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วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2564
เรื่ อง ขอเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564
เรี ยน ท่านผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

ข้อบังคับบริ ษทั (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผูถ้ ือหุน้ ) และการออกเสี ยงและนับคะแนน (หน้า 9-11)
สาเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 (หน้า 12-28)
สาเนางบการเงินสาหรับปี บัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (ฉบับย่อ)
รายละเอียดและประวัติบุคคลที่คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาเลือกตั้งให้ดารงตาแหน่ง
กรรมการ (หน้า 32-37)
เอกสารแนบหนังสื อเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ในวาระที่ 9
พิจารณาและอนุมตั ิการออกและเสนอขายหุน้ สามัญที่ออกใหม่ของบริ ษทั ไทยยูเนี่ยน ฟี ดมิลล์ จากัด (มหาชน)
ให้แก่กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ/หรื อพนักงานของบริ ษทั ไทยยูเนี่ยน ฟี ดมิลล์ จากัด (มหาชน) (หน้า 40-42)
ข้อมูลกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบเพือ่ พิจารณาเป็ นผูร้ ับมอบฉันทะ (หน้า 43-46)
ข้อปฏิบตั ิสาหรับการเข้าประชุมผูถ้ ือหุน้ ผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ แบบฟอร์มลงทะเบียน เอกสารหลักฐานยืนยันตัวตน
เพื่อใช้ในการตรวจสอบสิทธิในการเข้าร่ วมประชุม E-AGM (หน้า 47-49)
หนังสื อมอบฉันทะ จานวน 3 แบบ (เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่ง) (หน้า 50-57)

ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2564 ได้มีมติเป็ นเอกฉันท์ให้เรี ยกประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ในวันจันทร์ ที่

5 เมษำยน 2564 เวลำ 14.00 น. โดยผ่ ำนสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ถ่ายทอดสดจากบริ ษทั ไทยยูเนี่ ยน กรุ๊ ป จากัด
(มหาชน) ชั้น 35 อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน กรุ งเทพมหานคร เพือ่ พิจารณาเรื่ องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
วำระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563
ข้อมูลประกอบการพิจารณา การประชุมสามัญผูถ้ ื อหุ ้น ประจาปี 2563 เมื่ อวันที่ 16 กันยายน 2563 ซึ่ งบริ ษทั ได้ส่งสาเนา
รายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยและกระทรวงพาณิ ชย์ตามที่ กฎหมายกาหนด รวมทั้งได้
เผยแพร่ ในเว็บไซต์ของบริ ษทั เพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ ได้รับทราบและตรวจสอบความถูกต้องได้ภายในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งไม่ปรากฎ
ว่ามีผใู ้ ดคัดค้านหรื อขอแก้ไขแต่อย่างใด โดยมีสาเนารายงานการประชุมตามที่แนบมาพร้อมกันนี้
ควำมเห็นคณะกรรมกำร: พิจำรณำแล้ วเห็นว่ ำ รำยงำนดังกล่ ำวถูกต้ องตำมมติทปี่ ระชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ดังนั้น จึงเห็นสมควร
ว่ ำที่ประชุ มผู้ถือหุ้นควรรับรองรำยงำนกำรประชุ มสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งได้ จัดทำขึน้ อย่ ำงถูกต้ องครบถ้ วนตำม
ควำมเป็ นจริง
วำระที่ 2. พิจารณาและรับทราบรายงานประจาปี 2563 และผลการดาเนินงานของบริ ษทั ในรอบปี ที่ผา่ นมา
ข้อมูลประกอบการพิจารณา รายงานผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ในรอบปี 2563 และข้อมูลสาคัญอื่นๆ ปรากฎอยูใ่ นรายงาน
ประจาปี 2563 ซึ่ งได้จัดส่ งให้ผูถ้ ื อหุ ้นมาพร้ อมกันนี้ และรายงานพัฒ นาการในการดาเนิ นการตามนโยบายเกี่ ยวกับการ
ต่อต้านการทุจริ ตคอรัปชัน่ จากปี ที่ผา่ นมา
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ควำมเห็นคณะกรรมกำร: เห็นสมควรว่ ำ ควรนำเสนอรำยงำนประจำปี 2563 ผลกำรดำเนินงำนของบริษัทในรอบปี ทีผ่ ่ ำนมำ
และพัฒนำกำรในกำรดำเนินกำรตำมนโยบำยเกีย่ วกับกำรต่ อต้ ำนกำรทุจริตคอรัปชั่นให้ ผ้ถู ือหุ้นรับทรำบ
การลงมติ วาระนี้ไม่ตอ้ งลงมติ เนื่องจากรายงานดังกล่าวได้จดั ทาเรี ยบร้อยแล้ว และนาเสนอให้ผถู ้ ือหุน้ รับทราบเท่านั้น
วำระที่ 3. พิจารณาและอนุมตั ิงบการเงินสาหรับปี บัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และรายงานของผูส้ อบบัญชี
ข้อมูลประกอบการพิจารณา งบการเงินสาหรับปี บัญชี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และรายงานของผูส้ อบบัญชี ตามที่
ปรากฎในสาเนางบการเงิน สาหรับปี บัญชีสิ้นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (ฉบับย่อ หน้า 28-31) และเต็มรู ปแบบในรายงาน
ประจาปี 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตและได้ผา่ นการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว จึง
ได้จดั ส่งให้ผถู ้ ือหุน้ มาพร้อมกันนี้
ควำมเห็นคณะกรรมกำร: เห็นสมควรให้ ทปี่ ระชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั งิ บกำรเงินสำหรับปี บัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ
รำยงำนของผู้สอบบัญชีทผี่ ่ำนกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบัญชีรับอนุญำต ตำมทีม่ ำตรำ 112 แห่ งพระรำชบัญญัตบิ ริษทั มหำชน
จำกัด พ.ศ. 2535 กำหนด ซึ่งงบกำรเงินดังกล่ ำวมีควำมถูกต้ องตำมที่ควรในสำระสำคัญตำมมำตรฐำนบัญชีที่รับรองทั่วไป
และผ่ำนกำรพิจำรณำควำมน่ ำเชื่ อถือจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยได้ นำเสนอต่ อทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรบริษัทแล้ ว
การลงมติ วาระนี้ตอ้ งผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะซึ่งเข้าร่ วมประชุมและออก
เสี ยงลงคะแนน
วำระที่ 4. พิจารณาและอนุมตั ิการจัดสรรกาไรสุทธิสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2563
ข้อมูลประกอบการพิจารณา งบการเงินสาหรับปี บัญชี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ ได้รับการตรวจสอบแล้วของบริ ษทั
ปรากฏว่า บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีกาไรสุ ทธิ ประจาปี เท่ากับ 6,246.09 ล้านบาท แต่คิดเป็ นกาไรสุ ทธิ หลังดอกเบี้ ยหุ ้นกูท้ ี่ มี
ลักษณะคล้ายทุน 5,945.27 ล้านบาท จึงขอจัดสรรเป็ นเงินปั นผลเป็ นจานวนเงิน 3,351,695,541.12 บาท หรื อในอัตรา 0.72
บาทต่ อ หุ ้ น คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 56.38 ของก าไรสุ ท ธิ ห ลัง ดอกเบี้ ยหุ ้ น กู้ที่ มี ล ัก ษณะคล้า ยทุ น แต่ เนื่ อ งจากมติ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการครั้ งที่ 5/2563 เมื่ อ วัน ที่ 11 สิ ง หาคม 2563 ได้ อ นุ ม ัติ ก ารจ่ า ยเงิ น ปั นผลระหว่า งกาลเป็ นจ านวนเงิ น
1,489,642,462.72 บาท หรื อในอัตรา 0.32 บาทต่อหุน้ มีกาหนดจ่ายไปเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 ดังนั้น การจ่ายเงินปั นผลใน
ครั้งนี้ จะคงเหลือเท่ากับ 1,862,053,078.40 บาท หรื อในอัตรา 0.40 บาทต่อหุน้ สาหรับทุนจดทะเบียนและชาระแล้วหลังหัก
หุน้ ซื้อคืน จานวน 4,655,132,696 หุน้ โดยมีขอ้ มูลเปรี ยบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปั นผลในปี ที่ผา่ นมา ดังนี้
รำยละเอียดกำรจ่ ำยเงินปันผล
ปี 2563
ปี 2562
ปี 2561
ปี 2560
1. กาไรสุทธิ (ล้านบาท)
2. จานวนหุน้

3,815.88
3,256.21
5,989.18
5,945.27*
4,655,132,696** 4,771,815,496 4,771,815,496 4,771,815,496

3. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุน้ (บาท:หุน้ )
3.1 เงินปั นผลระหว่างกาล ครั้งที่ 1
3.2 เงินปั นผลระหว่างกาล ครั้งที่ 2
3.3 เงินปั นผลระหว่างกาลจากกาไรสะสม
3.4 เงินปั นผลประจาปี
4. รวมเป็ นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปั นผล (ร้อยละ)
*เป็ นกาไรสุทธิหลังหักดอกเบี้ยหุน้ กูท้ ี่มีลกั ษณะคล้ายทุน

0.72
0.32
0.40

0.47
0.25
0.22
-

0.40
0.18
0.07
0.15

0.66
0.32
0.34

3,351.70

2,242.75

1,908.73

3,149.40

56.38

58.77

58.62

52.58
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**จานวนหุ ้นที่ชาระแล้ว 4,771,815,496 หุ ้น หักหุ ้นซื้ อคืนตามโครงการ Treasury Stock จานวน 116,682,800 หุ ้น คงเหลือ
4,655,132,696 หุน้
บริ ษทั ไทยยูเนี่ ยน กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุ ้น ในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ 50 ของกาไรสุ ทธิ
ในแต่ละปี และตั้งแต่ปี 2545 เป็ นต้นมา บริ ษทั มีนโยบายแบ่งจ่ายเงินปั นผล 2 ครั้งต่อปี ดังนั้น อัตราการจ่ายเงินปั นผลจากผล
การดาเนิ นงานหลังหักดอกเบี้ ยหุ ้นกูท้ ี่ มีลกั ษณะคล้ายทุนในปี 2563 เท่ากับร้อยละ 56.38 จึ งถือว่าเป็ นไปตามนโยบายการ
จ่ายเงินปั นผลตามปกติของบริ ษทั
ทั้งนีส้ ิ ทธิในการได้ รับเงินปั นผลดังกล่ าวยังมีความไม่ แน่ นอนจนกว่ าจะได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564
ควำมเห็นคณะกรรมกำร: เห็นสมควรว่ ำที่ประชุ มผู้ถือหุ้นควรอนุมัติกำรจัดสรรกำไรสุ ทธิ เป็ นเงินปั นผลประจำปี 2563 เป็ น
จ ำนวนเงิน 3,351,695,541.12 บำท ซึ่ ง เมื่ อ หั ก กำรจ่ ำ ยเงิน ปั น ผลระหว่ ำ งกำล เมื่ อ วั น ที่ 8 กั น ยำยน 2563 จ ำนวนเงิ น
1,489,642,462.72 บำท ในอั ต รำ 0.32 บำทต่ อ หุ้ น ณ จ ำนวนหุ้ น 4,655,132,696 หุ้ น จะคงเหลื อ จ่ ำ ยในครั้ ง นี้ เท่ ำกั บ
1,862,053,078.40 บำท หรื อ ในอัต รำ 0.40 บำทต่ อ หุ้ น ส ำหรั บ ทุ น จดทะเบี ย นและช ำระแล้ ว หลังหั ก หุ้ น ซื้ อ คื น จำนวน
4,655,132,696 หุ้น โดยกำหนดรำยชื่ อผู้ถือหุ้นที่มสี ิ ทธิได้ รับเงินปันผลในวันที่ 9 มีนำคม 2564 และกำหนดจ่ ำยเงินปันผลใน
วันที่ 21 เมษำยน 2564 ซึ่งเงินปันผลจำนวน 0.10 บำทต่ อหุ้น มำจำกกำไรส่ วนทีไ่ ด้ รับกำรส่ งเสริมกำรลงทุนทั้งจำนวน จึงไม่
ต้ องเสียภำษีเงินได้ หัก ณ ทีจ่ ่ ำย และผู้ถือหุ้นไม่ สำมำรถขอเครดิตภำษีได้ และเงินปันผลจำนวน 0.30 บำทต่ อหุ้น มำจำกกำไร
ส่ วนทีไ่ ม่ ได้ รับกำรส่ งเสริมกำรลงทุนทำให้ ต้องเสียภำษีหัก ณ ทีจ่ ่ ำย 10%
การลงมติ วาระนี้ตอ้ งผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะซึ่งเข้าร่ วมประชุมและออก
เสี ยงลงคะแนน

วำระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
1. ตามข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 17 กาหนดว่า “ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครั้งให้กรรมการออกจากตาแหน่ ง 1 ใน 3
เป็ นอัตรา ถ้าจานวนกรรมการที่จะแบ่งให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3”
2. ในปัจจุบนั คณะกรรมการบริ ษทั ทั้งคณะที่ยงั ดารงตาแหน่งอยูม่ ีท้ งั หมด 12 คน มีกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระ
จานวน 4 คน ดังนี้
(1) นายไกรสร จันศิริ
(2) นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ
(3) นายกีรติ อัสสกุล *
(4) นายราวินเดอร์ สิ งห์ เกรวาล ซาบจิตต์ เอส
3. บริ ษทั ได้แจ้งผ่านระบบอิเล็กทรอนิ กส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย รวมทั้งประกาศในเว็บไซต์ของบริ ษทั ให้
สิ ท ธิ แก่ ผูถ้ ื อหุ ้น เสนอวาระการประชุ ม และรายชื่ อบุ คคลที่ เห็ น ว่า มี คุณ สมบัติ เหมาะสมเพื่ อเข้ารั บ การคัดเลื อกเป็ น
กรรมการของบริ ษทั ได้ล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 จนถึงวันศุกร์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 รวมเวลา 128 วัน ขอ
เรี ยนว่า ไม่มีผูถ้ ือหุ ้นเสนอวาระการประชุมหรื อรายชื่ อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการตามหลักเกณฑ์
ของบริ ษทั
4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากลัน่ กรองประวัติและประสบการณ์ของกรรมการที่ออกจาก
ตาแหน่ งตามวาระทั้ง 4 คนตามข้อ 2. แล้ว เห็ นว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ กฎหมายกาหนด มีความรู ้ ความสามารถ
ประสบการณ์ในธุรกิจ สามารถที่จะช่วยบริ หารกิจการให้มีประสิ ทธิภาพด้วยความเรี ยบร้อย ดังนั้น หากให้ดารงตาแหน่ง
กรรมการบริ ษทั ต่ออีกวาระหนึ่ง จะทาให้การดาเนินงานของบริ ษทั เป็ นไปอย่างต่อเนื่อง และในส่ วนของกรรมการอิสระ
คณะกรรมการยังได้พิจารณาอีกว่า บุคคลที่เสนอจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็ นอิสระและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่
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เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรให้เสนอชื่อบุคคลทั้ง 4 คน ต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เพื่อเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระในปี
2564 กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
รายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดส่ วนการถือหุ ้นในบริ ษทั วุฒิการศึ กษา ประสบการณ์ ทางาน และอื่นๆ ปรากฎตามรายละเอียด
ประกอบวาระการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ในหน้า 32-37
ควำมเห็นคณะกรรมกำร: เห็นสมควรว่ ำทีป่ ระชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมตั เิ ลือกตั้งบุคคลตำมที่คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ ำตอบแทนเสนอข้ ำงต้ นเข้ ำดำรงตำแหน่ งกรรมกำรแทนกรรมกำรทีอ่ อกตำมวำระ ตำมรำยละเอียดดังนี้
รำยชื่ อกรรมกำร
ตำแหน่ ง
จำนวนปี ที่
หมำยเหตุ
ดำรงตำแหน่ ง
1. นำยไกรสร จันศิริ
ประธำนกรรมกำร
33 ปี
กลับเข้ ำดำรงตำแหน่ งเป็ น
กรรมกำรอีกวำระหนึ่ง
2. นำยฤทธิรงค์ บุญมีโชติ
ประธำนกรรมกำรบริหำร
20 ปี
กลับเข้ ำดำรงตำแหน่ งเป็ น
กลุ่มธุรกิจอำหำรแช่ แข็งและ
กรรมกำรอีกวำระหนึ่ง
ธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้ อง
3. นำยกีรติ อัสสกุล *
กรรมกำรอิสระ
11 ปี
กลับเข้ ำดำรงตำแหน่ งเป็ น
กรรมกำรอีกวำระหนึ่ง
ประธำนคณะกรรมกำร
บริหำรควำมเสี่ยง
4. นำยรำวินเดอร์ สิงห์
กรรมกำร (ทีไ่ ม่ เป็ น
10 ปี
กลับเข้ ำดำรงตำแหน่ งเป็ น
เกรวำล ซำบจิตต์ เอส
ผู้บริหำร)
กรรมกำรอีกวำระหนึ่ง
การลงมติ วาระนี้ ตอ้ งผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะซึ่งเข้าร่ วมประชุมและออก
เสี ยงลงคะแนน
วำระที่ 6. พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2564 และโบนัสกรรมการสาหรับผลการดาเนินงานปี 2563
ข้อมูลประกอบการพิจารณา ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้นาเสนอค่าตอบแทนของกรรมการและ
กรรมการชุดย่อย ประจาปี 2564 (ตามมาตรา 90 วรรคหนึ่ง พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ.2535) โดยคานึงถึงความ
รับผิดชอบและการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการ และเป็ นไปตามข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 28. “คณะกรรมการของบริ ษทั มี
สิ ทธิได้รับเงินค่าตอบแทนในการปฏิบตั ิงานในหน้าที่ อาทิเช่น เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง เงินบาเหน็จ เงินโบนัส เป็ นต้น
นอกเหนือจากค่าตอบแทนดังกล่าวแล้ว คณะกรรมการของบริ ษทั มีสิทธิได้รับหรื อได้รับชดใช้คืนในบรรดาค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่
เกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบตั ิหน้าที่ของตนในฐานะกรรมการของบริ ษทั ”
โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้
- พิจารณากลัน่ กรองอย่างละเอียดตามความเหมาะสมประการต่างๆ
-

เปรี ยบเทียบอ้างอิงจากการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเฉลี่ยจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน
พิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกาไรของบริ ษทั
สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ
จานวนกรรมการของบริ ษทั ในปัจจุบนั
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979/12 M Floor, S.M.Tower, Phaholyothin Road, Phayathai Sub-District, Phayathai District, Bangkok 10400 Tel. 0-2298-0024 Fax. 0-2298-0553

