
 
 

                  
 
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 
 

 

1 | หนา้ 

 

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 านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือ

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 ให้จบัสลากกนัวา่ผูใ้ดจะออก 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) 

กำรออกเสียงและนบัคะแนน 

1) ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 35. ในการออกเสียงลงคะแนน ใหน้บัผูถื้อหุน้ทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้มีหน่ึงเสียง 

2) ในแต่ละวาระจะนบัคะแนนเสียงเฉพาะผูถื้อหุน้ท่ีลงคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ย และ/หรืองดออกเสียงเท่านั้น โดยจะน าคะแนน
เสียงดงักล่าวหักออกจากจ านวนเสียงทั้งหมดท่ีเขา้ร่วมประชุม ส่วนท่ีเหลือจะถือวา่เป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ยในระเบียบ
วาระนั้นๆ  ทั้งน้ีก็เพือ่ใหก้ารประชุมด าเนินไปไดภ้ายในเวลาท่ีเหมาะสม  

3) ผูถื้อหุ้นท่านใดท่ีตอ้งการออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นดว้ย และ/หรืองดออกเสียง ให้ใชบ้ตัรลงคะแนนท่ีบริษทัจดัให้ในการ
ลงคะแนน โดยคลิกเมนูลงคะแนนเสียง (Vote)ในแต่ละวาระท่ีสามารถโหวตไดว้า่ ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ช่องใดช่อง
หน่ึงเท่านั้น ยกเวน้สถาบนัการเงินและกองทุนต่างๆ ท่ีท าหนา้ท่ีเป็นคสัโตเดียนไดจ้ดัส่งเอกสารมอบฉนัทะให้กบักรรมการ
อิสระ และท าการออกเสียงลงคะแนนมาล่วงหนา้แลว้ 

4) เม่ือท าการส่งการลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแลว้ ผูถื้อหุน้จะไดรั้บป๊อบอพัขอ้ความแจง้เตือน ส่งการลงคะแนนเรียบร้อยแลว้ 
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ส ำเนำงบกำรเงนิส ำหรับปีบญัชีส้ินสุด วนัที ่31 ธันวำคม 2563 (ฉบับย่อ) 

รำยงำนของผู้สอบบญัชีรับอนุญำต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

ควำมเหน็ 
ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงฐานะการเงินรวมของบริษทั ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (บริษทั) 
และบริษทัยอ่ย (กลุ่มบริษทั) และฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 และผลการด าเนินงานรวมและผล
การด าเนินงานเฉพาะกิจการ รวมถึงกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตามท่ีควร
ในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

งบกำรเงนิทีต่รวจสอบ 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการประกอบดว้ย 

• งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
• งบก าไรขาดทุนรวมและงบก าไรขาดทุนเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั 
• งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั  
• งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนั
เดียวกนั  

• งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และ 
• หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการซ่ึงรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 

เกณฑ์ในกำรแสดงควำมเหน็  
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นส่วนของความรับผิดชอบของ
ผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทั
และบริษทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวชิาชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และขา้พเจา้ได้ปฏิบติัตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนด
เหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

ควำมรับผดิชอบของกรรมกำรต่องบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
กรรมการมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี โดยถูกตอ้งตามท่ีควรตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีกรรมการพิจารณาวา่จ าเป็น เพื่อใหส้ามารถจดัท างบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคญัไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลาด 
ในการจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ กรรมการรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทั ใน
การด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีส าหรับการ
ด าเนินงานต่อเน่ือง เวน้แต่กรรมการมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัและบริษทั หรือหยดุด าเนินงาน หรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ือง
ต่อไปได ้ 
คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ท่ีช่วยกรรมการในการก ากบัดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทัและบริษทั  
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บริษทั ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

ควำมรับผดิชอบของผู้สอบบญัชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถปุระสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม
ปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของ
ผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสูง  
แต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น
สาระส าคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และถือวา่มีสาระส าคญั เม่ือคาดการณ์อยา่ง
สมเหตุสมผลไดว้่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการ หรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี  
ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพและการสงัเกต และสงสยัเยีย่งผู ้
ประกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 
• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และ
ไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกวา่ความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบั
การสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เท็จจริงหรือการ
แทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวธีิการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่
ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทัและบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีกรรมการใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชี และการเปิดเผยขอ้มลู
ท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าข้ึนโดยกรรมการ  

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของกรรมการจากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ี
ไดรั้บ และประเมินว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมี
นยัส าคญัตอ่ความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมี
สาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยใหข้อ้สงัเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้
ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์
ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ือง  

• ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลว่างบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีท าให้มีการน าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควร
หรือไม่ 

• ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายใน
กลุ่มบริษทัเพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อการก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแลและการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้  

