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ข้ อบังคับบริษัท
(เฉพำะส่ วนทีเ่ กีย่ วข้ องกับกำรประชุมผู้ถือหุ้น)
หมวดที่ 5
คณะกรรมกำร
ให้มีคณะกรรมการของบริ ษทั ไม่นอ้ ยกว่า 5 คน และกรรมการไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยูใ่ น
ราชอาณาจักร
ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
(1) ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึ่งหุน้ ต่อเสี ยงหนึ่ง
(2) ผูถ้ ือหุน้ แต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสี ยงที่มีอยูท่ ้ งั หมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรื อหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ แต่
จะแบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ผใู ้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสี ยงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อ
จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณี ที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสี ยงเท่ากันเกินจานวนกรรมการ
ที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผเู ้ ป็ นประธานเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี้ขาด
ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตาแหน่ง 1 ใน 3 เป็ นอัตรา ถ้าจานวนกรรมการที่จะแบ่งให้ตรงเป็ น
สามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3
กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งในปี แรก และปี ที่ สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษทั นั้น ให้จบั สลากกันว่าผูใ้ ดจะออก ส่ วนปี
หลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยูใ่ นตาแหน่งนานที่สุดนั้นเป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ง
นอกจากการพ้นตาแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัติ หรื อมีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจากัด
(4) ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ลงมติให้ออก ตามข้อ 21
(5) ศาลมีคาสัง่ ให้ออก
กรรมการคนใดจะลาออกจากตาแหน่ง ให้ยนื่ ใบลาออกต่อบริ ษทั การลาออกมีผลนับแต่วนั ที่ใบลาออกไปถึงบริ ษทั
ในกรณี ที่ตาแหน่ งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่ งมีคุณสมบัติ
และไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจากัด เข้าเป็ นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราว
ถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็ นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยูใ่ นตาแหน่งกรรมการ
ได้เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการที่ตนแทน
มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ งต้องประกอบด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจานวนกรรมการที่ยงั เหลืออยู่
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสาม
ในสี่ ของจานวนผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง และมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ งของจานวนหุน้ ที่ถือโดยผู ้
ถือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง

1 | หน้า

บริษทั ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ ป จำกัด (มหำชน)

THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
979/12 ชั้นเอ็ม อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุ งเทพมหานคร 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

ข้อ 32.
ข้อ 33.

ข้อ 34.

ข้อ 35.

ข้อ 36.

