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ทะเบียนเลขท่ี 0107537000891 

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

วนัท่ี 3 มีนาคม พ.ศ. 2564 

เร่ือง    ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 

เรียน   ท่านผูถื้อหุน้บริษทั ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1. ขอ้บงัคบับริษทั (เฉพาะส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้) และการออกเสียงและนบัคะแนน (หนา้ 9-11) 
2. ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 (หนา้ 12-28) 
3. ส าเนางบการเงินส าหรับปีบญัชีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 (ฉบบัยอ่) 
4. รายละเอียดและประวติับุคคลท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาเลือกตั้งใหด้ ารงต าแหน่ง

กรรมการ (หนา้ 32-37) 
5. เอกสารแนบหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 ในวาระท่ี 9  

พิจารณาและอนุมติัการออกและเสนอขายหุน้สามญัท่ีออกใหม่ของบริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จ ากดั (มหาชน) 
ใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือพนกังานของบริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จ ากดั (มหาชน) (หนา้ 40-42) 

6. ขอ้มูลกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบเพือ่พิจารณาเป็นผูรั้บมอบฉนัทะ (หนา้ 43-46) 
7. ขอ้ปฏิบติัส าหรับการเขา้ประชุมผูถื้อหุน้ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ แบบฟอร์มลงทะเบียน เอกสารหลกัฐานยนืยนัตวัตน

เพื่อใชใ้นการตรวจสอบสิทธิในการเขา้ร่วมประชุม E-AGM (หนา้ 47-49) 
8. หนงัสือมอบฉนัทะ จ านวน 3 แบบ (เลือกใชแ้บบใดแบบหน่ึง) (หนา้ 50-57)  

ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 1/2564 ไดมี้มติเป็นเอกฉนัทใ์หเ้รียกประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 ในวนัจันทร์ที ่
5 เมษำยน 2564 เวลำ 14.00 น. โดยผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ถ่ายทอดสดจากบริษทัไทยยเูน่ียน กรุ๊ป จ ากดั 
(มหาชน) ชั้น 35 อาคารเอสเอม็ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร เพือ่พิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระดงัต่อไปน้ี 

วำระที ่1.  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 
ขอ้มูลประกอบการพิจารณา การประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2563 เม่ือวนัท่ี 16 กนัยายน 2563 ซ่ึงบริษทัไดส่้งส าเนา
รายงานการประชุมดงักล่าวให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชยต์ามท่ีกฎหมายก าหนด รวมทั้งได้
เผยแพร่ในเวบ็ไซตข์องบริษทัเพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ไดรั้บทราบและตรวจสอบความถูกตอ้งไดภ้ายในเวลาท่ีเหมาะสม ซ่ึงไม่ปรากฎ
วา่มีผูใ้ดคดัคา้นหรือขอแกไ้ขแต่อยา่งใด โดยมีส าเนารายงานการประชุมตามท่ีแนบมาพร้อมกนัน้ี 
ควำมเห็นคณะกรรมกำร:  พจิำรณำแล้วเห็นว่ำ รำยงำนดงักล่ำวถูกต้องตำมมตทิีป่ระชุมสำมญัผู้ถือหุ้น ดงันั้น จงึเห็นสมควร
ว่ำที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2563 ซ่ึงได้จัดท ำขึน้อย่ำงถูกต้องครบถ้วนตำม
ควำมเป็นจริง 

วำระที ่2.  พิจารณาและรับทราบรายงานประจ าปี 2563 และผลการด าเนินงานของบริษทั ในรอบปีท่ีผา่นมา 
ขอ้มูลประกอบการพิจารณา รายงานผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปี 2563 และขอ้มูลส าคญัอ่ืนๆ ปรากฎอยูใ่นรายงาน
ประจ าปี 2563 ซ่ึงได้จัดส่งให้ผูถื้อหุ้นมาพร้อมกันน้ี และรายงานพฒันาการในการด าเนินการตามนโยบายเก่ียวกับการ
ต่อตา้นการทุจริตคอรัปชัน่จากปีท่ีผา่นมา 
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ทะเบียนเลขท่ี 0107537000891 

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

ควำมเห็นคณะกรรมกำร:  เห็นสมควรว่ำ ควรน ำเสนอรำยงำนประจ ำปี 2563 ผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทในรอบปีทีผ่่ำนมำ 
และพฒันำกำรในกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยเกีย่วกบักำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอรัปช่ันให้ผู้ถือหุ้นรับทรำบ 
การลงมติ วาระน้ีไม่ตอ้งลงมติ เน่ืองจากรายงานดงักล่าวไดจ้ดัท าเรียบร้อยแลว้ และน าเสนอใหผู้ถื้อหุน้รับทราบเท่านั้น 

วำระที ่3.  พิจารณาและอนุมติังบการเงินส าหรับปีบญัชีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และรายงานของผูส้อบบญัชี 
ขอ้มูลประกอบการพิจารณา งบการเงินส าหรับปีบัญชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และรายงานของผูส้อบบัญชี ตามท่ี
ปรากฎในส าเนางบการเงินส าหรับปีบญัชีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 (ฉบบัยอ่ หนา้ 28-31) และเต็มรูปแบบในรายงาน
ประจ าปี 2563 ซ่ึงผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตและไดผ้า่นการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ จึง
ไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้มาพร้อมกนัน้ี  
ควำมเห็นคณะกรรมกำร: เห็นสมควรให้ทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นอนุมตังิบกำรเงนิส ำหรับปีบัญชีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2563 และ
รำยงำนของผู้สอบบัญชีทีผ่่ำนกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบญัชีรับอนุญำต ตำมทีม่ำตรำ 112 แห่งพระรำชบัญญัตบิริษทัมหำชน
จ ำกัด พ.ศ. 2535 ก ำหนด ซ่ึงงบกำรเงินดังกล่ำวมีควำมถูกต้องตำมที่ควรในสำระส ำคัญตำมมำตรฐำนบัญชีที่รับรองทั่วไป 
และผ่ำนกำรพจิำรณำควำมน่ำเช่ือถือจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยได้น ำเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบริษัทแล้ว  
การลงมติ วาระน้ีตอ้งผา่นมติท่ีประชุมดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะซ่ึงเขา้ร่วมประชุมและออก
เสียงลงคะแนน 

วำระที ่4.  พิจารณาและอนุมติัการจดัสรรก าไรสุทธิส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 
ขอ้มูลประกอบการพิจารณา งบการเงินส าหรับปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ท่ีไดรั้บการตรวจสอบแลว้ของบริษทั 
ปรากฏว่า บริษทัและบริษทัย่อยมีก าไรสุทธิประจ าปีเท่ากบั 6,246.09 ลา้นบาท แต่คิดเป็นก าไรสุทธิหลงัดอกเบ้ียหุ้นกูท่ี้มี
ลกัษณะคลา้ยทุน 5,945.27 ลา้นบาท จึงขอจดัสรรเป็นเงินปันผลเป็นจ านวนเงิน 3,351,695,541.12 บาท หรือในอตัรา 0.72 
บาทต่อหุ้น คิดเป็นร้อยละ 56.38 ของก าไรสุทธิหลังดอกเบ้ียหุ้นกู้ท่ี มีลักษณะคล้ายทุน แต่เน่ืองจากมติท่ีประชุม
คณะกรรมการคร้ังท่ี  5/2563 เม่ือวันท่ี  11 สิงหาคม 2563 ได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นจ านวนเงิน 
1,489,642,462.72 บาท หรือในอตัรา 0.32 บาทต่อหุน้ มีก าหนดจ่ายไปเม่ือวนัท่ี 8 กนัยายน 2563 ดงันั้น การจ่ายเงินปันผลใน
คร้ังน้ี จะคงเหลือเท่ากบั 1,862,053,078.40 บาท หรือในอตัรา 0.40 บาทต่อหุน้ ส าหรับทุนจดทะเบียนและช าระแลว้หลงัหัก
หุน้ซ้ือคืน จ านวน 4,655,132,696 หุน้ โดยมีขอ้มูลเปรียบเทียบกบัอตัราการจ่ายเงินปันผลในปีท่ีผา่นมา ดงัน้ี 

รำยละเอยีดกำรจ่ำยเงนิปันผล ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

1. ก าไรสุทธิ (ลา้นบาท) 5,945.27* 3,815.88 3,256.21 5,989.18 

2. จ านวนหุน้ 4,655,132,696** 4,771,815,496 4,771,815,496 4,771,815,496 

3. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุน้ (บาท:หุน้) 0.72 0.47 0.40 0.66 
    3.1 เงินปันผลระหวา่งกาล คร้ังท่ี 1 0.32 0.25 0.18 0.32 
    3.2 เงินปันผลระหวา่งกาล คร้ังท่ี 2 - 0.22 - - 
    3.3 เงินปันผลระหวา่งกาลจากก าไรสะสม - - 0.07 - 
    3.4 เงินปันผลประจ าปี 0.40 - 0.15 0.34 

4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน (ลา้นบาท) 3,351.70 2,242.75 1,908.73 3,149.40 

5. สดัส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) 56.38 58.77 58.62 52.58 
*เป็นก าไรสุทธิหลงัหกัดอกเบ้ียหุน้กูท่ี้มีลกัษณะคลา้ยทุน 
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**จ านวนหุ้นท่ีช าระแลว้ 4,771,815,496 หุ้น หักหุ้นซ้ือคืนตามโครงการ Treasury Stock จ านวน 116,682,800 หุ้น คงเหลือ 
4,655,132,696 หุน้ 

บริษทั ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้น ในอตัราไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิ
ในแต่ละปี และตั้งแต่ปี 2545 เป็นตน้มา บริษทัมีนโยบายแบ่งจ่ายเงินปันผล 2 คร้ังต่อปี ดงันั้น อตัราการจ่ายเงินปันผลจากผล
การด าเนินงานหลงัหักดอกเบ้ียหุ้นกูท่ี้มีลกัษณะคลา้ยทุนในปี 2563 เท่ากบัร้อยละ 56.38 จึงถือว่าเป็นไปตามนโยบายการ
จ่ายเงินปันผลตามปกติของบริษทั 

ท้ังนีสิ้ทธิในการได้รับเงินปันผลดงักล่าวยงัมคีวามไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 
ควำมเห็นคณะกรรมกำร: เห็นสมควรว่ำที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติกำรจัดสรรก ำไรสุทธิ เป็นเงินปันผลประจ ำปี 2563 เป็น
จ ำนวนเงิน 3,351,695,541.12 บำท ซ่ึงเม่ือหักกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล เม่ือวันที่  8 กันยำยน 2563 จ ำนวนเงิน 
1,489,642,462.72 บำท ในอัตรำ 0.32 บำทต่อหุ้น ณ จ ำนวนหุ้น 4,655,132,696 หุ้น จะคงเหลือจ่ำยในคร้ังนี้  เท่ ำกับ 
1,862,053,078.40 บำท หรือในอัตรำ 0.40 บำทต่อหุ้น ส ำหรับทุนจดทะเบียนและช ำระแล้วหลังหักหุ้นซ้ือคืน จ ำนวน 
4,655,132,696 หุ้น โดยก ำหนดรำยช่ือผู้ถือหุ้นที่มสิีทธิได้รับเงินปันผลในวนัที่ 9 มีนำคม 2564 และก ำหนดจ่ำยเงนิปันผลใน
วนัที ่21 เมษำยน 2564 ซ่ึงเงนิปันผลจ ำนวน 0.10 บำทต่อหุ้น มำจำกก ำไรส่วนทีไ่ด้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุนทั้งจ ำนวน จงึไม่
ต้องเสียภำษีเงนิได้หัก ณ ทีจ่่ำย และผู้ถือหุ้นไม่สำมำรถขอเครดิตภำษีได้ และเงินปันผลจ ำนวน 0.30 บำทต่อหุ้น มำจำกก ำไร
ส่วนทีไ่ม่ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุนท ำให้ต้องเสียภำษีหัก ณ ทีจ่่ำย 10%  
การลงมติ วาระน้ีตอ้งผา่นมติท่ีประชุมดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะซ่ึงเขา้ร่วมประชุมและออก
เสียงลงคะแนน 

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

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

จ านวน 4 คน ดงัน้ี  
(1) นายไกรสร จนัศิริ (2) นายฤทธิรงค ์บุญมีโชติ 
(3) นายกีรติ อสัสกลุ * (4) นายราวนิเดอร์ สิงห์ เกรวาล ซาบจิตต ์เอส 

3. บริษทัไดแ้จง้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมทั้งประกาศในเวบ็ไซตข์องบริษทั ให้
สิทธิแก่ผูถื้อหุ้นเสนอวาระการประชุมและรายช่ือบุคคลท่ีเห็นว่า มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเขา้รับการคัดเลือกเป็น
กรรมการของบริษทัไดล่้วงหน้า ระหวา่งวนัท่ี 1 ตุลาคม 2563 จนถึงวนัศุกร์ท่ี 5 กุมภาพนัธ์ 2564 รวมเวลา 128 วนั ขอ
เรียนวา่ ไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอวาระการประชุมหรือรายช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลกัเกณฑ์
ของบริษทั 

4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไดพ้ิจารณากลัน่กรองประวติัและประสบการณ์ของกรรมการท่ีออกจาก
ต าแหน่งตามวาระทั้ง 4 คนตามขอ้ 2. แลว้ เห็นว่ามีคุณสมบติัครบถว้นตามท่ีกฎหมายก าหนด มีความรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ์ในธุรกิจ สามารถท่ีจะช่วยบริหารกิจการใหมี้ประสิทธิภาพดว้ยความเรียบร้อย ดงันั้น หากใหด้ ารงต าแหน่ง
กรรมการบริษทัต่ออีกวาระหน่ึง จะท าใหก้ารด าเนินงานของบริษทัเป็นไปอยา่งต่อเน่ือง และในส่วนของกรรมการอิสระ 
คณะกรรมการยงัไดพิ้จารณาอีกวา่ บุคคลท่ีเสนอจะสามารถให้ความเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์
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เก่ียวขอ้ง จึงเห็นสมควรใหเ้สนอช่ือบุคคลทั้ง 4 คน ต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ เพ่ือเลือกตั้งกรรมการท่ีออกตามวาระในปี 
2564 กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง  

รายละเอียดเก่ียวกบัอาย ุสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั วฒิุการศึกษา ประสบการณ์ท างาน และอ่ืนๆ ปรากฎตามรายละเอียด
ประกอบวาระการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ในหนา้ 32-37 
ควำมเห็นคณะกรรมกำร: เห็นสมควรว่ำทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมตัเิลือกตั้งบุคคลตำมที่คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำ
ค่ำตอบแทนเสนอข้ำงต้นเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรแทนกรรมกำรทีอ่อกตำมวำระ ตำมรำยละเอยีดดงันี ้

รำยช่ือกรรมกำร ต ำแหน่ง จ ำนวนปีที่
ด ำรงต ำแหน่ง 

หมำยเหตุ 

1. นำยไกรสร จนัศิริ ประธำนกรรมกำร 33 ปี กลบัเข้ำด ำรงต ำแหน่งเป็น
กรรมกำรอกีวำระหนึ่ง 

2. นำยฤทธิรงค์ บุญมโีชต ิ ประธำนกรรมกำรบริหำร 
กลุ่มธุรกจิอำหำรแช่แขง็และ
ธุรกจิทีเ่กีย่วข้อง  

20 ปี กลบัเข้ำด ำรงต ำแหน่งเป็น
กรรมกำรอกีวำระหนึ่ง 

3. นำยกรีต ิอสัสกลุ * กรรมกำรอสิระ  

ประธำนคณะกรรมกำร
บริหำรควำมเส่ียง 

11 ปี กลบัเข้ำด ำรงต ำแหน่งเป็น
กรรมกำรอกีวำระหนึ่ง 

4. นำยรำวนิเดอร์ สิงห์  
เกรวำล ซำบจติต์ เอส 

กรรมกำร (ทีไ่ม่เป็น
ผู้บริหำร) 

10 ปี กลบัเข้ำด ำรงต ำแหน่งเป็น
กรรมกำรอกีวำระหนึ่ง 

การลงมติ วาระน้ีตอ้งผ่านมติท่ีประชุมดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะซ่ึงเขา้ร่วมประชุมและออก
เสียงลงคะแนน 

วำระที ่6.  พิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 และโบนสักรรมการส าหรับผลการด าเนินงานปี 2563 
ขอ้มลูประกอบการพิจารณา ตามท่ีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไดน้ าเสนอค่าตอบแทนของกรรมการและ
กรรมการชุดยอ่ย ประจ าปี 2564 (ตามมาตรา 90 วรรคหน่ึง พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535) โดยค านึงถึงความ
รับผดิชอบและการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการ และเป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 28. “คณะกรรมการของบริษทัมี
สิทธิไดรั้บเงินค่าตอบแทนในการปฏิบติังานในหนา้ท่ี อาทิเช่น เงินเดือน เบ้ียประชุม เบ้ียเล้ียง เงินบ าเหน็จ เงินโบนสั เป็นตน้ 
นอกเหนือจากคา่ตอบแทนดงักล่าวแลว้ คณะกรรมการของบริษทัมีสิทธิไดรั้บหรือไดรั้บชดใชคื้นในบรรดาคา่ใชจ่้ายต่างๆ ท่ี
เกิดข้ึนเน่ืองจากการปฏิบติัหนา้ท่ีของตนในฐานะกรรมการของบริษทั” 
โดยมีหลกัเกณฑใ์นการพิจารณา ดงัน้ี  

- พิจารณากลัน่กรองอยา่งละเอียดตามความเหมาะสมประการต่างๆ 

- เปรียบเทียบอา้งอิงจากการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเฉล่ียจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกนั  
- พิจารณาจากการขยายตวัทางธุรกิจและการเติบโตทางผลก าไรของบริษทั 
- สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ 
- จ านวนกรรมการของบริษทัในปัจจุบนั 
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ตำรำงก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2564 ทีข่อเสนอต่อทีป่ระชุมผู้ถือหุ้น 

