกระทบกบับริษทัมากนอ้ยแค่ไหน 
คุณธีรพงศ์ จนัศิริ ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำร ช้ีแจงวา่ เป็นท่ีทราบกนัดีอยูแ่ลว้วา่ค่าเงินท่ีแขง็ข้ึนไม่ไดเ้ป็นเร่ืองท่ีดีกบัธุรกิจการส่งออก แต่
ดว้ยบริษทัสามารถบริหารจดัการทางการเงินท่ีรัดกมุ ท าใหบ้ริษทัมีก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนไดอ้ยา่งสม ่าเสมอ แต่อยา่งไรก็ตาม ค่าเงินท่ี
แข็งข้ึนในเวลาอนัรวดเร็วก็มีผลให้การจดัการมีความล าบากมากกวา่ปกติ ดงันั้นในวนัน้ี บริษทัจึงเนน้และให้ความส าคญัในธุรกิจ ใน
ผลิตภณัฑ ์และในตลาดท่ีท าก าไรสูง ซ่ึงจะช่วยใหธุ้รกิจมีความเขม้แขง็อยา่งต่อเน่ืองต่อไป 

คุณอนุ ว่องสำรกิจ สอบถามวา่ การลงทุนในธุรกิจ เรด ล็อบสเตอร์ ท่ีมีผลตอบแทนกลบัมาบา้งแลว้นั้น ในปีน้ีจะถือว่าธุรกิจ เรด ล็อบ
สเตอร์ เป็นความหวงัในการท าก าไรใหบ้ริษทัไดห้รือไม่ และส าหรับการลงทุนในอะแวนติ มีผลตอบแทนเป็นอยา่งไรบา้ง 
คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร ช้ีแจงว่า บริษัทจะยงัสามารถรับรู้การท าก าไรได้อย่างต่อเน่ืองจากทั้ งสองบริษัท 
โดยเฉพาะอะแวนติในประเทศอินเดีย เป็นผูผ้ลิตและจ าหน่ายอาหารกุง้อนัดบั 1 ในประเทศอินเดีย และยงัขยายธุรกิจมาท ากุง้แช่แขง็ ซ่ึง
เป็น 1 ใน 5 อนัดบัของผูส่้งออกในประเทศอินเดีย และขอใหข้อ้มูลเพ่ิมเติมกบัผูถื้อหุ้นวา่ ประเทศไทยจากท่ีเคยเป็นผูส่้งออกกุง้อนัดบั 1 
ของโลก ปัจจุบนักลายมาเป็นอนัดบัท่ี 4 ของโลก สาเหตุท่ีมีอนัดบัลดลงเพราะผลผลิตกุง้ของประเทศไทยลดลงมากกวา่คร่ึงหน่ึงคือจาก 
6 แสนตนัต่อปี เหลือไม่ถึง 3 แสนตนัต่อปี ในขณะท่ีการส่งออกกุง้ของประเทศอินเดียจากอนัดบัท่ี 4 มาเป็นอนัดบัท่ี 1 ของโลก ดงันั้น
ตอ้งถือวา่บริษทัไดล้งทุนในส่ิงท่ีถูกตอ้งและคาดวา่จะขยายธุรกิจในประเทศอินเดียไดม้ากข้ึนต่อไป 

คุณอนุ ว่องสำรกจิ สอบถามวา่ ตลาดจีนเป็นอยา่งไรบา้ง 
คุณธีรพงศ์ จนัศิริ ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำร ช้ีแจงวา่ ตลาดจีนเป็นตลาดท่ีมีการเติบโตค่อนขา้งสูง ซ่ึงบริษทัตอ้งเนน้เร่ืองของการท าก าไร
(margin)ใหม้ากข้ึนกวา่การเนน้ท ายอดขาย 

คุณอนุ ว่องสำรกิจ สอบถามวา่ การเปล่ียนแปลงนโยบายบญัชีและการจดัประเภทรายการใหม่ท่ีมีผลให้ก าไรสุทธิลดลงในปี 2560 เป็น
การปฏิบติัตามมาตรฐานบญัชี TFRS15 ใช่หรือไม่  
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บริษทั ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

คุณวริิยำ เมฆอรุณวิทยำ ผู้จัดกำรฝ่ำยบัญชีและควบคุมผลกำรด ำเนินงำนกลุ่ม ช้ีแจงวา่ เป็นการเปล่ียนแปลงนโยบายบญัชีให้สอดคลอ้ง
กนัทั้งกลุ่มบริษทั ส าหรับผลต่าง 31.56 ลา้นบาท เกิดจากการรับรู้ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือของกลุ่มบริษทัทั้งในและต่างประเทศ ซ่ึงท า
ให้ก าไรสะสมลดลง และส าหรับมาตรฐานบญัชี TFRS15 เป็นเร่ืองท่ีบริษทัก าลงัจะพิจารณาในปีน้ี ซ่ึงยงัไม่สามารถบอกผลกระทบได้
ในตอนน้ี 

วาระน้ีไม่ตอ้งลงมติ เน่ืองจากรายงานดงักล่าวไดจ้ดัท าเรียบร้อยแลว้ และน าเสนอใหผู้ถื้อหุน้รับทราบเท่านั้น 

วำระที ่3 พจิำรณำและอนุมตังิบกำรเงนิส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2561 และรำยงำนของผู้สอบบัญชี 
ประธานฯ ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาและอนุมติังบการเงินส าหรับปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และรายงานของผูส้อบ

บญัชี ตามท่ีปรากฏในรายงานประจ าปี 2561 ซ่ึงผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบแลว้  

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซักถามดังนี ้;  
คุณอนุ ว่องสำรกจิ สอบถามวา่ อยากทราบวา่บริษทัมีเงินกูย้มืและเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นใหก้บักิจการท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งไรบา้ง และเงินลงทุน
ระยะยาวอ่ืนลดลงค่อนขา้งมากจากหน่ึงพนัลา้นบาทเหลือเพียง 42 ลา้นบาท 
คุณยงยุทธ เสฏฐวิวรรธน์ ผู้จัดกำรทั่วไป กลุ่มกำรเงนิและภำษีองค์กร ช้ีแจงวา่ เป็นรายการให้กูย้ืมกบักลุ่มธุรกิจเพาะพนัธ์ุและพฒันาพ่อ
แม่พนัธ์ุกุง้ (Hatchery) ส่วนท่ีกูย้ืมก็มีจ านวนเงินลดลงจากปีก่อน และส าหรับเงินลงทุนระยะยาวอ่ืนท่ีลดลงเป็นผลมาจากการขายหุ้นท่ี
บริษทัลงทุนไวอ้อกไป 

คุณอนุ ว่องสำรกจิ สอบถามวา่ ในรายงานประจ าปี หนา้ 177 ภาษีเงินไดค้า้งจ่ายสูงข้ึนมากจากปีก่อนท่ีเท่ากบั 16 ลา้นบาทมาเป็น 439 
ลา้นบาทเพราะเหตุใด 
คุณลูโดวิก กำร์นิเยร์ ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบัญชีและควบคุมผลกำรด ำเนินงำนกลุ่มบริษัท ช้ีแจงว่าในเร่ืองน้ีเก่ียวขอ้งกบัอตัราภาษีท่ีมีการ

เปล่ียนแปลงค่อนขา้งมาก มีหลายปัจจัยในสถานการณ์ท่ีไม่มีขอ้จ ากัด รวมถึงมีการเปล่ียนแปลงมากมายในอตัราภาษีของประเทศ

สหรัฐอเมริกา ฝร่ังเศส และประเทศอ่ืนๆ 

คุณอนุ ว่องสำรกจิ สอบถามวา่ ในรายงานประจ าปี หนา้ 183 ก าไรก่อนภาษีจากการด าเนินงานท่ียกเลิก 824 ลา้นบาท มาจากการปิดธุรกิจ
แซลมอนในสกอตแลนดท์ั้งหมดใช่หรือไม่  
คุณวริิยำ เมฆอรุณวทิยำ ผู้จดักำรฝ่ำยบัญชีและควบคุมผลกำรด ำเนินงำน ช้ีแจงวา่ เป็นค่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการปิดธุรกิจแซลมอนทั้งหมด
และคงไม่มีคา่ใชจ่้ายอ่ืนอีกแลว้ 
คุณยอร์ก ไอร์เล ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรด้ำนกำรเงินกลุ่มบริษัท ช้ีแจงวา่ เราไดปิ้ดโรงงานแซลมอนในสกอตแลนด์แลว้ การผลิตได้

หยดุลงและไดจ่้ายค่าชดเชยส าหรับพนกังานท่ีออกไป ดงันั้นกรณีน้ีจบลงแลว้ 

คุณอนุ ว่องสำรกจิ สอบถามวา่ ในรายงานประจ าปี หนา้ 183 เงินลงทุนในบริษทัร่วมจ านวน 687 ลา้นบาท คือเงินลงทุนในบริษทั เรด ล็
อบสเตอร์ ใช่หรือไม่ 
คุณวริิยำ เมฆอรุณวทิยำ ผู้จดักำรฝ่ำยบัญชีและควบคุมผลกำรด ำเนินงำนกลุ่ม ช้ีแจงวา่ ส าหรับเงินลงทุนในบริษทั เรด ลอ็บสเตอร์ ถกู
บนัทึกไปตั้งแตปี่ 2559 แลว้ ส่วนรายการน้ีคือการลงทุนร้อยละ 25.1 ในบริษทั ธรรมชาติ ซีฟู้ด รีเทล จ ากดั และการลงทุนร้อยละ 45 ใน
บริษทั ทียเูอม็ดี ลกัเซมเบิร์ก เอสเออาร์แอล ในประเทศลกัเซมเบิร์ก  
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ทะเบียนเลขท่ี 0107537000891 

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

คุณมำนิตย์ เลศิสำครศิริ สอบถามดงัน้ี  
1) ในรายงานประจ าปี หน้า 280 เก่ียวกบัเร่ืองการพิจารณาปรับปรุงพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานให้นายจา้งตอ้งจ่ายค่าชดเชยให้
ลูกจา้งท่ีถูกเลิกจา้งเพ่ิมเติม หากลูกจา้งท างานติดต่อกนัครบ 20 ปีข้ีนไป โดยลูกจา้งมีสิทธิไดรั้บค่าชดเชยไม่นอ้ยกวา่ค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 
400 วนั ทางบริษทัไดเ้ตรียมประมาณการหน้ีสินดงักล่าวแลว้หรือไม่อยา่งไร  
2) จากนโยบายการเมืองท่ีแต่ละพรรคมีการกล่าวถึงการจ่ายค่าแรงขั้นต ่าท่ี 400 บาทต่อวนั จะกระทบต่อผลการด าเนินงานอย่างไร 
เน่ืองจากบริษทัตอ้งใชพ้นกังานจ านวนมากในอุตสาหกรรมการผลิต และจะมีมาตรการจดัการเร่ืองน้ีอยา่งไร 
3) ในรายงานประจ าปี หนา้ 179 ค่าใชจ่้ายอ่ืน 167 ลา้นบาทคือรายการอะไร  
คุณธีรพงศ์ จนัศิริ ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำร ช้ีแจงวา่ 
1) บริษทัไดป้ระเมินแลว้วา่ หากมีการปรับปรุงพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานและมีผลบงัคบัใชเ้ม่ือใด บริษทัจะมีค่าใชจ่้ายเกิดข้ึนกวา่ 
200 ลา้นบาท 
2) บริษทัไดป้ระเมินสถานการณ์แลว้วา่ยิง่ค่าแรงสูงข้ึน ก็จะเป็นตวักระตุน้ใหผู้ป้ระกอบการพจิารณาการลงทุนในเคร่ืองจกัรเพือ่ทดแทน
แรงงานมากข้ึน ซ่ึงทางบริษทัก็ไดเ้ร่ิมปรับเปล่ียนการใช้เคร่ืองจกัรทดแทนแรงงานมา 2-3 ปีแลว้ และยงัคงพิจารณาเร่ืองตน้ทุนและ
ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนอยา่งใกลชิ้ดต่อไป 
3) ค่าใชจ่้ายอ่ืน คือ ขาดทุนจากการเขา้ท าสญัญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ เน่ืองจากมีการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียน 

คุณวภิำ สุวณิชย์ สอบถามวา่ ในรายงานประจ าปี หนา้ 174 หัวขอ้ ขอ้มูลอ่ืน ผูส้อบบญัชีไม่ให้ความรับรองและไม่ไดใ้ห้ความเช่ือมัน่ต่อ
ขอ้มูลอ่ืนในรายงานของผูส้อบบญัชี จึงอยากทราบวา่ ขอ้มลูอ่ืนคืออะไร 
และในยอ่หน้าถดัมา ผูส้อบบัญชีแจง้ว่า หากมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั ทางผูส้อบบญัชีจะส่ือสารเร่ือง
ดงักล่าวกบัคณะกรรมการตรวจสอบ จึงอยากทราบวา่ ในฐานะของผูถื้อหุ้นจะทราบไดอ้ยา่งไรหากมีการส่ือสารกนัหลงัจากส่ิงท่ีอยูใ่น
รายงานของผูส้อบบญัชี ณ ตอนน้ี และท าใหเ้ขา้ใจวา่ผูส้อบบญัชีรับรองเพียงงบการเงินเท่านั้นใช่หรือไม่ 
คุณพงทว ีรัตนะโกเศศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตจำกบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮำส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จ ำกดั ช้ีแจงวา่ วนัท่ีท่ีระบุในงบการเงินคือ
วนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2562 ซ่ึง ณ วนันั้น รายงานประจ ายงัไม่ไดจ้ดัท า ท าใหท้างผูส้อบบญัชีไม่ไดเ้ห็นขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีอยูใ่นรายงานประจ าปี 
จึงไม่สามารถรับรองได ้เป็นเหตุผลให้มีขอ้ความตามท่ีระบุไวด้ังกล่าว แต่อยา่งไรก็ตามหลงัจากวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ เม่ือมีการจดัท าร่าง
ของรายงานประจ าปีแลว้ ทางบริษทัไดจ้ดัส่งขอ้มูลมาใหผู้ส้อบบญัชีสอบทานแลว้ พบวา่ไม่มีขอ้มูลใดท่ีมีความขดัแยง้หรือไม่สอดคลอ้ง
กนั จึงขอแจง้ใหผู้ถื้อหุน้สบายใจได ้ 

คุณวิภำ สุวณิชย์ ให้ความเห็นวา่รู้สึกไม่สบายใจเท่าใดนกั เน่ืองจากผูส้อบบญัชีใชค้  าวา่ “ถา้” จึงท าให้ดูน่าตกใจ ในขณะท่ีผูส้อบบญัชี
ส าหรับบริษทัจดทะเบียนอ่ืนท่ีอยูใ่นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยใชค้  าวา่ “หากในการปฏิบติังาน ขา้พเจา้สรุปไดว้า่ขอ้มูลอ่ืนแสดง
ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัแลว้ ขา้พเจา้ตอ้งรายงานขอ้เท็จจริงนั้น ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่พบวา่มีเร่ืองดงักล่าวท่ีตอ้งรายงาน” 
คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร ขอบคุณผูถื้อหุ้นท่ีช่วยตรวจสอบรายงานและเสนอแนะรายงานของบริษทัจดทะเบียนอ่ืน
เพื่อเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบให้บริษทัไดไ้ปศึกษาต่อไป และขอให้ผูถื้อหุ้นสบายใจว่า ขอ้มูลต่างๆ ท่ีปรากฎในรายงานประจ าปีมีความ
ถูกตอ้งและสามารถเปิดเผยได ้

คุณสุพจน์ เอื้อชัยเลศิกลุ ขอใหผู้ส้อบบญัชีช่วยรับรองในวนัน้ีไดห้รือไม่วา่ ขอ้มูลอ่ืนๆ หลงัจาก 20 กุมภาพนัธ์ 2562 เป็นขอ้มูลท่ีมีความ
น่าเช่ือถือและไม่ไดมี้ผลกระทบใดๆ ต่องบการเงินท่ีไดรั้บรองไปแลว้ 
คุณพงทว ีรัตนะโกเศศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตจำกบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮำส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จ ำกดั กล่าววา่ สามารถใหค้วามเช่ือมัน่วา่ 
ขอ้มลูอ่ืนนั้นไม่ไดมี้ขอ้ขดัแยง้ใดๆ ต่องบการเงินท่ีออกไปแลว้ก่อนหนา้น้ี 



 
 

                  
 
979/12  ชั้นเอ็ม อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. 0-2298-0024 โทรสาร 0-2298-0553 
979/12 M Floor, S.M.Tower, Phaholyothin Road, Phayathai Sub-District, Phayathai District, Bangkok 10400 Tel. 0-2298-0024 Fax. 0-2298-0553 
 

 

20 | หนา้ 

 

ทะเบียนเลขท่ี 0107537000891 

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

คุณปรำโมทย์ ลบิรัตนสกลุ สอบถามวา่ การดอ้ยค่าในเงินลงทุนในธุรกิจฟาร์มและเพาะเล้ียง 87 ลา้นบาท คือฟาร์มท่ีไหน 
คุณฤทธิรงค์ บุญมโีชต ิประธำนกรรมกำรบริหำรกลุ่มธุรกจิอำหำรแช่แข็งและธุรกจิทีเ่กีย่วข้อง ช้ีแจงวา่ การลงทุนดงักล่าวคือการร่วมทุน 
Joint venture กบับริษทัญ่ีปุ่น เพ่ือท าฟาร์มกุง้และพฒันาสายพนัธ์ุพ่อแม่กุง้ในประเทศไทยท่ีจงัหวดัพงังา ตรัง และสตูล สาเหตุท่ีตอ้ง
บนัทึกการดอ้ยค่าเน่ืองจากผลประกอบการไม่ดี ท าให้ตอ้งบนัทึกการดอ้ยค่าตามมาตรฐานบญัชี แต่บริษทัยงัคงด าเนินธุรกิจต่อไป และ
คาดวา่จะมีผลประกอบการท่ีดีข้ึนในปีน้ี 

คุณปรำโมทย์ ลบิรัตนสกลุ สอบถามวา่ กุง้มีชีวติท่ีส่งไปขายในประเทศจีน เป็นกุง้ประเภทไหน  
คุณฤทธิรงค์ บุญมโีชต ิประธำนกรรมกำรบริหำรกลุ่มธุรกจิอำหำรแช่แข็งและธุรกจิทีเ่กีย่วข้อง ช้ีแจงวา่ “กุง้มีชีวติ” แบ่งเป็น 2 แบบ คือ 
กุง้ลอ๊บสเตอร์จากแคนาดาส่งไปยงัประเทศจีน และกุง้เป็นจากฟาร์มในประเทศไทยน ามาผลิตเป็นกุง้ตม้เพ่ือส่งออก 

จากนั้น ประธานฯ ขอใหท่ี้ประชุมลงมติอนุมติังบการเงินดงักล่าว 
ท่ีประชุมผูถื้อหุน้มีมติอนุมติังบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากดงัน้ี 
เห็นดว้ย 3,186,991,771 เสียง ร้อยละ  99.9503 

ไม่เห็นดว้ย 130 เสียง ร้อยละ    0.0000 

งดออกเสียง 1,584,228 เสียง ร้อยละ    0.0497 

บตัรเสีย ไม่มี           --- 

รวม 3,188,576,129 เสียง ร้อยละ 100.0000 

วำระที ่4 พจิำรณำและอนุมตักิำรจดัสรรก ำไรสุทธิส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2561 
ประธานฯ ไดเ้สนอต่อท่ีประชุมวา่ งบการเงินส าหรับปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ท่ีไดรั้บการตรวจสอบแลว้ของ