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีส าคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีไดว้างแผน
ไว ้ประเด็นท่ีมีนยัส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบ และขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส าคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่ง
การตรวจสอบของขา้พเจา้ 
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ขา้พเจา้ไดใ้ห้ค  ารับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบวา่ ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นอิสระและได้
ส่ือสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้ งหมด ตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือว่ามีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจ
พิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พ่ือป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 

จากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนัยส าคญัท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชี 
เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ใหเ้ปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่
ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบ
มากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว 
 
บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 
 

 
 
 

พงทวี รัตนะโกเศศ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 7795 
กรุงเทพมหานคร 
22 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2564 
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บริษทั ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

งบก ำไรขำดทุน 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 2563 2562  2563 2562 
รายได ้      
รายไดจ้ากการขาย 132,402,436 126,275,247  20,529,621 27,651,325 
      ตน้ทุนขาย (108,984,813) (106,165,148)  (17,972,389) (25,145,611) 
ก าไรขั้นตน้ 23,417,623 20,110,099  2,557,232 2,505,714 
รายไดอ่ื้น      

- ดอกเบ้ียรับ 85,608 323,720  1,638,975 1,846,312 

- เงินปันผลรับ 29 28  2,657,636 3,759,540 

- อ่ืนๆ 705,156 646,775  308,462 245,576 

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำย 24,208,416 21,080,622  7,162,305 8,357,142 
ค่าใชจ่้ายในการขาย (7,745,505) (7,205,951)  (730,689) (741,290) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (8,021,746) (9,059,572)  (1,950,688) (1,876,113) 
ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วม - 95,059  - 28,360 
ก าไร (ขาดทุน) อ่ืนสุทธิ 918,760 982,158  (382,181) (44,357) 

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน 9,530,925 5,892,316  4,098,747 5,723,742 
ตน้ทุนทางการเงิน (1,724,438) (2,055,567)  (1,457,342) (1,660,459) 
ก าไรก่อนส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและร่วมคา้ 7,806,487 3,836,749  2,641,405 4,063,283 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ (527,489) 591,288  - - 
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้ 7,278,998 4,428,037  2,641,405 4,063,283 
ภาษีเงินได ้ (723,764) (157,937)  11,785 (23,163) 
ก ำไรส ำหรับปีจำกกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 6,555,234 4,270,100  2,653,190 4,040,120 
ขาดทุนส าหรับปีจากกการด าเนินงานท่ียกเลิก (46,222) (102,448)  - - 

ก ำไรส ำหรับปี 6,509,012 4,167,652  2,653,190 4,040,120 

กำรแบ่งปันก ำไร      
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของTU 6,246,090 3,815,877  2,653,190 4,040,120 

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 262,922 351,775    
ก ำไรส ำหรับปี 6,509,012 4,167,652    

ก ำไรต่อหุ้น      
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน      
   ก  าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของTU 1.26 0.80  0.50 0.85 

 
ท่ำนผู้ถือหุ้นหรือผู้ทีส่นใจจะพจิำรณำงบกำรเงนิฉบับเตม็ สำมำรถดูได้จำกรำยงำนประจ ำปี 2563 หรือดำวน์โหลดไฟล์จำกเวบ็ไซต์

บริษัท (www.thaiunion.com) หรือเวบ็ไซต์ตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th) 
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THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED 
บริษทั ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

รำยละเอยีดและประวตับุิคคลทีค่ณะกรรมกำรเหน็สมควรเสนอต่อทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพจิำรณำเลือกตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัท 

ช่ือ : นำยไกรสร จันศิริ 
ต าแหน่ง : ประธานกรรมการ 
สญัชาติ : ไทย 
อาย ุ : 86 ปี (เกิดวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2478) 
การศึกษา : ปริญญาปรัชญาดุษฏีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขาวชิาบริหารธุรกิจ 

มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง 
ปริญญาวทิยาศาสตร์ดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ (ประเภททัว่ไป) สาขาวชิา
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

วนัเดือนปีท่ีเร่ิมเป็นกรรมการ : 17 มีนาคม 2531 
จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ TU : 33 ปี 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว 
ระหวา่งกรรมการดว้ยกนั : บิดาของนายธีรพงศ ์จนัศิริ 
จ านวนหุน้ท่ีถือ : 231,134,720 หุน้* คิดเป็นร้อยละ 4.84 ของทุนช าระแลว้ 
  กรรมการ 174,804,288 หุน้ คู่สมรส 56,330,432 หุน้ บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ........ไม่มี....... หุน้ 
ท่ีอยู ่ : 2999  ถนนริมทางรถไฟสายปากน ้ า แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 
ต าแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน  :  ไม่มี 
ต าแหน่งงานอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน : 2516-ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั ไทยรวมสินพฒันาอุตสาหกรรม จ ากดั 