ขอ้เสนอท่ีพิจารณา ค่าตอบแทนในปี 2563 อตัราท่ีเสนอในปี 2564 

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

 
50,000 บาทต่อเดือน 

30,000 บาทต่อคร้ังท่ีเขา้ประชุม 
25,000 บาทต่อเดือน 

15,000 บาทต่อคร้ังท่ีเขา้ประชุม 
วงเงินประกนัคุม้ครองสุขภาพ ไม่

เกิน 700,000 บาท (เฉพาะ
กรรมการท่ีมีถ่ินพ านกัในประเทศ

ไทย เท่านั้น) 
โบนัส ปี 2562 ในอตัรำร้อยละ 0.5 

ของเงนิปันผล 

 
80,000 บาทต่อเดือน 

40,000 บาทต่อคร้ังท่ีเขา้ประชุม 
40,000 บาทต่อเดือน 

20,000 บาทต่อคร้ังท่ีเขา้ประชุม 
วงเงินประกนัคุม้ครองสุขภาพ ไม่

เกิน 700,000 บาท (เฉพาะ
กรรมการท่ีมีถ่ินพ านกัในประเทศ

ไทย เท่านั้น) 
โบนัส ปี 2563 ในอตัรำร้อยละ 0.5 

ของเงนิปันผล 

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

- ประธานกรรมการตรวจสอบ 
      - กรรมการตรวจสอบ 
      - สิทธิประโยชน์อ่ืน 
3.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

- ประธานกรรมการ 
- กรรมการ (มาจากกรรมการอิสระ) 
- สิทธิประโยชน์อ่ืน 

 
25,000 บาทต่อเดือน 

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

โบนัส ปี 2562 ในอตัรำร้อยละ 0.5 
ของเงนิปันผล 

 

 
50,000 บาทต่อเดือน 
25,000 บาทต่อเดือน 

-ไม่มี- 
 

240,000 บาทต่อปี 
120,000 บาทต่อปี 

-ไม่มี- 

 
40,000 บาทต่อเดือน 

20,000 บาทต่อคร้ังท่ีเขา้ประชุม 
วงเงินประกนัคุม้ครองสุขภาพ ไม่
เกิน 700,000 บาท (เฉพาะกรรมการท่ี
มีถ่ินพ านกัในประเทศไทย เท่านั้น) 

โบนัส ปี 2563 ในอตัรำร้อยละ 0.5 
ของเงนิปันผล 

 

 
60,000 บาทต่อเดือน 
30,000 บาทต่อเดือน 

-ไม่มี- 
 

360,000 บาทต่อปี 
180,000 บาทต่อปี 

-ไม่มี- 
3.3 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

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

 
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:  เห็นสมควรว่ำที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติค่ำตอบแทนกรรมกำรและค่ำตอบแทนกรรมกำรชุด
ย่อย ประจ ำปี 2564 และมีโบนัสกรรมกำรทั้งคณะจำกผลกำรด ำเนินงำน ปี 2563 โดยมีหลักเกณฑ์ในกำรจ่ำยโบนัสกรรมกำร
เหมือนกับปีก่อน คือจ่ำยในอัตรำร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลของบริษัท เท่ำกับ 16,758,469 บำท และก ำหนดให้โบนัส
กรรมกำรส ำหรับประธำนกรรมกำรเป็น 2 เท่ำของโบนัสที่จ่ำยให้กรรมกำร โดยก ำหนดจ่ำยโบนัสกรรมกำรในวันที่ 22 
เมษำยน 2564 ตำมทีค่ณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทนเสนอมำ 
การลงมติ วาระน้ีตอ้งผา่นมติท่ีประชุมดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะซ่ึงเขา้ร่วม
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วำระที ่7.  พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2564 
ขอ้มลูประกอบการพิจารณา  ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 36 
เพื่อใหท่ี้ประชุมพจิารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีของบริษทัประจ าปี 2564 ตามรายละเอียดประกอบวาระ
การพจิารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชี ในหนา้ 38-39 
ควำมเห็นคณะกรรมกำรตรวจสอบ:  คณะกรรมกำรตรวจสอบได้มกีำรประชุมร่วมกบัผู้สอบบัญชีถงึแนวทำงกำรตรวจสอบ
และกำรท ำงำนร่วมกันด้วยดีมำโดยตลอด จึงได้ให้ควำมเห็นเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพ่ือขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 
ซ่ึงได้แก่  

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

จำกบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ำกดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท โดยมกีำรก ำหนดค่ำสอบบัญชีเพิม่ขึน้
เน่ืองจำกเงนิเฟ้อ ดงันี ้

รำยกำร ปี 2563 ปี 2564 เพิม่ขึน้ (ลดลง) 

ค่ำสอบบัญชี งบประจ ำปี 1,930,451 1,988,365 57,914 

ค่ำสอบทำนรำยไตรมำส (รวม 3 ไตรมำส) 1,081,068 1,113,500 32,432 

ค่ำตรวจสอบบัญชีตำมบัตรส่งเสริมกำรลงทุน (ต่อฉบับ) 100,000 100,000 - 

โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำจำกผลงำนประกอบกับเปรียบเทียบค่ำสอบบัญชีกับบริษัทอ่ืนแล้ว เห็นว่ำ ค่ำสอบ
บัญชียงัคงอยู่ในเกณฑ์ทีเ่หมำะสม 
ควำมเห็นคณะกรรมกำร: ตำมทีค่ณะกรรมกำรตรวจสอบเสนอมำ คณะกรรมกำรพจิำรณำแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นพจิำรณำอนุมตัแิต่งตั้งผู้สอบบัญชี ซ่ึงได้แก่  
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ทะเบียนเลขท่ี 0107537000891 

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

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

จำกบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ท ำกำร
ตรวจสอบและแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินของบริษัท ในกรณีที่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตดังกล่ำวข้ำงต้นไม่สำมำรถ
ปฏิบัตงิำนได้ ให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ำกดั จดัหำผู้สอบบัญชีรับอนุญำตอ่ืนของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์
เฮำส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ำกดั แทนได้ และก ำหนดค่ำสอบบัญชีส ำหรับงบประจ ำปี 2564 เท่ำกับ 1,988,365 บำท ค่ำสอบทำน
ส ำหรับงบกำรเงินรำยไตรมำสรวม 3 ไตรมำส เท่ำกับ 1,113,500 บำท และค่ำตรวจสอบบัญชีตำมบัตรส่งเสริมกำรลงทุน
จ ำนวน 1 ฉบับ เท่ำกบั 100,000 บำท 
การลงมติ วาระน้ีตอ้งผา่นมติประชุมดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะซ่ึงเขา้ร่วมประชุมและออก
เสียงลงคะแนน 

วำระที ่8. พิจารณาและอนุมติัใหแ้กไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 3 (วตัถุประสงค)์ ตามมาตรา 31 
ขอ้มูลประกอบการพิจารณา  เพื่อใหว้ตัถุประสงคข์องบริษทัมีความชดัเจนและครอบคลุมการด าเนินกิจกรรมของหอ้งปฏิบติั
ทดสอบทางดา้นจุลชีววิทยา เคมีและกายภาพ ของบริษทัยิ่งข้ึน และตามพระราชบัญญติับริษทัมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 
มาตรา 31 (ดูรายละเอียดในหนา้ 39) ขอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 1 เก่ียวกบั
วตัถุประสงค ์โดยเพ่ิมวตัถุประสงค ์จ านวน 1 ขอ้ ดงัน้ี 
(54)  ประกอบกจิกำรห้องปฏิบัตกิำรทดสอบและสอบเทยีบ และ/หรือให้บริกำรทดสอบและสอบเทยีบในด้ำนต่ำงๆ รวมถึง

กระท ำกำรอ่ืนใด และ/หรือให้บริกำรอ่ืนใดทีเ่กีย่วกบักจิกำรห้องปฏิบัตกิำรทดสอบและสอบเทยีบ 
ซ่ึงจะมีผลท าใหว้ตัถุประสงคข์องบริษทั เปล่ียนแปลงจากเดิม จ านวน 53 ขอ้ เป็น 54 ขอ้ 
ควำมเห็นคณะกรรมกำร: เห็นสมควรว่ำที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 
(วตัถุประสงค์) ตำมทีเ่สนอมำ 
การลงมติ วาระน้ีตอ้งผา่นมติท่ีประชุมดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะซ่ึงเขา้ร่วม
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วำระที ่9. พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ของบริษัท ไทยยูเน่ียน ฟีดมิลล์ จ ากัด (มหาชน) ให้แก่
กรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือพนกังานของบริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จ ากดั (มหาชน) 

 ขอ้มูลประกอบการพิจารณา ตามท่ี บริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์ จ ากดั (มหาชน) (TFM) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั ไดมี้
แผนการน าหุน้ของ TFM เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ตลาดหลกัทรัพยฯ์) ซ่ึงถือเป็นการน าหุน้ใน
บริษทัยอ่ยของบริษทัจดทะเบียนเสนอขายต่อประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรก เพื่อเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ (IPO 
หรือ Spin-off) เม่ือปี 2563 อยา่งไรก็ดี ไดมี้การหยดุการด าเนินการตามแผน IPO ไวเ้ป็นการชัว่คราว  

บดัน้ี บริษทัและ TFM มีแผนท่ีจะด าเนินการตามแผน IPO ของ TFM อีกคร้ัง โดยมีรายละเอียดแผนการ IPO ของ TFM ดงัน้ี  

 TFM จะออกหุน้สามญัเพ่ิมทุนจ านวนไม่เกิน 90 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 2.00 บาท เพ่ือเสนอขายใหแ้ก่ประชาชนเป็น
คร้ังแรก (รวมถึงหุน้ท่ีออกและเสนอขายใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือพนกังานของ TFM) ซ่ึงคิดเป็นสดัส่วนร้อยละไม่
เกินร้อยละ 18.00 ของทุนจดทะเบียนช าระแลว้ของ TFM ภายหลงัการออกและเสนอขายหุน้สามญัท่ีออกใหม่ตามแผน IPO 
โดยมีรายละเอียดตามสารสนเทศท่ีแนบมาพร้อมกนัน้ี ในหนา้ 40-42 
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ทะเบียนเลขท่ี 0107537000891 

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

ควำมเห็นคณะกรรมกำร: เห็นสมควรว่ำที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติกำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ของบริษัท 
ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จ ำกัด (มหำชน) ให้แก่กรรมกำร ผู้บริหำร และ/หรือพนักงำนของบริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จ ำกัด 
(มหำชน) 
การลงมติ วาระน้ีตอ้งผ่านมติท่ีประชุมดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะซ่ึงเขา้ร่วม
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไม่มีผูถื้อหุ้นซ่ึงถือหุ้นรวมกนัเกินกวา่ร้อยละ 10 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู ้
ถือหุน้ท่ีมาประชุมออกเสียงคดัคา้น 

วำระที ่10.   พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถา้มี) 

อน่ึง บริษทัไดก้ าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้และรับเงินปันผลในวนัท่ี 9 มีนาคม 2564 

หากผูถื้อหุ้นมีค าถามหรือขอ้สงสัยเก่ียวกบัวาระการประชุมท่ีตอ้งการให้คณะกรรมการและฝ่ายบริหารช้ีแจงในวนัประชุม 
สามารถส่งค าถามล่วงหนา้มายงับริษทั ภายในวนัท่ี 25 มีนาคม 2564 ไดท่ี้  

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

 4. ไปรษณีย:์ ส ำนักประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำร (ส่วนงำนผู้ถือหุ้น TU) 
บริษทั ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
979/12 ชั้นเอม็ อาคารเอสเอม็ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน 
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

จึงเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้ไดโ้ปรดลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ตามวนั เวลา ดงักล่าวขา้งตน้  
 
ขอแสดงความนบัถือ 
บริษทั ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
 

 
.................................................. ประธานกรรมการ 

                                                             (   นายไกรสร  จนัศิริ   ) 
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ทะเบียนเลขท่ี 0107537000891 

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

ข้อบงัคบับริษัท 
(เฉพำะส่วนทีเ่กีย่วข้องกบักำรประชุมผู้ถือหุ้น) 

หมวดที ่5 
คณะกรรมกำร 

ขอ้ 15. ใหมี้คณะกรรมการของบริษทัไม่นอ้ยกวา่ 5 คน และกรรมการไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่น
ราชอาณาจกัร 

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

จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
(3) บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือ

จะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการ
ท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

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

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

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

และไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั เขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราว
ถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลือนอ้ยกวา่สองเดือน บุคคลซ่ึงเขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าว จะอยูใ่นต าแหน่งกรรมการ
ไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการท่ีตนแทน 
มติของคณะกรรมการตามวรรคหน่ึงตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนกรรมการท่ียงัเหลืออยู ่

ขอ้ 21. ท่ีประชุมผูถื้อหุน้อาจลงมติใหก้รรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระไดด้ว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สาม
ในส่ีของจ านวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนหุน้ท่ีถือโดยผู ้
ถือหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
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หมวดที ่6 
กำรประชุมผู้ถือหุ้น 

ขอ้ 32. คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้น เป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายในส่ีเดือนนบัแต่วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชี
ของบริษทั การประชุมผูถื้อหุน้คราวอ่ืนนอกจากท่ีกล่าวแลว้ ใหเ้รียกวา่การประชุมวสิามญั 

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

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

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

ประธานท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 
(2) ในกรณีดงัต่อไปน้ีให้ถือคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิ

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

บุคคลอ่ืนเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั หรือการรวมกิจการกบับุคคลอ่ืน โดยมีวตัถุประสงคจ์ะแบ่งก าไรขาดทุนกนั 
ขอ้ 36. กิจการอนัท่ีประชุมสามญัประจ าปีพึงกระท ามีดงัน้ี 

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

*************************************************************************************** 
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กำรออกเสียงและนบัคะแนน 

1) ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 35. ในการออกเสียงลงคะแนน ใหน้บัผูถื้อหุน้ทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้มีหน่ึงเสียง 

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

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

4) เม่ือท าการส่งการลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแลว้ ผูถื้อหุน้จะไดรั้บป๊อบอพัขอ้ความแจง้เตือน ส่งการลงคะแนนเรียบร้อยแลว้ 
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ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมสำมญัผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2563 

ของ     

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

เวลาและสถานท่ี     

ประชุมเม่ือวนัท่ี 16 กนัยายน พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งบอลรูม ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนทลั ถนนเพลินจิต กรุงเทพมหานคร  
ประธานในท่ีประชุม   นายไกรสร จนัศิริ  ประธานกรรมการ  

กรรมการบริษทัท่ีเขา้ร่วมประชุม  
1.  นายไกรสร จนัศิริ   ประธานกรรมการ 
2.  นายเชง นิรุตตินานนท ์ ประธานคณะกรรมการบริหาร 
3.  นายธีรพงศ ์จนัศิริ  ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และกรรมการบริหารความเส่ียง 
4.  นายชวน ตั้งจนัสิริ  กรรมการบริหาร 
5.  นายฤทธิรงค ์บุญมีโชติ  ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มธุรกิจอาหารแช่แขง็และธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง  
6.  นายชาน ชู ชง  กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเส่ียง 
7.  นายศกัด์ิ เก่ียวการคา้  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเส่ียง 
8.  นายกีรติ อสัสกลุ  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเส่ียง  
9.  นายนาถ ล่ิวเจริญ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการบริษทัท่ีไม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุม  

1. ดร.ธรรมนูญ อานนัโทไทย กรรมการอิสระ ติดภารกิจเป็นวทิยากรของสมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษทัไทย (IOD) 

2. นายโนริโอะ ไซกสุะ กรรมการท่ีไม่ใช่ผูบ้ริหาร  พ านกัในต่างประเทศ ไม่สามารถเดินทางช่วงโควดิ 

3. นายราวนิเดอร์ สิงห์ เกรวาล ซาบจิตต ์เอส กรรมการท่ีไม่ใช่ผูบ้ริหาร พ านกัในต่างประเทศ ไม่สามารถเดินทางช่วงโควดิ 

รวมกรรมการเขา้ร่วมประชุม 9 คน คิดเป็นสดัส่วนการเขา้ร่วมประชุม เท่ากบัร้อยละ 75.00 ของกรรมการทั้งคณะ 12 คน  

ผูบ้ริหารของบริษทัท่ีเขา้ร่วมประชุม  

1. นายยอร์ก ไอร์ล ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารดา้นการเงินกลุ่มบริษทั 

2. นายยงยทุธ เสฏฐววิรรธน์ ผูจ้ดัการทัว่ไป กลุ่มการเงินและภาษีองคก์ร 

3. นายรพีพงศ ์ล้ิมวงศท์อง ผูช่้วยผูจ้ดัการทัว่ไป ดา้นกฎหมายและภาษีองคก์ร 

4. นายบลัลงัก ์ไวทยานนท ์ ผูช่้วยผูจ้ดัการทัว่ไปฝ่ายนกัลงทุนสมัพนัธ์ 

5. นางสาวมยรีุ คมวรีวงศ ์ ผูช่้วยผูจ้ดัการทัว่ไปฝ่ายบญัชีและควบคุมผลการด าเนินงานกลุ่มบริษทั 
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ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตจากบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั (เป็นผูต้รวจสอบการนบัคะแนน) 