ทะเบียนเลขที่ 0107537000891

หมวดที่ 6
กำรประชุมผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุ ้น เป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายในสี่ เดื อนนับแต่วนั สิ้ นสุ ดของรอบปี บัญชี
ของบริ ษทั การประชุมผูถ้ ือหุน้ คราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญ
ในการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ ้น ให้คณะกรรมการจัดทาเป็ นหนังสื อนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และ
เรื่ องที่ จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดั เจนว่าเป็ นเรื่ องที่ จะเสนอเรื่ องทราบ เพื่ออนุมตั ิ
หรื อเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็ นของคณะกรรมการในเรื่ องดังกล่าว และจัดส่ งให้ผูถ้ ื อหุ ้นและนายทะเบี ยน
ทราบไม่นอ้ ยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และโฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสื อพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุม
ไม่นอ้ ยกว่าสามวัน
ในการประชุมผูถ้ ือหุ ้น ต้องมีผถู ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่นอ้ ยกว่ายี่สิบห้าคน หรื อไม่นอ้ ยกว่า
กึ่งหนึ่งของจานวนผูถ้ ือหุ ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสามของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้ท้ งั หมด จึงจะ
เป็ นองค์ประชุม ทั้งนี้ หุน้ ที่บริ ษทั เป็ นเจ้าของหุน้ เองนั้น ไม่นบั เป็ นองค์ประชุมในการประชุมผูถ้ ือหุน้
มติของที่ ประชุมผูถ้ ือหุ ้นนั้น ในการลงคะแนนเสี ยงให้นับผูถ้ ือหุ ้นทุกคนมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึ่ งหุ ้นต่อหนึ่ งเสี ยง และให้
ประกอบด้วยคะแนนเสี ยงต่อไปนี้
(1) ในกรณี ปกติ ให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสี ยงเท่ากันให้
ประธานที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกเสี ยงหนึ่งเป็ นเสี ยงชี้ขาด
(2) ในกรณี ดงั ต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน
(ก) การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษทั ทั้งหมดหรื อบางส่วนที่สาคัญแก่บุคคลอื่น
(ข) การซื้อ หรื อรับโอนกิจการของบริ ษทั อื่นหรื อบริ ษทั เอกชนมาเป็ นของบริ ษทั
(ค) การทา แก้ไข หรื อเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริ ษทั ทั้งหมด หรื อบางส่ วนที่สาคัญ การมอบหมายให้
บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริ ษทั หรื อการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
กิจการอันที่ประชุมสามัญประจาปี พึงกระทามีดงั นี้
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการ ถึงกิจการของบริ ษทั ที่ได้จดั การไปในรอบปี ที่ผา่ นมา
(2) พิจารณาและอนุมตั ิงบดุล
(3) พิจารณาจัดสรรเงินกาไร
(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
(5) แต่งตั้งผูส้ อบบัญชี
(6) กิจการอื่นๆ
***************************************************************************************
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กำรออกเสียงและนับคะแนน
1) ตามข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 35. ในการออกเสี ยงลงคะแนน ให้นบั ผูถ้ ือหุน้ ทุกคนมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึ่งหุน้ มีหนึ่งเสี ยง
2) ในแต่ละวาระจะนับคะแนนเสี ยงเฉพาะผูถ้ ือหุน้ ที่ลงคะแนนเสี ยงไม่เห็นด้วย และ/หรื องดออกเสี ยงเท่านั้น โดยจะนาคะแนน
เสี ยงดังกล่าวหักออกจากจานวนเสี ยงทั้งหมดที่ เข้าร่ วมประชุม ส่ วนที่เหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสี ยงที่ เห็ นด้วยในระเบียบ
วาระนั้นๆ ทั้งนี้กเ็ พือ่ ให้การประชุมดาเนินไปได้ภายในเวลาที่เหมาะสม
3) ผูถ้ ือหุ ้นท่านใดที่ตอ้ งการออกเสี ยงลงคะแนนไม่เห็ นด้วย และ/หรื องดออกเสี ยง ให้ใช้บตั รลงคะแนนที่บริ ษทั จัดให้ในการ
ลงคะแนน โดยคลิกเมนูลงคะแนนเสี ยง (Vote)ในแต่ละวาระที่สามารถโหวตได้วา่ ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง ช่องใดช่อง
หนึ่ งเท่านั้น ยกเว้นสถาบันการเงินและกองทุนต่างๆ ที่ทาหน้าที่เป็ นคัสโตเดียนได้จดั ส่ งเอกสารมอบฉันทะให้กบั กรรมการ
อิสระ และทาการออกเสี ยงลงคะแนนมาล่วงหน้าแล้ว
4) เมื่อทาการส่งการลงคะแนนเสี ยงเรี ยบร้อยแล้ว ผูถ้ ือหุน้ จะได้รับป๊ อบอัพข้อความแจ้งเตือน ส่งการลงคะแนนเรี ยบร้อยแล้ว
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สำเนำงบกำรเงินสำหรับปี บัญชีสิ้นสุ ด วันที่ 31 ธันวำคม 2563 (ฉบับย่ อ)
รำยงำนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต
เสนอต่อผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
ควำมเห็น
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงฐานะการเงินรวมของบริ ษทั ไทยยูเนี่ ยน กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) (บริ ษทั )
และบริ ษทั ย่อย (กลุ่มบริ ษทั ) และฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และผลการดาเนินงานรวมและผล
การดาเนิ นงานเฉพาะกิจการ รวมถึงกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสาหรับปี สิ้ นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควร
ในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
งบกำรเงินทีต่ รวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการประกอบด้วย
• งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
• งบกาไรขาดทุนรวมและงบกาไรขาดทุนเฉพาะกิจการสาหรับปี สิ้นสุดวันเดียวกัน
• งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพาะกิจการสาหรับปี สิ้นสุดวันเดียวกัน
• งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของเฉพาะกิจการสาหรับปี สิ้ นสุดวัน
เดียวกัน
• งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสาหรับปี สิ้นสุดวันเดียวกัน และ
• หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งรวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ
เกณฑ์ ในกำรแสดงควำมเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่ วนของความรับผิดชอบของ
ผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระจากกลุ่มบริ ษทั
และบริ ษทั ตามข้อกาหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีที่กาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบ
การเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ และข้าพเจ้าได้ปฏิ บตั ิ ตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่ งเป็ นไปตามข้อกาหนด
เหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ควำมรับผิดชอบของกรรมกำรต่ องบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
กรรมการมี หน้าที่ รับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนองบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ ควรตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่กรรมการพิจารณาว่าจาเป็ น เพื่อให้สามารถจัดทางบการเงิน
รวมและงบการเงิ น เฉพาะกิ จการที่ ป ราศจากการแสดงข้อมูล ที่ ข ัดต่อข้อเท็ จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญ ไม่ว่าจะเกิ ดจากการทุ จริ ตหรื อ
ข้อผิดพลาด
ในการจัดทางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ กรรมการรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ใน
การดาเนิ นงานต่อเนื่ อง เปิ ดเผยเรื่ องที่ เกี่ ยวกับ การดาเนิ นงานต่อเนื่ อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญ ชี สาหรั บ การ
ดาเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่กรรมการมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั หรื อหยุดดาเนินงาน หรื อไม่สามารถดาเนิ นงานต่อเนื่ อง
ต่อไปได้
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ช่วยกรรมการในการกากับดูแลกระบวนการในการจัดทารายงานทางการเงินของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั
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ควำมรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม
ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่ ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของ
ผูส้ อบบัญชีซ่ ึงรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยูด่ ว้ ย ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมัน่ ในระดับสูง
แต่ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่าการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ น
สาระสาคัญที่มีอยูไ่ ด้เสมอไป ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอาจเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระสาคัญ เมื่อคาดการณ์อย่าง
สมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรายการ หรื อทุกรายการรวมกันจะมี ผลต่อการตัดสิ นใจทางเศรษฐกิ จของผูใ้ ช้งบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพและการสังเกต และสงสัยเยีย่ งผู ้
ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึง
• ระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ ยงเหล่านั้น และ
ได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขดั ต่อ
ข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญซึ่ งเป็ นผลมาจากการทุจริ ตจะสู งกว่าความเสี่ ยงที่ เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่ องจากการทุจริ ตอาจเกี่ยวกับ
การสมรู ้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริ งหรื อการ
แทรกแซงการควบคุมภายใน
• ทาความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่
ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิ ทธิ ผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่กรรมการใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และการเปิ ดเผยข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทาขึ้นโดยกรรมการ
• สรุ ปเกี่ ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชี สาหรับการดาเนิ นงานต่อเนื่ องของกรรมการจากหลักฐานการสอบบัญชี ที่
ได้รับ และประเมินว่ามีความไม่แน่ นอนที่ มีสาระสาคัญที่ เกี่ ยวกับเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ ที่อาจเป็ นเหตุให้เกิ ดข้อสงสัยอย่างมี
นัยสาคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ในการดาเนิ นงานต่อเนื่ องหรื อไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มี
สาระสาคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ขอ้ สังเกตถึงการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้อง หรื อถ้าการเปิ ดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้าพเจ้า
ขึ้นอยูก่ บั หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรื อสถานการณ์
ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ต้องหยุดการดาเนินงานต่อเนื่อง
• ประเมินการนาเสนอ โครงสร้างและเนื้ อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลว่างบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการ และเหตุการณ์ ในรู ปแบบที่ ทาให้มีการนาเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ ควร
หรื อไม่
• ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรื อกิจกรรมทางธุรกิจภายใน
กลุ่มบริ ษทั เพื่อแสดงความเห็ นต่องบการเงิ นรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกาหนดแนวทาง การควบคุ มดู แลและการปฏิ บัติ งาน
ตรวจสอบกลุ่มบริ ษทั ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่ องต่าง ๆ ที่สาคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผน
ไว้ ประเด็นที่มีนยั สาคัญที่ พบจากการตรวจสอบ และข้อบกพร่ องที่มีนยั สาคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่าง
การตรวจสอบของข้าพเจ้า
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ข้าพเจ้าได้ให้คารับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็ นอิสระและได้
สื่ อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ ยวกับความสัมพันธ์ท้ งั หมด ตลอดจนเรื่ องอื่ นซึ่ งข้าพเจ้าเชื่ อว่ามี เหตุผลที่ บุคคลภายนอกอาจ
พิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ขา้ พเจ้าใช้เพื่อป้ องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาดความเป็ นอิสระ
จากเรื่ องที่สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่ องต่างๆ ที่มีนัยสาคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงิน รวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการในงวดปั จจุบนั และกาหนดเป็ นเรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่ องเหล่านี้ในรายงานของผูส้ อบบัญชี
เว้นแต่กฎหมายหรื อข้อบังคับไม่ให้เปิ ดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าว หรื อในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่
ควรสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทาดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบ
มากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสี ยสาธารณะจากการสื่ อสารดังกล่าว
บริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด

พงทวี รัตนะโกเศศ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7795
กรุ งเทพมหานคร
22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
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งบกำไรขำดทุน
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
(หน่วย: พันบาท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562