2520-ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั รวมไทยอาหารทะเล จ ากดั 
2543-ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทัหลกัทรัพย ์เมอร์ชัน่ พาร์ทเนอร์ จ ากดั 

(มหาชน) 
2554-ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน เมอร์ชัน่ พาร์ทเนอร์ 

จ ากดั 
2515-ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บริษทั ไทยรวมสิน จ ากดั 
2524-ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บริษทั สงขลาแคนน่ิง จ ากดั (มหาชน) 
2527-ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บริษทั เพนเวน (ไทยแลนด)์ จ ากดั 
2531-ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บริษทั ไทยยเูน่ียน ปร็อปเปอร์ต้ีส์ จ ากดั 
2533-ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บริษทั บางแคคอนโดทาวน์ จ ากดั 
2538-ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บริษทั ไทยยเูน่ียน กราฟฟิกส์ จ ากดั 
2547-ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บริษทั ไทยฮั้วฮง ดีเวลลอ็ปเมน้ท ์จ ากดั 
2549-ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บริษทั จนัศิริพิมพแ์อนดย์อ้ม จ ากดั 
2560-ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บริษทั ไทยยเูน่ียน พร้อพเพอร์ต้ี ดิเวลลอปเมน้ท ์

จ ากดั 
2531-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั จนัศิริเรียลเอสเตท จ ากดั 
2536-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ไวยไทย จ ากดั 
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2539-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ไทยยเูน่ียน นอร์ท อเมริกา จ ากดั (USA) 
2539-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ไทยยเูน่ียน ซีฟู้ด จ ากดั 
2540-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ไทร-ยเูน่ียน ซีฟู้ดส์ จ ากดั (USA) 
2557-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ไทยยเูน่ียน ไฮเทค เพิร์ล คลัทิเวชัน่ จ ากดั 

ต าแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบริษทั : ไม่มี 
หลกัสูตรการฝึกอบรมหรือสมัมนาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเป็นกรรมการบริษทั  

- The Role of Chairman Program (RCP) / สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) คร้ังท่ี 15/2550 
- หลกัสูตร ผูบ้ริหารระดบัสูง / สถาบนัวทิยาการตลาดทุน รุ่นท่ี 12 (มีนาคม – กรกฏาคม 2554) 

จ านวนคร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการ ปี 2563 เท่ากบั 7 คร้ังจาก 7 คร้ัง (100%) 

ช่ือ : นำยฤทธิรงค์ บุญมโีชต ิ 
ต าแหน่ง : ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มธุรกิจอาหารแช่แขง็และธุรกิจท่ี

เก่ียวขอ้ง 
สญัชาติ : ไทย 
อาย ุ : 59 ปี (เกิดวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2505) 
การศึกษา : ปริญญาตรี มหาวทิยาลยักรุงเทพ  
วนัเดือนปีท่ีเร่ิมเป็นกรรมการ : 25 เมษายน 2545 (ร่วมงานกบั TU ตั้งแต ่5 มกราคม 2541) 
จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ TU : 19 ปี 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว 
ระหวา่งกรรมการดว้ยกนั : ไม่มี 
จ านวนหุน้ท่ีถือ : 63,442,980 หุน้* คิดเป็นร้อยละ 1.33 ของทุนช าระแลว้ 
  กรรมการ 63,442,980 หุน้ คู่สมรส .........ไม่มี........ หุน้ บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ........ไม่มี........ หุน้  
ท่ีอยู ่ : 100/3 ซอยอารียส์มัพนัธ ์2 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 
ต าแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน  :  ไม่มี 
ต าแหน่งงานอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน : 2543-ปัจจุบนั ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จ ากดั 

(มหาชน) 
2539-ปัจจุบนั ประธานกรรมการบริหาร บริษทั ไทยยเูน่ียน ซีฟู้ด จ ากดั 
2555-ปัจจุบนั ประธานกรรมการบริหาร บริษทั ทีเอม็เอซี จ ากดั (รวมบริษทัในกลุ่ม 4 

บริษทั) 
2555-ปัจจุบนั ประธานกรรมการบริหาร บริษทั แพค็ฟู้ด จ ากดั (มหาชน) (รวมบริษทั

ในกลุ่ม 4 บริษทั) 
2559-ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บริษทั ไท่หวา้น เซ่ิง อควาติค เทรดด้ิง (ไชน่า) จ ากดั 

(CHINA) 
2560-ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บริษทั อาร์บีซี แอสเซ็ทส์ จ ากดั 
2561-ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บริษทั ธรรมชาติ ซีฟู้ด รีเทล จ ากดั 
2540-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ไทร-ยเูน่ียน โฟรเซ่น โปรดกัส์ จ ากดั (USA) 
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2559-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ไทยยเูน่ียน ออนไลน์ ช็อป จ ากดั 
2559-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เรดลอ็บสเตอร์มาสเตอร์โฮลด้ิงส์ แอลพ ี(Red Lobster) 