ตำรำงกำหนดค่ ำตอบแทนกรรมกำรประจำปี 2564 ทีข่ อเสนอต่อทีป่ ระชุมผู้ถือหุ้น
ข้อเสนอที่พิจารณา
1. ค่าตอบแทนกรรมการ
1.1 ค่าตอบแทนประธานกรรมการ
1.2 ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการ
1.3 ค่าตอบแทนกรรมการ
1.4 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
1.5 สิ ทธิประโยชน์อื่น

2. ค่าตอบแทนกรรมการอิสระ
2.1 ค่าตอบแทนกรรมการอิสระ
2.2 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการอิสระ
2.3 สิ ทธิประโยชน์อื่น

3. ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย
3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการตรวจสอบ
- สิ ทธิประโยชน์อื่น
3.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ (มาจากกรรมการอิสระ)
- สิ ทธิประโยชน์อื่น
3.3 คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ (มาจากกรรมการอิสระ)
- กรรมการ (มาจากกรรมการบริ หาร)
- สิ ทธิประโยชน์อื่น

ค่าตอบแทนในปี 2563

อัตราที่เสนอในปี 2564

50,000 บาทต่อเดือน
30,000 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม
25,000 บาทต่อเดือน
15,000 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม
วงเงินประกันคุม้ ครองสุขภาพ ไม่
เกิน 700,000 บาท (เฉพาะ
กรรมการที่มีถิ่นพานักในประเทศ
ไทย เท่านั้น)
โบนัส ปี 2562 ในอัตรำร้ อยละ 0.5
ของเงินปันผล

80,000 บาทต่อเดือน
40,000 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม
40,000 บาทต่อเดือน
20,000 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม
วงเงินประกันคุม้ ครองสุขภาพ ไม่
เกิน 700,000 บาท (เฉพาะ
กรรมการที่มีถิ่นพานักในประเทศ
ไทย เท่านั้น)
โบนัส ปี 2563 ในอัตรำร้ อยละ 0.5
ของเงินปันผล

25,000 บาทต่อเดือน
40,000 บาทต่อเดือน
15,000 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม
20,000 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม
วงเงินประกันคุม้ ครองสุขภาพ ไม่ วงเงินประกันคุม้ ครองสุขภาพ ไม่
เกิน 700,000 บาท (เฉพาะกรรมการที่ เกิน 700,000 บาท (เฉพาะกรรมการที่
มีถิ่นพานักในประเทศไทย เท่านั้น)

มีถิ่นพานักในประเทศไทย เท่านั้น)

โบนัส ปี 2562 ในอัตรำร้ อยละ 0.5
ของเงินปันผล

โบนัส ปี 2563 ในอัตรำร้ อยละ 0.5
ของเงินปันผล

50,000 บาทต่อเดือน
25,000 บาทต่อเดือน
-ไม่มี-

60,000 บาทต่อเดือน
30,000 บาทต่อเดือน
-ไม่มี-

240,000 บาทต่อปี
120,000 บาทต่อปี
-ไม่มี-

360,000 บาทต่อปี
180,000 บาทต่อปี
-ไม่มี-

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

360,000 บาทต่อปี
180,000 บาทต่อปี
120,000 บาทต่อปี
-ไม่มี-
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ควำมเห็นคณะกรรมกำร: เห็นสมควรว่ ำที่ประชุ มผู้ถือหุ้นควรอนุมัติค่ำตอบแทนกรรมกำรและค่ ำตอบแทนกรรมกำรชุ ด
ย่ อย ประจำปี 2564 และมีโบนัสกรรมกำรทั้งคณะจำกผลกำรดำเนินงำน ปี 2563 โดยมีหลักเกณฑ์ ในกำรจ่ ำยโบนัสกรรมกำร
เหมื อ นกับ ปี ก่ อ น คื อ จ่ ำยในอัต รำร้ อยละ 0.5 ของเงิน ปั น ผลของบริ ษั ท เท่ ำกับ 16,758,469 บำท และก ำหนดให้ โบนั ส
กรรมกำรสำหรั บประธำนกรรมกำรเป็ น 2 เท่ ำของโบนั สที่จ่ำยให้ กรรมกำร โดยกำหนดจ่ ำยโบนั สกรรมกำรในวัน ที่ 22
เมษำยน 2564 ตำมทีค่ ณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ ำตอบแทนเสนอมำ
การลงมติ วาระนี้ตอ้ งผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของผูถ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะซึ่งเข้าร่ วม
ประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
วำระที่ 7. พิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2564
ข้อมูลประกอบการพิจารณา ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 36
เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีของบริ ษทั ประจาปี 2564 ตามรายละเอียดประกอบวาระ
การพิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี ในหน้า 38-39
ควำมเห็นคณะกรรมกำรตรวจสอบ: คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ มกี ำรประชุมร่ วมกับผู้สอบบัญชีถงึ แนวทำงกำรตรวจสอบ
และกำรทำงำนร่ วมกันด้ วยดีมำโดยตลอด จึงได้ ให้ ควำมเห็นเสนอต่ อคณะกรรมกำรบริ ษัทเพื่อขออนุมัตแิ ต่ งตั้งผู้สอบบัญชี
ซึ่งได้ แก่
1. นำยพงทวี รัตนะโกเศศ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 7795 หรื อ
2. นำยชำญชัย ชัยประสิทธิ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 3760 หรื อ
3. นำงสำวอมรรัตน์ เพิม่ พูนวัฒนำสุ ข ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 4599
จำกบริษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮำส์ คูเปอร์ ส เอบีเอเอส จำกัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีกำรกำหนดค่ ำสอบบัญชีเพิม่ ขึน้
เนื่องจำกเงินเฟ้ อ ดังนี้
รำยกำร
ค่ ำสอบบัญชี งบประจำปี
ค่ ำสอบทำนรำยไตรมำส (รวม 3 ไตรมำส)
ค่ ำตรวจสอบบัญชีตำมบัตรส่ งเสริมกำรลงทุน (ต่ อฉบับ)

ปี 2563
1,930,451
1,081,068
100,000

ปี 2564
เพิม่ ขึน้ (ลดลง)
1,988,365
57,914
1,113,500
100,000

32,432
-

โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบได้ พิจำรณำจำกผลงำนประกอบกับเปรียบเทียบค่ ำสอบบัญชีกับบริษัทอื่ นแล้ ว เห็นว่ ำ ค่ ำสอบ
บัญชียงั คงอยู่ในเกณฑ์ ทเี่ หมำะสม
ควำมเห็นคณะกรรมกำร: ตำมทีค่ ณะกรรมกำรตรวจสอบเสนอมำ คณะกรรมกำรพิจำรณำแล้ วเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุ มผู้ถือ
หุ้นพิจำรณำอนุมตั แิ ต่ งตั้งผู้สอบบัญชี ซึ่งได้ แก่
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1. นำยพงทวี รัตนะโกเศศ
2. นำยชำญชัย ชัยประสิ ทธิ
3. นำงสำวอมรรัตน์ เพิม่ พูนวัฒนำสุ ข

ทะเบียนเลขที่ 0107537000891

ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 7795 หรื อ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 3760 หรื อ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 4599

จำกบริ ษั ท ไพร้ ซ วอเตอร์ เฮำส์ คู เปอร์ ส เอบี เอเอส จำกัด เป็ นผู้ ส อบบั ญ ชี ข องบริ ษั ท โดยให้ ค นใดคนหนึ่ งเป็ นผู้ ท ำกำร
ตรวจสอบและแสดงควำมเห็ น ต่ อ งบกำรเงิน ของบริ ษั ท ในกรณี ที่ ผู้ ส อบบั ญ ชี รับ อนุ ญ ำตดัง กล่ ำวข้ ำงต้ น ไม่ ส ำมำรถ
ปฏิบัตงิ ำนได้ ให้ บริษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮำส์ คูเปอร์ ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหำผู้สอบบัญชีรับอนุญำตอื่นของบริษัท ไพร้ ซวอเตอร์
เฮำส์ คูเปอร์ ส เอบีเอเอส จำกัด แทนได้ และกำหนดค่ ำสอบบัญชีสำหรับงบประจำปี 2564 เท่ ำกับ 1,988,365 บำท ค่ ำสอบทำน
สำหรั บงบกำรเงินรำยไตรมำสรวม 3 ไตรมำส เท่ ำกับ 1,113,500 บำท และค่ ำตรวจสอบบัญชี ตำมบัตรส่ งเสริ มกำรลงทุน
จำนวน 1 ฉบับ เท่ ำกับ 100,000 บำท
การลงมติ วาระนี้ตอ้ งผ่านมติประชุมด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะซึ่งเข้าร่ วมประชุมและออก
เสี ยงลงคะแนน
วำระที่ 8. พิจารณาและอนุมตั ิให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) ตามมาตรา 31
ข้อมูลประกอบการพิจารณา เพื่อให้วตั ถุประสงค์ของบริ ษทั มีความชัดเจนและครอบคลุมการดาเนินกิจกรรมของห้องปฏิบตั ิ
ทดสอบทางด้านจุ ลชี ววิทยา เคมี และกายภาพ ของบริ ษ ทั ยิ่งขึ้ น และตามพระราชบัญ ญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535
มาตรา 31 (ดูรายละเอียดในหน้า 39) ขอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ข้อ 1 เกี่ยวกับ
วัตถุประสงค์ โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ จานวน 1 ข้อ ดังนี้
(54) ประกอบกิจกำรห้ องปฏิบัตกิ ำรทดสอบและสอบเทียบ และ/หรื อให้ บริกำรทดสอบและสอบเทียบในด้ ำนต่ ำงๆ รวมถึง
กระทำกำรอื่นใด และ/หรื อให้ บริกำรอื่นใดทีเ่ กีย่ วกับกิจกำรห้ องปฏิบัตกิ ำรทดสอบและสอบเทียบ
ซึ่งจะมีผลทาให้วตั ถุประสงค์ของบริ ษทั เปลี่ยนแปลงจากเดิม จานวน 53 ข้อ เป็ น 54 ข้อ
ควำมเห็ น คณะกรรมกำร: เห็ น สมควรว่ ำ ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ควรอนุ มั ติ ให้ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม หนั ง สื อบริ ค ณห์ ส นธิ ข้ อ 3
(วัตถุประสงค์ ) ตำมทีเ่ สนอมำ
การลงมติ วาระนี้ตอ้ งผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของผูถ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะซึ่งเข้าร่ วม
ประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
วำระที่ 9. พิจารณาและอนุ ม ัติการออกและเสนอขายหุ ้นสามัญ ที่ ออกใหม่ของบริ ษ ัท ไทยยูเนี่ ยน ฟี ดมิ ลล์ จากัด (มหาชน) ให้แก่
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ/หรื อพนักงานของบริ ษทั ไทยยูเนี่ ยน ฟี ดมิลล์ จากัด (มหาชน)
ข้อมูลประกอบการพิจารณา ตามที่ บริ ษทั ไทยยูเนี่ยน ฟี ดมิลล์ จากัด (มหาชน) (TFM) ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ได้มี
แผนการนาหุน้ ของ TFM เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) ซึ่งถือเป็ นการนาหุน้ ใน
บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั จดทะเบียนเสนอขายต่อประชาชนทัว่ ไปเป็ นครั้งแรก เพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (IPO
หรื อ Spin-off) เมื่อปี 2563 อย่างไรก็ดี ได้มีการหยุดการดาเนินการตามแผน IPO ไว้เป็ นการชัว่ คราว
บัดนี้ บริ ษทั และ TFM มีแผนที่จะดาเนินการตามแผน IPO ของ TFM อีกครั้ง โดยมีรายละเอียดแผนการ IPO ของ TFM ดังนี้
TFM จะออกหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 90 ล้านหุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 2.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็ น
ครั้งแรก (รวมถึงหุน้ ที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ/หรื อพนักงานของ TFM) ซึ่งคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละไม่
เกินร้อยละ 18.00 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้วของ TFM ภายหลังการออกและเสนอขายหุน้ สามัญที่ออกใหม่ตามแผน IPO
โดยมีรายละเอียดตามสารสนเทศที่แนบมาพร้อมกันนี้ ในหน้า 40-42
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ควำมเห็นคณะกรรมกำร: เห็นสมควรว่ ำที่ประชุ มผู้ถือหุ้นควรอนุมัติกำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ ของบริษัท
ไทยยูเนี่ยน ฟี ดมิลล์ จำกัด (มหำชน) ให้ แก่ กรรมกำร ผู้บริ หำร และ/หรื อพนักงำนของบริ ษัท ไทยยูเนี่ยน ฟี ดมิลล์ จำกัด
(มหำชน)
การลงมติ วาระนี้ ตอ้ งผ่านมติ ที่ประชุ มด้วยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของผูถ้ ือหุ ้น และผูร้ ับมอบฉันทะซึ่ งเข้าร่ วม
ประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน และไม่มีผถู ้ ือหุ ้นซึ่ งถือหุ ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผู ้
ถือหุน้ ที่มาประชุมออกเสี ยงคัดค้าน
วำระที่ 10. พิจารณาเรื่ องอื่นๆ (ถ้ามี)
อนึ่ง บริ ษทั ได้กาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้ และรับเงินปั นผลในวันที่ 9 มีนาคม 2564
หากผูถ้ ือหุ ้นมีคาถามหรื อข้อสงสัยเกี่ยวกับวาระการประชุมที่ตอ้ งการให้คณะกรรมการและฝ่ ายบริ หารชี้แจงในวันประชุม
สามารถส่งคาถามล่วงหน้ามายังบริ ษทั ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2564 ได้ที่
1. E-mail:
cg_ethics@thaiunion.com
2. Fax:
+66(0) 2298-0553
3. Website:
http://www.thaiunion.com/th/contact
4. ไปรษณี ย:์
สำนักประธำนเจ้ ำหน้ ำทีบ่ ริหำร (ส่ วนงำนผู้ถือหุ้น TU)
บริ ษทั ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
979/12 ชั้นเอ็ม อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุ งเทพฯ 10400
จึงเรี ยนเชิญท่านผูถ้ ือหุน้ ได้โปรดลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ ตามวัน เวลา ดังกล่าวข้างต้น
ขอแสดงความนับถือ
บริ ษทั ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)

.................................................. ประธานกรรมการ
( นายไกรสร จันศิริ )
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ข้อ 15.
ข้อ 16.

ข้อ 17.

ข้อ 18.

ข้อ 19.
ข้อ 20.

ข้อ 21.

ทะเบียนเลขที่ 0107537000891

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
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หมวดที่ 6
กำรประชุมผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุ ้น เป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายในสี่ เดื อนนับแต่วนั สิ้ นสุ ดของรอบปี บัญชี
ของบริ ษทั การประชุมผูถ้ ือหุน้ คราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญ
ในการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ ้น ให้คณะกรรมการจัดทาเป็ นหนังสื อนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และ
เรื่ องที่ จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดั เจนว่าเป็ นเรื่ องที่ จะเสนอเรื่ องทราบ เพื่ออนุมตั ิ
หรื อเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็ นของคณะกรรมการในเรื่ องดังกล่าว และจัดส่ งให้ผูถ้ ื อหุ ้นและนายทะเบี ยน
ทราบไม่นอ้ ยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และโฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสื อพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุม
ไม่นอ้ ยกว่าสามวัน
ในการประชุมผูถ้ ือหุ ้น ต้องมีผถู ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่นอ้ ยกว่ายี่สิบห้าคน หรื อไม่นอ้ ยกว่า
กึ่งหนึ่งของจานวนผูถ้ ือหุ ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสามของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้ท้ งั หมด จึงจะ
เป็ นองค์ประชุม ทั้งนี้ หุน้ ที่บริ ษทั เป็ นเจ้าของหุน้ เองนั้น ไม่นบั เป็ นองค์ประชุมในการประชุมผูถ้ ือหุน้
มติของที่ ประชุมผูถ้ ือหุ ้นนั้น ในการลงคะแนนเสี ยงให้นับผูถ้ ือหุ ้นทุกคนมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึ่ งหุ ้นต่อหนึ่ งเสี ยง และให้
ประกอบด้วยคะแนนเสี ยงต่อไปนี้
(1) ในกรณี ปกติ ให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้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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สำเนำรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
ของ
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
เวลาและสถานที่
ประชุมเมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรู ม ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนทัล ถนนเพลินจิต กรุ งเทพมหานคร
ประธานในที่ประชุม นายไกรสร จันศิริ ประธานกรรมการ
กรรมการบริ ษทั ที่เข้าร่ วมประชุม
1. นายไกรสร จันศิริ
2. นายเชง นิรุตตินานนท์
3. นายธีรพงศ์ จันศิริ
4. นายชวน ตั้งจันสิ ริ
5. นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ
6. นายชาน ชู ชง
7. นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า
8.
9.