งบกำรเงินรวม
2563
รายได้
รายได้จากการขาย
ต้นทุนขาย
กาไรขั้นต้น
รายได้อื่น

2562

132,402,436
(108,984,813)
23,417,623

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

20,529,621
(17,972,389)
2,557,232

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

- ดอกเบี้ยรับ
- เงินปั นผลรับ
- อื่นๆ
กำไรก่อนค่ำใช้ จ่ำย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
กาไรจากการจาหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
กาไร (ขาดทุน) อื่นสุทธิ
กำไรจำกกำรดำเนินงำน
ต้นทุนทางการเงิน
กาไรก่อนส่ วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและร่ วมค้า
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
กำไรก่อนค่ ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กำไรสำหรับปี จำกกำรดำเนินงำนต่ อเนื่อง
ขาดทุนสาหรับปี จากกการดาเนินงานที่ยกเลิก
กำไรสำหรับปี

85,608
29
705,156

323,720
28
646,775

1,638,975
2,657,636
308,462

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

24,208,416
(7,745,505)
(8,021,746)
918,760
9,530,925
(1,724,438)
7,806,487
(527,489)
7,278,998
(723,764)
6,555,234
(46,222)
6,509,012

21,080,622
(7,205,951)
(9,059,572)
95,059
982,158
5,892,316
(2,055,567)
3,836,749
591,288
4,428,037
(157,937)
4,270,100
(102,448)
4,167,652

7,162,305
(730,689)
(1,950,688)
(382,181)
4,098,747
(1,457,342)
2,641,405
2,641,405
11,785
2,653,190
2,653,190

8,357,142
(741,290)
(1,876,113)
28,360
(44,357)
5,723,742
(1,660,459)
4,063,283
4,063,283
(23,163)
4,040,120
4,040,120

กำรแบ่ งปันกำไร
ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของTU
ส่วนที่เป็ นของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
กำไรสำหรับปี

6,246,090
262,922
6,509,012

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

2,653,190

4,040,120

1.26

0.80

0.50

0.85

กำไรต่ อหุ้น
กาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กาไรส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของTU

ท่ ำนผู้ถือหุ้นหรื อผู้ทสี่ นใจจะพิจำรณำงบกำรเงินฉบับเต็ม สำมำรถดูได้ จำกรำยงำนประจำปี 2563 หรื อดำวน์ โหลดไฟล์ จำกเว็บไซต์
บริษัท (www.thaiunion.com) หรื อเว็บไซต์ ตลำดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย (www.set.or.th)
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รำยละเอียดและประวัตบิ ุคคลทีค่ ณะกรรมกำรเห็นสมควรเสนอต่อทีป่ ระชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำเลือกตั้งให้ ดำรงตำแหน่ งกรรมกำรบริษัท

ชื่ อ

: นำยไกรสร จันศิริ

ตาแหน่ง
สัญชาติ
อายุ
การศึกษา

:
:
:
:

ประธานกรรมการ
ไทย
86 ปี (เกิดวันที่ 13 พฤษภาคม 2478)
ปริ ญญาปรัชญาดุษฏีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ปริ ญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ (ประเภททัว่ ไป) สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
วันเดือนปี ที่เริ่ มเป็ นกรรมการ : 17 มีนาคม 2531
จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ TU : 33 ปี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการด้วยกัน : บิดาของนายธีรพงศ์ จันศิริ
จานวนหุน้ ที่ถือ
: 231,134,720 หุน้ * คิดเป็ นร้อยละ 4.84 ของทุนชาระแล้ว
กรรมการ 174,804,288 หุน้ คู่สมรส 56,330,432 หุน้ บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ ........ไม่มี....... หุน้
ที่อยู่
: 2999 ถนนริ มทางรถไฟสายปากน้ า แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุ งเทพมหานคร
ตาแหน่งในกิจการอื่นที่เป็ นบริ ษทั จดทะเบียน : ไม่มี
ตาแหน่งงานอื่นที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน
: 2516-ปั จจุบนั ประธานกรรมการ บริ ษทั ไทยรวมสิ นพัฒนาอุตสาหกรรม จากัด
2520-ปั จจุบนั ประธานกรรมการ บริ ษทั รวมไทยอาหารทะเล จากัด
2543-ปั จจุบนั ประธานกรรมการ บริ ษทั หลักทรัพย์ เมอร์ชนั่ พาร์ทเนอร์ จากัด
(มหาชน)
2554-ปั จจุบนั ประธานกรรมการ บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน เมอร์ชนั่ พาร์ทเนอร์
จากัด
2515-ปั จจุบนั กรรมการบริ หาร บริ ษทั ไทยรวมสิ น จากัด
2524-ปั จจุบนั กรรมการบริ หาร บริ ษทั สงขลาแคนนิ่ง จากัด (มหาชน)
2527-ปั จจุบนั กรรมการบริ หาร บริ ษทั เพนเวน (ไทยแลนด์) จากัด
2531-ปั จจุบนั กรรมการบริ หาร บริ ษทั ไทยยูเนี่ยน ปร็ อปเปอร์ต้ ีส์ จากัด
2533-ปั จจุบนั กรรมการบริ หาร บริ ษทั บางแคคอนโดทาวน์ จากัด
2538-ปั จจุบนั กรรมการบริ หาร บริ ษทั ไทยยูเนี่ยน กราฟฟิ กส์ จากัด
2547-ปั จจุบนั กรรมการบริ หาร บริ ษทั ไทยฮั้วฮง ดีเวลล็อปเม้นท์ จากัด
2549-ปั จจุบนั กรรมการบริ หาร บริ ษทั จันศิริพิมพ์แอนด์ยอ้ ม จากัด
2560-ปั จจุบนั กรรมการบริ หาร บริ ษทั ไทยยูเนี่ยน พร้อพเพอร์ต้ ี ดิเวลลอปเม้นท์
จากัด
2531-ปั จจุบนั กรรมการ บริ ษทั จันศิริเรี ยลเอสเตท จากัด
2536-ปั จจุบนั กรรมการ บริ ษทั ไวยไทย จากัด
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2539-ปั จจุบนั กรรมการ บริ ษทั ไทยยูเนี่ยน นอร์ท อเมริ กา จากัด (USA)
2539-ปั จจุบนั กรรมการ บริ ษทั ไทยยูเนี่ยน ซีฟ้ดู จากัด
2540-ปั จจุบนั กรรมการ บริ ษทั ไทร-ยูเนี่ยน ซีฟ้ดู ส์ จากัด (USA)
2557-ปั จจุบนั กรรมการ บริ ษทั ไทยยูเนี่ยน ไฮเทค เพิร์ล คัลทิเวชัน่ จากัด
ตาแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริ ษทั : ไม่มี
หลักสูตรการฝึ กอบรมหรื อสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็ นกรรมการบริ ษทั
- The Role of Chairman Program (RCP) / สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) ครั้งที่ 15/2550
- หลักสูตร ผูบ้ ริ หารระดับสูง / สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่ นที่ 12 (มีนาคม – กรกฏาคม 2554)
จานวนครั้งที่เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการ ปี 2563 เท่ากับ 7 ครั้งจาก 7 ครั้ง (100%)