1. นายพงทว ีรัตนะโกเศศ  หุน้ส่วนสายงานสอบบญัชี 

2. นางสาวศศิภา หล่อสกลุไพบูลย ์ กรรมการสายงานสอบบญัชี 

3. นางสาวแพรวพรรณ หวงัวารี ผูจ้ดัการอาวโุสสายงานฝ่ายตรวจสอบบญัชี 

ผูจ้ดบนัทึกรายงานการประชุม นางปะราลี สุขะตุงคะ เลขานุการบริษทั 

ผูด้  าเนินรายการระหวา่งการประชุม นางสาวฬุริยา เบญจานุกร ผูช่้วยเลขานุการบริษทั 

ก่อนเขา้สู่วาระการประชุม เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ท่ีประชุมรับทราบว่า เน่ืองด้วยสถานการณ์ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 
(COVID-19) บริษทัจึงไดเ้ล่ือนการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 จากวนัท่ี 3 เมษายน 2563 มาเป็นวนัน้ี และแมว้า่สถานการณ์จะ
ผอ่นคลายลงบา้งแลว้ บริษทัยงัคงมีมาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดของ COVID-19 ดงัน้ี 
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 บริษทัมีความห่วงใยในความปลอดภยัของท่านผูถื้อหุน้และผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกท่าน ดงันั้นเพื่อ
ลดความเส่ียงของการแพร่ระบาด บริษทัไดส้นับสนุนให้ผูถื้อหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทัแทนการเขา้ร่วมประชุมดว้ย
ตนเอง โดยแจ้งในหนังสือเชิญประชุมและหนังสือแจง้ตลาดหลกัท รัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2563 ทั้ งน้ีผูถื้อหุ้น
สามารถรับชมถ่ายทอดผา่น Web-Live Broadcast ของบริษทัไดอี้กหน่ึงช่องทาง  

บริษทัไดจ้ดัตั้งจุดคดักรองบริเวณดา้นหนา้ห้องประชุม เพ่ือตรวจวดัอุณหภูมิก่อนเขา้งาน กรณีพบผูมี้ความเส่ียง บริษทัขอสงวนสิทธิใน
การเขา้หอ้งประชุมโดยเด็ดขาด ผูถื้อหุ้นสามารถมอบฉันทะใหผู้อ่ื้นหรือกรรมการอิสระของบริษทัเขา้ร่วมประชุมแทนได ้รวมถึงการจดั
ท่ีนัง่เวน้ระยะห่างเพ่ือไม่ให้เกิดความแออดั และขอความร่วมมือใหผู้ถื้อหุ้นสวมหนา้กากอนามยัตลอดเวลาท่ีเขา้ร่วมประชุมและบริเวณ
จดังาน ตลอดจนการถามค าถามของผูถื้อหุ้นระหวา่งการประชุม จะใชว้ธีิเขียนค าถามแทนการพดูผ่านไมโครโฟนร่วมกนั ผูถื้อหุน้หรือผู ้
มอบฉนัทะสามารถส่งค าถามล่วงหนา้มาท่ีบริษทัไดก่้อนวนัประชุมตามช่องทางท่ีแจง้ไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม 

บริษทัมีทุนช าระแลว้จ านวน 1,192,953,874 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั 4,771,815,496 หุ้น ราคาพาร์หุ้นละ 0.25 บาท มีผูถื้อหุ้น ณ วนัปิด
สมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นเม่ือวนัท่ี 26 สิงหาคม 2563 จ านวน 18,567 ราย โดยมีจ านวนหุ้นซ้ือคืนตามโครงการซ้ือหุ้นคืนตั้งแต่วนัท่ี 1 
เมษายน  2563 ทั้งส้ิน 116,682,800 หุน้ ออกจากหุน้สามญัทั้งหมดของบริษทั เน่ืองจากจ านวนหุน้ท่ีซ้ือคืนดงักล่าวไม่นบัเป็นองคป์ระชุม
ผูถื้อหุ้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนั้ นจ านวนหุ้นสามญัท่ีใช้เป็นฐานในการเปิดประชุมท่ีสามารถลงคะแนนเสียงได้เท่ากับ 
4,655,132,696 หุน้ และเพ่ือเสริมสร้างการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีในเร่ืองสิทธิและความเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุน้ บริษทัไดป้ระกาศให้สิทธิ
ผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการและการใหสิ้ทธิผูถื้อหุ้นเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามญัผู ้
ถือหุ้นประจ าปี 2563 โดยผ่านไปยงัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และในเวบ็ไซต์ของบริษทัตั้งแต่วนัท่ี 3 ตุลาคม 2562 โดยให้
ระยะเวลาผูถื้อหุ้นเสนอรายช่ือกรรมการและวาระไดจ้นถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2563 รวมเป็นเวลา 121 วนั ซ่ึงพบว่าไม่มีผูใ้ดขอเสนอช่ือ
บุคคลหรือวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นแต่อย่างใด ดงันั้นบริษทัจึงขอเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาวาระต่างๆ 
ตามท่ีไดแ้จง้ไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมท่ีส่งใหท่้านผูถื้อหุน้แลว้ จากนั้นไดอ้ธิบายวธีิการนบัคะแนนเสียงจากท่ีประชุมดงัน้ี 

• ตามขอ้บงัคบัของTU ขอ้ 35. ในการออกเสียงลงคะแนน ใหน้บัผูถื้อหุน้ทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้มีหน่ึงเสียง 

• ในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผูถื้อหุ้นท่ีลงคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ย และ/หรืองดออกเสียงเท่านั้น โดยจะน า
คะแนนเสียงดงักล่าวหักออกจากจ านวนเสียงทั้งหมดท่ีเขา้ร่วมประชุม ส่วนท่ีเหลือจะถือวา่เป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ยใน
ระเบียบวาระนั้นๆ  ทั้งน้ีก็เพื่อใหก้ารประชุมด าเนินไปไดภ้ายในเวลาท่ีเหมาะสม  
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• ผูถื้อหุ้นท่านใดท่ีตอ้งการออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นดว้ย และ/หรืองดออกเสียง ให้ใชใ้บลงคะแนนท่ีบริษทัจดัให้ในการ
ลงคะแนน และโปรดแสดงตวัยกมือเพ่ือใหเ้จา้หนา้ท่ีเก็บรวบรวมใบลงคะแนนตามวาระท่ีกล่าวถึงนั้น นอกจากน้ีแลว้ ไดมี้
สถาบนัการเงินและกองทุนต่างๆ ท่ีท าหนา้ท่ีเป็นคสัโตเดียนไดจ้ดัส่งเอกสารมอบฉนัทะใหก้บักรรมการอิสระ โดยท าการ
ออกเสียงลงคะแนนมาล่วงหนา้รวมถึงการท าออนไลน์ E-Voting ซ่ึงบริษทัจะน าผลดงักล่าวข้ึนบนจอสไสดใ์นแต่ละวาระ
ต่อไป 

• ทั้งน้ี จ านวนผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉนัทะในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากนั เน่ืองจากอาจมีผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะบางท่าน
เขา้มาประชุมเพ่ิมเติมหรือกลบัก่อน 

เร่ิมประชุมเวลา 14.15 น. 

นายไกรสร จนัศิริ ประธานในท่ีประชุม ไดก้ล่าวตอ้นรับผูถื้อหุ้นและแจง้ให้ท่ีประชุมทราบว่าในวนัน้ีมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะ
มาร่วมประชุม 1,857 ราย นบัจ านวนหุ้นได ้2,811,243,938 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 60.3902 ของจ านวนหุ้นท่ีช าระแลว้ ซ่ึงเกินกวา่หน่ึง
ในสามของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบับริษทั ขอ้ 34. และไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบวา่ก่อนลงมติใน
แต่ละวาระ ประธานจะเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซกัถามในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระนั้นๆ โดยขอให้ผูถื้อหุ้นท่ีตอ้งการซกัถามกรุณาแจง้
ช่ือและนามสกุลให้ท่ีประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น นอกจากน้ี ไดข้ออาสาสมคัรจากผูถื้อหุ้นในท่ีประชุมเพื่อเขา้
ตรวจสอบการรวบรวมคะแนน ซ่ึงไดแ้ก่ พล.ต.ต.สุรพงษ์ ชยัจนัทร์ และหลงัจากนั้นประธานฯ ไดด้ าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
ดงัต่อไปน้ี        

วำระที ่1 พจิำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2562 
ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี  5 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเบญจพัชร ชั้น 2 อาคารเอนกประสงค์ สถานีโทรทัศน์

กองทพับก (ช่อง 5) ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร ส าหรับรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 ไดแ้นบไวใ้นหนงัสือเชิญ
ประชุมในหนา้ 12 ถึงหนา้ 35 

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามดังนี ้; ไม่มผีู้ ถือหุ้นซักถาม 

จากนั้นประธานฯ ขอใหท่ี้ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมดงักล่าว 
ท่ีประชุมผูถื้อหุน้มีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากดงัน้ี 

เห็นดว้ย 2,811,456,945 เสียง ร้อยละ 99.9990 

ไม่เห็นดว้ย 26,793 เสียง ร้อยละ 0.0010 

งดออกเสียง  400 เสียง                        ร้อยละ 0.0000 

บตัรเสีย ไม่มี --- 

รวม 2,811,484,138 เสียง ร้อยละ 100.0000 

วำระที ่2 พจิำรณำและรับรองรำยงำนประจ ำปี 2562 และรับทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทในปี 2562 

ประธานฯ ขอใหคุ้ณธีรพงศ ์จนัศิริ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร เป็นผูร้ายงานผลการด าเนินงานของบริษทั 

คุณธีรพงศ์ จนัศิริ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร รายงานดงัน้ี บริษทัมียอดขาย 126,275 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 5.3 เม่ือเทียบกบัช่วง
เดียวกนัของปีก่อน ค่าเงินบาทท่ีแข็งค่าข้ึนเม่ือเทียบกบัค่าเงินสกุลหลกัท่ีบริษทัมีรายไดจ้ากธุรกิจในต่างประเทศในสัดส่วนท่ีสูง เป็น
สาเหตุหลกัท่ีส่งผลให้ยอดขายประจ าปี 2562 ปรับตวัลดลง โดยท่ีมียอดขายในรูปสกุลเงินเหรียญสหรัฐเท่ากบั 4,071 ลา้นเหรียญสหรัฐ 
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ทะเบียนเลขท่ี 0107537000891 

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

ซ่ึงลดลงร้อยละ 1.2 จากปีก่อน สาเหตุจากราคาวตัถุดิบหลกัท่ีปรับลดลง อยา่งไรก็ตาม ปริมาณการขายเพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.7 จากปีก่อน โดย
กลุ่มธุรกิจอาหารทะเลแช่แข็ง แช่เยน็ และสินคา้ท่ีเก่ียวขอ้ง และกลุ่มธุรกิจอาหารสัตวเ์ล้ียง ผลิตภณัฑเ์พ่ิมมูลค่าและอ่ืนๆ มีปริมาณการ
ขายเติบโตอยา่งต่อเน่ือง 

บริษทัมีก าไรสุทธิจากการด าเนินงานปรกติ 5,218 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.5 เม่ือเทียบกบัปี 2561 แมว้า่อตัราก าไรปรับตวัดี
ข้ึน ผลประกอบการยงัไดรั้บผลกระทบจากยอดขายท่ีปรับลดลงจากปีก่อน และดว้ยการควบคุมตน้ทุนท่ีดีส่งผลใหค้่าใชจ่้ายการขายและ
บริหารปรับเพ่ิมข้ึนเลก็นอ้ยจากปีก่อน ส าหรับในงบการเงิน บริษทัมีก าไรสุทธิ 3,816 ลา้นบาท สูงข้ึนร้อยละ 17.2 เม่ือเทียบกบัก าไรสุทธิ
ตามหนา้งบการเงินในปี 2561 

ปัจจยัส าคญัท่ีส่งผลกระทบการด าเนินงานของบริษทัในปี 2562 ท่ีผา่นมาไดแ้ก่ 
1. รำคำวตัถุดบิปลำทูน่ำอยู่ในระดบัต ำ่ในปี 2562 

แมว้า่บางน่านน ้ าจะประสบปัญหาการจบัปลาไดน้อ้ย แตผู่ผ้ลิตมีการจดัเก็บสินคา้คงคลงัในระดบัท่ีสูง ส่งผลใหมี้อุปทานทูน่า
อยูใ่นระดบัสูง ดงันั้นราคาปลาทูน่าเฉล่ียปี 2562 อยูท่ี่ 1,209 เหรียญสหรัฐต่อตนัหรือปรับตวัลดลงร้อยละ 20.9 เม่ือเทียบกบัปี
ก่อน โดยอตัราก าไรของธุรกิจอาหารทะเลแปรรูปไดป้รับเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 19.4 เม่ือเทียบกบัร้อยละ 16.9 ในปี 2561 

2. กำรลงทุนเชิงกลยุทธ์ใน เรด ลอ็บสเตอร์ ช่วยผลกัดนักำรเตบิโตของก ำไรสุทธิ 
จากเขา้ลงทุนเชิงกลยทุธ์ใน Red Lobster เม่ือปี 2559 เงินลงทุนดงักล่าวไดส้ร้างก าไรใหก้บับริษทั เป็นมูลค่าสุทธิกวา่ 419 ลา้น
บาท ซ่ึงส่วนมากอยูใ่นรูปแบบของเงินปันผลรับและเครดิตภาษี ในฐานะท่ีเป็นร้านอาหารทะเลท่ีใหญ่ท่ีสุดของโลก เรด ลอ็บ
สเตอร์ สร้างรายไดต้่อปีอยูท่ี่ประมาณ 2,450 ลา้นเหรียญสหรัฐ และมีสาขามากกวา่ 750 สาขาทัว่โลกทั้งในรูปแบบของร้านท่ี
บริษทัด าเนินงานเองและแบบแฟรนไชส์ 

3. รำยกำรค่ำใช้จ่ำยพเิศษทำงกฎหมำย   
ในไตรมาส 2/2562 ชิคเกน้ออฟเดอะซี ซ่ึงเป็นบริษทัในกลุ่มไทยยเูน่ียน มีขอ้ตกลงช าระค่าชดเชยกบัร้านคา้ปลีกส่วนมาก
ภายใตค้ดีต่อตา้นการผกูขาด (Antitrust) และคดีอ่ืนๆ โดยบริษทั ชิคเกน้ออฟเดอะซี ไดมี้การตั้งส ารองค่าใชจ่้ายพิเศษทาง
กฎหมายเพ่ิมเติมคิดเป็นมูลค่าสุทธิ 1,402 ลา้นบาทหลงัหกัภาษี โดยบริษทัเช่ือวา่การปรับมูลค่าเงินชดเชยดงักล่าวนั้นได้
สะทอ้นความคืบหนา้ของคดีท่ีเกิดข้ึนรวมถึงความเส่ียงดา้นผลกระทบทางการเงินใดๆ ท่ีจะเกิดข้ึนกบับริษทัแลว้ และชิคเกน้
ออฟเดอะซี ยงัคงเป็นส่วนส าคญัของกลยทุธ์ของบริษทัในการเติบโตในตลาดอาหารทะเลในทวปีอเมริกาเหนือ 

4. ควำมผนัผวนของค่ำเงนิ  
ยอดขายของบริษทักวา่ร้อยละ 88 อยูใ่นรูปสกลุเงินตราต่างประเทศ ไดแ้ก่สกลุเงินเหรียญสหรัฐ เงินยโูร และเงินปอนด ์
ตามล าดบั แมว้า่ในระหวา่งปี ค่าเงินบาทไดแ้ขง็ค่าข้ึนเม่ือเทียบกบัเงินสกลุหลกัในทวปียโุรปอยา่งมีนยัส าคญั ท าใหบ้ริษทัมี
ยอดขายปี 2562 ลดลงร้อยละ 5.3 จากปีก่อน แต่อยา่งไรก็ดี หากแยกผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนออก ยอดขายของบริษทั
ยงัคงปรับตวัลดลงร้อยละ 1.4 เม่ือเทียบกบัปีก่อน แตด่ว้ยการบริหารความเส่ียงของอตัราแลกเปล่ียนอยา่งเขม้งวด บริษทั
สามารถมีก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนไดม้ากถึง 543 ลา้นบาท  

5. กระแสเงนิสดอสิระทีแ่ข็งแกร่งและกำรออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิทีม่ลีกัษณะคล้ำยทุนเอื้อสถำนะทำงกำรเงนิทีแ่ข็งแกร่ง  
กระแสเงินสดกวา่ 7,149 ลา้นบาท มาจากก าไรท่ีปรับตวัดีข้ึน การควบคุมสินคา้หมุนเวยีนอยา่งมีประสิทธิภาพ และราคา
วตัถดิุบท่ีปรับตวัลดลง กระแสเงินสดท่ีแขง็แกร่งส่งผลใหบ้ริษทัสามารถช าระหน้ีคืนไดก้วา่ 3,159 ลา้นบาท อตัราส่วนหน้ีสิน
สุทธิต่อส่วนของผูถื้อหุน้อยูท่ี่ 1.07 เท่า ณ ส้ินปี 2562 ลดลงจากระดบั 1.40 เท่า ณ ส้ินปี 2561 เน่ืองจากการออกหุน้กูด้อ้ยสิทธิท่ี
มีลกัษณะคลา้ยทุนมูลค่า 6,000 ลา้นบาท ซ่ึงคิดเป็นส่วนของผูถื้อหุน้ บริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินสุทธิต่อส่วนของผูถื้อหุน้ท่ี 1.0-
1.1 เท่า ส่งผลใหบ้ริษทัมีสถานะทางการเงินท่ีแขง็แกร่งข้ึนและมีความยดืหยุน่ในการบริหารและวางแผนการลงทุนมากข้ึน 
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ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามดังนี ้; 