บริษทั ปรากฏวา่บริษทัและบริษทัยอ่ยมีก าไรสุทธิประจ าปีเท่ากบั 3,256,211,056.67 บาท จึงขอจดัสรรเป็นเงินปันผลเป็นจ านวนเงิน 
1,908,726,198.40 บาท คิดเป็นร้อยละ 58.62 ของก าไรสุทธิจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 แต่เน่ืองจากมติท่ีประชุมคณะกรรมการ
คร้ังท่ี 3/2561 เม่ือวนัท่ี 6 สิงหาคม 2561 ไดอ้นุมติัการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลเป็นจ านวนเงิน 1,192,953,874.00 บาท หรือในอตัรา 
0.25 บาทต่อหุน้ โดยจ่ายไปแลว้เม่ือวนัท่ี 3 กนัยายน 2561 ดงันั้นการจ่ายเงินปันผลในคร้ังน้ี จะคงเหลือเท่ากบั 715,772,324.40 บาท หรือ
ในอตัรา 0.15 บาทต่อหุน้ ส าหรับทุนจดทะเบียนและช าระแลว้ จ านวน 4,771,815,496 หุน้ 

โดยมีขอ้มลูเปรียบเทียบกบัอตัราการจ่ายเงินปันผลในปีท่ีผา่นมา ดงัน้ี 
รำยละเอยีดกำรจ่ำยเงนิปันผล ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

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

2. จ านวนหุน้ ณ 31 ธนัวาคม      

    มูลค่าท่ีตราไว ้0.25 บาท 4,771,815,496 4,771,815,496 4,771,815,496 4,771,815,496 

3. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุน้ (บาท:หุน้) 0.63 0.63 0.66 0.40 

    3.1 เงินปันผลระหวา่งกาล (บาท:หุน้)  0.32 0.32 0.32 0.25 

    3.2 เงินปันผลประจ าปี (บาท:หุน้)  0.31 0.31 0.34 0.15 

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

5. สดัส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) 56.70 57.21 52.58 58.62 
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การจ่ายเงินปันผลดงักล่าว เป็นไปตามนโยบายของบริษทัท่ีจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 50 ของ
ก าไรสุทธิในแต่ละปี และตั้งแต่ปี 2545 เป็นตน้มา บริษทัมีนโยบายจะแบ่งจ่ายเงินปันผล 2 คร้ังต่อปี ดงันั้นอตัราการจ่ายเงินปันผลจากผล
การด าเนินงานในปี 2561 ซ่ึงเท่ากบั 58.62% จึงถือวา่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลตามปกติของบริษทั 

ทั้งน้ี ขอใหน้ายทะเบียนคือ บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เป็นผูด้  าเนินการ โดยก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้น
ท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินปันผลในวนัท่ี 7 มีนาคม 2562 ซ่ึงเงินปันผลจ านวน 0.15 บาทต่อหุ้น มาจากก าไรส่วนท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน จึง
ไม่ตอ้งเสียภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย ดงันั้นผูถื้อหุน้ไม่สามารถขอเครดิตภาษีได ้ก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัองัคารท่ี 23 เมษายน 2562 

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามดังนี ้;  
คุณสุพจน์ เอ้ือชยัเลิศกลุ สอบถามวา่ บริษทัมีก าไรสะสมคงเหลือเท่าไรหลงัจากจ่ายเงินปันผลในคร้ังน้ีแลว้  
คุณยงยทุธ เสฏฐววิรรธน์ ผูจ้ดัการทัว่ไป กลุ่มการเงินและภาษีองคก์ร ช้ีแจงวา่ ในรายงานประจ าปี หนา้ 178 บริษทัมีก าไรสะสมท่ียงั
ไม่ไดจ้ดัสรรเท่ากบั 29,547 ลา้นบาท โดยมีเงินปันผลจ่ายในคร้ังน้ีเท่ากบั 715 ลา้นบาท 

จากนั้นประธานฯ ขอใหท่ี้ประชุมลงมติอนุมติัการจดัสรรก าไรสุทธิส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 
ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นมีมติเป็นเอกฉนัท์ อนุมติัการจดัสรรก าไรสุทธิส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 เป็นเงินปันผล ดว้ย

คะแนนเสียงดงัน้ี 
เห็นดว้ย 3,188,581,019 เสียง ร้อยละ 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 10 เสียง ร้อยละ     0.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง ร้อยละ     0.0000 

บตัรเสีย ไม่มี            --- 

รวม 3,188,581,029 เสียง ร้อยละ 100.0000 

วำระที ่5 พจิำรณำเลือกตั้งกรรมกำร 
ประธานฯ ไดข้อให ้ดร.ธรรมนูญ อานนัโทไทย ประธานอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผูช้ี้แจงในวาระน้ี  
ดร.ธรรมนูญ อานนัโทไทย ประธานอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่ เพื่อให้เป็นไปตาม

บทบญัญติัของพรบ.หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยฯ์ ประกอบกบัตามขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 17 รวมถึงเพื่อให้เป็นไปตามหลกัธรรมา  
ภิบาลท่ีดี ทางฝ่ายเลขานุการบริษทัไดจ้ดัให้มีการเปิดโอกาสให้สิทธิผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี โดยไดน้ าส่งเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดเผยแพร่ต่อผูถื้อหุน้ผา่นทางส่ืออิเลก็โทรนิกส์ของตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย และดาวโหลดไวท่ี้ Website ของบริษทัตั้งแต่วนัท่ี 10 กนัยายน 2561 และก าหนดให้ผูถื้อหุ้นเสนอรายช่ือกรรมการและ
วาระไดจ้นถึงวนัท่ี 25 มกราคม 2562 ซ่ึงเม่ือครบก าหนดเวลาแลว้ พบวา่ไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอรายช่ือกรรมการเขา้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ 
ดงันั้นมีกรรมการจ านวน 4 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 12 ท่านจะตอ้งออกตามวาระ โดยมีรายนามดงัตอ่ไปน้ี 

1. นายเชง  นิรุตตินานนท ์
2. นายศกัด์ิ  เก่ียวการคา้  กรรมการอิสระ 
3. นายชาน ชู ชง 
4. นายคิโยทากะ คิคูชิ  ไม่ไดม้าร่วมประชุมในวนัน้ี และเน่ืองจากนายคิโยทากะ คิคูชิ ตวัแทนกรรมการจากบริษทั มิตซูบิชิ 
คอร์ปอเรชัน่ ไดข้อลาออกจากต าแหน่ง จึงเสนอนายโนริโอะ ไซกสุะ เป็นกรรมการเขา้ใหม่แทนนายคิโยทากะ คิคูชิ 
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ส าหรับกรรมการทั้ง 4 ท่าน คณะอนุกรรมการสรรหาฯ ไดแ้จง้ประวติัของแต่ละท่านไวแ้ลว้ในหนงัสือเชิญประชุมท่ีจดัส่งไป
ให้ในหน้า 32 ถึงหน้า 35 และเพื่อความโปร่งใสในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ดร.ธรรมนูญ ไดข้อเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน ท่ีครบ
ก าหนดวาระและมาร่วมประชุมในวนัน้ีออกจากหอ้งประชุม  

คณะอนุกรรมการสรรหาไดพ้ิจารณาประวติัและประสบการณ์ของกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านและ
กรรมการเขา้ใหม่อีก 1 ท่านแลว้ เห็นว่ามีคุณสมบัติครบถว้นตามท่ีกฎหมายก าหนด มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจ 
สามารถท่ีจะช่วยบริหารกิจการใหมี้ประสิทธิภาพดว้ยความเรียบร้อย ดงันั้น หากให้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัต่ออีกวาระหน่ึง จะท า
ให้การด าเนินงานของบริษทัเป็นไปอยา่งต่อเน่ือง จึงเห็นสมควรให้เสนอช่ือบุคคลทั้ง 4 ท่าน ต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น เพื่อเลือกตั้ง
กรรมการท่ีออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง และเป็นกรรมการเขา้ใหม่อีก 1 ท่าน และเพ่ือให้เกิด
ความโปร่งใสในการพิจารณา ส าหรับกรรมการท่านท่ีเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั ก็จะไม่ออกเสียงในการเลือกตั้งตนเองเป็นกรรมการและ
ขณะน้ีไดอ้อกจากหอ้งประชุมไปดว้ยแลว้  

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซักถาม : ไม่มผีู้ ถือหุ้นซักถาม 
จากนั้นประธานฯ ขอใหท่ี้ประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการ โดยพิจารณาแยกเป็นแต่ละท่าน ดงัน้ี 

1. ขอให้ผูถื้อหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง นายเชง  นิรุตตินานนท์ กลบัเขา้มาเป็นกรรมการอีกวาระหน่ึง ซ่ึงจ านวนหุ้นท่ีใช้
ในการออกเสียงลงคะแนนให้ นายเชง  นิรุตตินานนท์ ด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหน่ึง เท่ากบั จ านวนหุ้นท่ีมาประชุมทั้งส้ินหัก
ออกดว้ยจ านวนหุน้ของนายเชง  นิรุตตินานนท ์จ านวน 265,592,316 หุน้ ซ่ึงคงเหลือเท่ากบั 2,922,999,314 หุน้  

โดยผูถื้อหุน้ออกเสียงลงมติให ้นายเชง  นิรุตตินานนท ์เป็นกรรมการอีกวาระหน่ึงดงัน้ี 
เห็นดว้ย 2,441,078,928 เสียง ร้อยละ  83.5128 

ไม่เห็นดว้ย 481,905,886 เสียง ร้อยละ  16.4867 

งดออกเสียง 14,500 เสียง ร้อยละ    0.0005 

บตัรเสีย ไม่มี            --- 

รวม 2,922,999,314 เสียง ร้อยละ 100.0000 

2. ขอใหผู้ถื้อหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง นายศกัด์ิ  เก่ียวการคา้  กลบัเขา้มาเป็นกรรมการอิสระอีกวาระหน่ึง ซ่ึงจ านวนหุน้ท่ี
ใชใ้นการออกเสียงลงคะแนนให้ นายศกัด์ิ  เก่ียวการคา้ ด ารงต าแหน่งกรรมการตอ่อีกวาระหน่ึงเท่ากบั จ านวนหุน้ท่ีมาประชุมทั้งส้ินหัก
ออกดว้ยจ านวนหุน้ของนายศกัด์ิ  เก่ียวการคา้  จ านวน 50,000 หุน้ ซ่ึงคงเหลือเท่ากบั 3,188,541,638 หุน้  

โดยผูถื้อหุน้ออกเสียงลงมติให้ นายศกัด์ิ  เก่ียวการคา้ เป็นกรรมการอิสระอีกวาระหน่ึงดงัน้ี 
เห็นดว้ย 2,706,240,533 เสียง ร้อยละ  84.8739 

ไม่เห็นดว้ย 482,286,605 เสียง ร้อยละ  15.1256 

งดออกเสียง 14,500 เสียง ร้อยละ    0.0005 

บตัรเสีย ไม่มี            --- 

รวม 3,188,541,638 เสียง ร้อยละ 100.0000 

3. ขอใหผู้ถื้อหุน้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง นายชาน ชู ชง กลบัเขา้มาเป็นกรรมการอีกวาระหน่ึง ซ่ึงจ านวนหุน้ท่ีใชใ้นการออก
เสียงลงคะแนนให้ นายชาน ชู ชง ด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหน่ึงเท่ากบั จ านวนหุ้นท่ีมาประชุมทั้งส้ินหักออกดว้ยจ านวนหุ้น
ของ นายชาน ชู ชง จ านวน 12,295,272 หุน้ ซ่ึงคงเหลือเท่ากบั 3,176,296,391 หุน้  
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โดยผูถื้อหุน้ออกเสียงลงมติให ้นายชาน ชู ชง เป็นกรรมการอีกวาระหน่ึงดงัน้ี 
เห็นดว้ย 2,713,921,501 เสียง ร้อยละ  85.4430 

ไม่เห็นดว้ย 462,360,390 เสียง ร้อยละ   14.5565 

งดออกเสียง 14,500 เสียง ร้อยละ     0.0005 

บตัรเสีย ไม่มี            --- 

รวม 3,176,296,391 เสียง ร้อยละ 100.0000 

4. ขอให้ผูถื้อหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง นายโนริโอะ ไซกุสะ เป็นกรรมการเขา้ใหม่ ซ่ึงจ านวนหุ้นท่ีใชใ้นการออกเสียง
ลงคะแนนให ้นายโนริโอะ ไซกสุะ ด ารงต าแหน่งกรรมการ เท่ากบั จ านวนหุน้ท่ีมาประชุมทั้งส้ินหกัออกดว้ยจ านวนหุน้ของนายโนริโอะ 
ไซกสุะ จ านวน - หุน้ ซ่ึงคงเหลือเท่ากบั 3,188,591,663 หุน้  

โดยผูถื้อหุน้ออกเสียงลงมติให ้นายโนริโอะ ไซกสุะ เป็นกรรมการเขา้ใหม่ดงัน้ี 
เห็นดว้ย 2,731,878,520 เสียง ร้อยละ  85.6766 

ไม่เห็นดว้ย 456,668,643 เสียง ร้อยละ  14.3220 

งดออกเสียง 44,500 เสียง ร้อยละ    0.0014 

บตัรเสีย ไม่มี            --- 

รวม 3,188,591,663 เสียง ร้อยละ 100.0000 

ดังนั้ น ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นมีมติอนุมัติแต่งตั้ งกรรมการตามท่ีเสนอมาด้วยคะแนนเสียงขา้งมาก กรรมการของบริษัทจึงมี
รายนามดงัน้ี 

1. นายไกรสร จนัศิริ  
2.  นายเชง นิรุตตินานนท ์  
3. นายชวน ตั้งจนัสิริ  
4. นายธีรพงศ ์ จนัศิริ  
5. นายฤทธิรงค ์           บุญมีโชติ  
6. นายโนริโอะ ไซกสุะ  
7. นายชาน ชู ชง  
8. นายราวนิเดอร์ สิงห์ เกรวาล ซาบจิตต ์เอส  
9. นายศกัด์ิ เก่ียวการคา้ กรรมการอิสระ 
10. ดร.ธรรมนูญ อานนัโทไทย กรรมการอิสระ 
11. นายกีรติ อสัสกลุ กรรมการอิสระ 
12. นายนาถ ล่ิวเจริญ กรรมการอิสระ 

วำระที ่6 พจิำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2562 และโบนัสกรรมกำรจำกผลกำรด ำเนนิงำนประจ ำปี 2561 
ประธานฯ ไดข้อใหด้ร.ธรรมนูญ อานนัโทไทย ประธานอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผูช้ี้แจงในวาระน้ี  
ดร.  ธรรมนูญ อานันโทไทย ประธานอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า ตามท่ี

คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้เสนอคณะกรรมการในการประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี 20 
กมุภาพนัธ์ 2562 เพื่อพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดยอ่ยประจ าปี 2562 โดยค านึงถึงความรับผิดชอบและการปฎิบติั
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หนา้ท่ีของคณะกรรมการ และเปรียบเทียบจากการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเฉล่ียจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกนั รวมทั้งพิจารณาจาก
ผลการด าเนินงานของบริษทั เสนอให ้

1) ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินแก่กรรมการและกรรมการชุดยอ่ยประจ าปี 2562 เท่าเดิม ซ่ึงสรุปไดด้งัน้ี 
 ค่าตอบแทน 

รายเดือน 
คา่เบ้ียประชุม

ต่อคร้ัง 
ค่าตอบแทนรายปี     เม.ย 

2562 – มี.ค. 2563 
คณะกรรมการบริษทั 
- ประธานกรรมการ 
- กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 
- กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 
- กรรมการอิสระ 

 
50,000.00 
25,000.00 
25,000.00 
25,000.00 

 
30,000.00 
15,000.00 
15,000.00 
15,000.00 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
- ประธาน (มาจากกรรมการอิสระ) 
- กรรมการอิสระ 

 
50,000,00 
25,000.00 

 
- 
- 

 

อนุกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 
- ประธาน (มาจากกรรมการอิสระ) 
- กรรมการ (มาจากกรรมการอิสระ) 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
240,000.00 
120,000.00 

อนุกรรมการบริหารความเส่ียง 
- ประธาน (มาจากกรรมการอิสระ) 
- กรรมการ (มาจากกรรมการอิสระ) 
- กรรมการบริหาร 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
240,000.00 
120,000.00 
  80,000.00 

2) วงเงินประกนัคุม้ครองสุขภาพไม่เกิน 700,000 บาทต่อปี เฉพาะกรรมการท่ีมีอายใุม่เกิน 70 ปี และมีถ่ินพ านกัในประเทศ
ไทย  

3) โบนสักรรมการจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 มีหลกัเกณฑด์งัน้ี ใหจ่้ายโบนสักรรมการทั้งคณะในอตัราร้อยละ 0.5 
ของเงินปันผลของบริษทั ซ่ึงเท่ากบั 9.54 ลา้นบาท โดยก าหนดใหโ้บนสักรรมการส าหรับประธานกรรมการเป็น 2 เท่าของโบนสัท่ีจ่าย
ใหก้รรมการ และก าหนดจ่ายโบนสักรรมการในวนัท่ี 24 เมษายน 2562 

นอกจากน้ีเพื่อความสะดวกในการโอนเงินไปยงัต่างประเทศใหก้บักรรมการชาวต่างชาติทั้ง 2 ท่าน จึงขอใหจ่้ายคา่ตอบแทน
กรรมการรายเดือนๆ ละ 25,000 บาทและค่าเบ้ียประชุมต่อคร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุมรวมกนัเป็นรายปี 

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามดังนี ้;  
คุณอนุ ว่องสำรกิจ สอบถามว่า บริษทัมีเหตุผลเช่นไรในการจ่ายโบนัสกรรมการท่ีอิงตามการจ่ายเงินปันผล ในขณะท่ีบางบริษทัจ่าย
โบนสักรรมการอิงตามรายไดห้รือก าไรสุทธิ และเหตุใดประธานกรรมการจึงไดรั้บโบนสักรรมการเป็นสองเท่าของกรรมการ ในขณะท่ี
บางบริษทัจ่ายโบนสักรรมการใหป้ระธานกรรมการเท่ากบั 1.5 เท่า 
ดร. ธรรมนูญ อำนันโทไทย กรรมกำรอิสระและประธำนอนุกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ช้ีแจงว่า บริษทัพิจารณาให้
กรรมการไดรั้บโบนัสจากผลประกอบการท่ีไดจ้ดัสรรให้กบัผูถื้อหุ้นก่อน ซ่ึงน่าจะเหมาะสมกว่าเพราะเป็นการวดัความสามารถและ
ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการองคก์ร ส่วนท่ีจ่ายโบนสักรรมการใหก้บัประธานกรรมการเป็นสองเท่าของกรรมการ เน่ืองจากบริษทั
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ใชห้ลกัการท่ีเป็นสากล รวมถึงพิจารณาจากขอ้มูลส ารวจของอุตสาหกรรมและบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ แลว้พบวา่เป็น
อตัราท่ีเหมาะสม 

คุณศิริวรรณ สมำนมติร อยากสอบถามเป็นความรู้วา่ บริษทัเอกชนมีหลกัเกณฑใ์นการก าหนดการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและคา่เบ้ีย
ประชุมของกรรมการอยา่งไร เพ่ือเปรียบเทียบกบัหน่วยงานราชการซ่ึงท างานอยู ่
ดร. ธรรมนูญ อำนนัโทไทย กรรมกำรอสิระ ช้ีแจงวา่ บริษทัก าหนดจ่ายค่าตอบแทนโดยแบ่งเป็นคา่ตอบแทนรายเดือนและค่าเบ้ียประชุม
ซ่ึงอา้งอิงจากมาตรฐานท่ีเป็นสากลและเป็นท่ีนิยมในการใชห้ลกัเกณฑน้ี์ 