ชื่ อ

: นำยฤทธิรงค์ บุญมีโชติ

: ประธานกรรมการบริ หาร กลุ่มธุรกิจอาหารแช่แข็งและธุรกิจที่
เกี่ยวข้อง
สัญชาติ
: ไทย
อายุ
: 59 ปี (เกิดวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2505)
การศึกษา
: ปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
วันเดือนปี ที่เริ่ มเป็ นกรรมการ : 25 เมษายน 2545 (ร่ วมงานกับ TU ตั้งแต่ 5 มกราคม 2541)
จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ TU : 19 ปี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี
จานวนหุน้ ที่ถือ
: 63,442,980 หุน้ * คิดเป็ นร้อยละ 1.33 ของทุนชาระแล้ว
กรรมการ 63,442,980 หุน้ คู่สมรส .........ไม่มี........ หุน้ บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ ........ไม่มี........ หุน้
ที่อยู่
: 100/3 ซอยอารี ยส์ มั พันธ์ 2 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุ งเทพมหานคร
ตาแหน่งในกิจการอื่นที่เป็ นบริ ษทั จดทะเบียน : ไม่มี
ตาแหน่งงานอื่นที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน
: 2543-ปั จจุบนั ประธานคณะกรรมการบริ หาร บริ ษทั ไทยยูเนี่ยน ฟี ดมิลล์ จากัด
(มหาชน)
2539-ปั จจุบนั ประธานกรรมการบริ หาร บริ ษทั ไทยยูเนี่ยน ซีฟ้ดู จากัด
2555-ปั จจุบนั ประธานกรรมการบริ หาร บริ ษทั ทีเอ็มเอซี จากัด (รวมบริ ษทั ในกลุ่ม 4
บริ ษทั )
2555-ปั จจุบนั ประธานกรรมการบริ หาร บริ ษทั แพ็คฟู้ด จากัด (มหาชน) (รวมบริ ษทั
ในกลุ่ม 4 บริ ษทั )
2559-ปั จจุบนั กรรมการบริ หาร บริ ษทั ไท่หว้าน เซิ่ง อควาติค เทรดดิ้ง (ไชน่า) จากัด
(CHINA)
2560-ปั จจุบนั กรรมการบริ หาร บริ ษทั อาร์บีซี แอสเซ็ทส์ จากัด
2561-ปั จจุบนั กรรมการบริ หาร บริ ษทั ธรรมชาติ ซีฟ้ดู รี เทล จากัด
2540-ปั จจุบนั กรรมการ บริ ษทั ไทร-ยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จากัด (USA)
ตาแหน่ง
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2559-ปั จจุบนั กรรมการ บริ ษทั ไทยยูเนี่ยน ออนไลน์ ช็อป จากัด
2559-ปั จจุบนั กรรมการ บริ ษทั เรดล็อบสเตอร์มาสเตอร์โฮลดิ้งส์ แอลพี (Red Lobster)
(USA)
ตาแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริ ษทั : ไม่มี
หลักสูตรการฝึ กอบรมหรื อสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็ นกรรมการบริ ษทั
- TLCA Executive Development Program / สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) รุ่ นที่ 2 ปี 2552
- Director Accreditation Program (DAP) / สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) ครั้งที่ 84/2553
- หลักสูตรผูบ้ ริ หารระดับสู ง วตท. รุ่ นที่ 25/2560 / สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตรวิทยาการการจัดการสาหรับนักบริ หารระดับสูง รุ่ นที่ 1 / สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
จานวนครั้งที่เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการ ปี 2563 เท่ากับ 7 ครั้งจาก 7 ครั้ง (100%)

ชื่ อ

: นำยกีรติ อัสสกุล

ตาแหน่ง
สัญชาติ
อายุ
การศึกษา

:
:
:
:

กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
ไทย
63 ปี (เกิดวันที่ 20 มิถุนายน 2501)
ปริ ญญาโท วิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเซาท์เทิร์น แคลิฟอร์เนีย
ประเทศสหรัฐอเมริ กา
ปริ ญญาตรี วิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยควีนส์ ประเทศแคนาดา
วันเดือนปี ที่เริ่ มเป็ นกรรมการ : 22 มีนาคม 2553
จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ TU : 11 ปี
ความจ าเป็ นที่ ต้ อ งเสนอชื่ อ กรรมการอิ ส ระที่ มี การด ารงต าแหน่ ง เกิ น กว่ า 9 ปี ต่ อ เนื่ อ งกั น (นั บ
ระยะเวลาที่ดารงตาแหน่ งมาแล้ ว 11 ปี เมื่อรวมกับระยะเวลาที่จะดารงตาแหน่ งจนครบวาระในคราวนี ้
อีก 3 ปี เท่ ากับ 14 ปี ) กลับเข้ าดารงตาแหน่ งอีกวาระหนึ่ งนั้น เนื่ องจากทางคณะกรรมการได้ พิจารณา
จากความตั้งใจและทุ่มเทให้ กับการทางานอย่ างเต็มความสามารถ ทาให้ คณะกรรรมการมีความเชื่ อมั่น
ว่ า นายกีรติ อัสสกุล เป็ นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเป็ นอิ สระจากบริ ษัทและกลุ่มผู้ถือหุ้ นรายใหญ่ ซึ่ งจะ
สามารถช่ วยดูแลผลประโยชน์ และเป็ นตัวแทนของกลุ่มผู้ถือหุ้ นรายย่ อยได้ ตามนโยบายการกากับดูแล
กิจการที่ดีของบริ ษัท
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี
จานวนหุน้ ที่ถือ
: 103,248 หุน้ * คิดเป็ นร้อยละ 0.00 ของทุนชาระแล้ว
กรรมการ .........ไม่มี........ หุน้ คู่สมรส 103,248 หุน้ บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ ........ไม่มี........ หุน้
ที่อยู่
: 45/6 ซอยอรรคพัฒน์ ถนนสุขมุ วิท 49 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพมหานคร
ตาแหน่งในกิจการอื่นที่เป็ นบริ ษทั จดทะเบียน : 2536-2559 ประธานคณะกรรมการ บริ ษทั โอเชียนกลาส จากัด (มหาชน)
(รวมบริ ษทั ในกลุ่ม 2 บริ ษทั )
2559-ปัจจุบนั กรรมการ บริ ษทั โอเชียนกลาส จากัด (มหาชน)
(รวมบริ ษทั ในกลุ่ม 2 บริ ษทั )
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ตาแหน่งงานอื่นที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน

: 2527-ปั จจุบนั ประธานกรรมการ บริ ษทั ไทยสมุทรประกันชีวติ จากัด (มหาชน)
2531-ปั จจุบนั กรรมการ บริ ษทั เซอร์วสิ ลีสซิ่ง จากัด
2535-ปั จจุบนั กรรมการ บริ ษทั โอเชี่ยน โฮลดิ้ง จากัด
2537-ปั จจุบนั กรรมการ บริ ษทั กีรติ โฮม จากัด
2539-ปั จจุบนั กรรมการ บริ ษทั กลุ่มไทยสมุทร (ประเทศไทย) จากัด
2541-ปั จจุบนั กรรมการ บริ ษทั กฤษณ์และสุมาลี จากัด
2545-ปั จจุบนั กรรมการ บริ ษทั เกรทฟิ ลด์ จากัด
2553-ปั จจุบนั กรรมการ บริ ษทั สยาม เอสเตท จากัด
2556-ปั จจุบนั กรรมการ บริ ษทั โอเชี่ยน พรอพเพอร์ต้ ี จากัด
2556-ปั จจุบนั กรรมการ บริ ษทั โอเชี่ยน มารี น่า จากัด
ตาแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริ ษทั : ไม่มี
หลักสูตรการฝึ กอบรมหรื อสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็ นกรรมการบริ ษทั
- Director Certification Program (DCP) / สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) ครั้งที่ 27/2546
- Role of the Compensation Committee Program (RCC) / สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) ครั้งที่ 5/2550
จานวนครั้งที่เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการ ปี 2563 เท่ากับ 7 ครั้งจาก 7 ครั้ง (100%)
จานวนครั้งที่เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง ปี 2563 เท่ากับ 7 ครั้งจาก 7 ครั้ง (100%)

ชื่ อ

: นำยรำวินเดอร์ สิ งห์ เกรวำล ซำบจิตต์ เอส

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

:
:
:
:
:
:

กรรมการที่ไม่ใช่ผบู ้ ริ หาร
มาเลเซีย
52 ปี (เกิดวันที่ 15 กันยายน 2512)
ปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยนิวเซ้าท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย
15 พฤศจิกายน 2553
10 ปี

: ไม่มี
: -ไม่มี- หุน้ * คิดเป็ นร้อยละ – ของทุนชาระแล้ว
กรรมการ -ไม่มี- หุน้ คู่สมรส -ไม่มี- หุน้ บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี- หุน้
ที่อยู่
: 979/12 ชั้นเอ็ม อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุ งเทพมหานคร
ตาแหน่งในกิจการอื่นที่เป็ นบริ ษทั จดทะเบียน : ไม่มี
ตาแหน่งงานอื่นที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน
: 2553-ปั จจุบนั กรรมการ บริ ษทั ไทยยูเนี่ยน ยุโรป จากัด (FRANCE)
2557-ปั จจุบนั กรรมการ Alpha Energy Holdings Limited (SINGAPORE)
2557-ปั จจุบนั กรรมการ Scomi Energy Services Bhd (MALAYSIA)
2557-ปั จจุบนั กรรมการ JK E&P Group Pte. Ltd. (SINGAPORE)
2557-ปั จจุบนั กรรมการ Conquest Energy Pte. Ltd. (SINGAPORE)
ประวัติการทางาน : 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)
ตาแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริ ษทั : ไม่มี
หลักสูตรการฝึ กอบรมหรื อสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็ นกรรมการบริ ษทั :
- วุฒิบตั รผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต (Certified Public Accountants, Australian Society)
จานวนครั้งที่เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการ ปี 2563 เท่ากับ 7 ครั้งจาก 7 ครั้ง (100%)
หมำยเหตุ: *จานวนหุน้ TU ที่ถือเป็ นการถือหุน้ ณ 30 ธันวาคม 2563 และนับรวมหุน้ ของคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
นิยำมและคุณสมบัตขิ องกรรมกำรอิสระ
กรรมกำรอิสระ หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็ นอิสระตามแนวทางเดียวกันกับคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบตามประกาศ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง คุณสมบัติและขอบเขตการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและต้องสามารถดูแลผลประโยชน์
ของผูถ้ ือหุน้ ทุกรายได้เท่าเทียมกัน และไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนั้นยังต้องสามารถเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการ
บริ ษทั โดยให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระได้
กรรมการอิสระของบริ ษทั ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1) ถือหุน้ ไม่เกิน 0.05% ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ให้นบั รวมหุน้ ที่ถือโดยผูท้ ี่เกี่ยวข้องด้วย
2) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ในบริ ษทั
3) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการของบริ ษทั รวมทั้งไม่ เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่ มีส่ วนร่ วมบริ ห ารงาน และไม่ได้มี ส่วน
เกี่ ยวข้องกับการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรื อที่ ปรึ กษาที่ ได้รับเงินเดื อนประจา ของบริ ษทั บริ ษทั ในเครื อ บริ ษทั ร่ วม
หรื อบริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง
4) ไม่เป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพ
5) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญอันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถทาหน้าที่ได้อย่างเป็ นอิสระ
6) ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็ นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริ ษทั ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่
เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั
7) ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษทั
ทั้งนี้ นิ ยามกรรมการอิสระดังกล่าว เป็ นไปตามนโยบายการกากับดูแลกิ จการที่ ดีของบริ ษทั และมีความเข้มงวดกว่าข้อกาหนด
คุณสมบัติของกรรมการอิสระของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในส่ วนของอัตราการ
ถือครองหุน้ ของบริ ษทั
วิธีกำรสรรหำกรรมกำร
บริ ษทั ดาเนิ นการสรรหากรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหาพิจารณาบุคคลซึ่ งมีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลกั ษณะต้องห้าม
ตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจากัดเข้าเป็ นกรรมการ เฉพาะในกรณี ที่มีกรรมการพ้นตาแหน่ งตามวาระ หรื อด้วยสาเหตุ อื่นใน
ระหว่างปี เท่านั้น ซึ่ งต้องเสนอต่อที่ ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการใหม่อีกครั้ง และบุคคลซึ่ งเข้าเป็ นกรรมการดังกล่าวจะอยูใ่ น
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ตาแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการที่ตนแทนเท่านั้น แต่เมื่อมีการประชุมสามัญประจาปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจาก
ตาแหน่ง 1 ใน 3 ตามวาระนั้น ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เลือกตั้งกรรมการใหม่ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึ่งหุน้ ต่อเสี ยงหนึ่ง
1. ผูถ้ ือหุน้ แต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสี ยงที่มีอยูท่ ้ งั หมด ตามข้อ 1 เลือกตั้งบุคคลเดียวหรื อหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ แต่จะ
แบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ผใู ้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
2. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสี ยงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อ
จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
ทั้งนี้ ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า
สามในสี่ ของจานวนผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ งของจานวนหุ ้นที่ ถือโดยผูถ้ ือ
หุ ้ น ที่ ม าประชุ ม และมี สิ ท ธิ อ อกเสี ย ง โดยกรรมการและผู ้บ ริ ห ารของบริ ษ ัท ทั้ งหมดต้อ งมี คุ ณ สมบัติ ค รบตามมาตรา 68 แห่ ง
พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ.2535 และตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่ องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอ
อนุญาตเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ และการอนุญาต ฉบับลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2535
ในส่ วนของกรรมการอิสระ บริ ษทั จะเลือกผูท้ รงคุณวุฒิและมิได้เป็ นลูกจ้างหรื อพนักงานที่ได้รับเงินเดือนจากบริ ษ ัทหรื อบริ ษทั
ในเครื อ ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริ หารงานประจา และมีอิสระจากกลุ่มผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ โดยถือหุ ้นในบริ ษทั ไม่เกิ น 0.05% ของ
จานวนหุ ้นที่ มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมด และสามารถดูแลผลประโยชน์ของกลุ่มผูถ้ ือหุ ้นรายย่อยได้ ซึ่ งจะเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการ
เป็ นผูพ้ จิ ารณาลงมติในการแต่งตั้ง และนาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
รำยละเอียดกำรเข้ ำร่ วมประชุมของคณะกรรมกำรในปี ทีผ่ ่ำนมำ
หน่วย: ครั้ง
รายชื่อคณะกรรมการบริ ษทั