คุณศิริพร ขัตตพงษ์ ขอสอบถามดงัน้ี 

1) ความคืบหนา้กรณีปิดโรงงานไพโอเนีย ฟู้ด แคนเนอรี และกรณีไฟไหมโ้รงงานเชซ์ นูส์  
คุณธีรพงศ์ จนัศิริ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ช้ีแจงวา่ การปิดโรงงานไพโอเนีย ฟู้ด แคนเนอรี ซ่ึงเป็นโรงงานผลิตปลาทูน่าท่ีประเทศ
กานา เน่ืองจากพนกังานไดรั้บการตรวจพบเช้ือโคโรน่าไวรัสหรือโควดิ-19 ดงันั้นจึงปิดด าเนินงานชัว่คราวเป็นเวลา 1 เดือน ตั้งแตเ่ดือน
เมษายน 2563 เพือ่ท าความสะอาดและฆ่าเช้ือทั้งหมดเรียบร้อยแลว้ ส่วนกรณีไฟไหมโ้รงงานเชซ์ นูส์ ซ่ึงเป็นโรงงานแปรรูปลอ็บสเตอร์ 
ในทราคาดี-ชีลา เมืองนิวบรันสวกิ ประเทศแคนาดา อยูร่ะหวา่งกระบวนการรับเงินคืนจากการประกนัภยัและการพิจารณาตดัสินใจเร่ือง
การสร้างโรงงานใหม่ทดแทน อยา่งไรก็ตามทั้งสองกรณีส่งผลกระทบต่อก าลงัการผลิตของกลุ่มบริษทัในสดัส่วนท่ีนอ้ยมาก  

2) ลูกหน้ีการคา้ กิจการอ่ืนและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมากกวา่ 12 เดือน มีหกัเผื่อผลขาดทุน 100% มีวธีิการบริหารจดัการอยา่งไร 
คุณธีรพงศ์ จนัศิริ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ช้ีแจงวา่ บริษทัมีนโยบายท่ีชดัเจนในการบริหารจดัการลูกหน้ีในแตล่ะช่วงอายแุละสามารถ
วเิคราะห์ตามอายหุน้ีท่ีคา้งช าระไดต้ามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 10 โดยลูกหน้ีการคา้ กิจการอ่ืนและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ี
มากกวา่ 12 เดือน จะมีระบบติดตามอยา่งใกลชิ้ด อยา่งไรก็ตาม บริษทัไม่มีปัญหาลูกหน้ีการคา้ในธุรกิจหลกั รวมถึงลูกคา้ส่วนใหญ่เป็น
บริษทัชั้นน าของโลก 

3) บริษทัมีการบริหารจดัการค่าความนิยมและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอยา่งไร 
คุณยอร์ก ไอร์ล ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารดา้นการเงินกลุ่มบริษทั ช้ีแจงวา่ บริษทัมีการประเมินมลูค่าของสินทรัพยน้ี์ในทุกๆ ปี และ
เปรียบเทียบกบัมูลค่าของ Book value ตามงบการเงิน หากมีความแตกต่างก็จะปรับปรุงใหเ้ป็นไปตามมูลค่าปัจจุบนัของสินทรัพยท่ี์
ประเมินไดท้นัที โดยวธีิประเมินมูลค่าใชก้ารค านวนจากการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคต  

4) เหตใุดบริษทัมีเงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบการเงินเฉพาะบริษทัเท่ากบั 3 พนัลา้นบาท ในขณะท่ีรายไดด้อกเบ้ียรับไม่เพ่ิม
เม่ือเทียบกบัปีก่อน 
คุณยงยุทธ เสฏฐววิรรธน์ ผูจ้ดัการทัว่ไป กลุ่มการเงินและภาษีองคก์ร ช้ีแจงวา่ เน่ืองจากปลายปี 2562 บริษทัมีการออกหุน้กูท่ี้เป็น 
Perpetual บอนด ์6,000 ลา้นบาท และหุน้กูซี้เนียร์บอนด ์6,000 ลา้นบาท ซ่ึงเตรียมไวเ้พือ่จ่ายคืนหุน้กูท่ี้จะครบก าหนดในปีน้ี ดงันั้นหากดู
ในงบการเงินจะเห็นเงินฝากจ านวน 3 พนักวา่ลา้นบาทท่ีเตรียมไวจ่้ายคืนหุน้กูด้งักล่าว ส่วนท่ีเหลืออีก 800-1,000 ลา้นบาทก็เป็นเงินทุน
หมุนเวยีนส าหรับการด าเนินกิจการตามปกติ 

5) บริษทัจะด าเนินการอยา่งไรส าหรับหุน้กูท่ี้จะครบก าหนดจ่ายคืนในปี 2564  
คุณธีรพงศ์ จนัศิริ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ช้ีแจงวา่ บริษทัอยูร่ะหวา่งประเมินสถานการณ์หาช่วงเวลาท่ีเหมาะสมเพ่ือใหไ้ดต้น้ทุนต ่า
ท่ีสุดในการเตรียมส ารองเงินไวจ่้ายคืนหุน้กูท่ี้ครบก าหนดซ่ึงมีจ านวนประมาณ 3 พนัลา้นบาท  
คุณสถำพร โคธีรำนุรักษ์ ขอสอบถามดงัน้ี 
1) ในงบการเงินปี 2562 มีผลกระทบจากการใชม้าตรฐานบญัชีฉบบัใหม่หรือไม่อยา่งไร และมาตรฐานบญัชีใหม่ในปี 2563 มีอะไรบา้ง
และกระทบกบังบการเงินอยา่งไร 
คุณมยุรี คมวรีวงศ์ ผูช่้วยผูจ้ดัการทัว่ไปฝ่ายบญัชีและควบคุมผลการด าเนินงานกลุ่มบริษทั ช้ีแจงวา่ ในปี 2562 บริษทัไดน้ ามาตรฐาน
บญัชีใหม่เขา้มาใชก้บังบการเงินก่อนท่ีจะมีผลบงัคบัใชใ้นปี 2563 ซ่ึงมี 3 ฉบบัใหญ่ ไดแ้ก่ 1. เคร่ืองมือทางการเงิน (TFRS 9) 2.รายได้
จากสญัญาท่ีท ากบัลูกคา้ (TFRS 15) และ 3. สญัญาเช่า (TFRS 16) ดงันั้นในปี 2563 บริษทัไม่ตอ้งปรับใชม้าตรฐานบญัชีใหม่ส าหรับ 3 
เร่ืองน้ีแลว้ คงมีแต่เร่ืองรองลงไป เช่น เร่ืองความไม่แน่นอนเก่ียวกบัวธีิการทางภาษีเงินได ้เป็นตน้ 

วาระน้ีไม่ตอ้งลงมติ เน่ืองจากรายงานดงักล่าวไดจ้ดัท าเรียบร้อยแลว้ และน าเสนอใหผู้ถื้อหุน้รับทราบเท่านั้น 
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วำระที ่3 พจิำรณำและอนุมตังิบกำรเงนิส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2562 และรำยงำนของผู้สอบบัญชี 
ประธานฯ ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและอนุมติังบการเงินส าหรับปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และรายงานของผูส้อบ

บญัชี ตามท่ีปรากฎในรายงานประจ าปี 2562 ซ่ึงผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตและผา่นการสอบทานจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบแลว้  

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามดังนี ้; ไม่มผีู้ ถือหุ้นซักถาม 

จากนั้น ประธานฯ ขอใหท่ี้ประชุมลงมติอนุมติังบการเงินดงักล่าว 
ท่ีประชุมผูถื้อหุน้มีมติอนุมติังบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากดงัน้ี 

เห็นดว้ย 2,811,069,905 เสียง ร้อยละ 99.9848 

ไม่เห็นดว้ย 428,093 เสียง ร้อยละ 0.0152 

งดออกเสียง  400 เสียง                          ร้อยละ 0.0000 

บตัรเสีย ไม่มี --- 

รวม 2,811,498,398 เสียง ร้อยละ 100.0000 

วำระที ่4 พจิำรณำและอนุมตักิำรจดัสรรก ำไรสุทธิส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2562 
ประธานฯ ขอใหคุ้ณธีรพงศ ์จนัศิริ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร เป็นผูร้ายงาน 
คุณธีรพงศ ์ จนัศิริ ไดเ้สนอต่อท่ีประชุมวา่ งบการเงินส าหรับปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ท่ีไดรั้บการตรวจสอบแลว้

ของบริษทั ปรากฎวา่บริษทัและบริษทัยอ่ยมีก าไรสุทธิประจ าปีเท่ากบั 3,815.88 ลา้นบาท จึงขอจดัสรรเป็นเงินปันผลเป็นจ านวนเงิน 
2,242,753,283.12 บาท หรือหุน้ละ 0.47 บาท ส าหรับทุนจดทะเบียนและช าระแลว้จ านวน 4,771,815,496 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 58.77 ของ
ก าไรสุทธิจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 โดยแบ่งเป็น 

1) มติท่ีประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 4/2562 เม่ือวนัท่ี 6 สิงหาคม 2562 ไดอ้นุมติัการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลในอตัรา 0.25 
บาทต่อหุน้ รวมเป็นจ านวนเงิน 1,192,953,874.00 บาท โดยจ่ายไปแลว้เม่ือวนัท่ี 3 กนัยายน 2562  

2) มติท่ีประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 3/2563 เม่ือวนัท่ี 27 มีนาคม 2563 ไดอ้นุมติัการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลในอตัรา 0.22 
บาทต่อหุน้ รวมเป็นจ านวนเงิน 1,049,799,409.12 บาท โดยจ่ายไปแลว้เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2563  

ดงันั้นการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลทั้งสองคร้ังรวมกนั จึงถือวา่ครบถว้นแลว้ โดยมีขอ้มูลเปรียบเทียบกบัอตัราการจ่ายเงินปัน
ผลในปีท่ีผา่นมา ดงัน้ี 

รำยละเอยีดกำรจ่ำยเงนิปันผล ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

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

2. จ านวนหุน้ ณ 31 ธนัวาคม      

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

3. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุน้ (บาท:หุน้) 0.63 0.66 0.40 0.47 

    3.1 เงินปันผลระหวา่งกาล (บาท:หุน้)  0.32 0.32 0.25 0.25 

    3.2 เงินปันผลระหวา่งกาล (บาท:หุน้) - - - 0.22 

    3.3 เงินปันผลประจ าปี (บาท:หุน้)  0.31 0.34 0.15 - 
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รำยละเอยีดกำรจ่ำยเงนิปันผล ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

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

5. สดัส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) 57.21 52.58 58.62 58.77 

การจ่ายเงินปันผลดงักล่าว เป็นไปตามนโยบายของบริษทัท่ีจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 50 ของ
ก าไรสุทธิในแต่ละปี และตั้งแต่ปี 2545 เป็นตน้มา บริษทัมีนโยบายจะแบ่งจ่ายเงินปันผล 2 คร้ังต่อปี ดงันั้นอตัราการจ่ายเงินปันผลจากผล
การด าเนินงานในปี 2562 ซ่ึงเท่ากบัร้อยละ 58.77 จึงถือวา่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลตามปกติของบริษทั 

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามดังนี ้; ไม่มผีู้ ถือหุ้นซักถาม 
จากนั้นประธานฯ ขอใหท่ี้ประชุมลงมติอนุมติัการจดัสรรก าไรสุทธิส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 
ท่ีประชุมผูถื้อหุน้มีมติเป็นเอกฉนัท ์ อนุมติัการจดัสรรก าไรสุทธิส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 เป็นเงินปันผล ดว้ย

คะแนนเสียงดงัน้ี 

เห็นดว้ย 2,811,470,210 เสียง ร้อยละ 99.9990 

ไม่เห็นดว้ย 27,793 เสียง                        ร้อยละ 0.0010 

งดออกเสียง 400 เสียง                        ร้อยละ 0.0000 

บตัรเสีย ไม่มี --- 

รวม 2,811,498,403 เสียง ร้อยละ 100.0000 

วำระที ่5 พจิำรณำเลือกตั้งกรรมกำร 
ประธานฯ ขอให้ คุณศกัด์ิ เก่ียวการคา้ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผูช้ี้แจงในวาระน้ี เน่ืองจาก ดร.ธรรมนูญ 

อานนัโทไทย ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนติดภารกิจเป็นวทิยากรของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั
ไทย (IOD) 

คุณศกัด์ิ เก่ียวการคา้ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่ เพื่อให้เป็นไปตามบทบญัญติัของพรบ.
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ฯ ประกอบกบัตามขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 17 รวมถึงเพื่อให้เป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาลท่ีดี ทางฝ่าย
เลขานุการบริษทัไดจ้ดัให้มีการเปิดโอกาสให้สิทธิผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามญัผูถื้อ
หุน้ประจ าปี โดยไดน้ าส่งเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดเผยแพร่ต่อผูถื้อหุน้ผา่นทางส่ืออิเลก็โทรนิกส์ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
และดาวโหลดไวท่ี้ Website ของบริษทัตั้งแต่วนัท่ี 3 ตุลาคม 2562 และก าหนดให้ผูถื้อหุ้นเสนอรายช่ือกรรมการและวาระไดจ้นถึงวนัท่ี 
31มกราคม 2563 ซ่ึงเม่ือครบก าหนดเวลาแลว้ พบวา่ไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอรายช่ือกรรมการเขา้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ดงันั้นมีกรรมการ
จ านวน 4 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 12 ท่านจะตอ้งออกตามวาระ โดยมีรายนามดงัต่อไปน้ี 

1. นายธีรพงศ ์จนัศิริ 
2. นายชวน ตั้งจนัสิริ 
3. ดร.ธรรมนูญ อานนัโทไทย กรรมการอิสระ 
4. นายนาถ ล่ิวเจริญ   กรรมการอิสระ 

ส าหรับกรรมการทั้ง 4 ท่าน คณะกรรมการสรรหาฯ ไดแ้จง้ประวติัของแต่ละท่านไวแ้ลว้ในหนงัสือเชิญประชุมท่ีจดัส่งไปใหใ้น
หนา้ 40 ถึงหนา้ 44 และเพ่ือความโปร่งใสในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ คุณศกัด์ิไดข้อเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน ท่ีครบก าหนดวาระ
และมาร่วมประชุมในวนัน้ีออกจากหอ้งประชุม  
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คณะกรรมการสรรหาไดพิ้จารณาประวติัและประสบการณ์ของกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่านแลว้ เห็นวา่มี
คุณสมบัติครบถ้วนตามท่ีกฎหมายก าหนด มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจ สามารถท่ีจะช่วยบริหารกิจการให้มี
ประสิทธิภาพดว้ยความเรียบร้อย ดงันั้น หากให้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัต่ออีกวาระหน่ึง จะท าให้การด าเนินงานของบริษทัเป็นไป
อย่างต่อเน่ือง จึงเห็นสมควรให้เสนอช่ือบุคคลทั้ง 4 ท่าน ต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น เพ่ือเลือกตั้งกรรมการท่ีออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน 
กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง และเพื่อใหเ้กิดความโปร่งใสในการพจิารณา ส าหรับกรรมการท่านท่ีเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั 
ก็จะไม่ออกเสียงในการเลือกตั้งตนเองเป็นกรรมการและขณะน้ีไดอ้อกจากหอ้งประชุมไปดว้ยแลว้  

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม : ไม่มผีู้ ถือหุ้นซักถาม 

จากนั้นประธานฯ ขอใหท่ี้ประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการ โดยพิจารณาแยกเป็นแต่ละท่าน ดงัน้ี 

1. ขอใหผู้ถื้อหุน้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง นายธีรพงศ ์ จนัศิริ กลบัเขา้มาเป็นกรรมการอีกวาระหน่ึง ซ่ึงจ านวนหุน้ท่ีใชใ้นการ
ออกเสียงลงคะแนนให ้ นายธีรพงศ ์ จนัศิริ ด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหน่ึง เท่ากบั จ านวนหุน้ท่ีมาประชุมทั้งส้ินหกัออกดว้ย
จ านวนหุน้ของนายธีรพงศ ์จนัศิริ จ านวน 340,797,872 หุน้ ซ่ึงคงเหลือเท่ากบั 2,470,700,531 หุน้  

โดยผูถื้อหุน้ออกเสียงลงมติให ้นายธีรพงศ ์จนัศิริ เป็นกรรมการอีกวาระหน่ึงดงัน้ี 
เห็นดว้ย 2,182,674,741 เสียง ร้อยละ 88.3423 

ไม่เห็นดว้ย 288,025,790 เสียง ร้อยละ 11.6577 

งดออกเสียง 0 เสียง                          ร้อยละ 0.0000 

บตัรเสีย ไม่มี --- 

รวม 2,470,700,531 เสียง ร้อยละ 100.0000 

2. ขอใหผู้ถื้อหุน้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง นายชวน ตั้งจนัสิริ  กลบัเขา้มาเป็นกรรมการอีกวาระหน่ึง ซ่ึงจ านวนหุน้ท่ีใชใ้นการ
ออกเสียงลงคะแนนให ้ นายชวน ตั้งจนัสิริ ด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหน่ึงเท่ากบั จ านวนหุน้ท่ีมาประชุมทั้งส้ินหกัออกดว้ย
จ านวนหุน้ของนายชวน ตั้งจนัสิริ  จ านวน 38,668,000 หุน้ ซ่ึงคงเหลือเท่ากบั 2,772,830,403 หุน้  

โดยผูถื้อหุน้ออกเสียงลงมติให ้นายชวน ตั้งจนัสิริ เป็นกรรมการอีกวาระหน่ึงดงัน้ี 
เห็นดว้ย 2,430,590,455 เสียง ร้อยละ 87.6574 