คุณวภิำ สุวณิชย์ สอบถามวา่ ในการจ่ายโบนสักรรมการท่ีอตัราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลนั้น บริษทัใชเ้กณฑน้ี์มานานแลว้หรือไม่ และมี
การเปล่ียนแปลงอตัราการจ่ายบา้งหรือไม่ 
ดร. ธรรมนูญ อำนันโทไทย กรรมกำรอสิระ ช้ีแจงวา่ บริษทัใชเ้กณฑก์ารจ่ายน้ีตั้งแต่ปี 2559 ถึงปัจจุบนัเป็นปีท่ี 4 ส่วนท่ีก าหนดในอตัรา
ร้อยละ 0.5 ก็เป็นอตัราท่ีอา้งอิงกบับริษทัอ่ืนๆ ท่ีมีมูลค่าตามราคาตลาดท่ีใกลเ้คียงกนัในตลาดหลกัทรัพยฯ์  

จ านวนหุ้นท่ีใช้ในการออกเสียงลงคะแนน หักด้วยจ านวนหุ้นของกรรมการผู ้มีส่วนได้เสีย 7 ท่าน เท่ากับจ านวน 
852,630,928 หุน้ ดงันั้นคงเหลือเท่ากบั 2,335,960,786 หุน้  

ท่ีประชุมผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 และโบนสักรรมการจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 
ดว้ยคะแนนเสียงเกินกวา่สองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

เห็นดว้ย 2,316,757,504 เสียง ร้อยละ  99.1779 

ไม่เห็นดว้ย 19,195,782 เสียง ร้อยละ    0.8218 

งดออกเสียง 7,500 เสียง ร้อยละ    0.0003 

บตัรเสีย ไม่มี            --- 

รวม 2,335,960,786 เสียง ร้อยละ 100.0000 

วำระที ่7 พจิำรณำแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก ำหนดค่ำสอบบญัชีประจ ำปี 2562 
ประธานฯ ไดข้อใหคุ้ณศกัด์ิ เก่ียวการคา้ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผูช้ี้แจงในวาระน้ี  
คุณศกัด์ิ เก่ียวการคา้ ประธานกรรมการตรวจสอบ ไดเ้รียนใหท่ี้ประชุมทราบวา่ ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 

2535 มาตรา 120 และขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 36 ก าหนดให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชี
ของบริษทัประจ าปี 2562  คณะกรรมการไดพ้ิจารณาแลว้ขอเสนอ บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั (PWC) เป็นผูส้อบ
บญัชีของบริษทั  เน่ืองจาก PWC มีผลการปฏิบติังานดา้นการตรวจสอบอยูใ่นระดบัท่ีน่าพอใจ โดย PWC มีเครือข่ายครอบคลุมในหลาย
ประเทศและเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล จึงน าเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเพื่ออนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชี
ส าหรับปี 2562 ดงัน้ี  
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 2561 2562 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส 
จ ากดั 
- นายสมชาย จิณโณวาท  
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3271 หรือ  
- นายวเิชียร ก่ิงมนตรี  
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3977 หรือ  
- นายพงทว ีรัตนะโกเศศ  
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7795 หรือ  
- นายประสิทธิ เยือ่งศรีกลุ  
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4174 

และในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีรับอนุญาตดงักล่าว
ขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบติังานใหบ้ริษทั ไพร้ซวอ
เตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั จะจดัหาผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาตอ่ืนของบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์
คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั แทนได ้

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส 
จ ากดั 
- นายพงทว ีรัตนะโกเศศ  
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7795 หรือ  
- นายชาญชยั ชยัประสิทธิ  
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3760 หรือ  
- นางสาวอมรรัตน์ เพ่ิมพนูวฒันาสุข  
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4599   

และในกรณีท่ีผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าว
ขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบติังานให้บริษทั ไพร้ซวอ
เตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด จะจัดหา
ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตอ่ืนของบริษัท ไพร้ซวอ
เตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั แทนได ้

ค่าสอบบญัชีส าหรับงบ
ประจ าปี 2562 

1,837,475 บาท 
(เพ่ิมข้ึน 183,725 บาทจากปี 2560) 

1,874,225 บาท 
(เพ่ิมข้ึน 36,750 บาทจากปี 2561) 

ค่าสอบทานส าหรับงบการเงิน
รายไตรมาสรวม 3 ไตรมาส 

1,029,000 บาท 
(เพ่ิมข้ึน 110,250 บาทจากปี 2560) 

1,049,580 บาท 
(เพ่ิมข้ึน 20,580 บาทจากปี 2561) 

ค่าตรวจสอบบญัชีตามบตัร
ส่งเสริมการลงทุน 

90,000 บาท 
(เพ่ิมข้ึน 50,000 บาทจากปี 2560) 

90,000 บาท 
(เท่าเดิม) 

อยา่งไรก็ตามคณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาจากผลงานประกอบกบัเปรียบเทียบค่าสอบบญัชีกบับริษทัอ่ืนแลว้ เห็นวา่ 
ค่าสอบบญัชียงัคงอยูใ่นเกณฑท่ี์เหมาะสม รวมถึงผูส้อบบญัชีตามรายช่ือขา้งตน้ไม่มีความสัมพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทั บริษทัยอ่ย 
ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูเ้ก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบ
การเงินของบริษทั 

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม : ไม่มผีู้ ถือหุ้นซักถาม 

จากนั้นประธานฯ ขอใหท่ี้ประชุมลงมติอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชี 

ท่ีประชุมผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2562 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากดงัน้ี 
เห็นดว้ย 3,117,683,812 เสียง ร้อยละ  97.7762 

ไม่เห็นดว้ย 70,797,322 เสียง ร้อยละ    2.2203 

งดออกเสียง 110,580 เสียง ร้อยละ    0.0035 

บตัรเสีย ไม่มี            --- 

รวม 3,188,591,714 เสียง ร้อยละ 100.0000 
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วำระที ่8 พจิำรณำและอนุมตักิำรเพิม่วงเงนิกำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้ของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย 
ประธานฯ ขอใหคุ้ณธีรพงศ ์จนัศิริ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร เป็นผูช้ี้แจงในวาระน้ี  
ตามท่ีท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2558 ไดมี้มติอนุมติัการออกและเสนอขายหุ้นกูข้องบริษทัฯ และ/หรือ บริษทัย่อย 

ภายในวงเงินจ านวนไม่เกิน 40,000 ลา้นบาท (หรือเงินสกลุอ่ืนในจ านวนเทียบเท่า) ไปแลว้นั้น ตามรายงานการประชุมฉบบัคดัยอ่ในหนา้ 
40-41 ของหนังสือเชิญประชุม ในปัจจุบนั ณ วนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2562 ทางบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีการออกและเสนอขายหุ้นกูแ้ลว้
และมีหน้ีคงคา้งอยูจ่  านวน 33,046 ลา้นบาท โดยจ าแนกรายละเอียดไดด้งัน้ี 

รุ่น สัญลกัษณ์ของหุ้นกู้ ยอดเงนิรวม 
(ล้ำนบำท) 

อตัรำดอกเบีย้  
(ต่อปี) 

วนัทีอ่อกหุ้นกู้ วนัครบก ำหนด
ไถ่ถอน 

# 3/2554 TU217A 1,500 5.02% 27 ก.ค. 2554 27 ก.ค. 2564 
# 3/2557 TU212A 1,550 4.69% 6 ก.พ. 2557 6 ก.พ. 2564 
# 4/2557 TU242A 1,050 5.18% 6 ก.พ. 2557 6 ก.พ. 2567 
# 5/2557 TU210A 1,000 4.21% 9 ต.ค. 2557 9 ต.ค. 2564 
# 6/2557 TU240A 3,500 4.58% 9 ต.ค. 2557 9 ต.ค. 2567 
# 1/2559 TU264A USD 75 mn 3.66% 11 เม.ย. 2559 11 เม.ย. 2569 

  (เทียบเท่า 2,446 ลา้นบาท ท่ีอตัราแลกเปล่ียน ธปท. ท่ี 32.6148 เม่ือ 28 ธ.ค. 
2561) 

# 2/2559 TU197A 6,000 2.03% 20 ก.ค. 2559 20 ก.ค. 2562 
# 3/2559 TU217A 2,000 2.32% 20 ก.ค. 2559 20 ก.ค. 2564 
# 4/2559 TU237A 2,000 2.79% 20 ก.ค. 2559 20 ก.ค. 2566 
# 1/2560 TU201A 3,500 2.49% 19 ม.ค. 2560 19 ม.ค. 2563 
# 2/2560 TU221A 2,000 2.91% 19 ม.ค. 2560 19 ม.ค. 2565 
# 3/2560 TU241A 2,500 3.58% 19 ม.ค. 2560 19 ม.ค. 2567 
# 4/2560 TU271A 4,000 3.94% 19 ม.ค. 2560 19 ม.ค. 2570 

 จ ำนวนรวมทั้งส้ิน 33,046    

ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมียอดเงินกูค้งเหลือทั้งส้ิน 64,499.13 ลา้นบาท โดยจ าแนกเป็น
เงินกูร้ะยะยาวจ านวน 51,031.15 ลา้นบาท (หรือร้อยละ 79.12 ของเงินกูท้ั้งหมด) และ เงินกูร้ะยะสั้นจ านวน 13,467.98 ลา้นบาท (หรือ
ร้อยละ 20.88 ของเงินกูท้ั้งหมด) โดยท่ีเงินกูร้ะยะยาวเป็นเงินท่ีไดรั้บจากการออกหุ้นกูจ้  านวน 36,162.49 ลา้นบาท (ซ่ึงเป็นวงเงินท่ีอยู่
ภายใตก้ารอนุมติจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น) และการกูเ้งินระยะยาวจากธนาคารจ านวน 14,868.66 ลา้นบาทซ่ึงส่วนใหญ่จะครบก าหนดอายุ
สญัญาภายใน 1-2 ปี  โดยมีสดัส่วนโครงสร้างเงินกูร้ะยะสั้นและระยะยาวเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการใชเ้งินระยะสั้นเพ่ือหมุนเวยีน
ในกิจการและระยะยาวเพื่อการลงทุน โดยท่ีหุ้นกูเ้ป็นแหล่งเงินกูร้ะยะยาวท่ีมีตน้ทุนท่ีต ่ากวา่ มีก าหนดการช าระแน่นอนและยาวนานกวา่ 
และมีเง่ือนไขท่ีผ่อนคลายกวา่แหล่งเงินกูร้ะยะยาวแหล่งอ่ืน รวมทั้งบริษทัฯ และ/หรือ บริษทัยอ่ยยงัคงมีการขยายตวัอย่างต่อเน่ืองจาก
ธุรกิจปัจจุบนั บริษทั และ/หรือ บริษทัยอ่ยจึงมีความจ าเป็นในการใชว้งเงินการออกหุ้นกูม้ากข้ึนเพ่ือความคล่องตวัในการบริหารทาง
การเงินของบริษทั และ /หรือ  บริษทัยอ่ยต่อไป และเพื่อเป็นการรองรับแผนการบริหารจดัการดา้นการเงินของบริษทัฯ และ/หรือ บริษทั
ยอ่ย จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัการเพ่ิมวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกูข้องบริษทัฯ และ/หรือ บริษทัยอ่ย จากเดิม ภายใน
วงเงินจ านวนไม่เกิน 40,000 ลา้นบาท (หรือเงินสกุลอ่ืนในจ านวนเทียบเท่า) เป็น ภายในวงเงินจ านวนไม่เกิน 50,000 ลา้นบาท (หรือเงิน



 
 

                  
 
979/12  ชั้นเอ็ม อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. 0-2298-0024 โทรสาร 0-2298-0553 
979/12 M Floor, S.M.Tower, Phaholyothin Road, Phayathai Sub-District, Phayathai District, Bangkok 10400 Tel. 0-2298-0024 Fax. 0-2298-0553 
 

 

28 | หนา้ 

 

ทะเบียนเลขท่ี 0107537000891 

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

สกลุอ่ืนในจ านวนเทียบเท่า) โดยใหถื้อวา่ หุน้กูข้องบริษทัฯ และ/หรือ บริษทัยอ่ย ท่ีไดมี้การออกและเสนอขายไปแลว้ก่อนหนา้น้ีและยงัมี
หน้ีคงคา้งอยู ่เป็นหุ้นกูท่ี้ออกและเสนอขายภายในวงเงิน 50,000 ลา้นบาทดงักล่าว ทั้งน้ี ส าหรับการออกและเสนอขายหุน้กูข้องบริษทัฯ 
และ/หรือ บริษทัย่อยดังกล่าว ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน หรือ ตามกฎหมายหรือกฎเกณฑอ่ื์นใดท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีกรอบเง่ือนไขและขอ้ก าหนดในเบ้ืองตน้ของหุน้กูท่ี้
บริษทัฯ และ/หรือบริษทัยอ่ยจะออกและเสนอขาย ดงัน้ี 
ประเภทหุน้กู ้ หุน้กูไ้ม่วา่ประเภทใดๆ ซ่ึงรวมถึง (แต่ไม่จ ากดัเฉพาะ) หุน้กูด้อ้ยสิทธิ หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ 

หุน้กูมี้ประกนัหรือไม่มีประกนั  หุ้นกูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝง หุ้นกูท่ี้ครบก าหนดไถ่ถอนเม่ือมี
การเลิกบริษัท (perpetual) หุ้นกู้ท่ี มีลักษณะคล้ายทุน หุ้นกู้แปลงสภาพ และหุ้นกู้
ประเภทอ่ืนใด (รวมเรียกวา่ “หุ้นกู้”) 

วตัถุประสงคใ์นการออกและเสนอ
ขายหุน้กู ้

สนบัสนุนการขยายตวัของกิจการ ขยายก าลงัการผลิต ลงทุนและ/หรือพฒันาโครงการ
ท่ีมีอยูแ่ลว้หรือ/หรือโครงการใหม่ เขา้ซ้ือกิจการเพ่ือขยายตลาดและการลงทุน ช าระเงิน
กูย้ืมจากสถาบนัการเงิน ช าระหน้ีเพื่อการรีไฟแนนซ์ เป็นเงินทุนหมุนเวียน ปรับปรุง
กิจการ และ/หรือ เพื่อการด าเนินกิจการอ่ืนๆ ของบริษทัฯ โดยทัว่ไป และ/หรือ เพื่อน า
เงินไปให้บริษทัในเครือกูเ้พ่ือใชใ้นกิจการต่างๆ และ/หรือ เพื่อเป็นการบริหารจดัการ
ดา้นการเงินหรืออตัราส่วนทางการเงินของบริษทัฯ  และ/หรือ บริษทัยอ่ย 

การเสนอขาย เสนอขายในประเทศไทย และ/หรือ ในต่างประเทศ โดยเสนอขายต่อประชาชนเป็นการ
ทัว่ไป ผูล้งทุนสถาบนั และ/หรือ ผูล้งทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผูล้งทุนในวงจ ากดั โดยจะ
ออกและเสนอขายหุ้นกูท้ั้งหมดในคราวเดียวหรือแบ่งเป็นหลายคราว และแบ่งเป็นหุ้นกู้
ออกเป็นหลายรุ่นก็ได ้เสนอขายรายคร้ังหรือในลกัษณะโครงการ และเสนอขายควบ
กบัหรือพร้อมกบัหลกัทรัพยอ่ื์นก็ได ้

วงเงิน ไม่เกิน 50,000 ลา้นบาท (หรือเงินสกุลอ่ืนในจ านวนเทียบเท่า) ในลกัษณะหมุนเวียน 
(revolving basis) กล่าวคือ บริษทัฯ และ/หรือ บริษทัย่อย สามารถออกและเสนอขาย
หุ้นกู้ไดภ้ายในวงเงินดงักล่าว โดยมีจ านวนวงเงินตน้ของหุ้นกูค้งคา้งทั้ งหมดท่ีออก
ภายใตว้งเงินดงักล่าว ณ ขณะใดขณะหน่ึง รวมกนัทั้งส้ินไม่เกิน 50,000 ลา้นบาท (หรือ
เงินสกลุอ่ืนในจ านวนเทียบเท่า)  

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

เง่ือนไขและขอ้ก าหนดอ่ืน ๆ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารดา้นการเงินกลุ่มบริษทั เป็นผู ้
มีอ  านาจร่วมกนัในการก าหนดรายละเอียดและเง่ือนไขต่างๆ เพ่ิมเติมเก่ียวกบัหุน้กู ้(เช่น 
สกลุเงิน อตัราดอกเบ้ีย ระยะเวลาไถ่ถอน ราคาเสนอขาย จ านวนหุ้นกูท่ี้จะเสนอขายใน
แต่ละคร้ัง อายหุุ้นกูห้รือโครงการ เป็นตน้) เง่ือนไขและวิธีการการเสนอขายหุ้นกู ้และ
เร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการดังกล่าว ซ่ึงรวมถึง (แต่ไม่จ ากัดเฉพาะ) รายละเอียด
เก่ียวกบัหลกัประกนัของหุน้กู ้ผูค้  ้าประกนั หรือ credit enhancers ประเภทอ่ืนใด (ถา้มี) 
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ในการน้ี ประธานฯ จึงไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและอนุมติัในเร่ืองดงัต่อไปน้ี  
(1) อนุมติัการเพ่ิมวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกูข้องบริษทัฯ และ/หรือ บริษทัยอ่ย จากเดิม ภายในวงเงินจ านวนไม่เกิน 40,000 

ลา้นบาท (หรือเงินสกุลอ่ืนในจ านวนเทียบเท่า) เป็น ภายในวงเงินจ านวนไม่เกิน 50,000 ลา้นบาท (หรือเงินสกุลอ่ืนในจ านวนเทียบเท่า) 
ในลกัษณะหมุนเวยีน โดยมีจ านวนวงเงินตน้ของหุ้นกูค้งคา้งทั้งหมดท่ีออกภายใตว้งเงินดงักล่าว ณ ขณะใดขณะหน่ึง รวมกนัทั้งส้ินไม่
เกิน 50,000 ลา้นบาท (หรือเงินสกลุอ่ืนในจ านวนเทียบเท่า) 

(2) อนุมติัให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารด้านการเงินกลุ่มบริษัท เป็นผูมี้อ านาจร่วมกันในการ
ด าเนินการต่างๆ เก่ียวกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู ้ตามท่ีประธานฯ เสนอไปในขา้งตน้ ซ่ึงรวมถึง (แต่ไม่จ ากดัเฉพาะ) การด าเนินการ
ดงัต่อไปน้ี 

(2.1) การก าหนด เปล่ียนแปลง แกไ้ข ยกเลิก ลดหรือเพ่ิม และไถ่ถอน ชนิด ประเภท รายละเอียดของหุน้กูท่ี้จะออกและเสนอ
ขาย ซ่ึงรวมถึง (แต่ไม่จ ากดัเฉพะ) ขอ้ก าหนดวา่ดว้ยสิทธิและหนา้ท่ีของผูอ้อกหุ้นกูแ้ละผูถื้อหุ้นกู ้จ านวนหุ้นกู ้อตัราดอกเบ้ีย ระยะเวลา
จองซ้ือ การก าหนดระยะเวลาการเสนอขายหุ้นกู ้หลกัประกนัหรือการค ้ าประกนั ค ารับรองและค ารับประกนั เง่ือนไขทางการเงิน ค า
จ ากดัความ วธีิการเสนอขายและการจดัสรรหุน้กู ้ 