การประชุมคณะกรรมการ
มาประชุม
รับทราบก่อนการประชุมทาง
จานวนครั้ง/จานวนทั้งหมด
สื่ ออิเล็คโทรนิกส์

1. นายไกรสร

จันศิริ

7/7

-

2. นายเชง

นิรุตตินานนท์

7/7

-

3. นายชวน

ตั้งจันสิ ริ

7/7

-

4. นายธีรพงศ์

จันศิริ

6/7

1/7

5. นายฤทธิรงค์

บุญมีโชติ

7/7

-

6. นายโนริ โอะ

ไซกุสะ

2/7

5/7

7. นายราวินเดอร์

สิ งห์ เกรเวล ซาบจิตต์ เอส

7/7

-

8. นายชาน

ชู ชง

7/7

-

9. นายศักดิ์

เกี่ยวการค้า *

7/7

-

10. ดร.ธรรมนูญ

อานันโทไทย *

6/7

1/7

11. นายกีรติ

อัสสกุล *

7/7

-

12. นายนาถ

ลิ่วเจริ ญ *

7/7
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* กรรมการอิสระ
หมายเหตุ : นายโนริ โอะ ไซกุสะ และนายราวินเดอร์ สิ งห์ เกรเวล ซาบจิตต์ เอส เป็ นกรรมการที่มิได้มีถิ่นพานักในประเทศไทย
*********************
รำยละเอียดประกอบวำระที่ 7 กำรพิจำรณำแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี
ข้ อมูลทัว่ ไป – บริษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮำส์ คูเปอร์ ส เอบีเอเอส จำกัด
เลขทะเบียนนิตบิ ุคคล : 0105541040328
ประเภทนิติบุคคล
: บริ ษทั จากัด
วันที่จดทะเบียน
: 30 มิถุนายน 2541
สถานที่ต้ งั
: 179/74-80 อาคารบางกอกซิต้ ีทาวเวอร์ ชั้น 15 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุ งเทพฯ
โทรศัพท์ 02-3441000
โทรสาร 02-2865050
วัตถุประสงค์หลัก
: ให้บริ การทางด้านตรวจสอบบัญชี ให้บริ การที่ปรึ กษา ฯลฯ
* บริ ษทั ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์ คูเปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด กรรมการของบริ ษทั และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริ ษัท ไม่ มคี วามสัมพันธ์ หรื อ
มีส่วนได้ เสียกับบริ ษทั /บริ ษัทย่ อย/ผู้บริ หาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่ าว แต่ อย่ างใด จึ งมีความเป็ นอิสระในการ
เข้ าสอบบัญชี*
ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี (เฉพาะบริ ษทั )
2560
2561
2562
อัตราค่าสอบบัญชีสาหรับงบการเงินประจาปี (บาท)
1,653,750
1,837,475
1,874,225
อัตราเพิ่มเมื่อเทียบกับปี ก่อน
5.00%
11.11%
2.00%
อัตราค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส
918,750
1,029,000
1,049,580
อัตราเพิ่มเมื่อเทียบกับปี ก่อน
5.00%
12.00%
2.00%
อัตราค่าตรวจสอบกรณี พิเศษตามประกาศที่ ป 4/2544
90,000
90,000
90,000
อัตราเพิ่มเมื่อเทียบกับปี ก่อน
5.88%
---

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

2564
1,988,365
3.00%
1,113,500
3.00%
100,000
--

รายละเอียดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย สาหรับปี 2563 เฉพาะในประเทศไทย
1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่ สานักงานสอบบัญชี ที่ผูส้ อบบัญชี สังกัด บุคคลหรื อกิจการที่
เกี่ยวข้องกับผูส้ อบบัญชีและสานักงานสอบบัญชีที่ผูส้ อบบัญชีสงั กัด ในรอบปี บัญชีที่ผ่านมา รวม 17 บริษัท มีจำนวนเงิน
ทั้งสิ้น 21,257,414 บำท
2. ค่าตอบแทนจากบริ การอื่น (Non-Audit Fee)
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจ่ายค่าตอบแทนของงานบริ การอื่น ซึ่งได้แก่
- ค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นการสอบบัญชี ให้แก่สานักงานสอบบัญชี ที่ผสู ้ อบบัญชีสังกัด บุคคลหรื อกิ จการที่ เกี่ ยวข้องกับ
ผูส้ อบบัญชีและสานักงานสอบบัญชีที่ผสู ้ อบบัญชีสงั กัด ในรอบปี บัญชีที่ผา่ นมา มีจำนวนเงินรวม -ไม่ ม-ี บำท
- ค่าตรวจสอบกรณี พิเศษตามประกาศที่ ป 4/2544 ของสานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุน ให้แก่สานักงานสอบ
บัญชี ที่ผูส้ อบบัญชีสังกัด บุคคลหรื อกิจการที่ เกี่ยวข้องกับผูส้ อบบัญชี และสานักงานสอบบัญชีที่ผสู ้ อบบัญชีสังกัด ใน
รอบปี บัญชีที่ผา่ นมา รวม 7 บริษัท มีจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,170,000 บำท
- ค่าบริ การตรวจสอบเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะและค่าปรึ กษาด้านภาษี มีจำนวนทั้งสิ้น 3,532,500 บำท
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รายละเอียดจานวนปี ย้อนหลัง 10 ปี ที่ผสู ้ อบบัญชีได้ลงนามในงบการเงินของบริ ษทั
ปี 2552 - 2553 สอบบัญชีโดยนางสาวรุ ้งนภา เลิศสุวรรณกุล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3516 จาก บจ. สานักงาน อีวาย
ปี 2554 - 2557 สอบบัญชีโดยนายโสภณ เพิ่มศิริวลั ลภ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3182 จาก บจ. สานักงาน อีวาย
ปี 2558
สอบบัญชีโดยนางสาวรสพร เดชอาคม ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5659 จาก บจ. สานักงาน อีวาย
ปี 2559 - 2560 สอบบัญชีโดยนายสมชาย จิณโณวาท ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3271 จาก บจ. ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ
บีเอเอส
ปี 2561 - 2563 สอบบัญชีโดยนายพงทวี รัตนะโกเศศ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7795 จาก บจ. ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ
บีเอเอส
ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาดังกล่าวผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตตามรายชื่อข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรื อมีส่วนได้เสี ยกับบริ ษทั /บริ ษทั
ย่อย/ผูบ้ ริ หาร/ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว แต่อย่างใด
กำรเป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่ อย และบริษัทร่ วม
ผูส้ อบบัญชีจากบริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด ได้แก่
1) นายพงทวี รัตนะโกเศศ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7795 หรื อ
2) นายชาญชัย ชัยประสิ ทธิ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3760 หรื อ
3) นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4599
เป็ นผูส้ อบบัญชีสาหรับปี 2563 ของบริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ร่ วมของบริ ษทั ทุกแห่งทั้งในประเทศและนอกประเทศ