(USA) 
ต าแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบริษทั : ไม่มี 
หลกัสูตรการฝึกอบรมหรือสมัมนาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเป็นกรรมการบริษทั 

- TLCA Executive Development Program / สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) รุ่นท่ี 2 ปี 2552 
- Director Accreditation Program (DAP) / สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) คร้ังท่ี 84/2553 
- หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง วตท. รุ่นท่ี 25/2560 / สถาบนัวทิยาการตลาดทุน  
- หลกัสูตรวทิยาการการจดัการส าหรับนกับริหารระดบัสูง รุ่นท่ี 1 / สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  

จ านวนคร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการ ปี 2563 เท่ากบั 7 คร้ังจาก 7 คร้ัง (100%) 

ช่ือ : นำยกรีติ อสัสกลุ 
ต าแหน่ง : กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
สญัชาติ : ไทย 
อาย ุ : 63 ปี (เกิดวนัท่ี 20 มิถุนายน 2501) 
การศึกษา : ปริญญาโท วศิวกรรมเคมี มหาวทิยาลยัเซาทเ์ทิร์น แคลิฟอร์เนีย  
  ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ปริญญาตรี วศิวกรรมเคมี มหาวทิยาลยัควนีส์ ประเทศแคนาดา 
วนัเดือนปีท่ีเร่ิมเป็นกรรมการ : 22 มีนาคม 2553 
จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ TU : 11 ปี 
  ความจ าเป็นท่ีต้องเสนอช่ือกรรมการอิสระท่ีมีการด ารงต าแหน่งเกินกว่า  9 ปี ต่อเน่ืองกัน (นับ

ระยะเวลาท่ีด ารงต าแหน่งมาแล้ว 11 ปี เม่ือรวมกับระยะเวลาท่ีจะด ารงต าแหน่งจนครบวาระในคราวนี้
อีก 3 ปี เท่ากับ 14 ปี) กลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึงน้ัน เน่ืองจากทางคณะกรรมการได้พิจารณา
จากความตั้งใจและทุ่มเทให้กับการท างานอย่างเตม็ความสามารถ ท าให้คณะกรรรมการมีความเช่ือมั่น
ว่า นายกีรติ อัสสกุล เป็นผู้ทรงคุณวฒิุท่ีมีความเป็นอิสระจากบริษัทและกลุ่มผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ซ่ึงจะ
สามารถช่วยดูแลผลประโยชน์และเป็นตัวแทนของกลุ่มผู้ ถือหุ้นรายย่อยได้ ตามนโยบายการก ากับดูแล
กิจการท่ีดีของบริษัท 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว 
ระหวา่งกรรมการดว้ยกนั : ไม่มี 
จ านวนหุน้ท่ีถือ : 103,248 หุน้* คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของทุนช าระแลว้  
 กรรมการ .........ไม่มี........ หุน้ คู่สมรส 103,248 หุน้ บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ........ไม่มี........ หุน้ 
ท่ีอยู ่ :  45/6 ซอยอรรคพฒัน์ ถนนสุขมุวทิ 49 แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 
ต าแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน  : 2536-2559 ประธานคณะกรรมการ บริษทั โอเชียนกลาส จ ากดั (มหาชน)  
   (รวมบริษทัในกลุ่ม 2 บริษทั) 
    2559-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โอเชียนกลาส จ ากดั (มหาชน)  
   (รวมบริษทัในกลุ่ม 2 บริษทั) 
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THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED 
บริษทั ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

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 าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบริษทั : ไม่มี 
หลกัสูตรการฝึกอบรมหรือสมัมนาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเป็นกรรมการบริษทั 
- Director Certification Program (DCP) / สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) คร้ังท่ี 27/2546 
- Role of the Compensation Committee Program (RCC) / สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) คร้ังท่ี 5/2550 
จ านวนคร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการ ปี 2563 เท่ากบั 7 คร้ังจาก 7 คร้ัง (100%) 
จ านวนคร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ปี 2563 เท่ากบั 7 คร้ังจาก 7 คร้ัง (100%) 

ช่ือ :  นำยรำวนิเดอร์ สิงห์ เกรวำล ซำบจิตต์ เอส 
ต าแหน่ง : กรรมการท่ีไม่ใช่ผูบ้ริหาร  
สญัชาติ : มาเลเซีย 
อาย ุ : 52 ปี (เกิดวนัท่ี 15 กนัยายน 2512) 
การศึกษา : ปริญญาตรี มหาวทิยาลยันิวเซา้ทเ์วลส์ ประเทศออสเตรเลีย  
วนัเดือนปีท่ีเร่ิมเป็นกรรมการ : 15 พฤศจิกายน 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 ่ :  979/12 ชั้นเอม็ อาคารเอสเอม็ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 
ต าแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน : ไม่มี 
ต าแหน่งงานอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน : 2553-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ไทยยเูน่ียน ยโุรป จ ากดั (FRANCE) 