(2.2) การก าหนดรายละเอียดและเง่ือนไขต่าง ๆ เก่ียวกบัแผนการระดมทุนโดยการออกหุ้นกูข้องบริษทัฯ และ/หรือ บริษทั
ย่อย และเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีจ  าเป็นหรือเก่ียวขอ้งกบัการดังกล่าว เช่น การแต่งตั้ ง และ/หรือ ถอดถอนท่ีปรึกษาทางการเงิน ผูจ้ดัการการจัด
จ าหน่ายและรับประกนัการจ าหน่ายหุน้กู ้สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ นายทะเบียนหุน้กู ้ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้(หรือทรัสตี) ตวัแทนช าระ
เงิน และท่ีปรึกษากฎหมาย รวมถึงการน าหุ้นกูด้งักล่าวไปจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยก์บัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย สมาคมตลาด
ตราสารหน้ีไทย ตลาดรองแห่งใดๆ หรือตลาดหลกัทรัพยใ์นต่างประเทศ รวมถึงหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งตามความจ าเป็นและสมควร 

(2.3) การเขา้ท าและเป็นคู่สัญญาเพื่อให้สถาบันการเงินในไทยหรือต่างประเทศ เขา้เป็นผูค้  ้ าประกนัหน้ีหุ้นกู ้หรือการให ้
credit enhancement ประเภทอ่ืนๆ ตามรายละเอียดและเง่ือนไขท่ีเห็นสมควรเพื่อประโยชน์ของบริษทัฯ และ/หรือ บริษทัยอ่ย (แลว้แต่
กรณี) 

(2.4) การเขา้ท าธุรกรรมอนุพนัธ์ทางการเงิน และ/หรือ สญัญาใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือวตัถุประสงคใ์นการป้องกนัความเส่ียงของ
บริษทัท่ีเกิดจากการออกหุน้กูแ้ละการเสนอขายหุ้นกู ้รวมถึงและไม่จ ากดัเพียงการเปล่ียนแปลงแกไ้ข ต่ออายสุัญญา ลดอายสุัญญา หรือ 
ยกเลิกสญัญาอนุพนัธ์ทางการเงิน และ/หรือ สญัญาใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งดงักล่าว 

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

(2.6) ด าเนินการอ่ืนใดอนัท่ีเก่ียวขอ้งหรือจ าเป็นเพือ่ใหบ้รรลุวตัถุประสงคด์งักล่าวจนเสร็จการ ทั้งน้ี ตามท่ีผูรั้บมอบอ านาจ
พิจารณาแลว้และเห็นวา่จ าเป็นและสมควร 

(3) ในกรณีท่ีประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารดา้นการเงินกลุ่มบริษทั ไดร่้วมกนัใชอ้ านาจด าเนินการตามท่ี
ไดรั้บมอบหมาย ดงัปรากฎในขอ้ 2.1) ถึงขอ้ 2.6) ขา้งตน้แลว้ กรรมการผูมี้อ  านาจลงนามของบริษทัฯ หรือของบริษทัย่อยท่ีออกหุ้นกู ้
(แลว้แต่กรณี) หรือบุคคลผูไ้ดรั้บมอบอ านาจจากกรรมการดงักล่าว สามารถลงนาม เพื่อลงนามเอกสาร หรือ สญัญา หรือ เอกสารอ่ืนใดท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการออกและการเสนอขายหุน้กูต้ามขอ้ 2.1) ถึง 2.6) เพื่อใหก้ารด าเนินการต่างๆ ลุล่วงตามวตัถุประสงคข์า้งตน้ 

วาระน้ีตอ้งผา่นมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะซ่ึงเขา้ร่วม
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามดังนี ้; 
คุณอนุ ว่องสำรกจิ สอบถามวา่ บริษทัมีหุน้กูท่ี้ถึงก าหนดตอ้งไถ่ถอนเท่าไร และปัจจุบนับริษทัไดรั้บเครดิตเรตติ้งเป็นเท่าใด 
คุณยงยุทธ เสฏฐววิรรธน์ ผู้จดักำรทัว่ไป กลุ่มกำรเงนิและภำษีองค์กร ช้ีแจงวา่ บริษทัมีหุน้กูท่ี้จะครบก าหนดในปีน้ีทั้งหมด 9,125 ลา้น
บาท โดยในเดือนกมุภาพนัธ์มีครบไปแลว้ 3 พนักวา่ลา้นบาท และในเดือนกรกฎาคมอีก 6 พนักวา่ลา้นบาท ตอนน้ีบริษทัอยูใ่นช่วงท า
แผนท่ีจะออกหุน้กูอี้กหน่ึงรอบ ส าหรับวงเงินในการออกหุน้กูท่ี้ขอเพ่ิมเติมก็เพือ่ความยดืหยุน่ในการทดแทนเงินกูเ้ดิม ซ่ึงจากเงินกูข้อง
บริษทัคงเหลือ 64,499 ลา้นบาท แบ่งเป็นเงินกูย้มืระยะยาวประมาณร้อยละ 80 และเงินกูย้มืระยะสั้นประมาณร้อยละ 20 ส่วนเครดิต       
เรตติ้งปัจจุบนัของบริษทัคือ A+  

จากนั้นประธานฯ ขอใหท่ี้ประชุมลงมติอนุมติัการเพ่ิมวงเงินการออกและเสนอขายหุน้กูข้องบริษทัและ/หรือบริษทัยอ่ย 
 ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัอนุมติัการเพ่ิมวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกูข้องบริษทัและ/หรือบริษทัยอ่ย ดว้ยคะแนน

เสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 
เห็นดว้ย 3,163,012,186 เสียง ร้อยละ 99.1976 

ไม่เห็นดว้ย 25,554,828 เสียง ร้อยละ 0.8015 

งดออกเสียง 30,000 เสียง                        ร้อยละ 0.0009 

บตัรเสีย ไม่มี --- 

รวม 3,188,597,014 เสียง ร้อยละ 100.0000 

วำระที ่9 พิจำรณำและอนุมัติกำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ของบริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จ ำกัด ให้แก่กรรมกำร 
ผู้บริหำร และพนักงำนของบริษัท ไทยยูเนีย่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมลิล์ จ ำกดั 
ประธานฯ ขอใหคุ้ณธีรพงศ ์จนัศิริ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร เป็นผูช้ี้แจงในวาระน้ี  
เน่ืองจากบริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จ ากดั (TFM) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ มีความประสงคท่ี์จะออกและเสนอขายหุน้

สามญัท่ีออกใหม่ใหแ้ก่  
(ก) กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฯ เพื่อตอบแทนกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ในการช่วยเหลือ ร่วมสร้าง 

พฒันาและใหค้ าปรึกษาแก่ TFM ตั้งแต่ช่วงเร่ิมตน้ในการด าเนินธุรกิจจนถึงปัจจุบนั และ/หรือ  
(ข) กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน ของ TFM เพื่อเป็นการจูงใจให้บุคลากรของ TFM มีความตั้งใจในการท างาน รักษา

บุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถให้อยูร่่วมท างานกบั TFM ในระยะยาว และให้พนักงานเกิดความรู้สึกมีส่วนร่วมในการเป็นเจา้ของ 
TFM และร่วมสร้าง TFM ใหเ้จริญเติบโตอยา่งมีประสิทธิภาพและยัง่ยนื  

ซ่ึงถือเป็นส่วนหน่ึงของแผนการ IPO  ของ TFM ให้แก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฯ และ TFM (“โครงกำร 
ESOP”) ในการน้ี  TFM ประสงคท่ี์จะเสนอขายหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ให้แก่ กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทั เป็นจ านวนไม่
เกิน 2,500,000 หุ้น และ กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของ TFM เป็นจ านวนไม่เกิน 2,500,000 หุ้น รวมกันเป็นจ านวนไม่เกิน 
5,000,000 หุ้น (ภายใตส้มมติฐานว่าจะมีการเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้น TFM จาก 10.0 บาทต่อหุ้น เป็น 2.0 บาท ต่อหุ้น) ซ่ึง
รวมกนัคิดเป็นอตัราส่วนไม่เกินร้อยละ 1.0 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของ TFM ภายหลงัการออกและเสนอขายหุน้สามญั
ท่ีออกใหม่ตามแผน IPO โดยหุ้นสามญัออกใหม่ท่ีเหลือจากการจดัสรรให้แก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทั และTFM ตาม
โครงการ ESOP สามารถน ามาเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทัว่ไปได ้ทั้งน้ี จ านวนหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ท่ีจะออกและเสนอขายให้แก่ 
กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทั และTFM อาจจะมีการเปล่ียนแปลงตามการเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้นของ TFM 
เน่ืองจากมลูค่าท่ีตราไว ้(Par Value) ของหุน้ของ TFM อาจมีการเปล่ียนแปลงภายใตแ้ผน IPO อยา่งไรก็ตาม จ านวนหุน้สามญัท่ีออกใหม่
ท่ีจะออกและเสนอขายให้แก่ กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฯ และTFM จะมีสดัส่วนรวมกนัไม่เกินร้อยละ 1.0 ของจ านวน



 
 

                  
 
979/12  ชั้นเอ็ม อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. 0-2298-0024 โทรสาร 0-2298-0553 
979/12 M Floor, S.M.Tower, Phaholyothin Road, Phayathai Sub-District, Phayathai District, Bangkok 10400 Tel. 0-2298-0024 Fax. 0-2298-0553 
 

 

31 | หนา้ 

 

ทะเบียนเลขท่ี 0107537000891 

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

หุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของ TFM ภายหลงัการออกและเสนอขายหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ภายใตแ้ผน IPO ดงักล่าวขา้งตน้ ทั้งน้ี การ
ขายหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ให้แก่ กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทั และTFM จะมีผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไรหรือสิทธิออก
เสียงของผูถื้อหุ้นของ TFM (Control Dilution) โดยจะท าให้เกิดผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไรหรือสิทธิออกเสียงของผูถื้อหุ้นของ TFM 
ลดลงไม่เกินร้อยละ 1.0 ของส่วนแบ่งก าไรหรือสิทธิออกเสียงของผูถื้อหุน้ของ TFM 

เน่ืองจากหุน้ของ TFM ยงัไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จึงยงัไม่มีราคาตลาดของหุน้ของ TFM และ
ไม่สามารถค านวณผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นของบริษทัได ้โดยผลกระทบต่อราคาต่อหุ้นจะเกิดข้ึนเม่ือวนัท่ีมีการเสนอขายหุ้น
สามญัเพ่ิมทุนท่ีออกใหม่ของ TFM อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากระยะเวลาและราคาเสนอขายหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ของ TFM ตามโครงการ 
ESOP เป็นระยะเวลาและราคาเดียวกนักบัการเสนอขายหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ต่อประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรก ดงันั้น การเสนอขายหุ้น
สามญัท่ีออกใหม่ของ TFM จะไม่เกิดผลกระทบดา้นราคาตลาดของหุน้ของบริษทั 

การออกและเสนอขายหุ้นสามัญท่ีออกใหม่ภายใตโ้ครงการ ESOP น้ี จะไม่มีการเสนอขายหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ให้แก่
กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษทั และ/หรือของ TFM รายใดเกินกว่าร้อยละ 5.0 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดท่ีเสนอขายภายใต้
โครงการ ESOP โดยราคาในการใช้สิทธิจองซ้ือหุ้นนั้นจะเสนอให้เป็นราคาเดียวกนักบัราคาหุ้นท่ีจะเสนอขายต่อประชาชนทัว่ไปเป็น
คร้ังแรกของ TFM ทั้งน้ี รายละเอียดเบ้ืองตน้ของโครงการออกและเสนอขายหุน้สามญัท่ีออกใหม่ให้แก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน
ของบริษทัและ TFM ดงัน้ี 

รำยละเอยีดกำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมญัทีอ่อกใหม่ของบริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมลิล์ จ ำกดั  
ให้แก่กรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนของบริษัท และบริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมลิล์ จ ำกดั 

1. วตัถปุระสงคแ์ละความจ าเป็น 
ตามท่ีบริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จ ากดั (TFM) มีแผนท่ีจะออกและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนของTFM ต่อประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ัง
แรก (IPO) และเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ตลาดหลกัทรัพยฯ์) และTFM มีความประสงคท่ี์จะออกและ
เสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานให้แก่ (ก) กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ของบริษทัเพื่อตอบ
แทนกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ในการช่วยเหลือ ร่วมสร้าง พฒันาและให้ค  าปรึกษาแก่ TFM ตั้งแต่ช่วงเร่ิมตน้ในการด าเนิน
ธุรกิจจนถึง และ (ข) กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ของ TFM เพื่อเป็นการจูงใจใหบุ้คลากรของ TFM มีความตั้งใจในการท างาน 
รักษาบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถให้อยูร่่วมท างานกบั TFM ในระยะยาว และให้พนกังานเกิดความรู้สึกมีส่วนร่วมในการเป็น
เจา้ของ TFM และร่วมสร้าง TFM ใหเ้จริญเติบโตอยา่งมีประสิทธิภาพและยัง่ยนื 
โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของ TFM ให้แก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัและ TFM จะตอ้งไดรั้บ
อนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ทั้งของบริษทัและ TFM ภายใตข้อ้ก าหนดและเง่ือนไขของประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 
32/2551 เร่ือง การเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ตอ่กรรมการหรือพนกังาน (และท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม) (“ประกาศการเสนอขาย
หลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนกังาน”) (ท่ีน ามาบงัคบัใชโ้ดยอนุโลมในกรณีการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนของ 
TFM ใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทั) และการเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน
ของบริษทัและ TFM ข้ึนอยูก่บัผลส าเร็จของการ IPO และน าหุน้สามญัเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ของ TFM 

2. รายละเอียดเก่ียวกบัหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ของบริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จ ากดั ให้แก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทั 
และบริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จ ากดั 
ประเภทหลกัทรัพย ์ : หุ้นสามญัเพ่ิมทุนของTFM ท่ีออกและเสนอขายให้แก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษทั 

และ TFM 
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จ านวนหุน้ท่ีออกและ
เสนอขาย  

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

ราคาเสนอขายต่อหุน้ : ราคาเดียวกบัราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนต่อประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรก (IPO) ภายใตแ้ผน 
TFM IPO  

3. รายช่ือกรรมการของบริษทัและบริษทั ไทยยูเน่ียน ฟีดมิลล ์จ ากดั ท่ีไดรั้บจดัสรรหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ของบริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีด
มิลล ์จ ากดั และจ านวนหลกัทรัพยท่ี์กรรมการแต่ละลายไดรั้บจดัสรร  

รายช่ือ บริษทั/ต าแหน่ง 
จ านวนหุน้สามญั 

เพ่ิมทุนของ TFM ท่ีไดรั้บ
การจดัสรร (หุน้) 

ร้อยละของจ านวน 
หุน้สามญัท่ีเสนอขายภายใต้
โครงการออกใหม่ TFM 

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

ซาบจิตต ์เอส 
บริษทั / กรรมการ 100,000 2.0 

8. นายโนริโอะ ไซกสุะ บริษทั / กรรมการ 100,000 2.0 
9. นายศกัด์ิ เก่ียวการคา้ บริษทั / ประธานกรรมการอิสระ 100,000 2.0 
10. ดร. ธรรมนูญ อานนัโทไทย บริษทั / กรรมการอิสระ 100,000 2.0 
11. นายกีรติ อสัสกลุ บริษทั / กรรมการอิสระ 100,000 2.0 
12. นายนาถ ล่ิวเจริญ บริษทั / กรรมการอิสระ 100,000 2.0 
13. นายชาน ฮอน กิต TFM / กรรมการ 100,000 2.0 
14. นายบรรลือศกัร โสรัจจกิจ TFM / กรรมการ 100,000 2.0 
15. นางรัชดาภรณ์ ราชเทวนิทร์ TFM / ประธานกรรมการอิสระ 100,000 2.0 
16. ดร. สมชยั ไทยสงวนวรกลุ TFM / กรรมการอิสระ 100,000 2.0 
17. นางมรกต กุลธรรมโยธิน TFM / กรรมการอิสระ 100,000 2.0 
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4. รายช่ือผูบ้ริหารหรือพนักงานของบริษทั และบริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จ ากดั ท่ีจะไดรั้บจดัสรรหลกัทรัพยม์ากกวา่ร้อยละ 5 ของ
จ านวนหลกัทรัพยท์ั้ งหมดท่ีเสนอขายภายใตโ้ครงการออกใหม่ของบริษทั ไทยยูเน่ียน ฟีดมิลล์ จ ากัด และจ านวนหลกัทรัพยท่ี์
พนกังานแต่ละรายไดรั้บจดัสรร 
- ไม่มี - 

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

6. หลกัเกณฑ ์เง่ือนไขและวธีิการในการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ของบริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จ ากดัใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหาร 
และพนกังานของบริษทั และ TFM 
บริษทัจะเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของTFM ท่ีออกและเสนอขายให้แก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษทั และ TFM
ภายหลงัจากท่ี TFM ไดรั้บการอนุญาตให้เสนอขายหลกัทรัพยต์่อประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรกจากส านักงานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ทั้งน้ี กรรมการผูจ้ดัการของบริษทั และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารของ TFM มีอ านาจในการพิจารณา 
ตดัสินใจ ให้ความเห็นชอบ หรือก าหนดรายละเอียดใดๆ ในการด าเนินการท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ ในส่วนท่ีเก่ียวกบัการจดัสรรหุ้นสามญั
เพ่ิมทุนของ TFM เพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทั และ TFM การมอบอ านาจดงักล่าวจะตอ้งไม่ขดั
ต่อประกาศการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนกังาน 
นอกเหนือจากท่ีระบุไวใ้นขอ้  3 และขอ้  4 ขา้งตน้ การออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั ใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และ
พนักงานของบริษทั และ TFM จะไม่มีการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่บุคคลทัว่ไปเฉพาะกลุ่มรายใดเกินกว่าร้อยละ  5 ของ
จ านวนหุน้ทั้งหมดท่ีเสนอขายใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทั และ TFM 

7. คุณสมบติัของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัและ TFM ท่ีมีสิทธิไดรั้บการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั ไทยยู
เน่ียน ฟีดมิลล ์จ ากดั 
(1) ผูมี้สิทธิไดรั้บการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของ TFM ตอ้งเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร และหรือพนกังานของบริษทั หรือของ TFM 

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

8. สิทธิของผูถื้อหุ้นในการคดัคา้นการซ้ือหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ของบริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล์ จ ากดัให้แก่ กรรมการ ผูบ้ริหาร และ
พนกังานของบริษทั และ บริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จ ากดั 
การเสนอขายหุน้สามญัท่ีออกใหม่ของ TFM ให้แก่ กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัและ TFM นั้น บริษทัตอ้งปฏิบติัให้
เป็นไปตามประกาศ การเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนกังาน โดยบริษทัตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงสามในส่ี (3/4) 
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง นอกจากน้ี ในการอนุมติัการเสนอขายหุ้นสามญัท่ีออกใหม่
ของ TFM ให้แก่ กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทั และ TFM ตอ้งไม่มีผูถื้อหุน้ซ่ึงถือหุ้นรวมกนัเกินกวา่ร้อยละสิบ (10) 
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ออกเสียงคดัคา้นการเสนอขายหุน้สามญัท่ีออกใหม่ของ TFM 
ใหแ้ก่ กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทั และ TFM ในคร้ังน้ี  