นายกีรติ อัสสกุล
นายนาถ ลิ่วเจริ ญ

ประธานกรรมการ
ประธานคณะกรรมการบริ หาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร และกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
กรรมการบริ หาร
ประธานกรรมการบริ หาร กลุ่มธุรกิจอาหารแช่แข็งและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
กรรมการบริ หาร และกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน และกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

กรรมการบริ ษทั ที่ไม่ได้เข้าร่ วมประชุม
1. ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย

กรรมการอิสระ

ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ที่เข้าร่ วมประชุม
1. นายยอร์ก ไอร์ล
2. นายยงยุทธ เสฏฐวิวรรธน์
3. นายรพีพงศ์ ลิม้ วงศ์ทอง
4. นายบัลลังก์ ไวทยานนท์
5. นางสาวมยุรี คมวีรวงศ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารด้านการเงินกลุ่มบริ ษทั
ผูจ้ ดั การทัว่ ไป กลุ่มการเงินและภาษีองค์กร
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การทัว่ ไป ด้านกฎหมายและภาษีองค์กร
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การทัว่ ไปฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การทัว่ ไปฝ่ ายบัญชีและควบคุมผลการดาเนินงานกลุ่มบริ ษทั

ติดภารกิจเป็ นวิทยากรของสมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
2. นายโนริ โอะ ไซกุสะ
กรรมการที่ไม่ใช่ผบู ้ ริ หาร พานักในต่างประเทศ ไม่สามารถเดินทางช่วงโควิด
3. นายราวินเดอร์ สิ งห์ เกรวาล ซาบจิตต์ เอส
กรรมการที่ไม่ใช่ผบู ้ ริ หาร พานักในต่างประเทศ ไม่สามารถเดินทางช่วงโควิด
รวมกรรมการเข้าร่ วมประชุม 9 คน คิดเป็ นสัดส่วนการเข้าร่ วมประชุม เท่ากับร้อยละ 75.00 ของกรรมการทั้งคณะ 12 คน
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ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตจากบริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด (เป็ นผูต้ รวจสอบการนับคะแนน)
1. นายพงทวี รัตนะโกเศศ
หุน้ ส่วนสายงานสอบบัญชี
2. นางสาวศศิภา หล่อสกุลไพบูลย์
กรรมการสายงานสอบบัญชี
3. นางสาวแพรวพรรณ หวังวารี
ผูจ้ ดั การอาวุโสสายงานฝ่ ายตรวจสอบบัญชี
ผูจ้ ดบันทึกรายงานการประชุม นางปะราลี สุขะตุงคะ เลขานุการบริ ษทั
ผูด้ าเนินรายการระหว่างการประชุม นางสาวฬุริยา เบญจานุกร ผูช้ ่วยเลขานุการบริ ษทั
ก่ อนเข้าสู่ วาระการประชุ ม เลขานุ การบริ ษ ัท ได้แจ้งให้ที่ ป ระชุ มรั บ ทราบว่า เนื่ อ งด้วยสถานการณ์ ระบาดของไวรั ส โคโรน่ า 2019
(COVID-19) บริ ษทั จึงได้เลื่อนการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2563 จากวันที่ 3 เมษายน 2563 มาเป็ นวันนี้ และแม้วา่ สถานการณ์จะ
ผ่อนคลายลงบ้างแล้ว บริ ษทั ยังคงมีมาตรการป้ องกันการแพร่ ระบาดของ COVID-19 ดังนี้
จากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโควิด-19 บริ ษทั มีความห่วงใยในความปลอดภัยของท่านผูถ้ ือหุน้ และผูท้ ี่เกี่ยวข้องทุกท่าน ดังนั้นเพื่อ
ลดความเสี่ ยงของการแพร่ ระบาด บริ ษทั ได้สนับสนุนให้ผถู ้ ือหุ ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริ ษทั แทนการเข้าร่ วมประชุมด้วย
ตนเอง โดยแจ้งในหนังสื อเชิ ญ ประชุ มและหนังสื อแจ้งตลาดหลักทรัพ ย์แห่ งประเทศไทยเมื่ อวัน ที่ 13 สิ งหาคม 2563 ทั้งนี้ ผูถ้ ื อหุ ้น
สามารถรับชมถ่ายทอดผ่าน Web-Live Broadcast ของบริ ษทั ได้อีกหนึ่งช่องทาง
บริ ษทั ได้จดั ตั้งจุดคัดกรองบริ เวณด้านหน้าห้องประชุม เพื่อตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้างาน กรณี พบผูม้ ีความเสี่ ยง บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิใน
การเข้าห้องประชุมโดยเด็ดขาด ผูถ้ ือหุ ้นสามารถมอบฉันทะให้ผอู ้ ื่นหรื อกรรมการอิสระของบริ ษทั เข้าร่ วมประชุมแทนได้ รวมถึงการจัด
ที่นงั่ เว้นระยะห่ างเพื่อไม่ให้เกิดความแออัด และขอความร่ วมมือให้ผถู ้ ือหุ ้นสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าร่ วมประชุมและบริ เวณ
จัดงาน ตลอดจนการถามคาถามของผูถ้ ือหุ ้นระหว่างการประชุม จะใช้วธิ ีเขียนคาถามแทนการพูดผ่านไมโครโฟนร่ วมกัน ผูถ้ ือหุน้ หรื อผู ้
มอบฉันทะสามารถส่งคาถามล่วงหน้ามาที่บริ ษทั ได้ก่อนวันประชุมตามช่องทางที่แจ้งไว้ในหนังสื อเชิญประชุม
บริ ษทั มีทุนชาระแล้วจานวน 1,192,953,874 บาท แบ่งเป็ นหุ ้นสามัญ 4,771,815,496 หุ ้น ราคาพาร์ หุ้นละ 0.25 บาท มีผถู ้ ือหุ ้น ณ วันปิ ด
สมุ ดทะเบี ยนผูถ้ ื อหุ ้น เมื่ อวัน ที่ 26 สิ งหาคม 2563 จานวน 18,567 ราย โดยมี จานวนหุ ้นซื้ อคื น ตามโครงการซื้ อ หุ ้นคื น ตั้งแต่วนั ที่ 1
เมษายน 2563 ทั้งสิ้น 116,682,800 หุน้ ออกจากหุน้ สามัญทั้งหมดของบริ ษทั เนื่องจากจานวนหุน้ ที่ซ้ือคืนดังกล่าวไม่นบั เป็ นองค์ประชุม
ผูถ้ ื อหุ ้น ไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน ดังนั้นจานวนหุ ้น สามัญ ที่ ใช้เป็ นฐานในการเปิ ดประชุ มที่ สามารถลงคะแนนเสี ยงได้เท่ ากับ
4,655,132,696 หุน้ และเพื่อเสริ มสร้างการกากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่ องสิ ทธิและความเท่าเทียมกันของผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ได้ประกาศให้สิทธิ
ผูถ้ ือหุ ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการและการให้สิทธิ ผถู ้ ือหุ ้นเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็ นวาระในการประชุมสามัญผู ้
ถือหุ ้นประจาปี 2563 โดยผ่านไปยังตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย และในเว็บไซต์ของบริ ษทั ตั้งแต่วนั ที่ 3 ตุลาคม 2562 โดยให้
ระยะเวลาผูถ้ ือหุ ้นเสนอรายชื่ อกรรมการและวาระได้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2563 รวมเป็ นเวลา 121 วัน ซึ่ งพบว่าไม่มีผใู ้ ดขอเสนอชื่ อ
บุคคลหรื อวาระเพื่อบรรจุเป็ นวาระในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นแต่อย่างใด ดังนั้นบริ ษทั จึ งขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาวาระต่างๆ
ตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสื อเชิญประชุมที่ส่งให้ท่านผูถ้ ือหุน้ แล้ว จากนั้นได้อธิบายวิธีการนับคะแนนเสี ยงจากที่ประชุมดังนี้
• ตามข้อบังคับของTU ข้อ 35. ในการออกเสี ยงลงคะแนน ให้นบั ผูถ้ ือหุน้ ทุกคนมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึ่งหุน้ มีหนึ่งเสี ยง
• ในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสี ยงเฉพาะผูถ้ ื อหุ ้นที่ ลงคะแนนเสี ยงไม่เห็ นด้วย และ/หรื องดออกเสี ยงเท่ านั้น โดยจะน า
คะแนนเสี ยงดังกล่าวหักออกจากจานวนเสี ยงทั้งหมดที่ เข้าร่ วมประชุม ส่ วนที่เหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสี ยงที่ เห็นด้วยใน
ระเบียบวาระนั้นๆ ทั้งนี้ก็เพื่อให้การประชุมดาเนินไปได้ภายในเวลาที่เหมาะสม
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• ผูถ้ ือหุ ้นท่านใดที่ตอ้ งการออกเสี ยงลงคะแนนไม่เห็ นด้วย และ/หรื องดออกเสี ยง ให้ใช้ใบลงคะแนนที่บริ ษทั จัดให้ในการ
ลงคะแนน และโปรดแสดงตัวยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมใบลงคะแนนตามวาระที่กล่าวถึงนั้น นอกจากนี้ แล้ว ได้มี
สถาบันการเงินและกองทุนต่างๆ ที่ทาหน้าที่เป็ นคัสโตเดียนได้จดั ส่งเอกสารมอบฉันทะให้กบั กรรมการอิสระ โดยทาการ
ออกเสี ยงลงคะแนนมาล่วงหน้ารวมถึงการทาออนไลน์ E-Voting ซึ่ งบริ ษทั จะนาผลดังกล่าวขึ้นบนจอสไสด์ในแต่ละวาระ
ต่อไป
• ทั้งนี้ จานวนผูถ้ ือหุ ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่ องจากอาจมีผูถ้ ือหุ ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะบางท่าน
เข้ามาประชุมเพิม่ เติมหรื อกลับก่อน
เริ่ มประชุมเวลา 14.15 น.
นายไกรสร จันศิ ริ ประธานในที่ ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผูถ้ ือหุ ้นและแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในวันนี้ มีผูถ้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะ
มาร่ วมประชุม 1,857 ราย นับจานวนหุ ้นได้ 2,811,243,938 หุ ้น หรื อคิดเป็ นร้อยละ 60.3902 ของจานวนหุ ้นที่ชาระแล้ว ซึ่ งเกินกว่าหนึ่ ง
ในสามของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้ท้ งั หมด ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริ ษทั ข้อ 34. และได้แจ้งให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบว่าก่อนลงมติใน
แต่ละวาระ ประธานจะเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ โดยขอให้ผถู ้ ือหุ ้นที่ตอ้ งการซักถามกรุ ณาแจ้ง
ชื่ อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรื อแสดงความคิดเห็ น นอกจากนี้ ได้ขออาสาสมัครจากผูถ้ ือหุ ้นในที่ ประชุมเพื่อเข้า
ตรวจสอบการรวบรวมคะแนน ซึ่ งได้แก่ พล.ต.ต.สุ รพงษ์ ชัยจันทร์ และหลังจากนั้นประธานฯ ได้ดาเนิ นการประชุมตามระเบี ยบวาระ
ดังต่อไปนี้
วำระที่ 1 พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
ซึ่ งประชุ ม เมื่ อ วัน ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้ อ งเบญจพัช ร ชั้น 2 อาคารเอนกประสงค์ สถานี โ ทรทัศ น์
กองทัพบก (ช่อง 5) ถนนพหลโยธิน กรุ งเทพมหานคร สาหรับรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562 ได้แนบไว้ในหนังสื อเชิญ
ประชุมในหน้า 12 ถึงหน้า 35
ประธานเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นซักถามดังนี ้ ; ไม่ มผี ้ ูถือหุ้นซักถาม
จากนั้นประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562 ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากดังนี้
เห็นด้วย

2,811,456,945 เสี ยง

ร้อยละ 99.9990

ไม่เห็นด้วย

26,793 เสี ยง

ร้อยละ 0.0010

งดออกเสี ยง

400 เสี ยง

บัตรเสี ย
รวม

ร้อยละ 0.0000

ไม่มี

---

2,811,484,138 เสี ยง

ร้อยละ 100.0000

วำระที่ 2 พิจำรณำและรับรองรำยงำนประจำปี 2562 และรับทรำบผลกำรดำเนินงำนของบริษัทในปี 2562
ประธานฯ ขอให้คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร เป็ นผูร้ ายงานผลการดาเนินงานของบริ ษทั
คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร รายงานดังนี้ บริ ษทั มียอดขาย 126,275 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 5.3 เมื่อเทียบกับช่วง
เดี ยวกันของปี ก่อน ค่าเงินบาทที่ แข็งค่าขึ้นเมื่อเที ยบกับค่าเงินสกุลหลักที่ บริ ษทั มีรายได้จากธุ รกิ จในต่างประเทศในสัดส่ วนที่ สูง เป็ น
สาเหตุหลักที่ส่งผลให้ยอดขายประจาปี 2562 ปรับตัวลดลง โดยที่มียอดขายในรู ปสกุลเงินเหรี ยญสหรัฐเท่ากับ 4,071 ล้านเหรี ยญสหรัฐ
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ซึ่งลดลงร้อยละ 1.2 จากปี ก่อน สาเหตุจากราคาวัตถุดิบหลักที่ปรับลดลง อย่างไรก็ตาม ปริ มาณการขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.7 จากปี ก่อน โดย
กลุ่มธุรกิจอาหารทะเลแช่แข็ง แช่เย็น และสิ นค้าที่เกี่ยวข้อง และกลุ่มธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยง ผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าและอื่นๆ มีปริ มาณการ
ขายเติบโตอย่างต่อเนื่อง
บริ ษทั มีกาไรสุ ทธิ จากการดาเนิ นงานปรกติ 5,218 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 เมื่อเทียบกับปี 2561 แม้วา่ อัตรากาไรปรับตัวดี
ขึ้น ผลประกอบการยังได้รับผลกระทบจากยอดขายที่ปรับลดลงจากปี ก่อน และด้วยการควบคุมต้นทุนที่ดีส่งผลให้ค่าใช้จ่ายการขายและ
บริ หารปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปี ก่อน สาหรับในงบการเงิน บริ ษทั มีกาไรสุทธิ 3,816 ล้านบาท สูงขึ้นร้อยละ 17.2 เมื่อเทียบกับกาไรสุทธิ
ตามหน้างบการเงินในปี 2561
1.

2.

3.

4.

5.