ไม่เห็นดว้ย 342,239,948 เสียง ร้อยละ 12.3426 

งดออกเสียง 0 เสียง                          ร้อยละ 0.0000 

บตัรเสีย ไม่มี --- 

รวม 2,722,830,403 เสียง ร้อยละ 100.0000 

3. ขอให้ผูถื้อหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ดร.ธรรมนูญ อานนัโทไทย กลบัเขา้มาเป็นกรรมการอิสระอีกวาระหน่ึง ซ่ึงจ านวน
หุน้ท่ีใชใ้นการออกเสียงลงคะแนนให้ ดร.ธรรมนูญ อานนัโทไทย ด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหน่ึงเท่ากบั จ านวนหุน้ท่ีมาประชุม
ทั้งส้ินหกัออกดว้ยจ านวนหุน้ของ ดร.ธรรมนูญ อานนัโทไทย จ านวน - หุน้ ซ่ึงคงเหลือเท่ากบั 2,811,498,403 หุน้  
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โดยผูถื้อหุน้ออกเสียงลงมติให ้ดร.ธรรมนูญ อานนัโทไทย เป็นกรรมการอิสระอีกวาระหน่ึงดงัน้ี 
เห็นดว้ย 2,213,034,288 เสียง ร้อยละ 78.7137 

ไม่เห็นดว้ย 598,464,115 เสียง ร้อยละ 21.2863 

งดออกเสียง 0 เสียง                          ร้อยละ 0.0000 

บตัรเสีย ไม่มี --- 

รวม 2,811,498,403 เสียง ร้อยละ 100.0000 

4. ขอใหผู้ถื้อหุน้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง นายนาถ ล่ิวเจริญ กลบัเขา้มาเป็นกรรมการอิสระอีกวาระหน่ึง ซ่ึงจ านวนหุ้นท่ีใชใ้น
การออกเสียงลงคะแนนให้ นายนาถ ล่ิวเจริญ ด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหน่ึงเท่ากบั จ านวนหุ้นท่ีมาประชุมทั้งส้ินหักออกดว้ย
จ านวนหุน้ของนายนาถ ล่ิวเจริญ   จ านวน - หุน้ ซ่ึงคงเหลือเท่ากบั 2,811,498,403 หุน้  

โดยผูถื้อหุน้ออกเสียงลงมติให ้นายนาถ ล่ิวเจริญ  เป็นกรรมการอิสระอีกวาระหน่ึงดงัน้ี 
เห็นดว้ย 2,577,224,902 เสียง ร้อยละ 91.6673 

ไม่เห็นดว้ย 234,273,501 เสียง ร้อยละ 8.3327 

งดออกเสียง 0 เสียง                        ร้อยละ 0.0000 

บตัรเสีย ไม่มี --- 

รวม 2,811,498,403 เสียง ร้อยละ 100.0000 

ดงันั้น ท่ีประชุมผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัแต่งตั้งกรรมการตามท่ีเสนอมาดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก กรรมการของบริษทัจึงมีรายนาม
ดงัน้ี 

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

วำระที ่6 พจิำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2563 และโบนัสกรรมกำรจำกผลกำรด ำเนนิงำนประจ ำปี 2562 

ประธานฯ ไดข้อใหคุ้ณนาถ ล่ิวเจริญ กรรมการตรวจสอบ เป็นผูช้ี้แจงในวาระน้ีแทน คุณศกัด์ิ เก่ียวการคา้ กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน  
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คุณนาถ ล่ิวเจริญ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่ ตามท่ีคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไดเ้สนอคณะกรรมการในการ

ประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 1/2563 เม่ือวนัท่ี 17 กมุภาพนัธ์ 2563 เพื่อพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดยอ่ยประจ าปี 

2563 โดยค านึงถึงความรับผิดชอบและการปฎิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการ และเปรียบเทียบจากการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเฉล่ียจาก

อุตสาหกรรมประเภทเดียวกนั รวมทั้งพิจารณาจากผลการด าเนินงานของบริษทั เสนอให ้

1) ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินแก่กรรมการและกรรมการชุดยอ่ยประจ าปี 2563 เท่าเดิม ซ่ึงสรุปไดด้งัน้ี 
 ค่าตอบแทน 

รายเดือน 
ค่าเบ้ียประชุม

ต่อคร้ัง 
ค่าตอบแทนรายปี     เม.ย 

2563 – มี.ค. 2564 
คณะกรรมการบริษทั 
- ประธานกรรมการ 
- กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 
- กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 
- กรรมการอิสระ 

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

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

 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
- ประธาน (มาจากกรรมการอิสระ) 
- กรรมการอิสระ 

 
50,000,00 
25,000.00 

 
- 
- 

 

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

 
- 
- 

 
- 
- 

 
240,000.00 
120,000.00 

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

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
240,000.00 
120,000.00 
  80,000.00 

2) วงเงินประกนัคุม้ครองสุขภาพไม่เกิน 700,000 บาทต่อปีเฉพาะกรรมการท่ีมีอายใุม่เกิน 70 ปี และมีถ่ินพ านกัในประเทศไทย  

3) โบนัสกรรมการจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 มีหลกัเกณฑ์ดงัน้ี ให้จ่ายโบนัสกรรมการทั้งคณะในอตัราร้อยละ 0.5 
ของเงินปันผลของบริษทั ซ่ึงเท่ากบั 11.21 ลา้นบาท โดยก าหนดให้โบนสักรรมการส าหรับประธานกรรมการเป็น 2 เท่าของโบนสัท่ีจ่าย
ใหก้รรมการ และก าหนดจ่ายโบนสักรรมการในวนัท่ี 18 กนัยายน 2563 

นอกจากน้ีเพ่ือความสะดวกในการโอนเงินไปยงัต่างประเทศใหก้บักรรมการชาวต่างชาติทั้ง 2 ท่าน จึงขอใหจ่้ายค่าตอบแทน
กรรมการรายเดือนๆ ละ 25,000 บาทและค่าเบ้ียประชุมต่อคร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุมรวมกนัเป็นรายปี 

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามดังนี ้; ไม่มผีู้ ถือหุ้นซักถาม 

จ านวนหุ้นท่ีใช้ในการออกเสียงลงคะแนน หักด้วยจ านวนหุ้นของกรรมการและผูมี้ส่วนได้เสีย 10 ท่าน เท่ากับจ านวน 
953,562,960 หุน้ ดงันั้นคงเหลือเท่ากบั 1,859,498,633 หุน้  

ท่ีประชุมผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 และโบนสักรรมการจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 ดว้ย
คะแนนเสียงเกินกวา่สองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 
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เห็นดว้ย 1,788,168,347 เสียง ร้อยละ 96.1640 

ไม่เห็นดว้ย 71,330,286 เสียง ร้อยละ 3.8360 

งดออกเสียง 0 เสียง                        ร้อยละ 0.0000 

บตัรเสีย ไม่มี --- 

รวม 1,859,498,633 เสียง ร้อยละ 100.0000 

วำระที ่7 พจิำรณำแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก ำหนดค่ำสอบบญัชีประจ ำปี 2563 

ประธานฯ ไดข้อใหคุ้ณนาถ ล่ิวเจริญ กรรมการตรวจสอบ เป็นผูช้ี้แจงในวาระน้ี  

คุณนาถ ล่ิวเจริญ กรรมการตรวจสอบ ไดเ้รียนให้ท่ีประชุมทราบวา่ ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 
120 และขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 36 ก าหนดให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีของบริษทั
ประจ าปี 2562  คณะกรรมการไดพ้ิจารณาแลว้ขอเสนอ บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั (PWC) เป็นผูส้อบบญัชีของ
บริษทั  เน่ืองจาก PWC มีผลการปฏิบติังานดา้นการตรวจสอบอยูใ่นระดบัท่ีน่าพอใจ โดย PWC มีเครือข่ายครอบคลุมในหลายประเทศ
และเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล จึงน าเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเพ่ืออนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีส าหรับปี 
2563 ดงัน้ี  

 2562 2563 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส 
จ ากดั 
นายพงทว ีรัตนะโกเศศ  
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7795 หรือ  
นายชาญชยั ชยัประสิทธ์ิ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 3760 หรือ  
นางสาวอมรรัตน์ เพ่ิมพนูวฒันาสุข ผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตเลขทะเบียน 4599   
และในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีรับอนุญาตดงักล่าว
ขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบติังานใหบ้ริษทั ไพร้ซวอ
เตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั จะจดัหา
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตอ่ืนของบริษทั ไพร้ซวอ
เตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั แทนได ้

บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส 
จ ากดั 
นายพงทว ีรัตนะโกเศศ  
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7795 หรือ  
นายชาญชยั ชยัประสิทธ์ิ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 3760 หรือ  
นางสาวอมรรัตน์ เพ่ิมพนูวฒันาสุข ผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตเลขทะเบียน 4599   
และในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีรับอนุญาตดงักล่าว
ขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบติังานใหบ้ริษทั ไพร้ซวอ
เตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั จะจดัหา
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตอ่ืนของบริษทั ไพร้ซวอ
เตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั แทนได ้

ค่าสอบบญัชีส าหรับงบ
ประจ าปี 2562 

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

1,930,451 บาท 
(เพ่ิมข้ึน 56,226 บาทจากปี 2562) 

ค่าสอบทานส าหรับงบการเงิน
รายไตรมาสรวม 3 ไตรมาส 

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

1,081,068 บาท 
(เพ่ิมข้ึน 31,488 บาทจากปี 2562) 

ค่าตรวจสอบบญัชีตามบตัร
ส่งเสริมการลงทุน 

90,000 บาท 
(เท่าเดิม) 

100,000 บาท 
(เพ่ิมข้ึน 10,000 บาทจากปี 2562) 
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บริษทั ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

อยา่งไรก็ตามคณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาจากผลงานประกอบกบัเปรียบเทียบค่าสอบบญัชีกบับริษทัอ่ืนแลว้ เห็นวา่ ค่า
สอบบญัชียงัคงอยูใ่นเกณฑ์ท่ีเหมาะสม รวมถึงผูส้อบบญัชีตามรายช่ือขา้งตน้ไม่มีความสัมพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทั บริษทัย่อย 
ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูเ้ก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบ
การเงินของบริษทั 

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม; 

คุณสถำพร โคธีรำนุรักษ์ ขอสอบถามดงัน้ี 
1) ค่าสอบบญัชีท่ีขอเสนอในปี 2563 จ านวน 1,930,451 บาท เป็นค่าสอบบญัชีท่ีรวมบริษทัยอ่ยแลว้หรือยงั  
คุณฬุริยำ เบญจำนุกร ผูช่้วยเลขานุการ ช้ีแจงวา่ จ านวนเงิน 1,930,451 บาท เป็นค่าสอบบญัชีเฉพาะงบการเงินของบริษทั ไทยยเูน่ียน 
กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) เท่านั้น  
2)  ค่าสอบบญัชีท่ีจ่ายจริงในปี 2562 เป็นจ านวนเงินเท่าใด 
คุณฬุริยำ เบญจำนุกร ผูช่้วยเลขานุการ ช้ีแจงวา่ ค่าสอบบญัชีท่ีจ่ายจริงในปี 2562 คือ 1,874,225 บาท ส าหรับงบประจ าปี 2562 และ 
1,049,580 บาท ส าหรับค่าสอบทานส าหรับงบการเงินรายไตรมาสรวม 3 ไตรมาส 
3)  ผูส้อบบญัชีในต่างประเทศของบริษทัยอ่ยทั้งหมดใช ้PWC เช่นเดียวกนัใช่หรือไม่  
คุณฬุริยำ เบญจำนุกร ผูช่้วยเลขานุการ ช้ีแจงวา่ บริษทัและบริษทัยอ่ยในต่างประเทศใชผู้ส้อบบญัชีคือ PWC เช่นเดียวกนั 

จากนั้นประธานฯ ขอใหท่ี้ประชุมลงมติอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชี 

ท่ีประชุมผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2563 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากดงัน้ี 

เห็นดว้ย 2,799,347,652 เสียง ร้อยละ 99.5125 

ไม่เห็นดว้ย 13,703,541 เสียง ร้อยละ 0.4871 

งดออกเสียง 10,400 เสียง                        ร้อยละ 0.0004 

บตัรเสีย ไม่มี --- 

รวม 2,813,061,593 เสียง ร้อยละ 100.0000 

วำระที ่8 พจิำรณำและอนุมตักิำรแก้ไขเพิม่เตมิข้อบังคบัของบริษัท ข้อ 24, 25, 27 และ 31 

ประธานฯ ขอใหคุ้ณธีรพงศ ์จนัศิริ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร เป็นผูช้ี้แจงในวาระน้ี  

คุณธีรพงศ์ จนัศิริ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ช้ีแจงวา่ตามพระราชก าหนดวา่ดว้ยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 
ลงวนัท่ี 19 เมษายน 2563 ก าหนดให ้“การประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ หมายความวา่ การประชุมท่ีกฎหมายบญัญติัใหต้อ้งมีการประชุม 
ท่ีไดก้ระท าผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ โดยผูร่้วมประชุมมิไดอ้ยูใ่นสถานท่ีเดียวกนั และสามารถประชุมปรึกษาหารือและแสดงความคิดเห็น
ระหวา่งกนัไดผ้า่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์”   

กรณีบริษัทมหาชนจ ากัด หากประสงค์จะประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์จะต้องมีการก าหนดเร่ืองการประชุมผ่านส่ือ
อิเลก็ทรอนิกส์ไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษมัมหาชนจ ากดั บริษทัจึงมีความจ าเป็นตอ้งแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 24 เพื่อใหบ้ริษทัสามารถ
จดัประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ได ้และเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด รวมถึงพบว่ามีขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกนัในขอ้ 25 และขอ้ 31 ท่ี
เก่ียวกบัสถานท่ีจดัประชุม ก็สมควรแกไ้ขในคราวเดียวกนั ดงัน้ี 
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ทะเบียนเลขท่ี 0107537000891 

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

แก้ไขข้อบังคบัของบริษัท ข้อ 24  
ขอ้ความเดิมก าหนดไวด้งัน้ี 
ขอ้ 24 “ในการประชุมคณะกรรมการ ตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมดจึงเป็นองคป์ระชุม ใน
กรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยูใ่นท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได ้ถา้มีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็น
ประธานถา้ไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้กรรมการซ่ึงมาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็น
ประธานในท่ีประชุม 

การวนิิจฉยัช้ีขาดของท่ีประชุมใหถื้อเสียงขา้งมาก 

กรรมการคนหน่ึงมีหน่ึงเสียงในการลงคะแนน เวน้แต่กรรมการซ่ึงมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียงในเร่ืองนั้น 
ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด” 

ขอ้ความท่ีแกไ้ขใหม่เป็นดงัน้ี 

ขอ้ 24 “ในการประชุมคณะกรรมการ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์  ตอ้งมีกรรมการมา
ประชุมไม่น้อยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยูใ่นท่ีประชุมหรือไม่
สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได ้ถา้มีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่
สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ใหก้รรมการซ่ึงมาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม 

การประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ตามวรรคหน่ึง ผูมี้หนา้ท่ีจดัการประชุมตอ้ง  
(1) จดัใหผู้ร่้วมประชุมแสดงตนเพ่ือร่วมประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ก่อนร่วมการประชุม  
(2) จดัใหผู้ร่้วมประชุมสามารถลงคะแนนได ้ทั้งการลงคะแนนโดยเปิดเผยและการลงคะแนนลบั  
(3) จดัใหมี้การเขา้ถึงเอกสารประกอบการประชุมของผูร่้วมประชุม 
(4) จดัท ารายงานการประชุมเป็นหนงัสือ  
(5) จดัให้มีการบนัทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพ แลว้แต่กรณี ของผูร่้วมประชุมทุกคน ตลอดระยะเวลาท่ีมีการประชุมในรูปขอ้มูล

อิเลก็ทรอนิกส์ เวน้แต่เป็นการประชุมลบั 
(6) จดัเก็บขอ้มูลจราจรอิเล็กทรอนิกส์ของผูร่้วมประชุมทุกคนไวเ้ป็นหลกัฐาน ทั้งน้ีขอ้มูลตาม (5) และ (6)  ให้ถือเป็นส่วนหน่ึง

ของรายงานการประชุม  
(7) การแจง้เหตุขดัขอ้งในระหวา่งการประชุม 

ตอ้งมีกระบวนการรักษาความมัน่คงปลอดภยัดา้นสารสนเทศ โดยให้มีการบนัทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพแลว้แต่กรณีของกรรมการ
ทุกรายในท่ีประชุม ตลอดระยะเวลาท่ีมีการประชุม รวมทั้งขอ้มูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ท่ีเกิดจากบนัทึกดงักล่าว และมีระบบควบคุม
การประชุมเป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด 

กรรมการบริษทัซ่ึงเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ดว้ยวิธีการและเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ถือวา่เป็น
การเข้าร่วมประชุมอันสามารถนับเป็นองค์ประชุมได้ และถือว่าการประชุมคณะกรรมการผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีผล
เช่นเดียวกบัการประชุมตามวธีิการท่ีบญัญติัไวใ้นกฎหมายและขอ้บงัคบัฉบบัน้ี 

การวนิิจฉยัช้ีขาดของท่ีประชุมใหถื้อเสียงขา้งมาก 

กรรมการคนหน่ึงมีหน่ึงเสียงในการลงคะแนน เวน้แต่กรรมการซ่ึงมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียงในเร่ืองนั้น 
ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด” 
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ทะเบียนเลขท่ี 0107537000891 

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

แก้ไขข้อบังคบัของบริษัท ข้อ 25 
ขอ้ความเดิมก าหนดไวด้งัน้ี 
ขอ้ 25 “ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ใหป้ระธานกรรมการหรือผูซ่ึ้งไดรั้บมอบหมายส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงักรรมการไม่นอ้ยกวา่
เจ็ดวนัก่อนวนัประชุม เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นเร่งด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชนข์องบริษทั จะแจง้การนดัประชุมโดยวธีิอ่ืนและก าหนด
วนัประชุมใหเ้ร็วกวา่นั้นก็ได”้ 