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามดังนี ้; 
คุณอนุ ว่องสำรกจิ สอบถามวา่ TFM ท าอะไร แลว้ท าไมบริษทัจึงจะขายหุน้สามญัของ TFM ท่ีบริษทัถืออยูอ่อกไป 
คุณธีรพงศ์ จนัศิริ ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำร ช้ีแจงวา่ บริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จ ากดั หรือ TFM ท าธุรกิจผลิตและจ าหน่ายอาหารกุง้
และอาหารปลา ซ่ึงเป็นผูผ้ลิตอนัดบัสองในประเทศไทย และยงัมีแผนท่ีจะขยายธุรกิจไปท่ีประเทศอินโดนีเซียและท่ีอ่ืนๆ ในอนาคต โดย
บริษทัมองเห็นวา่ TFM เป็นบริษทัท่ีมีแนวโนม้และอนาคตท่ีดี จึงควรน าเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
ส่วนการขายหุน้บริษทั TFM ท่ีบริษทัถืออยูจ่ะไม่มีผลกระทบต่อผูถื้อหุน้ เน่ืองจากสดัส่วนการถือหุน้ใน TFM ยงัคงเท่าเดิมคือร้อยละ 
51.00 ซ่ึงเป็นสดัส่วนท่ีบริษทัถือมาตั้งแต่ปี 2543 ท่ีเร่ิมเขา้ลงทุนใน TFM  

คุณอนุ ว่องสำรกจิ สอบถามวา่ หุน้ ESOP ท่ีจะจดัสรรใหก้รรมการและผูบ้ริหารดงักล่าวมี silent period หรือไม่ 
คุณธีรพงศ์ จนัศิริ ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำร ช้ีแจงวา่ เน่ืองจากหุน้ดงักล่าวใชร้าคาเดียวกบัการเสนอขายใหก้บัประชาชนทัว่ไป ดงันั้นจึง
ไม่มี silent period 

จากนั้นประธานฯ ขอให้ท่ีประชุมลงมติอนุมติัการออกและเสนอขายหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ของบริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์
จ ากดั ใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทั ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จ ากดั 

ท่ีประชุมผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัการออกและเสนอขายหุน้สามญัท่ีออกใหม่ของบริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จ ากดั ใหแ้ก่กรรมการ 
ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทั ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จ ากดั ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่
สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

เห็นดว้ย 3,129,816,937 เสียง ร้อยละ 98.1564 

ไม่เห็นดว้ย 58,572,737 เสียง ร้อยละ 1.8426 

งดออกเสียง 30,500 เสียง                        ร้อยละ 0.0010 

บตัรเสีย ไม่มี --- 

รวม 3,188,600,174 เสียง ร้อยละ 100.0000 
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วำระที ่10   พจิำรณำเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ำม)ี 

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามดังนี ้
คุณอนุ ว่องสำรกจิ สอบถามวา่ ในปี 2562 บริษทัมีกลยทุธ์และเป้าหมายในการเติบโตอยา่งไร หลงัจากผา่นเหตุการณ์ในปีท่ีแลว้  
คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร ช้ีแจงว่า บริษัทตั้งเป้าหมายการเติบโตของยอดขายท่ีร้อยละ 5 และตอ้งยอมรับว่าใน
สถานการณ์ปัจจุบัน ไม่ใช่เร่ืองง่ายนักท่ีจะสร้างการเติบโตท่ีสูงข้ึน ดังนั้นบริษทัจะเน้นการสร้างผลก าไร โดยเช่ือมัน่ว่าการพฒันา
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิตและในระบบห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain) น่าจะน ามาซ่ึงการเพ่ิมผลก าไรในบริษัทได้มากข้ึน 
นอกจากน้ี กลุ่มธุรกิจใหม่ของบริษทัท่ีช่ือวา่ Ingredient ซ่ึงผลิตภณัฑห์ลกัคือ Tuna Oil จากโรงงานท่ีเยอรมนัไดเ้ร่ิมผลิตแลว้ตั้งแต่เดือน
มกราคมท่ีผา่นมา โดยผลิตภณัฑน้ี์มีมาร์จ้ินท่ีสูงกวา่ธุรกิจหลกัของบริษทั จึงน่าจะมีส่วนช่วยเพ่ิมก าไรให้กบับริษทัไดอ้ยา่งดี รวมถึงการ
บริหารจดัการต่างๆ ใหดี้ข้ึน ก็น่าจะมีส่วนช่วยให้บริษทัมีผลก าไรท่ีดีข้ึน และในปีน้ี บริษทัยงัไม่มีการลงทุนควบรวมกิจการ (merger & 
acquisition) ท่ีเป็นรายใหญ่ๆ  

เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดสอบถามเพ่ิมเติมอีก จึงขอปิดการประชุม  
ปิดการประชุม  16.30 น    

 
                                                                                                        

........................................ ประธานในท่ีประชุม                                                                               
(     นายไกรสร จนัศิริ    )  
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ทะเบียนเลขท่ี 0107537000891 

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

ส ำเนำงบกำรเงนิส ำหรับปีบญัชีส้ินสุด วนัที ่31 ธันวำคม 2562 (ฉบับย่อ) 
รำยงำนของผู้สอบบญัชีรับอนุญำต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

ควำมเหน็ 
ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินรวมของบริษทั ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (บริษทั) และบริษทัยอ่ย (กลุ่มบริษทั) และงบการเงินเฉพาะ
กิจการของบริษทัแสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มบริษทัและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และ
ผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

งบกำรเงนิทีต่รวจสอบ 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการประกอบดว้ย 

• งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
• งบก าไรขาดทุนรวมและงบก าไรขาดทุนเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั 
• งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั  
• งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนั

เดียวกนั  
• งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และ 
• หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการซ่ึงรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 

เกณฑ์ในกำรแสดงควำมเหน็  
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นส่วนของความรับผิดชอบของ
ผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทั
และบริษทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ ์และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึง
เป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้ 

ควำมรับผดิชอบของกรรมกำรต่องบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
กรรมการมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี โดยถูกตอ้งตามท่ีควรตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีกรรมการพจิารณาวา่จ าเป็น เพื่อใหส้ามารถจดัท างบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคญัไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลาด  

ในการจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ กรรมการรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทัใน
การด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีส าหรับการ
ด าเนินงานต่อเน่ือง เวน้แต่กรรมการมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัและบริษทั หรือหยดุด าเนินงาน หรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ือง
ต่อไปได ้ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ท่ีช่วยกรรมการในการก ากบัดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทัและบริษทั  
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ทะเบียนเลขท่ี 0107537000891 

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

ควำมรับผดิชอบของผู้สอบบญัชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ไดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม
ปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของ
ผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสูง แต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนั
วา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอ
ไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และถือวา่มีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์อยา่งสมเหตุสมผลไดว้า่รายการ
ท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการ หรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการเหล่าน้ี  

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพและการสงัเกต และสงสยัเยีย่งผู ้
ประกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 

• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และได้
หลกัฐานการสอบบัญชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจ้า ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกวา่ความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการ
สมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลท่ีไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการ
แทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวธีิการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่
ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทัและบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีกรรมการใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชี และการเปิดเผยขอ้มูล
ท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าข้ึนโดยกรรมการ  

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของกรรมการจากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ี
ได้รับ และประเมินว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมี
นยัส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมี
สาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยให้ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้
ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ใน
อนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ือง  

• ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลว่างบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีท าใหมี้การน าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่ 

• ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายใน
กลุ่มบริษัทเพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจ้ารับผิดชอบต่อการก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแลและการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้  
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บริษทั ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีส าคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีไดว้างแผน
ไว ้ประเด็นท่ีมีนยัส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบ และขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส าคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่ง
การตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้ห้ค  ารับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบวา่ ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นอิสระและได้
ส่ือสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้ งหมด ตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือว่ามีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจ
พิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใช้เพ่ือป้องกันไม่ให้ขา้พเจา้ขาดความเป็นอิสระจากเร่ืองท่ี
ส่ือสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดพิ้จารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนัยส าคญัท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชี เวน้แต่
กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่ควร
ส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบ
มากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว 
 
บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 
 

 
 
 

พงทวี รัตนะโกเศศ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 7795 
กรุงเทพมหานคร 
17 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2563 
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ทะเบียนเลขท่ี 0107537000891 

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

งบก ำไรขำดทุน 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 2562 2561  2562 2561 
รายได ้      
รายไดจ้ากการขาย 126,275,247 133,284,638  27,651,325 26,616,698 
      ตน้ทุนขาย (106,165,148) (114,393,062)  (25,145,611) (24,418,526) 
ก าไรขั้นตน้ 20,110,099 18,891,576  2,505,714 2,198,172 
รายไดอ่ื้น      

- ดอกเบ้ียรับ 323,720 1,054,490  1,846,312 1,893,534 

- เงินปันผลรับ 28 6,800  3,759,540 4,937,371 

- อ่ืนๆ 646,775 932,805  245,576 204,867 

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำย 21,080,622 20,885,671  8,357,142 9,233,944 
ค่าใชจ่้ายในการขาย (7,205,951) (6,845,471)  (741,290) (778,792) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (9,059,572) (8,967,576)  (1,876,113) (1,718,923) 
ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วม 95,059 182,289  28,360 4,979,422 
ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียน 54,061 971,834  (492,852) 744,538 
ก าไรจากเคร่ืองมือทางการเงินสุทธิ 1,199,933 -  483,358 - 
ก าไร (ขาดทุน) อ่ืนสุทธิ (271,836) 24,112  (34,863) 38,078 

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน 5,892,316 6,250,859  5,723,742 12,498,267 
ตน้ทุนทางการเงิน (2,055,567) (2,025,349)  (1,660,459) (1,714,448) 
ก าไรก่อนส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและร่วมคา้ 3,836,749 6,008,374  4,063,283 10,783,819 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 591,288 263,170  - - 
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้ 4,428,037 4,488,680  4,063,283 10,783,819 
ภาษีเงินได ้ (157,937) (121,120)  (23,163) 7,296 
ก ำไรส ำหรับปีจำกกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 4,270,100 4,367,560  4,040,120 10,791,115 
ขาดทุนส าหรับปีจากกการด าเนินงานท่ียกเลิก (102,448) (713,009)  - - 

ก ำไรส ำหรับปี 4,167,652 3,654,470  4,040,120 10,791,115 

กำรแบ่งปันก ำไร      
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 3,815,877 3,256,211  4,040,120 10,791,115 

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 351,775 398,259    
ก ำไรส ำหรับปี 4,167,652 3,654,470    

ก ำไรต่อหุ้น      
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน      
   ก  าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 0.80 0.68  0.85 2.26 

 
ท่ำนผู้ถือหุ้นหรือผู้ทีส่นใจจะพจิำรณำงบกำรเงนิฉบับเตม็ สำมำรถดูได้จำกรำยงำนประจ ำปี 2562 หรือดำวน์โหลดไฟล์จำกเวบ็ไซต์

บริษัท (www.thaiunion.com) หรือเวบ็ไซต์ตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th) 
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ทะเบียนเลขท่ี 0107537000891 

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

รำยละเอยีดและประวตับุิคคลทีค่ณะกรรมกำรเหน็สมควรเสนอต่อทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพจิำรณำเลือกตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัท 

ช่ือ : นำยธรีพงศ์ จันศิริ 
ต าแหน่ง : ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และกรรมการบริหารความเส่ียง 
สญัชาติ : ไทย 
อาย ุ : 55 ปี (เกิดวนัท่ี 22 กรกฎาคม 2508) 
การศึกษา : ปริญญาตรี มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 
    ปริญญาโท มหาวทิยาลยัซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา 
วนัเดือนปีท่ีเร่ิมเป็นกรรมการ : 1 มกราคม 2533 
จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ TU : 30 ปี 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว 
ระหวา่งกรรมการดว้ยกนั : บุตรชายนายไกรสร จนัศิริ 
จ านวนหุน้ท่ีถือ : 509,065,212 หุน้* คิดเป็นร้อยละ 10.67 ของทุนช าระแลว้ 
  กรรมการ 399,736,164 หุน้ คู่สมรส 109,329,048 หุน้ บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ........ไม่มี....... หุน้ 
ท่ีอยู ่ : 2999/1  ถนนริมทางรถไฟสายปากน ้ า แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 
ต าแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน  :  2557-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 
ต าแหน่งงานอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน :  2539-ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั ไทยยเูน่ียน ซีฟู้ด จ ากดั 

2538-ปัจจุบนั ประธานกรรมการบริหาร บริษทั ไทยยเูน่ียน กราฟฟิกส์ จ ากดั 
2539-ปัจจุบนั ประธานกรรมการบริหาร บริษทั ไทยยเูน่ียน นอร์ท อเมริกา จ ากดั (USA) 
2553-ปัจจุบนั ประธานกรรมการบริหาร บริษทั ไทยยเูน่ียน อินเวสเมน้ท ์ โฮลด้ิง จ ากดั 

(MAURITIUS) 
2553-ปัจจุบนั ประธานกรรมการบริหาร บริษทั ไทยยเูน่ียน ยโุรป (FRANCE) 
2542-ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บริษทั สงขลาแคนน่ิง จ ากดั (มหาชน) 
2555-ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บริษทั แพค็ฟู้ด จ ากดั (มหาชน) 
2532-ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บริษทั ไทยรวมสินพฒันาอุตสาหกรรม จ ากดั 
2555-ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บริษทั โอคินอสฟู้ด จ ากดั 
2559-ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บริษทั ไทยยเูน่ียนออนไลน์ช็อป จ ากดั 
2559-ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บริษทั ไท่หวา้น เซ่ิง อควาติค เทรดด้ิง (ไชน่า) จ ากดั 

(CHINA) 
2559-ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บริษทั ประชารัฐรักสามคัคี สมุทรสาคร (วสิาหกิจเพ่ือ

สงัคม) จ ากดั 
2560-ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บริษทั ทุนธนศิริ จ ากดั 
2560-ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บริษทั ไทยยเูน่ียน เอเชีย อินเวสเมน้ท ์ โฮลด้ิง จ ากดั 

(HONG KONG) 
2561-ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บริษทั ทุนธนศิริ (สงขลา) จ ากดั 
2562-ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บริษทั ทุนธนศิริ (ชลบุรี) จ ากดั 
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THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED 
บริษทั ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

2562-ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บริษทั ทุนธนศิริ (สมุทรปราการ) จ ากดั 
2563-ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บริษทั ทุนธนศิริ (ปทุมธานี) จ ากดั 
2563-ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บริษทั ทุนธนศิริ (อยธุยา) จ ากดั 
2563-ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บริษทั ทุนธนศิริ (ระยอง) จ ากดั 
2527-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เพนเวน (ไทยแลนด)์ จ ากดั 
2531-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั จนัศิริเรียลเอสเตท จ ากดั 
2531-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ไทยยเูน่ียน ปร็อปเปอร์ต้ีส์ จ ากดั 
2536-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอเซียนแปซิฟิคแคน จ ากดั 
2536-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ลคัก้ี ยเูน่ียน ฟู้ดส์ จ ากดั 
2536-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ไวยไทย จ ากดั 
2540-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ไทร-ยเูน่ียน ซีฟู้ดส์ จ ากดั (USA) 
2543-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จ ากดั (มหาชน) 
2543-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั บีส ไดเมนชัน่ จ ากดั 
2552-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ทีเอน็ ฟายน์ เคมีคอลส์ จ ากดั  
2553-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ไทร-ยเูน่ียน โฟรเซ่น โปรดกัส์ จ ากดั (USA) 
2553-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ยเูอส เพท็ นูทรีชัน่ จ ากดั (USA) 
2555-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เจา้พระยาหอ้งเยน็ จ ากดั 
2555-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ทกัษิณสมุทร จ ากดั 
2557-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ไทยยเูน่ียน ไฮเทค เพิร์ล คลัทิเวชัน่ จ ากดั 
2559-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เรดลอ็บสเตอร์มาสเตอร์โฮลด้ิงส์ แอลพี จ ากดั         

(Red Lobster) (USA) 
2560-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ไทยยเูน่ียน พร้อพเพอร์ต้ี ดิเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 

ต าแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบริษทั : ไม่มี 
หลกัสูตรการฝึกอบรมหรือสมัมนาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเป็นกรรมการบริษทั  

- Director Certification Program (DCP) / สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) คร้ังท่ี 10/2544 
จ านวนคร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการ ปี 2562 เท่ากบั 6 คร้ังจาก 6 คร้ัง (100.0%) 
จ านวนคร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ปี 2562 เท่ากบั 4 คร้ังจาก 4 คร้ัง (100%) 

ช่ือ : นำยชวน ตั้งจันสิริ  
ต าแหน่ง : กรรมการบริหาร 
สญัชาติ : ไทย 
อาย ุ : 75 ปี (เกิดวนัท่ี 9 กนัยายน 2488) 
การศึกษา : ปริญญาตรี South China Normal University, People’s Republic of China 
วนัเดือนปีท่ีเร่ิมเป็นกรรมการ : 17 มีนาคม 2531 
จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ TU : 32 ปี 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว 
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ทะเบียนเลขท่ี 0107537000891 

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

ระหวา่งกรรมการดว้ยกนั : บุตรของคุณอา นายไกรสร จนัศิริ 
จ านวนหุน้ท่ีถือ : 38,668,000 หุน้* คิดเป็นร้อยละ 0.81 ของทุนช าระแลว้ 
  กรรมการ 38,668,000 หุน้ คู่สมรส .........ไม่มี........ หุน้ บุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ ........ไม่มี........ หุน้  
ท่ีอยู ่ : 1674/843 ถนนเพชรบุรีตดัใหม่ แขวงมกักะสนั เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 
ต าแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน  :  ไม่มี 
ต าแหน่งงานอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน : 2524-ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บริษทั สงขลาแคนน่ิง จ ากดั (มหาชน) 

2516-ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บริษทั ไทยรวมสินพฒันาอุตสาหกรรม จ ากดั 
2520-ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บริษทั รวมไทยอาหารทะเล จ ากดั 
2530-ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บริษทั เอเชียนแปซิฟิคแคน จ ากดั 
2532-ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บริษทั เอเชียน แปซิฟิค ไทยทูน่า จ ากดั 
2531-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั จนัศิริเรียลเอสเตท จ ากดั 
2531-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ไทยยเูน่ียนปร็อปเปอร์ต้ี จ ากดั 
2536-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ไวยไทย จ ากดั 
2538-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ไทยยเูน่ียน กราฟฟิกส์ จ ากดั 
2539-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ไทยยเูน่ียน ซีฟู้ด จ ากดั 
2542-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอเซีย-แปซิฟิค ริสค ์ คอนซลัแทน้ส์ (ประเทศไทย) 

จ ากดั 
2547-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอเซีย-แปซิฟิค อินชวัรันส์ โบรคเกอร์ส จ ากดั 
2551-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ไทยพฒันาสแตนเลสสตีล จ ากดั 
2553-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ไทยยเูน่ียน อินเวสเมน้ท ์โฮลด้ิง (MAURITIUS) 
2560-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โอคินอสฟู้ด จ ากดั 
2544-ปัจจุบนั หุน้ส่วนผูจ้ดัการ หา้งหุน้ส่วนสามญันิติบุคคล ฮัน่ฮง การช่าง 

ต าแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบริษทั : ไม่มี 
หลกัสูตรการฝึกอบรมหรือสมัมนาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเป็นกรรมการบริษทั 

- Director Accreditation Program (DAP) / สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) คร้ังท่ี 86/2553 
จ านวนคร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการ ปี 2562 เท่ากบั 6 คร้ังจาก 6 คร้ัง (100.0%) 

ช่ือ :  ดร. ธรรมนูญ อำนันโทไทย 
ต าแหน่ง : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
     ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
     และกรรมการบริหารความเส่ียง 
สญัชาติ : ไทย 
อาย ุ : 63 ปี 
การศึกษา : Ph.D., International Management / Walden University,  
    Florida USA 

A.C.A. Certificate / American Accreditation Council for Accountancy 
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THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED 
บริษทั ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

M.B.A. Management / The University of Sarasota 
B.A. Accountancy& Management / Eckerd College-St. Petersburg  