ปั จจัยสาคัญที่ส่งผลกระทบการดาเนินงานของบริ ษทั ในปี 2562 ที่ผา่ นมาได้แก่
รำคำวัตถุดบิ ปลำทูน่ำอยู่ในระดับตำ่ ในปี 2562
แม้วา่ บางน่านน้ าจะประสบปั ญหาการจับปลาได้นอ้ ย แต่ผผู ้ ลิตมีการจัดเก็บสิ นค้าคงคลังในระดับที่สูง ส่งผลให้มีอุปทานทูน่า
อยูใ่ นระดับสูง ดังนั้นราคาปลาทูน่าเฉลี่ยปี 2562 อยูท่ ี่ 1,209 เหรี ยญสหรัฐต่อตันหรื อปรับตัวลดลงร้อยละ 20.9 เมื่อเทียบกับปี
ก่อน โดยอัตรากาไรของธุรกิจอาหารทะเลแปรรู ปได้ปรับเพิ่มขึ้นเป็ นร้อยละ 19.4 เมื่อเทียบกับร้อยละ 16.9 ในปี 2561
กำรลงทุนเชิงกลยุทธ์ ใน เรด ล็อบสเตอร์ ช่ วยผลักดันกำรเติบโตของกำไรสุ ทธิ
จากเข้าลงทุนเชิงกลยุทธ์ใน Red Lobster เมื่อปี 2559 เงินลงทุนดังกล่าวได้สร้างกาไรให้กบั บริ ษทั เป็ นมูลค่าสุทธิกว่า 419 ล้าน
บาท ซึ่งส่วนมากอยูใ่ นรู ปแบบของเงินปั นผลรับและเครดิตภาษี ในฐานะที่เป็ นร้านอาหารทะเลที่ใหญ่ที่สุดของโลก เรด ล็อบ
สเตอร์ สร้างรายได้ต่อปี อยูท่ ี่ประมาณ 2,450 ล้านเหรี ยญสหรัฐ และมีสาขามากกว่า 750 สาขาทัว่ โลกทั้งในรู ปแบบของร้านที่
บริ ษทั ดาเนินงานเองและแบบแฟรนไชส์
รำยกำรค่ ำใช้ จ่ำยพิเศษทำงกฎหมำย
ในไตรมาส 2/2562 ชิคเก้นออฟเดอะซี ซึ่งเป็ นบริ ษทั ในกลุ่มไทยยูเนี่ยน มีขอ้ ตกลงชาระค่าชดเชยกับร้านค้าปลีกส่วนมาก
ภายใต้คดีต่อต้านการผูกขาด (Antitrust) และคดีอนื่ ๆ โดยบริ ษทั ชิคเก้นออฟเดอะซี ได้มีการตั้งสารองค่าใช้จ่ายพิเศษทาง
กฎหมายเพิ่มเติมคิดเป็ นมูลค่าสุทธิ 1,402 ล้านบาทหลังหักภาษี โดยบริ ษทั เชื่อว่าการปรับมูลค่าเงินชดเชยดังกล่าวนั้นได้
สะท้อนความคืบหน้าของคดีที่เกิดขึ้นรวมถึงความเสี่ ยงด้านผลกระทบทางการเงินใดๆ ที่จะเกิดขึ้นกับบริ ษทั แล้ว และชิคเก้น
ออฟเดอะซี ยังคงเป็ นส่วนสาคัญของกลยุทธ์ของบริ ษทั ในการเติบโตในตลาดอาหารทะเลในทวีปอเมริ กาเหนือ
ควำมผันผวนของค่ ำเงิน
ยอดขายของบริ ษทั กว่าร้อยละ 88 อยูใ่ นรู ปสกุลเงินตราต่างประเทศ ได้แก่สกุลเงินเหรี ยญสหรัฐ เงินยูโร และเงินปอนด์
ตามลาดับ แม้วา่ ในระหว่างปี ค่าเงินบาทได้แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเงินสกุลหลักในทวีปยุโรปอย่างมีนยั สาคัญ ทาให้บริ ษทั มี
ยอดขายปี 2562 ลดลงร้อยละ 5.3 จากปี ก่อน แต่อย่างไรก็ดี หากแยกผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนออก ยอดขายของบริ ษทั
ยังคงปรับตัวลดลงร้อยละ 1.4 เมื่อเทียบกับปี ก่อน แต่ดว้ ยการบริ หารความเสี่ ยงของอัตราแลกเปลี่ยนอย่างเข้มงวด บริ ษทั
สามารถมีกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนได้มากถึง 543 ล้านบาท
กระแสเงินสดอิสระทีแ่ ข็งแกร่ งและกำรออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิทมี่ ลี กั ษณะคล้ ำยทุนเอื้อสถำนะทำงกำรเงินทีแ่ ข็งแกร่ ง
กระแสเงินสดกว่า 7,149 ล้านบาท มาจากกาไรที่ปรับตัวดีข้ ึน การควบคุมสิ นค้าหมุนเวียนอย่างมีประสิ ทธิภาพ และราคา
วัตถุดิบที่ปรับตัวลดลง กระแสเงินสดที่แข็งแกร่ งส่งผลให้บริ ษทั สามารถชาระหนี้คืนได้กว่า 3,159 ล้านบาท อัตราส่วนหนี้สิน
สุทธิต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ อยูท่ ี่ 1.07 เท่า ณ สิ้นปี 2562 ลดลงจากระดับ 1.40 เท่า ณ สิ้นปี 2561 เนื่องจากการออกหุน้ กูด้ อ้ ยสิ ทธิที่
มีลกั ษณะคล้ายทุนมูลค่า 6,000 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็ นส่วนของผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั มีอตั ราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ ที่ 1.01.1 เท่า ส่งผลให้บริ ษทั มีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ งขึ้นและมีความยืดหยุน่ ในการบริ หารและวางแผนการลงทุนมากขึ้น
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ประธานเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นซักถามดังนี ้ ;
คุณศิริพร ขัตตพงษ์ ขอสอบถามดังนี้
1) ความคืบหน้ากรณี ปิดโรงงานไพโอเนีย ฟู้ด แคนเนอรี และกรณีไฟไหม้โรงงานเชซ์ นูส์
คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ชี้แจงว่า การปิ ดโรงงานไพโอเนีย ฟู้ด แคนเนอรี ซึ่งเป็ นโรงงานผลิตปลาทูน่าที่ประเทศ
กานา เนื่องจากพนักงานได้รับการตรวจพบเชื้อโคโรน่าไวรัสหรื อโควิด-19 ดังนั้นจึงปิ ดดาเนินงานชัว่ คราวเป็ นเวลา 1 เดือน ตั้งแต่เดือน
เมษายน 2563 เพือ่ ทาความสะอาดและฆ่าเชื้อทั้งหมดเรี ยบร้อยแล้ว ส่วนกรณี ไฟไหม้โรงงานเชซ์ นูส์ ซึ่งเป็ นโรงงานแปรรู ปล็อบสเตอร์
ในทราคาดี-ชีลา เมืองนิวบรันสวิก ประเทศแคนาดา อยูร่ ะหว่างกระบวนการรับเงินคืนจากการประกันภัยและการพิจารณาตัดสิ นใจเรื่ อง
การสร้างโรงงานใหม่ทดแทน อย่างไรก็ตามทั้งสองกรณี ส่งผลกระทบต่อกาลังการผลิตของกลุ่มบริ ษทั ในสัดส่วนที่นอ้ ยมาก
2) ลูกหนี้การค้า กิจการอื่นและกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่มากกว่า 12 เดือน มีหกั เผื่อผลขาดทุน 100% มีวธิ ีการบริ หารจัดการอย่างไร
คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ชี้แจงว่า บริ ษทั มีนโยบายที่ชดั เจนในการบริ หารจัดการลูกหนี้ในแต่ละช่วงอายุและสามารถ
วิเคราะห์ตามอายุหนี้ที่คา้ งชาระได้ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10 โดยลูกหนี้การค้า กิจการอื่นและกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่
มากกว่า 12 เดือน จะมีระบบติดตามอย่างใกล้ชิด อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ไม่มีปัญหาลูกหนี้การค้าในธุรกิจหลัก รวมถึงลูกค้าส่วนใหญ่เป็ น
บริ ษทั ชั้นนาของโลก
3) บริ ษทั มีการบริ หารจัดการค่าความนิยมและสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอย่างไร
คุณยอร์ ก ไอร์ ล ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารด้านการเงินกลุ่มบริ ษทั ชี้แจงว่า บริ ษทั มีการประเมินมูลค่าของสิ นทรัพย์น้ ีในทุกๆ ปี และ
เปรี ยบเทียบกับมูลค่าของ Book value ตามงบการเงิน หากมีความแตกต่างก็จะปรับปรุ งให้เป็ นไปตามมูลค่าปัจจุบนั ของสิ นทรัพย์ที่
ประเมินได้ทนั ที โดยวิธีประเมินมูลค่าใช้การคานวนจากการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคต
4) เหตุใดบริ ษทั มีเงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบการเงินเฉพาะบริ ษทั เท่ากับ 3 พันล้านบาท ในขณะที่รายได้ดอกเบี้ยรับไม่เพิ่ม
เมื่อเทียบกับปี ก่อน
คุณยงยุทธ เสฏฐวิวรรธน์ ผูจ้ ดั การทัว่ ไป กลุ่มการเงินและภาษีองค์กร ชี้แจงว่า เนื่องจากปลายปี 2562 บริ ษทั มีการออกหุน้ กูท้ ี่เป็ น
Perpetual บอนด์ 6,000 ล้านบาท และหุน้ กูซ้ ีเนียร์บอนด์ 6,000 ล้านบาท ซึ่งเตรี ยมไว้เพือ่ จ่ายคืนหุน้ กูท้ ี่จะครบกาหนดในปี นี้ ดังนั้นหากดู
ในงบการเงินจะเห็นเงินฝากจานวน 3 พันกว่าล้านบาทที่เตรี ยมไว้จ่ายคืนหุน้ กูด้ งั กล่าว ส่วนที่เหลืออีก 800-1,000 ล้านบาทก็เป็ นเงินทุน
หมุนเวียนสาหรับการดาเนินกิจการตามปกติ
5) บริ ษทั จะดาเนินการอย่างไรสาหรับหุน้ กูท้ ี่จะครบกาหนดจ่ายคืนในปี 2564
คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ชี้แจงว่า บริ ษทั อยูร่ ะหว่างประเมินสถานการณ์หาช่วงเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ตน้ ทุนต่า
ที่สุดในการเตรี ยมสารองเงินไว้จ่ายคืนหุน้ กูท้ ี่ครบกาหนดซึ่งมีจานวนประมาณ 3 พันล้านบาท
คุณสถำพร โคธีรำนุรักษ์ ขอสอบถามดังนี้
1) ในงบการเงินปี 2562 มีผลกระทบจากการใช้มาตรฐานบัญชีฉบับใหม่หรื อไม่อย่างไร และมาตรฐานบัญชีใหม่ในปี 2563 มีอะไรบ้าง
และกระทบกับงบการเงินอย่างไร
คุณมยุรี คมวีรวงศ์ ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การทัว่ ไปฝ่ ายบัญชีและควบคุมผลการดาเนินงานกลุ่มบริ ษทั ชี้แจงว่า ในปี 2562 บริ ษทั ได้นามาตรฐาน
บัญชีใหม่เข้ามาใช้กบั งบการเงินก่อนที่จะมีผลบังคับใช้ในปี 2563 ซึ่งมี 3 ฉบับใหญ่ ได้แก่ 1. เครื่ องมือทางการเงิน (TFRS 9) 2.รายได้
จากสัญญาที่ทากับลูกค้า (TFRS 15) และ 3. สัญญาเช่า (TFRS 16) ดังนั้นในปี 2563 บริ ษทั ไม่ตอ้ งปรับใช้มาตรฐานบัญชีใหม่สาหรับ 3
เรื่ องนี้แล้ว คงมีแต่เรื่ องรองลงไป เช่น เรื่ องความไม่แน่นอนเกี่ยวกับวิธีการทางภาษีเงินได้ เป็ นต้น
วาระนี้ไม่ตอ้ งลงมติ เนื่องจากรายงานดังกล่าวได้จดั ทาเรี ยบร้อยแล้ว และนาเสนอให้ผถู ้ ือหุน้ รับทราบเท่านั้น
16 | 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

ทะเบียนเลขที่ 0107537000891

979/12 M Floor, S.M.Tower, Phaholyothin Road, Phayathai Sub-District, Phayathai District, Bangkok 10400 Tel. 0-2298-0024 Fax. 0-2298-0553

วำระที่ 3 พิจำรณำและอนุมตั งิ บกำรเงินสำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 และรำยงำนของผู้สอบบัญชี
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมตั ิงบการเงินสาหรับปี บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และรายงานของผูส้ อบ
บัญชี ตามที่ปรากฎในรายงานประจาปี 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้ว
ประธานเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นซักถามดังนี ้ ; ไม่ มผี ้ ูถือหุ้นซักถาม
จากนั้น ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมตั ิงบการเงินดังกล่าว
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ มีมติอนุมตั ิงบการเงินสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากดังนี้
เห็นด้วย

2,811,069,905 เสี ยง

ร้อยละ 99.9848

ไม่เห็นด้วย

428,093 เสี ยง

ร้อยละ 0.0152

งดออกเสี ยง

400 เสี ยง

ร้อยละ 0.0000

ไม่มี

---

2,811,498,398 เสี ยง

ร้อยละ 100.0000

บัตรเสี ย
รวม

วำระที่ 4 พิจำรณำและอนุมตั กิ ำรจัดสรรกำไรสุ ทธิสำหรับผลกำรดำเนินงำนประจำปี 2562
ประธานฯ ขอให้คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร เป็ นผูร้ ายงาน
คุณธีรพงศ์ จันศิริ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า งบการเงินสาหรับปี บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว
ของบริ ษทั ปรากฎว่าบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีกาไรสุทธิประจาปี เท่ากับ 3,815.88 ล้านบาท จึงขอจัดสรรเป็ นเงินปั นผลเป็ นจานวนเงิน
2,242,753,283.12 บาท หรื อหุน้ ละ 0.47 บาท สาหรับทุนจดทะเบียนและชาระแล้วจานวน 4,771,815,496 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 58.77 ของ
กาไรสุทธิจากผลการดาเนินงานประจาปี 2562 โดยแบ่งเป็ น
1) มติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 6 สิ งหาคม 2562 ได้อนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลในอัตรา 0.25
บาทต่อหุน้ รวมเป็ นจานวนเงิน 1,192,953,874.00 บาท โดยจ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562
2) มติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 ได้อนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลในอัตรา 0.22
บาทต่อหุน้ รวมเป็ นจานวนเงิน 1,049,799,409.12 บาท โดยจ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563
ดังนั้นการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลทั้งสองครั้งรวมกัน จึงถือว่าครบถ้วนแล้ว โดยมีขอ้ มูลเปรี ยบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปั น
ผลในปี ที่ผา่ นมา ดังนี้
รำยละเอียดกำรจ่ ำยเงินปันผล

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

5,254.43

5,989.18

3,256.21

3,815.88

4,771,815,496

4,771,815,496

4,771,815,496

4,771,815,496

0.63

0.66

0.40

0.47

3.1 เงินปั นผลระหว่างกาล (บาท:หุน้ )

0.32

0.32

0.25

0.25

3.2 เงินปั นผลระหว่างกาล (บาท:หุน้ )

-

-

-

0.22

0.31

0.34

0.15

-

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

3.3 เงินปั นผลประจาปี (บาท:หุน้ )
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รำยละเอียดกำรจ่ ำยเงินปันผล
4. รวมเป็ นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปั นผล (ร้อยละ)

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

3,006.24

3,149.40

1,908.73

2,242.75

57.21

52.58

58.62

58.77

การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าว เป็ นไปตามนโยบายของบริ ษทั ที่ จะจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ 50 ของ
กาไรสุทธิในแต่ละปี และตั้งแต่ปี 2545 เป็ นต้นมา บริ ษทั มีนโยบายจะแบ่งจ่ายเงินปั นผล 2 ครั้งต่อปี ดังนั้นอัตราการจ่ายเงินปั นผลจากผล
การดาเนินงานในปี 2562 ซึ่งเท่ากับร้อยละ 58.77 จึงถือว่าเป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลตามปกติของบริ ษทั
ประธานเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นซักถามดังนี ้ ; ไม่ มผี ้ ูถือหุ้นซั กถาม
จากนั้นประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมตั ิการจัดสรรกาไรสุทธิสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2562
ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ มีมติเป็ นเอกฉันท์ อนุมตั ิการจัดสรรกาไรสุทธิสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2562 เป็ นเงินปั นผล ด้วย
คะแนนเสี ยงดังนี้
เห็นด้วย

2,811,470,210 เสี ยง

ร้อยละ 99.9990

ไม่เห็นด้วย

27,793 เสี ยง

ร้อยละ 0.0010

งดออกเสี ยง

400 เสี ยง

ร้อยละ 0.0000

ไม่มี

---

2,811,498,403 เสี ยง

ร้อยละ 100.0000

บัตรเสี ย
รวม

วำระที่ 5 พิจำรณำเลือกตั้งกรรมกำร
ประธานฯ ขอให้ คุณศักดิ์ เกี่ยวการค้า กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็ นผูช้ ้ ีแจงในวาระนี้ เนื่ องจาก ดร.ธรรมนู ญ
อานันโทไทย ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนติดภารกิจเป็ นวิทยากรของสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั
ไทย (IOD)
คุณศักดิ์ เกี่ ยวการค้า กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ชี้แจงต่อที่ ประชุมว่า เพื่อให้เป็ นไปตามบทบัญญัติของพรบ.
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกอบกับตามข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 17 รวมถึงเพื่อให้เป็ นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ ดี ทางฝ่ าย
เลขานุการบริ ษทั ได้จดั ให้มีการเปิ ดโอกาสให้สิทธิผถู ้ ือหุ ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารั บการเลือกตั้งเป็ นกรรมการในการประชุมสามัญผูถ้ ือ
หุน้ ประจาปี โดยได้นาส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเผยแพร่ ต่อผูถ้ ือหุน้ ผ่านทางสื่ ออิเล็กโทรนิ กส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
และดาวโหลดไว้ที่ Website ของบริ ษทั ตั้งแต่วนั ที่ 3 ตุลาคม 2562 และกาหนดให้ผถู ้ ือหุ ้นเสนอรายชื่อกรรมการและวาระได้จนถึงวันที่
31มกราคม 2563 ซึ่ งเมื่อครบกาหนดเวลาแล้ว พบว่าไม่มีผถู ้ ือหุ ้นเสนอรายชื่อกรรมการเข้ารับเลือกตั้งเป็ นกรรมการ ดังนั้นมีกรรมการ
จานวน 4 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 12 ท่านจะต้องออกตามวาระ โดยมีรายนามดังต่อไปนี้
1. นายธีรพงศ์ จันศิริ
2. นายชวน ตั้งจันสิ ริ
3. ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย กรรมการอิสระ
4. นายนาถ ลิ่วเจริ ญ
กรรมการอิสระ
สาหรับกรรมการทั้ง 4 ท่าน คณะกรรมการสรรหาฯ ได้แจ้งประวัติของแต่ละท่านไว้แล้วในหนังสื อเชิญประชุมที่จดั ส่งไปให้ใน
หน้า 40 ถึงหน้า 44 และเพื่อความโปร่ งใสในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ คุณศักดิ์ได้ขอเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ครบกาหนดวาระ
และมาร่ วมประชุมในวันนี้ออกจากห้องประชุม
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คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาประวัติและประสบการณ์ของกรรมการที่ออกจากตาแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่านแล้ว เห็นว่ามี
คุ ณ สมบัติ ค รบถ้ว นตามที่ ก ฎหมายก าหนด มี ค วามรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์ ในธุ ร กิ จ สามารถที่ จ ะช่ ว ยบริ ห ารกิ จ การให้ มี
ประสิ ทธิ ภาพด้วยความเรี ยบร้อย ดังนั้น หากให้ดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษทั ต่ออีกวาระหนึ่ ง จะทาให้การดาเนิ นงานของบริ ษทั เป็ นไป
อย่างต่อเนื่ อง จึ งเห็ นสมควรให้เสนอชื่ อบุ คคลทั้ง 4 ท่าน ต่อที่ ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น เพื่อเลือกตั้งกรรมการที่ ออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน
กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และเพื่อให้เกิดความโปร่ งใสในการพิจารณา สาหรับกรรมการท่านที่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
ก็จะไม่ออกเสี ยงในการเลือกตั้งตนเองเป็ นกรรมการและขณะนี้ได้ออกจากห้องประชุมไปด้วยแล้ว
ประธานเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นซักถาม : ไม่ มผี ้ ูถือหุ้นซักถาม
จากนั้นประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการ โดยพิจารณาแยกเป็ นแต่ละท่าน ดังนี้
1. ขอให้ผถู ้ ือหุน้ ลงคะแนนเสี ยงเลือกตั้ง นายธีรพงศ์ จันศิริ กลับเข้ามาเป็ นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งจานวนหุน้ ที่ใช้ในการ
ออกเสี ยงลงคะแนนให้ นายธีรพงศ์ จันศิริ ดารงตาแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง เท่ากับ จานวนหุน้ ที่มาประชุมทั้งสิ้นหักออกด้วย
จานวนหุน้ ของนายธีรพงศ์ จันศิริ จานวน 340,797,872 หุน้ ซึ่งคงเหลือเท่ากับ 2,470,700,531 หุน้
โดยผูถ้ ือหุน้ ออกเสี ยงลงมติให้ นายธีรพงศ์ จันศิริ เป็ นกรรมการอีกวาระหนึ่งดังนี้
เห็นด้วย
2,182,674,741 เสี ยง
ร้อยละ 88.3423
ไม่เห็นด้วย

288,025,790 เสี ยง

ร้อยละ 11.6577

งดออกเสี ยง

0 เสี ยง

ร้อยละ 0.0000

ไม่มี

---

2,470,700,531 เสี ยง

ร้อยละ 100.0000

บัตรเสี ย
รวม

2. ขอให้ผถู ้ ือหุน้ ลงคะแนนเสี ยงเลือกตั้ง นายชวน ตั้งจันสิ ริ กลับเข้ามาเป็ นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งจานวนหุน้ ที่ใช้ในการ
ออกเสี ยงลงคะแนนให้ นายชวน ตั้งจันสิ ริ ดารงตาแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่งเท่ากับ จานวนหุน้ ที่มาประชุมทั้งสิ้นหักออกด้วย
จานวนหุน้ ของนายชวน ตั้งจันสิ ริ จานวน 38,668,000 หุน้ ซึ่งคงเหลือเท่ากับ 2,772,830,403 หุน้
โดยผูถ้ ือหุน้ ออกเสี ยงลงมติให้ นายชวน ตั้งจันสิ ริ เป็ นกรรมการอีกวาระหนึ่งดังนี้
เห็นด้วย
2,430,590,455 เสี ยง
ร้อยละ 87.6574
ไม่เห็นด้วย

342,239,948 เสี ยง

ร้อยละ 12.3426

งดออกเสี ยง

0 เสี ยง

ร้อยละ 0.0000

ไม่มี

---

2,722,830,403 เสี ยง

ร้อยละ 100.0000

บัตรเสี ย
รวม

3. ขอให้ผถู ้ ือหุ ้นลงคะแนนเสี ยงเลือกตั้ง ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย กลับเข้ามาเป็ นกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ ง ซึ่งจานวน
หุน้ ที่ใช้ในการออกเสี ยงลงคะแนนให้ ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย ดารงตาแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่งเท่ากับ จานวนหุน้ ที่มาประชุม
ทั้งสิ้นหักออกด้วยจานวนหุน้ ของ ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย จานวน - หุน้ ซึ่งคงเหลือเท่ากับ 2,811,498,403 หุน้
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โดยผูถ้ ือหุน้ ออกเสี ยงลงมติให้ ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย เป็ นกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่งดังนี้
เห็นด้วย
2,213,034,288 เสี ยง
ร้อยละ 78.7137
ไม่เห็นด้วย