ขอ้ความท่ีแกไ้ขใหม่เป็นดงัน้ี 
ขอ้ 25 “ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ไม่วา่จะเป็นการประชุมดว้ยตนเองหรือเป็นการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์  ให้ประธาน
กรรมการหรือผูซ่ึ้งไดรั้บมอบหมายส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงักรรมการไม่นอ้ยกวา่เจ็ดวนัก่อนวนัประชุม เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วน 
เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษทั จะแจง้การนดัประชุมโดยวิธีอ่ืนและก าหนดวนัประชุมใหเ้ร็วกวา่นั้นก็ได ้ทั้งน้ีหากการประชุม
ในคราวนั้ นเป็นการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทสามารถจัดส่งหนังสือนัดประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้ งน้ี
หลกัเกณฑแ์ละวธีิการเป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด 
ในกรณีท่ีกรรมการตั้งแต่สองคนข้ึนไปร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการ ใหป้ระธานกรรมการก าหนดวนัประชุมภายในสิบส่ีวนั นบั
แต่วนัท่ีไดรั้บการร้องขอ” 

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซักถาม : ไม่มผีู้ ถือหุ้นซักถาม 

ท่ีประชุมผูถื้อหุน้มีมติอนุมติั ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

เห็นดว้ย 2,810,995,130 เสียง ร้อยละ 99.9265 
ไม่เห็นดว้ย 2,066,063 เสียง ร้อยละ 0.0735 
งดออกเสียง 400 เสียง                        ร้อยละ 0.0000 
บตัรเสีย ไม่มี --- 
รวม 2,813,061,593 เสียง ร้อยละ 100.0000 

แก้ไขข้อบังคบัของบริษัท ข้อ 31 
ขอ้ความเดิมก าหนดไวด้งัน้ี 
ขอ้ 31 “คณะกรรมการของบริษทัตอ้งประชุมอยา่งนอ้ย 3 เดือนต่อคร้ัง” 

ขอ้ความท่ีแกไ้ขใหม่เป็นดงัน้ี 
ขอ้ 31 “คณะกรรมการของบริษทัตอ้งประชุมอยา่งนอ้ย 3 เดือนตอ่คร้ัง ณ ทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งส านกังานใหญ่ ส านกังานสาขาหรือจงัหวดั
ใกลเ้คียง หรือ ณ ท่ีอ่ืนใดตามท่ีประธานกรรมการหรือผูซ่ึ้งไดรั้บมอบหมายจากประธานกรรมการจะก าหนด  ทั้งน้ีประธานกรรมการหรือ
ผูซ่ึ้งไดรั้บมอบหมายจากประธานกรรมการจะก าหนดใหจ้ดัการประชุมคณะกรรมการผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ก็ได”้ 

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม : ไม่มผีู้ ถือหุ้นซักถาม 

ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติั ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 
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เห็นดว้ย 2,813,033,400 เสียง ร้อยละ 99.9990 
ไม่เห็นดว้ย 27,793 เสียง ร้อยละ 0.0010 
งดออกเสียง 400 เสียง                        ร้อยละ 0.0000 
บตัรเสีย ไม่มี --- 
รวม 2,813,061,593 เสียง ร้อยละ 100.0000 

แก้ไขข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 27 เพื่อความสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ในปัจจุบนั และสะดวกเหมาะสมในการบริหารงานดา้นต่างๆ  
ขอ้ความเดิมก าหนดไวด้งัน้ี 
ขอ้ 27 “คณะกรรมการมีอ านาจและหน้าท่ีจดัการบริษทัให้เป็นไปตามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั และมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น และให้มี
อ านาจจดัการในกิจการดงัต่อไปน้ีดว้ย 
(ก) การแสวงให้ไดม้า ขาย จ านอง จ าน า หรือท าสัญญาประกนัดว้ยสังหาริมทรัพยแ์ละอสังหาริมทรัพยข์องบริษทั เพ่ือส าเร็จความ

ประสงคแ์ห่งธุรกิจของบริษทั กรรมการมีอ านาจท่ีจะใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพยเ์ป็นเวลากวา่ 3 ปี หรือนอ้ยกวา่นั้นได ้กรรมการมีอ านาจ
จดทะเบียนกบัทางราชการท่ีกรม กระทรวง หรือหน่วยงานแห่งหน่ึงแห่งใดไดด้ว้ย 

 (ข) การเสนอเร่ืองราวต่ออนุญาโตตุลาการ ท าการประนีประนอมยอมความ ท าการฟ้องร้องและต่อสูค้ดีในศาลของประเทศหน่ึงประเทศ
ใดก็ได ้อีกทั้งเขา้ร่วมด าเนินกระบวนการในกรณีลม้ละลายของลูกหน้ี 

 (ค) การมีอ านาจมอบหมายใหบุ้คคลใดๆ คนหน่ึงหรือหลายคน มีอ านาจลงนามผูกพนับริษทัเฉพาะกิจการอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลาย
อยา่งแทนคณะกรรมการก็ได ้

 (ง) การใช้อ านาจทั้ งมวลของบริษทัท่ีจะกู้ยืมเงิน และผูกพนัจ านองทรัพยสิ์นของบริษทัเพ่ือเป็นหลกัประกันส าหรับหน้ีสินความ
รับผิดชอบหรือพนัธะกรณีใดๆ ของบริษทั หรือของบุคคลท่ีสาม 

 (จ) การลงมติใหอ้อกหนงัสือประกนัและเขา้เป็นผูค้  ้าประกนัหรือนายประกนัในนามของบริษทัก็ได”้ 

ขอ้ความท่ีแกไ้ขใหม่เป็นดงัน้ี 
ขอ้ 27 “คณะกรรมการมีอ านาจและหน้าท่ีจัดการบริษัทให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ ข้อบังคับ  และมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ทั้ งน้ี 
คณะกรรมการอาจแต่งตั้งหรือมอบหมายให้กรรมการ หรือบุคคลอ่ืนใด คนหน่ึงหรือหลายคนใหด้ าเนินกิจการของบริษทัหรือปฏิบติัการ
อยา่งใดอยา่งหน่ึง หรืออาจมอบอ านาจเพ่ือใหก้รรมการหรือบุคคลดงักล่าวมีอ านาจด าเนินการใดๆ ตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร และ
ภายในเวลาท่ีคณะกรรมการก าหนด ทั้ งน้ีคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขการแต่งตั้ง มอบหมาย หรือมอบ
อ านาจนั้นๆ ไดต้ามท่ีเห็นสมควร” 

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม : ไม่มผีู้ ถือหุ้นซักถาม 
ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติั ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

เห็นดว้ย 2,762,316,300 เสียง ร้อยละ 98.1961 
ไม่เห็นดว้ย 50,744,893 เสียง ร้อยละ 1.8039 
งดออกเสียง 400 เสียง                        ร้อยละ 0.0000 
บตัรเสีย ไม่มี --- 
รวม 2,813,061,593 เสียง ร้อยละ 100.0000 
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วำระที ่9   พจิำรณำและอนุมตักิำรแก้ไขเพิม่เตมิหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3วตัถุประสงค์ของบริษัท ตำมมำตรำ 31 

ประธานฯ ขอใหคุ้ณธีรพงศ ์จนัศิริ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร เป็นผูช้ี้แจงในวาระน้ี  

คุณธีรพงศ์ จนัศิริ ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร ช้ีแจงวา่ เพื่อให้วตัถุประสงคข์องบริษทัมีความชดัเจนและครอบคลุมการด าเนิน
กิจการท่ีขยายหลากหลายออกไป ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาการเพ่ิมวตัถุประสงค ์จ านวน 1 ขอ้ ดงัน้ี 

“ขอ้ 53  ประกอบกิจการผลิต จัดจ าหน่าย การคา้ อาหาร เคร่ืองด่ืม ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ผลิตภณัฑ์กลุ่มบ ารุงสุขภาพ ยา 
ผลิตภณัฑเ์สริมความงาม และสินคา้อุปโภคบริโภคอ่ืน” 

ซ่ึงจะมีผลท าใหว้ตัถุประสงคข์องบริษทั เปล่ียนแปลงจากเดิม จ านวน 52 ขอ้ เป็น 53 ขอ้ 

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามดังนี;้ 
คุณสถำพร โคธีรำนุรักษ์ สอบถามวา่ จากการเพ่ิมวตัถุประสงคข์อ้น้ี บริษทัมีแผนท่ีจะท าอะไร 
คุณธีรพงศ์ จนัศิริ ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำร ช้ีแจงวา่ บริษทัมีความพยายามท่ีจะหาธุรกิจใหม่ โดยการดูแลของศูนยน์วตักรรมของบริษทั 
เร่ิมจากธุรกิจ Ingredient ซ่ึงไดแ้ก่การผลิตต่อยอดผลิตภณัฑจ์ากวตัถุดิบเดิม เช่น น ้ ามนัปลาจากหวัปลาทูน่า แคลเซียมจากกระดูกปลาทู
น่า โปรตีนทางเลือกต่างๆ  ตลอดจนผลิตภณัฑใ์นกลุ่มสารอาหารท่ีมีประโยชน์ต่อสุขภาพ ซ่ึงเป็นสายธุรกิจใหม่ท่ียงัไม่มีในวตัถุประสงค์
เดิมของบริษทั  โดยในปีน้ี บริษทัยงัไม่มีการลงทุนเพ่ิมใดๆ ในธุรกิจหลกัเวน้แตจ่ะเป็นการลงทุนทางดา้นการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
และการใชเ้คร่ืองจกัรทดแทนในบางส่วน แต่จะใชเ้งินลงทุนในธุรกิจใหม่ท่ีมีอตัราก าไรสูงกวา่ธุรกิจเดิมท่ีมีอยู ่ เพราะจากน้ีไปบริษทัจะ
เนน้การเติบโตทางดา้นก าไรใหม้ากข้ึนกวา่การเติบโตทางยอดขาย 

ท่ีประชุมผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

เห็นดว้ย 2,813,033,400 เสียง ร้อยละ 99.9990 

ไม่เห็นดว้ย 27,792 เสียง ร้อยละ 0.0010 

งดออกเสียง 401 เสียง                        ร้อยละ 0.0000 

บตัรเสีย ไม่มี --- 

รวม 2,813,061,593 เสียง ร้อยละ 100.0000 

วำระที ่10 พจิำรณำเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ำม)ี 

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามดังนี;้ 

คุณสถำพร โคธีรำนุรักษ์ สอบถามวา่ ในสถานการณ์โควดิ-19 มีการป้องกนัและคาดการณ์อยา่งไร รวมถึงบริษทัมีการบริหารบุคลากร
อยา่งไร 
คุณธีรพงศ์ จนัศิริ ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำร ช้ีแจงวา่ ในปัจจุบนัพนกังานของบริษทักลบัเขา้มาท างานตามปกติ ไม่มีการท างานจากท่ี
บา้นแลว้ แต่ยงัคงมีมาตรการอยา่งเขม้งวดในการปฏิบติัตวัในสถานการณ์โควดิ เช่น การตรวจเช็คอุณหภูมิร่างกายก่อนเขา้พ้ืนท่ีท างาน 
การสวมหนา้กากอนามยั จุดวางเจลและแอลกอฮอล ์ เป็นตน้ ซ่ึงมาตรการดงักล่าวไม่ไดมี้ผลกระทบต่อการท างานของบริษทั ขอใหทุ้ก
ท่านมัน่ใจวา่บริษทัยงัคงห่วงใยความปลอดภยัของพนกังานเป็นส าคญั  

คุณสถำพร โคธีรำนุรักษ์ สอบถามวา่ วงเงินท่ีใชอ้อกหุน้กูไ้ดใ้ชไ้ปหมดแลว้หรือยงั ถา้มีเหลืออยู ่คือจ านวนเท่าใด 
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คุณยงยุทธ เสฏฐววิรรธน์ ผูจ้ดัการทัว่ไป กลุ่มการเงินและภาษีองคก์ร ช้ีแจงวา่ วงเงินดงักล่าวถูกใชไ้ปคร่ึงหน่ึงของท่ีขออนุมติัไว ้6,000 
ลา้นบาท คือ 3,000 ลา้นบาท ยงัคงมีเหลืออยู ่3,000 ลา้นบาท 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดสอบถามเพ่ิมเติมอีก จึงขอปิดการประชุม  

ปิดการประชุม  16.00 น    
 
 
                                                                                                        
                                                                                                 (     นายไกรสร  จนัศิริ      ) 
                     ประธานในท่ีประชุม 
 

*************************************************** 

ส ำเนำงบกำรเงนิส ำหรับปีบญัชีส้ินสุด วนัที ่31 ธันวำคม 2563 (ฉบับย่อ) 
รำยงำนของผู้สอบบญัชีรับอนุญำต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

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

งบกำรเงนิทีต่รวจสอบ 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการประกอบดว้ย 

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

• งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และ 
• หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการซ่ึงรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 

เกณฑ์ในกำรแสดงควำมเหน็  
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นส่วนของความรับผิดชอบของ
ผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทั
และบริษทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวชิาชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบ
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ทะเบียนเลขท่ี 0107537000891 

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

การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และขา้พเจา้ได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนด
เหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

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

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

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

• ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวธีิการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่
ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทัและบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีกรรมการใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชี และการเปิดเผยขอ้มลู
ท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าข้ึนโดยกรรมการ  

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของกรรมการจากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ี
ไดรั้บ และประเมินว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมี
นยัส าคญัตอ่ความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมี
สาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยใหข้อ้สงัเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินรวมและงบ



 
 

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

 

30 | หนา้ 

 

ทะเบียนเลขท่ี 0107537000891 

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

การเงินเฉพาะกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้
ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์
ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ือง  

• ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลว่างบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีท าให้มีการน าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควร
หรือไม่ 

• ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายใน
กลุ่มบริษทัเพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อการก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแลและการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้  

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีส าคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีไดว้างแผน
ไว ้ประเด็นท่ีมีนยัส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบ และขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส าคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่ง
การตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้ห้ค  ารับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบวา่ ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นอิสระและได้
ส่ือสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้ งหมด ตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือว่ามีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจ
พิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พ่ือป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 

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

 
 
 

พงทวี รัตนะโกเศศ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 7795 
กรุงเทพมหานคร 
22 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2564 
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THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED 
บริษทั ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

งบก ำไรขำดทุน 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ก ำไรต่อหุ้น      
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน      
   ก  าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของTU 1.26 0.80  0.50 0.85 

 
ท่ำนผู้ถือหุ้นหรือผู้ทีส่นใจจะพจิำรณำงบกำรเงนิฉบับเตม็ สำมำรถดูได้จำกรำยงำนประจ ำปี 2563 หรือดำวน์โหลดไฟล์จำกเวบ็ไซต์

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

รำยละเอยีดและประวตับุิคคลทีค่ณะกรรมกำรเหน็สมควรเสนอต่อทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพจิำรณำเลือกตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัท 

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

มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง 
ปริญญาวทิยาศาสตร์ดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ (ประเภททัว่ไป) สาขาวชิา
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

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

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

(มหาชน) 
2554-ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน เมอร์ชัน่ พาร์ทเนอร์ 

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

จ ากดั 
2531-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั จนัศิริเรียลเอสเตท จ ากดั 
2536-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ไวยไทย จ ากดั 
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บริษทั ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

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

ต าแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบริษทั : ไม่มี 
หลกัสูตรการฝึกอบรมหรือสมัมนาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเป็นกรรมการบริษทั  

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

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

ช่ือ : นำยฤทธิรงค์ บุญมโีชต ิ 
ต าแหน่ง : ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มธุรกิจอาหารแช่แขง็และธุรกิจท่ี

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

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

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

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

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

(USA) 
ต าแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบริษทั : ไม่มี 
หลกัสูตรการฝึกอบรมหรือสมัมนาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเป็นกรรมการบริษทั 

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

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

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

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

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

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว 
ระหวา่งกรรมการดว้ยกนั : ไม่มี 
จ านวนหุน้ท่ีถือ : 103,248 หุน้* คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของทุนช าระแลว้  
 กรรมการ .........ไม่มี........ หุน้ คู่สมรส 103,248 หุน้ บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ........ไม่มี........ หุน้ 
ท่ีอยู ่ :  45/6 ซอยอรรคพฒัน์ ถนนสุขมุวทิ 49 แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 
ต าแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน  : 2536-2559 ประธานคณะกรรมการ บริษทั โอเชียนกลาส จ ากดั (มหาชน)  
   (รวมบริษทัในกลุ่ม 2 บริษทั) 
    2559-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โอเชียนกลาส จ ากดั (มหาชน)  
   (รวมบริษทัในกลุ่ม 2 บริษทั) 
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ต าแหน่งงานอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน :  2527-ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั ไทยสมุทรประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน) 
 2531-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เซอร์วสิลีสซ่ิง จ ากดั 
 2535-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โอเช่ียน โฮลด้ิง จ ากดั 
 2537-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั กีรติ โฮม จ ากดั 
 2539-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั กลุ่มไทยสมุทร (ประเทศไทย) จ ากดั 
 2541-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั กฤษณ์และสุมาลี จ ากดั 
 2545-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เกรทฟิลด ์จ ากดั 
 2553-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั สยาม เอสเตท จ ากดั 
 2556-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โอเช่ียน พรอพเพอร์ต้ี จ ากดั 
 2556-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โอเช่ียน มารีน่า จ ากดั 
ต าแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบริษทั : ไม่มี 
หลกัสูตรการฝึกอบรมหรือสมัมนาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเป็นกรรมการบริษทั 
- Director Certification Program (DCP) / สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) คร้ังท่ี 27/2546 
- Role of the Compensation Committee Program (RCC) / สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) คร้ังท่ี 5/2550 
จ านวนคร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการ ปี 2563 เท่ากบั 7 คร้ังจาก 7 คร้ัง (100%) 
จ านวนคร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ปี 2563 เท่ากบั 7 คร้ังจาก 7 คร้ัง (100%) 