วนัเดือนปีท่ีเร่ิมเป็นกรรมการ : 22 มีนาคม 2553 
จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ TU : 10 ปี 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว 
ระหวา่งกรรมการดว้ยกนั : ไม่มี 
จ านวนหุน้ท่ีถือ :  -ไม่มี- หุน้ * คิดเป็นร้อยละ – ของทุนช าระแลว้ 
  กรรมการ -ไม่มี- หุน้ คู่สมรส -ไม่มี- หุน้ บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี- หุน้ 
ท่ีอยู ่ :  903/32 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 
ต าแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน :  2550-ปัจจุบนั รองประธานและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั ไอเอฟเอส 

แคปปิตอล (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
2550-ปัจจุบนั รองประธานและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั เบตเตอร์ เวลิด ์

กรีน จ ากดั (มหาชน) 
2559-ปัจจุบนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษทั อาฟเตอร์ ย ูจ ากดั 

(มหาชน) 
ต าแหน่งงานอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน : 2547-ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บริษทัหลกัทรัพย ์เมอร์ชัน่ พาร์ทเนอร์ จ ากดั (มหาชน) 

2557-ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน เมอร์ชัน่ พาร์ทเนอร์ 
จ ากดั 

2556-ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บริษทั เมอร์ชัน่ พาร์ทเนอร์ จ ากดั 
2558-ปัจจุบนั กรรมการ มูลนิธิแพทยอ์าสาสมเด็จพระศรีนครินราบรมราชชนนี 

ต าแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบริษทั : ไม่มี 
หลกัสูตรการฝึกอบรมหรือสมัมนาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเป็นกรรมการบริษทั 

-  Audit Committee Program (ACP) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) คร้ังท่ี 10/2548 
-  Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) คร้ังท่ี 48/2548 
-  Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) คร้ังท่ี 70/2549 
-  The Role of Chairman Program (RCP) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) คร้ังท่ี 14/2549 
-  Understanding the Fundamental of Financial Statement (UFS)  
- A.C.A จาก American Accreditation Council for Accountancy ประเทศสหรัฐอเมริกา 

จ านวนคร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการ ปี 2562 เท่ากบั 6 คร้ังจาก 6 คร้ัง (100.0%) 
จ านวนคร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2562 เท่ากบั 21 คร้ังจาก 21 คร้ัง (100%) 
จ านวนคร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ปี 2562 เท่ากบั 2 คร้ังจาก 2 คร้ัง (100%) 
จ านวนคร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ปี 2562 เท่ากบั 3 คร้ังจาก 4 คร้ัง (75%) 
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ทะเบียนเลขท่ี 0107537000891 

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

ช่ือ : นำยนำถ ลิว่เจริญ 
ต าแหน่ง : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
สญัชาติ : ไทย  
อาย ุ : 61 ปี 
การศึกษา : 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 
วนัเดือนปีท่ีเร่ิมเป็นกรรมการ : 3 เมษายน 2558 
จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ TU : 5 ปี 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว 
ระหวา่งกรรมการดว้ยกนั : ไม่มี 
จ านวนหุน้ท่ีถือ : -ไม่มี- หุน้* คิดเป็นร้อยละ - ของทุนช าระแลว้ 
  กรรมการ -ไม่มี- หุน้ คู่สมรส -ไม่มี- หุน้ บุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ -ไม่มี- หุน้ 
สถานท่ีติดตอ่ : 489/1 ซอยจดัสรรเอ้ือวฒันสกลุ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 
ต าแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน  : ไม่มี 
ต าแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน : 2535 - ปัจจุบนั กรรมการบริหารและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร CDG GROUP (รวม

บริษทัในกลุ่ม 9 บริษทั) 
   2543 - ปัจจุบนั กรรมการบริหารและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร G-ABLE GROUP 

(รวมบริษทัในกลุ่ม 8 บริษทั) 
ต าแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบริษทั : ไม่มี 
หลกัสูตรการฝึกอบรมหรือสมัมนาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเป็นกรรมการบริษทั 

- หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง สถาบนัวทิยาการตลาดทุน วตท. รุ่นท่ี 12/2553 
- Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) คร้ังท่ี 120/2558 
- Audit Committee Forum “New Auditor’s Report : What’s in it for you?” (2559), สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
- Advanced Audit Committee Program (AACP) (2560), สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)  

จ านวนคร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการ ปี 2562 เท่ากบั 6 คร้ังจาก 6 คร้ัง (100%) 
จ านวนคร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2562 เท่ากบั 21 คร้ังจาก 21 คร้ัง (100%) 

หมำยเหต:ุ  *จ านวนหุน้ TU ท่ีถือเป็นการถือหุน้ ณ 30 มิถุนายน 2563 และนบัรวมหุน้ของคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 

นิยำมและคุณสมบตัขิองกรรมกำรอสิระ 
กรรมกำรอสิระ หมายถึง บุคคลท่ีมีคุณสมบติัเก่ียวกบัความเป็นอิสระตามแนวทางเดียวกนักบัคุณสมบติัของกรรมการตรวจสอบตามประกาศ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง คุณสมบติัและขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและตอ้งสามารถดูแลผลประโยชน์
ของผูถื้อหุน้ทุกรายไดเ้ท่าเทียมกนั และไม่ใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ นอกจากนั้นยงัตอ้งสามารถเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการ
บริษทัโดยใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระได ้
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ทะเบียนเลขท่ี 0107537000891 

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

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

เก่ียวขอ้งกบัการบริหารงาน พนักงาน ลูกจา้ง หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ า ของบริษทั บริษทัในเครือ บริษทัร่วม 
หรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 

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

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

คุณสมบติัของกรรมการอิสระของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในส่วนของอตัราการ
ถือครองหุน้ของบริษทั 

วธีิกำรสรรหำกรรมกำร 
บริษทัด าเนินการสรรหากรรมการ โดยคณะอนุกรรมการสรรหาพจิารณาบุคคลซ่ึงมีคุณสมบติัเหมาะสมและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม

ตามกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดัเขา้เป็นกรรมการ เฉพาะในกรณีท่ีมีกรรมการพน้ต าแหน่งตามวาระ หรือด้วยสาเหตุอ่ืนใน
ระหวา่งปีเท่านั้น ซ่ึงตอ้งเสนอต่อท่ีประชุม  ผูถื้อหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการใหม่อีกคร้ัง และบุคคลซ่ึงเขา้เป็นกรรมการดงักล่าวจะอยูใ่น
ต าแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการท่ีตนแทนเท่านั้น แต่เม่ือมีการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจาก
ต าแหน่ง 1 ใน 3 ตามวาระนั้น ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้งกรรมการใหม่ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการดงัต่อไปน้ี 

ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ตอ่เสียงหน่ึง 
1. ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ั้งหมด ตามขอ้ 1 เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้แต่จะ

แบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
2. บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือ

จะพงึเลือกตั้งในคร้ังนั้น 
ทั้งน้ี ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระไดด้ว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่

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

ในส่วนของกรรมการอิสระ บริษทัจะเลือกผูท้รงคุณวฒิุและมิไดเ้ป็นลูกจา้งหรือพนกังานท่ีไดรั้บเงินเดือนจากบริษทัหรือบริษทั
ในเครือ ไม่ไดมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการบริหารงานประจ า และมีอิสระจากกลุ่มผูถื้อหุ้นรายใหญ่ โดยถือหุ้นในบริษทัไม่เกิน 0.05% ของ
จ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด และสามารถดูแลผลประโยชน์ของกลุ่มผูถื้อหุ้นรายยอ่ยได ้ซ่ึงจะเสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมการ
เป็นผูพ้จิารณาลงมติในการแต่งตั้ง และน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
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ทะเบียนเลขท่ี 0107537000891 

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

รำยละเอยีดกำรเข้ำร่วมประชุมของคณะกรรมกำรในปีทีผ่่ำนมำ 
หน่วย: คร้ัง  

 การประชุมคณะกรรมการ 
รายช่ือคณะกรรมการบริษทั มาประชุม 

จ านวนคร้ัง/จ านวนทั้งหมด 
รับทราบก่อนการประชุมทาง 

ส่ืออิเลค็โทรนิกส์ 

1. นายไกรสร จนัศิริ 6/6 - 

2. นายเชง  นิรุตตินานนท ์ 5/6 1/6 

3. นายชวน    ตั้งจนัสิริ 6/6 - 

4. นายธีรพงศ ์ จนัศิริ 6/6 - 

5. นายฤทธิรงค ์  บุญมีโชติ 6/6 - 

6. นายโนริโอะ   ไซกสุะ (กรรมการเขา้ใหม่ 5 เมษายน 2562) 1/6 5/6 

7. นายราวนิเดอร์  สิงห์ เกรเวล ซาบจิตต ์เอส 6/6 - 

8. นายชาน ชู  ชง 6/6 - 

9. นายศกัด์ิ  เก่ียวการคา้ * 5/6 1/6 

10. ดร.ธรรมนูญ  อานนัโทไทย * 6/6 - 

11. นายกีรติ อสัสกลุ * 6/6 - 

12. นายนาถ ล่ิวเจริญ * 6/6 - 

* กรรมการอิสระ 
หมายเหตุ : นายโนริโอะ ไซกสุะ และนายราวนิเดอร์ สิงห์ เกรเวล ซาบจิตต ์เอส เป็นกรรมการท่ีมิไดมี้ถ่ินพ านกัในประเทศไทย 

รำยละเอยีดประกอบวำระที ่7 กำรพจิำรณำแต่งตั้งผู้สอบบญัชี 
ข้อมูลทัว่ไป – บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ำกดั 

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

เข้าสอบบัญชี* 
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ทะเบียนเลขท่ี 0107537000891 

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

ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี (เฉพาะบริษทั) 
 2559 2560 2561 2562 2563 

อตัราค่าสอบบญัชีส าหรับงบการเงินประจ าปี (บาท) 1,575,000 1,653,750 1,837,475 1,874,225 1,930,451 
อตัราเพ่ิมเม่ือเทียบกบัปีก่อน  3.21% 5.00% 11.11% 2.00% 3.00% 
อตัราค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส            875,000 918,750 1,029,000 1,049,580 1,081,068 
อตัราเพ่ิมเม่ือเทียบกบัปีก่อน  3.55% 5.00% 12.00% 2.00% 3.00% 
อตัราค่าตรวจสอบกรณีพิเศษตามประกาศท่ี ป 4/2544 85,000 90,000 90,000 90,000 100,000 
อตัราเพ่ิมเม่ือเทียบกบัปีก่อน  6.25% 5.88% -- -- 11.11% 

รายละเอียดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทัและบริษทัยอ่ย ส าหรับปี 2562 เฉพาะในประเทศไทย 
1. ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (Audit Fee) 

บริษทัและบริษทัยอ่ยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบญัชี ให้แก่ ส านักงานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสังกดั บุคคลหรือกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกบัผูส้อบบญัชีและส านกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสงักดั ในรอบปีบญัชีท่ีผ่านมา รวม 16 บริษทั มีจ านวนเงิน
ทั้งส้ิน 18,145,433 บาท 

2.  ค่าตอบแทนจากบริการอ่ืน (Non-Audit Fee) 
บริษทัและบริษทัยอ่ยจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอ่ืน ซ่ึงไดแ้ก่  
- ค่าใชจ่้ายในการด าเนินการสอบบญัชี ให้แก่ส านักงานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสังกดั บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ผูส้อบบญัชีและส านกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสงักดั ในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมา มีจ านวนเงินรวม -ไม่มี- บาท 
- ค่าตรวจสอบกรณีพิเศษตามประกาศท่ี ป 4/2544 ของส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ให้แก่ส านกังานสอบ
บญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสังกดั บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูส้อบบญัชีและส านกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสังกดั ใน
รอบปีบญัชีท่ีผา่นมา รวม 7 บริษทั มีจ านวนเงินทั้งส้ิน 1,170,000 บาท 
- ค่าบริการตรวจสอบเพื่อวตัถปุระสงคเ์ฉพาะและค่าปรึกษาดา้นภาษี มีจ านวนทั้งส้ิน 7,511,076 บาท 

รายละเอียดจ านวนปียอ้นหลงั 10 ปี ท่ีผูส้อบบญัชีไดล้งนามในงบการเงินของบริษทั 
ปี 2552 - 2553 สอบบญัชีโดยนางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3516 จาก บจ. ส านกังาน อีวาย 
ปี 2554 - 2557 สอบบญัชีโดยนายโสภณ เพ่ิมศิริวลัลภ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3182 จาก บจ. ส านกังาน อีวาย 
ปี 2558 สอบบญัชีโดยนางสาวรสพร เดชอาคม ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5659 จาก บจ. ส านกังาน อีวาย 
ปี 2559 - 2560 สอบบญัชีโดยนายสมชาย  จิณโณวาท ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3271 จาก บจ. ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ

บีเอเอส 
ปี 2561 - 2562 สอบบญัชีโดยนายพงทว ีรัตนะโกเศศ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7795 จาก บจ. ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ

บีเอเอส 
ทั้งน้ี ตลอดระยะเวลาดงักล่าวผูส้อบบญัชีรับอนุญาตตามรายช่ือขา้งตน้ไม่มีความสัมพนัธ์หรือมีส่วนไดเ้สียกบับริษทั/บริษทั

ยอ่ย/ผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว แต่อยา่งใด 
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THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED 
บริษทั ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

กำรเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม 
ผูส้อบบญัชีจากบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั ไดแ้ก่  

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

เป็นผูส้อบบญัชีส าหรับปี 2563 ของบริษทัยอ่ย และบริษทัร่วมของบริษทัทุกแห่งทั้งในประเทศและนอกประเทศ 
 

รำยละเอยีดประกอบวำระที ่8 กำรพจิำรณำแก้ไขเพิม่เตมิข้อบังคบัของบริษัท ข้อ 24, 25, 27 และข้อ 31 

(ก) ข้อมูลประกอบกำรพจิำรณำ กำรแก้ไขข้อบังคบั ข้อ 24 และ 25 
ตามท่ีพระราชก าหนดวา่ดว้ยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 (“พรก.”) ออกมามีผลบงัคบัใช ้ให้สามารถประชุม

ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ไดโ้ดยตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของการประชุมผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีกระทรวง
ดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา และใหก้ารประชุมนั้นมีผลเช่นเดียวกบัการประชุมตามวธีิการท่ี
บญัญติัไวใ้นกฎหมาย 

ดงันั้น เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบั พรก. ขา้งตน้ บริษทัจึงควรแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 24 และ 25 เป็นดงัน้ี 
ข้อควำมเดมิ ข้อควำมใหม่ 

ขอ้ 24. ในการประชุมคณะกรรมการ ตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่
น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมดจึงเป็นองค์ประชุม 
ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าท่ีได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธาน
กรรมการเป็นประธานถา้ไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่
สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได ้ให้กรรมการซ่ึงมาประชุมเลือกกรรมการ
คนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม 
 การวนิิจฉยัช้ีขาดของท่ีประชุมใหถื้อเสียงขา้งมาก 

กรรมการคนหน่ึงมีหน่ึงเสียงในการลงคะแนน เวน้แต่
กรรมการซ่ึงมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เสียงในเร่ืองนั้น ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานท่ีประชุมออก
เสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

ข้อ 24. ในกำรประชุมคณะกรรมกำร ไม่ว่ำจะเป็นกำรประชุมด้วย
ตนเองหรือเป็นกำรประชุมผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์  ต้องมีกรรมกำร
มำประชุมไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมดจึงจะ
เป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธำนกรรมกำรไม่อยู่ในที่ประชุม
หรือไม่สำมำรถปฏิบัตหิน้ำที่ได้ ถ้ำมรีองประธำนกรรมกำร ให้รอง
ประธำนกรรมกำรเป็นประธำน ถ้ำไม่มีรองประธำนกรรมกำรหรือ
มีแต่ไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้  ให้กรรมกำรซ่ึงมำประชุมเลือก
กรรมกำรคนหนึ่งเป็นประธำนในทีป่ระชุม 

กำรประชุมผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ตำมวรรคหนึ่ง ผู้มีหน้ำที่
จดักำรประชุมต้อง  

(1) จัดให้ผู้ร่วมประชุมแสดงตนเพ่ือร่วมประชุมผ่ำนส่ือ
อเิลก็ทรอนิกส์ก่อนร่วมกำรประชุม  

(2) จัดให้ ผู้ ร่วมประชุมสำมำรถลงคะแนนได้ ทั้ งกำร
ลงคะแนนโดยเปิดเผยและกำรลงคะแนนลบั  

(3)  จดัให้มกีำรเข้ำถึงเอกสำรประกอบกำรประชุมของผู้ร่วม
ประชุม 

(4) จดัท ำรำยงำนกำรประชุมเป็นหนังสือ  
(5) จัดให้มีกำรบันทึกเสียงหรือทั้ งเสียงและภำพ แล้วแต่

กรณี ของผู้ร่วมประชุมทุกคน ตลอดระยะเวลำที่มีกำรประชุมใน
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รูปข้อมูลอเิลก็ทรอนิกส์ เว้นแต่เป็นกำรประชุมลบั 
(6) จัดเก็บข้อมูลจรำจรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ร่วมประชุมทุก

คนไว้เป็นหลักฐำน ทั้งนี้ข้อมูลตำม (5) และ (6)  ให้ถือเป็นส่วน
หนึ่งของรำยงำนกำรประชุม 

(7) กำรแจ้งเหตุขัดข้องในระหว่ำงกำรประชุม 

ต้องมีกระบวนกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภั ยด้ ำน
สำรสนเทศ โดยให้มีกำรบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภำพแล้วแต่
กรณีของกรรมกำรทุกรำยในที่ประชุม ตลอดระยะเวลำที่มีกำร
ประชุม รวมทั้งข้อมูลจรำจรทำงคอมพิวเตอร์ที่เกิดจำกบันทึก
ดังกล่ำว และมีระบบควบคุมกำรประชุมเป็นไปตำมกฎหมำยที่
เกีย่วข้องก ำหนด 

 กรรมกำรบริษัทซ่ึงเข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรผ่ำนส่ือ
อเิลก็ทรอนิกส์ด้วยวธีิกำรและเป็นไปตำมเง่ือนไขทีก่ล่ำวมำข้ำงต้น 
ถือว่ำเป็นกำรเข้ำร่วมประชุมอันสำมำรถนับเป็นองค์ประชุมได้ 
และถือว่ำกำรประชุมคณะกรรมกำรผ่ำนส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ดงักล่ำว
มีผลเช่นเดียวกับกำรประชุมตำมวิธีกำรที่บัญญัติไว้ในกฎหมำย
และข้อบังคบัฉบับนี ้

กำรวนิิจฉัยช้ีขำดของทีป่ระชุมให้ถือเสียงข้ำงมำก 
กรรมกำรคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในกำรลงคะแนน  เว้นแต่

กรรมกำรซ่ึงมีส่วนได้เสียในเร่ืองใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เสียงในเร่ืองนั้น ถ้ำคะแนนเสียงเท่ำกันให้ประธำนที่ประชุมออก
เสียงเพิม่ขึน้อกีเสียงหนึ่งเป็นเสียงช้ีขำด 

ขอ้ 25. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ
หรือผูซ่ึ้งไดรั้บมอบหมายส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงักรรมการไม่
นอ้ยกวา่เจ็ดวนัก่อนวนัประชุม เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นเร่งด่วน เพื่อ
รักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษทั จะแจง้การนดัประชุมโดยวิธี
อ่ืนและก าหนดวนัประชุมใหเ้ร็วกวา่นั้นก็ได ้