รำยละเอียดประกอบวำระที่ 8 กำรพิจำรณำแก้ ไขเพิม่ เติมหนังสื อบริคณห์ สนธิ ข้ อ 3 วัตถุประสงค์ ของบริษัท
พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (คัดย่อ)
มาตรา 31 ภายใต้บงั คับ มาตรา 19 วรรคสอง บริ ษทั จะแก้ไขเพิ่มเติม หนังสื อบริ คณห์ สนธิ หรื อข้อบังคับของบริ ษทั ได้เมื่อที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ลงมติดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
ในการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิหรื อข้อบังคับของบริ ษทั ให้บริ ษทั ขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมภายในสิ บสี่ วนั นับแต่
วันที่ที่ประชุมลงมติ
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รำยละเอียดประกอบวำระที่ 9. พิจำรณำและอนุมตั กิ ำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมัญทีอ่ อกใหม่ของบริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟี ดมิลล์ จำกัด
(มหำชน) ให้ แก่ กรรมกำร ผู้บริหำร และ/หรื อพนักงำนของบริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟี ดมิลล์ จำกัด (มหำชน)
สารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุน้ สามัญที่ออกใหม่ของบริ ษทั ไทยยูเนี่ยน ฟี ดมิลล์ จากัด (มหาชน) ให้แก่กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ/หรื อ
พนักงานของบริ ษทั ไทยยูเนี่ยน ฟี ดมิลล์ จากัด (มหาชน)
1. วัตถุประสงค์ และควำมจำเป็ น
ที่บริ ษทั ไทยยูเนี่ยน ฟี ดมิลล์ จากัด (มหาชน) (“TFM”) มีแผนที่จะออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนต่อประชาชนทัว่ ไปเป็ นครั้ง
แรก (“IPO”) และนาหุน้ สามัญของ TFM เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) นั้น TFM มี
ความประสงค์ที่จะออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนของ TFM จานวนหนึ่งแก่ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ/หรื อพนักงานของ TFM
เพื่อเป็ นการจูงใจให้บุคลากรของ TFM มีความตั้งใจในการทางาน รักษาบุคลากรที่มีความรู ้ความสามารถให้ทางานร่ วมกับ TFM ใน
ระยะยาว และให้พนักงานเกิดความรู ้สึกมีส่วนร่ วมในการเป็ นเจ้าของ TFM และร่ วมสร้าง TFM ให้เติบโตอย่างมีประสิ ทธิภาพและ
ยัง่ ยืน
ทั้งนี้ การออกและเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของ TFM ให้แก่กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ/หรื อพนักงานของ TFM จะต้องได้รับอนุมตั ิ
จากที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นทั้งของบริ ษทั ฯ และของ TFM ภายใต้ขอ้ กาหนดและเงื่อนไขของประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.
32/2551 เรื่ อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรื อพนักงาน (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศการเสนอขาย
หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรื อพนักงาน”)
2. รำยละเอียดเกี่ยวกับหลักทรัพย์ ที่ ออกใหม่ ของบริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟี ดมิลล์ จำกัด (มหำชน) ให้ แก่ กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำน
ของ TFM
ประเภทหลักทรัพย์:
หุน้ สามัญที่ออกใหม่ของ TFM
จานวนหุน้ ที่ออกและเสนอขาย: TFM ประสงค์ที่จะเสนอขายหุ ้นสามัญที่ออกใหม่แก่กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ/หรื อพนักงานของ
TFM เป็ นจานวนไม่เกิ น 2.5 ล้านหุ ้น มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 2.00 บาท ซึ่ งคิดเป็ นสัดส่ วนไม่เกิ น
ร้อยละ 2.78 ของหุ ้นที่ ออกและเสนอขายใน IPO ครั้งนี้ หรื อคิดเป็ นสัดส่ วนไม่เกิ นร้ อยละ 0.5
ของจานวนหุ ้นสามัญ ที่ จาหน่ ายได้แล้วทั้งหมดของ TFM ภายหลังการออกและเสนอขายหุ ้น
สามัญที่ออกใหม่ตามแผน IPO
โดยหุน้ สามัญออกใหม่ที่เหลือจากการเสนอขายให้แก่กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ/หรื อพนักงานของ
TFM จะนามาไปรวมเพื่อเสนอขายต่อประชาชนเป็ นการทัว่ ไป
ราคาเสนอขายต่อหุน้ :

ราคาเดียวกับราคาเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนของ TFM ต่อประชาชนทัว่ ไปเป็ นครั้งแรก (IPO)
ภายใต้แผน IPO ซึ่งยังมิได้กาหนดราคาเสนอขาย โดยราคาดังกล่าวเป็ นราคาที่เหมาะสม เนื่องจาก
ราคาเสนอขายจะพิจารณามาจากการสารวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์ (Book Building)
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3. รำยชื่ อกรรมกำรของ TFM รำยทีไ่ ด้ รับจัดสรรหลักทรัพย์ และจำนวนหลักทรัพย์ ทกี่ รรมกำรแต่ ละรำยได้ รับจัดสรร
รำยชื่ อ

ตำแหน่ ง

1. นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ

จำนวนหุ้นที่ ร้ อยละของจำนวนหุ้นสำมัญทีอ่ อกใหม่
ได้ รับกำรจัดสรร และเสนอขำยให้ แก่ กรรมกำร ผู้บริหำร
(หุ้น)
และ/หรื อพนักงำนของ TFM