2557-ปัจจุบนั กรรมการ Alpha Energy Holdings Limited (SINGAPORE) 
2557-ปัจจุบนั กรรมการ Scomi Energy Services Bhd (MALAYSIA) 
2557-ปัจจุบนั กรรมการ JK E&P Group Pte. Ltd. (SINGAPORE) 
2557-ปัจจุบนั กรรมการ Conquest Energy Pte. Ltd. (SINGAPORE) 

ประวติัการท างาน : 2554-2557 Director, Wellard Group Holdings Pty Ltd (AUSTRALIA) 
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2553-2554 Alt Director, Straits Metals Limited (AUSTRALIA) 
2553-2556 Alt Director, Otto Marine Limited (SINGAPORE) 
2550-2556 Director, Scomi Oilfield Limited (BERMUDA) 
2550-2556 Director, Shangri-La Hotels (Malaysia) Berhad (MALAYSIA) 
2550-2550 Alt Director, Scomi Oilfields Ltd (BVI) 
2548-2554 Director, Sei Woo Technologies Ltd (SINGAPORE) 

ต าแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบริษทั : ไม่มี 
หลกัสูตรการฝึกอบรมหรือสมัมนาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเป็นกรรมการบริษทั : 

- วฒิุบตัรผูส้อบบญัชีรับอนุญาต (Certified Public Accountants, Australian Society) 
จ านวนคร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการ ปี 2563 เท่ากบั 7 คร้ังจาก 7 คร้ัง (100%) 

หมำยเหตุ:  *จ านวนหุน้ TU ท่ีถือเป็นการถือหุน้ ณ 30 ธนัวาคม 2563 และนบัรวมหุน้ของคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 

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

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 โดยคณะกรรมการสรรหาพิจารณาบุคคลซ่ึงมีคุณสมบติัเหมาะสมและไม่มีลกัษณะตอ้งห้าม

ตามกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดัเขา้เป็นกรรมการ เฉพาะในกรณีท่ีมีกรรมการพน้ต าแหน่งตามวาระ หรือด้วยสาเหตุอ่ืนใน
ระหว่างปีเท่านั้น ซ่ึงตอ้งเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการใหม่อีกคร้ัง และบุคคลซ่ึงเขา้เป็นกรรมการดงักล่าวจะอยูใ่น
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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 บริษทัจะเลือกผูท้รงคุณวฒิุและมิไดเ้ป็นลูกจา้งหรือพนกังานท่ีไดรั้บเงินเดือนจากบริษัทหรือบริษทั
ในเครือ ไม่ไดมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการบริหารงานประจ า และมีอิสระจากกลุ่มผูถื้อหุ้นรายใหญ่ โดยถือหุ้นในบริษทัไม่เกิน 0.05% ของ
จ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด และสามารถดูแลผลประโยชน์ของกลุ่มผูถื้อหุ้นรายยอ่ยได ้ซ่ึงจะเสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมการ
เป็นผูพ้จิารณาลงมติในการแต่งตั้ง และน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

รำยละเอยีดกำรเข้ำร่วมประชุมของคณะกรรมกำรในปีทีผ่่ำนมำ 
หน่วย: คร้ัง  

 การประชุมคณะกรรมการ 
รายช่ือคณะกรรมการบริษทั มาประชุม 

จ านวนคร้ัง/จ านวนทั้งหมด 
รับทราบก่อนการประชุมทาง 

ส่ืออิเลค็โทรนิกส์ 

1. นายไกรสร จนัศิริ 7/7 - 

2. นายเชง  นิรุตตินานนท ์ 7/7 - 

3. นายชวน    ตั้งจนัสิริ 7/7 - 

4. นายธีรพงศ ์ จนัศิริ 6/7 1/7 

5. นายฤทธิรงค ์  บุญมีโชติ 7/7 - 

6. นายโนริโอะ   ไซกสุะ  2/7 5/7 

7. นายราวนิเดอร์  สิงห์ เกรเวล ซาบจิตต ์เอส 7/7 - 

8. นายชาน ชู  ชง 7/7 - 

9. นายศกัด์ิ  เก่ียวการคา้ * 7/7 - 

10. ดร.ธรรมนูญ  อานนัโทไทย * 6/7 1/7 

11. นายกีรติ อสัสกลุ * 7/7 - 

12. นายนาถ ล่ิวเจริญ * 7/7 - 
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ทะเบียนเลขท่ี 0107537000891 

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

* 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 และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท  ไม่มคีวามสัมพันธ์หรือ
มส่ีวนได้เสียกับบริษทั/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเกี่ยวข้องกับบคุคลดงักล่าว แต่อย่างใด จึงมคีวามเป็นอิสระในการ