ข้อ 25. ในกำรเรียกประชุมคณะกรรมกำร ไม่ว่ำจะเป็นกำรประชุม
ด้วยตนเองหรือเป็นกำรประชุมผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์  ให้ประธำน
กรรมกำรหรือผู้ซ่ึงได้รับมอบหมำยส่งหนังสือนัดประชุมไปยัง
กรรมกำรไม่น้อยกว่ำเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจ ำเป็น
รีบด่วน เพ่ือรักษำสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท  จะแจ้งกำรนัด
ประชุมโดยวิธีอ่ืนและก ำหนดวันประชุมให้เร็วกว่ำนั้นก็ได้ ทั้งนี้
หำกกำรประชุมในครำวนั้นเป็นกำรประชุมผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
บริษัทสำมำรถจดัส่งหนังสือนัดประชุมโดยจดหมำยอเิลก็ทรอนิกส์
ก็ได้ ทั้งนี้หลักเกณฑ์และวิธีกำรเป็นไปตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
ก ำหนด 

ในกรณีที่กรรมกำรตั้ งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้เรียก
ประชุมคณะกรรมกำร ให้ประธำนกรรมกำรก ำหนดวันประชุม
ภำยในสิบส่ีวนั นับแต่วนัทีไ่ด้รับกำรร้องขอ 
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(ข) ข้อมูลประกอบกำรพจิำรณำ กำรแก้ไขข้อบังคบั ข้อ 27 
 

ข้อควำมเดมิ ข้อควำมใหม่ 

ขอ้ 27. คณะกรรมการมีอ านาจและหนา้ท่ีจดัการบริษทัใหเ้ป็นไป
ตามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั และมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น และให้
มีอ านาจจดัการในกิจการดงัต่อไปน้ีดว้ย 

(ก) การแสวงใหไ้ดม้า ขาย จ านอง จ าน า หรือท าสญัญาประกนั
ดว้ยสงัหาริมทรัพยแ์ละอสงัหาริมทรัพยข์องบริษทั เพื่อ
ส าเร็จความประสงคแ์ห่งธุรกิจของบริษทั กรรมการมี
อ านาจท่ีจะใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพยเ์ป็นเวลากวา่ 3 ปี หรือ
นอ้ยกวา่นั้นได ้กรรมการมีอ านาจจดทะเบียนกบัทาง
ราชการท่ีกรม กระทรวง หรือหน่วยงานแห่งหน่ึงแห่งใด
ไดด้ว้ย 

(ข) การเสนอเร่ืองราวต่ออนุญาโตตุลาการ ท าการ
ประนีประนอมยอมความ ท าการฟ้องร้องและต่อสูค้ดีใน
ศาลของประเทศหน่ึงประเทศใดก็ได ้อีกทั้งเขา้ร่วมด าเนิน
กระบวนการในกรณีลม้ละลายของลูกหน้ี 

(ค) การมีอ านาจมอบหมายใหบุ้คคลใดๆ คนหน่ึงหรือหลายคน 
มีอ านาจลงนามผกูพนับริษทัเฉพาะกิจการอยา่งใดอยา่ง
หน่ึงหรือหลายอยา่งแทนคณะกรรมการก็ได ้

(ง) การใชอ้ านาจทั้งมวลของบริษทัท่ีจะกูย้มืเงิน และผกูพนั
จ านองทรัพยสิ์นของบริษทัเพื่อเป็นหลกัประกนัส าหรับ
หน้ีสินความรับผิดชอบหรือพนัธะกรณีใดๆ ของบริษทั 
หรือของบุคคลท่ีสาม 

(จ) การลงมติใหอ้อกหนงัสือประกนัและเขา้เป็นผูค้  ้าประกนั
หรือนายประกนัในนามของบริษทัก็ได ้

ข้อ 27. คณะกรรมกำรมีอ ำนำจและหน้ำที่จัดกำรบริษัทให้เป็นไป
ตำมวตัถุประสงค์ ข้อบังคบั และมตขิองทีป่ระชุมผู้ถือหุ้น  

ทั้งนี้ คณะกรรมกำรอำจแต่งตั้งหรือมอบหมำยให้กรรมกำรหรือ
บุคคลอ่ืนใดคนหนึ่งหรือหลำยคนให้ด ำเนินกิจกำรของบริษัทหรือ
ปฏิบัติกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง หรืออำจมอบอ ำนำจเพ่ือให้กรรมกำร
หรือบุคคลดังกล่ำวมีอ ำนำจด ำเนินกำรใดๆ ตำมที่คณะกรรมกำร
เห็นสมควร และภำยใน เวลำที่ คณะกรรมกำรก ำหนด ทั้ งนี้
คณะกรรมกำรอำจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขกำร
แต่งตั้ง มอบหมำย หรือมอบอ ำนำจนั้นๆ ได้ตำมทีเ่ห็นสมควร 

(ค) ข้อมูลประกอบกำรพจิำรณำ กำรแก้ไขข้อบังคบั ข้อ 31 
 

ข้อควำมเดมิ ข้อควำมใหม่ 

ขอ้ 31. คณะกรรมการของบริษทัตอ้งประชุมอย่างน้อย 3 เดือน
ต่อคร้ัง 

 

ข้อ 31. คณะกรรมกำรของบริษัทต้องประชุมอย่ำงน้อย 3 (สำม) 
เดือนต่อคร้ัง ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งส ำนักงำนใหญ่ ส ำนักงำนสำขำ
หรือจงัหวดัใกล้เคียง หรือ ณ ที่อ่ืนใดตำมที่ประธำนกรรมกำรหรือผู้
ซ่ึงได้รับมอบหมำยจำกประธำนกรรมกำรจะก ำหนด  ทั้งนีป้ระธำน
กรรมกำรหรือผู้ซ่ึงได้รับมอบหมำยจำกประธำนกรรมกำรจะ
ก ำหนดให้จดักำรประชุมคณะกรรมกำรผ่ำนส่ืออเิลก็ทรอนิกส์กไ็ด้ 
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รำยละเอยีดประกอบวำระที ่9 กำรพจิำรณำแก้ไขเพิม่เตมิหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 วตัถุประสงค์ของบริษัท  

พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (คดัยอ่) 
มาตรา 31 ภายใตบ้งัคบัมาตรา 19 วรรคสอง บริษทัจะแกไ้ขเพ่ิมเติม หนังสือบริคณห์สนธิหรือขอ้บงัคบัของบริษทัไดเ้ม่ือท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้ลงมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
ในการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือขอ้บงัคบัของบริษทั ใหบ้ริษทัขอจดทะเบียนแกไ้ขเพ่ิมเติมภายในสิบส่ีวนันบัแต่

วนัท่ีท่ีประชุมลงมติ 
*************************************************************************************************** 

 

 

 

*รายนามกรรมการอิสระทีบ่ริษทัเสนอให้ผู้ถอืหุ้นสามารถพจิารณาเลือกตามรายละเอียดข้างต้น  

เป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสียพเิศษ ในวาระทีเ่สนอในการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นคร้ังน้ีแต่อย่างใด* 

ช่ือ : นำยศักดิ์ เกีย่วกำรค้ำ 
ต าแหน่ง :  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ อนุกรรมการบริหารความเส่ียง และอนุกรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทน 
สญัชาติ :  ไทย  
อาย ุ :  85 ปี (เกิดวนัท่ี 21 กมุภาพนัธ์ 2478) 
การศึกษา :  ปริญญาตรี (บญัชีบณัฑิต) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ปริญญาตรี (พาณิชยศาสตร์บณัฑิต) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
ปริญญาตรี (นิติศาสตร์บณัฑิต) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

วนัเดือนปีท่ีเร่ิมเป็นกรรมการ : 22 สิงหาคม 2543 
จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ TU : 19 ปี 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว 
ระหวา่งกรรมการดว้ยกนั : ไม่มี 
จ านวนหุน้ท่ีถือ : 50,000 หุน้* คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของทุนช าระแลว้ 
  กรรมการ 50,000 หุน้ คู่สมรส -ไม่มี- หุน้ บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี- หุน้ 
ท่ีอยู ่ : 69/29 หมู่ 1 ซอยติวานนท ์14 ถนนติวานนท ์ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมืองนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี 
ต าแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน  : 2559-ปัจจุบนั ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ บริษทั ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) 
ต าแหน่งงานอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน :   2528-ปัจจุบนั รองประธานกรรมการ มูลนิธิแพทยอ์าสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรม

ราชชนนี 
ต าแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ตอ่บริษทั : ไม่มี 
หลกัสูตรการฝึกอบรมหรือสมัมนาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเป็นกรรมการบริษทั 

- ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 0156 ตั้งแตปี่ 2505 สภาวชิาชีพบญัชี 
- ใบอนุญาตทนายความตลอดชีพ ตั้งแต่ปี 2529 เลขท่ี 2913401 สภาทนายความ 
- The Role of the Chairman Program (RCP) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) คร้ังท่ี 4/2544 

ข้อมูลกรรมกำรอสิระส ำหรับกรณีทีผู้่ถือหุ้นจะพจิำรณำเลือกเป็นผู้รับมอบฉันทะ 
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- Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) คร้ังท่ี 13/2544 
- Director Certification Program (DCP) Refreasher สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) คร้ังท่ี 2/2549 
- Handling Conflicts of Interest สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) คร้ังท่ี 4/2551 
- Role of the Compensation Committee (RCC) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) คร้ังท่ี 9/2552 
- Executive Program มหาวทิยาลยัสแตนฟอร์ด ประเทศสิงคโปร์ 
- Senior Executive Program / สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
- How to Develop a Risk Management Plan (HRP) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) คร้ังท่ี 2/2555 
- Audit World – Conference 25-26 มิถุนายน 2555 Resorts World Convention Centre, Singapore 
- Audit World – Post Conference 27 มิถุนายน 2555 Resorts World Convention Centre, Singapore 
- การประเมินระบบการควบคุมภายใน แบบ COSO – ERM สภาวิชาชีพบญัชี 
- กรอบแนวทางระบบการควบคุมภายใน COSO 2556 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
- Audit Committee Financial Expert 22 พฤษภาคม 2557 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
- Corporate Governance in the Perspective of Investors – CG Forum 4 มิถุนายน 2557 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
- Management for CEO’s and Senior Executive สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
- Director Certification Program Update (DCPU) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) คร้ังท่ี 1/2557 
- Advance Audit Committee Program (AACP) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) คร้ังท่ี 20/2558 
- Thailand IFRS Conference 2016 สภาวชิาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ ์
- Driving Company Success with IT Governance (ITG) IT for Non-IT Director สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
- National Director Conference 2016: Enhancing Growth Through Governance in Family Controlled Business สมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

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

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

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



 
 

                  
 
979/12  ชั้นเอ็ม อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. 0-2298-0024 โทรสาร 0-2298-0553 
979/12 M Floor, S.M.Tower, Phaholyothin Road, Phayathai Sub-District, Phayathai District, Bangkok 10400 Tel. 0-2298-0024 Fax. 0-2298-0553 
 

 

53 | หนา้ 

 

ทะเบียนเลขท่ี 0107537000891 

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

ช่ือ : นำยกรีติ อสัสกลุ 
ต าแหน่ง : กรรมการอิสระ และประธานอนุกรรมการบริหารความเส่ียง 
สญัชาติ : ไทย 
อาย ุ : 62 ปี 
การศึกษา : Chemical Engineering Ontario / Queen’s University 

Chemical Engineering / University of Southern California 
วนัเดือนปีท่ีเร่ิมเป็นกรรมการ : 22 มีนาคม 2553 
จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ TU : 10 ปี 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว 
ระหวา่งกรรมการดว้ยกนั : ไม่มี 
จ านวนหุน้ท่ีถือ : 103,248 หุน้* คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของทุนช าระแลว้  

กรรมการ -ไม่มี- หุน้ คูส่มรส 103,248 หุน้ บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี- หุน้ 
ท่ีอยู ่ :  45/6 ซอยอรรคพฒัน์ ถนนสุขมุวทิ 49 แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 
ต าแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน  : 2536-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โอเช่ียน กลาส จ ากดั (มหาชน) (รวมบริษทัในกลุ่ม 2 

บริษทั) 
ต าแหน่งงานอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน : 2527-ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั ไทยสมุทรประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน) 

2531-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เซอร์วสิลีสซ่ิง จ ากดั 
2535-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โอเช่ียน โฮลด้ิง จ ากดั 
2537-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั กีรติ โฮม จ ากดั 
2539-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั กลุ่มไทยสมุทร (ประเทศไทย) จ ากดั 
2541-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั กฤษณ์และสุมาลี จ ากดั 
2545-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เกรทฟิลด ์จ ากดั 
2553-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั สยาม เอสเตท จ ากดั 
2556-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โอเช่ียน พรอพเพอร์ต้ี จ ากดั 
2556-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โอเช่ียน มารีน่า จ ากดั 

ต าแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ตอ่บริษทั : ไม่มี 
หลกัสูตรการฝึกอบรมหรือสมัมนาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเป็นกรรมการบริษทั 

- Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) คร้ังท่ี 27/2546 
- Role of the Compensation Committee Program (RCC) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) คร้ังท่ี 5/2550 

หมำยเหตุ:  *จ านวนหุน้ TU ท่ีถือเป็นการถือหุน้ ณ 30 ธนัวาคม 2562 และนบัรวมหุน้ของคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 
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เอกสารท่ีผูเ้ขา้ร่วมประชุมตอ้งแสดง มีดงัน้ี 
1. ผู้ถือหุ้นทีเ่ป็นบุคคลธรรมดำ 

1.1 กรณีผูถื้อหุ้นเขา้ประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารท่ีทางราชการออกให้ ซ่ึงปรากฏรูปถ่ายและยงัไม่หมดอายุ เช่น บัตร
ประชาชน บตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) เป็นตน้ 
1.2 กรณีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเขา้ประชุม 

- หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบท่ีบริษทัไดจ้ดัส่งใหพ้ร้อมหนงัสือเชิญประชุม ซ่ึงไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งและครบถว้น และลง
ลายมือช่ือของผูม้อบฉนัทะและผูรั้บมอบฉนัทะ 

- ส าเนาเอกสารท่ีทางราชการออกให้ของผูม้อบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 และผูม้อบฉันทะลงลายมือช่ือรับรองส าเนา
ถูกตอ้ง 

- เอกสารท่ีทางราชการออกใหข้องผูรั้บมอบฉนัทะ โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 เพื่อลงทะเบียน 
2. ผู้ถือหุ้นทีเ่ป็นนติบุิคคล 

2.1 กรณีผูมี้อ านาจกระท าการแทนของนิติบุคคลเขา้ประชุมดว้ยตนเอง 
(ก) ใหแ้สดงเอกสารท่ีทางราชการออกใหผู้มี้อ  านาจกระท าการแทน ซ่ึงปรากฏรูปถ่ายและยงัไม่หมดอาย ุเช่น บตัรประชาชน 

บตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) เป็นตน้ 
(ข) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลผูถื้อหุ้น ซ่ึงออกโดยกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย ์หรือ

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งท่ีออกให ้ไม่เกิน 30 วนั พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูมี้อ านาจของนิติบุคคล 
2.2 กรณีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเขา้ประชุม 

(ก) หนงัสือมอบฉันทะตามแบบท่ีบริษทัไดจ้ดัส่งให้พร้อมหนงัสือเชิญประชุม ซ่ึงไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งและครบถว้น และ
ลงลายมือช่ือของผูม้อบฉนัทะและผูรั้บมอบฉนัทะ 

(ข) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลผูถื้อหุ้น ซ่ึงออกโดยกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย ์หรือ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งท่ีออกให ้ไม่เกิน 30 วนั พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูมี้อ านาจของนิติบุคคล 

(ค) ส าเนาเอกสารท่ีทางราชการออกใหข้องผูมี้อ านาจของนิติบุคคล โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 และผูมี้อ านาจของนิติบุคคลลง
ลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

(ง) ผูรั้บมอบฉนัทะตอ้งแสดงเอกสารท่ีทางราชการออกใหโ้ดยมีรายละเอียดตาม 1.1 เพื่อลงทะเบียน 
*กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนติบุิคคลทีจ่ดัตั้งขึน้ตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ* 
(ก) ส าเนาหนงัสือรับรองการเป็นนิติบุคคลซ่ึงออกโดยส่วนราชการท่ีมีอ านาจของประเทศท่ีนิติบุคคลตั้งอยู ่หนงัสือรับรองการ

เป็นนิติบุคคลตอ้งผา่นการรับรองจากโนตาร่ีพบับลิค หรือหน่วยงานราชการท่ีมีอ านาจ และมีอายไุม่เกิน 1 ปี 
(ข) เอกสารใดท่ีมิไดมี้ตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษ จะตอ้งจดัท าค าแปลเป็นภาษาองักฤษแนบมาพร้อมกนั และใหผู้มี้อ  านาจลงนาม

ผกูพนันิติบุคคล ลงนามรับรองค าแปล 

หนังสือมอบฉันทะทุกฉบบัต้องตดิอากรแสตมป์ 20 บาท และการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม  
บริษทัจะตรวจสอบความสมบูรณ์ของหนังสือมอบฉันทะและเปิดรับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป

เอกสำรหรือหลกัฐำนแสดงควำมเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มสิีทธิเข้ำร่วมประชุม 
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แบบหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก.  (แบบทัว่ไปซ่ึงเป็นแบบท่ีง่ายไม่ซบัซอ้น) แนบทา้ยประกาศกรมทะเบียนพฒันาธุรกิจการคา้ 
เร่ือง ก าหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5)  พ.ศ.2550 

----------------------------------------------------- 

เขียนท่ี …………………………………………….. 
วนัท่ี ………. เดือน …………………………. พ.ศ. ………………… 

(1) ขา้พเจา้ ………................……………………………..............…………… สญัชาติ …………..........………… อยูบ่า้นเลขท่ี ……………
ถนน ……………….....................………. ต าบล/แขวง ……………..........................………….. อ าเภอ/เขต …………........………..………. 
จงัหวดั …………….….…..............…….. รหสัไปรษณีย ์…….........................………..……….. 

(2) เป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  โดยถือหุ้นจ านวนทั้งส้ินรวม  ………........……….……หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้
เท่ากบั .......................................... เสียง ดงัน้ี 

หุ้นสามญั ............................................ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ........................................ เสียง 
หุ้นบุริมสิทธิ ........................................ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ........................................ เสียง 

(3) ขอมอบฉนัทะให้  
3.1 ……………………………….…………………....................……..…………… อาย ุ …………….... ปี อยูบ่า้น เลขท่ี ……………… 

ถนน………....................…………........….……. ต าบล/แขวง …………..................…..………....…….. อ าเภอ/เขต …………..........…..........………………. 
จงัหวดั ………………....…………................…..  รหสัไปรษณีย ์……….…..…............……….. หรือ 

3.2 ……………………………….…………………....................……..…………… อาย ุ …………….... ปี อยูบ่า้น เลขท่ี ……………… 
ถนน………....................…………........….……. ต าบล/แขวง …………..................…..………....…….. อ าเภอ/เขต …………..........…..........………………. 
จงัหวดั ………………....…………................…..  รหสัไปรษณีย ์……….…..…............……….. หรือ 

3.3 ……………………………….…………………....................……..…………… อาย ุ …………….... ปี อยูบ่า้น เลขท่ี ……………… 
ถนน………....................…………........….……. ต าบล/แขวง …………..................…..………....…….. อ าเภอ/เขต …………..........…..........………………. 
จงัหวดั ………………....…………................…..  รหสัไปรษณีย ์……….…..…............………..  

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2563 วนั
พธุท่ี 16 กนัยายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตลั ถนนเพลินจิต กรุงเทพมหานคร  หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา 
และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
 

 ลงช่ือ …………………………….……………………… ผูม้อบฉนัทะ  
                                                                                                   (………………………………………………..….) 
 
 ลงช่ือ …………………………….……………………… ผูรั้บมอบฉนัทะ  
              (………………………………………………..….) 
 
 ลงช่ือ …………………………….……………………… ผูรั้บมอบฉนัทะ  
              (………………………………………………..….) 
 