ประธานกรรมการ

100,000

4.0

2. นายธีรพงศ์ จันศิริ

กรรมการ

100,000

4.0

3. นายเชง นิรุตตินานนท์

กรรมการ

100,000

4.0

4. นายชาน ชู ชง

กรรมการ

100,000

4.0

5. นายบรรลือศักร โสรัจจกิจ

กรรมการ

100,000

4.0

6. นายคณิ ต วัลยะเพ็ชร์

กรรมการ

100,000

4.0

7. นางรัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์

ประธานกรรมการอิสระ

100,000

4.0

8. ดร. สมชัย ไทยสงวนวรกุล

กรรมการอิสระ

100,000

4.0

9. นางมรกต กุลธรรมโยธิน

กรรมการอิสระ

100,000

4.0

900,000

36.0

รวม

4. รำยชื่ อผู้บริหำรหรื อพนักงำนของ TFM รำยที่จะได้ รับจัดสรรหลักทรัพย์ มำกกว่ ำร้ อยละ 5 ของจำนวนหลักทรัพย์ ท้งั หมดที่เสนอ
ขำย ให้แก่กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ/หรื อพนักงานของ TFM และจานวนหลักทรัพย์ที่ผบู ้ ริ หารหรื อพนักงานดังกล่าวแต่ละรายได้รับ
จัดสรร
- ไม่มี 5. ผลกระทบต่อส่ วนแบ่ งกำไร (EPS Dilution) ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นของ TFM (Control Dilution) และผลกระทบ
ด้ ำนรำคำตลำดของหุ้นของTFM (Price Dilution)
5.1 ผลกระทบต่ อส่ วนแบ่ งกาไร (EPS Dilution) และผลกระทบต่ อสิ ทธิ ออกเสียงของผู้ถือหุ้นของ TFM (Control Dilution)
ในการเสนอขายหุน้ สามัญที่ออกใหม่ของ TFM ให้แก่กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ/หรื อพนักงานของ TFM ในครั้งนี้ จานวนหุน้
สามัญที่ออกใหม่ของ TFM ที่จะออกและเสนอขายให้แก่ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ/หรื อพนักงานของ TFM มีจานวนไม่เกิน 2.5
ล้านหุน้ มูลค่าที่ตราไว้ 2.0 บาทต่อหุน้ ซึ่งคิดเป็ นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 2.78 ของหุน้ ที่ออกและเสนอขายใน IPO ครั้งนี้ หรื อคิด
เป็ นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ TFM ภายหลังการออกและเสนอขายหุน้ สามัญที่
ออกใหม่ ภายใต้แผน IPO ดังกล่าวข้างต้น ดังนั้น จะทาให้เกิดผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาไรและผลกระทบต่อสิทธิออกเสี ยงของ
ผูถ้ ือหุน้ ของ TFM ลดลงไม่เกินร้อยละ 0.5 ของส่วนแบ่งกาไรและสิ ทธิออกเสี ยงของผูถ้ ือหุน้ ของ TFM
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5.2 ผลกระทบด้ านราคาตลาดของหุ้นของ TFM (Price Dilution)
เนื่องจากหุน้ ของ TFM ยังไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงยังไม่มีราคาตลาดของหุน้ ของ TFM และไม่สามารถคานวณ
ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุน้ ของ TFM ได้
6. หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรในกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ ทอี่ อกใหม่ ของ TFM ให้ แก่ กรรมกำร ผู้บริหำร และ/หรื อพนักงำนของ
บริษัท และ TFM
TFM จะเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนของ TFM ให้แก่กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ/หรื อพนักงานของ TFM ภายหลังจากที่ TFM ได้รับการ
อนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนทัว่ ไปเป็ นครั้งแรกจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ทั้งนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารของ TFM มีอานาจในการพิจารณา ตัดสิ นใจ ให้ความเห็นชอบ และ/หรื อกาหนดรายละเอียดใด ๆ ใน
การดาเนิ นการที่ เกี่ ยวข้องต่างๆ ในส่ วนที่ เกี่ ยวกับการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของ TFM เพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการ ผูบ้ ริ หาร
และ/หรื อพนักงานของ TFM โดยที่การมอบอานาจดังกล่าวจะต้องไม่ขดั ต่อประกาศการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการ
หรื อพนักงาน
การออกและเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของ TFM ให้แก่กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ/หรื อพนักงานของ TFM ในครั้งนี้ จะไม่มีการเสนอ
ขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลรายใดเกินกว่าร้อยละ 5 ของจานวนหุ ้นสามัญทั้งหมดที่เสนอขายให้แก่กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ/
หรื อพนักงานของ TFM
7. คุณสมบัตขิ องกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนของ TFM ทีม่ สี ิทธิได้ รับกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิม่ ทุนของ TFM
(1) ผูม้ ีสิทธิได้รับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของ TFM ต้องเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ/หรื อพนักงานของ TFM ก่อนหรื อขณะที่
แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสื อชี้ชวนในการออกและเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของ TFM ต่อ
ประชาชนทัว่ ไปเป็ นครั้งแรกมีผลใช้บงั คับ
(2) การจัดสรรจานวนหุ ้นให้แก่กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ/หรื อพนักงานของ TFM อาจมีความแตกต่างในแต่ละบุคคล ทั้งนี้ ขึ้นอยู่
กับตาแหน่ง หน้าที่ ประสบการณ์ทางาน อายุงาน ความสามารถและผลการทางาน รวมไปถึงการมีส่วนร่ วมใน TFM
8. สิทธิของผู้ถือหุ้นในกำรคัดค้ ำนกำรจัดสรรหลักทรัพย์ ทอี่ อกใหม่ ของ TFM ให้ แก่ กรรมกำร ผู้บริหำร และ/หรื อพนักงำนของ TFM
การเสนอขายหุ ้นสามัญที่ ออกใหม่ของ TFM ให้แก่ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ/หรื อพนักงานของ TFM นั้น บริ ษทั ฯ ต้องปฏิบตั ิให้
เป็ นไปตามประกาศการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรื อพนักงาน โดยบริ ษทั ต้องดาเนิ นการให้การเสนอขายหุ ้น
ดังกล่าวได้รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผู ้
ถือหุ ้นที่ มาประชุ มและมี สิทธิ ออกเสี ยง นอกจากนี้ ในการอนุ มตั ิ การเสนอขายหุ ้นสามัญที่ ออกใหม่ของ TFM ให้แก่ กรรมการ
ผูบ้ ริ หาร และ/หรื อพนักงานของ TFM ต้องไม่มีผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั ฯ ซึ่ งถือหุ ้นรวมกันเกิ นกว่าร้อยละสิ บ (10) ของจานวนเสี ยง
ทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นที่มาประชุมและออกเสี ยงคัดค้านการเสนอขายหุ ้นสามัญที่ออกใหม่ของ TFM ให้แก่ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ/
หรื อพนักงานของ TFM ในครั้งนี้
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