เข้าสอบบัญชี* 

ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี (เฉพาะบริษทั) 
 2560 2561 2562 2563 2564 

อตัราค่าสอบบญัชีส าหรับงบการเงินประจ าปี (บาท) 1,653,750 1,837,475 1,874,225 1,930,451 1,988,365 
อตัราเพ่ิมเม่ือเทียบกบัปีก่อน  5.00% 11.11% 2.00% 3.00% 3.00% 
อตัราค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส            918,750 1,029,000 1,049,580 1,081,068 1,113,500 
อตัราเพ่ิมเม่ือเทียบกบัปีก่อน  5.00% 12.00% 2.00% 3.00% 3.00% 
อตัราค่าตรวจสอบกรณีพิเศษตามประกาศท่ี ป 4/2544 90,000 90,000 90,000 100,000 100,000 
อตัราเพ่ิมเม่ือเทียบกบัปีก่อน  5.88% -- -- 11.11% -- 

รายละเอียดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทัและบริษทัยอ่ย ส าหรับปี 2563 เฉพาะในประเทศไทย 
1. ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (Audit Fee) 

บริษทัและบริษทัยอ่ยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบญัชี ให้แก่ ส านกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสังกดั บุคคลหรือกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกบัผูส้อบบญัชีและส านกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสงักดั ในรอบปีบญัชีท่ีผ่านมา รวม 17 บริษัท มีจ ำนวนเงิน
ทั้งส้ิน 21,257,414 บำท 

2.  ค่าตอบแทนจากบริการอ่ืน (Non-Audit Fee) 
บริษทัและบริษทัยอ่ยจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอ่ืน ซ่ึงไดแ้ก่  
- ค่าใชจ่้ายในการด าเนินการสอบบญัชี ให้แก่ส านักงานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสังกดั บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ผูส้อบบญัชีและส านกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสงักดั ในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมา มจี ำนวนเงนิรวม -ไม่ม-ี บำท 
- ค่าตรวจสอบกรณีพิเศษตามประกาศท่ี ป 4/2544 ของส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ให้แก่ส านกังานสอบ
บญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสังกดั บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูส้อบบญัชีและส านกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสังกดั ใน
รอบปีบญัชีท่ีผา่นมา รวม 7 บริษัท มจี ำนวนเงนิทั้งส้ิน 1,170,000 บำท 
- ค่าบริการตรวจสอบเพื่อวตัถปุระสงคเ์ฉพาะและค่าปรึกษาดา้นภาษี มจี ำนวนทั้งส้ิน 3,532,500 บำท 
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ทะเบียนเลขท่ี 0107537000891 

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

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 - 2563 สอบบญัชีโดยนายพงทว ีรัตนะโกเศศ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7795 จาก บจ. ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ

บีเอเอส 
ทั้งน้ี ตลอดระยะเวลาดงักล่าวผูส้อบบญัชีรับอนุญาตตามรายช่ือขา้งตน้ไม่มีความสัมพนัธ์หรือมีส่วนไดเ้สียกบับริษทั/บริษทั

ยอ่ย/ผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว แต่อยา่งใด 

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 กำรพจิำรณำแก้ไขเพิม่เตมิหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 วตัถุประสงค์ของบริษัท  

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

ประชุมผูถื้อหุน้ลงมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
ในการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือขอ้บงัคบัของบริษทั ใหบ้ริษทัขอจดทะเบียนแกไ้ขเพ่ิมเติมภายในสิบส่ีวนันบัแต่

วนัท่ีท่ีประชุมลงมติ 
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ทะเบียนเลขท่ี 0107537000891 

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

รำยละเอยีดประกอบวำระที ่9. พจิำรณำและอนุมตักิำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมญัทีอ่อกใหม่ของบริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมลิล์ จ ำกดั 
(มหำชน) ให้แก่กรรมกำร ผู้บริหำร และ/หรือพนักงำนของบริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมลิล์ จ ำกดั (มหำชน) 

สารสนเทศเก่ียวกบัการจดัสรรหุน้สามญัท่ีออกใหม่ของบริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จ ากดั (มหาชน) ใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือ
พนกังานของบริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จ ากดั (มหาชน) 

1. วตัถุประสงค์และควำมจ ำเป็น 

ท่ีบริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์ จ ากดั (มหาชน) (“TFM”) มีแผนท่ีจะออกและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนต่อประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ัง
แรก (“IPO”) และน าหุน้สามญัของ TFM เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพยฯ์”) นั้น TFM มี
ความประสงคท่ี์จะออกและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนของ TFM จ านวนหน่ึงแก่ กรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือพนกังานของ TFM 
เพื่อเป็นการจูงใจใหบุ้คลากรของ TFM มีความตั้งใจในการท างาน รักษาบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถใหท้ างานร่วมกบั TFM ใน
ระยะยาว และใหพ้นกังานเกิดความรู้สึกมีส่วนร่วมในการเป็นเจา้ของ TFM และร่วมสร้าง TFM ใหเ้ติบโตอยา่งมีประสิทธิภาพและ
ยัง่ยนื 