ช่ือ :  นำยรำวนิเดอร์ สิงห์ เกรวำล ซำบจิตต์ เอส 
ต าแหน่ง : กรรมการท่ีไม่ใช่ผูบ้ริหาร  
สญัชาติ : มาเลเซีย 
อาย ุ : 52 ปี (เกิดวนัท่ี 15 กนัยายน 2512) 
การศึกษา : ปริญญาตรี มหาวทิยาลยันิวเซา้ทเ์วลส์ ประเทศออสเตรเลีย  
วนัเดือนปีท่ีเร่ิมเป็นกรรมการ : 15 พฤศจิกายน 2553 
จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ TU : 10 ปี 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว 
ระหวา่งกรรมการดว้ยกนั : ไม่มี 
จ านวนหุน้ท่ีถือ :  -ไม่มี- หุน้ * คิดเป็นร้อยละ – ของทุนช าระแลว้ 
  กรรมการ -ไม่มี- หุน้ คู่สมรส -ไม่มี- หุน้ บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี- หุน้ 
ท่ีอยู ่ :  979/12 ชั้นเอม็ อาคารเอสเอม็ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 
ต าแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน : ไม่มี 
ต าแหน่งงานอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน : 2553-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ไทยยเูน่ียน ยโุรป จ ากดั (FRANCE) 

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

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

ต าแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบริษทั : ไม่มี 
หลกัสูตรการฝึกอบรมหรือสมัมนาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเป็นกรรมการบริษทั : 

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

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

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

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

เก่ียวขอ้งกบัการบริหารงาน พนักงาน ลูกจา้ง หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ า ของบริษทั บริษทัในเครือ บริษทัร่วม 
หรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 

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

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

คุณสมบติัของกรรมการอิสระของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในส่วนของอตัราการ
ถือครองหุน้ของบริษทั 

วธีิกำรสรรหำกรรมกำร 
บริษทัด าเนินการสรรหากรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหาพิจารณาบุคคลซ่ึงมีคุณสมบติัเหมาะสมและไม่มีลกัษณะตอ้งห้าม

ตามกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดัเขา้เป็นกรรมการ เฉพาะในกรณีท่ีมีกรรมการพน้ต าแหน่งตามวาระ หรือด้วยสาเหตุอ่ืนใน
ระหว่างปีเท่านั้น ซ่ึงตอ้งเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการใหม่อีกคร้ัง และบุคคลซ่ึงเขา้เป็นกรรมการดงักล่าวจะอยูใ่น
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ต าแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการท่ีตนแทนเท่านั้น แต่เม่ือมีการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจาก
ต าแหน่ง 1 ใน 3 ตามวาระนั้น ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้งกรรมการใหม่ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการดงัต่อไปน้ี 

ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ตอ่เสียงหน่ึง 
1. ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ั้งหมด ตามขอ้ 1 เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้แต่จะ

แบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
2. บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือ

จะพงึเลือกตั้งในคร้ังนั้น 
ทั้งน้ี ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระไดด้ว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่

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

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

รำยละเอยีดกำรเข้ำร่วมประชุมของคณะกรรมกำรในปีทีผ่่ำนมำ 
หน่วย: คร้ัง  

 การประชุมคณะกรรมการ 
รายช่ือคณะกรรมการบริษทั มาประชุม 

จ านวนคร้ัง/จ านวนทั้งหมด 
รับทราบก่อนการประชุมทาง 

ส่ืออิเลค็โทรนิกส์ 

1. นายไกรสร จนัศิริ 7/7 - 

2. นายเชง  นิรุตตินานนท ์ 7/7 - 

3. นายชวน    ตั้งจนัสิริ 7/7 - 

4. นายธีรพงศ ์ จนัศิริ 6/7 1/7 

5. นายฤทธิรงค ์  บุญมีโชติ 7/7 - 

6. นายโนริโอะ   ไซกสุะ  2/7 5/7 

7. นายราวนิเดอร์  สิงห์ เกรเวล ซาบจิตต ์เอส 7/7 - 

8. นายชาน ชู  ชง 7/7 - 

9. นายศกัด์ิ  เก่ียวการคา้ * 7/7 - 

10. ดร.ธรรมนูญ  อานนัโทไทย * 6/7 1/7 

11. นายกีรติ อสัสกลุ * 7/7 - 

12. นายนาถ ล่ิวเจริญ * 7/7 - 
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* กรรมการอิสระ 
หมายเหตุ : นายโนริโอะ ไซกสุะ และนายราวนิเดอร์ สิงห์ เกรเวล ซาบจิตต ์เอส เป็นกรรมการท่ีมิไดมี้ถ่ินพ านกัในประเทศไทย 

********************* 

รำยละเอยีดประกอบวำระที ่7 กำรพจิำรณำแต่งตั้งผู้สอบบญัชี 
ข้อมูลทัว่ไป – บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ำกดั 

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

เข้าสอบบัญชี* 

ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี (เฉพาะบริษทั) 
 2560 2561 2562 2563 2564 

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

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

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

2.  ค่าตอบแทนจากบริการอ่ืน (Non-Audit Fee) 
บริษทัและบริษทัยอ่ยจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอ่ืน ซ่ึงไดแ้ก่  
- ค่าใชจ่้ายในการด าเนินการสอบบญัชี ให้แก่ส านักงานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสังกดั บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ผูส้อบบญัชีและส านกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสงักดั ในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมา มจี ำนวนเงนิรวม -ไม่ม-ี บำท 
- ค่าตรวจสอบกรณีพิเศษตามประกาศท่ี ป 4/2544 ของส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ให้แก่ส านกังานสอบ
บญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสังกดั บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูส้อบบญัชีและส านกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสังกดั ใน
รอบปีบญัชีท่ีผา่นมา รวม 7 บริษัท มจี ำนวนเงนิทั้งส้ิน 1,170,000 บำท 
- ค่าบริการตรวจสอบเพื่อวตัถปุระสงคเ์ฉพาะและค่าปรึกษาดา้นภาษี มจี ำนวนทั้งส้ิน 3,532,500 บำท 
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รายละเอียดจ านวนปียอ้นหลงั 10 ปี ท่ีผูส้อบบญัชีไดล้งนามในงบการเงินของบริษทั 
ปี 2552 - 2553 สอบบญัชีโดยนางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3516 จาก บจ. ส านกังาน อีวาย 
ปี 2554 - 2557 สอบบญัชีโดยนายโสภณ เพ่ิมศิริวลัลภ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3182 จาก บจ. ส านกังาน อีวาย 
ปี 2558 สอบบญัชีโดยนางสาวรสพร เดชอาคม ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5659 จาก บจ. ส านกังาน อีวาย 
ปี 2559 - 2560 สอบบญัชีโดยนายสมชาย  จิณโณวาท ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3271 จาก บจ. ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ

บีเอเอส 
ปี 2561 - 2563 สอบบญัชีโดยนายพงทว ีรัตนะโกเศศ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7795 จาก บจ. ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ

บีเอเอส 
ทั้งน้ี ตลอดระยะเวลาดงักล่าวผูส้อบบญัชีรับอนุญาตตามรายช่ือขา้งตน้ไม่มีความสัมพนัธ์หรือมีส่วนไดเ้สียกบับริษทั/บริษทั

ยอ่ย/ผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว แต่อยา่งใด 

กำรเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม 
ผูส้อบบญัชีจากบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั ไดแ้ก่  

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

เป็นผูส้อบบญัชีส าหรับปี 2563 ของบริษทัยอ่ย และบริษทัร่วมของบริษทัทุกแห่งทั้งในประเทศและนอกประเทศ 
 

 

รำยละเอยีดประกอบวำระที ่8 กำรพจิำรณำแก้ไขเพิม่เตมิหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 วตัถุประสงค์ของบริษัท  

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

ประชุมผูถื้อหุน้ลงมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
ในการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือขอ้บงัคบัของบริษทั ใหบ้ริษทัขอจดทะเบียนแกไ้ขเพ่ิมเติมภายในสิบส่ีวนันบัแต่

วนัท่ีท่ีประชุมลงมติ 



 
 

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

 

40 | หนา้ 

 

ทะเบียนเลขท่ี 0107537000891 

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

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

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

1. วตัถุประสงค์และควำมจ ำเป็น 

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

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

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

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

โดยหุน้สามญัออกใหม่ท่ีเหลือจากการเสนอขายให้แก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือพนกังานของ 
TFM จะน ามาไปรวมเพ่ือเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทัว่ไป 

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

รำยช่ือ ต ำแหน่ง 
จ ำนวนหุ้นที่

ได้รับกำรจดัสรร 
(หุ้น) 

ร้อยละของจ ำนวนหุ้นสำมญัทีอ่อกใหม่ 
และเสนอขำยให้แก่กรรมกำร ผู้บริหำร 

และ/หรือพนักงำนของ TFM 

1. นายฤทธิรงค ์บุญมีโชติ ประธานกรรมการ 100,000 4.0 

2. นายธีรพงศ ์จนัศิริ กรรมการ 100,000 4.0 

3. นายเชง นิรุตตินานนท ์ กรรมการ 100,000 4.0 

4. นายชาน ชู ชง กรรมการ 100,000 4.0 

5. นายบรรลือศกัร โสรัจจกิจ กรรมการ 100,000 4.0 

6. นายคณิต วลัยะเพช็ร์ กรรมการ 100,000 4.0 

7. นางรัชดาภรณ์ ราชเทวนิทร์ ประธานกรรมการอิสระ 100,000 4.0 

8. ดร. สมชยั ไทยสงวนวรกลุ กรรมการอิสระ 100,000 4.0 

9. นางมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการอิสระ 100,000 4.0 

รวม 900,000 36.0 

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

- ไม่มี - 

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

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

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

เน่ืองจากหุน้ของ TFM ยงัไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ จึงยงัไม่มีราคาตลาดของหุน้ของ TFM และไม่สามารถค านวณ
ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุน้ของ TFM ได ้

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

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

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

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

7. คุณสมบัตขิองกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนของ TFM ทีม่สิีทธิได้รับกำรจดัสรรหุ้นสำมญัเพิม่ทุนของ TFM 

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

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

8. สิทธิของผู้ถือหุ้นในกำรคดัค้ำนกำรจดัสรรหลกัทรัพย์ทีอ่อกใหม่ของ TFM ให้แก่ กรรมกำร ผู้บริหำร และ/หรือพนักงำนของ TFM 

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

 
 



 
 

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

 

43 | หนา้ 

 

ทะเบียนเลขท่ี 0107537000891 

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

 

 

*รายนามกรรมการอิสระทีบ่ริษทัเสนอให้ผู้ถอืหุ้นสามารถพจิารณาเลือกตามรายละเอียดข้างต้น  

เป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสียพเิศษ ในวาระทีเ่สนอในการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นคร้ังน้ีแต่อย่างใด* 

ช่ือ : นำยศักดิ์ เกีย่วกำรค้ำ 
ต าแหน่ง :  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเส่ียง และกรรมการสรรหาและ

พิจารณาคา่ตอบแทน 
สญัชาติ :  ไทย  
อาย ุ :  86 ปี (เกิดวนัท่ี 21 กมุภาพนัธ์ 2478) 
การศึกษา :  ปริญญาตรี (บญัชีบณัฑิต) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ปริญญาตรี (พาณิชยศาสตร์บณัฑิต) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
ปริญญาตรี (นิติศาสตร์บณัฑิต) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

วนัเดือนปีท่ีเร่ิมเป็นกรรมการ : 22 สิงหาคม 2543 
จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ TU : 20 ปี 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว 
ระหวา่งกรรมการดว้ยกนั : ไม่มี 
จ านวนหุน้ท่ีถือ : 50,000 หุน้* คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของทุนช าระแลว้ 
  กรรมการ 50,000 หุน้ คู่สมรส -ไม่มี- หุน้ บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี- หุน้ 
ท่ีอยู ่ : 69/29 หมู่ 1 ซอยติวานนท ์14 ถนนติวานนท ์ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมืองนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี 
ต าแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน  : 2559-ปัจจุบนั ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ บริษทั ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) 
ต าแหน่งงานอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน :   2528-ปัจจุบนั รองประธานกรรมการ มูลนิธิแพทยอ์าสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรม

ราชชนนี 
ต าแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ตอ่บริษทั : ไม่มี 
หลกัสูตรการฝึกอบรมหรือสมัมนาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเป็นกรรมการบริษทั 

- ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 0156 ตั้งแตปี่ 2505 สภาวชิาชีพบญัชี 
- ใบอนุญาตทนายความตลอดชีพ ตั้งแต่ปี 2529 เลขท่ี 2913401 สภาทนายความ 
- The Role of the Chairman Program (RCP) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) คร้ังท่ี 4/2544 
- Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) คร้ังท่ี 13/2544 
- Director Certification Program (DCP) Refreasher สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) คร้ังท่ี 2/2549 
- Handling Conflicts of Interest สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) คร้ังท่ี 4/2551 
- Role of the Compensation Committee (RCC) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) คร้ังท่ี 9/2552 
- Executive Program มหาวทิยาลยัสแตนฟอร์ด ประเทศสิงคโปร์ 
- Senior Executive Program / สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
- How to Develop a Risk Management Plan (HRP) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) คร้ังท่ี 2/2555 
- Audit World – Conference 25-26 มิถุนายน 2555 Resorts World Convention Centre, Singapore 

ข้อมูลกรรมกำรอสิระส ำหรับกรณีทีผู้่ถือหุ้นจะพจิำรณำเลือกเป็นผู้รับมอบฉันทะ 
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- Audit World – Post Conference 27 มิถุนายน 2555 Resorts World Convention Centre, Singapore 
- การประเมินระบบการควบคุมภายใน แบบ COSO – ERM สภาวิชาชีพบญัชี 
- กรอบแนวทางระบบการควบคุมภายใน COSO 2556 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
- Audit Committee Financial Expert 22 พฤษภาคม 2557 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
- Corporate Governance in the Perspective of Investors – CG Forum 4 มิถุนายน 2557 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
- Management for CEO’s and Senior Executive สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
- Director Certification Program Update (DCPU) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) คร้ังท่ี 1/2557 
- Advance Audit Committee Program (AACP) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) คร้ังท่ี 20/2558 
- Thailand IFRS Conference 2016 สภาวชิาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ ์
- Driving Company Success with IT Governance (ITG) IT for Non-IT Director สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
- National Director Conference 2016: Enhancing Growth Through Governance in Family Controlled Business สมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

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

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

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

ช่ือ :  ดร. ธรรมนูญ อำนันโทไทย 
ต าแหน่ง : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
     ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
     และกรรมการบริหารความเส่ียง 
สญัชาติ : ไทย 
อาย ุ : 64 ปี (เกิดวนัท่ี 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  

วนัเดือนปีท่ีเร่ิมเป็นกรรมการ : 22 มีนาคม 2553 
จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ TU : 11 ปี 
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ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว 
ระหวา่งกรรมการดว้ยกนั : ไม่มี 
จ านวนหุน้ท่ีถือ :  -ไม่มี- หุน้ * คิดเป็นร้อยละ – ของทุนช าระแลว้ 
  กรรมการ -ไม่มี- หุน้ คู่สมรส -ไม่มี- หุน้ บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี- หุน้ 
ท่ีอยู ่ :  903/32 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 
ต าแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน :  2550-ปัจจุบนั รองประธานและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั ไอเอฟเอส 

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

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

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

2557-ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน เมอร์ชัน่ พาร์ทเนอร์ 
จ ากดั 

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

ต าแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบริษทั : ไม่มี 
หลกัสูตรการฝึกอบรมหรือสมัมนาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเป็นกรรมการบริษทั 

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

ช่ือ : นำยนำถ ลิว่เจริญ 
ต าแหน่ง : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
สญัชาติ : ไทย  
อาย ุ : 62 ปี 
การศึกษา : Master of Science in business Administration / University of Southern  
                                                                       California, USA 
  Master of Business Administration / University of Southern California, USA 
  Bachelor Degree of Engineering (Computer) / Chulalongkorn University 
วนัเดือนปีท่ีเร่ิมเป็นกรรมการ : 3 เมษายน 2558 
จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ TU : 5 ปี 
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ความสมัพนัธท์างครอบครัว 
ระหวา่งกรรมการดว้ยกนั : ไม่มี 
จ านวนหุน้ท่ีถือ : -ไม่มี- หุน้* คิดเป็นร้อยละ - ของทุนช าระแลว้ 
  กรรมการ -ไม่มี- หุน้ คู่สมรส -ไม่มี- หุน้ บุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ -ไม่มี- หุน้ 
สถานท่ีติดต่อ : 489/1 ซอยจดัสรรเอ้ือวฒันสกลุ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 
ต าแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน  : ไม่มี 
ต าแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน : 2535 - ปัจจุบนั กรรมการบริหารและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร CDG GROUP (รวม

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

(รวมบริษทัในกลุ่ม 8 บริษทั) 
ต าแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบริษทั : ไม่มี 
หลกัสูตรการฝึกอบรมหรือสมัมนาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเป็นกรรมการบริษทั 

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

หมำยเหต:ุ  *จ านวนหุน้ TU ท่ีถือเป็นการถือหุน้ ณ 30 ธนัวาคม 2563 และนบัรวมหุน้ของคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 
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ข้อปฏิบัติส ำหรับกำรเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่ำนส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ (E-AGM)  