 ลงช่ือ …………………………….……………………… ผูรั้บมอบฉนัทะ  
              (………………………………………………..….) 
 

หมายเหตุ ผูถื้อหุน้ท่ีจะมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้รั้บมอบ
ฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้

 

ติดอากรแสตมป์ 
20 บาท 
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่ก ำหนดรำยกำรต่ำงๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอยีดชัดเจนตำยตัว) 
แนบทา้ยประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ 

เร่ือง ก าหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ.2550 
----------------------------------------------------- 

เขียนท่ี …………………………………………….. 
วนัท่ี ………. เดือน …………………………. พ.ศ. ………………… 

(1) ข้ า พ เจ้ า  …………………….. . . . . . . . . . . . . . . . . . .…………………… สั ญ ช า ติ  …….. . . . . . .…. .……… อ ยู่ บ้ า น เล ข ท่ี  ……..…………
ถนน……………….……………. ต าบล/แขวง ………........…….…………….. อ าเภอ/เขต ……….....………….……………. จงัหวดั ………………………..
รหสัไปรษณีย ์……..…………… 

(2) เป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  โดยถือหุ้นจ านวนทั้งส้ินรวม ……………...…...………หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้
เท่ากบั………………………………เสียง ดงัน้ี 

หุ้นสามญั …………………………………………หุ้น ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั…………………………………….. หุ้น 
หุ้นบุริมสิทธิ …………….…………..……………หุ้น ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั……….……………………………. หุ้น 

(3) ขอมอบฉนัทะ 
3.1 ……………………………….…………………....................……..…………… อาย ุ …………….... ปี อยูบ่า้น เลขท่ี ……………… 

ถนน………....................…………........….……. ต าบล/แขวง …………..................…..………....…….. อ าเภอ/เขต …………..........…..........………………. 
จงัหวดั ………………....…………................…..  รหสัไปรษณีย ์……….…..…............……….. หรือ 

3.2 ……………………………….…………………....................……..…………… อาย ุ …………….... ปี อยูบ่า้น เลขท่ี ……………… 
ถนน………....................…………........….……. ต าบล/แขวง …………..................…..………....…….. อ าเภอ/เขต …………..........…..........………………. 
จงัหวดั ………………....…………................…..  รหสัไปรษณีย ์……….…..…............……….. หรือ 

3.3 ……………………………….…………………....................……..…………… อาย ุ …………….... ปี อยูบ่า้น เลขท่ี ……………… 
ถนน………....................…………........….……. ต าบล/แขวง …………..................…..………....…….. อ าเภอ/เขต …………..........…..........………………. 
จงัหวดั ………………....…………................…..  รหสัไปรษณีย ์……….…..…............………..  

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2563 
วนัพุธท่ี 16 กนัยายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตลั ถนนเพลินจิต กรุงเทพมหานคร  หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั 
เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 
วาระท่ี 1   พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2562 

 ก. ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 ข. ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(  ) รับรอง                  (  ) ไม่รับรอง           (  ) งดออกเสียง  

วาระท่ี 2   พิจารณาและรับทราบรายงานประจ าปี 2562 และผลการด าเนินงานของบริษทั ในรอบปีท่ีผา่นมา 
*วาระนีไ้ม่ต้องลงมติ เน่ืองจากรายงานดังกล่าวได้จัดท าเรียบร้อยแล้วและน าเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบเท่าน้ัน* 

วาระท่ี 3   พิจารณาและอนุมติังบการเงินส าหรับปีบญัชีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และรายงานของผูส้อบบญัชี 

 ก. ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 ข. ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(  ) เห็นดว้ย                 (  ) ไม่เห็นดว้ย          (  ) งดออกเสียง  

 

ติดอากรแสตมป์ 
20 บาท 
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วาระท่ี 4   พิจารณาและอนุมติัการจดัสรรก าไรสุทธิส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 

 ก. ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 ข. ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(  ) เห็นดว้ย                 (  ) ไม่เห็นดว้ย          (  ) งดออกเสียง  

วาระท่ี 5   พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

   ก. ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   ข. ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
- กำรแต่งตั้งกรรมกำรทั้งชุด 

(  ) เห็นดว้ย                 (  ) ไม่เห็นดว้ย          (  ) งดออกเสียง 

- กำรเลือกตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคล 

5.1 ช่ือกรรมการบริหาร .....นำยธีรพงศ์ จันศิริ............................................  
            (  ) เห็นดว้ย  (  ) ไม่เห็นดว้ย  (  ) งดออกเสียง 

5.2 ช่ือกรรมการบริหาร…..นำยชวน ตั้งจันสิริ........................................... 
            (  ) เห็นดว้ย  (  ) ไม่เห็นดว้ย  (  ) งดออกเสียง 

5.3 ช่ือกรรมการอิสระ........นำยธรรมนูญ อำนันโทไทย............................. 
            (  ) เห็นดว้ย  (  ) ไม่เห็นดว้ย  (  ) งดออกเสียง 

5.4 ช่ือกรรมการอิสระ........นำยนำถ ลิว่เจริญ............................................ 
            (  ) เห็นดว้ย  (  ) ไม่เห็นดว้ย  (  ) งดออกเสียง 

วาระท่ี 6   พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 และโบนสักรรมการส าหรับผลการด าเนินงานปี 2562 

 ก. ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 ข. ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(  ) เห็นดว้ย                 (  ) ไม่เห็นดว้ย          (  ) งดออกเสียง  

วาระท่ี 7   พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2563 

 ก. ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 ข. ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(  ) เห็นดว้ย                 (  ) ไม่เห็นดว้ย          (  ) งดออกเสียง 

วาระท่ี 8 พิจารณาและอนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 24 25 27 และขอ้ 31 

   ก. ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   ข. ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
8.1 ขอ้บงัคบัของบริษทั ข้อ 24 และ 25 (  ) เห็นดว้ย  (  ) ไม่เห็นดว้ย  (  ) งดออกเสียง 
8.2 ขอ้บงัคบัของบริษทั ข้อ 27 (  ) เห็นดว้ย  (  ) ไม่เห็นดว้ย  (  ) งดออกเสียง 
8.3 ขอ้บงัคบัของบริษทั ข้อ 31 (  ) เห็นดว้ย  (  ) ไม่เห็นดว้ย  (  ) งดออกเสียง 

วาระท่ี 9   พิจารณาและอนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 3 วตัถุประสงคข์องบริษทั ตามมาตรา 31 

 ก. ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 ข. ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(  ) เห็นดว้ย                 (  ) ไม่เห็นดว้ย          (  ) งดออกเสียง 
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วาระท่ี 10 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถา้มี) 

*วาระน้ีจะไม่มีการลงมติ เน่ืองจากไมมี่การเสนอและช้ีแจงรายละเอียดให้ผูถื้อหุ้นพิจารณาล่วงหนา้* 
(5) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะน้ี ให้ถือวา่การลงคะแนนเสียงนั้น ไม่ถูกตอ้ง

และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุ้น 
(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือ

ลงมติในเร่ืองใด นอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เทจ็จริงประการใด ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณา
และลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนงัสือมอบฉนัทะให้ถือ
เสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
 
 
 ลงช่ือ …………………………….……………………… ผูม้อบฉนัทะ  
                                                                                                   (…………………………………………………...) 
 
 
 ลงช่ือ …………………………….……………………… ผูรั้บมอบฉนัทะ  
               (………………………………………………..….) 
 
 
 ลงช่ือ …………………………….……………………… ผูรั้บมอบฉนัทะ  
               (………………………………………………..….) 
 
 
 ลงช่ือ …………………………….……………………… ผูรั้บมอบฉนัทะ  
               (………………………………………………..….) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  

1. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้รั้บมอบ
ฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
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หนงัสือมอบฉันทะ แบบ ค.  
(แบบที่ใช้เฉพำะกรณผู้ีถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่ำงประเทศและแต่งตั้งให้คสัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝำกและดูแลหุ้น) 

ท้ำยประกำศกรมพฒันำธุรกจิกำรค้ำ เร่ือง ก ำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 

 
 เขียนท่ี …………………………………………….. 

วนัท่ี ………. เดือน …………………………. พ.ศ. ………………… 

(1) ข้ าพ เจ้ า  ……………………... .. . . . . . . . . . .………………..... . . . . .…………………..……… ส านั ก ง าน ตั้ ง อ ยู่ เล ข ท่ี  ….....…..…………
ถ น น …………….. . . . . . . .….……………. ต า บ ล /แ ข ว ง  ………..….. . . . . . .…….…………….. อ า เภ อ /เข ต  …………….. . . .………….……………. 
จงัหวดั ………………….................……. รหัสไปรษณีย ์…….....................…………… ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้น (Custodian) 
ให้กบั ...................................................................................... ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นของบริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจ านวนทั้งส้ิน
รวม ......................................... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั .................................... เสียง ดงัน้ี 

หุ้นสามญั …………………………………………หุ้น ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั…………………………………….. หุ้น 
หุ้นบุริมสิทธิ ………………………..……………หุ้น ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั……….…………………………….. หุ้น 

(2) ขอมอบฉนัทะ 
2 .1 ……………………………….………………………..……………… อ า ยุ  …………….... ปี  อ ยู่ บ้ า น  เ ล ข ท่ี  ……. . . . .………… 

ถ น น ………... . . . .…………... . . . . . . .….……. ต าบ ล /แ ข ว ง  ……... . . . . .…….…..…………….. อ า เภ อ /เข ต  ………….. . . . . . . . . . . . . . .………………. 
จงัหวดั …………………......………........  รหสัไปรษณีย ์……….…..…............……….. หรือ 

2 .2 ……………………………….………………………..……………… อ า ยุ  …………….... ปี  อ ยู่ บ้ า น  เ ล ข ท่ี  ……. . . . .………… 
ถ น น ………. . . . . . .…………. . . . .….……. ต า บ ล /แ ข ว ง  ……. . . . .…….…. .…………….. อ า เภ อ /เ ข ต  ……. . . . . . . . . . .………………………. 
จงัหวดั ……………………….....…...…. รหสัไปรษณีย ์……….…..……...............…….หรือ 

2 .3 …………………………….…………………………..……………… อ า ยุ  …………….... ปี  อ ยู่ บ้ า น  เ ล ข ท่ี  …. . . . . .…………… 
ถ น น ………. . . . . . .……………. . . ..……. ต า บ ล /แ ข ว ง  …. . .……….…. . .…………….. อ า เ ภ อ /เ ข ต  ………. . . . . . . . . . ……………………. 
จงัหวดั ………………………............…..  รหสัไปรษณีย ์………..............…..…………..  

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2563 
วนัพุธท่ี 16 กนัยายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตลั ถนนเพลินจิต กรุงเทพมหานคร  หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั 
เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

(3) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 
O มอบฉนัทะตามจ านวนหุ้นทั้งหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้
O มอบฉนัทะบางส่วน คือ 
 - หุ้นสามญั ......................................... หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้..................................... เสียง 
 - หุ้นบุริมสิทธิ ..................................... หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้.................................... เสียง 
 รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้ั้งหมด .......................................... เสียง 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 
วาระท่ี 1   พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2562 

 ก. ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 ข. ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(  ) รับรอง  ………………… เสียง (  ) ไม่รับรอง ………………… เสียง (  ) งดออกเสียง ………………… เสียง 

วาระท่ี 2   พิจารณาและรับทราบรายงานประจ าปี 2562 และผลการด าเนินงานของบริษทั ในรอบปีท่ีผา่นมา 
*วาระน้ีไม่ตอ้งลงมติ เน่ืองจากรายงานดงักล่าวไดจ้ดัท าเรียบร้อยแลว้และน าเสนอให้ผูถื้อหุ้นรับทราบเท่านั้น* 
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วาระท่ี 3   พิจารณาและอนุมติังบการเงินส าหรับปีบญัชีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และรายงานของผูส้อบบญัชี 

 ก. ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 ข. ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(  ) เห็นดว้ย ………………… เสียง (  ) ไม่เห็นดว้ย ………………… เสียง (  ) งดออกเสียง ………………… เสียง 

วาระท่ี 4   พิจารณาและอนุมติัการจดัสรรก าไรสุทธิส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 

 ก. ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 ข. ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(  ) เห็นดว้ย ………………… เสียง (  ) ไม่เห็นดว้ย ………………… เสียง (  ) งดออกเสียง ………………… เสียง 

วาระท่ี 5   พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

   ก. ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   ข. ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
- กำรแต่งตั้งกรรมกำรทั้งชุด 

(  ) เห็นดว้ย ………………… เสียง (  ) ไม่เห็นดว้ย ………………… เสียง (  ) งดออกเสียง ………………… เสียง 

- กำรเลือกตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคล 

5.1 ช่ือกรรมการบริหาร .....นำยธีรพงศ์ จันศิริ............................................  

            (  ) เห็นดว้ย ………………… เสียง (  ) ไม่เห็นดว้ย ………………… เสียง (  ) งดออกเสียง ………………… เสียง 

5.2 ช่ือกรรมการบริหาร…..นำยชวน ตั้งจันสิริ........................................... 

            (  ) เห็นดว้ย ………………… เสียง (  ) ไม่เห็นดว้ย ………………… เสียง (  ) งดออกเสียง ………………… เสียง 

5.3 ช่ือกรรมการอิสระ........นำยธรรมนูญ อำนันโทไทย............................. 

            (  ) เห็นดว้ย ………………… เสียง (  ) ไม่เห็นดว้ย ………………… เสียง (  ) งดออกเสียง ………………… เสียง 

5.4 ช่ือกรรมการอิสระ........นำยนำถ ลิว่เจริญ............................................ 

            (  ) เห็นดว้ย ………………… เสียง (  ) ไม่เห็นดว้ย ………………… เสียง (  ) งดออกเสียง ………………… เสียง 

วาระท่ี 6   พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 และโบนสักรรมการส าหรับผลการด าเนินงานปี 2562 

 ก. ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 ข. ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(  ) เห็นดว้ย ………………… เสียง (  ) ไม่เห็นดว้ย ………………… เสียง (  ) งดออกเสียง ………………… เสียง 

วาระท่ี 7   พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2563 

 ก. ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 ข. ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(  ) เห็นดว้ย ………………… เสียง (  ) ไม่เห็นดว้ย ………………… เสียง (  ) งดออกเสียง ………………… เสียง 

วาระท่ี 8 พิจารณาและอนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 24 25 27 และขอ้ 31 

   ก. ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   ข. ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
8.1 ขอ้บงัคบัของบริษทั ข้อ 24 และ 25 (  ) เห็นดว้ย  (  ) ไม่เห็นดว้ย  (  ) งดออกเสียง 
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8.2 ขอ้บงัคบัของบริษทั ข้อ 27 (  ) เห็นดว้ย  (  ) ไม่เห็นดว้ย  (  ) งดออกเสียง 
8.3 ขอ้บงัคบัของบริษทั ข้อ 31 (  ) เห็นดว้ย  (  ) ไม่เห็นดว้ย  (  ) งดออกเสียง 

วาระท่ี 9   พิจารณาและอนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 3 วตัถุประสงคข์องบริษทั ตามมาตรา 31 

 ก. ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 ข. ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(  ) เห็นดว้ย                 (  ) ไม่เห็นดว้ย          (  ) งดออกเสียง 

วาระท่ี 10 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถา้มี) 

*วาระนีจ้ะไม่มีการลงมติ เน่ืองจากไม่มีการเสนอและชีแ้จงรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้า* 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะน้ี ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้น ไม่ถูกตอ้ง
และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุ้น 

(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชัดเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณา
หรือลงมติในเร่ืองใด นอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประการใด ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิ
พิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนงัสือมอบฉันทะให้ถือเสมือน
วา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 

 
 

ลงช่ือ………………….………………………ผูม้อบฉนัทะ  ลงช่ือ ………………….………………………. ผูรั้บมอบฉนัทะ 
       (………..………………………………...)                     (………………………………………..….) 
 
 
  ลงช่ือ……………………………………………ผูรั้บมอบฉนัทะ  
                                                                                                                      (…………………………………………..…) 

 
  ลงช่ือ…………………………….……………..ผูรั้บมอบฉนัทะ  
                                                                                                          (…………………………………………….) 

 
 
 

หมายเหตุ  
1. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. น้ี ใชเ้ฉพาะกรณีท่ีผูถื้อหุน้ท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแตง่ตั้งใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝาก

และดูแลหุน้ใหเ้ท่านั้น 
2. หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 
 (1) หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
 (2) หนงัสือยืนยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 
3.  ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลาย

คนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

กรณทีีเ่ป็นคสัโตเดยีน ซ่ึงได้รับมอบฉันทะจำกผู้ถือหุ้น
หลำยรำย ขอควำมกรุณำให้ส่งหนังสือมอบฉันทะทำง
โทรสำร 0-2298-0553 หรือส่งมำที ่e-mail address: 

ruriya.benjanukorn@thaiunion.com  เพ่ือให้บริษทั
ตรวจสอบควำมถูกต้องล่วงหน้ำก่อนกำรประชุมอย่ำง

น้อย 2 วนัท ำกำร     
จกัขอบพระคุณเป็นอย่ำงยิง่ 
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แผนท่ี: สถานท่ีจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 
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 มำตรกำรและแนวทำงปฏิบัตตินส ำหรับผู้เข้ำร่วมประชุม  

กรณกีำรแพร่ระบำดของไวรัสโคโรนำสำยพนัธ์ุใหม่ 2019 
แมว้่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพนัธ์ุใหม่ 2019 (COVID-19) จะคล่ีคลายแล้วก็

ตาม แต่บริษัทยงัคงมีความห่วงใยต่อสถานการณ์ดังกล่าว จึงขอแจง้แนวทางปฏิบัติส าหรับกรณีท่ีผูถื้อหุ้นไม่
ประสงคจ์ะมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบริษทั ดงัน้ี 
1.  ผูถื้อหุ้นตอ้งผา่นจุดคดักรองตรวจวดัอุณหภูมิ  กรณีท่ีพบผูมี้ความเส่ียงตอ้งขอสงวนสิทธิในการเขา้ไปในห้อง

ประชุมโดยเด็ดขาด ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นหรือกรรมการอิสระของบริษทัเขา้ร่วมประชุมแทนได ้
2. งดแจกอาหารและบริการชา กาแฟ และงดรับประทานอาหารในบริเวณจดังานโดยเด็ดขาด เพื่อลดความเส่ียง

ของการแพร่กระจายของเช้ือไวรัส 
3. งดแจกรายงานประจ าปี 2562 ในวนัประชุม ลดการสัมผสัส่ิงของร่วมกบัผูอ่ื้น เพื่อความปลอดภยัและสุขอนามยั

ของผูเ้ขา้ร่วมงานทุกท่าน 
4. ขอความร่วมมือใหผู้ถื้อหุน้สวมหนา้กากอนามยัตลอดเวลาท่ีเขา้ร่วมประชุม 
5. การถามค าถามของผูถื้อหุน้ระหวา่งการประชุม จะใชว้ธีิเขียนค าถามแทนการพูดผา่นไมโครโฟนร่วมกนั 
6. การจดัท่ีนัง่จะเวน้ระยะห่างเพื่อไม่ให้เกิดความแออดั ดงันั้น จึงท าให้ท่ีนัง่มีจ  านวนจ ากดั หากกรณีท่ีนัง่เต็มแลว้

บริษทัขอความร่วมมือผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมดว้ยตนเองกรุณามอบฉนัทะให้ผูอ่ื้นหรือกรรมการอิสระของบริษทั
เขา้ร่วมประชุมแทนได ้

 

จึงเรียนมาเพือ่ทราบและขอความร่วมมือในการปฏิบติัตามมาตรการดงักล่าวอยา่งเคร่งครัด 
 