598,464,115 เสี ยง

ร้อยละ 21.2863

งดออกเสี ยง

0 เสี ยง

ร้อยละ 0.0000

ไม่มี

---

2,811,498,403 เสี ยง

ร้อยละ 100.0000

บัตรเสี ย
รวม

4. ขอให้ผถู ้ ือหุน้ ลงคะแนนเสี ยงเลือกตั้ง นายนาถ ลิ่วเจริ ญ กลับเข้ามาเป็ นกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง ซึ่งจานวนหุ ้นที่ใช้ใน
การออกเสี ยงลงคะแนนให้ นายนาถ ลิ่วเจริ ญ ดารงตาแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ งเท่ากับ จานวนหุ ้นที่มาประชุมทั้งสิ้ นหักออกด้วย
จานวนหุน้ ของนายนาถ ลิ่วเจริ ญ จานวน - หุน้ ซึ่งคงเหลือเท่ากับ 2,811,498,403 หุน้
โดยผูถ้ ือหุน้ ออกเสี ยงลงมติให้ นายนาถ ลิ่วเจริ ญ เป็ นกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่งดังนี้
เห็นด้วย
2,577,224,902 เสี ยง
ร้อยละ 91.6673
ไม่เห็นด้วย

234,273,501 เสี ยง

ร้อยละ 8.3327

งดออกเสี ยง

0 เสี ยง

ร้อยละ 0.0000

ไม่มี

---

2,811,498,403 เสี ยง

ร้อยละ 100.0000

บัตรเสี ย
รวม

ดังนั้น ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ มีมติอนุมตั ิแต่งตั้งกรรมการตามที่เสนอมาด้วยคะแนนเสี ยงข้างมาก กรรมการของบริ ษทั จึงมีรายนาม
ดังนี้
1. นายไกรสร
จันศิริ
2. นายเชง
นิรุตตินานนท์
3. นายชวน
ตั้งจันสิ ริ
4. นายธีรพงศ์
จันศิริ
5. นายฤทธิรงค์
บุญมีโชติ
6. นายโนริ โอะ
ไซกุสะ
7. นายชาน
ชู ชง
8. นายราวินเดอร์ สิ งห์
เกรวาล ซาบจิตต์ เอส
9. นายศักดิ์
เกี่ยวการค้า
กรรมการอิสระ
10. ดร.ธรรมนูญ
อานันโทไทย
กรรมการอิสระ
11. นายกีรติ
อัสสกุล
กรรมการอิสระ
12. นายนาถ
ลิ่วเจริ ญ
กรรมการอิสระ
วำระที่ 6 พิจำรณำกำหนดค่ ำตอบแทนกรรมกำรประจำปี 2563 และโบนัสกรรมกำรจำกผลกำรดำเนินงำนประจำปี 2562
ประธานฯ ได้ขอให้คุณนาถ ลิ่วเจริ ญ กรรมการตรวจสอบ เป็ นผูช้ ้ ีแจงในวาระนี้ แทน คุณศักดิ์ เกี่ยวการค้า กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
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ทะเบียนเลขที่ 0107537000891

คุณนาถ ลิ่วเจริ ญ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้เสนอคณะกรรมการในการ
ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจาปี
2563 โดยคานึ งถึงความรับผิดชอบและการปฎิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการ และเปรี ยบเทียบจากการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเฉลี่ยจาก
อุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมทั้งพิจารณาจากผลการดาเนินงานของบริ ษทั เสนอให้
1) ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงินแก่กรรมการและกรรมการชุดย่อยประจาปี 2563 เท่าเดิม ซึ่งสรุ ปได้ดงั นี้
ค่าตอบแทน
ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนรายปี เม.ย
รายเดือน
ต่อครั้ง
2563 – มี.ค. 2564
คณะกรรมการบริ ษทั
- ประธานกรรมการ
50,000.00
30,000.00
- กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร
25,000.00
15,000.00
- กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร
25,000.00
15,000.00
- กรรมการอิสระ
25,000.00
15,000.00
คณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธาน (มาจากกรรมการอิสระ)
50,000,00
- กรรมการอิสระ
25,000.00
อนุกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
240,000.00
- ประธาน (มาจากกรรมการอิสระ)
120,000.00
- กรรมการ (มาจากกรรมการอิสระ)
อนุกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
- ประธาน (มาจากกรรมการอิสระ)
240,000.00
- กรรมการ (มาจากกรรมการอิสระ)
120,000.00
- กรรมการบริ หาร
80,000.00
2) วงเงินประกันคุม้ ครองสุขภาพไม่เกิน 700,000 บาทต่อปี เฉพาะกรรมการที่มีอายุใม่เกิน 70 ปี และมีถิ่นพานักในประเทศไทย
3) โบนัสกรรมการจากผลการดาเนิ นงานประจาปี 2562 มีหลักเกณฑ์ดงั นี้ ให้จ่ายโบนัสกรรมการทั้งคณะในอัตราร้อยละ 0.5
ของเงินปั นผลของบริ ษทั ซึ่งเท่ากับ 11.21 ล้านบาท โดยกาหนดให้โบนัสกรรมการสาหรับประธานกรรมการเป็ น 2 เท่าของโบนัสที่จ่าย
ให้กรรมการ และกาหนดจ่ายโบนัสกรรมการในวันที่ 18 กันยายน 2563
นอกจากนี้เพื่อความสะดวกในการโอนเงินไปยังต่างประเทศให้กบั กรรมการชาวต่างชาติท้ งั 2 ท่าน จึงขอให้จ่ายค่าตอบแทน
กรรมการรายเดือนๆ ละ 25,000 บาทและค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งที่เข้าร่ วมประชุมรวมกันเป็ นรายปี
ประธานเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นซักถามดังนี ้ ; ไม่ มผี ้ ูถือหุ้นซักถาม
จานวนหุ ้ น ที่ ใช้ในการออกเสี ยงลงคะแนน หั กด้วยจานวนหุ ้ น ของกรรมการและผูม้ ี ส่ ว นได้เสี ย 10 ท่ าน เท่ ากับ จานวน
953,562,960 หุน้ ดังนั้นคงเหลือเท่ากับ 1,859,498,633 หุน้
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ มีมติอนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการประจาปี 2563 และโบนัสกรรมการจากผลการดาเนินงานประจาปี 2562 ด้วย
คะแนนเสี ยงเกินกว่าสองในสามของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
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เห็นด้วย

1,788,168,347 เสี ยง

ร้อยละ 96.1640

ไม่เห็นด้วย

71,330,286 เสี ยง

ร้อยละ 3.8360

งดออกเสี ยง

0 เสี ยง

ร้อยละ 0.0000

ไม่มี

---

1,859,498,633 เสี ยง

ร้อยละ 100.0000

บัตรเสี ย
รวม

วำระที่ 7 พิจำรณำแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่ ำสอบบัญชีประจำปี 2563
ประธานฯ ได้ขอให้คุณนาถ ลิ่วเจริ ญ กรรมการตรวจสอบ เป็ นผูช้ ้ ีแจงในวาระนี้
คุณนาถ ลิ่วเจริ ญ กรรมการตรวจสอบ ได้เรี ยนให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา
120 และข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 36 กาหนดให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีของบริ ษทั
ประจาปี 2562 คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วขอเสนอ บริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด (PWC) เป็ นผูส้ อบบัญชีของ
บริ ษทั เนื่ องจาก PWC มีผลการปฏิ บตั ิงานด้านการตรวจสอบอยูใ่ นระดับที่น่าพอใจ โดย PWC มีเครื อข่ายครอบคลุมในหลายประเทศ
และเป็ นที่ยอมรับในระดับสากล จึงนาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นเพื่ออนุมตั ิแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีสาหรับปี
2563 ดังนี้
2562
2563
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต

ค่าสอบบัญชีสาหรับงบ
ประจาปี 2562
ค่าสอบทานสาหรับงบการเงิน
รายไตรมาสรวม 3 ไตรมาส
ค่าตรวจสอบบัญชีตามบัตร
ส่งเสริ มการลงทุน

บริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส
จากัด
นายพงทวี รัตนะโกเศศ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7795 หรื อ
นายชาญชัย ชัยประสิ ทธิ์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 3760 หรื อ
นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผูส้ อบบัญชี
รับอนุญาตเลขทะเบียน 4599
และในกรณี ที่ผสู ้ อบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าว
ข้างต้นไม่สามารถปฏิบตั ิงานให้บริ ษทั ไพร้ซวอ
เตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จากัด จะจัดหา
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริ ษทั ไพร้ซวอ
เตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด แทนได้
1,874,225 บาท
(เพิ่มขึ้น 36,750 บาทจากปี 2561)
1,049,580 บาท
(เพิ่มขึ้น 20,580 บาทจากปี 2561)
90,000 บาท
(เท่าเดิม)

บริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส
จากัด
นายพงทวี รัตนะโกเศศ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7795 หรื อ
นายชาญชัย ชัยประสิ ทธิ์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 3760 หรื อ
นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผูส้ อบบัญชี
รับอนุญาตเลขทะเบียน 4599
และในกรณี ที่ผสู ้ อบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าว
ข้างต้นไม่สามารถปฏิบตั ิงานให้บริ ษทั ไพร้ซวอ
เตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด จะจัดหา
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตอืน่ ของบริ ษทั ไพร้ซวอ
เตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด แทนได้
1,930,451 บาท
(เพิ่มขึ้น 56,226 บาทจากปี 2562)
1,081,068 บาท
(เพิ่มขึ้น 31,488 บาทจากปี 2562)
100,000 บาท
(เพิ่มขึ้น 10,000 บาทจากปี 2562)
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อย่างไรก็ตามคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากผลงานประกอบกับเปรี ยบเทียบค่าสอบบัญชีกบั บริ ษทั อื่นแล้ว เห็นว่า ค่า
สอบบัญชี ยงั คงอยูใ่ นเกณฑ์ที่เหมาะสม รวมถึงผูส้ อบบัญชี ตามรายชื่ อข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรื อส่ วนได้เสี ยกับบริ ษทั บริ ษทั ย่อย
ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูเ้ กี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็ นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบ
การเงินของบริ ษทั
ประธานเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นซักถาม;
คุณสถำพร โคธีรำนุรักษ์ ขอสอบถามดังนี้
1) ค่าสอบบัญชีที่ขอเสนอในปี 2563 จานวน 1,930,451 บาท เป็ นค่าสอบบัญชีที่รวมบริ ษทั ย่อยแล้วหรื อยัง
คุณฬุ ริยำ เบญจำนุกร ผูช้ ่วยเลขานุการ ชี้แจงว่า จานวนเงิน 1,930,451 บาท เป็ นค่าสอบบัญชีเฉพาะงบการเงินของบริ ษทั ไทยยูเนี่ยน
กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) เท่านั้น
2) ค่าสอบบัญชีที่จ่ายจริ งในปี 2562 เป็ นจานวนเงินเท่าใด
คุณฬุ ริยำ เบญจำนุกร ผูช้ ่วยเลขานุการ ชี้แจงว่า ค่าสอบบัญชีที่จ่ายจริ งในปี 2562 คือ 1,874,225 บาท สาหรับงบประจาปี 2562 และ
1,049,580 บาท สาหรับค่าสอบทานสาหรับงบการเงินรายไตรมาสรวม 3 ไตรมาส
3) ผูส้ อบบัญชีในต่างประเทศของบริ ษทั ย่อยทั้งหมดใช้ PWC เช่นเดียวกันใช่หรื อไม่
คุณฬุ ริยำ เบญจำนุกร ผูช้ ่วยเลขานุการ ชี้แจงว่า บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยในต่างประเทศใช้ผสู ้ อบบัญชีคือ PWC เช่นเดียวกัน
จากนั้นประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมตั ิแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชี
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ มีมติอนุมตั ิแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2563 ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากดังนี้
เห็นด้วย

2,799,347,652 เสี ยง

ร้อยละ 99.5125

ไม่เห็นด้วย

13,703,541 เสี ยง

ร้อยละ 0.4871

งดออกเสี ยง

10,400 เสี ยง

ร้อยละ 0.0004

ไม่มี

---

2,813,061,593 เสี ยง

ร้อยละ 100.0000

บัตรเสี ย
รวม

วำระที่ 8 พิจำรณำและอนุมตั กิ ำรแก้ ไขเพิม่ เติมข้ อบังคับของบริษัท ข้ อ 24, 25, 27 และ 31
ประธานฯ ขอให้คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร เป็ นผูช้ ้ ีแจงในวาระนี้
คุณธี รพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่ บริ หาร ชี้แจงว่าตามพระราชกาหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ พ.ศ. 2563
ลงวันที่ 19 เมษายน 2563 กาหนดให้ “การประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ หมายความว่า การประชุมที่กฎหมายบัญญัติให้ตอ้ งมีการประชุม
ที่ได้กระทาผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ โดยผูร้ ่ วมประชุมมิได้อยูใ่ นสถานที่เดียวกัน และสามารถประชุมปรึ กษาหารื อและแสดงความคิดเห็น
ระหว่างกันได้ผา่ นสื่ ออิเล็กทรอนิกส์”
กรณี บ ริ ษ ัท มหาชนจ ากัด หากประสงค์จ ะประชุ ม ผ่า นสื่ อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ จ ะต้อ งมี ก ารก าหนดเรื่ อ งการประชุ ม ผ่า นสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ไว้ในข้อบังคับของบริ ษมั มหาชนจากัด บริ ษทั จึงมีความจาเป็ นต้องแก้ไขข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 24 เพื่อให้บริ ษทั สามารถ
จัดประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ได้ และเป็ นไปตามที่ กฎหมายกาหนด รวมถึงพบว่ามีขอ้ บังคับที่ เกี่ ยวข้องกันในข้อ 25 และข้อ 31 ที่
เกี่ยวกับสถานที่จดั ประชุม ก็สมควรแก้ไขในคราวเดียวกัน ดังนี้

23 | 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

ทะเบียนเลขที่ 0107537000891

แก้ ไขข้ อบังคับของบริษัท ข้ อ 24
ข้อความเดิมกาหนดไว้ดงั นี้
ข้อ 24 “ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ งของจานวนกรรมการทั้งหมดจึงเป็ นองค์ประชุม ใน
กรณี ที่ประธานกรรมการไม่อยูใ่ นที่ ประชุมหรื อไม่สามารถปฏิ บตั ิหน้าที่ ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็ น
ประธานถ้าไม่ มีรองประธานกรรมการ หรื อมี แต่ไม่ส ามารถปฏิ บัติหน้าที่ ได้ ให้กรรมการซึ่ งมาประชุ มเลื อกกรรมการคนหนึ่ งเป็ น
ประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสี ยงข้างมาก
กรรมการคนหนึ่ งมีหนึ่ งเสี ยงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่ งมีส่วนได้เสี ยในเรื่ องใดไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนเสี ยงในเรื่ องนั้น
ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกเสี ยงหนึ่งเป็ นเสี ยงชี้ขาด”
ข้อความที่แก้ไขใหม่เป็ นดังนี้
ข้อ 24 “ในการประชุ มคณะกรรมการ ไม่ว่าจะเป็ นการประชุ มด้วยตนเองหรื อการประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ ต้องมี กรรมการมา
ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่ งหนึ่ งของจานวนกรรมการทั้งหมดจึ งจะเป็ นองค์ประชุม ในกรณี ที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ ประชุมหรื อไม่
สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรื อมีแต่ไม่
สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุม
การประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคหนึ่ง ผูม้ ีหน้าที่จดั การประชุมต้อง
(1) จัดให้ผรู ้ ่ วมประชุมแสดงตนเพื่อร่ วมประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ก่อนร่ วมการประชุม
(2) จัดให้ผรู ้ ่ วมประชุมสามารถลงคะแนนได้ ทั้งการลงคะแนนโดยเปิ ดเผยและการลงคะแนนลับ
(3) จัดให้มีการเข้าถึงเอกสารประกอบการประชุมของผูร้ ่ วมประชุม
(4) จัดทารายงานการประชุมเป็ นหนังสื อ
(5) จัดให้มีการบันทึกเสี ยงหรื อทั้งเสี ยงและภาพ แล้วแต่กรณี ของผูร้ ่ วมประชุมทุกคน ตลอดระยะเวลาที่มีการประชุมในรู ปข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่เป็ นการประชุมลับ
(6) จัดเก็บข้อมูลจราจรอิเล็กทรอนิ กส์ของผูร้ ่ วมประชุมทุกคนไว้เป็ นหลักฐาน ทั้งนี้ ขอ้ มูลตาม (5) และ (6) ให้ถือเป็ นส่ วนหนึ่ ง
ของรายงานการประชุม
(7) การแจ้งเหตุขดั ข้องในระหว่างการประชุม
ต้องมีกระบวนการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยด้านสารสนเทศ โดยให้มีการบันทึกเสี ยงหรื อทั้งเสี ยงและภาพแล้วแต่กรณี ของกรรมการ
ทุกรายในที่ประชุม ตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม รวมทั้งข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ที่เกิ ดจากบันทึ กดังกล่าว และมีระบบควบคุม
การประชุมเป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนด
กรรมการบริ ษทั ซึ่ งเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ดว้ ยวิธีการและเป็ นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวมาข้างต้น ถือว่าเป็ น
การเข้าร่ ว มประชุ ม อัน สามารถนับ เป็ นองค์ป ระชุ ม ได้ และถื อ ว่าการประชุ ม คณะกรรมการผ่า นสื่ อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ดัง กล่ า วมี ผ ล
เช่นเดียวกับการประชุมตามวิธีการที่บญั ญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับฉบับนี้
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสี ยงข้างมาก
กรรมการคนหนึ่ งมีหนึ่งเสี ยงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่ งมีส่วนได้เสี ยในเรื่ องใดไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนเสี ยงในเรื่ องนั้น
ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกเสี ยงหนึ่งเป็ นเสี ยงชี้ขาด”
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แก้ ไขข้ อบังคับของบริษัท ข้ อ 25
ข้อความเดิมกาหนดไว้ดงั นี้
ข้อ 25 “ในการเรี ยกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรื อผูซ้ ่ ึงได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่นอ้ ยกว่า
เจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณี จาเป็ นเร่ งด่วน เพื่อรักษาสิ ทธิหรื อประโยชน์ของบริ ษทั จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกาหนด
วันประชุมให้เร็ วกว่านั้นก็ได้”
ข้อความที่แก้ไขใหม่เป็ นดังนี้
ข้อ 25 “ในการเรี ยกประชุมคณะกรรมการ ไม่วา่ จะเป็ นการประชุมด้วยตนเองหรื อเป็ นการประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ ให้ประธาน
กรรมการหรื อผูซ้ ่ ึงได้รับมอบหมายส่งหนังสื อนัดประชุมไปยังกรรมการไม่นอ้ ยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณี จาเป็ นรี บด่วน
เพื่อรักษาสิ ทธิ หรื อประโยชน์ของบริ ษทั จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกาหนดวันประชุมให้เร็ วกว่านั้นก็ได้ ทั้งนี้หากการประชุม
ในคราวนั้น เป็ นการประชุ มผ่านสื่ ออิ เล็กทรอนิ กส์ บริ ษ ัท สามารถจัด ส่ งหนังสื อนัด ประชุ ม โดยจดหมายอิ เล็กทรอนิ กส์ ก็ ได้ ทั้งนี้
หลักเกณฑ์และวิธีการเป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนด
ในกรณี ที่กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้เรี ยกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกาหนดวันประชุมภายในสิ บสี่ วนั นับ
แต่วนั ที่ได้รับการร้องขอ”
ประธานเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นซักถาม : ไม่ มผี ้ ูถือหุ้นซักถาม
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ มีมติอนุมตั ิ ด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
2,810,995,130 เสี ยง
ร้อยละ 99.9265
ไม่เห็นด้วย
2,066,063 เสี ยง
ร้อยละ 0.0735
งดออกเสี ยง
400 เสี ยง
ร้อยละ 0.0000
บัตรเสี ย
ไม่มี
--รวม
2,813,061,593 เสี ยง
ร้อยละ 100.0000
แก้ ไขข้ อบังคับของบริษัท ข้ อ 31
ข้อความเดิมกาหนดไว้ดงั นี้
ข้อ 31 “คณะกรรมการของบริ ษทั ต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง”
ข้อความที่แก้ไขใหม่เป็ นดังนี้
ข้อ 31 “คณะกรรมการของบริ ษทั ต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ณ ท้องที่อนั เป็ นที่ต้ งั สานักงานใหญ่ สานักงานสาขาหรื อจังหวัด
ใกล้เคียง หรื อ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการหรื อผูซ้ ่ ึงได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกาหนด ทั้งนี้ประธานกรรมการหรื อ
ผูซ้ ่ ึงได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกาหนดให้จดั การประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้”
ประธานเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นซักถาม : ไม่ มผี ้ ูถือหุ้นซักถาม
ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นมีมติอนุมตั ิ ด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
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เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย
รวม