ทั้งน้ี การออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของ TFM ให้แก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือพนกังานของ TFM จะตอ้งไดรั้บอนุมติั
จากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นทั้งของบริษทัฯ และของ TFM ภายใตข้อ้ก าหนดและเง่ือนไขของประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 
32/2551 เร่ือง การเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนกังาน (และท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม) (“ประกาศการเสนอขาย
หลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนกังาน”)  

2. รำยละเอียดเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ของบริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จ ำกัด (มหำชน) ให้แก่กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำน
ของ TFM 
ประเภทหลกัทรัพย:์ หุน้สามญัท่ีออกใหม่ของ TFM 
จ านวนหุน้ท่ีออกและเสนอขาย:  TFM ประสงคท่ี์จะเสนอขายหุ้นสามญัท่ีออกใหม่แก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือพนกังานของ 

TFM เป็นจ านวนไม่เกิน 2.5 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 2.00 บาท ซ่ึงคิดเป็นสัดส่วนไม่เกิน
ร้อยละ 2.78 ของหุ้นท่ีออกและเสนอขายใน IPO คร้ังน้ี หรือคิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 0.5 
ของจ านวนหุ้นสามญัท่ีจ าหน่ายได้แลว้ทั้ งหมดของ  TFM ภายหลงัการออกและเสนอขายหุ้น
สามญัท่ีออกใหม่ตามแผน IPO  

โดยหุน้สามญัออกใหม่ท่ีเหลือจากการเสนอขายให้แก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือพนกังานของ 
TFM จะน ามาไปรวมเพ่ือเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทัว่ไป 

ราคาเสนอขายต่อหุน้: ราคาเดียวกบัราคาเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนของ TFM ต่อประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรก (IPO) 
ภายใตแ้ผน IPO ซ่ึงยงัมิไดก้ าหนดราคาเสนอขาย โดยราคาดงักล่าวเป็นราคาท่ีเหมาะสม เน่ืองจาก
ราคาเสนอขายจะพิจารณามาจากการส ารวจความตอ้งการซ้ือหลกัทรัพย ์(Book Building) 
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3. รำยช่ือกรรมกำรของ TFM รำยทีไ่ด้รับจดัสรรหลกัทรัพย์ และจ ำนวนหลกัทรัพย์ทีก่รรมกำรแต่ละรำยได้รับจดัสรร  

รำยช่ือ ต ำแหน่ง 
จ ำนวนหุ้นที่

ได้รับกำรจดัสรร 
(หุ้น) 

ร้อยละของจ ำนวนหุ้นสำมญัทีอ่อกใหม่ 
และเสนอขำยให้แก่กรรมกำร ผู้บริหำร 

และ/หรือพนักงำนของ TFM 

1. นายฤทธิรงค ์บุญมีโชติ ประธานกรรมการ 100,000 4.0 

2. นายธีรพงศ ์จนัศิริ กรรมการ 100,000 4.0 

3. นายเชง นิรุตตินานนท ์ กรรมการ 100,000 4.0 

4. นายชาน ชู ชง กรรมการ 100,000 4.0 

5. นายบรรลือศกัร โสรัจจกิจ กรรมการ 100,000 4.0 

6. นายคณิต วลัยะเพช็ร์ กรรมการ 100,000 4.0 

7. นางรัชดาภรณ์ ราชเทวนิทร์ ประธานกรรมการอิสระ 100,000 4.0 

8. ดร. สมชยั ไทยสงวนวรกลุ กรรมการอิสระ 100,000 4.0 

9. นางมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการอิสระ 100,000 4.0 

รวม 900,000 36.0 

4. รำยช่ือผู้บริหำรหรือพนักงำนของ TFM รำยที่จะได้รับจดัสรรหลักทรัพย์มำกกว่ำร้อยละ 5 ของจ ำนวนหลักทรัพย์ทั้งหมดที่เสนอ
ขำย ให้แก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือพนกังานของ TFM และจ านวนหลกัทรัพยท่ี์ผูบ้ริหารหรือพนกังานดงักล่าวแต่ละรายไดรั้บ
จดัสรร 

- ไม่มี - 

5. ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก ำไร (EPS Dilution) ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นของ TFM (Control Dilution) และผลกระทบ
ด้ำนรำคำตลำดของหุ้นของTFM (Price Dilution) 

5.1 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไร (EPS Dilution) และผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นของ TFM (Control Dilution) 