1. ผูถื้อหุน้มีความประสงคเ์ขา้ร่วมประชุม E-AGM 

1.1 โปรดกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนส าหรับการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ท่ีแนบมากบัขอ้ปฏิบติัฯ น้ี โดยขอให้ระบุ
อเีมล์ (e-mail address) และหมำยเลขโทรศัพท์มือถือให้ชัดเจน ส ำหรับใช้ในกำรลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุม และแนบส าเนาหลกัฐาน
แสดงตวัตน เพื่อยนืยนัสิทธิเขา้ร่วมประชุม E-AGM ดงัน้ี 
- ส าหรับผูถื้อหุ้นท่ีเป็นบุคคลธรรมดา – ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน / ส าเนาหนงัสือเดินทาง / ส าเนาอ่ืนซ่ึงออกโดยหน่วยงาน

ราชการท่ียงัไม่หมดอาย ุพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
- ส าหรับผูถื้อหุ้นท่ีเป็นนิติบุคคล – โปรดแนบหนังสือมอบอ านาจท่ีลงนามแลว้ พร้อมเอกสารประกอบตามรายละเอียดท่ีระบุ

ดา้นล่าง 

ขอใหส่้งแบบฟอร์มลงทะเบียนฯ และหลกัฐานแสดงตวัตนดงักล่าวขา้งตน้ใหบ้ริษทั ภำยในวนัที ่26 มนีำคม 2564 ผา่นช่องทางดงัน้ี 
- ทาง e-mail: cg_ethics@thaiunion.com หรือ 
- ทางไปรษณีย:์ ฝ่ายส านกัประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร บริษทั ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 979/12 ชั้นเอม็ อาคารเอสเอม็

ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 
1.2 เม่ือบริษทัไดรั้บเอกสาร ตามขอ้ 1.1 และด าเนินการตรวจสอบเอกสารดงักล่าวเรียบร้อยแลว้ จะจดัส่ง ช่ือผูใ้ช ้(Username) และรหัส

ผูใ้ช ้(Passward) พร้อม WebLink ในการเขา้สู่ระบบการประชุม E-AGM ไปยงั e-mail ท่ีระบุในแบบฟอร์มลงทะเบียนส าหรับการ
ประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) ทั้งน้ี ขอความกรุณาใหท่้านผูถื้อหุน้งดใหช่ื้อผูใ้ชแ้ละรหสัผูใ้ช ้ของท่านแก่ผูอ่ื้น 
กรณีท่ีช่ือผูใ้ช ้(Username) และรหัสผูใ้ช ้(Password) ของท่านสูญหาย หรือยงัไม่ไดรั้บ ภายในวนัท่ี 30 มีนาคม 2564 กรุณาติดต่อ
บริษทัโดยทนัที 

1.3 โปรดศึกษาคู่มือวธีิการใชง้านระบบประชุม E-AGM ท่ีแนบไปพร้อมกบั ช่ือผูใ้ช ้(Username) และรหสัผูใ้ช ้(Password) โดยละเอียด 
ทั้งน้ี ระบบจะเปิดให้ลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมล่วงหนา้ 60 นาที ก่อนเร่ิมการประชุม อยา่งไรก็ตาม การถ่ายทอดสดจะเร่ิมเม่ือถึง
เวลาประชุมเท่านั้น 

1.4 ส าหรับวธีิการลงคะแนนระหวา่งการประชุม E-AGM ท่านจะสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยลงคะแนน “เห็นดว้ย” หรือ “ไม่
เห็นดว้ย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีท่ีท่านไม่ลงคะแนนส าหรับวาระใดๆ ระบบจะนบัคะแนนเป็น “เห็นดว้ย” โดยอตัโนมติั 

1.5 กรณีท่ีท่านประสบปัญหาทางดา้นเทคนิคในการใช้ระบบการประชุม E-AGM ก่อน หรือระหว่างการประชุม กรุณาติดต่อ บริษทั 
ควิดแลบ จ ากัด ซ่ึงเป็นผูใ้ห้บริการระบบการประชุม E-AGM โดยบริษัทจะระบุช่องทางการติดต่อไวใ้นอีเมล์ท่ีได้ส่งช่ือผูใ้ช ้
(Username) และรหสัผูใ้ช ้(Password) ใหท่้าน 

2. กรณีผูถื้อหุน้มีความประสงคจ์ะมอบฉนัทะเพ่ือเขา้ร่วมประชุม E-AGM  
ส าหรับผูถื้อหุ้นท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุม E-AGM ดว้ยตนเองได ้ผูถื้อหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืน หรือกรรมการอิสระ
ของบริษทั ท่านใดท่านหน่ึงตามรายช่ือในหนา้ 48-51 เขา้ร่วมประชุมและออกเสียงแทน ทั้งน้ี โปรดกรอกขอ้ความและลายมือช่ือใน
หนงัสือมอบฉันทะท่ีแนบมาพร้อมหนงัสือเชิญประชุมน้ี และส่งหนงัสือมอบฉนัทะและส าเนาเอกสารประกอบการมอบฉันทะให้
บริษทั ภำยในวนัที ่26 มนีำคม 2564 
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แบบฟอร์มลงทะเบียนส ำหรับกำรประชุมผ่ำนส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) 

เขียนท่ี ....................................................... 

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

ขา้พเจา้ .................................................................................................................... สัญชาติ .................................................... 
อยูบ่า้นเลขท่ี ...................................... ถนน ........................................................ ต าบล/แขวง ..................................................................... 
อ าเภอ/เขต ....................................................................จงัหวดั ............................................................... รหสัไปรษณีย.์.............................. 
อเีมล์ (e-mail) ……………………......................................................………………….. โทรศัพท์ ........................................................... 

เป็นผูถื้อหุน้ของ บริษทั ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) โดยถือหุน้จ านวนทั้งส้ินรวม ........................................................ หุน้ 

ขา้พเจา้ขอยนืยนัเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 ในวนัท่ี 5 เมษายน 2564 
เวลา 14.00 น. ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) กรุณาส่ง weblink ส าหรับเขา้ร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ช่ือผูใ้ช ้
(Username) และรหสัผูใ้ช ้(Password) มายงัอีเมล ์(e-mail) ของขา้พเจา้ 

 

      ลงช่ือ ................................................................. ผูถื้อหุน้ 
              ( ............................................................... ) 
 

      ลงช่ือ ................................................................. พยาน 
              ( ............................................................... ) 

 

*โปรดด ำเนินกำรจัดส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนส ำหรับกำรประชุมผ่ำนส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) ฉบบันี้
ทีก่รอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว พร้อมแนบเอกสำรหลกัฐำนยืนยนัตัวตนเพ่ือใช้ในกำรตรวจสอบสิทธใินกำร
เข้ำร่วมประชุม E-AGM ให้แก่บริษทั ภำยในวนัที ่26 มนีำคม 2564 ผ่ำนช่องทำงดังนี ้
- ทำง e-mail: cg_ethics@thaiunion.com หรือ 
- ทำงไปรษณย์ี: ฝ่ำยส ำนักประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำร  

บริษทั ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
เลขที ่979/12 ช้ันเอม็ อำคำรเอสเอม็ทำวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญำไท  
เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร 10400 
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เอกสารท่ีผูเ้ขา้ร่วมประชุมตอ้งแสดง มีดงัน้ี 
1. ผู้ถือหุ้นทีเ่ป็นบุคคลธรรมดำ 

1.1 กรณีผูถื้อหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารท่ีทางราชการออกให้ ซ่ึงปรากฎรูปถ่ายและยงัไม่หมดอายุ เช่น บัตร
ประชาชน บตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) เป็นตน้ 
1.2 กรณีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเขา้ประชุม 

- หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบท่ีบริษทัไดจ้ดัส่งใหพ้ร้อมหนงัสือเชิญประชุม ซ่ึงไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งและครบถว้น และลง
ลายมือช่ือของผูม้อบฉนัทะและผูรั้บมอบฉนัทะ 

- ส าเนาเอกสารท่ีทางราชการออกให้ของผูม้อบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 และผูม้อบฉันทะลงลายมือช่ือรับรองส าเนา
ถูกตอ้ง 

- เอกสารท่ีทางราชการออกใหข้องผูรั้บมอบฉนัทะ โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 เพื่อลงทะเบียน 
2. ผู้ถือหุ้นทีเ่ป็นนติบุิคคล 

2.1 กรณีผูมี้อ านาจกระท าการแทนของนิติบุคคลเขา้ประชุมดว้ยตนเอง 
(ก) ใหแ้สดงเอกสารท่ีทางราชการออกให้ผูมี้อ  านาจกระท าการแทน ซ่ึงปรากฎรูปถ่ายและยงัไม่หมดอาย ุเช่น บตัรประชาชน 

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

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งท่ีออกให ้ไม่เกิน 30 วนั พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูมี้อ านาจของนิติบุคคล 
2.2 กรณีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเขา้ประชุม 

(ก) หนงัสือมอบฉันทะตามแบบท่ีบริษทัไดจ้ดัส่งให้พร้อมหนงัสือเชิญประชุม ซ่ึงไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งและครบถว้น และ
ลงลายมือช่ือของผูม้อบฉนัทะและผูรั้บมอบฉนัทะ 

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

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

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

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

ผกูพนันิติบุคคล ลงนามรับรองค าแปล 

เอกสำรหรือหลกัฐำนยืนยนัตัวตนเพ่ือใช้ในกำรตรวจสอบสิทธิในกำรเข้ำร่วมประชุม E-AGM 
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แบบหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก.  (แบบทัว่ไปซ่ึงเป็นแบบท่ีง่ายไม่ซบัซอ้น) แนบทา้ยประกาศกรมทะเบียนพฒันาธุรกิจการคา้ 
เร่ือง ก าหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5)  พ.ศ.2550 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 วนัท่ี 
5 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.  ณ บริษทั ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ชั้น 35 อาคารเอสเอม็ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเล่ือน
ไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
 

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

หมายเหตุ ผูถื้อหุน้ท่ีจะมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้รั้บมอบ
ฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้

 

ติดอากรแสตมป์ 
20 บาท 
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ทะเบียนเลขท่ี 0107537000891 

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

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่ก ำหนดรำยกำรต่ำงๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอยีดชัดเจนตำยตัว) 
แนบทา้ยประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพือ่เขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2564 
5 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.  ณ บริษทั ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ชั้น 35 อาคารเอสเอม็ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเล่ือน
ไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 
วาระท่ี 1   พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2563 

 ก. ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

วาระท่ี 2   พิจารณาและรับทราบรายงานประจ าปี 2563 และผลการด าเนินงานของบริษทั ในรอบปีท่ีผา่นมา 
*วาระนีไ้ม่ต้องลงมติ เน่ืองจากรายงานดังกล่าวได้จัดท าเรียบร้อยแล้วและน าเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบเท่าน้ัน* 

วาระท่ี 3   พิจารณาและอนุมติังบการเงินส าหรับปีบญัชีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และรายงานของผูส้อบบญัชี 

 ก. ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

 

ติดอากรแสตมป์ 
20 บาท 
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ทะเบียนเลขท่ี 0107537000891 

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

วาระท่ี 4   พิจารณาและอนุมติัการจดัสรรก าไรสุทธิส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 

 ก. ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

วาระท่ี 5   พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

   ก. ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   ข. ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
- กำรแต่งตั้งกรรมกำรทั้งชุด 

(  ) เห็นดว้ย                 (  ) ไม่เห็นดว้ย          (  ) งดออกเสียง 

- กำรเลือกตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคล 

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

5.2 ช่ือกรรมการบริหาร…..นำยฤทธิรงค์ บุญมีโชติ.................................... 
            (  ) เห็นดว้ย  (  ) ไม่เห็นดว้ย  (  ) งดออกเสียง 

5.3 ช่ือกรรมการอิสระ........นำยกรีติ อสัสกลุ.............................................. 
            (  ) เห็นดว้ย  (  ) ไม่เห็นดว้ย  (  ) งดออกเสียง 

5.4 ช่ือกรรมการอิสระ........นำยรำวนิเดอร์ สิงห์ เกรวำล ซำบจิตต์ เอส..... 
            (  ) เห็นดว้ย  (  ) ไม่เห็นดว้ย  (  ) งดออกเสียง 

วาระท่ี 6   พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 และโบนสักรรมการส าหรับผลการด าเนินงานปี 2563 

 ก. ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

วาระท่ี 7   พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2564 

 ก. ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

วาระท่ี 8 พิจารณาและอนุมติัให้แกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 3 (วตัถุประสงค)์ ตามมาตรา 31 

 ก. ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

วาระท่ี 9 พิจารณาและอนุมติัการออกและเสนอขายหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ของบริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จ  ากดั (มหาชน) ใหแ้ก่กรรมการ 
ผูบ้ริหาร และ/หรือพนกังานของบริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จ  ากดั (มหาชน) 

 ก. ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

*วาระน้ีจะไม่มีการลงมติ เน่ืองจากไมมี่การเสนอและช้ีแจงรายละเอียดให้ผูถื้อหุ้นพิจารณาล่วงหนา้* 
(5) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะน้ี ใหถื้อวา่การลงคะแนนเสียงนั้น ไม่ถูกตอ้งและ

ไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุ้น 
(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือ

ลงมติในเร่ืองใด นอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เทจ็จริงประการใด ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณา
และลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

1. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้รั้บมอบ
ฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้

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

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

 
 เขียนท่ี …………………………………………….. 

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

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

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

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

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

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

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

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2564 
5 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.  ณ บริษทั ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ชั้น 35 อาคารเอสเอม็ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเล่ือน
ไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

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

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 
วาระท่ี 1   พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2563 

 ก. ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

วาระท่ี 2   พิจารณาและรับทราบรายงานประจ าปี 2563 และผลการด าเนินงานของบริษทั ในรอบปีท่ีผา่นมา 
*วาระน้ีไม่ตอ้งลงมติ เน่ืองจากรายงานดงักล่าวไดจ้ดัท าเรียบร้อยแลว้และน าเสนอให้ผูถื้อหุ้นรับทราบเท่านั้น* 
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วาระท่ี 3   พิจารณาและอนุมติังบการเงินส าหรับปีบญัชีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และรายงานของผูส้อบบญัชี 

 ก. ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

วาระท่ี 4   พิจารณาและอนุมติัการจดัสรรก าไรสุทธิส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 

 ก. ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

วาระท่ี 5   พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

   ก. ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   ข. ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
- กำรแต่งตั้งกรรมกำรทั้งชุด 

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

- กำรเลือกตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคล 

5.1 ช่ือกรรมการบริหาร .....นำยไกรสร จันศิริ.............................................  

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

5.2 ช่ือกรรมการบริหาร…..นำยฤทธริงค์ บุญมีโชติ..................................... 

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

5.3 ช่ือกรรมการอิสระ........นำยกรีติ อสัสกลุ............................................... 

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

5.4 ช่ือกรรมการอิสระ........นำยรำวนิเดอร์ สิงห์ เกรวำล ซำบจิตต์ เอส..... 

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

วาระท่ี 6   พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 และโบนสักรรมการส าหรับผลการด าเนินงานปี 2563 

 ก. ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

วาระท่ี 7   พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2564 

 ก. ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

วาระท่ี 8 พิจารณาและอนุมติัให้แกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 3 (วตัถุประสงค)์ ตามมาตรา 31 

 ก. ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 ข. ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(  ) เห็นดว้ย ………………… เสียง (  ) ไม่เห็นดว้ย ………………… เสียง (  ) งดออกเสียง ………………… เสียง 
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วาระท่ี 9 พิจารณาและอนุมติัการออกและเสนอขายหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ของบริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จ  ากดั (มหาชน) ใหแ้ก่กรรมการ 
ผูบ้ริหาร และ/หรือพนกังานของบริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จ  ากดั (มหาชน) 

 ก. ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

วาระท่ี 10 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถา้มี) 

*วาระนีจ้ะไม่มีการลงมติ เน่ืองจากไม่มีการเสนอและชีแ้จงรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้า* 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะน้ี ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้น ไม่ถูกตอ้ง
และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุ้น 

(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชัดเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณา
หรือลงมติในเร่ืองใด นอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประการใด ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิ
พิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนงัสือมอบฉันทะให้ถือเสมือน
วา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 

 
 

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

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

 
 
 
 

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

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

คนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

กรณทีีเ่ป็นคสัโตเดียน ซ่ึงได้รับมอบฉันทะจำกผู้ถือ
หุ้นหลำยรำย ขอควำมกรุณำให้ส่งหนังสือมอบฉันทะ

ทำงโทรสำร 0-2298-0553 หรือส่งมำที ่e-mail 
address: ruriya.benjanukorn@thaiunion.com  
เพ่ือให้บริษทัตรวจสอบควำมถูกต้องล่วงหน้ำก่อน

กำรประชุมอย่ำงน้อย 2 วนัท ำกำร     
จักขอบพระคุณเป็นอย่ำงยิง่ 
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ทะเบียนเลขท่ี 0107537000891 

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

แบบฟอร์มแสดงควำมประสงค์ขอรับรำยงำนประจ ำปี 2563 ในแบบรูปเล่ม 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ 

ตามท่ีบริษทัไดจ้ดัท ารายงานประจ าปี 2563 ท่ีมีขอ้มูลตามขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
และเพื่อความรวดเร็วจึงไดน้ าส่งผูถื้อหุ้นในรูปแบบ QR Code ดงันั้น หากท่านมีความประสงคจ์ะขอรับรายงานประจ าปี 2563 ในแบบ
รูปเล่ม กรุณาแจง้รายละเอียดมายงับริษทัตามแบบฟอร์มดา้นล่างน้ี  

 

ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว/บริษทั) ...............................................................................................................................................................  

ท่ีอยูใ่นการจดัส่ง ........................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................................... 

โทรศพัท/์มือถือ ........................................................................ 

กรุณำระบุภำษำใดภำษำหนึ่งเท่ำนั้น หำกไม่ระบุบริษัทจะจดัส่งฉบับภำษำไทย        [   ] ฉบบัภาษาไทย    [   ] ฉบบัภาษาองักฤษ 

 