2,813,033,400 เสี ยง
27,793 เสี ยง
400 เสี ยง
ไม่มี
2,813,061,593 เสี ยง

ทะเบียนเลขที่ 0107537000891

ร้อยละ 99.9990
ร้อยละ 0.0010
ร้อยละ 0.0000
--ร้อยละ 100.0000

แก้ ไขข้ อบังคับของบริษัท ข้ อ 27 เพื่อความสอดคล้องกับสถานการณ์ในปั จจุบนั และสะดวกเหมาะสมในการบริ หารงานด้านต่างๆ
ข้อความเดิมกาหนดไว้ดงั นี้
ข้อ 27 “คณะกรรมการมีอานาจและหน้าที่ จดั การบริ ษทั ให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ ประชุมผูถ้ ือหุ ้น และให้มี
อานาจจัดการในกิจการดังต่อไปนี้ดว้ ย
(ก) การแสวงให้ได้มา ขาย จานอง จานา หรื อทาสัญญาประกันด้วยสังหาริ มทรัพย์และอสังหาริ มทรัพย์ของบริ ษทั เพื่อสาเร็ จความ
ประสงค์แห่งธุรกิจของบริ ษทั กรรมการมีอานาจที่จะให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์เป็ นเวลากว่า 3 ปี หรื อน้อยกว่านั้นได้ กรรมการมีอานาจ
จดทะเบียนกับทางราชการที่กรม กระทรวง หรื อหน่วยงานแห่งหนึ่งแห่งใดได้ดว้ ย
(ข) การเสนอเรื่ องราวต่ออนุญาโตตุลาการ ทาการประนีประนอมยอมความ ทาการฟ้องร้องและต่อสูค้ ดีในศาลของประเทศหนึ่งประเทศ
ใดก็ได้ อีกทั้งเข้าร่ วมดาเนินกระบวนการในกรณี ลม้ ละลายของลูกหนี้
(ค) การมีอานาจมอบหมายให้บุคคลใดๆ คนหนึ่ งหรื อหลายคน มีอานาจลงนามผูกพันบริ ษทั เฉพาะกิจการอย่างใดอย่างหนึ่ งหรื อหลาย
อย่างแทนคณะกรรมการก็ได้
(ง) การใช้อานาจทั้งมวลของบริ ษทั ที่ จะกู้ยืมเงิ น และผูกพันจานองทรั พย์สิน ของบริ ษทั เพื่ อเป็ นหลักประกันสาหรั บหนี้ สิน ความ
รับผิดชอบหรื อพันธะกรณี ใดๆ ของบริ ษทั หรื อของบุคคลที่สาม
(จ) การลงมติให้ออกหนังสื อประกันและเข้าเป็ นผูค้ ้ าประกันหรื อนายประกันในนามของบริ ษทั ก็ได้”
ข้อความที่แก้ไขใหม่เป็ นดังนี้
ข้อ 27 “คณะกรรมการมี อานาจและหน้าที่ จัด การบริ ษ ัท ให้เป็ นไปตามวัตถุ ป ระสงค์ ข้อ บังคับ และมติ ข องที่ ป ระชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้น ทั้งนี้
คณะกรรมการอาจแต่งตั้งหรื อมอบหมายให้กรรมการ หรื อบุคคลอื่นใด คนหนึ่ งหรื อหลายคนให้ดาเนินกิจการของบริ ษทั หรื อปฏิบตั ิการ
อย่างใดอย่างหนึ่ง หรื ออาจมอบอานาจเพื่อให้กรรมการหรื อบุคคลดังกล่าวมีอานาจดาเนิ นการใดๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร และ
ภายในเวลาที่ ค ณะกรรมการกาหนด ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรื อแก้ไขการแต่งตั้ง มอบหมาย หรื อมอบ
อานาจนั้นๆ ได้ตามที่เห็นสมควร”
ประธานเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นซักถาม : ไม่ มผี ้ ูถือหุ้นซักถาม
ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นมีมติอนุมตั ิ ด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย
รวม

2,762,316,300 เสี ยง
50,744,893 เสี ยง
400 เสี ยง
ไม่มี
2,813,061,593 เสี ยง

ร้อยละ 98.1961
ร้อยละ 1.8039
ร้อยละ 0.0000
--ร้อยละ 100.0000
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วำระที่ 9 พิจำรณำและอนุมตั กิ ำรแก้ ไขเพิม่ เติมหนังสื อบริคณห์ สนธิของบริษัท ข้ อ 3วัตถุประสงค์ของบริษัท ตำมมำตรำ 31
ประธานฯ ขอให้คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร เป็ นผูช้ ้ ีแจงในวาระนี้
คุณธี รพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ชี้ แจงว่า เพื่อให้วตั ถุประสงค์ของบริ ษทั มีความชัดเจนและครอบคลุมการดาเนิ น
กิจการที่ขยายหลากหลายออกไป ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการเพิ่มวัตถุประสงค์ จานวน 1 ข้อ ดังนี้
“ข้อ 53 ประกอบกิ จการผลิต จัดจาหน่ าย การค้า อาหาร เครื่ องดื่ ม ผลิตภัณฑ์อาหารเสริ ม ผลิ ตภัณฑ์กลุ่มบารุ งสุ ขภาพ ยา
ผลิตภัณฑ์เสริ มความงาม และสิ นค้าอุปโภคบริ โภคอื่น”
ซึ่งจะมีผลทาให้วตั ถุประสงค์ของบริ ษทั เปลี่ยนแปลงจากเดิม จานวน 52 ข้อ เป็ น 53 ข้อ
ประธานเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นซักถามดังนี;้
คุณสถำพร โคธีรำนุรักษ์ สอบถามว่า จากการเพิ่มวัตถุประสงค์ขอ้ นี้ บริ ษทั มีแผนที่จะทาอะไร
คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธำนเจ้ ำหน้ ำทีบ่ ริหำร ชี้แจงว่า บริ ษทั มีความพยายามที่จะหาธุรกิจใหม่ โดยการดูแลของศูนย์นวัตกรรมของบริ ษทั
เริ่ มจากธุรกิจ Ingredient ซึ่งได้แก่การผลิตต่อยอดผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบเดิม เช่น น้ ามันปลาจากหัวปลาทูน่า แคลเซียมจากกระดูกปลาทู
น่า โปรตีนทางเลือกต่างๆ ตลอดจนผลิตภัณฑ์ในกลุ่มสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ ซึ่งเป็ นสายธุรกิจใหม่ที่ยงั ไม่มีในวัตถุประสงค์
เดิมของบริ ษทั โดยในปี นี้ บริ ษทั ยังไม่มีการลงทุนเพิ่มใดๆ ในธุรกิจหลักเว้นแต่จะเป็ นการลงทุนทางด้านการเพิ่มประสิ ทธิภาพการผลิต
และการใช้เครื่ องจักรทดแทนในบางส่วน แต่จะใช้เงินลงทุนในธุรกิจใหม่ที่มีอตั รากาไรสูงกว่าธุรกิจเดิมที่มีอยู่ เพราะจากนี้ไปบริ ษทั จะ
เน้นการเติบโตทางด้านกาไรให้มากขึ้นกว่าการเติบโตทางยอดขาย
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ มีมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย

2,813,033,400 เสี ยง

ร้อยละ 99.9990

ไม่เห็นด้วย

27,792 เสี ยง

ร้อยละ 0.0010

งดออกเสี ยง

401 เสี ยง

ร้อยละ 0.0000

ไม่มี

---

2,813,061,593 เสี ยง

ร้อยละ 100.0000

บัตรเสี ย
รวม
วำระที่ 10 พิจำรณำเรื่ องอื่นๆ (ถ้ ำมี)
ประธานเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นซักถามดังนี;้

คุณสถำพร โคธีรำนุรักษ์ สอบถามว่า ในสถานการณ์โควิด-19 มีการป้ องกันและคาดการณ์อย่างไร รวมถึงบริ ษทั มีการบริ หารบุคลากร
อย่างไร
คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธำนเจ้ ำหน้ ำทีบ่ ริหำร ชี้แจงว่า ในปัจจุบนั พนักงานของบริ ษทั กลับเข้ามาทางานตามปกติ ไม่มีการทางานจากที่
บ้านแล้ว แต่ยงั คงมีมาตรการอย่างเข้มงวดในการปฏิบตั ิตวั ในสถานการณ์โควิด เช่น การตรวจเช็คอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าพื้นที่ทางาน
การสวมหน้ากากอนามัย จุดวางเจลและแอลกอฮอล์ เป็ นต้น ซึ่งมาตรการดังกล่าวไม่ได้มีผลกระทบต่อการทางานของบริ ษทั ขอให้ทุก
ท่านมัน่ ใจว่าบริ ษทั ยังคงห่วงใยความปลอดภัยของพนักงานเป็ นสาคัญ
คุณสถำพร โคธีรำนุรักษ์ สอบถามว่า วงเงินที่ใช้ออกหุน้ กูไ้ ด้ใช้ไปหมดแล้วหรื อยัง ถ้ามีเหลืออยู่ คือจานวนเท่าใด
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คุณยงยุทธ เสฏฐวิวรรธน์ ผูจ้ ดั การทัว่ ไป กลุ่มการเงินและภาษีองค์กร ชี้แจงว่า วงเงินดังกล่าวถูกใช้ไปครึ่ งหนึ่งของที่ขออนุมตั ิไว้ 6,000
ล้านบาท คือ 3,000 ล้านบาท ยังคงมีเหลืออยู่ 3,000 ล้านบาท
เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดสอบถามเพิ่มเติมอีก จึงขอปิ ดการประชุม
ปิ ดการประชุม 16.00 น

( นายไกรสร จันศิริ )
ประธานในที่ประชุม
***************************************************
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
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การเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ และข้าพเจ้าได้ปฏิ บัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น 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
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
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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
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 กลุม่ ธุรกิจอาหารแช่แข็งและธุรกิจที่
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 บัญชี ที่ผ่านมา 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

39 | 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

ทะเบียนเลขที่ 0107537000891

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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ข้ อมูลกรรมกำรอิสระสำหรับกรณีทผี่ ้ ถู ือหุ้นจะพิจำรณำเลือกเป็ นผู้รับมอบฉันทะ
*รายนามกรรมการอิสระทีบ่ ริษทั เสนอให้ ผ้ ถู อื หุ้นสามารถพิจารณาเลือกตามรายละเอียดข้ างต้ น
เป็ นผู้ไม่ มีส่วนได้ เสียพิเศษ ในวาระทีเ่ สนอในการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นครั้ งนี้แต่ อย่างใด*

ชื่ อ

: นำยศักดิ์ เกีย่ วกำรค้ำ

ตาแหน่ง

: กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริ หารความเสี่ ยง และกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
สัญชาติ
: ไทย
อายุ
: 86 ปี (เกิดวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2478)
การศึกษา
: ปริ ญญาตรี (บัญชีบณ
ั ฑิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริ ญญาตรี (พาณิ ชยศาสตร์บณ
ั ฑิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริ ญญาตรี (นิติศาสตร์บณ
ั ฑิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วันเดือนปี ที่เริ่ มเป็ นกรรมการ : 22 สิ งหาคม 2543
จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ TU : 20 ปี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการด้วยกัน
: ไม่มี
จานวนหุน้ ที่ถือ
: 50,000 หุน้ * คิดเป็ นร้อยละ 0.00 ของทุนชาระแล้ว
กรรมการ 50,000 หุน้ คูส่ มรส -ไม่มี- หุน้ บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี- หุน้
ที่อยู่
: 69/29 หมู่ 1 ซอยติวานนท์ 14 ถนนติวานนท์ ตาบลตลาดขวัญ อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ตาแหน่งในกิจการอื่นที่เป็ นบริ ษทั จดทะเบียน : 2559-ปั จจุบนั ที่ปรึ กษาคณะกรรมการ บริ ษทั ดุสิตธานี จากัด (มหาชน)
ตาแหน่งงานอื่นที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน
: 2528-ปั จจุบนั รองประธานกรรมการ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรี นคริ นทราบรม
ราชชนนี
ตาแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริ ษทั : ไม่มี
หลักสูตรการฝึ กอบรมหรื อสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็ นกรรมการบริ ษทั
- ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 0156 ตั้งแต่ปี 2505 สภาวิชาชีพบัญชี
- ใบอนุญาตทนายความตลอดชีพ ตั้งแต่ปี 2529 เลขที่ 2913401 สภาทนายความ
- The Role of the Chairman Program (RCP) สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) ครั้งที่ 4/2544
- Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) ครั้งที่ 13/2544
- Director Certification Program (DCP) Refreasher สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) ครั้งที่ 2/2549
- Handling Conflicts of Interest สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) ครั้งที่ 4/2551
- Role of the Compensation Committee (RCC) สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) ครั้งที่ 9/2552
- Executive Program มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ประเทศสิ งคโปร์
- Senior Executive Program / สถาบันบัณฑิตบริ หารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- How to Develop a Risk Management Plan (HRP) สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) ครั้งที่ 2/2555
- Audit World – Conference 25-26 มิถุนายน 2555 Resorts World Convention Centre, Singapore
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- Audit World – Post Conference 27 มิถุนายน 2555 Resorts World Convention Centre, Singapore
- การประเมินระบบการควบคุมภายใน แบบ COSO – ERM สภาวิชาชีพบัญชี
- กรอบแนวทางระบบการควบคุมภายใน COSO 2556 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- Audit Committee Financial Expert 22 พฤษภาคม 2557 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- Corporate Governance in the Perspective of Investors – CG Forum 4 มิถุนายน 2557 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- Management for CEO’s and Senior Executive สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
- Director Certification Program Update (DCPU) สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) ครั้งที่ 1/2557
- Advance Audit Committee Program (AACP) สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) ครั้งที่ 20/2558
- Thailand IFRS Conference 2016 สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
- Driving Company Success with IT Governance (ITG) IT for Non-IT Director สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
- National Director Conference 2016: Enhancing Growth Through Governance in Family Controlled Business สมาคมส่งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
- Audit Committee Forum “New Auditor’s Report: What’s in it for you? สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
- เตรี ยมความพร้อมในการจัดทางบกระแสเงินสด / กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์
- A discussion on corporation’s preparedness for the cybersecurity threats in the digital transformation Era สมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
- National Director Conference 2017: Steering Governance in a changing world สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
(IOD)
- The Audit Committee’s Role in Compliance and Ethical Culture Oversight สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
- Updated COSO Enterprise Risk Management: Integrating with Strategy and Performance / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- Dealing with Cyber Risk in the Boardroom / สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)

ชื่ อ

: ดร. ธรรมนูญ อำนันโทไทย

ตาแหน่ง

: กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
สัญชาติ
: ไทย
อายุ
: 64 ปี (เกิดวันที่ 4 พฤษภาคม 2500)
การศึกษา
: Ph.D., International Management / Walden University,
Florida USA
A.C.A. Certificate / American Accreditation Council for Accountancy
M.B.A. Management / The University of Sarasota
B.A. Accountancy& Management / Eckerd College-St. Petersburg
วันเดือนปี ที่เริ่ มเป็ นกรรมการ : 22 มีนาคม 2553
จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ TU : 11 ปี
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ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการด้วยกัน
: ไม่มี
จานวนหุน้ ที่ถือ
: -ไม่มี- หุน้ * คิดเป็ นร้อยละ – ของทุนชาระแล้ว
กรรมการ -ไม่มี- หุน้ คู่สมรส -ไม่มี- หุน้ บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี- หุน้
ที่อยู่
: 903/32 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุ งเทพมหานคร
ตาแหน่งในกิจการอื่นที่เป็ นบริ ษทั จดทะเบียน : 2550-ปั จจุบนั รองประธานและประธานกรรมการตรวจสอบ บริ ษทั ไอเอฟเอส
แคปปิ ตอล (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
2550-ปั จจุบนั รองประธานและประธานกรรมการตรวจสอบ บริ ษทั เบตเตอร์ เวิลด์
กรี น จากัด (มหาชน)
2559-ปั จจุบนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริ ษทั อาฟเตอร์ ยู จากัด
(มหาชน)
ตาแหน่งงานอืน่ ที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน :
2547-ปั จจุบนั กรรมการบริ หาร บริ ษทั หลักทรัพย์ เมอร์ชนั่ พาร์ทเนอร์ จากัด (มหาชน)
2557-ปั จจุบนั กรรมการบริ หาร บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน เมอร์ชนั่ พาร์ทเนอร์
จากัด
2556-ปั จจุบนั กรรมการบริ หาร บริ ษทั เมอร์ชนั่ พาร์ทเนอร์ จากัด
2558-ปั จจุบนั กรรมการ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรี นคริ นราบรมราชชนนี
ตาแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริ ษทั : ไม่มี
หลักสูตรการฝึ กอบรมหรื อสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็ นกรรมการบริ ษทั
- Audit Committee Program (ACP) สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) ครั้งที่ 10/2548
- Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) ครั้งที่ 48/2548
- Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) ครั้งที่ 70/2549
- The Role of Chairman Program (RCP) สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) ครั้งที่ 14/2549
- Understanding the Fundamental of Financial Statement (UFS)
- A.C.A จาก American Accreditation Council for Accountancy ประเทศสหรัฐอเมริ กา