ในการเสนอขายหุน้สามญัท่ีออกใหม่ของ TFM ใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือพนกังานของ TFM ในคร้ังน้ี จ านวนหุน้
สามญัท่ีออกใหม่ของ TFM ท่ีจะออกและเสนอขายใหแ้ก่ กรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือพนกังานของ TFM มีจ านวนไม่เกิน 2.5 
ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไว ้2.0 บาทตอ่หุน้ ซ่ึงคิดเป็นสดัส่วนไม่เกินร้อยละ 2.78 ของหุน้ท่ีออกและเสนอขายใน IPO คร้ังน้ี หรือคิด
เป็นสดัส่วนไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของ TFM ภายหลงัการออกและเสนอขายหุน้สามญัท่ี
ออกใหม่ ภายใตแ้ผน IPO ดงักล่าวขา้งตน้ ดงันั้น จะท าใหเ้กิดผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไรและผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของ
ผูถื้อหุน้ของ TFM ลดลงไม่เกินร้อยละ 0.5 ของส่วนแบ่งก าไรและสิทธิออกเสียงของผูถื้อหุน้ของ TFM  
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5.2 ผลกระทบด้านราคาตลาดของหุ้นของ TFM (Price Dilution) 

เน่ืองจากหุน้ของ TFM ยงัไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ จึงยงัไม่มีราคาตลาดของหุน้ของ TFM และไม่สามารถค านวณ
ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุน้ของ TFM ได ้

6. หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวธีิกำรในกำรเสนอขำยหลกัทรัพย์ทีอ่อกใหม่ของ TFM ให้แก่กรรมกำร ผู้บริหำร และ/หรือพนักงำนของ
บริษัท และ TFM 

TFM จะเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนของ TFM ใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือพนกังานของ TFM ภายหลงัจากท่ี TFM ไดรั้บการ
อนุญาตใหเ้สนอขายหลกัทรัพยต์่อประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรกจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

ทั้งน้ี ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารของ TFM มีอ านาจในการพิจารณา ตดัสินใจ ใหค้วามเห็นชอบ และ/หรือก าหนดรายละเอียดใด ๆ ใน
การด าเนินการท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ ในส่วนท่ีเก่ียวกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของ TFM เพ่ือเสนอขายให้แก่กรรมการ ผูบ้ริหาร 
และ/หรือพนกังานของ TFM โดยท่ีการมอบอ านาจดงักล่าวจะตอ้งไม่ขดัต่อประกาศการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ต่อกรรมการ
หรือพนกังาน 

การออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของ TFM ให้แก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือพนกังานของ TFM ในคร้ังน้ีจะไม่มีการเสนอ
ขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่บุคคลรายใดเกินกวา่ร้อยละ 5 ของจ านวนหุ้นสามญัทั้งหมดท่ีเสนอขายให้แก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และ/
หรือพนกังานของ TFM 

7. คุณสมบัตขิองกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนของ TFM ทีม่สิีทธิได้รับกำรจดัสรรหุ้นสำมญัเพิม่ทุนของ TFM 

(1) ผูมี้สิทธิไดรั้บการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนของ TFM ตอ้งเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือพนกังานของ TFM ก่อนหรือขณะท่ี
แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละหนงัสือช้ีชวนในการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของ TFM ต่อ
ประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรกมีผลใชบ้งัคบั 

(2) การจดัสรรจ านวนหุ้นให้แก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือพนกังานของ TFM อาจมีความแตกต่างในแต่ละบุคคล ทั้งน้ี ข้ึนอยู่
กบัต าแหน่ง หนา้ท่ี ประสบการณ์ท างาน อายงุาน ความสามารถและผลการท างาน รวมไปถึงการมีส่วนร่วมใน TFM 

8. สิทธิของผู้ถือหุ้นในกำรคดัค้ำนกำรจดัสรรหลกัทรัพย์ทีอ่อกใหม่ของ TFM ให้แก่ กรรมกำร ผู้บริหำร และ/หรือพนักงำนของ TFM 

การเสนอขายหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ของ TFM ให้แก่ กรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือพนักงานของ TFM นั้น บริษทัฯ ตอ้งปฏิบติัให้
เป็นไปตามประกาศการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน โดยบริษทัตอ้งด าเนินการให้การเสนอขายหุ้น
ดงักล่าวไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู ้
ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง นอกจากน้ี ในการอนุมติัการเสนอขายหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ของ TFM ให้แก่ กรรมการ 
ผูบ้ริหาร และ/หรือพนักงานของ TFM ตอ้งไม่มีผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ซ่ึงถือหุ้นรวมกนัเกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงคดัคา้นการเสนอขายหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ของ TFM ให้แก่ กรรมการ ผูบ้ริหาร และ/
หรือพนกังานของ TFM ในคร้ังน้ี  

 