ชื่ อ

: นำยนำถ ลิว่ เจริญ

ตาแหน่ง
สัญชาติ
อายุ
การศึกษา

:
:
:
:

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ไทย
62 ปี
Master of Science in business Administration / University of Southern
California, USA
Master of Business Administration / University of Southern California, USA
Bachelor Degree of Engineering (Computer) / Chulalongkorn University
วันเดือนปี ที่เริ่ มเป็ นกรรมการ : 3 เมษายน 2558
จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ TU : 5 ปี
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ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการด้วยกัน
: ไม่มี
จานวนหุน้ ที่ถือ
: -ไม่มี- หุน้ * คิดเป็ นร้อยละ - ของทุนชาระแล้ว
กรรมการ -ไม่มี- หุน้ คู่สมรส -ไม่มี- หุน้ บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี- หุน้
สถานที่ติดต่อ
: 489/1 ซอยจัดสรรเอื้อวัฒนสกุล แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุ งเทพมหานคร
ตาแหน่งในกิจการอื่นที่เป็ นบริ ษทั จดทะเบียน : ไม่มี
ตาแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน : 2535 - ปัจจุบนั กรรมการบริ หารและประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร CDG GROUP (รวม
บริ ษทั ในกลุ่ม 9 บริ ษทั )
2543 - ปัจจุบนั กรรมการบริ หารและประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร G-ABLE GROUP
(รวมบริ ษทั ในกลุ่ม 8 บริ ษทั )
ตาแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริ ษทั : ไม่มี
หลักสูตรการฝึ กอบรมหรื อสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็ นกรรมการบริ ษทั
- หลักสูตรผูบ้ ริ หารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน วตท. รุ่ นที่ 12/2553
- Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) ครั้งที่ 120/2558
- Audit Committee Forum “New Auditor’s Report : What’s in it for you?” (2559), สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
- Advanced Audit Committee Program (AACP) (2560), สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
หมำยเหตุ: *จานวนหุน้ TU ที่ถือเป็ นการถือหุน้ ณ 30 ธันวาคม 2563 และนับรวมหุน้ ของคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
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ข้ อปฏิบัติสำหรับกำรเข้ ำร่ วมประชุ มผู้ถือหุ้นผ่ ำนสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
1. ผูถ้ ือหุน้ มีความประสงค์เข้าร่ วมประชุม E-AGM
1.1 โปรดกรอกแบบฟอร์ มลงทะเบี ยนสาหรับการประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ (E-AGM) ที่แนบมากับข้อปฏิ บตั ิฯ นี้ โดยขอให้ ระบุ
อีเมล์ (e-mail address) และหมำยเลขโทรศัพท์ มือถือให้ ชัดเจน สำหรับใช้ ในกำรลงทะเบียนเข้ ำร่ วมประชุม และแนบสาเนาหลักฐาน
แสดงตัวตน เพื่อยืนยันสิ ทธิเข้าร่ วมประชุม E-AGM ดังนี้
- สาหรับผูถ้ ือหุ ้นที่เป็ นบุคคลธรรมดา – สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน / สาเนาหนังสื อเดินทาง / สาเนาอื่นซึ่ งออกโดยหน่วยงาน
ราชการที่ยงั ไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
- สาหรับผูถ้ ื อหุ ้นที่ เป็ นนิ ติบุคคล – โปรดแนบหนังสื อมอบอานาจที่ ลงนามแล้ว พร้อมเอกสารประกอบตามรายละเอียดที่ ระบุ
ด้านล่าง

1.2

1.3

1.4
1.5

ขอให้ส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนฯ และหลักฐานแสดงตัวตนดังกล่าวข้างต้นให้บริ ษทั ภำยในวันที่ 26 มีนำคม 2564 ผ่านช่องทางดังนี้
- ทาง e-mail: cg_ethics@thaiunion.com หรื อ
- ทางไปรษณี ย:์ ฝ่ ายสานักประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร บริ ษทั ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) เลขที่ 979/12 ชั้นเอ็ม อาคารเอสเอ็ม
ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุ งเทพมหานคร 10400
เมื่อบริ ษทั ได้รับเอกสาร ตามข้อ 1.1 และดาเนินการตรวจสอบเอกสารดังกล่าวเรี ยบร้อยแล้ว จะจัดส่ง ชื่อผูใ้ ช้ (Username) และรหัส
ผูใ้ ช้ (Passward) พร้อม WebLink ในการเข้าสู่ ระบบการประชุม E-AGM ไปยัง e-mail ที่ระบุในแบบฟอร์ มลงทะเบี ยนสาหรับการ
ประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ทั้งนี้ ขอความกรุ ณาให้ท่านผูถ้ ือหุน้ งดให้ชื่อผูใ้ ช้และรหัสผูใ้ ช้ ของท่านแก่ผอู ้ ื่น
กรณี ที่ชื่อผูใ้ ช้ (Username) และรหัสผูใ้ ช้ (Password) ของท่านสู ญหาย หรื อยังไม่ได้รับ ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2564 กรุ ณาติดต่อ
บริ ษทั โดยทันที
โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบประชุม E-AGM ที่แนบไปพร้อมกับ ชื่อผูใ้ ช้ (Username) และรหัสผูใ้ ช้ (Password) โดยละเอียด
ทั้งนี้ ระบบจะเปิ ดให้ลงทะเบี ยนเข้าร่ วมประชุมล่วงหน้า 60 นาที ก่อนเริ่ มการประชุม อย่างไรก็ตาม การถ่ายทอดสดจะเริ่ มเมื่อถึง
เวลาประชุมเท่านั้น
สาหรับวิธีการลงคะแนนระหว่างการประชุม E-AGM ท่านจะสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยลงคะแนน “เห็นด้วย” หรื อ “ไม่
เห็นด้วย” หรื อ “งดออกเสี ยง” กรณี ที่ท่านไม่ลงคะแนนสาหรับวาระใดๆ ระบบจะนับคะแนนเป็ น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ
กรณี ที่ท่านประสบปั ญหาทางด้านเทคนิ คในการใช้ระบบการประชุม E-AGM ก่อน หรื อระหว่างการประชุม กรุ ณาติ ดต่อ บริ ษทั
ควิดแลบ จากัด ซึ่ งเป็ นผูใ้ ห้บ ริ การระบบการประชุ ม E-AGM โดยบริ ษ ัท จะระบุ ช่องทางการติ ดต่ อไว้ในอี เมล์ที่ ได้ส่ งชื่ อ ผูใ้ ช้
(Username) และรหัสผูใ้ ช้ (Password) ให้ท่าน

2. กรณี ผถู ้ ือหุน้ มีความประสงค์จะมอบฉันทะเพื่อเข้าร่ วมประชุม E-AGM
สาหรับผูถ้ ือหุ ้นที่ไม่สามารถเข้าร่ วมประชุม E-AGM ด้วยตนเองได้ ผูถ้ ือหุ ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรื อกรรมการอิสระ
ของบริ ษทั ท่านใดท่านหนึ่งตามรายชื่อในหน้า 48-51 เข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงแทน ทั้งนี้ โปรดกรอกข้อความและลายมือชื่อใน
หนังสื อมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมหนังสื อเชิญประชุมนี้ และส่ งหนังสื อมอบฉันทะและสาเนาเอกสารประกอบการมอบฉันทะให้
บริ ษทั ภำยในวันที่ 26 มีนำคม 2564
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แบบฟอร์ มลงทะเบียนสำหรับกำรประชุ มผ่ำนสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
เขียนที่ .......................................................
วันที่ ............ เดือน ........................... พ.ศ. .................
ข้าพเจ้า .................................................................................................................... สั ญชาติ ....................................................
อยูบ่ า้ นเลขที่ ...................................... ถนน ........................................................ ตาบล/แขวง .....................................................................
อาเภอ/เขต ....................................................................จังหวัด ............................................................... รหัสไปรษณี ย.์ ..............................
อีเมล์ (e-mail) ……………………......................................................………………….. โทรศัพท์ ...........................................................
เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ บริ ษทั ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) โดยถือหุน้ จานวนทั้งสิ้นรวม ........................................................ หุน้
ข้าพเจ้าขอยืนยันเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2564 ในวันที่ 5 เมษายน 2564
เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ อ อิ เล็กทรอนิ กส์ (E-AGM) กรุ ณ าส่ ง weblink สาหรั บ เข้า ร่ วมประชุ มผ่านสื่ ออิ เล็กทรอนิ กส์ (E-AGM) ชื่ อผูใ้ ช้
(Username) และรหัสผูใ้ ช้ (Password) มายังอีเมล์ (e-mail) ของข้าพเจ้า

ลงชื่อ ................................................................. ผูถ้ ือหุน้
( ............................................................... )
ลงชื่อ ................................................................. พยาน
( ............................................................... )

*โปรดดำเนินกำรจัดส่ งแบบฟอร์ มลงทะเบียนสำหรับกำรประชุมผ่ ำนสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ฉบับนี้
ทีก่ รอกข้ อมูลเรียบร้ อยแล้ ว พร้ อมแนบเอกสำรหลักฐำนยืนยันตัวตนเพื่อใช้ ในกำรตรวจสอบสิ ทธิในกำร
เข้ ำร่ วมประชุม E-AGM ให้ แก่บริษทั ภำยในวันที่ 26 มีนำคม 2564 ผ่ ำนช่ องทำงดังนี้
- ทำง e-mail: cg_ethics@thaiunion.com หรื อ
- ทำงไปรษณีย์: ฝ่ ำยสำนักประธำนเจ้ ำหน้ ำทีบ่ ริหำร
บริษทั ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
เลขที่ 979/12 ชั้นเอ็ม อำคำรเอสเอ็มทำวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญำไท
เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร 10400
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เอกสำรหรื อหลักฐำนยืนยันตัวตนเพื่อใช้ ในกำรตรวจสอบสิ ทธิในกำรเข้ ำร่ วมประชุม E-AGM
เอกสารที่ผเู ้ ข้าร่ วมประชุมต้องแสดง มีดงั นี้
1. ผู้ถือหุ้นทีเ่ ป็ นบุคคลธรรมดำ
1.1 กรณี ผูถ้ ื อ หุ ้น เข้าประชุ ม ด้ว ยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ ท างราชการออกให้ ซึ่ งปรากฎรู ป ถ่ ายและยังไม่ ห มดอายุ เช่ น บัต ร
ประชาชน บัตรประจาตัวข้าราชการ หรื อหนังสื อเดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ) เป็ นต้น
1.2 กรณี ผถู ้ ือหุน้ มอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเข้าประชุม
- หนังสื อมอบฉันทะตามแบบที่บริ ษทั ได้จดั ส่งให้พร้อมหนังสื อเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องและครบถ้วน และลง
ลายมือชื่อของผูม้ อบฉันทะและผูร้ ับมอบฉันทะ
- สาเนาเอกสารที่ ทางราชการออกให้ของผูม้ อบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 และผูม้ อบฉันทะลงลายมือชื่อรับรองสาเนา
ถูกต้อง
- เอกสารที่ทางราชการออกให้ของผูร้ ับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 เพื่อลงทะเบียน
2. ผู้ถือหุ้นทีเ่ ป็ นนิตบิ ุคคล
2.1 กรณี ผมู ้ ีอานาจกระทาการแทนของนิติบุคคลเข้าประชุมด้วยตนเอง
(ก) ให้แสดงเอกสารที่ทางราชการออกให้ผมู ้ ีอานาจกระทาการแทน ซึ่งปรากฎรู ปถ่ายและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประชาชน
บัตรประจาตัวข้าราชการ หรื อหนังสื อเดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ) เป็ นต้น
(ข) สาเนาหนัง สื อ รับ รองการจดทะเบี ยนนิ ติบุ คคลผูถ้ ื อหุ ้น ซึ่ งออกโดยกรมพัฒ นาธุ รกิ จการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ หรื อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ออกให้ ไม่เกิน 30 วัน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ ีอานาจของนิติบุคคล
2.2 กรณี ผถู ้ ือหุน้ มอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเข้าประชุม
(ก) หนังสื อมอบฉันทะตามแบบที่บริ ษทั ได้จดั ส่ งให้พร้อมหนังสื อเชิญประชุม ซึ่ งได้กรอกข้อความถูกต้องและครบถ้วน และ
ลงลายมือชื่อของผูม้ อบฉันทะและผูร้ ับมอบฉันทะ
(ข) สาเนาหนังสื อ รั บ รองการจดทะเบี ยนนิ ติบุ ค คลผูถ้ ื อหุ ้น ซึ่ งออกโดยกรมพัฒ นาธุ รกิ จการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ หรื อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ออกให้ ไม่เกิน 30 วัน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ ีอานาจของนิ ติบุคคล
(ค) สาเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ของผูม้ ีอานาจของนิติบุคคล โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 และผูม้ ีอานาจของนิติบุคคลลง
ลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
(ง) ผูร้ ับมอบฉันทะต้องแสดงเอกสารที่ทางราชการออกให้โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 เพือ่ ลงทะเบียน
*กรณีผ้ถู ือหุ้นเป็ นนิตบิ ุคคลทีจ่ ดั ตั้งขึน้ ตำมกฎหมำยต่ ำงประเทศ*
(ก) สาเนาหนังสื อรับรองการเป็ นนิ ติบุคคลซึ่ งออกโดยส่ วนราชการที่มีอานาจของประเทศที่นิติบุคคลตั้งอยู่ หนังสื อรับรองการ
เป็ นนิติบุคคลต้องผ่านการรับรองจากโนตารี่ พบั บลิค หรื อหน่วยงานราชการที่มีอานาจ และมีอายุไม่เกิน 1 ปี
(ข) เอกสารใดที่มิได้มีตน้ ฉบับเป็ นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทาคาแปลเป็ นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกัน และให้ผมู ้ ีอานาจลงนาม
ผูกพันนิติบุคคล ลงนามรับรองคาแปล
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แบบหนังสื อมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทัว่ ไปซึ่งเป็ นแบบที่ง่ายไม่ซบั ซ้อน) แนบท้ายประกาศกรมทะเบียนพัฒนาธุ รกิจการค้า
เรื่ อง กาหนดแบบหนังสื อมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550
----------------------------------------------------เขียนที่ ……………………………………………..
วันที่ ………. เดือน …………………………. พ.ศ. …………………

(1) ข้าพเจ้า ………................……………………………..............…………… สัญชาติ …………..........………… อยูบ่ า้ นเลขที่ ……………
ถนน ……………….....................………. ตาบล/แขวง ……………..........................………….. อาเภอ/เขต …………........………..……….
จังหวัด …………….….…..............…….. รหัสไปรษณี ย ์ …….........................………..………..
(2) เป็ นผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ไทยยูเนี่ ยน กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจานวนทั้งสิ้นรวม ………........……….……หุ้น และออกเสี ยงลงคะแนนได้
เท่ากับ .......................................... เสี ยง ดังนี้
หุ้นสามัญ ............................................ หุ้น ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ ........................................ เสี ยง
หุ้นบุริมสิ ทธิ ........................................ หุ้น ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ ........................................ เสี ยง
(3) ขอมอบฉันทะให้
3.1 ……………………………….…………………....................……..…………… อายุ …………….... ปี อยูบ่ า้ น เลขที่ ………………
ถนน………....................…………........….……. ตาบล/แขวง …………..................…..………....…….. อาเภอ/เขต …………..........…..........……………….
จังหวัด ………………....…………................….. รหัสไปรษณี ย ์ ……….…..…............……….. อีเมล์ .................................................................................หรื อ
3.2 ……………………………….…………………....................……..…………… อายุ …………….... ปี อยูบ่ า้ น เลขที่ ………………
ถนน………....................…………........….……. ตาบล/แขวง …………..................…..………....…….. อาเภอ/เขต …………..........…..........……………….
จังหวัด ………………....…………................….. รหัสไปรษณี ย ์ ……….…..…............……….. อีเมล์ .................................................................................หรื อ
3.3 ……………………………….…………………....................……..…………… อายุ …………….... ปี อยูบ่ า้ น เลขที่ ………………
ถนน………....................…………........….……. ตาบล/แขวง …………..................…..………....…….. อาเภอ/เขต …………..........…..........……………….
จังหวัด ………………....…………................….. รหัสไปรษณี ย ์ ……….…..…............……….. อีเมล์ .................................................................................
คนหนึ่ งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผูถ้ ื อหุ้นประจาปี 2564 วันที่
5 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ บริ ษทั ไทยยูเนี่ ยน กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) ชั้น 35 อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิ น กรุ งเทพมหานคร หรื อที่จะพึงเลื่อน
ไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
กิจการใดที่ผรู้ ับมอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
ลงชื่อ …………………………….………………………
(………………………………………………..….)

ผูม้ อบฉันทะ

ลงชื่ อ …………………………….………………………
(………………………………………………..….)

ผูร้ ับมอบฉันทะ

ลงชื่อ …………………………….………………………
(………………………………………………..….)

ผูร้ ับมอบฉันทะ

ลงชื่อ …………………………….………………………
(………………………………………………..….)

ผูร้ ับมอบฉันทะ

หมายเหตุ ผูถ้ ือหุ น้ ที่จะมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผูร้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ น้ ให้ผูร้ ับมอบ
ฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสี ยงได้
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หนังสื อมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรำยกำรต่ ำงๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตำยตัว)
แนบท้ายประกาศกรมพัฒนาธุ รกิจการค้า
เรื่ อง กาหนดแบบหนังสื อมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550
----------------------------------------------------เขียนที่ ……………………………………………..
วันที่ ………. เดือน …………………………. พ.ศ. …………………

(1) ข้ า พ เจ้ า ……………………....................…………………… สั ญ ช า ติ ……........…..……… อ ยู่ บ้ า น เล ข ที่ ……..…………
ถนน……………….……………. ตาบล/แขวง ………........…….…………….. อาเภอ/เขต ……….....………….……………. จังหวัด ………………………..
รหัสไปรษณี ย ์ ……..……………
(2) เป็ นผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ไทยยูเนี่ ยน กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจานวนทั้งสิ้ นรวม ……………...…...………หุ้น และออกเสี ยงลงคะแนนได้
เท่ากับ………………………………เสี ยง ดังนี้
หุ้นสามัญ …………………………………………หุ้น ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ…………………………………….. หุ้น
หุ้นบุริมสิ ทธิ …………….…………..……………หุ้น ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ……….……………………………. หุ้น
(3) ขอมอบฉันทะ
3.1 ……………………………….…………………....................……..…………… อายุ …………….... ปี อยูบ่ า้ น เลขที่ ………………
ถนน………....................…………........….……. ตาบล/แขวง …………..................…..………....…….. อาเภอ/เขต …………..........…..........……………….
จังหวัด ………………....…………................….. รหัสไปรษณี ย ์ ……….…..…............……….. อีเมล์ .................................................................................หรื อ
3.2 ……………………………….…………………....................……..…………… อายุ …………….... ปี อยูบ่ า้ น เลขที่ ………………
ถนน………....................…………........….……. ตาบล/แขวง …………..................…..………....…….. อาเภอ/เขต …………..........…..........……………….
จังหวัด ………………....…………................….. รหัสไปรษณี ย ์ ……….…..…............……….. อีเมล์ .................................................................................หรื อ
3.3 ……………………………….…………………....................……..…………… อายุ …………….... ปี อยูบ่ า้ น เลขที่ ………………
ถนน………....................…………........….……. ตาบล/แขวง …………..................…..………....…….. อาเภอ/เขต …………..........…..........……………….
จังหวัด ………………....…………................….. รหัสไปรษณี ย ์ ……….…..…............……….. อีเมล์ .................................................................................
คนหนึ่ งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพือ่ เข้าร่ วมประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผูถ้ ื อหุ้น ประจาปี 2564
5 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ บริ ษทั ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) ชั้น 35 อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิ น กรุ งเทพมหานคร หรื อที่จะพึงเลื่อน
ไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจาปี 2563
ก. ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
ข. ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
( ) รับรอง
( ) ไม่รับรอง
( ) งดออกเสี ยง
วาระที่ 2 พิจารณาและรับทราบรายงานประจาปี 2563 และผลการดาเนินงานของบริ ษทั ในรอบปี ที่ผา่ นมา
*วาระนีไ้ ม่ ต้องลงมติ เนื่องจากรายงานดังกล่ าวได้ จัดทาเรี ยบร้ อยแล้ วและนาเสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นรั บทราบเท่ านั้น*
วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมตั ิงบการเงินสาหรับปี บัญชี สิ้นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และรายงานของผูส้ อบบัญชี
ก. ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
ข. ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
( ) เห็นด้วย
( ) ไม่เห็นด้วย
( ) งดออกเสี ยง
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วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมตั ิการจัดสรรกาไรสุ ทธิ สาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2563
ก. ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
ข. ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
( ) เห็นด้วย
( ) ไม่เห็นด้วย
( ) งดออกเสี ยง
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ก. ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
ข. ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- กำรแต่ งตั้งกรรมกำรทั้งชุ ด
( ) เห็นด้วย
( ) ไม่เห็นด้วย
( ) งดออกเสี ยง
- กำรเลือกตั้งกรรมกำรเป็ นรำยบุคคล
5.1 ชื่อกรรมการบริ หาร .....นำยไกรสร จันศิริ............................................
( ) เห็นด้วย
( ) ไม่เห็นด้วย
( ) งดออกเสี ยง
5.2 ชื่อกรรมการบริ หาร…..นำยฤทธิรงค์ บุญมีโชติ....................................
( ) เห็นด้วย
( ) ไม่เห็นด้วย
( ) งดออกเสี ยง
5.3 ชื่อกรรมการอิสระ........นำยกีรติ อัสสกุล..............................................
( ) เห็นด้วย
( ) ไม่เห็นด้วย
( ) งดออกเสี ยง
5.4 ชื่อกรรมการอิสระ........นำยรำวินเดอร์ สิงห์ เกรวำล ซำบจิตต์ เอส.....
( ) เห็นด้วย
( ) ไม่เห็นด้วย
( ) งดออกเสี ยง
วาระที่ 6 พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2564 และโบนัสกรรมการสาหรับผลการดาเนินงานปี 2563
ก. ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
ข. ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
( ) เห็นด้วย
( ) ไม่เห็นด้วย
( ) งดออกเสี ยง
วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2564
ก. ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
ข. ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
( ) เห็นด้วย
( ) ไม่เห็นด้วย
( ) งดออกเสี ยง
วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมตั ิให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) ตามมาตรา 31
ก. ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
ข. ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
( ) เห็นด้วย
( ) ไม่เห็นด้วย
( ) งดออกเสี ยง
วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมตั ิการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริ ษทั ไทยยูเนี่ ยน ฟี ดมิลล์ จากัด (มหาชน) ให้แก่กรรมการ
ผูบ้ ริ หาร และ/หรื อพนักงานของบริ ษทั ไทยยูเนี่ ยน ฟี ดมิลล์ จากัด (มหาชน)
ก. ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
ข. ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
( ) เห็นด้วย
( ) ไม่เห็นด้วย
( ) งดออกเสี ยง
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วาระที่ 10 พิจารณาเรื่ องอื่นๆ (ถ้ามี)
*วาระนี้จะไม่มีการลงมติ เนื่ องจากไม่มีการเสนอและชี้ แจงรายละเอียดให้ผถู้ ือหุ้นพิจารณาล่วงหน้า*
(5) การลงคะแนนเสี ยงของผูร้ ับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสี ยงนั้น ไม่ถูกต้องและ
ไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสี ยงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหุ้น
(6) ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระใดไว้หรื อระบุไว้ไม่ชดั เจนหรื อในกรณี ที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรื อ
ลงมติในเรื่ องใด นอกเหนือจากเรื่ องที่ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณี ที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรื อเพิม่ เติมข้อเท็จจริ งประการใด ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณา
และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
กิจการใดที่ผรู้ ับมอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุ ม เว้นแต่กรณี ที่ผรู้ ับมอบฉันทะไม่ออกเสี ยงตามที่ขา้ พเจ้าระบุในหนังสื อมอบฉันทะให้ถือ
เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ

ลงชื่อ …………………………….………………………
(…………………………………………………...)

ผูม้ อบฉันทะ

ลงชื่ อ …………………………….………………………
(………………………………………………..….)

ผูร้ ับมอบฉันทะ

ลงชื่อ …………………………….………………………
(………………………………………………..….)

ผูร้ ับมอบฉันทะ

ลงชื่อ …………………………….………………………
(………………………………………………..….)

ผูร้ ับมอบฉันทะ

หมายเหตุ
1. ผูถ้ ือหุ น้ ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผูร้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ น้ ให้ผรู ้ ับมอบ
ฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสี ยงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรื อเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
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หนังสื อมอบฉันทะ แบบ ค.
(แบบที่ใช้ เฉพำะกรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่ ำงประเทศและแต่ งตั้งให้ คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝำกและดูแลหุ้น)
ท้ ำยประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ ำ เรื่ อง กำหนดแบบหนังสื อมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
เขียนที่ ……………………………………………..
วันที่ ………. เดือน …………………………. พ.ศ. …………………
(1) ข้ า พ เจ้ า ……………………...............………………..........…………………..……… ส านั ก ง าน ตั้ ง อ ยู่ เ ล ข ที่ ….....…..…………
ถ น น …………….........….……………. ต า บ ล /แ ข ว ง ………..…........…….…………….. อ า เภ อ /เข ต …………….....………….…………….
จังหวัด ………………….................……. รหัส ไปรษณี ย ์ …….....................…………… ในฐานะผูป้ ระกอบธุ รกิ จ เป็ นผูร้ ับ ฝากและดู แลหุ้ น (Custodian)
ให้ ก ับ ...................................................................................... ซึ่ งเป็ นผูถ้ ื อหุ้ น ของบริ ษ ัท ไทยยูเนี่ ยน กรุ๊ ป จ ากัด (มหาชน) โดยถื อหุ้ น จ านวนทั้ง สิ้ น
รวม ......................................... หุ้น และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ .................................... เสี ยง ดังนี้
หุ้นสามัญ …………………………………………หุ้น ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ…………………………………….. หุ้น
หุ้นบุริมสิ ทธิ ………………………..……………หุ้น ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ……….…………………………….. หุ้น
(2) ขอมอบฉันทะ
2 .1 ……………………………….………………………..……………… อ า ยุ …………….... ปี อ ยู่ บ้ า น เล ข ที่ ……... .. …………
ถ น น ……….......…………..........….……. ต าบ ล /แ ข ว ง ……........…….…..…………….. อ าเภ อ /เข ต …………................……………….
จังหวัด …………………......………........ รหัสไปรษณี ย ์ ……….…..…............……….. อีเมล์ ................................................................................. หรื อ
2 .2 ……………………………….………………………..……………… อ า ยุ …………….... ปี อ ยู่ บ้ า น เล ข ที่ ……... .. …………
ถ น น ………. . .. .. .…………. .. .. ….……. ต า บ ล /แ ข ว ง …….. .. . …….…. .…………….. อ า เภ อ /เข ต …….. .. .. .. .. . ……………………….
จังหวัด ……………………….....…...…. รหัสไปรษณี ย ์ ……….…..……...............……. อีเมล์ .................................................................................หรื อ
2 .3 …………………………….…………………………..……………… อ า ยุ …………….... ปี อ ยู่ บ้ า น เล ข ที่ …......……………
ถ น น ………. . . . . . . ……………. . . .. ……. ต า บ ล /แ ข ว ง …. . . ……….…. . . …………….. อ า เ ภ อ /เ ข ต ………. . . . . . . . . . …………………….
จังหวัด ………………………............….. รหัสไปรษณี ย ์ ………..............…..………….. อีเมล์ .................................................................................
คนหนึ่ งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจาปี 2564
5 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ บริ ษทั ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) ชั้น 35 อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิ น กรุ งเทพมหานคร หรื อที่จะพึงเลื่ อน
ไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
O มอบฉันทะตามจานวนหุ ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนได้
O มอบฉันทะบางส่ วน คือ
- หุ้นสามัญ ......................................... หุ้น และมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนได้ ..................................... เสี ยง
- หุ้นบุริมสิ ทธิ ..................................... หุ้น และมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนได้ .................................... เสี ยง
รวมสิ ทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนได้ท้ งั หมด .......................................... เสี ยง
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจาปี 2563
ก. ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
ข. ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
( ) รับรอง ………………… เสี ยง ( ) ไม่รับรอง ………………… เสี ยง ( ) งดออกเสี ยง ………………… เสี ยง
วาระที่ 2 พิจารณาและรับทราบรายงานประจาปี 2563 และผลการดาเนินงานของบริ ษทั ในรอบปี ที่ผา่ นมา
*วาระนี้ไม่ตอ้ งลงมติ เนื่องจากรายงานดังกล่าวได้จดั ทาเรี ยบร้อยแล้วและนาเสนอให้ผถู้ ือหุ้นรับทราบเท่านั้น*
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วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมตั ิงบการเงินสาหรับปี บัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และรายงานของผูส้ อบบัญชี
ก. ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
ข. ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
( ) เห็นด้วย ………………… เสี ยง ( ) ไม่เห็นด้วย ………………… เสี ยง ( ) งดออกเสี ยง ………………… เสี ยง
วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมตั ิการจัดสรรกาไรสุทธิ สาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2563
ก. ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
ข. ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
( ) เห็นด้วย ………………… เสี ยง ( ) ไม่เห็นด้วย ………………… เสี ยง ( ) งดออกเสี ยง ………………… เสี ยง
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ก. ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
ข. ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- กำรแต่ งตั้งกรรมกำรทั้งชุด
( ) เห็นด้วย ………………… เสี ยง ( ) ไม่เห็นด้วย ………………… เสี ยง ( ) งดออกเสี ยง ………………… เสี ยง
- กำรเลือกตั้งกรรมกำรเป็ นรำยบุคคล
5.1 ชื่อกรรมการบริ หาร .....นำยไกรสร จันศิริ.............................................
( ) เห็นด้วย ………………… เสี ยง ( ) ไม่เห็นด้วย ………………… เสี ยง ( ) งดออกเสี ยง ………………… เสี ยง
5.2 ชื่อกรรมการบริ หาร…..นำยฤทธิรงค์ บุญมีโชติ.....................................
( ) เห็นด้วย ………………… เสี ยง ( ) ไม่เห็นด้วย ………………… เสี ยง ( ) งดออกเสี ยง ………………… เสี ยง
5.3 ชื่อกรรมการอิสระ........นำยกีรติ อัสสกุล...............................................
( ) เห็นด้วย ………………… เสี ยง ( ) ไม่เห็นด้วย ………………… เสี ยง ( ) งดออกเสี ยง ………………… เสี ยง
5.4 ชื่อกรรมการอิสระ........นำยรำวินเดอร์ สิงห์ เกรวำล ซำบจิตต์ เอส.....
( ) เห็นด้วย ………………… เสี ยง ( ) ไม่เห็นด้วย ………………… เสี ยง ( ) งดออกเสี ยง ………………… เสี ยง
วาระที่ 6 พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2564 และโบนัสกรรมการสาหรับผลการดาเนิ นงานปี 2563
ก. ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
ข. ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
( ) เห็นด้วย ………………… เสี ยง ( ) ไม่เห็นด้วย ………………… เสี ยง ( ) งดออกเสี ยง ………………… เสี ยง
วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2564
ก. ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
ข. ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
( ) เห็นด้วย ………………… เสี ยง ( ) ไม่เห็นด้วย ………………… เสี ยง ( ) งดออกเสี ยง ………………… เสี ยง
วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมตั ิให้แก้ไขเพิม่ เติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) ตามมาตรา 31
ก. ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
ข. ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
( ) เห็นด้วย ………………… เสี ยง ( ) ไม่เห็นด้วย ………………… เสี ยง ( ) งดออกเสี ยง ………………… เสี ยง
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วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมตั ิการออกและเสนอขายหุ ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริ ษทั ไทยยูเนี่ ยน ฟี ดมิลล์ จากัด (มหาชน) ให้แก่กรรมการ
ผูบ้ ริ หาร และ/หรื อพนักงานของบริ ษทั ไทยยูเนี่ ยน ฟี ดมิลล์ จากัด (มหาชน)
ก. ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
ข. ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
( ) เห็นด้วย ………………… เสี ยง ( ) ไม่เห็นด้วย ………………… เสี ยง ( ) งดออกเสี ยง ………………… เสี ยง
วาระที่ 10 พิจารณาเรื่ องอื่นๆ (ถ้ามี)
*วาระนีจ้ ะไม่ มีการลงมติ เนื่ องจากไม่มีการเสนอและชี แ้ จงรายละเอียดให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาล่ วงหน้ า*
(5) การลงคะแนนเสี ยงของผูร้ ับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสี ยงนั้น ไม่ถูกต้อง
และไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสี ยงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหุ้น
(6) ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ไม่ชัดเจนหรื อในกรณี ที่ที่ประชุ มมีการพิจารณา
หรื อลงมติในเรื่ องใด นอกเหนื อจากเรื่ องที่ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณี ที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมข้อเท็จจริ งประการใด ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ
พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
กิจการใดที่ผรู้ ับมอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุม เว้นแต่กรณี ที่ผรู้ ับมอบฉันทะไม่ออกเสี ยงตามที่ขา้ พเจ้าระบุในหนังสื อมอบฉันทะให้ถือเสมือน
ว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ

ลงชื่อ………………….………………………ผูม้ อบฉันทะ
(………..………………………………...)

กรณีทเี่ ป็ นคัสโตเดียน ซึ่งได้ รับมอบฉันทะจำกผู้ถือ
หุ้นหลำยรำย ขอควำมกรุณำให้ ส่งหนังสื อมอบฉันทะ
ทำงโทรสำร 0-2298-0553 หรื อส่ งมำที่ e-mail
address: ruriya.benjanukorn@thaiunion.com
เพื่อให้ บริษทั ตรวจสอบควำมถูกต้ องล่วงหน้ ำก่อน
กำรประชุมอย่ ำงน้ อย 2 วันทำกำร
จักขอบพระคุณเป็ นอย่ ำงยิง่

ลงชื่ อ ………………….………………………. ผูร้ ับมอบฉันทะ
(………………………………………..….)

ลงชื่อ……………………………………………ผูร้ ับมอบฉันทะ
(…………………………………………..…)
ลงชื่อ…………………………….……………..ผูร้ ับมอบฉันทะ
(…………………………………………….)

หมายเหตุ
1. หนังสื อมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณี ที่ผถู ้ ือหุ น้ ที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ ับฝาก
และดูแลหุ น้ ให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ตอ้ งแนบพร้อมกับหนังสื อมอบฉันทะ คือ
(1) หนังสื อมอบอานาจจากผูถ้ ือหุ น้ ให้คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผูด้ าเนินการลงนามในหนังสื อมอบฉันทะแทน
(2) หนังสื อยืนยันว่าผูล้ งนามในหนังสื อมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุ รกิจคัสโตเดียน (Custodian)
3. ผูถ้ ือหุ น้ ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ น้ ให้ผูร้ ับมอบฉันทะหลาย
คนเพื่อแยกการลงคะแนนเสี ยงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรื อเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
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แบบฟอร์ มแสดงควำมประสงค์ ขอรับรำยงำนประจำปี 2563 ในแบบรู ปเล่ ม
เรี ยน ท่านผูถ้ ือหุน้
ตามที่ บริ ษทั ได้จดั ทารายงานประจาปี 2563 ที่ มีขอ้ มูลตามข้อกาหนดของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และเพื่อความรวดเร็ วจึงได้นาส่ งผูถ้ ือหุ ้นในรู ปแบบ QR Code ดังนั้น หากท่านมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจาปี 2563 ในแบบ
รู ปเล่ม กรุ ณาแจ้งรายละเอียดมายังบริ ษทั ตามแบบฟอร์มด้านล่างนี้

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/บริ ษทั ) ...............................................................................................................................................................
ที่อยูใ่ นการจัดส่ง ...........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
โทรศัพท์/มือถือ ........................................................................
กรุณำระบุภำษำใดภำษำหนึ่งเท่ ำนั้น หำกไม่ ระบุบริษัทจะจัดส่ งฉบับภำษำไทย

[ ] ฉบับภาษาไทย

[ ] ฉบับภาษาอังกฤษ
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